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Jonas de Gallileu

Domingo é a vez de Jaboti-
cabal ser exemplo de solidari-
edade. A Caminha “Passos que
Salvam” vai reunir milhares de
participantes para conscientizar
sobre a importância do diag-
nóstico precoce nos casos de
câncer infantil. Além disso, to-
dos os recursos conquistados
com a venda dos kits serão re-
vertidos ao Hospital de Câncer
de Barretos.

A Prefeitura de Jaboticabal
e entidades participantes, estão
organizando um ponto para
venda de kits na Praça 9 de
Julho, de quarta-feira a sába-
do, entre 9h e 17h. “O Hospital
de Câncer de Barretos faz um
trabalho importantíssimo, ofe-
recendo tratamento de qualida-
de para a população. Além da
conscientização, também é a
hora de colaborarmos com
essa importante entidade”, afir-
ma o Prefeito, Raul Girio.

A caminhada acontece no
domingo (24), com saída no
Ginásio Municipal de Espor-
tes. “Para as pessoas que te-
nham dificuldades em per-
correr todo o percurso, va-
mos fazer uma segunda saí-
da na Praça 9 de Julho. A
chegada acontece no Lago

Caminhada “Passos que
Salvam” acontece no domingo

Saída acontece às 9h, no Ginásio Municipal de Esportes

Municipal, onde vamos rea-
lizar uma programação espe-
cial”, afirma o Secretário de
Governo, José Paulo Lacati-

va Filho.
Para mais informações, o

telefone de contato é 3209-
3328.

Jaboticabal recebeu, segunda-
feira, dia  18, a unidade móvel de
prevenção do Hospital do Cân-
cer de Barretos. Na ocasião, ho-
mens e mulheres realizaram exa-
mes preventivos de próstata e pa-

Prefeitura e Hospital do Câncer fizeram mutirão de exames preventivos
Assim como no Sábado Rosa, mulheres deixaram de comparecer a exames de papanicolau

panicolau, respectivamente. Am-
bos também puderam consultar
e entender melhor sobre o cân-
cer de pele.

De acordo com a enfermeira
do Centro de Saúde, Ornella Pa-

davani, das 50 mulheres previa-
mente inscritas, 34 comparece-
ram à consulta, já os homens
compareceram todos – 40 ao
todo. E das 40 consultas de pele,
cerca de 10 precisaram fazer pe-
quenas biópsias.

“Como de costume, trabalha-
mos a ideia da prevenção e diag-
nóstico precoce das doenças. Re-
alizamos há poucos dias o Sába-
do Rosa, no qual infelizmente não
foram todas as pacientes. E ago-
ra, as atividades em parceria com
o Hospital do Câncer de Barre-
tos”, acrescenta o secretário de
Saúde, Carlos Alberto Navarro.

Os pacientes devem procurar
o Centro de Saúde para ter aces-
so ao resultado dos exames, que
deve ficar pronto em 40 dias.

O prefeito Raul Gírio acompanhou de perto o desenvolvimento das atividades

Dignidade é um fruto que pode ser

colhido ao longo da existência. Pode

ser saboroso ou amargo como fél.

Dependendo de como foi plantado

Respeito e sabedoria se conquista

com transparência dos atos

empreendidos

Nos horizontes da vida seja um

encanto admirável, desde que, de

harmonia e honestidade
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PEDACINHOS DE LUZ

P/ Maria Cappatto

José Fernando Stigliano

Todos precisam ser curados para acre-
ditar, pois é necessário que a fé realmen-
te invada nossas vidas, inclusive nos re-

“Eu fazia parte do grupo de volun-
tários do CVV, há mais ou menos três
meses, uma amiga solicitou-me que a
substituísse em seu plantão.

Lá chegando, na calma do ambien-
te, pensei: Este plantão será calmo de-
mais, quarta-feira, 15 horas, um calor
danado, todo mundo trabalhando...

Peguei uma apostila, do então “Cur-
so de Seleção de Plantonistas”, que es-
tava bem à minha frente e comecei a
folhear, talvez até sem prestar muita
atenção no que estava lendo, quando
toca o telefone.

Estremeci. Afinal eu tinha pouca
experiência como plantonista e o re-
ceio de fazer um mau atendimento era
enorme.

Atendi: “CVV, boa tarde.”
Silêncio. Apenas um choro convul-

Nesta mensagem, quero falar como
uma família vive dentro de um lar, que
chamamos de casa, onde muitos na ver-
dade não passam de um grupo de pesso-
as morando debaixo de um mesmo teto.
Precisamos acordar enquanto é tempo
e salvar a nossa família, antes que todos
se percam e deixem de existir. Quando
Deus criou o Homem e a Mulher, disse:
Frutificai, e Multiplicai-vos, e enchei a
terra. O objetivo de Deus é que a família
seja uma benção, porque a família é a
base da sociedade. I Timóteo 5.8. Mas,

Quem acredita em DEUS encontra a
felicidade. Quem luta vence. Quem tem
fé se ilumina.

NOVOS CONHECIMENTOS NAS-
CEM COM O TEMPO

A forma mais acertada de compre-

Dia 9 de novembro de 1989, milha-
res de alemães foram às ruas beber e
comemorar a queda do muro de Berlim.
As pessoas que invadiam a parte oci-
dental da cidade traziam de volta a Ale-
manha Oriental muito mais do que cer-
vejas, roupas e latas de Coca-Cola, pro-
dutos até então dificilmente obtidos no
leste.

Eles carregavam o gosto de vitória,
de liberdade de ir e vir.

A queda do muro representou o fim
de décadas de Guerra Fria e a reunifica-
ção oficial do país no ano seguinte mar-
caria uma transformação definitiva nas
relações políticas internacionais. Com
o fim da Segunda Guerra Mundial, a Ale-

O resplendor da fé nos cura

Este amigo  sou  eu !!!

“A amizade é assim:
É sentir o carinho, É ouvir o cha-

mado.
É saber o momento de ficar calado.
Amizade é somar alegrias, dividir

tristeza.
É respeitar o espaço, silenciar o se-

gredo.
É a certeza da mão estendida. A cum-

plicidade que não se explica, apenas
vive!”

Se fosse homenagear você, gostaria
de lhe oferecer o brilho das estrelas e o
calor do sol, e você ficaria muito mais
consciente desse meu gesto. Mas prefi-
ro agradecer, agradecer a DEUS a sua
amizade, dizer à ele, que foi o melhor
presente, que recebi em minha vida, que
você é realmente um ser iluminado, que
consegue trazer ao mundo um grande
carisma e um grande companheirismo.
Você representa com nobreza a palavra
AMIZADE, porque eu gosto.

Gosto de gente com a cabeça no lu-
gar, de conteúdo interno. Idealismo nos
olhos e dois pés no chão da realidade.

Gosto de gente que ri, que chora, se
emociona com uma simples carta, um
telefonema, uma canção suave, um bom
filme, um bom livro, um gesto de cari-
nho, um abraço, um afago.

Gente que ama e curte saudades, gos-

ta de amigos, cultiva flores, ama ani-
mais. Admira paisagens, poeira, e escu-
ta.

Gente que tem tempo para sorrir
bondade, semear perdão, repartir ter-
nuras, compartilhar vivências e dar es-
paço para as emoções dentro de si. Emo-
ções que fluem naturalmente de dentro
de seu ser. Gente que gosta de fazer as
coisas que gosta.

Sem fugir de compromissos difíceis
e inadiáveis, por mais desgastantes que
sejam. Gente que colhe, orienta, se en-
tende, aconselha, busca a verdade e quer
sempre aprender, mesmo que seja de
uma criança, de um pobre, de um anal-
fabeto.

 Eu gosto de gente que se diverte sem
culpa. Que senta numa boteco ou local
chique, que bebe cachaça ou whisky, que
não se importa com o que você tem, e
sim com o que você é. Que escuta músi-
ca com você seja a música qual for, ape-
nas pelo fato de estar com você. Gosto
de gente que reza, gente que preza. Que
pensa além do dinheiro e é da paz o ano
inteiro. Gente que elogia a mulher de
havaianas ou de salto. Gente que te co-
loca lá no alto. Que não te faz sofrer e
que sabe viver.

Gente de coração desarmado, sem
ódio e preconceitos baratos. Com mui-
to AMOR dentro de si. Gente que erra e
reconhece, cai e se levanta, apanha e
assimila os golpes, tirando lições dos
erros e fazendo redentora suas lágrimas
e sofrimentos. Gosto muito de gente
assim...

E desconfio que é deste tipo de gen-
te que DEUS também gosta!

Obrigado pelo seu Carinho.”Se al-
guém perguntar quem sou, diga que sou
um amigo, que fala de amor, que fala do
vento e se esquece do tempo... Se al-
guém perguntar onde vivo, diga que vivo
no coração daqueles que conhecem o
amor... e que nela me aqueço...

Se alguém perguntar onde estou, diga
que estou, em cada palavra, cada lágri-
ma e também no sorriso... Se alguém
perguntar se eu amo, diga que sou a pes-
soa mais apaixonado do mundo... Se al-
guém perguntar meu nome, diga para
me chamar de “Meu Amigo”.

NASCE A NOVA ALEMANHA: QUEDA DO MURO DE BERLIM REPRESENTOU FIM DA GUERRA FRIA

manha foi dividida: os ocidentais vito-
riosos (Estados Unidos, Reino Unido e
França), ocuparam a parte oeste do país
e os soviéticos o leste. O mesmo acon-
teceu em Berlim, que em 1948, foi blo-
queada pelos soviéticos na tentativa de
anexar inteiramente a cidade. Entretan-
to, os norte americanos estabeleceram
uma ponte aérea com a cidade. Com a
criação da capitalista República Federal
da Alemanha (RFA ou Alemanha Oci-
dental) e da socialista República Demo-
crática Alemã (RDA Ou Alemanha Ori-
ental) no ano seguinte, o país passou a
ser o símbolo da divisão da Europa e do
mundo entre as super potências, Esta-
dos Unidos e União Soviética, durante a
Guerra Fria.

O Muro de Berlim foi construído em
agosto de 1961 pelas tropas da União
Soviética e da Alemanha Oriental na
tentativa de conter a evasão de alemães
orientais, já que, até a sua construção,
cerca de 2,7 milhões de pessoas haviam
fugido em busca de melhores condições
de vida e trabalho na Alemanha Oci-
dental. Com o muro, são fechados 68
dos 80 pontos de passagem entre a área
dominada pela União Soviética e o res-
tante de Berlim.

Assim, os soviéticos mantêm dois

terços da população sob seu domínio.
Nos anos seguintes, vários fatores con-
duzem as duas Alemanhas a uma apro-
ximação. Em 1973, os dois países en-
traram na ONU e reconheceram-se mu-
tuamente no ano seguinte. Helmut Kohl,
eleito chanceler da Alemanha Ociden-
tal em 1982, seria umas das pessoas
chave no processo de reunificação anos
mais tarde.

Ao mesmo tempo, o processo de li-
beralização do regime comunista pro-
movido a partir de 1985 por Mikahail
Gorbatchou não foi visto com bons olhos
pelo governo da Alemanha Oriental, e
os comunistas começavam a perder
poder no Leste Europeu, especialmen-
te na Polônia, Tchecoslováquia (hoje
República Tcheca) e Hungria. Já em
1989, milhares de alemães orientais fu-
giram para o Ocidente pelos territórios
da Hungria e da Áustria, prenunciando
o fim da divisão da Alemanha. A pri-
meira eleição livre da Alemanha Orien-
tal realizada um ano depois da queda do
muro confirmaria a Unificação, com a
vitória da Aliança pela Alemanha. Em
1990, Kohl foi confirmado no cargo de
chanceler e promoveu a unificação
monetária e política. A Alemanha inici-
aria um período de crise econômica e

social, mas o povo passava a ter, desta
vez, o direito de escolher.

