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P/ Ana Scandelai
Neste 16 de julho, de-

sejamos que cada mu-
nícipe seja um ponto de 
apoio nesta construção 
diária, com valores sóli-
dos, que ajude preparar 
as crianças e jovens, nes-
te processo contínuo de 
transformação. Semear 
ações e colher conquis-
tas, buscando no presen-
te o futuro. Desejamos 
que as conquistas da co-
munidade sejam sempre 
crescentes, demonstran-
do que somos nós que 
fazemos o amanhã e que 
nossa perseverança é a 
luz que ilumina o cami-
nho rumo a uma cidade 
mais justa.

Parabéns gente guer-
reira que tem vontade de 
vencer!

Gente que com seu 
trabalho diário constrói 
o desenvolvimento da ci-
dade.

Parabéns a todos 
que diáriamente cum-
prem sua missão, con-
tribuindo assim com 
o desenvolvimento do 
município, buscando 
sempre novos projetos 
e aceitando o desafio 
de fazer mais e melhor, 
não desistindo e não 
perdendo de vista es-
perança. Não existem 
fronteiras ou limites 
para alcançarmos nos-
sos objetivos.

Acreditando nisso que 
a nossa equipe vem tra-
balhando com afi nco, 
superando difi culdades, 
transpondo obstáculos, 
para promover qualida-
de de vida melhor para 
todos.

Na lida estamos 

Nossa cidade faz aniversário
Parabéns Jaboticabal pelos seus 187 anos!

amadurecendo nossas 
habilidades, lapidan-
do nosso crescimento 
profi ssional. Buscando 
acertar, servir melhor. 
Quem ama, cuida. Fa-
çamos uma prece neste 
aniversário de Jaboti-
cabal, pedindo a Deus 
saúde e sabedoria, para 
que toda energia po-
sitiva de um povo seja 
absorvida pela nossa 
cidade.

Jaboticabal merece 
que lutemos por ela, pela 
saúde, educação, segu-
rança, transportes, pela 
infra-estrutura, pela 
ação social, pelo empre-
go e renda. Mais cida-

dania, habitação, prote-
ção ao meio ambiente, 
apoio às iniciativas co-
munitárias, às crianças, 
aos jovens, adultos e à 
melhor idade. Mais en-
tusiasmo, esperança e 
satisfação pessoal, tan-
to para os homens do 
campo, como da cidade. 
Tudo isso, ainda é pouco 
para quem merece muito 
mais.

Em especial, seguimos 
dispostos a servir ao lado 
daqueles que acalentam 
sonhos e desejam cons-
truir, com muita garra, 
um futuro melhor para 
nós e para as gerações de 
nossos fi lhos.
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 O agenciador de modelos, 
compositor, percussionista e 
cantor Edno Manoel Gomes, 
popularmente conhecido por 
Edinho Gomes, intérprete de 
bandas e orquestras, com-
pletou 50 anos (1965/2015) 
como músico profi ssional  
- tendo participado dos se-
guintes conjuntos musicais: 
Copacabana Som, Orques-
tra Sul América, Arley e sua 
Orquestra, Banda Starlight, 
Grupo Baiano do Mercado, 
Axé Brasil Banda Show, 
Grupo Maracanã, Grupo 
Dá na Louca, Banda Suave 
Veneno, Banda Caricatura e 
Banda V-Chame,  tendo par-

JABOTICABAL, CIDADE DE GRANDES MÚSICOS
CANTOR EDINHO GOMES COMPLETA 50 ANOS DE CARREIRA

ticipado de  quatro capítulos 
da novela “Pantanal” exibi-
da na Rede Manchete e re-
produzida posteriormente no 
SBT, gravação realizada na 
Festa do Peão de Boiadeiro 
de Barretos em 1991. Hoje, 
participa ativamente como 
ritmista e cantor na Banda 
Musical São Luis de Jabo-
ticabal, onde leva emoção 
nos palanques, reproduzindo 
grandes clássicos brasileiro 
nos mais variado gêneros.

Realizou em 11 de julho 
de 2015, na Chácara Ville-
la, uma grande festa durante 
todo o dia, regada a boa mú-
sica para comemorar a im-

portante data, onde compa-
receram centenas de amigos.

Pesquisa de memória 
episódica: 

Abel Aparecido Ziviani
Formado em Contabili-

dade, História, Geografi a, 
Pedagogia, Produção Cul-
tural e Segurança do Tra-
balho, especializado em ci-
nema, fotografi a, memória 
histórica, fanfarras e ban-
das, estando como Diretor 
de Cultura de Jaboticabal 
desde 2013.
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Automóveis construídos na 
década de 50, pelo pioneiro Jo-
aquim Garcia, músico, marce-
neiro e mecânico de Jabotica-
bal (SP). Sem nenhum estudo 
técnico formal, sózinho proje-
tou e fabricou motores de com-
bustão interna e diversos veí-
culos, todos eles operacionais, 
sem qualquer fi nanciamento 
ou apoio material de empresas 
ou governos. Com base exclu-
sivamente na sua experiência 
como mecânico de motores 
estacionários, desenvolveu um 
primeiro motor a gasolina, 
para o qual fundiu o bloco e 
fabricou árvore de manivela e 
bielas. Testado num mini-jipe, 
também de construção própria, 
o motor evoluiu para duas ou-
tras unidades, com dois cilin-
dros e dois tempos, patenteadas 
no início de 1956, um refrige-
rado a água, com 756 cm3 e 20 

 picape Joagar, exemplar único: motor de quatro cilindros contrapostos e refrigerado 
a ar, como nos Volkswagens

As duas primeiras criações de Joaquim Garcia

Station Joagar 1955 com carroceria estilo Woody, uma das modas nos estados Unidos

JOAGAR  de Joaquim Garcia
cv, e o segundo refrigerado a 
ar, com 802 cm3 e 22 cv.

Naquela altura, já havia 
montado mais dois veículos: 
um automóvel de dois lugares 
e uma caminhonete com carro-
ceria woody, às quais chamou 
Joagar – acrônimo do seu pró-
prio nome. O automóvel, com 
apenas 1,80 m de distância 
entre eixos e 3,20 m de com-
primento, tinha tração traseira 
e foi equipado com o motor de 
20 cv. A caminhonete recebeu 
tração dianteira e o motor de 
22 cv (ao longo de 1956 ganha-
ria novo motor refrigerado a ar 
com quatro cilindros contra-
postos e válvulas no cabeçote). 
Os dois modelos tinham caixa 
de marchas de três velocidades 
(igualmente construída por Jo-
aquim), suspensão por molas 
semi-elípticas – duas longitudi-
nais atrás e uma transversal na 

dianteira – e freios hidráulicos 
nas quatro rodas.

Joaquim Garcia persistiu 
por vários anos na tentativa 
de fabricar carros. Ainda por 
conta própria, aperfeiçoou o 
motor de quatro cilindros (955 
cm3 e 38 cv), que recebeu duas 
ventoinhas de refrigeração, 
uma para cada par de cilin-
dros, acionadas pela correia 
do dínamo. Em 1960 projetou 
uma picape com chassi tubu-
lar tipo escada, nela instalan-
do o novo motor e uma caixa 
de três marchas (2ª e 3ª sincro-
nizadas). Três ou quatro uni-
dades foram fabricadas, das 
quais pelo menos uma sobre-
viveu até hoje. Ainda criou a 
Automóveis Joagar Indústria 
e Comércio, buscando apoio 
ofi cial ou alguma empresa 
com quem associar-se, sem 
atrair interesse. Nos primeiros 

anos da década de 60, diante 
da consolidação dos grandes 
fabricantes nacionais e do 

crescimento exponencial e 
irrefreável da produção, Joa-
quim foi levado a abandonar o 

seu sonho.
Fonte: http://www.lexicar-

brasil.com.br/joagar/#
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 JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA... hoje é seu dia! Dese-
jamos muita paz, saúde e realizações.

Rosimeire Proença, parabéns pelo dia 17 que é muito 
especial. Muita alegria, paz e harmonia. Que todos os seus 
desejos se concretizem. Feliz Aniversário!

BIANCA 
LESSI, a 
vida é feita 
de desafi os, 
a l e g r i a s , 
vitórias, re-
gadas a fe-
l i c i d a d e s , 
para que  os 
sonhos bri-
lhem. Feliz 
Aniversário 
a ser come-
morado dia 
20. 

Luiz Antonio Othechar... desejamos muitas felicidades, 
paz e muito sucesso neste dia 16. Parabéns.

JOYCE NOSRALLA, parabéns pelo seu aniversário a 
transcorrer dia 17. Que a alegria seja plena em todos os 
dias da sua vida!

POLIANA BARBOSA TALIBERTI... que no dia 18, 
todas as alegrias possam invadir seu coração das mais ple-
nas realizações. FELICIDADES!

ROSE RONCATO SAGULA... a felicidade está em 
nossas mãos. O surgir de cada dia vem sempre com novas 
mensagens de esperança. Feliz Aniversário dia 21!

EDUARDO YAMAMOTO SILVA... que o dia 22 seja 
fortalecido pelas emoções! Feliz Aniversário!

HOMERO BOTTINO FALEIROS... parabéns 
pelo dia 19. Que essa data seja repleta de conquistas!



PÁGINA 8 A  GAZETA QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2015



PÁGINA  9A  GAZETAQUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2015



PÁGINA 10 A  GAZETA QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2015

Cia. Paulista de Estradas de Ferro (1893-1969)
Ramal de Jaboticabal - km 

63,659 (1959) SP-2090
Altitude: 575,258 m
Inauguração: 01.02.1893
Uso atual: Em restauração 

(2009) sem trilhos
Data de construção do prédio 

atual: c.1915
HISTORICO DA LINHA: 

Projetado pela Rio Claro Rai-
lway, o primeiro trecho da linha 
foi aberto pela Cia. Paulista, em 
06/06/1892, de Rincão a Guari-
ba, como um prolongamento da 
linha de bitola métrica da Paulis-
ta adquirida à RCR, e que partia 
de Rio Claro. Em 1893, ele che-
gava a Jaboticabal, e em 1902 
atingiu Bebedouro. A amplia-
ção do tronco da Paulista para 
a bitola larga, entre Rio Claro e 
Rincão, feito entre 1916 e 1922, 
acabou por seguir pela margem 
direita do rio Mogi-Guaçu e não 
pela linha de Jaboticabal, fazen-
do um arco que alcançaria Bebe-
douro em 1929. O trecho entre 
Rincão e Bebedouro, que passa-
va por Jaboticabal, passou a ser 
chamado de Ramal de Jabotica-
bal e permaneceu com a bitola 
métrica até sua extinção, em 
23/12/1966, entre Jaboticabal e 
Bebedouro, e em 02/01/1969, 
do trecho restante. Os trilhos co-
meçaram a ser arrancados no dia 
seguinte.

