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Com a chegada de dezembro, a
Prefeitura trabalha para organizar
uma programa especial para mar-
car o fim de ano. Por meio do De-
partamento de Cultura, além de
atrações musicais que vão agitar
a Praça “Dr. Joaquim Batista” no
projeto “Consertos de Natal”, em
2013, acontece a 1ª “Parada de
Natal”, com a participação de di-
versas entidades locais.

O evento acontece na segun-

Programação especial de
Natal agita o fim de ano

Departamento de Cultura realiza 1ª “Parada de

Natal” e a tradicional “Noite de Belém”
da-feira (9), com saída prevista do
Ginásio Municipal de Esportes, às
20h. “Vamos organizar uma gran-
de festa para marcar o início das
festividades natalinas. Grupos de
toda região estarão participando
da 1ª “Parada de Natal”. Um mo-
mento especial para as famílias de
nossa cidade”, afirma o Prefeito,
Raul Girio.

A tradicional “Noite de Belém”,
acontece em 16 de dezembro. A no-

vidade é que a encenação será reali-
zada na Praça 9 de Julho. “Escolhe-
mos a Praça 9 de Julho devido à sua
localização. Todos os artistas envol-
vidos na encenação e a população
presente devem chegar ao Ginásio
de Esportes, às 19h. O início da “Noi-
te de Belém” está prevista para as
20h”, finaliza Zeviani.

Para mais informações, o tele-
fone de contato do Departamento
de Cultura é (16) 3202-8323.

Na última semana, aconteceu em
Jaboticabal a Campanha “Fique
Sabendo”. Equipes da Secretaria de
Saúde promoveram uma série de
ações em pontos diferentes da ci-
dade, oferecendo testes rápidos de
HIV, Sífilis e orientações.

Para garantir acesso ao teste, a

Secretaria de Saúde faz balanço da Campanha “Fique Sabendo”
Secretaria de Saúde realizou aten-
dimentos na Praça 9 de Julho, Pre-
feitura Municipal e unidades bá-
sicas de saúde. Nos dias de cam-
panha, foram realizados aproxima-
damente 300 testes.

O Secretário de Saúde, Dr. Car-
los Alberto Navarro, ressalta que

os testes continuam sendo feitos
no Centro de Infectologia. “Mes-
mo com o fim da campanha, a rede
municipal de saúde continua ofe-
recendo testes rápidos de HIV e
Sífilis. Basta ir até o Centro de In-
fectologia e procurar por um de
nossos profissionais”, concluiu.

Cerca de 150 futuras ma-
mães se reuniram no último dia
04, no Centro Esportivo Edson
Martini, para a cerimônia de
conclusão do Curso Prepara-
tório para Gestantes, realizado
pela Secretaria de Saúde. O
prefeito Raul Girio esteve pre-
sente e entregou os certifica-
dos de conclusão às participan-
tes.

De acordo com o coorde-
nador do curso, Dr. Edu Fe-
nerich, as aulas foram bas-
tante proveitosas. “As ges-
tantes tiveram a oportunida-
de de conhecer mais sobre as
mudanças ocorridas no cor-
po, tirar dúvidas sobre o par-
to e cuidados com o bebê”,
pontuou.

Na ocasião, as gestantes
mais assíduas nas aulas rece-
beram enxovais completos e
participaram do sorteio de 50
carrinhos de bebê.

Curso de Gestantes: cerimônia
de conclusão reúne 150 mulheres

O prefeito Raul Girio participa, incentiva e faz entrega de certificados de conclusão do Curso Preparatório às Gestantes

No decorrer da vida seja uma fonte

verdadeira, não humilhe, nem haja

com arrogância

Sentimentos de vícios tem atração

da vaidade, falsidade e ignorância

A confiança proporciona

generosidade, nobreza e

certeza existencial

TL: Em parceria com a
FDC (Fundação Dom Ca-
bral), uma das escolas de ne-
gócios mais conceituadas do
país, a UCB Saúde Animal, de
Jaboticabal, está desenvol-
vendo o PCSS (Programa de
Crescimento Sustentado e
Sustentável). Para isso, a in-
dústria recebeu, nesta sema-
na, a visita de sponsors da
FDC – executivos que tam-
bém atuam como professores
e auxiliam na tomada de deci-
sões estratégicas da empresa,
a fim de alcançar os planos de
crescimento que já estão ali-
nhados para os próximos cin-
co anos. Nas fotos: Carolina
Galli, gerente de Marketing da
UCB, e Leonardo Araújo,
professor da FDC. / Urias de
Souza, diretor Superintenden-
te da UCB, e Ricardo Nor-
mand, professor da FDC.

Programa de Crescimento
Sustentado e Sustentável
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Por  Monsenhor Jonas Abib

PEDACINHOS DE LUZ

P/ Maria Cappatto

José Fernando Stigliano

Roberto Balbino

Todos os anos proclamamos: Ho-

sana! Bendito o que vem em nome do

Senhor, o Rei de Israel! A palavra
“Hosana” é o resultado da junção de
outras três palavrinhas em aramaico,
que significa salva-nos agora! Neste
sentido, nós dizemos ao Senhor que
precisamos ser resgatados imediata-
mente. E o Hosana Brasil é um clamor
pelo nosso país que precisa de salva-
ção.

Nós vivemos a hora de Deus. Não
somente nós que estamos na Igreja, tra-
balhando e engajados por ela, mas mes-
mo aqueles que O desconhecem, que vi-

No confuso problema de governar
os Homens há alguma coisa clara, é que
o princípio da hereditariedade Política
é também um princípio de desintegra-

Este evangelho de São João é lindo
de ser estudado, porque ele fala muitas
coisas a respeito da vida Eterna, princi-
palmente no capitulo 3.16, que diz:
porque Deus amou o mundo de tal ma-
neira que deu o seu filho unigênito, para
que todo aquele que Nele crê não pere-
ça, mas tenha a vida Eterna. O amor de
Deus foi tão grande para com toda a
humanidade, que não dá para explicar o
quanto isso representa para cada um de
nós. O apóstolo João, inspirado pelo
Espírito Santo, escreveu este livro para
nos contar como era o ministério do

É a volta do espírito ao corpo. Re-
encarnamos e vamos continuar a viver.
Estamos no PLANETA  TERRA.  To-
dos os acontecimentos da vida  estão
ligados  na ação do espírito, sobre  a
matéria. A matéria se transforma e o
espírito evolui, crescendo na inteligên-
cia, adquirindo experiências, mais co-

 Eu sei que o amor é bonitinho e que
a gente vê tudo Blue quando está apai-
xonado. É amorzinho prá lá, é amorzi-
nho pra cá. É gostoso está envolvido
nisso, participar desse momento, por-
que de qualquer forma o amor é mesmo
lindo, eu amo o amor, eu amo amar e
amo ser amada, pois eu amo também
voar, mas essa melação exagerada às
vezes é um pouco irritante para quem
vê. Tudo fica florido, doce e colorido,
até que não pudemos enxergar as burri-
ces feitas, as prisões dadas, os caminhos
sem volta, as decisões erradas. Os olhos
parecem não enxergar bem a vida como
realmente ela é. Não se pode ouvir, não
se pode pensar, passamos mesmo no
amor a levitar. Com esse sentimento
que nos torna irracionais, em alguns
extremos levando até à mortes passio-
nais.

Chegamos em um tempo que acaba-
ram banalizando a palavra AMOR, que

Para quem chegou a Nova York com
uma mão na frente e outra atrás, no
início dos anos 80, para tentar a sorte
como dançarina e cantora, o dia 9 de
fevereiro de 1985 marcou a virada de
mesa de Madonna. Foi quando o álbum
Like a Virgin atingiu o primeiro lugar da
parada norte americana.

Nas três semanas seguintes, ne-
nhum artista no mundo vendeu mais
discos do que a loirinha vinda de De-
troit (Michigan). Além disso, Like a
Virgin impulsionou a carreira da can-
tora em direção ao estrelato absoluto,
colocando-se ao lado de Michael Jack-
son como a maior figura pop mundial

Confiança é o substrato de qualquer
parceria, de qualquer relacionamento.
Seja um relacionamento de curto ou lon-
go prazo, a quantidade de conflitos,
positivos ou negativos, será proporcio-
nal ao nível de confiabilidade entre as
partes envolvidas.

Dito de outra forma; sem confiança
não se negocia ou, quando isso aconte-
ce, as relações tendem ao curtíssimo
prazo.

Há algum tempo, era comum ouvir-
mos a expressão “fio do bigode”, que
era sinônimo de confiança. Numa das
aulas de marketing, um aluno com seus
18 anos e barba rala sofreu com essa
expressão. Ao comentá-la, os outros
alunos logo olharam o aluno “sem bar-
ba” para, em tom de gozação, confir-
marem o que eu havia dito.