Curiosidade: Laika, a pioneira na Era
Espacial. O mundo estava atônito. A
União Soviética anunciava, naquele dia
3 de novembro de 1957, o lançamento
do Sputinik II com um animal a bordo,
a cadela Laika. Ela entrou para a histó-
ria como o primeiro ser vivo a viajar
pelo espaço, fato que marcou a Era Es-
pacial e inundou as casas de todo o pla-
neta com cadelas que ganharam o nome
de Laika. Ao enviá-la ao espaço, os so-
viéticos estudavam  a possibilidade de
mandar o próprio homem à lua, o que
os norte americanos conseguiram 12
anos depois, em  1969. O pioneirismo
custou a vida de Laica: ela morreu quan-
do o oxigênio acabou. Sua morte estava
anunciada desde antes do lançamento
da Sputnik  II, pois a cápsula não estava
preparada para voltar à terra. A cadeli-
nha russa se comportou muito bem e
respondia a ordens da terra, enviadas
por sinais sonoros. Depois de Laika,
outros animais também foram manda-
dos para o espaço. O mais famoso foi o
chimpanzé, nos anos 60. Ham morreu
de velhice num zoológico dos Estados
Unidos, em 1983. Mas não ganhou
metade da fama de Laika, a pioneira.

NA MESA
se alguém não tem cuidado dos seus e
principalmente dos da sua família, ne-
gou a fé e é pior do que o infiel. Deve-
mos cuidar da nossa família com amor,
carinho e suprindo todas as suas neces-
sidades. O papel do pai é ser o prove-
dor, ou seja, aquele que trabalha para
sustentar sua família, mas muitos pais
acabam se esquecendo disso, e só pen-
sam em trabalhar cada vez mais, nem
sequer tiram um tempinho para sua fa-
mília, porque estão sempre ocupados
com uma coisa ou outra. Quando são
cobrados, dizem: eu não entendo tudo o
que eu faço, é pensando no bem estar
deles, eu quero que eles tenham um fu-
turo melhor. Faça uma pergunta e res-
ponda, para si mesmo, será que eu estou
dando atenção para minha família? Você
conhece a sua família? Um exemplo:
numa casa moram cincos pessoas, o pai
a mãe e três filhos. Na hora do almoço,
parece brincadeira, mas é a mais pura
verdade, cada um faz o seu prato e vai
almoçar no quarto, na sala, no banhei-
ro, na varanda, no quintal etc. Ao invés
de todos se assentarem à mesa como
uma família, para ter uma alimentação
de verdade e se conhecerem uns aos ou-
tros. Isso não acaba acontecendo. O pai
não conhece seu próprio filho, a mãe

também, enfim, nesta casa ninguém se
conhece. Imagina se todos se sentarem
à mesa para fazer suas refeições. O pai
olhando nos olhos do filho, o filho
olhando nos olhos do pai, mãe, enfim
todos, um olhando para o outro e con-
versando, cada um contando o que fez
ou o que pretende fazer. Tenho certeza
que nem um pai, nem uma mãe, ficari-
am surpresos ou decepcionados com seus
filhos, porque nesta casa todos se co-
nhecem e sabem o que um e o outro
pensa. Quantos pais hoje não estão tris-
tes e decepcionados ao saber que seus
preciosos filhos, que foram criados com
todo o amor e carinho, sem deixar fal-
tar nada, pegou um caminho errado na
vida. Não é fácil ver os filhos nas dro-
gas, na prostituição, no crime etc. Isto
é uma dor terrível, principalmente quan-
do eles acabam perdendo a própria vida
por nada, sem saber que poderiam ter
desfrutado muito mais da vida que Deus
deu para viver aqui na terra. Só DEUS
pode ajudar neste momento tão difícil.
Por isso que eu disse: Que a família tem
que se conhecer e não viver como um
grupo de pessoas dentro de uma casa.
Às vezes damos mais atenção às pesso-
as de fora do que à nossa família. Isso é
errado. Salve a sua família! Vós, filhos
sede obedientes a vossos pais. Honra
teu pai e tua mãe. E vós, pais, não pro-
voqueis a ira de vossos filhos, mas criai-
os na palavra de Deus. Ensina o seu fi-

lho no caminho em que deve andar, e,
até quando envelhecer, não se desviará
dele. É na mesa que você passa a conhe-
cer e a ver o comportamento de cada
um. A melhor maneira de ter uma famí-
lia abençoada é praticando e vivendo a
palavra de Deus a cada dia. Tire férias
com a sua família, passe mais tempo
conversando. Separe um dia da semana
somente para conversar, sem TV, in-
ternet, telefone ou celular e etc. Você
vai se surpreender e descobrir tantas
coisas que você nem imagina. Sua famí-
lia merece toda a sua atenção. Seus fi-
lhos vão ver que seus pais são os seus
melhores amigos e a sua família é mais
importante. Eles nunca vão buscar ami-
zade fora de casa, nem pegar caminhos
errados na vida. Porque tudo o que eles
precisam já tem dentro do seu lar que é
amor, atenção, carinho, respeito, paz,
alegria, felicidade, confiança e muito
mais. Olha, gostaria de falar mais coi-
sas, para lhe ajudar a ter um lar abenço-
ado em Nome de Jesus, mas o tempo
aqui é muito curto. Então, peço a Deus
em oração que lhe ajude a suprir todas
as suas necessidades, lhe dando sabedo-
ria e conhecimento e que seu lar seja
uma benção. Está é a minha oração.
Ouça o nosso programa A Verdade da
Palavra. Diaáriamente Na GAZETA FM
107.9 das 5hrs30mim às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

VIVEMOS NO PLANETA TERRA
endermos o espiritismo é pela razão. É
o estudo baseado na ciência, filosofia e
religião, abrindo o entendimento, nas-
cendo a compreensão dos mistérios que
nos envolve, nos deixando abaixo dos
alicerces, da aceitação da fé, esperança
e caridade.

A dor nos proporciona aberturas
quanto a necessidade de cura material,
na ajuda do plano espiritual, nos for-
talecendo com os esclarecimentos e
forças que necessitamos para sairmos
curados. Novos horizontes surgirão.
A reencarnação é uma dádiva de
DEUS, uma luz eterna do amor, como
escola de aprimoramento e de puni-
ção, nos impulsiona para frente, fa-
zendo com que um dia encontremos a

felicidade. O importante é nos cons-
cientizarmos dos erros cometidos, nos
aperfeiçoarmos, dedicarmos ao bem.
Para nos libertarmos  da ignorância
temos que dominar os instintos infe-
riores. A opção é nossa, dentro da ação
que nos leva a um plano de amor e
renúncia, às descobertas e aprendiza-
dos

A vida é feita de momentos felizes e
infelizes. Com realizações a curto e a
longo prazo. A HISTORIA de vidas su-
cessivas são gravadas com ouro do amor,
o brilhante da fé, o poder da luz que é a
caridade.

Os espíritos encarnados  trazem con-
sigo aptidões, habilidades, promessas,
vocações, com desenvolvimentos lite-

rários  para desempenharem um traba-
lho de grande responsabilidade. O livre
arbítrio abre um caminho para  chegar-
mos à evolução. Os princípios são uni-
versais em sua aplicação. O PLANETA
TERRA está passando por transforma-
ções cármicas, num elo de entendimen-
to, onde a verdadeira felicidade só virá
quando formos espíritos puros.

        A IGNORÂNCIA  TEM QUE
SER ELIMINADA, PARA PODER-
MOS CRESCER ESPIRITUALMEN-
TE. Tudo depende de nós. A verdadeira
felicidade nasce com a semente do amor,
que é luz  para iluminar os caminhos de
quem tem condições de ser hoje, me-
lhores que ontem. Os espíritos preci-
sam evoluir para serem os mensageiros
da BOA NOVA.

VAMOS ACREDITAR EM DEUS,
NOSSO PAI CRIADOR. O ESPÍRITO
É ETERNO. A VIDA EXISTE, ALÉM
TÚMULO.

REFLEXÃO  -  ÁNGUSTIA  NO LAR
sivo e desesperado se ouvia do outro
lado da linha

Insisti: “CVV, em que posso ser útil?”
“Por favor, não desligue, daqui a

pouco conseguirei falar.”
“Tenha calma, aqui você tem uma

pessoa amiga, poderá desabafar à von-
tade, não se preocupe que não desligarei
o telefone.”

“Talvez a senhora não vá entender
muito bem o que vou dizer, pois estou
bêbado e prestes a cometer uma loucu-
ra, porque ninguém mais acredita em
mim.”

“Você gostaria de falar o que está
acontecendo?”

“Olha eu tenho 24 anos, sou casado
e tenho duas filhas, uma com um ano e
meio e outra com nove meses, estou
desempregado e isto me deixa comple-
tamente fora de mim. Antes de ligar
para vocês, tentei matar a todos lá em
casa e se vocês não vierem aqui, sou
capaz de acabar com tudo.”

“Espero que você nos entenda, aqui
não temos condições de lhe oferecer
atendimento domiciliar, mas em todo
caso quando você estiver em condições
podemos atendê-lo pessoalmente, aqui
no CVV.” ( Choro convulsivo)... “ Pelo
amor de Deus, venham até minha casa,
façam alguma coisa por mim e por mi-
nha família, o meu endereço é: ...” (Des-
ligou).

“Não havia mais jeito. Já havia des-

ligado e o desespero havia passado para
mim, uma porque o endereço estava em
minhas mãos, mas não estava eu auto-
rizada a fazer um atendimento domici-
liar, outra porque era uma família intei-
ra em perigo, não precisando da polí-
cia, mas sim de alguém que lhes desse
atenção. O que fazer? Liguei para a
Coordenadora. Quem sabe ela poderia
me orientar num caso como este.

“Vilma, neste caso, somente quem
poderia fazer o atendimento domicili-
ar, são os plantonistas socorristas, nes-
ta situação, o ideal seria um casal. Mas
mesmo assim você teria que arranjar
alguém para deixar no plantão, acredi-
to até que seja improvável esta ideia.”

Retruquei: “Mas você não poderá ir
comigo? Ou me ajudar? Porque do con-
trário minha consciência não ficará tran-
quila.”

“Vamos ver o que podemos fazer.”
Novamente toca o telefone. Era a

Coordenadora dizendo que dois planto-
nistas socorristas (casal) se propunham
a ir comigo, e um terceiro se prontifi-
cou a  ficar no plantão. Fomos até o
endereço dado pelo atendido. O rapaz
estava realmente exaltado, pediu para
conversar em particular com o planto-
nista (sexo masculino), e eu e a outra
plantonista entramos na casa para con-
versar com a esposa dele. Sem dúvida,
alí reinava uma atmosfera carregada, o
local se encontrava bastante carente.

As crianças com aspecto subnutrido,
doentes talvez, assustadas, a mulher
com escoriações pelo corpo, com medo,
sem iniciativa e com apenas 19 anos.
Nos explicou que há dois anos vinha
sofrendo angústias sem poder dormir,
sem vontade de fazer qualquer coisa e
nem mesmo de cuidar da casa ou das
crianças, tudo isto porque o marido sem-
pre lhes fez ameaças, inclusive sempre
dizia que mataria a ela e às crianças quan-
do estivessem dormindo (já havia ten-
tado, só não conseguindo porque a por-
ta estava trancada e ao tentar arrombá-
la ela acordou).

Enfim, depois de uma hora ou mais
de desabafos, o rapaz havia chegado à
conclusão que deveria procurar um meio
para se curar, já que ele havia se torna-
do um alcoólatra e estava percebendo
que no final todos estavam sofrendo por
sua causa, inclusive sua mãe, que no
momento também estava no local. Per-
cebeu que nem tudo estava perdido, que
ainda existem pessoas que lhe deram
atenção e entenderam o seu problema,
sem o acusar de nada e muito menos
sem interferir na sua vida.

Demos o endereço da Associação dos
Alcoólicos Anônimos, que ele disse co-
nhecer e tinha certeza que lá encontra-
ria salvação para o seu caso.

Disse também que sua vida pareceu
tomar outro sentido, porque desacredi-
tado como estava, ainda encontrou pes-
soas que o ouvissem.”

(Livro – CVV  Nos  Caminhos da
Amizade)

Roberto Balbino

Muita gente tem problemas com
muita gente. Sogra, cunhado, filho, che-
fe e funcionário.

Às vezes, um dos mencionados pode
até ser um funcionário que trabalhe com
você. Pode ser que seja seu gerente ou
diretor. E aí? O que fazer? Pode ser
muito difícil demitir a esposa do depar-
tamento financeiro...