A ESTAÇÃO: A estação de 
Jaboticabal foi inaugurada em 
1893, como ponta de linha do 
tronco de bitola métrica da Sec-
ção Rio Claro. Segundo outras 
fontes, o primeiro trem, entre-
tanto, teria chegado à cidade, 
com festas, apenas em 5 de maio 
do mesmo ano, três meses de-
pois da inauguração citada pela 
Paulista. A partir de 1916, daqui 
passou a sair a E. F. Jaboticabal, 
mais tarde adquirido pela Pau-
lista, como ramal de Luzitânia, 
pequeno ramal de pouco mais 
de 25 km que seguia para a zona 
rural do município. Em outubro 
de 1922, é iniciada a constru-
ção da rotunda de Jaboticabal, 
para bitola métrica, prevendo a 
apliação para a bitola larga, e em 
02/10/1924, a Paulista inaugura 
o carro Pullmann para a bitola 
estreita do trecho Rincão-Barre-
tos. É nessa época que começa 
a circular a notícia da intenção 
da CP de modifi car o traçado 
do prolongamento do tronco de 
bitola larga, que então já havia 
chegado até Rincão, para o outro 
lado do rio Mogi-Guaçu, utili-
zando parte do ramal de Pontal 
e seguindo, a partir da estação 
de Passagem, pelo leito da Com-
panhia Ferroviária São Paulo-
Goiaz até Bebedouro, empresa 
esta que estava sendo comprada 

pela Paulista. A Cia. alega que 
o traçado é mais viável, mesmo 
tendo que se cruzar duas vezes 
o Mogi, porque se aproveita 
o terreno plano do seu vale. A 
cidade de Jaboticabal protesta 
contra essa possibilidade, afi r-
mando que seriam seguidos 
apenas os interesses particulares 
do Conselheiro Antonio Prado, 
presidente da Companhia, que 
tinha as fazendas Guatapará e 
São Martinho, além de querer 
aumentar a movimentação de 
Barrinha. A Paulista continuava 
a afi rmar que a serra de Jaboti-
cabal difi cultava o traçado da 
linha. Em 1927, sai a decisão 
fi nal de se utilizar o trecho com-
prado da São Paulo-Goiaz para 
a ampliação da bitola, na região 
de Barrinha e Passagem. Entre 
1928 e 1930, o antigo tronco de 
bitola métrica, reduzido ao tre-
cho entre Rincão e Bebedouro, 
do lado oeste do rio Mogi, passa 
a se chamar ramal de Jabotica-
bal. A cidade passa a travar uma 
guerra com a Paulista, em que 
quem perde é a primeira. Bebe-
douro recebe a linha de bitola 
larga vinda de Pitangueiras com 
faixas: “Viva Bebedouro, Mor-
ra Jaboticabal!”. De fato, esta 
última passa por um período de 
decadência devido a depender 
de um ramal de bitola menor e 
conseqüentemente trens mais 
lentos. Dois anos depois, a ci-
dade faz uma grande campanha 
para boicotar o transporte de 
suas cargas pela Paulista, ten-
tando levá-las para Ribeirão e 
embarcá-las pela Mogiana. Mas 
as coisas somente pioram. Em 
1933, a Paulista retira o carro 
Pullmann do ramal de Jaboti-
cabal. Em 1951, a Cia. manda 
vagões antigos e ultrapassados 
para o ramal de Jaboticabal; co-
menta-se na cidade que eles es-
tariam em piores condições que 
os da São Paulo-Goiaz, quando 
foi adquirido o trecho Passa-
gem-Bebedouro, em 1924. Em 
1955, há um protesto na Câma-
ra contra o abandono do ramal. 
Dois anos depois, entretanto, a 
Paulista começa a implantação 
de locomotivas diesel no ramal. 
Em meados de 1961, a Paulista 

é estatizada por Carvalho Pinto, 
e a situação piora. Em setembro 
de 1966, o ramal de Luzitânia é 
desativado. Em 21/11/66, o Go-
verno do Estado manda suprimir 
o ramal de Jaboticabal, e a popu-
lação de Jaboticabal indignada 
marca um comício para o dia 30. 
A alegação de que os ramais são 
defi citários não convence a opi-
nião pública, que argumenta que 
isso é uma conseqüência da ma-
nutenção na linha de carros com 
mais de 40 anos de vida, entre 
outros fatores. Em 10/12/1966, 
o prefeito é informado pela 
Paulista que o trecho Rincão-
Jaboticabal será mantido, en-
quanto no trecho restante será 
iniciada a retirada dos trilhos 
até Bebedouro. Em 22/12/1966, 
o tráfego no trecho Jaboticabal-
Bebedouro é suspenso defi niti-
vamente, enquanto o prefeito, o 
Presidente da Câmara e deputa-
dos tentam marcar reuniões com 

o Governador e o presidente da 
Cia. Paulista. Por sua vez, os 
horários do trecho que sobrou 
são alterados. Em 14/12/1968, o 
Governador Laudo Natel publi-
ca no Diário Ofi cial a supressão 
do trecho Rincão a Jaboticabal. 
Em 02/01/1969, o chamado “Dia 
da Tristeza” ou “Dia da Despedi-
da”: o último trem da Paulista sai 
às 19h28m de Jaboticabal para 
Rincão, repleto de moradores, 
ferroviários e suas famílias, além 
de um fotógrafo de “O Estado 
de S. Paulo”, num espetáculo 
constrangedor e emocionante ao 
mesmo tempo. Os trilhos come-
çaram a ser retirados na mesma 
noite, assim que o trem chegou a 
Rincão. A estação foi usada por 
muito tempo como sede da Jus-
tiça do Trabalho e o prédio foi, 
com isso, descaracterizado. Em 
2009, estava sendo restaurado 
para a instalação de um museu. 
(gentileza Antonio Carlos Mus-
sio) 

(Fontes: Ralph M. Giesbre-
cht, pesquisa local; Antonio Car-
los Britto; Clovis R. Capalbo; 
Jose Mario de Oliveira; Rodrigo 
Cabredo; Antonio Carlos Mus-
sio; Filemon Peres; Cia. Paulis-
ta: relatórios anuais, 1892-1969; 
Mapa - Acervo R. M. Giesbre-
cht)

Página elaborada por Ralph 
Mennucci Giesbrecht

ACIMA: Anúncio publicado no jornal em 1920, oferecendo a ligação 
entre a cidade de Jaboticabal e a de Taquaritinga, entre as linhas da 
Paulista e da EFA (a tal S. Paulo Northern, na época), já fazendo con-
corrência com os trens (O Estado de S. Paulo, 22/4/1920).

ACIMA: Em Jaboticabal, o ano é 1939: a linha-tronco já estava pas-
sando pela outra margem do Mogi-Guaçu havia dez anos e a reclamação 
contra isso e os maus serviços da CP no agora ramal continuavam (Fo-
lha da Manhã, 11/6/1939).

A estação em 1916. Foto Filemon Peres, c.1916

A estação de Jaboticabal em 1918. Foto Filemon Peres

A estação, sem data. Acervo A. C. BritoA estação, em 17/11/1998. Foto Ralph M. Giesbrecht

A estação em 5/2/2013. Foto Rodrigo Cabredo
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A GAZETA: Nome?
Joao vitor Morello Bianco. 

Joao Bianco. 
A GAZETA: Como começou 

sua história com a música?
Com meus pais que sempre 

me apoiaram e sempre me en-
volveram em ambientes com boa 
musicas. 

A GAZETA: Você compõe? 
Que estilo musical que melhor 
defi ne este trabalho?

Sim, dentro da nossa banda to-
dos compõem e ajudam. Fazemos 
um som de peso, nao conseguimos 
rotular nosso som. 

A GAZETA: Quais as novida-
des e quais seus projetos?

Estamos com pouco tempo do 
lançamento do nosso clipe “Tem-
pestade” e estamos muito felizes 
com os resultados! 

A GAZETA: Quem são suas 
inspirações na área da música? 

Além dos meus pais tem al-
guns bateristas que são infl uên-
cias, não só para mim, como para 
muitos. Neil Peart, Dave Grohl, 
Eloy Casagrande, Nicko McBrain 
são os principais para mim, no 
momento. 

A GAZETA:  O que você gosta 
de ouvir nas horas vagas?

Gosto de ouvir Iron Maiden, 
bastante bandas do underground 
brasileiro como Pense HC, Zan-
der, Dead Fish.

A Gazeta: Nome?
Nome completo e nome artís-

tico? Giordano Del Vecchio dos 
Santos

A GAZETA: Como começou 
sua história com a música?

Desde muito cedo houve re-
lação com música, infl uência de 
familiares músicos, sempre houve 
o desejo de entender tudo o que 
acontecia enquanto alguém tocava 
um instrumento. 

A GAZETA: Você compõe? 
Que estilo musical que melhor 
defi ne este trabalho?

Tento criar a todo o momento, 
harmonias, estruturas, melodias, é 
uma maneira de liberar tudo aqui-
lo que a voz não consegue dizer. 
O estilo musical é abrangente 
demais, varia de acordo com o 
humor e com a criatividade, en-
tretanto, há um pouco de cada um 
dos gêneros pelos quais já me in-
teressei em cada pedaço da minha 
música. 

A Gazeta: Quais as novidades 

e quais seus projetos?
Faço parte da HardFour e da 

Apesar dos Ventos (banda de folk 
Uberlandense). 