O “sem barba”, como prefiro cha-
má-lo, por muitas vezes tentou deixar
alguns pelinhos crescerem. Mas, sem
êxito. Numa destas tentativas o apeli-
daram de “bigode de guardinha”. Após
esse apelido e outros que fazem parte de
sua coleção até hoje, o “sem barba”,

Shakespeare que me perdoe, mas Romeu
e Julieta me faz sentir  pena

consequentemente banalizaram a frase
“Eu te amo”, muitos dizem com facili-
dade sem ao menos saberem o verdadei-
ro significado desse puro e rico senti-
mento. O que é lastimável, pois o Amor
é eterno, não morre e nem acaba, Amor
é diferente de paixão, de prazer, de de-
sejo. Lógico que quando amamos isso
tudo é consequência, mas o Amor vai
muito além disso, pois o amor quebra
barreiras, perdoa, aceita da forma que é,
o Amor é paciente, é benigno, o Amor
pode ser transmitido em um olhar, em
um gesto ou em uma atitude, pois amar
é mais que palavras. Amar é união, é
respeito, é empatia, é humildade e com-
preensão. Amar é doar, é querer bem, é
“fazer o bem, sem olhar a quem”!

A paixão pode ser longa ou passa-
geira, mas o Amor não, pois o Amor é
sublime e tudo suporta, não se deixando
abalar por nada e nem ninguém, o Amor
é eterno, Deus é Amor e Deus é eterno.

Diga “Eu te amo” com consciência.
Use e abuse do Amor, da frase em ques-
tão, mas com sinceridade, de coração.
Pois  no  Amor  vale  tudo, cantar,
dançar  na chuva, sorrir,  abraçar  e
beijar  muito, fazer  carinho, mandar
bilhetinhos, e  dizer  sempre  Eu  amo
você  Luz  da minha  vida.  Então  ex-
travase, ouse,  brinque e  sorria  porque
seu  coração  é  feliz  porque  ele  sente
e  conhece  o  verdadeiro  AMOR...
Então  ame  muito, assim  como  eu
amo  você, as  flores,  meus  amores
todos, meu  amor por  DEUS  acima de
tudo, esse  AMOR  DEUS,  doce  essên-
cia  de  todo  e qualquer  tipo,  sentimen-
to de  AMOR... Então  AME,  mas  AME
muito e  seja  FELIZ!

a.) - Maria Cappatto - Fundadora do
Jaboticabal Women’s Club  do  Brasil e
Presidente  do  Lar  Acolhedor  São
Vicente  de Paulo.

O fio do bigode
num ato súbito de coragem, barbeava-
se (se assim podemos dizer) e prome-
tia-se nunca mais deixar a barba crescer.

As promessas eram inválidas.
Sua vontade de mostrar “o fio do

bigode” era grande. Valia arriscar um
próximo apelido.

Antes do início das férias surgiu o
comentário de que sua barba finalmente
havia se tornado cheia e farta. Logo se
sentiu envaidecido e contente por não
ter jogado dinheiro fora com uma loção
milagrosa que prometia uma bela barba.

Infelizmente, pouco tempo depois,
descobriu que o comentário era só mais
uma criativa brincadeira, que como
sempre, alegrava todos que participa-
vam. Naquela época, bullying ainda não
era bullying.

Um dos alunos, o maior mentor de
todas as alfinetadas que o “sem barba”
levava, disse que sua barba era cheia e
farta. Mas, na verdade, era cheia de es-
paço e com muita “farta” de fio.

Brincadeiras à parte, confiança é
coisa séria.

Leva-se muito tempo para conquis-
tar e segundos para se perder. E, quem
não consegue entender o amplo signifi-
cado deste tema que para muitos é tão
óbvio, peço que tome cuidado com o
mercado – lugar perigoso para os negli-
gentes. Aliás, um bom conselho seria
colocar as barbas de molho.

As pessoas, os clientes, são conquis-
tados a partir do momento em que co-
meçam a confiar em nós e em nossa
empresa. Não ter o produto com certo
tipo de embalagem ou para ser entregue
em uma determinada data, não quer di-
zer que não o teremos sempre. O clien-
te perdoa nossas faltas a partir do mo-
mento em que não o lesamos. Perce-
bendo nossos esforços para sua satisfa-
ção total, o cliente, certamente nos
apoiará, pois confia em nosso trabalho.

Confiança é algo que não tem pre-
ço. Mas tem muito valor.

Sua empresa tem barba?

Hosana Brasil! O Senhor quer nos transformar !

Reflexão  –  Remédios
ção; a hereditariedade protege e trans-
mite a incompetência, tranca com a
imbecilidade de PEDIGREE todos os
canais da administração, frustra o ama-
durecimento do valor em Títulos de
Nobreza e viola a primeira condição de
um Estado forte; que cada capacidade,
venha donde vier, se desenvolva no
máximo e preste o máximo de servi-
ços.

Esta é a verdade vital oculta sob as
lantejoulas da Democracia: os Ho-
mens não podem ser iguais, mas
as oportunidades podem ser as
mesmas para todos; “direitos do
Homem” não significa que todos
os Homens tenham o mesmo di-
reito aos cargos do poder; signifi-
ca todas as Estradas abertas – o

direito de todos e todas as oportu-
nidades. Aqui está a essência da
Democracia.

A verdadeira Aristocracia é a
dominação dos melhores  –  e não,
necessariamente, o direito ao go-
verno por força do nascimento. Ne-
cessitamos de Aristocracia, andamos a
apodrecer por falta de Aristocracia  –
não dá quem governa por meio de Con-
des e Duques, sim, dá quem governa por
meio dos Homens mais hábeis.

Em todos os rumos, deparamos ho-
mens e mulheres bem equipados e bem
treinados para grandes realizações  –
mas na Política as Estradas não deixam
que essas criaturas Caminhem. Cumpre
à Democracia desembaraçar todas as
Estradas. A solução é difícil; a nossa de-

cadência engendrou o cinismo e a pri-
meira resposta dada a cada sugestão é
um sorriso de incredulidade desiludida.

Por uma espécie de adaptação olfa-
tória somos levados a crer que o Mundo
sempre foi assim  e  não melhora, e por
fim resignamo-nos, agora, que a Cultu-
ra tanto nos desenvolveu a inteligên-
cia, a ser governados por Lobos e Gan-
sos.

Talvez Voltaire tenha razão em di-
zer que o Homem sábio se resigna a dei-
xar o Mundo no mesmo ponto em que
o encontrou. Mas a fascinação da Uto-
pia permanece vivaz em nosso sangue
–  e não nos dará descanso nunca.

Há coisas Boas na Aristocracia;
temos de encontrá-las e casá-las com
o que há de Bom dentro das situa-
ções de desonras da Democracia.

Texto inspirado no livro Filosofia
da Vida de Will Durant

A REENCARNAÇÃO EXISTE. É UMA REALIDADE

nhecimentos e maior capacidade de
raciocínio. A lei da evolução não falha.
O processamento das encarnações so-
frem alterações gradativas no tempo,
marcado nas vidas sucessivas. A falta de
conhecimentos impõe certas exigênci-
as naturais, que envolve o mundo das
verdades eternas e gradativas, dos deve-
res criados para vencermos a ignorân-
cia, as trevas e o mundo inferior negati-
vo.

TEMOS QUE ACREDITAR NA
REENCARNAÇÃO

Voltamos  muitas vezes. Precisamos
evoluir, crescermos espiritualmente,
entendermos muitas verdades que são
ainda desconhecidas para uns e conhe-
cidas por outros, na luta pela sobrevi-
vência e na continuidade da vida eterna
do espírito. Somos eternos filhos de

DEUS. A ignorância é a chaga da huma-
nidade. Lentamente caminhamos pelas
encarnações, com múltiplas oportuni-
dades, vividas dentro dos direitos e de-
veres a serem cumpridos dentro das di-
retrizes estipuladas e planificadas.
Tudo pode mudar, temos que alcançar
em cada encarnação, pontos positivos
e um grau maior dentro do nível de sa-
bedoria espiritual, na compreensão dos
fundamentos religiosos, sociais e cien-
tíficos. A vontade de aprendermos e
vencermos a ignorância, é muito im-
portante. Precisamos renunciar muitas
atividades e passarmos a agir de forma
diferente, no relacionamento com nos-
sos semelhantes, principalmente com a
família. VENCER É PODER. AMAR  É
UMA CONQUISTA DO ESPIRITO
ENCARNADO. A HUMILDADE NOS

AJUDA A VENCER, ELIMINANDO O
EGOÍSMO. SABER RENUNCIAR É
FRUTO DA VONTADE E DA DECI-
SÃO FIRME DE CARÁTER E PO-
DER. PODEMOS SONHAR COM OS
OLHOS DO CORAÇÃO. VIVERMOS
COM  OS PENSAMENTOS, LIGADOS
EM PRECES E AGRADECENDO A
DEUS PELA VIDA,
QUE É UMA OPORTUNIDADE DE
SERMOS FELIZES.

DEUS É PODER, JUSTO E SOBE-
RANO. NOS CRIOU, NOS DANDO
UMA VIDA DE ESPÍRITO ETERNO.

O TEMPO MARCA  AS LEM-
BRANÇAS E SAUDADES, QUE FI-
CAM GRAVADAS  NO LIVRO DA
ETERNIDADE. O ESPIRITO, quan-
do encarna, isola-se do passado, es-
quecendo as suas encarnações anteri-
ores, mas o passado está vivo, tra-
zendo  recordações  boas ou más.
TUDO NASCE, COMO SEMENTES
VIVAS.