Sugiro que troquemos a brincadeira
do título por algo mais sério. Pensemos
em estratégias para lidar com qualquer
tipo de pessoa que julguemos difíceis de
lidar.

Costumo dizer nos treinamentos que
cerca de 50% do que ocorre em quais-
quer relacionamentos são consequênci-
as do que fazemos com ele. A metade
restante seria responsabilidade da outra
pessoa. Duas pessoas, 100% do relacio-
namento.

Pensar nessa porcentagem nos aju-
da a entender que podemos causar uma
grande mudança em muitos relaciona-
mentos caso estejamos dispostos a mu-
dar a forma como participamos deles.

Sem a audácia de querer resolver os

Estratégias para lidar até com a sogra

problemas em seus relacionamentos,
mas me dispondo a lhe oferecer alguns
caminhos para que você os resolva, fa-
rei algumas perguntas para que utilize a
criatividade e o bom senso a fim de cons-
truir novas formas de se relacionar com
pessoas difíceis. Vamos focar nos rela-
cionamentos no ambiente de trabalho.
Ok?

1 – Quais as razões para que a pessoa
lhe trate de uma forma inadequada?
Pense nos fatos e elimine os “achis-
mos”;

2 – A má conduta no relacionamen-
to é só com você ou ocorre com outras
pessoas também? Quais os REAIS mo-
tivos?

3 – Como você poderia tomar a ini-
ciativa para melhorar esse relaciona-
mento? Pense em uma forma diferente
das que já tenha tentado. Lembre-se das
duas ferramentas sugeridas: criatividade
e bom senso;

4 – Como poderia estabelecer a con-
fiança? Caso haja confiança, como apro-
veitá-la para se apresentar de um jeito
os seus pontos fortes? Como reconhe-
cer a pessoa em questão sem que ela
pense que você quer algo em troca (além
da melhoria no relacionamento)?

5 – Você prefere ter a razão ou ser
feliz? Essa pergunta gira pelo mundo
por meio da sabedoria popular. E, ao ser
sincero ao respondê-la, pode ser que
você consiga se desprender de várias
coisas, verdades ou preconceitos que lhe
impedem de se aproximar das pessoas
que prefere evitar sempre que possível.

Espero que você consiga construir
pontes entre as pessoas ao invés de
muros. Só assim é que poderemos colo-
car em prática nossas habilidades de li-
derança. Experimente a adoção de no-
vos posicionamentos no que tange à
forma de se relacionar e, assim que che-
gar ao sucesso, me conte! Em breve es-
creverei mais sobre o que é, de fato,
lidar com pessoas difíceis.

Sucesso e paz!

PRECE PODEROSA PARA A PROSPERIDADE
Oh! Criador do mundo, Tu que disseste: Peças e receberás, embora esteja nas

alturas, em Vossa Divina Glória, inclinai seus ouvidos a esta humilde criatura
para satisfazer-me o desejo.

Ouve minha prece. Oh! Pai Amado, fazei que por Vossa vontade eu obtenha
a graça que tanto almejo (faz o pedido). Deus supre  agora todas as minhas
necessidades, segundo as suas riquezas sempre ativas, presentes, imutáveis e
abundantes em minha vida e que isso seja feito pelo poder e em nome do Vosso
adorado Filho Jesus. (ELIANA PEDRINI)

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

Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292

lacionamentos afetivos é preciso que a
fé adentre. A maioria das pessoas pensa
que nesses tipos de problemas somente o
diálogo pode resolver o conflito entre o
casal, o que resulta em muitas brigas e
discussões, principalmente no início de
um casamento, por exemplo.

Se esse é o seu caso, seu casamento
está todo “convulsionado”, você e seu
cônjuge precisam de diálogo sim, mas
mais do que nunca, precisam de muita
fé. Porque os sentimentos, os afetos, as
expectativas de vocês caíram. E não há
coisa pior do que a decepção principal-
mente no campo afetivo.

Você amou e esperou tanto desse
casamento e parece que deu tudo erra-
do, e agora sente uma grande decepção
que atinge o mais profundo do seu ser.

Quando isto acontece, nossa fé tam-
bém é atingida, ela vai minando desde
as raízes da nossa fé.

E agora é preciso gritar para o Se-
nhor, buscar na missa, na confissão, na
oração do rosário, na Palavra de Deus a
cura para a sua fé. É preciso rezar muito
e comungar para ser curado dos seus res-
sentimentos, das mágoas, até mesmo
da raiva e decepção geradas no seu co-

ração.
Talvez seja toda a sua família que

está convulsionada, com muitos pro-
blemas, todavia a solução é a mesma,
pois é pelo resplendor da fé que vem da
Palavra vivificante, da oração, da Eu-
caristia, da comunhão, que somos cura-
dos, visitados por Deus. Talvez você
nunca pensou que com fé se resolve isto,
mas é assim, pois o Senhor faz resplan-
decer a luz da Sua face nas nossas faces,
e nos cura.

Seu irmão,
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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.Nossa vida muda muito. A idade so-

mada ao nosso corpo e mente, aconte-
cimentos de alegria e tristeza, faz com
que mudemos a nossa maneira de pen-
sar e nossa opinião sobre muitas coisas.
Sobre Deus, sobre a morte, sobre a vida,
o amor, a família, as leis, tudo muda em
nossa visão e quanto mais, o tempo
passa e lembramos como éramos, per-
cebemos o quanto nossa opinião e inte-
lectualidade se transformam. O que vale
a pena? O tempo que gastamos é im-
portante? O quanto o dinheiro é signi-
ficante? O quanto e até quando deve-
mos trabalhar? Por que quando velhos
pensamos que a morte está próxima, se
a morte pode chegar a qualquer momen-
to?

Recentemente, uma pesquisa reve-
lou que a causa maior do sofrimento
humano é o “pensar”. Ironicamente, a
fala de Descarte foi alterada de: Penso,
logo existo. Para: Penso, logo sofro.
Ou seja, nossos pensamentos tem o
poder de nos aprisionar ou nos libertar.
Depende naquilo que investimos a nos-
sa energia, em que estamos pensando.

Em plena Semana da Consciência
Negra, uma pergunta me inquieta “Como
é ser Negro no Brasil?”, fato que nos
leva a rever os dados estatísticos apre-
sentados no IPEA- Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada  e IBGE- Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.

O nível de permanência e evasão nas

Por: Sérgio Ramos

SER NEGRO NO BRASIL
escolas públicas, o mercado de traba-
lho, a situação de condição de moradia,
saúde e outras demandas sociais são alar-
mantes, fruto de um período escravo-
crata e mercenário, para assim não di-
zer sangrento.

Foram mais de 6 milhões de negros
escravizados em todo Brasil e, o pior é
que poucos dirigentes ou governantes
querem tocar no assunto ou assumir os
erros cometidos ao longo da história,
pois estamos falando do mesmo país, o
mesmo Brasil aonde viveu Princesa Isa-
bel e aonde liderou Zumbi dos Palma-
res, seja de D. Pedro I ou de Tiradentes,
o Brasil é o mesmo.

A grande tarefa do Movimento Ne-
gro é buscar alternativas e ações como
Políticas Públicas de Inclusão e Repara-
ção aos danos psíquicos, morais, cultu-
rais e socioeconômicos causados.

Em meio a dificuldade do dia-a-dia o
indivíduo negro carrega em suas carac-
terísticas os rótulos, colados por uma
sociedade agressiva em seu comporta-

mento do cotidiano em muitas facetas,
inúmeras abordagens, sérios dilemas a
serem resolvidos com serenidade, bom
senso, justiça social e respeito ao pró-
ximo.

Após 125 anos de uma suposta li-
bertação, vemos nossos negros e negras
à margem de uma sociedade, será uma
questão social ou racial?

Por hora, cabe uma reflexão bastan-
te aprofundada de como iremos escre-
ver os novos 500 anos deste Brasil, pois
os movimentos negros estão a cada dia
se organizando, ocupando seus espaços
na sociedade que precisa aprender a con-
viver com a diversidade étnica, cultural
e também religiosa, sabendo que cada
povo tem seu valor, seus costumes, suas
riquezas, sua origem.

Não admitir tais valores será nova-
mente um novo massacre, um estupro
sociológico com as diversas etnias que
temos no Brasil.

No tocante à Saúde da População
Negra, o Ministério da Saúde e a Secre-

taria de Saúde do Estado de São Paulo se
destacam ao organizar fóruns e seminá-
rios para aplicar os avanços nos casos
específicos da população negra como:
ANEMIA FALCIFORME, MIOMAS,
HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIA-
BETES MELLITUS – TIPO II, como
podemos observar.

Quanto a Segurança Pública a cada
três assassinatos no país, em dois as ví-
timas são negras, pois os dados com-
provam também que o número de ho-
micídios reduzem expectativa de vida
dos negros.

Por fim, esperamos mesmo que o
Brasil como diz em sua letra e Hino
Nacional, seja verdadeiramente a Mãe
Gentil para todos e não a Madrasta Bra-
sil como tem sido para a população afro-
descendente.

A grande tarefa é buscar novos hori-
zontes que nos permita fazer parte in-
tegral da sociedade  e do país que cons-
truímos gratuitamente, lavada com
muito sangue, ouro e covardia.

Salve Zumbi dos Palmares, Salve 20
de Novembro - Dia Nacional da Cons-
ciência Negra.

Se você tivesse a oportunidade de se encontrar com Jesus, o que vocês conversariam?

O tema do texto sugere religiosidade
e fé para se falar com Jesus, porém,
minha proposta é apresentar Jesus como
um ser magnifico e apto para desfazer o
sofrimento que nossos pensamentos
proporcionam.

Hoje, um diálogo com o Senhor Je-
sus, seria algo muito improvável, po-
rém, vamos refletir os encontros que
Jesus teve com os personagens bíblicos
e tirar algumas conclusões.

Se você fosse, Nicodemos, um líder
religioso e político do seu país, talvez
iria se encontrar com um homem do
povo que fazia centenas de milagres. E
com certeza, Jesus não satisfaria sua
curiosidade e nem explicaria como faz
os milagres, porém focaria na sua feli-
cidade. E foi o que Jesus fez, mostrou
para Nicodemos que Deus era muito
mais, o que a religião e que para conhe-
cê-lo, deveria buscar uma mudança in-
terior. Jesus sempre foca o que vai mu-
dar nossa vida e não naquilo que esta-
mos interessados, curiosos e que não vai
fazer a diferença para nossas vidas. João
3.

Mas se você fosse uma mulher pega
no ato de adultério, criada por uma so-
ciedade que não valorizava a mulher,
(por que levaram apenas a mulher, onde
estava o homem?), e por sua vez se
achava digna de desprezo, por que, a
sociedade assim julgava os desfavoreci-
dos, e que de repente, a sua vida depen-
desse de Jesus. O que você esperaria de
Jesus?  Ela não tinha opção como hoje
você tem, por que ela estava sendo con-
denada, mas Jesus procurou salvá-la, e
dar-lhe mais uma chance e, além disso,
fez com que todos os religiosos pensas-
sem a respeito de si mesmos. Assim é o
meu Senhor, Ele perdoa, dá chance e
ainda faz com que nossos inimigos te-
nham a oportunidade de refletir. En-
quanto a vida há esperança. João 8.

Mas se você fosse jovem e muito
rico, temente a Deus, justo, cumpridor
de todas as leis, mas tivesse uma duvida
ainda em ser perfeito e fosse se encon-
trar com Jesus, perguntando a respeito
de como ser perfeito, por que dentro de
você está convencido que faz tudo cer-
to. O que Jesus falaria para você? Jesus
mostrou para o jovem rico, que nada
neste mundo é importante, que tudo o
que temos e somos, é impossível nos
fazer perfeitos, felizes, que a perfeição
está apenas em Deus, e nos desapegar
de tudo desta vida, valorizar o frágil, o
pequeno, mais do que a ostentação, é o
que realmente nos fará ter a sensação
de sermos eternos e, não é só isso, mas
ele diz para o jovem: Depois vem e se-
gue-me. Lucas 18.