A GAZETA: Quem são suas 
inspirações na área da música? 

Qualquer melodia que me 
agrade infl uência na minha ma-
neira de tocar, independente de 
rótulos, tenho aprendido muito 
nos últimos anos escutando e 
participando de diversos projetos 
diferentes, tento me inspirar bas-
tante na galera que tenta criar algo 
diferente de tudo aquilo que já 
exista por aí. 

A GAZETA:  O que você gosta 
de ouvir nas horas vagas?

Meu gosto é muito amplo, 
gosto muito de escutar bandas 
brasileiras independentes, procu-
rar coisas novas e afi ns. Ultima-
mente, tenho escutado diferentes 
bandas do Post Hardcore gringo, 
Alexisonfi re, Being as na ocean, 
Thrice, tenho gostado infi nita-
mente da banda canadense de folk 
City and Colour, e do Brasil sou fã 
e tenho escutado muito Brasilien-
ses da Scalene e Bayside Kings, 
de Santos. 

A Gazeta: Nome?
Hugo Ismael dos Santos
A GAZETA: Como começou 

sua história com a música?
Aulas de contrabaixo, por ou-

vir muito rock n roll e querer ser 
um pouco diferente (todos curtiam 
guitarras e bateria, e o baixo sem-
pre foi o mais legal) 

A GAZETA: Você compõe? 
Que estilo musical que melhor 
defi ne este trabalho?

Não componho letras, porém 
crio algumas coisas, alguns riffs 
para minha banda de música auto-
ral. Creio que o rock j roll defi ne 
meu trampo. 

A GAZETA: Quais as novida-
des e quais seus projetos?

Tenho como projetos a Har-
dFour (banda de música autoral 
e independente), Run to the Iron 
(Tributo a maior banda de heavy 
metal de todos os tempos, Iron 
Maiden) e um trabalho acústico 
como convidado, chamado Ami-
nas a Trois.

A GAZETA: Quem são suas 
inspirações na área da música?  

Inspirações musicais ligadas 
ao contrabaixo são Steve Harris 
(Iron Maiden), Geddy Lee (Rush), 
Geezer Butler (Black Sabbath) e 

Heitor Gomes (Charlie Brown Jr/
CPM 22).

A GAZETA:  O que você gosta 
de ouvir nas horas vagas? 

Depende do humor, do mo-
mento, mas ouço rock n roll e suas 
variações, como blues, progressi-
vo, heavy metal até música clássi-
ca e bandas independentes.

 A GAZETA: Nome?
Bruno Henrique Morello Bian-

co; Bruno Bianco. 
A GAZETA: Como começou 

sua história com a música?
Começou no fundamental 

quando um amigo meu me mos-
trou um CD do Guns N Roses e 
outro do Iron Maiden, e eu logo 
me apaixonei e comecei a tocar 
violão e depois guitarra. 

A GAZETA: Você compõe? 
Que estilo musical que melhor 
defi ne este trabalho?

Sim, componho riffs e letras. 
O estilo é o rock n’ roll mas mais 
voltado para o hardcore. 

A GAZETA: Quais as novida-
des e quais seus projetos?

Novidades talvez o fato de 
querer montar uma banda cover 
de Silverchair. Projetos, até o mo-
mento tenho apenas a Hardfour, 
mas já fui membro fundador da 
Martini Bianco, além de já ter par-
ticipado da Huskar. 

A GAZETA: Quem são suas 
inspirações na área da música? 

Acho que primeiramente meu 
pai e minha mãe, que sempre co-
locam coisas boas para ouvir me 
infl uenciando; prá área da música 
tenho muitos, mas citando alguns: 
Rodrigo Lima (Dead Fish); Teco 
Martins (Rancore); Capilé (Sugar 
Kane); James Hetfi eld (Metálli-
ca); Slash; Zakk Wylde; Dime-
bag Darrel; Daniels Johnsons 
(Silverchair); Dave Grohl (Foo 
Fighters)... Fico uma semana lis-
tando inspirações, mas essas são 
as principais. 

A GAZETA:  O que você gosta 
de ouvir nas horas vagas?

Rock, todo dia, toda hora, todo 
minuto. Mais voltado para o me-
tal, metalcore, hardcore, grunge. 

REALESE:
Originalmente nomeada de 

“Kavookavala” (homenagem 
ao cd da banda Raimundos) e 
formada em 2012, a HardFour, 
é composta por Bruno Bianco 
nos vocais e guitarras de apoio, 
João Bianco na bateria, Hugo 
Ismael no contra-baixo e vocais 
de apoio e Giordano nas gui-
tarras principais. Para além de 
qualquer rótulo, as influências 
da banda navegam entre os mais 
diferentes gêneros, desde Hard 
core até o Rock n Roll clássico 
e suas vertentes. A banda con-
ta com três singles lançados 
de maneira independente nas 
mídias sociais, “Escapatória”, 
“Escolhas” e com o recém lan-
çado vídeo clipe da música 
“Tempestade” com a partici-
pação de Guilherme “Farofa” 
Constant (Vegga), nos vocais

JABOTICABAL, CIDADE DE GRANDES MÚSICOS

A GAZETA: Nome?
- Guilherme Constant (Voz), 

André Antunes (Guitarra), Fer-
nando Ramalho (Bateria), Lucas 
Caraski (Baixo) Cidade da Banda  
- Jaboticabal/SP

A GAZETA: Como começou 
sua história com a música?

A Vegga foi formada em 2011. 
Todos os integrantes tinham outras 
bandas, mas elas acabaram por se 
esvair no cenário underground, 
muito desgaste. Após isso, nós re-
solvemos então encarar esse proje-
to, tocar coisas que a gente sempre 
quis dizer, de um forma particular. 
Nos conhecíamos já bastante tem-
po, acho que isso foi importante, 
não somos uma banda apenas, nos 
tornamos uma família. Quais as 
infl uências? - Tudo, desde Tom Jo-
bim até Slipknot. Essa variedade de 
som é importante para nós, conse-
guimos misturar bastante disso que 
a gente escuta de uma forma nossa, 
diferente. Isso é o que as pessoas 
buscam hoje em dia, o público se 
tornou muito crítico, acho que, com 
a internet, você tem de tudo em 
um clique. Pode-se conhecer ban-
das excelentes de Israel, ou então, 
algo muito peculiar dentro do país 
mesmo.

A GAZETA: Você compõe? 
Que estilo musical que melhor de-
fi ne este trabalho?

- Eu (Guilherme Constant), 
faço a base junto ao André e depois 
apresentamos as ideias ao resto da 
banda. Assim o processo fl ui mais, 

sem pressão e com o coração. A 
inspiração é uma coisa que ainda 
não se vende em nenhuma drogra-
ria (hahahahaha), mas acho que ela 
vem de uma forma muito natural, 
conversando com as pessoas, len-
do livros, assistindo fi lmes, arte da 
arte, entende?

A GAZETA: Quais as novida-
des e quais seus projetos?

Pretendemos tocar bastante esse 
ano. Estamos organizando uma pe-
quena tour no interior de São Paulo e 
Capital. O último disco, o “Oceano” 
ainda é muito recente ainda e acredi-
tamos ser nosso projeto mais maduro 
e coerente para ser deixado de lado. 
Vamos trabalhar com ele até o fi nal 
desse ano, mas não descartamos lan-
çar um ou dois clipes também em 
2015. Em 2016, com certeza, vem 
trabalho novo de estúdio, nunca pa-
ramos de compor, isso faz bem a nós.

A GAZETA: Quem são suas 
inspirações na área da música? 

As bandas underground que tem 
o mesmo intuito que a Vegga 

A GAZETA:  O que você gosta 
de ouvir nas horas vagas?

Bandas de amigos nossos, gos-
tamos bastante das bandas do cír-
cuito underground 

A GAZETA: Deixe um recado 
para seus fãs.

 - Fãs, vão aos shows. Não só 
nossos, mas de outras bandas au-
torais. Conheçam coisas novas, vi-
vam experiências sonoras diversas, 
isso é enriquecedor. E obrigado por 
estar conosco, somos gratos por vo-

A GAZETA: Nome?
1- Nome completo e nome ar-

tístico? 
Laura Martini; Projeto: Aminas 

A Trois
A GAZETA: Como começou 

sua história com a música?
O primeiro contato que tive 

com a música foi no começo do 
ensino fundamental onde existia 

aulas de música, consequentemente 
o primeiro instrumento foi a fl auta 
doce. Depois passei a fazer aulas de 
teclado, piano, violão e guitarra!

 A GAZETA: Você compõe? 
Que estilo musical que melhor de-
fi ne este trabalho?

Compor é algo talvez um pouco 
difícil para mim, depende muito do 
momento que estou passsando.

cês nos permitirem entrar em vos-
sos ouvidos e corações.

A Vegga foi fundada por Gui-
lherme Constant (Voz), Fernando 
Ramalho (Bateria), André Luis An-
tunes (Guitarra) e Lucas Constant 
(Baixo), em Jaboticabal/SP, com 
uma proposta sincera e nobre de 
fazer sempre músicas próprias, que 
abordam infi nitos assuntos, mas que 
preza por dizer, de uma forma par-
ticular, experiências do cotidiano e 
fatos comuns a todas as pessoas.

 Começando no cenário musical 
independente em janeiro de 2011, 
lançou dois trabalhos em estúdio 
na sequência: um EP “Corrente-
za” (2011) e um disco completo 
“Bússola” (2012), que fez a banda 
ganhar destaque no interior de São 
Paulo e Capital, proporcionando 
várias apresentações em festivais 
e abertura de shows de bandas de 
renome no cenário.

 Além disso, o “Bússola” rendeu 
3 clipes à banda, onde fi cou claro 
a preocupação em ter um trabalho 
visual bem executado também, 
amarrando bem todos os conceitos 
que se propõem: letra, instrumental 
e audiovisual.