EVANGELHO JOÃO  3.16
Nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine você
numa situação como esta, procurando
uma saída, para salvar alguém que está
perdido, mas não encontra nada que
possa lhe ajudar. E a única saída é entre-
gar o seu único filho. O Senhor Deus,
quando criou os céus e a terra, Ele viu
que era muito bonito, resolveu criar um
lindo jardim com todos os tipos de plan-
tas e todos os tipos de animais. E viu
que não tinha ninguém para cuidar. En-
tão disse: façamos o homem à nossa
imagem, conforme a nossa semelhan-
ça. Depois, viu que não era bom o ho-
mem ficar sozinho. Então o Senhor fez
com que o homem caísse num sono pro-
fundo e da sua costela fez uma linda
mulher. Tudo estava perfeito, confor-
me o plano de Deus. O Senhor, todos os
dias, vinha ter comunhão com o ho-
mem. Eles conversavam e passeavam
pelo jardim e o Senhor tinha dito para
eles: de toda árvore do jardim comerás
livremente, mas da árvore da ciência do
bem e do mal, dela não comerás; por-
que, no dia em que dela comeres, certa-
mente morrerás. Um dia a mulher pas-
seando sozinha pelo jardim, o inimigo
usou a serpente, porque esta era mais
esperta do que todos os animais que o
Senhor Deus havia feito. A serpente disse
para a mulher: é verdade que Deus man-
dou que vocês não comessem as frutas

de nenhuma árvore? A mulher disse:
podemos comer as frutas de qualquer
árvore, menos a fruta da árvore que fica
no meio do Jardim. Ele disse que não
devemos comer, nem tocar nelas, por-
que morremos. A serpente disse: que
nada. Ele sabe que se vocês comerem os
seus olhos se abrirão, e vocês serão com
Ele, conhecendo o bem e o mal. A mu-
lher viu que a árvore era bonita e que as
suas frutas eram boas de comer, ela pen-
sou como seria bom ter entendimento.
Aí apanhou uma fruta e comeu, deu ao
seu marido. Os olhos deles se abriram, e
eles perceberam que estavam nus. Co-
seram folhas de figueira e fizeram para
si aventais. Eles não eram cegos fisica-
mente. Eles não tinham vergonha, nem
malícia, porque tudo era tão perfeito.
Eles pecaram, desobedecendo a ordem
do Senhor. O homem perdeu a comu-
nhão com o seu criador. Eles não mor-
reram fisicamente, mas sim, espiritual-
mente. E o Senhor não vendo um justo
sobre a face da terra e toda a humanida-
de indo direto para o abismo sem volta.
A solução foi enviar o seu próprio Fi-
lho, Jesus Cristo, para morrer na cruz
para nos salvar. Este é o verdadeiro
amor de Deus. Nós não merecíamos
nada, mas Deus, no seu infinito amor,
deu tudo o que Ele mais tinha de valor
para nos comprar de volta. Porque tudo

já estava perdido. O sonho de Deus es-
tava indo por água abaixo. O jeito de
resgatar tudo, era alguém sem pecado
morrer na cruz. Jesus veio, morreu na
cruz, carregando todo o nosso pecado e
com o seu sangue nos comprou de volta
para o Nosso Deus e Nosso Pai. Toda a
pessoa que crer e aceitar Jesus Cristo
como Senhor e Salvador da sua vida.
Não vão perecer, mas terão a vida Eter-
na. Lembre-se, Jesus disse: porque o Pai
amou o mundo de tal maneira que deu o
seu Filho unigênito, para que todo aque-
le que Nele crê não pereça, mas tenha a
vida Eterna. Porque Deus enviou o seu
Filho ao mundo, não para que conde-
nasse o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por Ele. Quem crê Nele (Je-
sus) não é condenado. Mas quem não
crê, já está condenado. (3. 16-17-18).
Louvado seja Deus por ter envidado seu
Filho, porque hoje podemos ter a vida
Eterna e a nossa comunhão foi restau-
rada. Você pode entrar na presença de
Deus na hora em que quiser e ter intimi-
dade com Ele. Porque o que Deus quer é
ter intimidade com todo o ser humano.
Aproveita esta grande oportunidade,
conversa com Deus, Ele quer ouvir a
sua voz, faça isso agora mesmo. Ele está
esperando por você há muito tempo.
Está é a minha oração. Ouça o nosso
programa A Verdade da Palavra. Diária-
mente na Gazeta FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

MADONNA  RECEBE  O  CETRO, COM LIKE A VIRGIN.  CANTORA VIROU  A  RAINHA  POP MUNDIAL

até hoje. Por mais dois anos, o segun-
do disco de Madonna, seu primeiro tra-
balho, Madonna, de 1983, já havia fei-
to bom papel, com o compacto de
Holiday ficando entre os 20 mais ven-
didos, logo após o lançamento reser-
vou um lugar cativo nas paradas ame-
ricanas. Só nos Estados Unidos, as ven-
das alcançaram 9 milhões de copias.
Like a Virgin teve uma vantagem fun-
damental: foi ajudado por clipes na
MTV entre os quais Like a Virgin e
Material Girl, também os maiores su-
cessos do álbum que passaram a figurar
na própria história da própria emisso-
ra de música. Outro impulso foi Into
The Groove, do filme Procura-se Su-
san Desesperadamente. Nascida em 16
de agosto de 1958, Madonna Louise
Veronica Ciccone, filha mais velha de
uma família de seis irmãos, viveu desde
cedo sem mãe, que morreu quando ela
tinha 6 anos. Seu pai era engenheiro da
Chrysler, fabricante de automóveis.
Sempre direcionada à dança, estudou
balé, foi chefe de torcida e cursou pia-
no. Na adolescência, além de montar
uma banda com um namorado, ganhou
uma bolsa para estudar dança na Uni-
versidade de Michigan.

Dois anos depois, largou o curso e se
mudou para  Nova York para tentar a
vida como cantora. Com 35 dólares no
bolso, Madonna foi mantendo seu or-
çamento, trabalhando por baixos salá-
rios e cachês, inclusive posando nua para
um fotógrafo. Enquanto isso, passou um
ano em estúdios produzindo demos e
esperando que alguma grande gravadora
a acolhesse. A Sire Records deu a chance
e Everybody emplacou entre as mais
tocadas das rádios de dance music. A
partir daí, Madonna deslanchou. Três
músicas do seu primeiro álbum entra-
ram na lista das 100 mais tocadas. Em
1984, foi convidada para se apresentar
na festa de premiação dos melhores do
ano da MTV. Meses depois, a cantora
avançou mais uma casa fundamental
para se firmar como a grande artista
dos anos 80: estrelou o sucesso Procu-
ra-se Susan Desesperadamente, ao lado
de Rosanna Arquette. Com a carreira
profissional a galope, Madonna arru-
mou tempo para cuidar da vida particu-
lar e, durante o estouro de Like a Virgin
que agora já emplacava também como
número um no Reino Unido, casou-se
com o ator americano Sean Penn, no
dia de seu aniversário. Três anos de tu-

multuada relação, depois, Madonna e
Penn se divorciaram.

Embora a cantora tenha sempre de-
clarado que o ator foi o único amor ver-
dadeiro de sua vida, o fim do relaciona-
mento foi fundamental para sua carrei-
ra. Gozando de pleno sucesso de ven-
das, Madonna começou a dar a guinada
em 1989, a época do lançamento de
Likea Prayer. Alem do divórcio, no qual
a cantora processou o marido por agres-
são, ela causou polêmica por causa do
clipe da música de título homônimo ao
do disco, onde, com os cabelos tingidos
de preto e cantando num coral gospel
de uma igreja, beija um santo. Atuando
em quase todas as áreas da mídia, com
destaque para os filmes Diek Tracy e o
mais recente, Evita, Madonna dava gran-
de cartada ao lançar Na Cama com
Madonna, em 1991, além do lançamen-
to do álbum Erótica. Depois de um bre-
ve afastamento do mercado, Madonna
voltou a ser notícia em 1996, quando
anunciou sua gravidez, fruto do roman-
ce com o ciclista e professor de Educa-
ção Física Carlos Leon.

Lourdes Maria Ciccone Leon nas-
ceu em 14 de outubro de 1996, hoje
com 17 anos.

vem aflitos, angustiados, necessitados,
perdidos em drogas e criminalidade, em
adultério, tendo uma vida prostituída...
sem saber, este povo também está gri-
tando: Hosana! Salva-nos agora, ur-

gentemente!
Nós estamos gritando para o Senhor

pela salvação de toda a nação brasileira.
E é assim que o Senhor quer entrar e
permanecer em nosso país. O povo bra-
sileiro está gritando assim: Queremos

ver Jesus!
Esta é a maior necessidade deste

povo, ter um encontro pessoal com Je-
sus. Porque, infelizmente, milhares de
batizados no Brasil não foram verda-
deiramente evangelizados, por isso, não
tiveram este encontro pessoal.

Pois, nós que tivemos esta graça sa-
bemos como isso muda e transforma as
nossas vidas. Graça maior tem nos con-
cedido o Senhor, ainda mais nestes últi-
mos tempos, devido a nossa urgente
necessidade, o Senhor não apenas nos
tem dado este encontro pessoal com
Ele, mas também uma efusão no Espíri-
to Santo.