Mas se você fosse um dos dois la-
drões que estavam crucificados com
Cristo, qual deles você seria? Aquele que
disse: Se és o Cristo, desce da cruz, te
salva a ti e a nós também! Ou seria o
outro que disse: Quando estiveres em
teu reino, lembra-te de mim. Ora, não
sei qual deles podemos ser na hora de
nossa morte, seria até bom pensar nis-
so, caso não tivermos tempo quando
esse momento chegar. Mas temos a res-
posta de Jesus e, foi para o ladrão que
reconheceu ser pecador e para este foi
dito: estarás comigo hoje, no paraíso.
Ou seja, Ele responderá sempre ao ho-
mem arrependido, mas ao convencido
o deixará na sua forma de pensar, sozi-
nho, o homem orgulhoso será deixado
no seu orgulho, na hora da sua morte!

Não importa quem podemos aqui
nos comparar, na verdade temos den-
tro de nós todos os personagens que cru-
zaram a história de Jesus, por que so-
mos humanos, como eles eram. Somos
como o fariseu que dizimava algo insig-
nificante, porém cometia pecados enor-
mes. Somos iguais àquela mulher que

chorava, beijava e enxugava os pés de
Jesus com seus cabelos, por que se sen-
tia perdoada por Deus, dos grandes pe-
cados que tinha cometido.

Somos também como os nove le-
prosos curados, que não voltaram para
agradecer pelo milagre e paralelamente
como um dos leprosos que voltou e agra-
deceu pelo milagre. Somos gratos e in-
gratos.

E como não lembrar que somos como
os discípulos de Jesus, os quais pediram
para derramar fogo do céu e queimar
quem não queria ouvir a pregação deles,
como eles quando fugiram, negaram Je-
sus, ou quando foram incapazes de ex-
pulsar um demônio, mas também so-
mos iguais a eles quando mais tarde,
enfrentaram prisões, chicotadas e acei-
taram morrer, em vez de parar de falar
de Jesus.

Em fim, meu querido leitor, cada en-
contro com um personagem humano
com Jesus, vemos a nós mesmos. Mas
hoje Jesus ainda quer se encontrar com
o homem. Esse encontro não acontece
em nenhum lugar físico, mas acontece
dentro do nosso coração, quando so-
mos sinceros, quando decidimos falar o
que pensamos, quando permitimos em
nosso ser e buscamos uma reposta, nes-
ta hora, quando nosso coração clama a
Deus e dizemos: Senhor Jesus, se o Se-
nhor existe, então permita conhecê-lo,
por que eu não aguento mais minha pró-
pria vida, eu me sinto um...

 Neste momento, na humildade, com
certeza, então o Jesus de contos de fa-
das se mostrará Senhor e salvador de
nossa vida.

Assuntos como este, diáriamente na
rádio GAZETA FM 107,9 de segunda a
sexta das 8 às 9 da manhã, ou pelos
sites: www.radiogazetafm.com.br ou
www.adplanaltoitalia.com.

Obrigado pela leitura

P/ Prof. João Pito

Em Alagoas, na Serra da Barriga,
muitos negros lutaram pela colônia para
expulsar os invasores holandeses [1630-
1654], e entre os que lutaram, estavam
presentes familiares da Princesa Aqual-
tune que teve dois de seus filhos; Ganga

Zumba e Ganga Zona, chefes dos Mo-
cambos mais  falados e importantes de
Palmares, estes títulos provavelmente
foram  herdados de seus tios como era
costume em grande parte das tribos afri-
canas.

Aqualtane também teve filhas e de
uma delas teve um neto quando Palma-
res estava prestes a ser atacada pelos
holandeses que dominavam aquela imen-
sa região, naquele dia os negros rezaram
aos deuses pedindo para que o sobrinho
de Ganga Zumba e portanto seu herdei-
ro crescesse bravo, forte e viril e para
agradar aos deuses deram-lhe o nome de
Zumbi.

O menino Zumbi cresceu no seu
meio, conhecendo todos os seus recan-
tos e refúgios do seu lugar; riachos, flo-
restas, mocambos e as belezas que ador-
navam essa região de refúgio.

Alí o jovem cresceu e se tornou um
moço corajoso e ágil num tempo de paz
efêmera e após a expulsão dos holande-
ses em 1654 pelo Tratado da Campina

do Taborda, porém a partir de 1668 os

ZUMBI: ZUMBI: ZUMBI ÓIA ZUMBI! Prof. João Pito

“O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons”. - Martin Luther King

fazendeiros da região, Alagoas e Porto
Calvo, assinaram um tratado o da
“União Perpétua” que organizaria uma
grande força militar para enfrentar e
destruir o Quilombo dos Palmares que
era um espécie de federação de mocam-
bos.

[...Nota de um dos itens do tratado:-
todos os alimentos que fossem encon-
trados seriam usados para o sustento da
tropa e que os negros “apresados” se
pertencessem a habitantes da região e
das duas vilas seriam restituídos a seus
proprietários mediante um pagamento
de doze mil Réis e desta quantia seis mil
passariam para a família se o negro se
entregasse voluntariamente”.

A partir do ano de 1670 o Quilombo
atingiu o seu apogeu ao alcançar mais
de 50.000 moradores bem distribuídos
pela mais de uma dezena de mocambos,
neste tempo Zumbi e seu irmão Andala-
quituche já dirigiam as suas aldeias.

Os chefes [Sovas] dos mocambos
reuniam-se em Conselho para decidir
os seus temas mais importantes daque-
les tempos de apuros e o tema mais ba-
tido era a guerra que cada vez estava
mais perto. Ganga Zumba que era o Soba
[chefe]  da maior das aldeias a Cerca dos
macacos era o Presidente do Conselho
e tornou-se Rei do Quilombo.

No ano seguinte as ações de guerra
são mantidas quando Jacomé Bezerra

com uma tropa bem armada e suprida
destruiu vários mocambos e suas lavou-
ras, mas um contra-ataque dos locais
põe em fuga os inimigos.

E para vingar os seus mortos, os qui-
lombolas atacam Porto Calvo, pondo
fogo em todos os seus canaviais, mas de
novo veio represália contra os mora-
dores de Palmares e foi violenta ao ex-
tremo, destruindo um mocambo e sete-

centas choupanas, o conflito chegou ao
coração do quilombo para não mais o
deixar em paz.

A guerra agora é contínua en-
tre os guerreiros está Zumbi, ora com
pequenas vitórias de ambos os lados, até
que em 1677 o mocambo de Aqualtume
é atacado de surpresa pondo Ganga
Zumba e a maioria do mocambo em
fuga,,,”...Uma incursão relâmpago

atingiu  o mocambo Amaro onde um

sangrento combate trucidou centenas

de moradores do quilombo entre os

quais Toculo filho de uma das três

mulheres de Ganga Zumba e entre os

muito prisioneiros está Ganga Zona o

irmão do Rei e Zambi e Acaiene am-

bos filhos de Ganga Zumba”.

Esta vitória deu aos atacantes
uma falsa idéia de que o assunto era li-
quidado e frente a isso o governador
Pedro de Almeida propôs um termo: a
integração do Quilombo como um novo
domínio português e o velho rei aceitou
a proposta e em 1678 envia três filhos
seus a recife juntos com um emissário
do governador para confirmar o acordo
e a paz e o Ganga Zumba se torna Mes-

tre-de-Campo, o que foi comemorado

com uma missa, lá no Quilombo co-

memoravam a “sabedoria” do velho

Rei, porém Zumbi não concordou com

o pacto e o seu Mocambo e o do seu

irmão Andalaquituche e prepararam-

se para a guerra.

Apesar de alguns Mocambos serem
pacíficos Ganga Zumba perde terreno
entre eles e logo sentiram ser necessá-
rio afastá-lo e foi o que os jovens do
Mocambo fizeram, envenenando-o e
Zumbi assumiu o cargo, foi aí que che-
gou à região o velho bandeirante de con-
trato, o paulista Domingos Jorge Velho
que se propunha a eliminar todos os

Mocambos de Palmares e foram muitas
as batalhas com Zumbi comandando os
seus guerreiros, Zumbi-Rei neto de
Aqualtune tornou-se para seu povo o
maior dos seus heróis.

Jorge Velho usou contra eles, já siti-
ados, artilharia pesada e letal nos dias
23 e 29 de janeiro de 1694, sempre à
noite e na madrugada de seis de feverei-
ro de 1694, tiros de canhão derrubam a
paliçada, houve a invasão e a batalha
foi cruenta, muitos caíram no abismo e
outros pularam para fugir à sanha dos
seus algozes, dois tiros feriram Zumbi,
mas continuou a lutar e ao amanhecer
só havia morte naquele cenário e Zum-
bi? Morreu? Fugiu? Onde estará?

Um ano e uns meses após alguns
moradores da Vila do Penedo prende-
ram um negro que ia em direção a Reci-
fe e reconheceram nele o Zumbi-Rei,
quando se preparavam para executá-lo,
um amigo trocou a sua vida pela dele,
porém sua sorte estava aziaga e acabou
preso por André Furtado de Mendonça,
que o degolou no dia 20 de novembro de
1695 e que levou sua cabeça decepada
para expor em Recife.

A notícia se espalhou, mas os escra-
vos não acreditavam: Zumbi não mor-
re, um deus da guerra não pode morrer e
lá no fundo das noites os escravos can-
tavam Zumbi...Zumbi...Zumbi ÓIA
Zumbi! Só para dar mais força ao Rei de
Palmares e de fato Zumbi não morreu,
pois está muito vivo no coração e nas
mentes dos que amam a liberdade. É uma
data que deve ser comemorada sim, por
todos nós.

 Prof. João do Pito
“No final não nos lembraremos das

palavras dos nossos inimigos, mas si-

lêncio dos nossos amigos”. Martin Lu-
ther King

Em cartaz
PRISONERS - OS SUSPEITOS

*****
Após o final das mais de duas ho-

ras e meia de “Prisoners’’ (inexplica-
velmente rebatizado de “Os Supeitos’’
no Brasil), você se encontra em uma
espécie de hipnose e começa a tentar
assimilar o que acabou de conferir.
Afinal, a trama é, sem dúvida nenhu-
ma, uma das mais interessantes, enig-
máticas e intrigantes dos últimos tem-
pos e que, com certeza, fará você fi-
car grudado na poltrona até o início
dos créditos. Nas primeiras cenas de
“Os Suspeitos’’ somos apresentados
a duas famílias normais, os casais Ke-
ller Dover (Hugh Jackman, espetacu-
lar) e Grace Dover (Maria Bello) e
seus dois filhos, e Franklin Birch (Ter-
rence Howard) e Nancy Birch (Viola
Davis), também com dois filhos. Eles
se reúnem na casa do segundo casal
para o Dia de Ação de Graças (além
de amigos eles são, praticamente, vi-
zinhos) e tudo parece correr bem até
que, subitamente, as duas caçulas so-
mem misteriosamente sem deixar
vestígios. A única pista, revelada pe-
los irmãos mais velhos, é uma van,
que ninguém nunca havia visto nos
arredores e que se encontrava ali per-
to um pouco antes das duas garotas
sumirem. É então que entra em cena
o detetive Loki (Jake Gyllenhaal, óti-
mo) que, localiza a van, e prende o
suspeito Alex Jones (Paul Dano, fan-
tástico). Sem provas suficientes para
manter Jones na cadeia, Loki é obri-
gado a liberá-lo, provocando a ira de
Dover que, não tem dúvidas de que
ele tem algo a ver com o sumiço de
sua filha. Começa então um jogo com-
plexo e perverso com o espectador:

aquele mesmo Keller Dover, pai dedi-
cado, encarnado pelo sempre bonzi-
nho Hugh Jackman (quem consegue
lembrar do ator em algum papel de
vilão?), começa a tomar atitudes mui-
to condenáveis e violentas para sal-
var a sua filha. Ele ‘sequestra’ Jones e
inicia um jogo sádico de tortura ten-
tando de qualquer forma tirar algo que
possa levá-lo ao paradeiro da garota.
E contar mais é estragar as inúmeras e
ótimas reviravoltas que o roteiro nos
proporciona. O clímax, que poderá
incomodar os que apreciam os finais
mais resolvidos, é sombrio e soturno
e, com certeza, deixará o espectador
de boca aberta com a provável sensa-
ção de ter acabado de conferir um dos
melhores filmes do ano e dos últimos
tempos.