 Lançou agora, dia 20 de setem-
bro de 2014, seu mais recente tra-
balho. Dessa vez, um novo EP que 
se chama “Oceano”. Nele a banda 
traz a carga desses anos de estrada, 
muito suor, vontade e coragem para 
continuar lutando pela música e 
pautas particulares dos integrantes. 
Temas como: religião, dogmas, so-
ciedade e moral então distribuídos 
em 6 canções, que acima de tudo, 
tentam despertar o que há de bom 
dentro de cada um, deixando claro 
que a maior força que existe está 
dentro de quem quer fazer e, faz.

Link para download gratuito do 
CD, no site: http://www.veggaofi -
cial.com.br 

Facebook: http://www.face-
book.com/veggaofi cial

 Youtube: http://www.youtube.
com.br/veggaofi cial

Informações/ Pré-venda / Sho-
ws: contato@veggaofi cial.com.br  
, Fone: (16) 99304 1165 (André 
Antunes)

Eis a questão, não consigo auto 
defi nir minhas composições.

 A GAZETA: Quais as novida-
des e quais seus projetos? 

Aminas a Trois está de volta! 
Um grupo de três mulheres e um 
homem. Tocamos tudo o que vocês 
imaginarem, porém, fazemos nossa 
versão. Rock’n’roll, pop comercial, 
pop rock, rock clássico, rock paule-
ra, MPB, samba, entre outros. 

A GAZETA: Quem são suas 
inspirações na área da música? 

Davi Grohl e Kurt Cobain.
A GAZETA:  O que você gosta 

de ouvir nas horas vagas?
Foo Fighters, Nirvana, Oasis, 

Queen, Killswitch Engage, Shine-
dhown, Disturbed, Scalene, Legião 
Urbana.

 A GAZETA: Deixe um recado 
para seus fãs...

AMINAS A TROIS está de vol-
ta. Fique atento às novas datas de 
shows!
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JABOTICABAL, CIDADE DE GRANDES MÚSICOS

A GAZETA: Nome?
Rafael Teixeira Chagas, Rafa.
A GAZETA: Como começou 

sua história com a música?
Minha história com a música 

começou bem cedo já na barriga 
da minha mãe. Ela colocava o fone 
de ouvido na barriga dela para nós 
ouvimos. A primeira música que eu 
aprendi cantar, foi Carinhoso do Pi-
xinguinha. Quanto eu era um pouco 
maior, meu tio tinha uma guitarra, 
meu irmão e eu fi cávamos vendo 
-o tocar, até que aos 12 anos entrei 
na aula para aprender tocar guitarra 
e foi passando o tempo e fui arru-
mando bandas que acabaram, e des-
de 2010 estou tocando na General 
Autonomia 

A GAZETA: Você compõe? 
Que estilo musical que melhor 

defi ne este trabalho?
-Eu componho mais, as melo-

dias quem compõe é meu irmão.
(Marco Antônio Teixeira Cha-

gas - contra- baixo) e Daniel Ramos 

(vocal e guitarra) e o Guilherme 
Haynes (bateria) ajuda nas melo-
dias também, o estilo das composi-
ções é Hard Core Melódico 

A GAZETA: Quais as novida-
des e quais seus projetos?

Minha banda (General Autono-
mia) vai lançar o seu primeiro EP 
que futuramente vai virar um disco, 
esse primeiro EP vai conter quatro 
músicas.

A GAZETA: Quem são suas 
inspirações na área da música?

As inspirações são Dead Fish, 
Zander, Rancore, Menores Atos e 
Medulla 

A GAZETA:  O que você gosta 
de ouvir nas horas vagas?

Project46, Dead fi sh, Zander, 
Hatebreed, Lenine etc.

A GAZETA: Deixe um recado 
para seus fãs.

Obrigado a todos que seguem 
minha banda nas redes sociais e 
aguardem que virão mais novida-
des por aí.

A GAZETA: Nome?
Caio de Simone Rodrigues
A GAZETA: Como começou 

sua história com a música?
Começei a cantar com 6 anos 

de idade no restaurante que mi-
nha mãe tinha. Depois fiquei um 
bom tempo sem ter contato com 
a música e voltei aos 16 anos na 
igreja 

A GAZETA: Você compõe? 
Que estilo musical que melhor de-
fi ne este trabalho?

Sim, componho Às vezes, meu 

A GAZETA: Nome?
Rubens Caiuby da Gama Junior 

- Rubinho Gama.  
A GAZETA: Como começou 

sua história com a música?
Vendo um primo e outros 

amigos, me interessei, e comecei 
aprender música.

A GAZETA: Você compõe? 
Que estilo musical que melhor de-
fi ne este trabalho?

Sim. O primeiro festival de 
música de Jaboticabal ganhei com 
a música Simplesmente, em parce-
ria com o cantor Ademir Merenda, 
gravada em vinil pelos Bossistas. 
Tenho músicas gravadas com o The 
Starlight (Copacabana Som), e faço 
muitas outras composições. Gosto 
muito de fazer música gospel.

A GAZETA: Quais seus proje-
tos?

A GAZETA: Nome?
Kolt 
Youtube: Kolt
Facebook: Banda Kolt
Soundcloud: Banda Kolt
A GAZETA: Como come-

çou sua história com a músi-
ca?

A Kolt começou sua trajetó-
ria musical em 2004 na cidade 
de Jaboticabal. Estamos até 
hoje na ativa completando 11 
anos de existência e insistência.

A GAZETA: Você compõe? 
Que estilo musical que melhor 

estilo é mpb.
A GAZETA: Quais as novida-

des e quais seus projetos?
Café a Dois e Trio Madeira Po-

pular 
A GAZETA: Quem são suas 

inspirações na área da música?
São: Chico Buarque, Lenine, 

João Bosco, João Alexandre, 5 a 
Seco, Teatro Mágico e Djavan. 

A GAZETA:  O que você gosta 
de ouvir nas horas vagas?

Ouvir as musicas dos meus ins-
piradores.

Projetos de montar um estúdio e 
continuar compondo.

A GAZETA: Quem são suas 
inspirações na área da música? 

Gosto de falar sobre as coisas da 
vida, e do amor de Deus.

A GAZETA:  O que você gosta 
de ouvir nas horas vagas?

Hinos e músicas nos anos 50 e 
60.

A GAZETA: Deixe um recado 
para seus fãs.

O mais importante é buscar-
mos a presença de Deus e andar 
de acordo com seus mandamen-
tos, sempre com o Senhor Jesus 
Cristo no coração. O mundo está 
de ponta cabeça, mas podemos 
fazer a nossa parte. Devemos 
buscar um mundo melhor, amar e 
respeitar as pessoas, os animais e 
a natureza.

defi ne este trabalho? 
Sim. Temos 2 álbuns grava-

dos exclusivamente com mu-
sicas autorais intitulados Dro-
wning Hopes e Perfect Circle. 
Nossas composições giram em 
torno das bandas clássicas de 
rock progressivo, e isso defi ne 
o bem o nosso estilo também 
progressivo em nossas musicas 
próprias. 

A GAZETA: Quais as no-
vidades e quais seus projetos?

Estamos lançando o nosso 
segundo álbum: Perfect Circle. 

Nosso principal intuito é 
mostrar esse nosso novo traba-
lho a todas as pessoas que cur-
tem esse estilo.  

A GAZETA: Quem são 
suas inspirações na área da 
música? 

São tantas bandas e artis-
tas... Mas as principais são: 
Pink Floyd, Rush, Led Ze-
ppelin, Iron Maiden, Angra, 
Dr. Sin, Dream Theater, Iron 
Maiden, Police, entre outras. 
Difi cil lembrar de todas… são 
muitas!!

A GAZETA: O que você 
gosta de ouvir nas horas va-
gas?

Como somos em 4 integran-
tes, cada um tem um gosto mu-

sical muito peculiar. Mas sem-
pre passando por estas bandas 
citadas acima.

A GAZETA: Deixe um re-
cado para seus fãs.

Muito obrigado!! 
Nesses 11 anos de existência 

de banda a única razão de insis-
tirmos e continuarmos fazen-
do musica, são vocês. Temos 
o maior respeito e admiração 
por todos. Enquanto pudermos 
contar com todos que sempre 
estão na frente do palco dando a 
maior força, energia e fazendo 
pulsar a força que temos quan-
do tocamos.

O prazer sempre vai ser nos-
so em poder fazer musica pra 
todos vocês. 

A GAZETA: Nome completo e 
nome artístico?

Maximiano Luiz Greggio Ju-
nior

Max Greggio
A GAZETA: Como começou 

sua história com a música?
Max: Aos 9 anos, quando fi z 

minha primeira aula de violão com 
o Prof. “Portinha”. Fui tocando vio-
lão, enchendo os ouvidos dos meus 
irmãos e meus Pais e assim parti-
cipei de bandas, fi z meu primeiro 
show em uma pizzaria que traba-
lhei de garçon aos 14 anos, em uma 
quinta que o musico faltou e o pro-
prietário da pizzaria pediu para que 
eu tocasse então... Dalí fui chamado 
para tocar em uma Banda chamada 
In-Pakto. Depois disso me mudei 
para Ribeirão, começando assim a 
tocar em bares e posteriormente em 
casas de show do Brasil todo.

A GAZETA: Você compõe? 
Que estilo musical que melhor de-
fi ne este trabalho?

Max: Sim, mas ainda nao me 
arrisquei em mostrar composições 
próprias em meus shows. Com-
ponho musicas românticas, pop, 
rock...

A GAZETA: Quais as novida-
des e quais seus projetos?

Max: Atualmente mudei o for-

mato do meu show passando de 
acústico para Banda. Vocês pode-
rão conferir o novo show no dia 
18/07 às 21h30m no palco externo 
da Feira do Quitute.

Pretendo em um futuro próximo 
preparar um disco com composi-
ções próprias e vou lançar aqui na 
GAZETA FM.

A GAZETA: Quem são suas 
inspirações na área da música? 

Max: Cresci ouvindo muitos 
discos dos Beatles... Fui ao show do 
Paul e vejo nele um musico com-
pleto e um excelente compositor. 

A GAZETA: O que você gosta 
de ouvir nas horas vagas?