Isto significa que o Senhor tem nos
mergulhado no Espírito, e muitíssimos
de nós nos encontramos pessoalmente
com Jesus por meio dessa imersão. Em
alguns casos, o Senhor mudou a “ordem
dos fatores”, mas isso não altera o pro-
duto, pois o “normal” é termos este

encontro pessoal pela evangelização,
para depois sermos “batizados” no Es-
pírito. Mas Jesus viu a nossa necessida-

de e nos concedeu a graça da efusão no
Espírito, e dessa forma, tivemos nosso
encontro pessoal com Ele. E a partir
daí nossas vidas foram transformadas!

Seu irmão,

O Programa de Recuperação Fis-
cal (REFIS), promovido pela Prefei-
tura Municipal continua oferecendo
descontos consideráveis para os inte-
ressados em negociar suas dívidas com
o município.

Até 31 de dezembro, débitos com
IPTU, ISS e outras taxas tem 90% de
desconto em juros e multas. Os inte-
ressados devem procurar o Sistema
Prático entre 7h30 e 15h.

REFIS: desconto de 90% em juros
e multas prossegue até dia 31

Esta é a última oportunidade para população

renegociar as dívidas com o município

A Secretário da Fazenda, Elivaine
Almeida Silva, lembra que além dos
descontos para pagamento à vista,
também são oferecidas modalidades
de parcelamento. “Os interessados
devem procurar o Sistema Prático e
conhecer as modalidades de pagamen-
to. O REFIS é uma ferramenta im-
portante para que os munícipes evi-
tem qualquer cobrança judicial por
parte da Prefeitura”.

Encerra-se amanhã (6), o
prazo para que as famílias
beneficiadas pelo Bolsa Fa-
mília procurem as unidades
de saúde para participar da
triagem. Todos os membros
da família serão pesados e
medidos.

É necessário a entrega do
Cartão Municipal de Saúde
e a Carteira Nacional de Va-
cinação dos beneficiários.

Triagem do Bolsa Família
termina amanhã (6)

Beneficiários devem procurar uma

das unidades básicas de saúde
Quem perder o prazo corre o
risco de ter o benefício sus-
penso.

“As unidades estão espe-
rando os beneficiários do Bol-
sa Família. Quem tiver dúvi-
das a respeito, além dos CI-
AFS, pode procurar uma das
unidades do CRAS em Jabo-
ticabal”, afirma o Secretário de
Saúde, Carlos Alberto Navar-
ro.



PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTERIA E  R$ 8,00 MEIA
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 Alessandro Rômbola

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.

Por: Sérgio Ramos

A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 07 DE DEZEMBRO DE 2.013

Acerca dos últimos dias a imprensa
de forma geral tem noticiado as ocor-
rências do mundo dos fatos, agora não
sabendo incluir como criminal ou polí-
tico, ou ainda, as duas situações referin-
do-se à decretação de prisão dos conde-
nados do mensalão, uma novela que
parece não ter fim.

A população que acompanha os no-
ticiários, fica eloquentemente inquieta,
insatisfeita com as diversas condutas e
circunstâncias dos fatos junto ao Supre-
mo Tribunal Federal, os advogados dos
réus e a pressão popular feita pela mes-

DIREITO DE DEFESA, UM PRINCÍPIO LEGAL CONSTITUCIONAL
ma imprensa, principalmente televisi-
va.

O que compromete é que os desco-
nhecedores da  lei, acreditam que este
fato ou semelhantes deveriam ser re-
solvidos com mais urgência, agilidade,
mas não podemos esquecer que mesmo
a lei deve cumprir seus passos e etapas,
mantendo e zelando todos os princípi-
os e que ninguém será culpado, enquan-
to não seja condenado em transitado e
julgado de ação ou processo irrecorrí-
vel.

Para isso, existe o Princípio da Le-
galidade, da Anterioridade, do Contra-
ditório e Ampla Defesa  e outros princí-
pios constitucionais previstos no orde-
namento jurídico.

Nesse sentido estamos acompanhan-
do o comentado caso dos réus do men-
salão, num país onde parece que a justi-
ça é lenta, mas que deve com imparcia-
lidade respeitar todos os trâmites legais
assim previstos.

Para entendermos melhor essa ci-
ência jurídica, buscamos uma clareza
explicativa na nota que elucida o Prin-
cípio do Contraditório e Ampla Defesa
de maneira objetiva.

O princípio do contraditório e
da ampla defesa é assegurado pelo
artigo 5º, inciso LV da Constituição

Federal, mas pode ser definido tam-
bém pela expressão audiatur et altera

pars, que significa “ouça-se também a
outra parte”.

O princípio da ampla defesa e do
contraditório possui base no dever de-
legado ao Estado de facultar ao acusado
a possibilidade de efetuar a mais com-
pleta defesa quanto à imputação que lhe
foi realizada. As condições mínimas para
a convivência em uma sociedade demo-
crática são pautadas através dos direi-
tos e garantias fundamentais. Estes são
meios de proteção dos Direitos indivi-
duais, bem como mecanismos para que
hajam sempre alternativas processuais
adequados para essa finalidade.

Além disso, os princípios constitu-
cionais são indispensáveis na sua fun-
ção ordenadora, pois colaboram para a
unificação e harmonização do sistema
constitucional. A Carta Magna em seu
artigo 5º, inciso LV afirma que:

“LV - aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusa-
dos em geral são assegurados o contra-
ditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;”

Não só a Constituição da República,
mas também a Convenção Americana
sobre os Direitos Humanos, chamada
de Pacto de São José da Costa Rica,

aprovada pelo Congresso Nacional,
através do Decreto Legislativo n° 27,
de 26/5/1992, garante o contraditório.
Diz o art. 8º:

Art. 8º Garantias Judiciais “Toda
pessoa tem direito a ser ouvida, com
as devidas garantias e dentro de um
prazo razoável, por um juiz ou tribu-
nal competente, independente e im-
parcial, estabelecido anteriormente
por lei, na apuração de qualquer acu-
sação penal formulada contra ela, ou
para que se determinem seus direitos
ou obrigações de natureza civil, traba-
lhista, fiscal ou de qualquer outra na-
tureza.”

 Nesse sentido estamos acompa-
nhando o comentado caso dos réus do
mensalão, num país onde parece que a
justiça é lenta, mas que deve com im-
parcialidade respeitar todos os trâmites
legais assim previstos.

Sonhar com Democracia, buscar
formas e alternativas de promoção
da Igualdade e Justiça Social, ainda
são bandeiras que balançam pelas ruas
de nosso país e ecoa nos corredores
dos órgãos públicos,  dos poderes
constituídos e na garganta do povo
que gr i ta ,  c lamando por  um país
melhor, sem roubos, mas com digni-
dade.

Paul Walker não era um ator ex-
cepcional. Mas tinha um carisma in-
contestável. Começou fazendo co-
merciais para televisão e seu primei-
ro trabalho nos cinemas foi o “trash’’
movie “O Monstro Do Ármario’’,
exaustivamente reprisado pelo SBT
nos anos 90. Na sequência vieram
produções como “Os Irmãos Id e
Ota’’, uma espécie de precursor do
sucesso de Jim Carey, “Debi e Lói-
de’’, “ Pleasantville - A Vida em Pre-
to e Branco’’, “Marcação Cerrada’’,
“Ela É Demais’’ e “Sociedade Secre-
ta’’. Mas foi em 2001 que Walker
chegou ao total estrelato ao prota-
gonizar ao lado de, na época tam-
bém um semi-descohecido, Vin Die-
sel, o mega bem sucedido, filme de
ação “Velozes e Furiosos’’. A produ-
ção contava a história de Brian
O’Conner (Walker), um policial no-
vato que se infiltra no mundo das
corridas ilegais de carros tunados nas
ruas de Los Angeles para capturar o
responsável (Diesel) por diversos
roubos a caminhões nas estradas pró-
ximas à cidade. A garotada lotou os
cinemas e Walker passou de um ilus-
tre coadjuvante a um astro da noite
para o dia. Os seis filmes da franquia

PAUL WALKER - O ÚLTIMO ADEUS
arrecadaram até hoje US$ 2,3 bilhões
(R$ 5,3 bilhões). Entre um filme e
outro da série, Walker participou de
longas como “Perseguição - A Estra-
da da Morte, “Linha do Tempo’’,
“Mergulho Radical’’, e teve também
um papel de apoio na adaptação de
Clint Eastwood, “A Conquista da Hon-
ra’’ de 2006. Mas no último sábado,
30/11, uma terrível tragédia tirou a
vida do ator. Walker e o amigo Roger
Rodas morreram, por uma dessas ab-
surdas ironias do destino, em uma aci-
dente de automóvel na cidade de San-
ta Clarita, no sul da Califórnia. Após
participar de um evento, na qual ele
mesmo organizou, para arrecadar fun-
dos para as vitimas do tufão Haiyan,
das Filipinas, o ator resolveu dar um
volta no automóvel Porsche Carrera
GT, ao lado do amigo Rodas. Infeliz-
mente ele não voltaria do passeio.
Walker tinha 40 anos, e atualmente,
filmava a sétima parte da franquia.
“Aqueles que admiramos nunca mor-
rem, apenas partem antes de nós.’’
Descanse em paz Paul Walker.