Lançamentos
TREM NOTURNO PARA LIS-

BOA
SOBRENATURAL 2

A Secretaria de Educação de Jabo-
ticabal em parceria com alunos de
Mestrado da Faculdade de Ciências e
Letras - Unesp de Araraquara - traba-
lham o projeto “Sexualidade e você”,
com os alunos da EJA (Educação de
Jovens e Adultos).Os alunos parti-
cipam de reflexões e discussões so-
bre o tema, tratando sobre estímu-
los externos (contexto social, mídia,
etc) e internos (biológicos), preven-
ção de doenças sexualmente trans-
missíveis – formas de contágio e
possíveis tratamentos. “É importan-
te abordar o tema e orientar os alu-
nos, independente da idade. Vamos
oferecer mais conhecimentos a nos-
sos estudantes, para que deixem o

Educação e Unesp de Araraquara abordam
sexualidade com alunos do EJA

senso comum e compreendam me-
lhor as questões do dia a dia”, decla-
ra o secretário da pasta, Cesar Es-
per. A iniciativa surgiu no grupo de
mestrandos - composto por uma das
professoras da rede municipal, Adri-
ana Zocca Barroso, Natalia Souza
Nogueira - psicóloga, Alex Educado
Lemos - psicólogo, Karina Fernan-
des - musicoterapeutica, mestrandos
em Educação Sexual na Universida-
de Estadual Paulista Júlio Mesquita
- UNESP/ Araraquara, programa de
pós graduação coordenado pelo Dr.
Paulo Rennes Marçal Ribeiro. As
palestras tiveram início em outubro
e devem abranger todas as turmas
do EJA ainda este ano.
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Edital de Citação e Intimação-Prazo 20 (Vinte) dias. Processo nº 291.01.2009.008383-9/000000-000
Ordem nº 1476/2009. O(A) Doutor(a) Carmen Silvia Alves, MM. Juiz(a) de Direito Titular da 1ª. Vara Judicial
da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei... Faz Saber a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente a executada, João Fernando Tavares EPP, CNPJ
07.750.939/0001-12, que o Banco Santander Brasil S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
por ser credor da quantia de R$.150.004,11 (09/2009), representada por um Contrato de Empréstimo pessoa
física/pessoa jurídica celebrado com a executada e outra. Estando a executada em lugar incerto e não sabido,
pelo presente, fica Citada para que, no prazo de três dias, a fluir após os 20 dias do prazo do edital, pague a
importância executada, devidamente atualizada. Fica ainda a executada ciente de que possui o prazo de quinze
(15) dias para apresentação de embargos, independentemente de estar seguro o Juízo. No mesmo prazo, caso
reconheça o débito e tenha interesse no pagamento, poderá parcelá-lo em seis vezes mensais, corrigindo-se
o valor e acrescendo-o de juros de 1% ao mês, devendo depositar de imediato o montante de 30% do total do
débito, incluindo-se custas e honorários de advogado, tudo sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos
dos seus bens quantos bastem para a satisfação do débito. Para que a ignorância não possa ser alegada, será
o presente edital publicado e afixado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Jaboticabal, 16 de outubro de 2012.

Vende-se Corsa Life
ano 2006/07. Prata. Único dono.

(16) 981605458 - Wilson

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO
COMARCA  DE  ARAÇATUBA

FORO  DE  ARAÇA TUBA
4ª  VARA  CÍVEL

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Vila São Paulo - CEP
16015-925, Fone: (18) 3623-5710, Araçatuba-SP - E-mail:

aracatuba4cv@tjsp.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0001194-22.2012.8.26.0032
Classe: Assunto: Despejo - Locação de Imóvel
Requerente: André de Castro Tannus e outro
Requerido: Gabriel Garcia & Stringheta Restaurante Ltda Me e outro
EDlTAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.

 PROCESSO N° 0001194-22.2012.8.26.0032
O(A) Doutor(a) Rodrigo Chammes MM. Juiz(a) de Direito da 4ª

Vara Cível Araçatuba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei  etc.
FAZ SABER a CLAUDEMIRO STRINGHETA (último endereço

conhecido: Avenida José Bento Filho, 615, Vila Simoni, Jabotica-
bal-SP), CPF 007.158.148-00, RG 9.421.693, que lhe foi, proposta
uma ação de Despejo por parte de André de Castro Tannus e outro,
alegando em síntese a petição inicial e o despacho de fls. 52/53: Os
autores locaram ao correu Claudemiro e depois a seu pedido tam-
bém à corré Gabriel Garcia & Stringheta Restaurante Ltda-ME, o
imóvel da Avenida Brasília n° 1.800, J. Nova York, em Araçatuba-
SP, conforme contrato de locação de 02/01/2007 e aditivo de 12/03/
2009, vencido em 02/01/2012. Os Autores não têm interesse na
continuidade da locação e deram ciência aos Réus. Não efetivada
a desocupação no vencimento, não resta outra alternativa senão o
pedido de despejo liminar, no prazo de 15 dias, prestada a. caução
de 3 aluguéis, com base no inciso VIII do § 1° do art. 59 da Lei
8.245/91. Requerem a citação dos Réus, para responderem aos ter-
mos da ação, apresentando a defesa que tiverem, sob pena de
confissão. Requerem provar o alegado pelos documentos junta-
dos e por todos os demais. Atribui-se à causa o valor da anuidade,
ou seja, R$ 39.140,76. Pedem deferimento. Araçatuba, 19 de janeiro
de 2012. Processo n° 053/12. VISTOS. I. Trata-se de ação ordinária
de despejo com pedido de liminar, fundada em denúncia vazia do
contrato escrito de locação comercial por tempo determinado, ajui-
zada por André de Castro Tannus e Outro em face de Claudemiro
Stringheta e Outra. (...) Por derradeiro, verifica-se do exame dos
autos neste juízo de cognição sumária e urgente que os deman-
dantes ofereceram caução idônea equivalente a 03 (três) meses de
aluguel, no importe de R$ 9.785,19 conforme demonstra o compro-
vante de depósito judicial acostado à fl. 48 dos autos. Logo, con-
clui-se que estão presentes os requisitos autorizadores da medida
liminar postulada, previstos no art. 59, § 1°, VIII  da Lei n° 8.245/91.
Pelo exposto, defiro a liminar postulada, a fim de determinar aos
locatários a desocupação do imóvel devidamente especificado na
peça inicial, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da
presente decisão, nos exatos termos do art. 59, § 1°, da Lei n° 8.245/
91, visto que presente a hipótese do inciso VIII do referido dispo-
sitivo legal. Expeça-se, com urgência, mandado para desocupação
em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Decorrido o prazo acima
assinalado sem desocupação voluntária pelos locatários, expeça-
se o competente mandado de despejo. Citem-se os requeridos para
que ofereçam resposta em 15 (quinze)dias, constando-se do man-
dado as advertências legais do artigo 319 do CPC, adotando-se o
rito ordinário (Lei n° 8.245/91, art. 59, “caput”). Cientifiquem-se
eventuais sublocatários e ocupantes do imóvel que poderão inter-
vir no processo como assistentes. Encontrando-se o corréu Clau-
demiro Stringheta em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por  EDlTAL, para os atos e termos da ação pro-
posta e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decur-
so do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(s) réu(s), como
verdadeiros, os fatos articulados pelo(s) autor(es). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este
Fórum localizado na Praça Dr. Maurício Martins Leite n° 60, Vila
São Paulo, CEP 16015- 925, Fone: (18) 3623.5710, Araçatuba-SP.

Araçatuba-SP., 21 de outubro de 2013.

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

Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Jaboticabal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia de Jaboticabal – AREA, no uso de suas atribuições estatutári-
as e de acordo com o Capítulo VI – Das Assembléias, Reuniões
Especiais e Eleições (Artigos 49 a 59), Título IV – Das Eleições
(Artigos 60 a 61), conforme Estatuto aprovado no dia 01/12/2009 e
registrado no Cartório de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas
Jurídicas de Jaboticabal/SP, micro filmado sob o n. 002961, convo-
ca os seus Associados, quites em pleno gozo de seus direitos, para
participarem da Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em
sua sede social, sita na Av. Carlos Berchieri n. 300 – Jaboticabal/SP,
no dia 23 de Dezembro de 2.013, às 9h00 com presença de 2/3 dos
sócios em primeira convocação, e em segunda convocação, 30
(trinta) minutos após, com qualquer número de sócios presentes,
com o objetivo de eleger o Conselheiro do CREA, Membro Titular
e Suplente, cujos membros serão empossados a partir de 1º. de
Janeiro de 2.014, que representarão esta Entidade junto ao CREA-
SP, durante os exercícios de 2.014 à 2.017. As chapas concorrentes
deverão ser registradas na secretaria da AREA, nos primeiros 15
dias, a partir da data de publicação do presente instrumento, po-
dendo ser eleito a qualquer cargo todo Associado Efetivo em ple-
no gozo de seus direitos sem débito com a Tesouraria da Entidade,
e para a Diretoria Executiva com pelo menos 12 (doze) meses de
Associação comprovados através da Secretaria.

Diretoria – 2013/2014

O Senac Jaboticabal comemora 11
anos no dia 20 de novembro e, para
celebrar essa data especial, a unidade
prepara a 2° Exposição de Profissões

que acontece nos dias 19 e 20 de no-
vembro, das 8 às 21 horas. O objetivo é
ajudar os jovens e interessados em se
qualificar a conhecer as áreas de atua-
ção que o Senac oferece para Jabotica-
bal e toda a região.

Entre administração e negócios, en-
fermagem, nutrição, logística, recursos
humanos, meio ambiente, segurança do
trabalho e informática e redes, o visi-
tante poderá ver de perto o que profis-
sionais desenvolvem em cada área. “É
uma oportunidade para conhecer as pro-
fissões, nossa equipe de docentes, alu-
nos atuando na área, a estrutura da uni-
dade, como laboratórios, salas de aula,
biblioteca, além de receber a oferta de
cursos para 2014, com cerca de 1.500
bolsas de estudo”, afirma Leandro Nas-
sif D’Arco, gerente da unidade.

A unidade também realizará pales-
tras com o tema Educação Profissio-

nal, no qual haverá um bate-papo para
esclarecimento de dúvidas e discussão
da importância da capacitação no mer-
cado de trabalho. Durante o evento, alu-
nos e docentes da área de recursos hu-
manos vão dar dicas para a produção de
um currículo e de como se apresentar
em uma entrevista de emprego. Já o
pessoal do meio ambiente vai expor
maquetes sobre o Aquífero Guarani, tra-

Senac comemora 11 anos em Jaboticabal
com Exposição de Profissões

 Com oficinas, maquetes e exposições de equipamentos, o evento terá

atividades relacionadas às diferentes áreas do mercado de trabalho

tamentos de efluentes e mandala agrí-
cola, além de uma ação para distribui-
ção de mudas.

Os interessados em tecnologia po-
derão participar de oficinas de Linux,
além de conferir demonstrações sobre
o desenvolvimento de games. A área de
nutrição irá promover uma oficina de
lanches saudáveis e, ainda, ensinar como
fazer a avaliação antropométrica, que
avalia o estado nutricional da pessoa
utilizando as medidas como peso e altu-
ra.

O evento é voltado para quem está
procurando uma formação técnica, ca-
pacitações ou aperfeiçoamento profis-
sional para se destacar no mercado de
trabalho. “No evento, os visitantes vão
ampliar a visão sobre o mundo do tra-
balho e a formação profissional de ní-
vel técnico e aperfeiçoamento”, com-
pleta Leandro.

A participação é gratuita, mais in-
formações podem ser obtidas pelo tele-
fone (16) 3209-2800.

Serviço
Exposição de Profissões
Evento gratuito
Data: 19 e 20 de novembro
Horário: terça e quarta-feira-, das

8 às 21 horas
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

FERRARO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/C LTDA –
CNPJ 04.196.882/0001-63 – Por distrato social, foi dissolvida, não
deixando ativo nem passivo, ficando a aguarda dos livros ao
sócio Antonio Carlos Ferraro, Jaboticabal/SP, 19/09/2013.