Max: Bom, se você for ver em 
meu pen driver agora tem a disco-
grafi a completa do Queen, Beatles, 
tem um show ao vivo do Cream 
(Eric Clapton, Ginger Baker e Jack 
Bruce) e Engenheiros do Hawaí... 
Mas tem muitos outros nomes que 
gosto, porém deixo esses como 
exemplo.

A GAZETA: Deixe um recado 
para seus fãs.

Max: Obrigado a todos que me 
acompanham, seja em shows, seja 
na internet... Novidades estão por 
vir. Um Abraço a todos. Obrigado 
Gustavo Scandelai e a todo o pes-
soal da GAZETA!



PÁGINA  15A  GAZETAQUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2015

Conhecida como a capital da aventura, Brotas (a 179 km), 
atrai inúmeros turistas todos os dias. A região é repleta de lindas 
cachoeiras, com uma grande diversidade de pássaros e a famosa 
nascente Areia que Canta. E é neste cenário que as atividades de 
aventura no rio Jacaré Pepira são uma das maiores atrações; boia 
cross, canionismo, descida de bote, kayak, rafting e para quem não 
quer se molhar nem um pouquinho no inverno; calvalgada, qua-
driciclo, trekking, arvorismo e tirolesa. Aventuras garantidas para 
toda a família. A cidade conta com pousadas, hotéis e campings.  

Demais lugares
Se a disposição não permitir, que tal ir mais perto ainda? Ribei-

rão Preto além de seus shoppings centers possui o bosque e zoo-
lógico Fábio Barreto fi ca em um espaço de área verde de 250.880 
m², contando com aproximadamente 630 animais de 110 espécies, 
entre aves, peixes, mamíferos, répteis, Jardim Japonês e Mirante. 
Vale conhecer as vizinhas Batatais (a 44 km) e Brodowski (a 30 
km), onde estão a Matriz do Senhor Bom Jesus da Cana Verde e a 
Casa de Portinari. Ou ainda fazer um turismo rural e conhecer Vis-
ta Alegre Fazenda Hotel e Acampamento, entre Barrinha e Sertão-
zinho, Estância Fazendinha em Barrinha e Fazenda São Geraldo 
em Sertãozinho. O que não vale é fi car em casa.

Você conhece as belezas de sua região?
P/ Michele Pires
Com o feriado do dia 16 de julho, aniversário de Jaboticabal, 

muitos moradores procuram viagens de curta duração ou mesmo 
passeios. No inverno as praias se tornam uma opção pouca pro-
vável e como o tempo é curto, a região se torna uma atração inte-
ressante e provável.  Seguindo algumas dicas de como os jaboti-
cabalenses se comportam nessa data, listamos alguns lugares que 
podem caber em seu bolso e disposição.

Serra da Canastra

Destino número um para os aventureiros da região. Os trilhei-
ros de plantão não perdem uma oportunidade para desfrutarem da 
beleza que a serra proporciona.

A cidade mais visitada pelos amantes de motos e carros 4x4 é 
Delfi nópolis, que partindo de Jaboticabal são 239 km de distância. 
A região da Serra da Canastra, no sudoeste de Minas Gerais, tem 
mais de 200 mil hectares e abrange 6 municípios: São Roque de 
Minas, Vargem Bonita, Sacramento, Delfi nópolis, São João Batis-
ta do Glória e Capitólio. A maior atração é o Parque Nacional da 
Serra da Canastra, criado em 1972 para proteger as nascentes do 
rio São Francisco e tem a portaria principal a 8 km de São Roque 
de Minas. Dentro do Parque Nacional estão alguns dos mais belos 
cartões postais do Brasil, como a cachoeira Casca D’Anta, de qua-
se 200 metros, a primeira grande queda do “Velho Chico”. Serra da 
Canastra possui algumas das mais deslumbrantes e desconhecidas 
paisagens do Brasil. 

Araxá de Minas

Perto dos municípios que abrangem a serra da Canastra, Ara-
xá de Minas, possui um turismo mais abrangente, para todos os 
gostos. O esforço das águas subterrâneas que afl oram nas proxi-
midades do município de Araxá, em Minas Gerais, a 333 km de 
Jaboticabal, não poderia ser melhor recompensado. A visão do 
Tropical Grande Hotel e Termas de Araxá, construído próximo às 
fontes de água radioativa e sulfurosas nas proximidades do muni-
cípio, é inesquecível. Construído em abril de 1944, por iniciativa 
do governo do Estado de Minas Gerais e com o apoio do então 
presidente Getúlio Vargas, o hotel foi um símbolo do crescimento 

Em Altinópolis, cidade a 125 km de Jaboticabal, guarda um 
enorme acervo do artista italiano Bassano Vaccarini, que morou 
na cidade. A hospedagem rural, os esportes de aventura e as ca-
choeiras (acessíveis apenas nos fi ns de semana, com guia) são os 
maiores atrativos. Possui uma ótima infra-estrutura de hotéis e res-
taurantes, atributos perfeitos para uma viagem num fi m de semana 
prolongado.

O hotel-fazenda Vale das Grutas é uma boa alternativa para hos-
pedagem, o local é uma antiga fazenda de café que foi adaptada 
e recebe, o hotel fi ca a 1.200 metros de altitude. A cidade ainda 
conta com belas grutas e 35 cachoeiras. Aos adeptos do caving, a 
região possui oito grutas catalogadas que fazem parte do seu ro-
teiro turístico, a Gruta do Itambé possui uma fachada de 28 m de 
altura e uns 350 m de galerias; as visitas podem ser guiadas por 
uma agência receptiva da cidade. Para a prática de rapel o Morro 
do Forno é ideal.

Rifania/SP

O cartão-postal da cidade é o Lago Jaguara, com 33 quilôme-
tros quadrados de espelho d’água. A represa formada pelas águas 
do Rio Grande deu origem à praia artifi cial de Rifaina, distante 
212 km de Jaboticabal. Nos fi nais de semana se transforma em um 
verdadeiro balneário, tomado por lanchas e jet skis.

No entorno, quiosques e restaurantes reúnem moradores e turis-
tas. Rifaina fi ca na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. 
Marinas e casas de veraneio também se destacam na paisagem. 
Além da praia, a cidadezinha de menos de quatro mil habitantes – 
mas que chega a somar dez mil na alta temporada – oferece trilhas 
que levam a cachoeiras e cavalgadas, além de clubes às margens 
do lago que oferecem passeios de barco e infraestrutura de lazer. 
À noite, a diversão é garantida nos bares da Avenida da Praia e nos 
arredores das praças 24 de Dezembro e Edgar Ajax.

Apenas 143 km de Jaboticabal, Cássia dos Coqueiros, possui 
uma cachoeira com queda livre de 86 metros, áreas ideais para 
camping, comida caseira e trilhas que desafi am até os mais aven-
tureiros. A cidade de aproximadamente 2,6 mil habitantes. A queda 
d’água do Itambé fi ca no sítio do aposentado José Manso. No local 
há banheiros, churrasqueiras, água encanada e um bar. Para quem 
quiser passar a noite na propriedade, basta disposição para armar 
uma barraca e pagar uma taxa para acampar. Entre os principais 
pontos turísticos além da Cachoeira Itambé estão:

- Fazenda Tradição no Bairro Serrinha; Mirante (com 1.270 
metros de altura); Moinho de Fubá no Bairro Congonhas, na che-
gada à cidade e Toca da Onça.

Brotas/SP

da região e reúne todo o luxo que estava na moda na época. Para 
quem quer cuidar do corpo e da alma, uma visita às famosas termas 
é fundamental. Já quem curte aventura, pode voar de paraglider 
ou asa delta. Os amantes do ecoturismo têm opções para pescar, 
cavalgar, fazer trekking e trail de moto ou jipe, pela região. Não 
deixe de visitar o Museu de Dona Beja, mulher de beleza singular 
que causou frisson por onde passou.

Altinópolis/SP

Cássia dos Coqueiros/SP
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O prefeito de Jabo-
ticabal, Raul José Sil-
va Girio, fez aniversá-
rio no início deste mês 
(dia 1/7), e teve uma 
festa surpresa organi-
zada pelos servidores 
municipais, no salão 
de reuniões da Prefei-
tura.

Com uma deliciosa 
apresentação do gru-
po de Choro da Escola 
de Arte e a presença de 
mais de 200 pessoas, 
além de seu secreta-
riado, dos vereadores 
Serginho Ramos, Ru-
binho Gama, Roberto 
Raymundo e Andréa 
Nogueira e da primei-

Prefeito Raul Girio completa mais um ano de vida 
rodeado pelo carinho dos servidores municipais

ra-dama Cidinha Girio, 
o prefeito se emocionou 
com a festa.

Ele aproveitou a 
oportunidade para dar 
boas notícias, em pri-
meira mão, aos servi-
dores: Jaboticabal foi 
apontada como uma 
das melhores cidades do 
Brasil pela revista IstoÉ 
e a cidade também foi 
uma das 300 escolhidas 
para receber a visita da 
Tocha Olímpica.

O prefeito agradeceu 
aos servidores pelo cari-
nho que demonstraram 
e cantou parabéns ao 
som dos músicos da Es-
cola de Arte.
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Make up
A boca vinho 

é a estrela da 
estação!

Babado: Femininas, as saias de couro fake é uma das 
queridinhas da estação. Alie à acessórios marcantes e faça 
o jogo do mostro e escondo.

Luxuosos: Os coletes de pele fake são capazes de levan-
tar qualquer look,além disso são quentinhos e aconche-
gantes. Tem como não se apaixonar?

Poderosa: A camufl agem animal está sempre em alta, 
onça, zebra, tigre e cobra estão causando nesta tempora-
da. Arrasem!!!

Sofi sticada: A combinação de cores mais chique e elegantes 
da moda, sem dúvida é ela: a famosa dupla preto e branco.

Agradecimento Chilli 

MULHERES ATUALIZADAS - MODA INVERNO 2015

Ousadas: As botas estão com tudo, as de cano alto são 
tendencia absoluta! 

Mateus redigiu seu 
Evangelho em aramaico. 
Em sua feitura confl uem-

se o Pensamento Grego e 

o Neocristão. Ele organi-

zava o Pensamento como 

se lhe fôra dado imitar Je-

sus  e  Sócrates, e acumu-

lar de Paulo e Aristóteles 

o sentido da inauguração. 