LANÇAMENTOS
CARRIE - A ESTRANHA
O AZUL É A COR MAIS QUEN-

T E

Parabéns a querida esposa do Professor

João Pito, a senhora Arianes Ezter Zecheto

Pito, pelo aniversário no dia de hoje 7 de

dezembro. Muitas Felicidades!

Aprendi na escola conferir as con-
tas de divisão fazendo a conta de mul-
tiplicação ao contrario, por exemplo,
10:2=5 e 5x2=10, chamávamos de
“provinha”. Até hoje eu uso estes cál-
culos e na minha vida pessoal aprendi
a fazer a “provinha” com os mesmos
princípios. Tenho o hábito de conferir
tudo “provando” o resultado por uma
atitude inversa. Existe importância
clara no nosso dia a dia em saber ou
não se superamos nossas crises interi-
ores. Acredito que um dos maiores de-
safios do ser humano é perdoar. Mas
como saber se perdoamos de verdade
alguém? Muitos dizem que perdoaram
e que superaram, mas quando come-
çam a falar sobre a decepção, ou do que
aconteceu, o sorriso se apaga, os olhos
expressam dor e ressentimento, mes-
mo que não saia nenhuma palavra da
boca.

Mas dizem que perdoaram. Dizem:
esqueci, já era! Deixa prá lá! Deus vai
fazer justiça com essa pessoa! A mão de
Deus vai pesar sobre ela! Percebe-se cla-
ramente que existe dor, percebe-se que
não foi superada a mágoa.

Como você sabe que perdoou de verdade?
A ciência explica que nosso cérebro

grava nossas lembranças pelas nossas
emoções, ou seja, quanto mais emoção
nosso cérebro recebe, mais vai gravar o
ocorrido. E quanto mais “gravado”,
nossa mente terá sempre disposição em
apresentar estas lembranças, seja boa
ou ruim. É bem verdade que aquilo que
nos magoou, dispensou mais emoção e
foi gravado fortemente em nossa men-
te. É verdade também que em momen-
tos de extrema dor, como acidentes,
ataques ou acontecimentos de extrema
emoção, nosso cérebro também a fim
de se auto proteger lança os momentos
que causaram forte impacto no subcons-
ciente, onde “esquecemos” estes mo-
mentos. Você já deve ter ouvido pesso-
as falarem que logo após um acidente,
elas conversaram, até fizeram ligações
telefônicas, mas depois desmaiaram e
não se lembram destes detalhes.

Como esquecer a mágoa e quem nos
ofenderam? O perdão, ao contrário do
que muitas pessoas imaginam, não de-
pende do esquecimento do ocorrido,
mas da superação. Ou seja, você sem-
pre vai se lembrar das palavras, do que
aconteceu quem magoou, mas o teste
do perdão é quando a lembrança não
causa dor. Lembramos, mas não existe
nenhum desconforto por que perdoa-
mos de verdade. Então, como saber se
você perdoou? Aqui está a “provinha”
do perdão: diga o nome da pessoa que
lhe magoou em voz alta. Lembre agora
detalhes da dor que fizeram você pas-
sar. Se esta lembrança causa dor, en-
tão, existe a mágoa e o perdão não foi
liberado.

Na verdade, quem não perdoa, leva
a mágoa e a pessoa que a ofendeu arras-
tada por toda sua vida, dentro de si, e
muitas vezes é motivo de bloqueio para
novas amizades, novos desafios e até
continuar a vida.

A medicina já declara que, varias
doenças tem mais facilidade em se ma-
nifestar em pessoas que vivem tristes e
magoadas, inclusive o câncer.

E ao contrário do que pensamos, o
perdão não está beneficiando quem nos
ofendeu, mas a nós mesmos, por que
negar o perdão. É como guardar uma
carne estragada congelada dentro do
congelador. Você não pode usar a carne,
ela ocupa espaço, e se o fornecimento
de energia elétrica for interrompido, essa
carne estragada, vai descongelar e cau-
sar muito desconforto. Apenas o per-
dão pode tirar essa “carne estragada”
(mágoa) do congelador (nosso coração),
e jogar ela no lixo (para fora de nosso
coração), sem causar nenhum descon-
forto. Quando não se consegue perdoar
o ex-cônjuge, com certeza, o novo ca-
samento será afetado, pela não supera-
ção de acontecimentos marcantes.
Quando não perdoamos a nós mesmos
por nossas falhas, os futuros projetos
não sairão do papel. Quando não per-
doamos, até mesmo os que morreram,
com certeza existirão limitações em
nossa vida.

Mas como perdoar? Eu não consi-
go! É o que muita gente fala. O que ele
fez para mim é muito ruim. E muitas
outras frases.

Mas para aqueles que acreditam pre-
cisar perdoar, devem usar a inteligência
e pensar. Perdoar vai liberar você do
sofrimento e talvez a pessoa que lhe
magoou nem lembra mais do ocorrido.
Além disso, perdão não é uma questão
de sentimento, é uma decisão. O perdão
não é algo que “teremos vontade de fa-
zer”.  Quem decide ter um coração per-
doador será mais feliz. E a voz do cora-
ção obedece à voz da razão. O coração
diz: está doendo, não perdoe! A razão
diz: perdoe e seja livre! Vire a pagina!
Continue a vida!

Jesus disse que, aquele que não per-
doar o seu próximo, Deus também não
perdoará. Por quê? Por que Deus está
disposto perdoar a todos. Quando não
perdoamos nosso próximo, é como nos
julgássemos maiores que a graça de Deus.
E por isso Deus não nos perdoará. Jesus
disse também que aqueles que não per-
doam, é como os que vivem em uma
prisão e, além disso, são atormentados.
Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensi-
nou a orar assim: e perdoa nossas dívi-
das, assim como nós perdoamos a nos-
sos devedores e não “nos” deixe cair
em tentação, mas livra-nos do mal. Ou
seja, muitos fazem esta oração e nem
percebem que dentro de si, estão amar-
rados aos ofensores, dentro do seu co-
ração está a carne estragada e congela-
da, vivem uma falsa fé, enganando a si
mesmos, por que nesta oração é pedido
que Deus nos perdoasse como perdoa-
mos.

É difícil, não é fácil perdoar, mas é
preciso! É uma questão de buscar a feli-
cidade. Talvez você esteja certo de ser
impossível perdoar, mas para Deus não
existe impossível e Ele ajuda aqueles que
se esforçam.

Meu amigo, minha amiga... Você
quer ser livre? Você quer ser liberto da
mágoa do passado? Você quer receber
força para continuar sua vida como era
antes desta frustação? Então decida ago-
ra dentro de si a perdoar e diga em voz
alta: Meu Senhor Jesus, eu libero o per-
dão para (diga o nome da pessoa ou a
situação que lhe ocorreu), em nome do
Senhor Jesus. E faça o teste. Enquanto
existir dor, bloqueio, repita esta frase,
até toda esta dor ser completamente
vencida.

Obrigado pela leitura. Assuntos como
este diariamente pela RÁDIO GAZE-
TA FM 107.9, ou pelo site

www.radiogazetafm.com.br, de se-
gunda a sexta das 8 às 9 da manhã.

Pb. Alessandro Rômbola - Presiden-
te da Associação Semeando Vida

Na terça-feira (03), membros da
Rede Social de Proteção dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Jabo-
ticabal, do qual a Prefeitura faz parte,
se reuniram para última reunião do
ano. Na oportunidade foi apresentada
a proposta do Calendário de Ativida-
des para 2014.

“Hoje temos um grande número de
atividades e queremos melhor organi-
zá-las, por isso a necessidade de ela-
borar um planejamento com datas e
temas específicos, que abordam o Sis-
tema de Garantia dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente de Jaboticabal”,
ressaltou a presidente do Comcriaja,
Maria Aparecida Chioda Marques.

A organização e estruturação visa
alcançar um maior número de pessoas
interessadas em abraçar a causa (Rede
Social) e fazer com que a proposta
seja reconhecida não só no município,
mas também na região e no estado.

“Precisamos fazer de cada evento
um marco histórico, no qual ninguém
deixará de pensar e, principalmente,
participar da Rede Social. E, para isso
se tornar realidade, temos que receber
as pessoas de forma adequada, com
conforto, profissionalismo, envolvi-
mento e comprometimento”, comple-
tou o juiz de direito, Dr. Alexandre
Gonzaga Baptista dos Santos.

Confira o calendário de ativida-

Rede Social: membros definem calendário de atividades para 2014

des para 2014:
· Dia Internacional da Mulher -

08/03/2014
· Capacitação / Dia Internacio-

nal da Mulher - 19/03/2014
· Capacitação / Drogas e seus

Efeitos - 24/04/2014

· Dia Nacional da Exploração
Sexual Contra Crianças e Adolescen-
tes - 16/05/2014

· Dia Nacional e Municipal da
Adoção - 28/05/2014

· Diversidade Sexual e Violên-
cia de Gênero - 26/06/2014

· V Fórum da Rede Social –
Tema “Álcool e Drogas” - 27/08/2013

· Semana da Criança e do Ado-
lescente (Comcriaja e Conselho Tute-
lar) - 07/10/2014

· Planejamento do Calendário
para 2015 - 02/12/2014

A Prefeitura conquistou recur-
sos para a reforma e ampliação do
CIAF VII. Serão investidos R$ 220
mil conquistados por meio do Pro-
grama Qualis-UBS do Governo de
São Paulo.