UNISERVICE – SERVIÇOS S/S LTDA - CNPJ 05.113.010/
0001-57 – Por distrato social, foi dissolvida, não deixando ativo
nem passivo, ficando a aguarda dos livros ao sócio Maurício
Ferraro, Jaboticabal/SP, 19/09/2013.
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DECLARAÇÃO
Renato Georgete, abaixo assinado, representante legal e titular

da empresa RENATO GEORGETE - ME , estabelecida na cidade de
Sertãozinho - SP, na Avenida Antonio Pachoal Nº 1.100, Bairro
Centro, inscrita no CNPJ Nº 11.647.635/0001-00 e Inscrição Estadu-
al Nº 664.175.688.ll8, comunica o extravio do Talão de Nota Fiscal
Modelo l Nº 00000l a 000050 e as Notas Fiscais Modelo l Nº 00005l,
000052, 000053, 000054, 000056, 000068 e 000081.

Por expressão da verdade, firmo a presente declaração.
RENATO GEORGETE

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

 A comédia do Mazzaropi
O que

significa
Papai Noel

para as
crianças?

Por: Noel, o
Mensageiro da Paz

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIA-
ÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO de Jaboticabal, com
sede nesta cidade, na  Praça Maria Gaglianone, nº 120, bairro Jardim Independência, através de sua Diretoria
Executiva, devidamente representada por sua Presidente, a senhora Maria Apda. dos Anjos Cappatto, CON-
VOCA através do presente edital, todos os associados e membros da diretoria executiva, fiscal e administrativa
da entidade, para Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da entidade sito à Praça Maria
Gaglianone, às 19:30 horas, do dia 03 de dezembro de 2.013, cuja pauta da reunião da assembléia será o eleição
da nova diretoria  para o mandato de 2014 à 2016.

A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19:30  horas, com a presença da maioria
dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum
especial.

Jaboticabal,  14  de novembro   de   2013.
MARIA CAPPATTO



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Parabéns aos irmãos Michele Denise Vieira e Samuel Vieira pe-
los aniversários a serem comemorados neste mês de novembro. Ela,
no dia 24. E ele, dia 28. Os familiares e amigos os felicitam!

Hoje, 23 de novembro, é seu 3º ano de vida. Estamos na maior come-
moração, pois és nosso raio de sol, iluminando nossas vidas... um anjinho
muito amado. O papai Carlinhus e a mamãe Josélia, desejam a você,
Arthur Ruiz dos Santos, muitas felicidades e muitos vivas! Parabéns!

Parabéns pelo seu dia que é 28 de novembro, por ser uma data muito
especial. Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer
parte de sua vida. Que neste dia seu coração se encha de alegria e que
essa comemoração seja de muitas felicidades. Minha companheira, mu-
lher e amante Eliana da Cruz Bovério. Te amo mais que ontem, hoje e
sempre. Seu esposo: Marcos Roberto Bovério

Nossos parabéns à Vil-
ma Paulino Ramos, que
completou idade nova dia
22 de novembro, ao lado do
marido Roberto, dos filhos
Fernanda, José Roberto e
Josimar. A equipe do jor-
nal e rádio GAZETA de-
sejam  muitos anos de vida
e que continue sendo esta
pessoa simpática e dedica-
da. Felicidades!

Neste dia 23 de
novembro, a fa-
mília Simoni
está em festa. Vi-
tório de Simoni,
Presidente do
PMDB e Verea-
dor, comemora
mais um NIVER,
ao lado da espo-
sa Adriana, dos
filhos Adail Neto/
Lívia, e todos os
familiares. Para-
béns e muitas fe-
licidades!

Andréia Cristina Manoel Macri, completou idade nova no dia 22
de novembro, ao lado do esposo Oilde, dos amigos e familiares.
Parabéns!

MÁRCIA...
Estaremos todos em festa no dia

29. Mais um ano que comemoramos
juntos. Uma data que, para nós, é tão
importante. Como é bom tê-la conos-
co. Seu companheirismo, sua ami-
zade; esse seu estilinho contente e des-
contraído que nos faz tanto bem. Ah,
Márcia, como você é especial! Viver
sem você é impossível. Saiba que você
tem um grande significado em nos-
sas vidas. Parabéns, não dá! Repetir
aquelas falas que todos dizem, defi-
nitivamente não dá! Tentamos algo
diferente. Queremos desejar... Vida,
Saúde, Alegria, Paz... Muita vitali-
dade, pois com isto a teremos sempre
conosco. Obrigado por ser quem é:
esposa, mãe, irmã, filha, cunhada,
amiga, companheira... Quantas qua-
lidades!

Te amamos! Felicidades hoje e
sempre!

Beijos da sua família...
Mataqueiro e Brandelli

RIR COM WALDIR
Do que diabo morreu?

De diabetes.
......................................................................
Porque o louco toma ba-

nho com o chuveiro desli-
gado? Por que ele comprou
um xampú para cabelos
secos!

..............................................................
Porque a roda de trem é

de ferro e não de borra-
cha? Por que se fosse de
borracha apagaria a linha!

Esta semana nossos holofotes se
viram para iluminar e mostrar o ros-
to de mais um talento jaboticabalen-
se. O poeta tem 26 anos de idade, é do
signo de Capricórnio, graduado em
letras pela Universidade Estadual Pau-
lista, e estudou literatura Italiana, his-
tória do teatro e poesia portuguesa na
Università Degli Studi di Perugia. Seu
livro ‘Tempestardes’, lançado pela
Editora Patuá, foi premiado pelo Pro-
ac 2012 e tem sido bastante elogiado
pela crítica especializada. O lança-
mento aconteceu em junho deste ano
na Casa das Rosas, em São Paulo. Na
cidade de Jaboticabal, o primeiro co-
quetel de lançamento aconteceu no
dia 08 de Novembro na Escola de

Leonardo Chioda
Arte, na Mizael de Campos. Suas an-
danças por vários países como Itália,
Grécia, Romênia, França, Peru, Es-
panha, Malta, Argentina, Turquia e
Portugal lhe ajudaram na elaboração
de diversos poemas do livro. Leonar-
do faz agradecimentos ao Departa-
mento de Cultura de Jaboticabal, à
Biblioteca Municipal, aos antigos e
aos novos amigos feitos durante esta
maratona de lançamentos e a toda
mídia disponível em divulgar esse prê-
mio, que também é de Jaboticabal.
Isto é só o começo de muitas con-
quistas que virão pela frente. Vamos
ficar atentos a este nome que em bre-
ve trará mais uma boa noticia para
Jaboticabal. Aguardem...

Dia 27/11 será comemorado o aniversário de Miriam
Goes. Nossos cumprimentos por esta data tão especial!

Felicidades para Cássia de Almeida Marques, pelo NI-
VER transcorrido no último dia 20 de novembro.

Um destaque especial à nossa querida Dona Nena
Pretti, que completou um século (100 anos) de vida
com muita lucidez, alegria e sabedoria! Parabéns!

Aline Duarte Soares, completou idade nova no último dia
21 de novembro, ao lado do esposo Marcelo, filhos, familia-
res e amigos. Parabéns!

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 23 DE NOVEMBRO DE 2.013

Cota contemplada
R$ 300 mil para Imóvel - quero R$ 32 mil e

passo a dívida 16-3106-9016



O Abrigo Sao Lazaro, ASSOCI-
AÇAO DE PROTEÇAO À VIDA
ANIMAL DE JABOTICABAL, ja
começou seu trabalho rumo à
construçao do novo ABRIGO, com

AJUDE A REALIZAR ESTE SONHO
capacidade para 600 animais. Al-
gumas empresas de Jaboticabal já
aderiram à ideia, mas precisa-se de
mais apoio, uma vez que: “não te-
mos apoio de nunhum órgao pú-

blico. Toda renda vem de doação
de pessoas fisicas, e agora, em-
presários que tambem acreditam
em uma vida melhor para nossos
peludinhos. Por esse motivo, nós

convidamos você, empresário, a
fazer parte deste marco, em nossa
historia. Ajude-nos a ajudá-los”,
concluiu Ednei. Abaixo, fotos do
novo e sonhado abrigo.

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

Edú Lopes

Uma pessoa chamada Natália Min-
goni Ponte de 29 anos, conheceu o de-
pendente de drogas Guilherme Raimo
Longo de 28 anos, em uma clínica em
Ipuá. Natália dirigia a clínica enquanto
que Guilherme, como estagiário, inclu-
sive já tinha recebido alta médica. Em
abril deste ano resolveu morar com Gui-
lherme, mudando-se para Ribeirão Pre-
to. Natália trouxe consigo  o filho do
casamento que houvera terminado, lin-
do garoto de 3 anos de idade, seu nome,
Joaquim Ponte Marques. O casal teve

um filho, hoje com quatro meses, cha-
mado Vitor Hugo.

           A tragédia teve início dia 05/
11, segundo Natália, 07 horas da ma-
nhã foi acordar o garotinho Joaquim
para aplicar-lhe insulina, pois o garoto
possui diabete. Constatou que o garoto
habia desaparecido.

           Dia 06/11, o Corpo de Bom-
beiros intensifica buscas no Córrego
Tanquinho até o Rio Pardo. Um cachor-
ro da Polícia Militar rastreou o cami-
nho até o córrego. O casal não falava
coisa com coisa, aí entrou no caso um
delegado que conheço muito bem, o Dr.
Paulo Henrique Martins de Castro, pe-
diu prisão temporária do casal. Já no dia
8/11 o promotor público Dr. Marcus
Túlio Nicolino afirmou em entrevista
coletiva que o casal retirou o menino
do interior da residência com conveni-
ência do pai e da mãe. Por volta das
11:40 hs do dia 10/11, rancheiros depa-
ram-se com o corpo de uma criança pró-
ximo a Barretos. O casal Natália e Gui-
lherme reconheceram o corpo de Joa-

quim que trajava blusa de mangas lon-
gas, cueca e estava descalço. O ministé-
rio público pediu a prisão preventiva
por 30 dias do casal. Ele na cadeia de
Barretos e ela na cadeia de Franca. Es-
tou acompanhando atentamente este
caso grave que repercutiu em todo país.
A polícia científica de Ribeirão Preto
realizou exames no garotinho e de ime-
diato chegou-se à conclusão que, o ga-
roto não foi enforcado, nem espanca-
do, ficando ainda, nos próximos dias os
exames sobre a aplicação de 30 doses de
insulina, que,  teria levado à morte o
garotinho Joaquim, dose esta aplicada
pelo padrasto do garotinho. Um fato
ficou patente, em todas entrevistas con-
cedidas à imprensa, foi citado ampla-
mente o vício em drogas do padrasto.
Que Guilherme vinha drogando-se ulti-
mamente, em decorrência, transforma-
va-se em um homem viciado. Dias atrás,
Guilherme ingeriu 10 fortes comprimi-
dos, tentando suicídio. Eles, para a po-
lícia, são os principais suspeitos da morte
de Joaquim.

CRONOLOGIA DE UMA TRAGÉ-
DIA ANUNCIADA

Uma psicóloga gosta de um drogado
em uma clínica para dependentes. Acre-
dita piamente que ele vai parar com a
cocaína, com haxixe, com as pedras e
ele não parou. Vítima deste caso de amor
que não daria certo nunca; um garoti-
nho de 03 anos. TRAGÉDIA ANUNCI-
ADA.

Que Deus o tenha Joaquim Ponte
Marques. Lindo garotinho de apenas 03
anos de idade. Pura inocência. Que a
justiça dos homens prenda e puna com
pena máxima os autores deste homicí-
dio. Em tempo: caso fique confirmada
a participação do padrasto e mãe do
garoto, Natália e Guilherme, que apo-
dreçam no cárcere, sem televisão, cela
íntima e nem celular, nem visita algu-
ma. Feita a justiça dos homens, lá em
cima não escaparão nunca. Gente que
mata criança tem que ser severamente
punida. A lei Divina não falha nunca.
Espero sim, que queimem nos quintos
dos infernos. Tenho Dito!

Jaboticabal recebe mais uma
etapa do Viagem Literária. O
programa desenvolvido pelo
Governo do Estado em parce-
ria com a Prefeitura, traz a es-
critora, Carla Caruso. O even-
to aconteceu na sexta-feira
(22), na Biblioteca Municipal
“Júlia Luiz Ruete”.