Um Pensamento que, em-

bora desfalcado da gran-

deza atribuída a outros 

Apóstolos, afetava a Hu-

manidade. E sua marca 

perdura até os nossos dias.

Alguns Evangelistas 

escreveram em Grego, 

Língua sempre mais fa-

lada entre os Judeus do 

Século Quatro a.C. O 

fato devendo-se, entre 

outras razões, à persis-

tente indolência  Cultural 

dos Saduceus, que cons-

tituíam a grande maioria 

da população Hebraica. 

E que, acomodados  na 

passividade Histórica, 

aceitavam os argumen-

tos insidiosos que lhes 

vinham no bojo das Lín-

guas que falavam. Além 

do mais, consideravam 

o Grego, que Paulo tam-

bém falava, uma Língua 

elegante, civilizada, eru-

dita.

Um Grego que, por ha-

ver sofrido inúmeras assi-

milações e ajustes, já não 

era o Grego dos Filósofos  

pré-socráticos. Mas que, 

a despeito das alterações 

Linguísticas, nem assim 

REFLEXÃO - O  PASSADO  
SEMPRE  PRESENTE

José Fernando Stigliano

perdera  a luminosidade, 

os clarões verbais. Ou a  

memorável capacidade de 

sintetizar o que nascera 

das penumbras do pensa-

mento.

Tratava-se de um Gre-

go que decaíra a partir do 

Século Quatro a.C. e que, 

ao deprimir-se rapidamen-

te nas regiões orientais do 

Mediterrâneo, com refl e-

xo que atingia as  Ilhas e 

o Continente, tornou-se 

uma Língua vulgar, isto é, 

comum a todos que a utili-

zassem sem preocupação 

literária conceitual. 

A Vida, para os Utópi-

cos, parece idealista, com 

Princípios Humanitários 

preservados. Não haven-

do batalha, pois, que tra-

var, como se o Mal fos-

se a essência do Bem, o 

seu  reverso. E as Almas 

monstruosas, revestidas 

de andrajos, exibissem o 

seu exterior de brocados. 

Mas a face deles é sinis-

tra, mata. 

A iniquidade que salpi-

ca a nossa espécie torna-

se réplica dos  algozes re-

centes da História. Hitler, 

Stalin, os torturadores das 

nossas  Ditaduras Var-

guistas e Militar,  e quem 

mais? São tantos, ao longo 

dos  Séculos. Como deter 

o desatino coletivo? 

Só acreditando que 

nosso  Planeta se transfor-

mará em um “Mundo de 

Regeneração”, –  até 2 050 

–   onde as  pessoas serão 

mais Solidárias, e o BEM 

estará mais Presente  –  e  

os  Seres Humanos “Me-

nos Bons”  Reencarnarão 

(nascer  inúmeras vezes 

em corpos diferentes  e 

com o  mesmo Espírito/

Alma)  em outros  Plane-

tas menos evoluídos que a 

nossa Terra atualmente.     

Texto baseado em refl e-

xões da escritora Nélida 

Piñon 
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DIA 15 
19 horas - ABERTURA 

DA 33ª FESTA DO QUITU-
TE E EXPOFEIRA DE ARTE 
E ARTESANATO

Corporação Musical Go-
mes e Puccini

Chuva de Poesias com Cia 
Fazendo Arte

PALCO 1
20h30 – Banda Caverna
23 horas - Rod Hanna
 PALCO 2
20h30 – Max Greggio
22 horas – Semi & Novos
Local: Estação de Eventos 

Cora Coralina
DIA 16 - ANIVERSÁRIO 

DE JABOTICABAL
8 horas – Solenidade de 

Aniversário da Cidade
Corporação Musical Go-

mes e Puccini e Tiro de Guer-
ra 02-018 

Local: Praça Dr. Joaquim 
Batista

9 horas - Missa Solene em 
louvor a Nossa Senhora do 
Carmo

Local: Catedral de Nossa 
Senhora do Carmo

11 horas - 33ª Festa do 
Quitute e Expofeira de Arte e 
Artesanato

Chuva de Poesias com a 
Cia Fazendo Arte

PALCO 1
12 horas - Arley
13 horas - David e Gustavo
14 horas- João Paulo e 

Rhangel
16 horas- Centopéia
20 horas- Musical Show 

Classic
22 horas - Jhonny e Heni-

que
PALCO 2
11 horas – Big Band Ja-

buticabeira e Escola de Arte 
Prof. Francisco B. Marino

13 horas – A4 Band
15 horas – Alisson da Mata
16 horas - Centopéia
19 horas- Rafa Thor
21 horas - Askan Reggae
Local: Estação de Eventos 

Cora Coralina
17 horas - Missa Solene 

em louvor à padroira Nossa 
Senhora do Carmo

Local: Catedral de Nossa 
Senhora do Carmo

20 horas - Sessão Solene 
para entrega dos títulos hono-
rífi cos

Local: Câmara Municipal 

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 187 ANOS DE JABO TICABAL
E demais eventos já agendados para o segundo semestre

de Jaboticabal
DIA 17
19 horas - 33ª Festa do 

Quitute e Expofeira de Arte e 
Artesanato 

Chuva de Poesias com a 
Cia Fazendo Arte

PALCO 1
20 horas – Luana Costa
23 horas - Raça Negra
PALCO 2
19 horas- Grupo 4
20h30 - Almanac
22 horas – Kolt
Local: Estação de Eventos 

Cora Coralina 
19h30 – Culto em Ação 

de Graças em homenagem ao 
aniversário de Jaboticabal

Local: Salão Nobre da Es-
cola Aurélio Arrobas Martins 
( Estadão )

DIA 18
19 horas - 33ª Festa do 

Quitute e Expofeira de Arte e 
Artesanato

Chuva de Poesias com a 
Cia Fazendo Arte

 PALCO 1
19 hora – Orquestra Sul 

América

21 horas – Keep Samba
23 horas – Beat Samba
PALCO 2
19 horas – Aminas a Trois
20h30 - Seresteiros do So-

nho
22 horas – Unplugger
Local: Estação de Eventos 

Cora Coralina
DIA 19
11 horas - 33ª Festa do 

Quitute e Expofeira de Arte e 
Artesanato

Chuva de Poesias com a 
Cia Fazendo Arte

PALCO 1
11 horas – Jota Carlos, 

Banda Forró da Hora e Edinho 
Gomes

12 horas - Clayton e Adão
13 horas - Pai e FiIho
14 horas - Pedro Lima e 

Mariano
15 horas- Diego Maya e 

Mateus
16 horas - Rick e Juliano
17h30 – Bateria Show
PALCO 2
11 horas – Trio Madeira
12h30- Paralello
14 horas – Mister Som

15h30 – Impressão Digital
Local: Estação de Eventos 

Cora Coralina
 Dias 21 , 22 e 23
10° Fórum Municipal de 

Educação
Local: Sociedade Filarmô-

nica Petro Mascagni (21 e 23)
Ofi cinas pedagógicas (dia 

22) nas EMEBs Coronel Vaz e 
Edgard Palma Travassos

DIA 29
19h30 – Abertura da 20ª 

Festagri - Festa do Agricultor
Local: Associação Nipo 

Brasileira
DIA 30
19 horas – Inauguração da 

Concha Acústica
Programação Cultural dias 

31/07 – 01 e 02 de agosto
AGOSTO
DIA 01 
9 horas - Missa em home-

nagem ao agricultor
Local: Igreja de Nossa Se-

nhora Aparecida
DIA 07
9 horas – Inauguração da 

área de lazer Bosque Chico 
Buck

Local: Bosque Municipal
De 10 a 28
5º Jogos Escolares de Jabo-

ticabal
Abertura no Ginásio de Es-

portes Dr Alberto Bottino às 
15 hora

DIA 16
Aniversário de 21 anos da 

Cooperserv
DIA 27 
20 horas - Concerto dos 

103 anos da Corporação Mu-
sical Gomes e Puccini

Local – Escola de Arte 
Prof. Francisco B. Marino

SETEMBRO
De 04 A 06 
30ª Exposição Nacional de 

Orquídeas de Jaboticabal
Local: Estação de Eventos 

Cora Coralina
DIA 07
8 horas – Hasteamento das 

bandeiras e desfi le cívico em 
comemoração à Independên-
cia do Brasil

Local: Rua Rui Barbosa
19 horas - Concentração 

Profética – Igreja Redenção
Local: Spciedade Filarmô-

nica Pietro Mascagni
DIA 18
13h às 18h – Palestra sobre 

cooperativismo
Realização: Cooperserv e 

Prefeitura de Jaboticabal
Local: Centro de Conven-

ções da Unesp Jaboticabal
DIA 19 
22 horas - Baile de 43 anos 

do Clube da Velha Guarda
Local: Clube da Velha 

Guarda
OUTUBRO
DE 19 A 23 
Semanal Nacional do Li-

vro
Local: Biblioteca Júlia 

Luiz Ruete
NOVEMBRO
DIAS 14 E 15 
Concurso Completo Agro-

mix de Hipismo
Local:Centro Hípico Agro-

mix – Planalto do Bosque
DE 25/11 a 02/12
Semana da Música
Local: Escola de Arte Porf. 