A Prefeitura tem 60 dias para en-
tregar o projeto e a documentação.
“Acredito que nos primeiros me-
ses de 2014, os recursos serão li-
berados para o município. A refor-
ma do CIAF VII faz parte de uma
série de obras que serão iniciadas
no próximo ano”, afirma o Prefei-

CIAF VII será ampliado
Obra será iniciada em 2014. Objetivo é ampliar o Programa de Estratégia da Família

to, Raul Girio.
Com a reforma, a Prefeitura de

Jaboticabal vai ampliar o Progra-
ma de Estratégia da Família nos
bairros atendidos pelo CIAF.

Reforma de unidades – Desde
o início de 2013, várias unidades
básicas de saúde estão sendo re-
formadas. A Prefeitura já entregou
os CIAFS II, III e o de Córrego
Rico. Além disso, todas as unida-
des irão receber móveis novos,
sistema de ar condicionado e tele-
visão.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

RIR COM WALDIR

“Confie no Senhor, que saberá pre-
miá-lo.” (Santo Padre Pio de Pietrelci-
na)

....................................................................................
Um encontro prá lá de bom com a

galera. Adorei Denise Cardozo, só não
achei a Edícula Verde, kkkkk!

...........................................................................
Não que a gente queira falar... mas

tem gente que está rezando até hoje por
estar em solo firme depois de ter saído
de carro com a  Cássia Rocha, né,  Luci-
ene Ribeiro, Andréa Macri, Gi Mata-
queiro e a dona Nega kkkkkkkkkk!

.........................................................................
Um forte abraço para a Terezinha e

todo pessoal do Departamento de Zoo-
nose. Pessoal muito prestativo.

.................................................................................
Hoje é um sábado muito especial na

minha vida. Meu maior presente com-
pleta seu vigésimo ano de vida, e desejo
toda felicidade e realizações a você, meu
filho. Que DEUS te proteja. Te amo!
Feliz aniversário Carlos Roberto Seri-
gatti Junior.

.............................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkk!
Na recepção do médico...

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

De repente, uma senhora bem ve-
lhinha entra no elevador, a porta se

Centro Espírita “Cairbar Schutell”
Rua Dr. Antônio Ferreira, 33 – CEP 14.870-000 Jaboticabal- SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o artigo 19, dos Estatutos Sociais, pelo presente edital,

ficam convocados os senhores associados do Centro Espírita “Cairbar Schu-
tell”, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 21/12/2013
sábado, às 19:30 horas, em sua sede social, à Rua Dr. Antônio Ferreira, 33
– Bairro Sorocabano, observando-se a seguinte ORDEM DO DIA:

a) Verificação e parecer, após a manifestação do Conselho Fiscal, dos
balancetes financeiro e patrimonial e o relatório das atividades do “Centro”,
do corrente ano;

b) Eleição e posse da diretoria executiva que deverá reger os destinos do
“Centro”, durante o biênio 2014 a 2015.

 De acordo ainda com o artigo 22, não havendo número legal de associ-
ados para a primeira convocação, a Assembleia, será realizada uma hora
após, com qualquer número de sócios presentes.

Jaboticabal, 07 de dezembro de 2013.

Benedito Gabriel dos Anjos
Presidente

Oração à “Nossa Senhora Desatadora dos Nós”
Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro

a um filho aflito. Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados
filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem
em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado
de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor
e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encar-
regou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida
em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno poderá tirá-la do teu precioso
amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa,
por tua graça e teu poder intercessor junto a Teu Filho e Meu Libertador, Jesus,
recebe hoje em tuas mãos este nó... Peço-te que o desates para a glória de Deus,
e por todo o sempre. Vós sois a minha esperança. Ó Senhora minha, sois a
minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a
riqueza das minhas misérias, a liberdade, com Cristo, das minhas cadeias. Ouve
minha súplica. Guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio! Maria,
Desatadora dos Nós, roga por mim. (R.C.A.)

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

Não há nada pior que uma recepcio-
nista que te pede para dizer o que está se
passando contigo numa sala de espera
cheia de pacientes.

Uma vez entrei para uma consulta e
me aproximei de uma recepcionista
pouco simpática.

- Bom dia, senhorita!
A recepcionista me disse:
- Bom dia, senhor, o que o senhor

está sentindo? Por que quer ver o Dou-
tor?

- Tenho um problema com meu pin-
to, respondi.

Como alguns dos presentes riram, a
recepcionista se irritou e me disse:

- Você não deveria dizer coisas como
estas diante das pessoas.

- Porque não? Você me perguntou o
que eu estava sentindo e eu respondi.

A recepcionista sem jeito me disse:
- Poderia ter sido mais dissimulado e

dizer, por exemplo, que teria uma irri-
tação no ouvido e discutir o real proble-
ma com o Doutor, mais tarde e em par-
ticular.

Ao que eu respondi:
- E você não deveria fazer pergun-

tas diante de estranhos, se a resposta
pode incomodar.

Então sorri, saí e voltei a entrar:
- Bom dia Senhorita!
A recepcionista sorriu meio sem jei-

to e perguntou:
- Sim?
- Tenho problemas com meu ouvi-

do!
A recepcionista assentiu e sorriu,

vendo que havia seguido seu conselho e
voltou a me perguntar:

- E... O que acontece com o seu ou-
vido, senhor?

- Arde quando eu mijo!
A sala de espera explodiu em risa-

da...

O trofeu  da semana vai para o
jaboticabalense Felipe Silva. Mais um
talento, dono de várias medalhas,e
que vem conquistando seu espaço
dentro do Jiu Jitsu e Muay Thai. Com
apenas 17 anos e 1.88 de altura, o
campeão está aumentando o conhe-
cimento do seu nome dentro das ar-
tes marciais. Felipe entrou e se em-
penhou neste esporte em busca de
um só objetivo: perder peso, mas ao
longo do tempo, acabou se identifi-
cando com esta arte e se tornaram
grandes amigos. Hoje, o garoto é uma
aposta e anda ocupando seu mereci-
do lugar no alto do pódium. Na cida-
de de Ibitinga, ele participou do Cam-

Felipe Silva
peonato, nocauteando as drogas, em
Vista Alegre - Campeonato Sangue
no Olho, na cidade de Barretos - Fes-
tival Muay Thai, na cidade de São
Carlos - Campeonato Thor Desafio
dos Ringues e, na noite do último dia
19 de outubro, conquistou mais uma
vitória no Campeonado Jabuka Fight
2ª Edição. Felipe Silva integra o time
dos grandes talentos, da respeitada
Academia DBF, onde treina três ve-
zes por semana. O resultado da dedi-
cação será mais vitórias, que virão
pela frente.

 Alguém aí arrisca entrar no rin-
gue com este leonino? Parabéns Feli-
pe!

A Secretaria de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer, através do De-
partamento de Cultura, inicia, na pró-
xima segunda-feira (09), as comemo-
rações de final de ano. Nesse dia, às
20h, os jaboticabalenses devem se
reunir na Praça Dr. Joaquim Nabuco
(ao lado do Ginásio de Esportes) para
a 1ª Parada de Natal.

De acordo com o diretor de Cultura,
Abel Ziviani, escolas, entidades locais,

Jaboticabal começa celebrações de
fim de ano com Parada de Natal
Desfile especial será dia 09

fanfarras e grupos musicais já confir-
maram presença no desfile. “Espera-
mos um bom público para celebrar co-
nosco e apreciar o trabalho dos inte-
grantes da Parada de Natal.”

O desfile seguirá pela rua Rui Barbo-
sa até a Praça 9 de Julho e Praça Dr.
Joaquim Batista.

“Em caso de chuva forte, o evento
fica automaticamente transferido para
o dia seguinte”, finaliza Ziviani.

O mês mais iluminado do ano come-
çou e a unidade do Senac Jaboticabal é
um dos prédios da instituição que rece-
bem a decoração de natal. As luzes vão
ficar acesas até o dia 5 de janeiro de
2014 e, no dia 6, vão ser retiradas se-
guindo a tradição do Dia de Reis.

Em Jaboticabal, cerca de 20 mil lâm-
padas de led brancas estão dispostas na
fachada e laterais do prédio histórico,
que data de 1927. “Essa decoração já é
tradicional e tem se tornado um ponto

Aconteceu no dia 21/11, o II Sarau
Cultural na E. E. Prof. Antonio José
Pedroso. O evento  foi organizado pe-
las professoras de Língua Portuguesa
Izildinha Lorasqui Scarpa, Vanessa  Re-
gina O. de Carvalho, Joseane Gerbasi
Mascioli, Cristiane Balestrieiro, pelo
professor de Arte Gilmar Ap. Babinsk e
contou com a colaboração de toda a
equipe escolar.

O objetivo do sarau foi incentivar

fecha e ela desaparece.
Pouco depois a porta se abre no-

vamente e o caipira dá de cara com
uma garota gostosíssima.

Entusiasmado, ele grita para o fi-
lho:

- Josias, vá correndo chamar a sua
mãe!