Carla é escritora, ilustrado-
ra, professora de literatura, au-
tora de vários livros. Recebeu
o Prêmio Abril de Jornalismo e

Viagem Literária: Jaboticabal recebe a escritora Carla Caruso
Evento gratuito acontece na Biblioteca Municipal

o Prêmio Jaboti. “Carla é res-
ponsável por uma obra diferen-
ciada e reconhecida por sua
qualidade. Convidada, a popu-
lação participou do Viagem Li-
terária”, afirmou o Diretor de
Cultura, Abel Zeviani.

A Biblioteca Municipal fica
na Praça Doutor Joaquim Ba-
tista, 252, Centro. Para mais
informações, o telefone de con-
tato do Departamento de Cul-
tura é 3202-8323.

As ações do Novembro Azul
prosseguem em Jaboticabal.
Após os atendimentos presta-
dos pelo caminhão do Hospital
de Câncer de Barretos, a Secre-
taria de Saúde informa que exis-

Novembro Azul: ações continuam em Jaboticabal
Secretaria de Saúde disponibiliza atendimentos para interessados em fazer exame preventivo

tem vagas disponíveis com uro-
logistas. Os interessados de-
vem procurar a Unidade de Saú-
de da Mulher para agendar a
consulta.

“É importante que os homens

com mais de 50 anos procurem a
unidade e façam a sua consulta.
A realização do exame é funda-
mental para o diagnóstico do
câncer de próstata. E quanto
mais prematura, maiores são as

chances de cura”, afirma o Se-
cretário de Saúde, Dr. Carlos Al-
berto Navarro.

Para mais informações, o tele-
fone da Unidade de Saúde da
Mulher é 3209-2313.

A Prefeitura de Jaboticabal, atra-
vés da Secretaria de Indústria, Comér-
cio e Turismo, deu início ao projeto
que vai qualificar centenas de jovens
ao mercado de trabalho. Na última se-
mana, cerca de 400 pessoas lotaram o
Cine Theatro para participar da aula
inaugural do ProJovem Trabalhador –
Juventude Cidadã.

Prefeitura dá início às aulas do ProJovem
Estudantes recebem uniforme, material didático e bolsa auxílio de R$ 100

Os alunos foram recepcionados
pelo prefeito Raul Girio e pelos se-
cretários Valdemir Lutti (Indústria,
Comércio e Turismo) e Cesar Esper
(Educação, Cultura, Esporte e Lazer).
“Além de dar as boas vindas, na opor-
tunidade esclarecemos a dinâmica dos
cursos aos alunos e tratamos sobre a
importância da qualificação profissi-

onal”, explica Lutti.
“É uma sensação muito boa saber

que capacitaremos tantos jovens com
potencial para o mercado de trabalho.
Dali sairão profissionais de diversas
áreas que vão contribuir para o cresci-
mento da nossa cidade”, comemora o
prefeito Raul.

Através da parceria com o Institu-

to Blaise Pascal os estudantes recebe-
rão uniformes, material didático com-
pleto e uma bolsa auxílio de R$ 100.

As aulas tiveram início já na se-
gunda-feira (18), com cursos nas áre-
as de Administração, Telemática, Agro-
extrativista, Alimentação, Construção
e Reparos e Serviços Pessoais.

A Secretaria de Saúde, através do
Centro de Especialidades Odontoló-
gicas, informa que a partir de segun-
da-feira (25), os dentistas, que hoje
atendem à noite no CEO, voltam a
atender os pacientes nos CIAF’s.

Dentistas voltam a atender nos CIAF’s à noite
Além dos atendimentos odontológicos realizados durante o dia, unidades passam a consultar até as 20h

“A mudança vai beneficiar aos pa-
cientes, já que poderão ser atendidos
mais próximos de suas casas e também
em horário diferenciado”, explica o se-
cretário da pasta, Carlos Alberto Na-
varro.

O atendimento acontecerá nos
CIAF’s I, II, III, IV, V e VI nor-
malmente das 7h às 17h, com in-
tervalo para almoço, e agora das
17h às 20h, para não prejudicar
os pacientes que trabalham duran-

te o dia.
No CEO prosseguem os atendi-

mentos às especialidades e para ser
atendido é necessário encaminhamen-
to. Mais informações pelo telefone
(16) 3204-1371.
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PROCESSO SELETIVO Nº 01/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO
INTRODUTÓRIO

O PRESIDENTE DA AAPROCOM – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A
PROJETOS COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL,
e a Comissão Municipal do Processo Seletivo nº 01/2013, COMUNICAM
AOS CANDIDATOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, abai-
xo relacionado que o curso Introdutório conforme item abaixo do edital
completo será realizado Paço municipal, auditório José Antonio Marques,
esplanada do lago Rua Carlos Rodrigues Serra, 160 Vila Serra CEP: 14870-
900 Jaboticabal S/P, durante o período de 25 a 29 de novembro de 2013 das
19h00 às 22h00 e no dia 30 de novembro de 2013, das 7h30 às 12h30,
totalizando uma carga horária de 20 (vinte) horas.

6 - DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA

6.1 Será parte integrante obrigatória do Processo Seletivo o Curso Intro-
dutório de Formação Inicial e Continuada para os Agentes Comunitários de
Saúde da Família.

6.1.1 O Curso Introdutório de Formação de Agente Comunitário de Saúde
Inicial e Continuada visa aferir o conhecimento diretamente com as ativida-
des do emprego público para o qual está sendo realizado o Processo Seletivo.

Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada para Agentes Co-
munitários de Saúde.

 “O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada para Agentes
Comunitários de Saúde (...) visa formar os profissionais que já atuam nos
serviços de atenção básica de saúde dos municípios e aqueles que serão inseri-
dos devido à expansão ou implantação da Estratégia Saúde da Família, aten-
dendo as diretrizes curriculares estabelecidas pelo Ministério da Saúde, para
que possam atuar como profissionais de nível básico, junto às equipes multi-
profissionais de saúde, desenvolvendo ações de cuidado e proteção à saúde de
indivíduos e grupos sociais em domicílios e coletividade, com interface na
assistência social, educação e meio ambiente.”

 “Competência é a capacidade pessoal de articular conhecimentos, habi-
lidades e atitudes inerentes a situações concretas de trabalho.”

As competências do agente comunitário da saúde de acordo com o Minis-
tério da Saúde:

1. Trabalho em equipe;
2. Visita domiciliar;
3. Planejamento das ações em saúde;
4. Promoção da saúde;
5. Prevenção e monitoramento das situações de risco e do ambiente;
6. Prevenção e monitoramento dos grupos específicos;
7. Prevenção e monitoramento das doenças mais prevalentes;
8. Acompanhamento e avaliação as ações de saúde
Avaliação
1. Pontualidade: Chegar, partir ou cumprir as obrigações ou compromis-

sos, executar trabalhos no tempo devido ou na hora marcada.
2. Iniciativa: Qualidade daquele que sabe agir, que está disposto a empre-

ender, prender e/ou ousar.
3. Interesse: Participação com contribuições e/ou exemplificações ou

relatar fatos sobre temática da
aula. Curiosidade, empenho, atenção, ser útil, concentração.
4. Interação com o grupo: Interação: ação que se exerce mutuamente

entre duas ou mais pessoas.
Reunião ou conjunto de pessoas que formam um todo.
Obs.: Grupo: Pequena associação de pessoas reunidas para um fim comum.
Podemos definir então a interação com o grupo como a ação a ser exer-

cida mutuamente entre pessoas reunidas para um fim comum, levando em
conta o respeito mútuo, trabalhar em conjunto, visando um bem comum.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 1
 Nº Inscrição Nome Documento
1 DANIELA ANTUNES DANELON CHELIS 27687001850
2 KYRLA CARTYNALLE DAS DORES SILVA GUIMARÃES

34407712880
3 LIZIANE MARA GOMES MARIOTO 36715364893
4 SONIA REGINA SOUTO 12440618837
5 VINICIUS TADEU MANFREDI 11168205875
6 ROSELI BATISTA JORGE DOS SANTOS 16216877836
7 LAYRA MICHELE MARQUES LORENTE 41520735863
8 CLAUDIANA APARECIDA CARDOSO 22555201840
9 CARLA DE OLIVEIRA PEREIRA 34080693877
10 RENAN LUCAS MORETTO 35187170813
11 ELIANE TEREZINHA DA SILVA MORAES 18089076807
12 VANI APARECIDA DOS SANTOS 12237651809
13 MARGARETH APARECIDA JACINTO 14120290824
14 ADRIANA GLAUCIA EVERISTO DEANDRADE

16707797859
15 LILIAN APARECIDA INACIO DOS SANTOS 34985739855
16 ANA PAULA APARECIDA DE SOUZA 413865888

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 2
 Nº Inscrição Nome Documento
1 CAROINA AP SANTA CAPITA CERQUEIRA 33958813852
2 ALBERTO LUIS HARNISCH 34494312851
3 ROSELI APARECIDA BOLOGNEZZI 35419576899
4 MARIA APARECIDA SONCINO DE LACERDA SOARES

24750866881
5 ELVIRA DONIZETE MORAES FERNANDES 14549896884
6 RAISSA RAMIRO LARA 41239688806

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 3
 Nº Inscrição Nome Documento
1 AUGUSTA PEREIRA CAMARGO AMADOR 28557147880
2 GRAZIELI FERNANDA SILVA DOS SANTOS 41348645857

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 4
 Nº Inscrição Nome Documento
1 SONIA MARIA DOS SANTOS YAMAZAKI 3072018804
2 DANIELA SANTOS PETRASSI 29915343892
3 RITA DE CÁSSIA SILVA PAIXÃO 31086387856
4 ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA VEIGA 33199143830
5 MARIA AURORA SIMOEIS DA SILVA 98020226834
6 MARCELA APARECIDA GABRIEL 34445045861

Jaboticabal, 22 de novembro de  2013.

José Lázaro Borges Correa
Presidente da AAPROCOM



Jaboticabal é bi-campeã do 4° Mini
Jori ocorrido na última semana em
Monte Azul Paulista. A equipe local
conquistou 48 pontos, seis a mais do
que a segunda colocada, Pirangi.

Jaboticabal participou no Voleibol
Adaptado Masculino e Feminino, Bo-
cha, Buraco Masculino e Feminino,
Damas Masculino e Feminino, Do-
minó Masculino e Feminino, Malha
e Truco.

O Coordenador da Terceira Idade,
Samuel Cunha, exalta o empenho dos
competidores: “Jaboticabal vem se
firmando como uma potência espor-
tiva. Nos últimos anos, conquistamos
resultados expressivos nas principais
competições, e o Mini Jori serve de
preparação para competições futu-
ras” concluiu.

Jaboticabal conquista 4° Mini Jori de Monte Azul Paulista
16 cidades participaram das competições

As atletas Lucimara Silva e Bárbara
Ribeiro, ambas integrantes da equipe
adulto feminino de basquete da F.A.E./
COC/CARDIOFISICO/JABOTICA-
BAL, comandadas pelo técnico João
Pifer, foram convidadas a integrarem a
equipe de basquete feminino de Ubera-
ba-MG, nos JIMIS/Jogos do Interior de
Minas Gerais no mês de outubro/
2013,conquistando o título de CAM-
PEÃS na competição e obtendo vaga
nos JABS-JOGOS ABERTOS BRASI-
LEIROS/categoria adulto feminino, re-
presentando a seleção do Estado de
Minas Gerais. Com este resultado ex-
pressivo, o técnico João Pifer, da equi-
pe F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JA-
BOTICABAL, também recebeu o con-
vite para ser o técnico da SELEÇÃO
DE MINAS GERAIS que irá represen-
tar o Estado nos JABS, em março de
2014 na cidade de Fotaleza/CE. O téc-
nico João Pifer demonstra a alegria e
satisfação de trabalhar com a modali-
dade de basquetebol feminino e masculi-
no em Jaboticabal, revelando atletas, até
mesmo para outros centros e conquis-
tando títulos. Todas estas conquistas vem
de um grande trabalho, realizado com
muito amor e objetivos traçados. “É um
orgulho enorme representar Jaboticabal
até mesmo em outros Estados. Fico mui-

ATLETAS DA MODALIDADE DE BASQUETEBOL FEMININO ADULTO DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/
JABOTICABAL, REPRESENTARAM A CIDADE DE UBERABA-MG NOS JIMIS, CONQUISTANDO O TÍTU-

LO DE CAMPEÃS E CLASSIFICANDO-SE PARA OS JABS-JOGOS ABERTOS BRASILEIROS

to feliz pela conquista das atletas de Ja-
boticabal, Bárbara e Lucimara e, tam-
bém pelo convite que recebi da cidade de
Uberaba-MG, mas não posso deixar de
agradecer a toda minha familia, todos os

pais que sempre confiaram no meu tra-
balho, os alunos e alunas das escolinhas,
atletas das equipes de competição, en-
fim, todo o apoio que a Prefeitura de
Jaboticabal, a F.A.E. - Fundação de Am-

paro ao Esporte, a Secretaria da Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer, nosso par-
ceiro COC/CARDIOFÍSICO, pela confi-
ança. Sou muito grato a todos”, enfatizou
João Pifer.