Francisco B. Marino



PÁGINA 20 A  GAZETA QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2015



PÁGINA  21A  GAZETAQUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2015



PÁGINA 22 A  GAZETA QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2015

 Abrigou primeiramen-
te a Estação Ferroviária de 
Jaboticabal, pertencente à 
Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro - CPEF, 
cuja linha férrea foi ins-
talada em 1893, inicial-
mente funcionando com 
um barracão simples, a 
construção atual foi ini-
ciada em 1924, inclusive 
com a rotunda onde as 
máquinas faziam mano-
bras inaugurada em 1925, 
recebendo em 1928 com 
grande pompa no cente-
nário do município Dr. 
Julio Prestes - Presidente 
do Estado de São Pau-
lo (governador), em 30-

ESTAÇÃO DE EVENTOS CORA CORALINA - JABOTICABAL
09-1920 recebeu o time 
inglês do Southampton 
FootBall Club e em 17-
09-1922 recebeu a esqua-
dra da Royal Navy British 
(Marinha Real Britânica) 
ambas as equipes vie-
ram  jogar amistosamente 
com o Jaboticabal Atlé-
tico, além do São Paulo 
Futebol Clube (2 vezes), 
Corinthians (3 vezes) e 
Palestra Itália/Palmeiras 
(4 ocasiões),  Portuguesa 
de Desportos (2 ocasiões), 
diversas personalidades 
e grupos importantes; em 
1966 foi assinado o ato de 
desativação da ferrovia, 
servindo com este propó-

sito até 1967 quando foi 
extinta defi nitivamente a 
linha férrea bitola estreita 
que passava por Jabotica-
bal, desativada e fi cando 
inativa por anos; em 1973 
o Prefeito Antônio Môna-
co reivindicou o espaço 
junto à Ferrovias Paulis-
tas S.A. – FEPASA para o 
município, primeiramente 
em regime de comodato e 
posteriormente conquis-
tando em defi nitivo; em 
1983, o Prefeito Dayton 
Aleixo de Souza reformou 
e instalou no local um co-
mércio varejista de frutas, 
verduras e legumes, apeli-
dado de Varejão, onde os 
produtores rurais vendiam 
diretamente aos consumi-
dores, eliminando os atra-
vessadores e barateando o 
custo fi nal dos produtos, 

ao mesmo tempo o espa-
ço foi utilizado a partir de 
1984 como sede da então 
“Feira do Quitute e Ex-
posição de Cerâmica”, 
passando por diversas re-
formas sempre mantendo 
as suas formas originais, 
aumentando considera-
velmente a área coberta 
constituindo um pavilhão 
para abrigar as milhares 
de pessoas que para lá 
se dirigem nos  eventos 
realizados. O Recinto 
de Exposições foi inau-
gurado em 16-07-1986, 
hoje denominado Salão 
de Exposições “Artesão 
Ceramista Elcio Ferraz”; 
onde todo o complexo 
passou a se chamar a par-
tir de 2005 de Estação de 
Eventos “Cora Coralina” 
em homenagem à famosa 

poetisa que morou em Ja-
boticabal, onde nasceram 
seus fi lhos, sendo hoje es-
paço indispensável pelos 
fatores: histórico, arqui-
tetônico, gastronômico, 
cultural, turístico, social 
e de preservação da me-
mória de Jaboticabal, 
onde acontece em julho, 
no aniversário do municí-
pio a tradicional Festa do 
Quitute e Expo-Feira de 
Arte e Artesanato, já em 
sua 33ª edição consecuti-

va em 2015.
Pesquisa de memória 

episódica: 
Abel Aparecido Ziviani
Formado em Contabi-

lidade, História, Geogra-
fi a, Pedagogia, Produção 
Cultural e Segurança do 
Trabalho, especializado 
em cinema, fotografi a, 
memória histórica, fan-
farras e bandas, estando 
como Diretor de Cultu-
ra de Jaboticabal desde 
2013.
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Férias de julho: brincadeiras para fazer 
com as crianças dentro de casa

BRINCAR DE CASINHA
Criança brinca de casinha em qualquer lugar, mas na sala quentinha é 

melhor ainda. Pegue alguns objetos como: travesseiros, cobertores, prati-
nhos e copos de plástico, bonecos e livros. Aproveite para entrar, junto com 
seu fi lho, no encantado mundo do faz-de-conta. É na brincadeira de casinha 
que ela treina os papéis na sociedade, usa e abusa da imaginação.

CINEMA EM CASA
Alugue o DVD predileto de seus fi lhos. Arrume a sala, espalhando al-

mofadas pelo chão. Deixe o volume da TV mais alto que o normal (para 
aumentar o clima de cinema) e feche a cortina. Não se esqueça da pipoca, 
claro!

EXPOSIÇÃO EM CASA
Depois do fi lme, peça para a criançada desenhar a cena ou o persona-

gem predileto. Aproveite um corredor, a garagem ou uma sala sem muitos 
móveis para montar uma exposição. Cada criança deve dar um título para 
sua obra de arte. Prenda as pinturas na parede com fi ta crepe, faça etiquetas 
com o nome da obra e do artista e grude ao lado de cada uma. Tire muitas 
fotos.

ACAMPAMENTO EM CASA
Coloque um lençol sobre a mesa de jantar e a transforme numa ca-

baninha, com direito a saco de dormir ou colchonete, lanterna e lanche, 
onde seu fi lho pode passar uma noite diferente - em segurança. Vale contar 
histórias, brincar com as sombras na parede e fi car acordado até mais tarde 
que a hora de costume.

NOITE DO PIJAMA
Promover uma noite do pijama com os colegas de escola também é 

uma boa opção. Separe os fi lmes, cobertores e jogos de tabuleiro. Não se 
esqueça de preparar um lanche saudável. As crianças vão amar esta ideia.

BAÚ DE FANTASIAS
Apesar de simples, essa atividade rende horas de diversão para crianças 

dos 3 aos 10 anos. Separe roupas, chapéus, gravatas, óculos, bijuterias e 
sapatos num grande cesto e deixe que soltem a imaginação. Os menores 
curtem a chance de vestir as peças sem ajuda. Os maiores adoram inventar 
personagens e dramatizar suas histórias.

ARTE EM CASA
Quem não gosta de picar papel? Com uma tesoura ou as mãos, reduza 

revistas velhas a quadradinhos de tamanho regular - crianças mais velhas 
podem se encarregar da tarefa. Ponha o material em potes, forneça folhas 
de papel e cola branca (fi ca mais fácil usar com pincel) e deixe que soltem 
a imaginação formando e preenchendo fi guras

EXPERIÊNCIAS NA COZINHA
Para quem tem fi lhos pequenos, uma boa ideia é escolher uma receita gos-

tosa e fácil de preparar. Ignore a bagunça, deixe seu fi lho fazer descobertas e 
aproveite a diversão do momento para cozinhar a muitas mãos. Dica: prepare 
bolinho de chuva. Peça para as crianças ajudarem no preparo da massa e você 
cuida da fritura - sem deixar que se aproximem do fogão, é claro! Você tam-
bém pode preparar um delicioso chocolate quente. Deu água na boca?

Fonte:http://mdemulher.abril.com.br/familia/claudia/ferias-de-julho-brincadeiras-para-fazer-
com-criancas-dentro-de-casa#13

Com a chegada do inverno, as 
mulheres já começam a se preo-
cupar com a balança. É comum 
fi car com mais vontade de comer, 
principalmente alimentos calóri-
cos, como por exemplo, fondues e 
brigadeiros de panela.

Com a queda da temperatura 
externa, nosso corpo tende a di-
minuir sua temperatura interna. 
E uma das funções dos alimentos 
é fornecer energia ao corpo para 
que ele mantenha essa tempera-
tura. Como no inverno está mais 
frio, precisamos de mais energia 
para manter o corpo aquecido, por 
isso comemos mais.

Mas mesmo assim, é possível 
não ganhar peso no inverno. Da-
remos aqui dez dicas para te aju-
dar a mantê-lo.

1ª) O grande coringa da ali-
mentação no inverno é abusar das 
sopas e caldos à base de legumes 
que, além de aquecer, são prepara-
ções menos calóricas. Mas lembre 
de deixar o queijo e as torradinhas 
de lado e invista nas folhas verdes 
como acompanhamento.

2ª) Troque o chocolate quente 
pelo chá. O chá verde, por exem-
plo, é uma ótima opção para ter na 
geladeira - faça uma porção para 
parte da manhã e outra para tarde 
- para que as propriedades não so-
fram tantas perdas e então esquen-
te quando for consumir.

3ª) Não esqueça de consumir 
frutas, principalmente as cítricas, 
como laranja, limão, goiaba e ace-
rola, pois são ricas em vitaminas 
e minerais, que aumentam as de-
fesas do organismo e evitam doen-
ças, principalmente as comuns do 
inverno, como gripes e resfriados.

4ª) Evite molhos gordurosos à 
base de queijos e creme de leite, 

10 dicas para não engordar no inverno

dando preferência aos molhos de 
tomate e manjericão, por exemplo.

5ª) Escolha as carnes magras, 
como frango e peixe. Prepare-as 
na pressão ou grelhadas. Já as fri-
turas não devem ter vez, pois, além 
de serem bombas calóricas, são ri-
cas em gordura saturada, que está 
entre os principais promotores de 
doenças cardiovasculares.

6ª) No fondue salgado, prefi ra 
os de carne aos de queijo. De pre-
ferência, grelhe a carne antes em 
uma frigideira para que, na pane-
la, ela não absorva tanta gordura 
e procure fazer molhos mais sau-
dáveis como acompanhamento, 
dispensando o creme de leite e a 
maionese.

7ª) – Já no founde de choco-
late, faça numa consistência mais 
rala, com chocolate mais amargo, 
e abuse das frutas como acompa-
nhamento.

8ª) Modere no consumo de 
bebidas alcoólicas, pois é comum 
exagerar nessa época do ano, o 
que muitas vezes pode signifi car 
os quilos extras. Dê preferência ao 
vinho, mas com moderação.

9ª) Beba água! Não esqueça a 
hidratação. Embora a transpira-
ção diminua no inverno, nossas 
necessidades hídricas continuam 
sendo as mesmas – 1,5 litro de 
água por dia.

10ª) A prática de exercício físi-
co não deve ser esquecida no in-
verno, pois é de grande importân-
cia para a manutenção do peso. 
Procure fazer atividades físicas 
indoor ao invés de caminhadas 
e atividades externas, pois o frio 
pode ser um desmotivador.

Fonte: http://www2.uol.com.
br/vyaestelar/nutricaofuncional_
inverno01.htm
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Algumas mulheres têm arre-
pios em pensar no momento da 
depilação a cera (e alguns ho-
mens também) por afi rmarem 
que o processo traz malefícios 
para a pele. Fugindo dessa téc-
nica, muitas mulheres optaram 
pela depilação egípcia, também 
conhecida como depilação com 
linha. A depilação egípcia que 
se tornou popular em países 
como Iraque e Tailândia é fei-

Design de sobrancelhas. O que é esta técnica? Como fazer?