....................................................................
E em uma delegacia...
- Doutor, o ladrão fugiu.
- Mas, como? Eu mandei colocar

sentinelas em todas as saídas!
- E eu coloquei. Mas, ele fugiu pela

entrada...
...........................................................................
A loira estava passeando pela rua,

quando se deparou com uma enorme
pé de manga, ficou impressionada
com aquelas mangas lindas, ela esco-
lheu uma, subiu no pé de manga com
muito custo, foi ver se aquela que ti-
nha escolhido estava madura, aper-
tou e disse:

-hmm, eh essa daqui mesma,
Depois de 1 minuto ela desce da

árvore e começa a tacar pedra na
manga que tinha escolhido.

Escola Pedroso realiza o II Sarau Cultural
tanto a leitura de clássicos literários
quanto a escrita de diferentes gêneros
textuais que culminaram em apresenta-
ções teatrais, paródias, poemas, músi-
cas, resenhas, reportagem, curta-metra-
gem e  documentário.

As apresentações foram prestigia-
das por alunos das escolas Joaquim Ba-
tista, Aurélio Arrôbas Martins, repre-
sentantes da Diretoria de Ensino e co-
munidade escolar.

Mais de 20 mil lâmpadas iluminam
a fachada do Senac Jaboticabal

 Luzes foram acesas no dia 2 de dezembro

e celebram época de festas

atrativo. A parede de vidro foi feita em
forma de cascata e chama atenção de
funcionários, alunos e cidadãos, pois eles
são tocados pelos sentimentos dessa
época,”, diz Leandro Nassif D’Arco,
gerente da unidade.

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

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

LEONICE BEDORE ZEVIANI - ME, torna público que recebeu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 52001318,
válida até 28/11/2017, para fabricação de produtos Cerâmicos não
refratários para usos diversos, sito à Rodovia SP 326, S/N - KM
339,6 - Bairro Serradinho - Jaboticabal/SP
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ATO DA MESA Nº 09/2013

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL, de Jaboticabal, com fulcro na Letra B do inciso
IV do artigo 17 de seu Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica  a  Diretoria  Administrativa  e  Financeira  da  Câmara  Municipal  de Jaboticabal,  após
expedição  de   Decreto  do   Executivo, autorizada  a  abertura  de um crédito   adicional   suplementar
no  valor  de  R$  130.000,00  (cento e trinta mil reais), para suprir a  seguinte dotação do orçamento
vigente:

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos de anulação  parcial  de
dotação  da  Câmara  Municipal,  constantes   do  orçamento  vigente,  no valor   de   R$ 80.000,00
(oitenta  mil  reais),  assim  especificadas

Art. 3º O presente ato entrará em vigor após a publicação de Decreto do Executivo, expedido de
acordo com a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 06 de novembro de 2.013.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

JAN  NICOLAU  BAAKLINI
VICE-PRESIDENTE

JOÃO  ROBERTO  DA  SLVA
1º SECRETÁRIO

ROBERTO  ALESSANDRO  RAYMUNDO
2º SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 13/2013

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das
atribuições que lhe confere a legislação vigente,

RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal nos dias 20 de dezembro
e 24 de dezembro, em virtude do feriado de 25 de dezembro (Natal), voltando às atividades desta Casa
dia 26 de dezembro, às 13hs.

RESOLVE também decretar Ponto Facultativo dia 31 de dezembro, em virtude do feriado de 01 de
janeiro (Confraternização Universal), voltando às atividades desta Casa dia 02 de janeiro de 2013, às
13hs.

Registra-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 04 de dezembro de 2013.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
Presidente

PRESIDENTE
Ricardo Bellodi Bueno

TESOUREIRA
Carmem Izildinha C. L. Penariol

HELIJA ORG. CONTÁBIL S/S
Antonio Carlos Ijanc
CRC 2SP015272/O-8

TC CRC 1SP065569/O-0

SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL
RESUMO  DE  PROPOSTA  ORÇAMENTÁRIA  DE  2014,  APROVADA  EM

 ASSEMBLEIA  GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2013

RECEITA

Renda Tributária 280.000,00
Renda Social 50.000,00
Renda Patrimonial  105.000,00
Renda Extraordinária 20.000,00
TOTAL DE RECEITA 455.000,00

TOTAL GERAL 455.000,00

DESPESA

Administração Geral  387.000,00
Contrib. Regulamentares 6.000,00
Assistência Social 9.000,00
TOTAL DE CUSTEIO 402.000,00
Superávit 53.000,00

TOTAL GERAL 455.000,00

A Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente,
promove mais uma importante inici-
ativa para garantir o descarte cons-

Nova campanha simplifica o descarte de pilhas e baterias usadas
SAAMA vai distribuir pontos de coleta por toda cidade

ciente de pilhas e baterias. Escolas,
prédios públicos e outros locais de
grande circulação recebem um reci-
piente, devidamente identificado,

para que seus frequentadores pos-
sam descartar esses materiais.

Uma equipe fica responsável por
buscar as pilhas e baterias usadas,

que serão encaminhadas à Copla-
na para o descarte apropriado. O
Secretário da SAAMA, Sérgio
Nakagi, afirma que o objetivo é

popularizar a iniciativa. “O Centro
de Educação Ambiental está orga-
nizando a campanha, e nosso ob-
jetivo é garantir o descarte consci-

ente para esse tipo de material”.
Para mais informações, o tele-

fone de contato do Centro de Edu-
cação Ambiental é 3202-9961.
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

MULTINACIONAL
CONTRATA EM
JABOTICABAL:

Técnico de manutenção com experiência em
comandos elétricos.

Interessados enviar curriculum para o
 e- mail evandro_lon@hotmail.com

A/C.: de Evandro

Carta contemplada
R$ 350 mil p/ Imóvel, Construir, Quitar fin.ou Capital de giro

R$ 37 mil de entrada + parcelas

16-3106-9023 / 99608-3742

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

DECLARAÇÃO
Declaramos para todos os fins que, foram extraviados parte de

Documentações Fiscais, Tributárias e Previdenciárias, entre ou-
tras, anteriores ao Exercício de 2.012 (inclusive).

Sem outro particular, firmo a  presente.
Jaboticabal, 21 de novembro de 2.013

Paulo Cesar Vantini

Sócio – Proprietário

EXPRESSO RODO -  JABOTI  LTDA.

CGC.: 50386473/0001-47

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

Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292

As equipes de basquetebol masculino
SUB-21 E ADULTO da F.A.E./COC/
CARDIOFISICO/JABOTICABAL, co-
mandadas pelo técnico João Henrique
Pifer, estão representando bem a cida-
de, no Campeonato da Associação Re-
gional de Basquete/Ribeirão Preto, fase
de play-offs/semi-final e final.

A equipe sub-21 masculino conquis-
tou a vaga no play-off final e enfrenta-
rá Cravinhos, reeditando a final de 2012,
onde a equipe de Jaboticabal conquistou
o título de CAMPEÃO/SUB-21. Após a
vitória no play-off semi-final contra
Casa Branca por 02 x 01, o técnico
João Pifer e os atletas da equipe sub-21
se preparam para as partidas finais. A 1ª
já está marcada e acontecerá no dia 11,
quarta-feira às 21:00hs no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes Alberto Bottino, em
Jaboticabal. As outras duas partidas, se
necessárias, serão na cidade de Cravi-
nhos, com data e horário a serem deter-
minados pela A.R.B./Ribeirão Preto. Na
outra semi-final, Cravinhos venceu a
equipe de Matão por 02 x 00. As equi-
pes de Matão e Casa Branca se enfren-
tam na disputa de 3º e 4º lugar.

Resultados da série - melhor de 03
partidas contra Casa Branca:

1º Jogo- PM / CASA BRANCA 42 X
53 F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABO-
TICABAL.

2º Jogo - F.A.E./COC/CARDIOFI-
SICO/JABOTICABAL 64 X 73 PM/
CASA BRANCA.

3º Jogo - F.A.E./COC/CARDIOFI-
SICO/JABOTICABAL 20 X 00 PM/
CASA BRANCA/W.O.

EQUIPE DE JABOTICABAL: LU-
CAS PIFER, HELTON DE PINHO,
REINALDO BORGES, ARTHUR SIL-
VA, CRISTHIAN DOS SANTOS, RA-
PHAEL SILVA, MURILO FUMO, FI-
LIPE DOS SANTOS, LEONARDO
MARTINEZ, ALBERT OLIVEIRA,
CONRADO SILVA, JHONATAN SAN-
TOS, EVERTON AVELAR ALVES, e

AS EQUIPES DE BASQUETEBOL MASCULINO/SUB-21 E ADULTO DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL NA
DISPUTA DOS PLAY-OFFS/SEMI-FINAL E FINAL DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO

MATHEUS FALCHETTI. TÉCNICO
JOÃO PIFER E ASSISTENTES LUCI-
MARA SILVA E NAYHARA SERVIDO-
NE.

A equipe adulto masculino de Jaboti-
cabal também representou a modalida-
de de basquetebol e a cidade no play-
off/semi-final melhor de 03 partidas
frente à atual CAMPEÃ, a forte equipe
de Matão, que sofreu apenas 02 derro-
tas na competição, e uma delas neste
play-off para a equipe de Jaboticabal
que é comandada pelo técnico João Pi-
fer. Após eliminarem o 2º colocado na
competição, a equipe de São Carlos, a
equipe da F.A.E./Jaboticabal realizou
uma excelente partida no 1º jogo do
play-off semi-final conta Matão. Após
estar perdendo por um placar de 16
pontos de diferença no 2º tempo, virou
o jogo e venceu pelo placar de: F.A.E./
COC/CARDIOFISICO/JABOTICABAL
76 X 75 MATÃO.