Foram 02 partidas extremamente
disputadas neste play-off, quartas de
final, melhor de 03 partidas, válidas
pela vaga na semi-final da Associação
Regional de Basquete/Ribeirão Preto.
De um lado a forte equipe da A.R.F. -
Lance Livre de São Carlos, que termi-
nou a fase de classificação em 2º lugar.
Do outro a equipe da F.A.E./COC/
CARDIOFISICO/JABOTICABAL,
comandada pelo técnico João Pifer,
que terminou em 7º a fase de classifi-
cação.

A 1ª partida foi em Jaboticabal, no
Ginásio Alberto Bottino e Jaboticabal
venceu por uma diferença de 18 pon-
tos. Já a 2ª partida aconteceu no últi-
mo final de semana, mais precisamen-
te no dia 16, sábado, no Ginásio Santa
Felícia,  na cidade de São Carlos às
17:00 hs. Para a equipe de São Carlos,
era tudo ou nada, vencendo, forçaria a
3ª partida em seus domínios no do-
mingo, perdendo, estaria desclassifi-
cada. Em uma partida muito disputa-
da, a equipe de Jaboticabal terminou o
1º tempo com uma vantagem de 14
pontos, mas nos dois últimos quartos
de jogo (2º tempo), São Carlos encos-
tou no placar, mas a equipe de da
F.A.E./COC/CARDIOFISICO, sob o
comando do técnico João e o experi-
ente armador Davilson Augusto, jun-
tamente com os jogadores dentro de
quadra, souberam administrar o pla-
car até o final, com 02 lances livres
convertidos pelo Pivô de Jaboticabal,
Selso Koop - Gaúcho, vencendo pelo
placar de: A.R.F./LANCE / LIVRE
SÃO CARLOS 84 X 86 F.A.E./COC/
CARDIOFISICO/JABOTICABAL.

EQUIPE DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL/
CATEGORIA  ADULTO  MASCULINO, VENCE  SÃO  CARLOS

POR  02X00 NO PLAY-OFF QUARTAS DE FINAL  E  ESTÁ
CLASSIFICADO  PARA  A  SEMI-FINAL  DA  ASSOCIAÇÃO

REGIONAL  DE  BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO

A  cidade de Jaboticabal está sendo
muito bem representada pelas equipes de
basquetebol masculino e feminino da
F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO, contando
com todo o apoio da Prefeitura Munici-
pal, Fundação de Amparo ao Esporte-
F.A.E., Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, além da parceria entre
Prefeitura e o COC/CARDIOFISICO de
Jaboticabal. Esta soma, juntamente com
o trabalho realizado pelo técnico João
Pifer, tem se transformado em conquis-
tas de competições e, a revelação de atle-
tas para o basquete feminino e masculi-
no de nossa região, até mesmo do Esta-
do de São Paulo, realizando um excelen-
te trabalho, desenvolvido desde a base,
até as equipes adulto masculino e femi-
nino.

No último final de semana, 15 e 16,
sexta e sábado, as equipes sub-16 mascu-
lino e feminino estiveram em quadra,
em jogos válidos pela disputa do play-
off semi-final, melhor de 03 partidas, no
Campeonato da Associação Regional de
Basquete/Ribeirão Preto. No dia 15 os

EQUIPE SUB-16 DE BASQUETE FEMININO DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO VENCE A EQUIPE DO SESI/FUNDESPORT/ARARAQUARA, NO 2º JOGO DO PLAY-OFF SEMI-FINAL
EMPATANDO A SÉRIE MELHOR DE 03 EM 01X01, EM JOGOS VÁLIDOS PELO CAMPEONATO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO/2013

jogos aconteceram na cidade de Arara-
quara, frente às equipes do SESI/FUN-
DESPORT e os resultados foram os se-
guintes, nos Jogos do play-off/semi-fi-
nal:

1º Jogo - sub-16 feminino: SESI/
FUNDESPORT/ARARAQUARA 58 X
41 F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABO-
TICABAL.

2º Jogo - sub-16 masculino: SESI/
FUNDESPORT/ARARAQUARA 83 X
13 F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABO-
TICABAL.

No dia 16 foi a vez de Jaboticabal
enfrentar as equipes do SESI/FUNDES-
PORT/ARARAQUARA em casa e os
resultados foram o seguinte:

1º Jogo - sub-16 feminino: F.A.E./COC/
CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL  65 x 59
SESI/FUNDESPORT/ARARAQUARA.

2º Jogo - sub-16 masculino: F.A.E./
COC/CARDIOFISICO/JABOTICABAL
25 x 80 SESI/FUNDESPORT/ARARA-
QUARA.

Com estes resultados, a equipe sub-
16 masculino de Jaboticabal irá disputar

o 3º e 4º lugar, em um jogo único fora de
casa, contra duas prováveis equipes:
Automóvel Clube de São José do Rio
Preto ou Chuí-Chuá - Franca, que se
enfrentam na outra semi-final. Já a equi-
pe sub-16 feminino de Jaboticabal terá
o direito de decidir em casa a 3ª e deci-
siva partida contra Araraquara. Na ou-

tra semi-final estão jogando as equipes
de Franca e Recreativa Ribeirão Preto.
As datas e os horários das partidas serão
determinadas pela A.R.B./Ribeirão Pre-
to. Equipe sub-16 masculino da F.A.E./
COC/CARDIOFÍSICO/JABOTICA-
BAL: Dime Biondi, Felipe Merlim, Na-
than Mota, Cristhian dos Santos, Wen-

der Cerutti, Raphael Silva, Arthur da
Silva, Yan Jaques  Meireles, Caique da
Silva, Vitor Ferreira, Vicius Morete e
Vitor Reche. Técnico João Pifer e As-
sistentes: Lucimara Silva e Nayhara Ser-
vidone. Equipe sub-16 feminino da
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABOTI-
CABAL  : Isabela Andrade, Letícia As-

selli, Bruna Silva, Beatriz Pifer, Maria-
na Gomes,  Sthela Santa Rosa, Julia
Rogério, Julia Guerreiro, Kethelyn Fer-
reira, Lilian da Rocha, Ynara Santos,
Keila Cruz, Juliana Peterossi, Beatriz
Abel, Emanuelli Roviero e Alice San-
tos. Técnico João Pifer e assistentes:
Lucimara Silva e Nayhara Servidone.

No último final de semana, a FAE
promoveu em Jaboticabal o 5° Festi-
val de Capoeira “Ginga que Educa”.
O evento contou com apresentações,
cursos, troca de graduação e o tradici-
onal campeonato.

O festival contou com a participa-
ção do Mestre Silvani Roque, referên-
cia mundial do esporte. “O 5° Festi-
val de Capoeira “Ginga que Educa”
reuniu diversas cidades, inclusive de
outros estados. Agradeço ao Contra-
mestre Flávio Guarda-Costas e ao
Mestre Aladim, pelo empenho em
promover um evento tão importante
em nossa cidade”, afirma o Presidente
da FAE, Samuel Cunha.

Jaboticabal sedia 5° Festival de
Capoeira “Ginga que Educa”

Evento reuniu atletas de várias cidades do estado e Minas Gerais

Jaboticabal recebeu atletas de Ba-
riri, Sertãozinho, Monte Alto, Mutu-
ca, Guariba, Bebedouro, Miguelópo-
lis, Guaíra, Pradópolis, Pitangueiras,
Jardinópolis, Frutal, Fronteira, Prata
e Uberaba.

No dia 17, aconteceu o Campe-
onato de Capoeira e pelo quinto
ano consecutivo, Jaboticabal con-
quistou o primeiro lugar. “A capo-
eira é uma das modalidades ofere-
cida gratuitamente pela FAE. Os
interessados em frequentar as au-
las, podem procurar a secretaria no
Ginásio de Esportes, ou ligar para
3202-0587, para obter mais infor-
mações”, finaliza Cunha.

Dia 15, 16 e 17 de novembro.
aconteceu o Campeonato Sul Ame-
ricano de Jiu Jitsu na cidade de Flo-
rianópolis, no estado Santa Catari-
na,  2013, realizado pela IBJJF (In-
ternational Brazilian Jiu Jitsu Fede-
ration). A organização de maior re-
conhecimento mundial e a equipe
Núcleo Jaboticabal deslocou-se
mais de mil quilometros, na certeza
de trazer essa conquista para Jabo-
ticabal e, foi isso que aconteceu. O
mestre da Equipe Núcleo Jabotica-
bal, Alex Maeda, conquistou um
feito histórico para a cidade, con-
quistando a primeira medalha na
categoria preta, uma das categori-

Com este excelente resultado, a
equipe de basquetebol masculino adul-
to está classificada para o play-off
semi-final, melhor de 03 partidas, con-
tra a forte equipe de Matão, que ter-
minou a fase de classificação em 1º
lugar, com apenas 01 derrota. Na ou-
tra semi-final se enfrentarão: Cravi-
nhos e Orlândia.

A 1ª partida acontecerá no dia 23,
neste sábado às 17:00hs no Ginásio
Alberto Bottino, em Jaboticabal. A 2ª
partida acontecerá no Ginásio Déci-
mo Chiozini em Matão, no dia 30, às
19:00 hs. Se for necessário, o 3º e de-
cisivo jogo também acontecerá em
Matão, com data e horário definidos
pela A.R.B./Ribeirão Preto.

O técnico João Pifer, da equipe de
Jaboticabal, comenta que, “a união de
todo o grupo nesta fase de play-off,
foi determinante para obter a classifi-
cação. Nossa equipe vem subindo de
produção e sabemos que pela fase de
classificação, não somos os favoritos,
mas em play-off, os ânimos se acir-
ram e tudo pode acontecer. É a hora
em que todos os jogadores querem
demonstrar o seu potencial dentro de
quadra. Esperamos fazer um excelen-
te play-off semi-final contra Matão e
contamos com o apoio de nossa torci-
da, que é fundamental para a conquis-
ta da vitória em casa. Quero aqui, tam-
bém agradecer todo o apoio da Prefei-
tura de Jaboticabal, a F.A.E. - Funda-
ção de Amparo ao Esporte, Secretaria
da Educação, Cultura, Esporte e La-
zer do município e o nosso parceiro
COC/CARDIOFÍSICO de Jabotica-
bal”, concluiu João Pifer.

Campeonato Sul Americano de Jiu Jitsu
as mais concorridas e importantes
no esporte, em uma organização de
muito peso, mais respeitada no
mundo, a IBJJF.  Alex competiu na
categoria Preta/Adulto/Masculi-
no/Super Pesado e conquistou o
terceiro lugar, sempre agradecen-
do o mestres Rhuando Aline Cau-
an e Márcio Della Motta e, a todos
os alunos e companheiros de trei-
no da ENL- Equipe Núcleo de Lu-
tas Jaboticabal.

E quem também merece os pa-
rabéns são os atletas:

 Rodrigo Acioli Miguel que
competiu na categoria roxa/adul-
to/masculino /pesado e conquis-

tou o terceiro lugar.
E hoje, podemos dizer que temos

uma campeã Sul Americana. Isso

mesmo, Maria Elisa Kusano, con-
quistou o primeiro lugar na catego-
ria branca, adulta, feminino, pluma.
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