Já nas partidas seguintes, na cidade
de Matão, a equipe de Jaboticabal foi
derrotada nas duas partidas do play-off/
semi-final e agora irá disputar o 3º e 4º
lugar contra Cravinhos ou Orlândia, que
se enfrentam na outra semi-final.

Resultados das partidas:
MATÃO 77 X 59 F.A.E./COC/CAR-

DIOFISICO/JABOTICABAL/2º JOGO
DO PLAY-OFF/SEMI-FINAL.

MATÃO 77 X 69 F.A.E./COC/CAR-
DIOFISICO/JABOTICABAL/3º JOGO
DO PLAY-OFF/SEMI-FINAL.

Equipe de Jaboticabal: DAVIL-
SON, GABRIEL, MOACYR, MAI-
KEL, LUCAS, JHONATAN, MAR-
CELO, DENILSON, SELSO, MA-
THEUS, JOSÉ AUGUSTO E NOR-
BERTO. TÉCNICO JOÃO PIFER
E ASSISTENTE LUCIMARA SIL-
VA.

O técnico João Pifer se diz muito
satisfeito de: “primeiramente ter obti-
do a classificação entre as 04 melhores
equipes da competição, pois foi um

campeonato muito bem disputado en-
tre 08 cidades participantes: Sertãozi-
nho, São Carlos, Cravinhos, Santa Rita
do Passa Quatro, Matão, Jaboticabal,
Orlândia e Casa Branca, pois Jabotica-
bal terminou a fase de classificação
geral em 7º lugar e nos play-offs rea-
giu, enfrentando os primeiros coloca-
dos à altura. Temos mais uma partida a
realizar na disputa de 3º e 4º lugar e
vamos em busca da vitória para estar-

mos entre os três primeiros coloca-
dos”. João finaliza agradecendo todo o
“apoio da torcida de Jaboticabal que
foi de fundamental importância e in-
centivo aos atletas, nas competições
de basquete neste ano de 2013, a Pre-
feitura Municipal, a F.A.E.-Fundação
de Amparo ao Esporte, a Secretaria de
Educação e ao parceiro COC/CARDI-
OFISICO, por todo o apoio ao esporte
de Jaboticabal”.

A temporada 2013 da Associação Re-
gional de Basquete feminino/categoria
adulto, terminou no último final de sema-
na, dia 30, sábado, na cidade de Ribeirão
Preto, com a 2ª partida do Play-Off/Fi-
nal entre as equipes da F.A.E./COC/CAR-
DIOFISICO/JABOTICABAL E RECRE-
ATIVA/RIBEIRÃO PRETO. Foram dois
jogos muito disputados. Realmente, dig-
nos de uma final. De um lado a equipe da
Recreativa/Ribeirão Preto comandada
pelo técnico Márcio Marolo, que tam-
bém disputa o Campeonato Paulista da
Série A2, com atletas contratadas, como
por exemplo a melhor atleta de Ribeirão
Preto, a ala armadora Jéssica Anésio, que
foi revelada pelo técnico João Pifer e é de
Jaboticabal. Passou por várias categorias
de competição e foi para a equipe do Fi-
nasa/Osasco. Neste momento defende a
equipe da Recreativa/Ribeirão Preto. Do
outro lado, a equipe da F.A.E./COC/CAR-
DIOFISICO/JABOTICABAL, comanda-
da pelo técnico João Pifer, que possuí 09
atletas de Jaboticabal, reveladas nas esco-
linhas de iniciação da Prefeitura Munici-
pal e 03 atletas contratadas. Com certeza
foram 02 partidas muito bem disputadas
e a equipe de Jaboticabal vendeu muito
caro a conquista do título da equipe de
Ribeirão Preto.

O técnico João Pifer comenta que
comemorou o resultado junto com
suas atletas, como se fosse um título
de CAMPEÃO, pois “pelo retrospec-
to de 2013 da equipe da Recreativa/
CAMPEÃ dos Jogos Regionais de Ara-
raquara/3º Lugar nos Jogos Abertos de
Mogi e a disputa do Campeonato Pau-
lista da A2, sabíamos que a obrigação
de vencer seria da equipe de Ribeirão
Preto, mas realizamos duas excelen-
tes partidas, com chance até de ven-
cermos, portanto só tenho que agra-

EQUIPE DE BASQUETEBOL /ADULTO FEMININO DA F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABOTICABAL
CONQUISTA O VICE-CAMPEONATO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE RIBEIRÃO PRETO/2013

decer e parabenizar todas as atletas da
equipe de Jaboticabal pela garra, supe-
ração e muita competitividade nestes
play-offs/semi-final - eliminando a
equipe do ASPA/FRANCA e a final
jogando de igual para igual contra a
equipe da Recreativa”. O técnico João
termina agradecendo o “total apoio
da Prefeitura Municipal de Jabotica-
bal/ A F.A.E. - Fundação de Amparo
ao Esporte de Jaboticabal, D.E.L. -
Departamento de Esportes e Lazer,
através da Secretaria de Educação, ao
parceiro COC/CARDIOFISICO, tam-
bém pelo incentivo ao esporte de com-

petição em Jaboticabal”.
Resultado das 02 partidas do Play-

Off/Final/Basquete Feminino/Categoria
Adulto:

1º Jogo-F.A.E./COC/CARDIOFISI-
CO/JABOTICABAL 54 X 61 RECRE-
ATIVA/RIBEIRÃO PRETO.

Cestinha da partida: Cynthia Alves
Ribeiro de Jaboticabal com 20 pontos.

2º Jogo - RECREATIVA/RIBEIRÃO
PRETO 64 X 54 F.A.E./COC/CARDI-
OFISICO/JABOTICABAL.

Cestinha da partida: Michele Fran-
co de Jaboticabal com 22 pontos.

EQUIPE DA F.A.E./COC/CARDIO-

FISICO/JABOTICABAL/BASQUETE
FEMININO/CATEGORIA ADULTO.

VICE-CAMPEÃ DA ASSOCIAÇÃO
REGIONAL DE BASQUETE/RIBEI-
RÃO PRETO/2013:

CYHTHIA ALVES, LUCIMARA
SILVA, LUCILENE SILVA, NAYHA-
RA SERVIDONE, FERNANDA TONI-
NI, JANAÍNA RODRIGUES, BÁRBA-
RA RIBEIRO, LETICIA DOS SANTOS,
MICHELE FRANCO, CAMILA SAN-
TOS, JULIA ROGÉRIO, JULIA GUER-
REIRO, ISABELA ANDRADE E KEI-
LA CRUZ. TÉCNICO JOÃO HENRI-
QUE PIFER.

VENDE-SE
1 Agili, cor preta, ano 11/12 completo, flex, 38.000km.
1  Caminhonete Amarok  Startline  cor cinza ano 2011 completa.

Tratar no celular (16) 99785-8898 Sandra.

Aconteceu dia 17 de novembro de
2013 mais uma etapa do Atola Atoa
Cross Country na cidade de Motuca.
O circuito com mais de 4 km se en-
contra aos arredores da Fazenda San-
ta Carolina. O local recebe as etapas
do Cross Country. Sempre muito elo-
giado pelos participantes e, para tor-
nar a festa mais animada, contou com
a  locução do locutor Lazinho, que
animou o público e empolgou ainda
mais os pilotos.

Esta etapa teve duas presenças ilus-
tres, do campeão deste ano da Copa
São Paulo de Motocross Luciano Fer-

Etapa do Atola Atoa Cross Country
reira (Duente) e o piloto de Enduro
Fim e Rally Júlio César Zavatti (Bis-
sinho), e também com a presença de
vários pilotos da região.

Esta prova aconteceu com seis ba-
terias no decorrer da tarde. A bateria
mais acirrada foi a Força Livre Impor-
tada, que teve uma disputa entre Bis-
sinho e Duente, pela primeira posi-
ção. No final, quem levou a melhor,
foi Bissinho.

Vale lembrar que em todas as seis
categorias, os pilotos encararam uma
hora de prova, no circuito de 4 km.

E assim foi mais uma etapa do Ato-
la Atoa  Cross Country, que contou
com os patrocínios SBS e Porto de
Areia São Marcos.

Agradecimentos ao proprietário da
fazenda que cedeu o lugar para a pro-
va: Marcos Amistá e à Prefeitura Mu-
nicipal de Motuca.Fotos Robson Luis.
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Uma celebração eucarística

em ação de graças no dia 30 de

novembro, Dia de Santo André,

reuniu a família andrelina para

a abertura das festividades em co-

comemoração ao centenário da vinda
das irmãs de Santo André ao Brasil

memoração ao centenário da

vinda das irmãs de Santo André

ao Brasil.

A presença corajosa dessas re-

ligiosas, capazes de enfrentar de-

safios dos tempos e lugares, plan-

tou em Jaboticabal e região, se-

mentes, cujos frutos espalhados

por muitos lugares, tem provoca-

do grandes mudanças.
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