As sobrancelhas dão vida e 
harmonia para todo o rosto e prin-
cipalmente para o olhar. Por isso, 
as sobrancelhas devem seguir um 
formato que mais se adeque no seu 
rosto e que defi na melhor a expres-
são de seu rosto. Muitas mulheres 
reclamam por não conseguirem 
encontrar um formato de sobran-
celhas que mais combine com seu 
rosto ou por terem pequenas ou 
grandes falhas que as impedem de 
ter sobrancelhas com um formato 
harmonioso. Mas o que fazer quan-
do suas sobrancelhas estão com fa-
lhas? Que tal corrigir as falhas das 
sobrancelhas usando sobrancelhas 
de henna.

Não existe uma sobrancelha 
que está na moda, o que existe são 
olhares destacados por causa da 
sobrancelha bem feita da pessoa. 
Quer se destacar? Então aproveite o 
design original e faça apenas alguns 
retoques.

Ao contrário do que muita gen-
te pensa, as sobrancelhas de henna 
podem ter um resultado muito na-
tural. Uma técnica muito utilizada 
para corrigir pequenas falhas das 
sobrancelhas, na qual a técnica 
consiste em pintar com henna (uma 
substância extraída de uma planta 
que é muito usada para pintar cabe-
los e o corpo em alguns lugares do 
mundo) as sobrancelhas. A tinta en-
tre um fi o e outro disfarça as falhas 
das sobrancelhas.

As sobrancelhas de henna não 
duram muito, são mais ou menos 15 
dias. A tinta usada é a mesma utili-
zada para fazer tatuagens de henna. 
Por isso com o passar dos dias a tin-
ta vai desbotando e será necessária 
uma nova aplicação.

Fio a fi o: conheça a depilação egípcia

ta com uma linha de poliéster 
e não possui nenhuma con-
traindicação, pois não provoca 
alergias. 

Na técnica, o profi ssional 
utiliza uma linha feita de poli-
éster para retirar os pelos, um a 
um. Apesar de ser menos agres-
siva para o corpo, esse tipo de 
depilação é mais incômoda do 
que as demais, pois retira os 
pelos desde a raiz e chega a ar-

rancar as lanugens, pelos bem 
fi nos e claros que nascem prin-
cipalmente na área do rosto.

Há muita qualidade e du-
rabilidade nesta depilação. 
Ela deve ser realizada a cada 
30 ou 40 dias, isso varia com 
o estilo de cada pessoa. Ge-
ralmente, as mulheres se de-
pilam mais de uma vez por 
mês, mas a depilação egípcia 
evita a necessidade de ir cons-
tantemente retirar os pelos, 
porque a técnica garante que 
os pelos demorem a crescer 
e não irritam a pele, além de 
não engrossar os pelos. Quem 
faz uso deste tipo de depilação 
percebe ótimos resultados, 
pois o procedimento elimina 
até 95% dos pelos, sem modi-
fi car ou prejudicar a sua estru-
tura, evitando assim manchas 
e fl acidez. 

Esssa técnica de depilação 
e Design de sobrancelhas você 
encontra na DIVAS MAKE UP 
E ACESSÓRIOS.

Agende pelo telefone: (16) 
3204-6239
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No ano de 1913, na Bélgica, 
a Superiora Geral das Religio-
sas de Santo André e seu Con-
selho cogitavam a fundação de 
uma ou duas casas em Bruxe-
las, Antuérpia ou em país de 
Missão. 

Coincidentemente, no dia da 
reunião para a tomada de deci-
são, chega uma carta da parte 
de D. José Marcondes Homem 
de Mello, bispo de São Carlos, 
solicitando a abertura de  colé-
gios em sua diocese. Era a res-
posta de Deus.

Cinco religiosas: Madre 
Lúcia Maria Doyle e as Irmãs 
Francisca Peeters, Ana Scho-
ckaert, Alice Coradini e Lucy 
Chopinet, no dia 23 de janei-
ro de 1914, deixam o porto de 
Southapton, a bordo do navio 
“Araguaya” e chegam a Santos 
no dia 11 de fevereiro

No dia 16 de fevereiro, fo-
ram festivamente recebidas por 
grande número de pessoas na 
estação da estrada de ferro e em 
três pequenas casas, em frente 
ao Grupo Escolar Coronel Vaz, 
iniciaram corajosamente seu 
trabalho de educadoras.

Em 1920 iniciaram a cons-
trução de um prédio próprio 
(atual colégio) e para cá se mu-
daram em 1923, com grande 
número de alunas. 

1914... 2015... Colheram-se 
e colhem-se frutos no campo 
cultural e educativo graças 
à semente lançada por cinco 
valentes mulheres que tantos 
desafi os enfrentaram: clima e 

língua diferentes, a 1ª Guerra 
Mundial que interrompeu a 
comunicação com a Bélgica, os 
problemas cotidianos.

Fiel à proposta do Evange-
lho, à educação libertadora, à 
preparação para o mercado de 
trabalho, o Colégio Santo An-
dré, aqui, tão abaixo da linha 
do Equador é sinônimo de qua-
lidade de ensino e de compro-
misso com a formação integral 
da pessoa.

O Apóstolo André
André foi um dos primeiros 

discípulos de Jesus Cristo que 
se prontifi caram em segui-lo e 
trabalhar para o reino de Deus 
entre os homens.

Foi ele um daqueles que 
ouviu Jesus perguntar: “O que 
vocês procuram?”

- “Onde moras?” - interro-
gam.

- “Venham e vejam” - foi a 
resposta.

André foi, saiu do seu pe-
queno mundo e abriu os olhos, 
viu o outro, iniciou nova cami-
nhada. Encontrando seu irmão, 
Simão Pedro, cheio de alegria, 
fez-lhe o anúncio: “Encontra-
mos o Messias. E o conduziu a 
Jesus.” É o coração do apóstolo 
que se desperta.

Pouco depois, Jesus en-
contra os dois irmãos numa 
pescaria e lhes faz um convite 
expresso para cooperarem com 
Ele em sua Missão. Deixam 
imediatamente as redes, pois 
eram pescadores profi ssionais, 
e com prontidão o seguem.

Tornam-se seus discípulos, 
seus amigos.

André é aquele que numa 
ocasião apresentou a Jesus o 
menino que trazia cinco pães e 
dois peixes, e a multidão fi cou 
alimentada.

André com os outros discípu-
los caminha com Jesus. Vai aos 

poucos conhecendo-o, desco-
brindo seu mistério, acreditando 
nele e em sua mensagem. Isto 
só acontece plenamente após a 
morte e ressurreição de Jesus 
Cristo da qual foi testemunha, 
não só pregando a Palavra, mas 
morrendo também em uma cruz, 
mártir de sua fé, cruz escolhida 
na forma de um X.

Segundo tradições, Santo 
André desempenhou seu minis-
tério evangelizador na Grécia e 
na Ásia Menor.

O Apóstolo é o padroeiro do 

Colégio por ser o da Congrega-
ção das Irmãs que constitui a 
mantenedora ofi cialmente.

O nome da Congregação, Ir-
mãs de Santo André, vem do fi -
nal do século XIII, e está ligado 
à construção de uma pequena 
Capela, lugar de oração e con-
sagrada ao Apóstolo, do qual 
teriam recebido uma relíquia, 
oferta de um dos peregrinos.

As Irmãs assumiram não só 
o nome de Santo André, mas 
também uma inspiração no se-
guimento de Jesus Cristo.

COLÉGIO SANTO ANDRÉ - 101 ANOS DE HISTÓRIA E TRADIÇÃO EM JABOTICABAL
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Fundada em 1958, per-
fazendo 57 anos de uma 
bela história, a princípio 
como Fanfarra do Ginásio 
São Luis, Banda Marcial 
do Colégio São Luis e fi -
nalmente Banda Musical 
da Faculdade São Luis, 
sempre mantendo o estilo 
tradicional. 400 apresenta-
ções no currículo em todo 
o Brasil, 57 conquistas em 
várias competições ofi ciais 
pelo país, mais de 4.000 
cidadãos jaboticabalenses 
e visitantes perfi lados em 
suas fi leiras nestas cinco 
décadas, contando hoje 
com elementos de Guari-
ba, Jurupema (distrito de 
Taquaritinga), Monte Alto, 
Taiuva, Pradópolis (parce-
ria com a Banda Marcial 
de Pradópolis) e Ribeirão 
Preto.  Tendo neste período 
passado pela corporação 
mais de uma centena de 
balizas, diante do fato, a 
diretoria executiva decidiu 

BANDA MUSICAL SÃO LUIS HOMENAGEARÁ SUAS ETERNAS BALIZAS
homenageá-las no tradi-
cional Desfi le Cívico da In-
dependência do Brasil em 
Sete de Setembro próximo 
em Jaboticabal, onde, além 
das balizas atuais,  teremos 
novamente a participação 
de várias delas, inclusive 
desfilando.Acreditamos 
que será um desfi le mar-
cante, para fi car registrado 
na história.

BANDA MUSICAL SÃO 
LUIS DE JABOTICABAL 

Presidentes, Instrutores, 
Maestros e Presidentes

Presidentes:
Afonso Carregari Mar-

tins
Angelina Terezinha Per-

rone Martins
Waldemar Martins
Iracê Miriam de Castro 

Martins
Waldir Martins
Ricardo Marcelo de Cas-

tro Martins
Gislene Maria de Castro 

Martins Duarte

Abel Aparecido Ziviani
Instrutores:
1 – Professor José Car-

los Dorigan – 1958 – 1966
2 – Odilon Martins Can-

cian - “Lua” –  ANOS 60
3 - Ernesto D’Aparecida 

Guidugli – “China“ - 1968
4 - Flávio Nelson Valério  

–  ANOS 60
5 - Gildes Aparecido 

Scatolim  -  1995  /  2009 
– 2011

6 - Amir Spínola - 1989
7 - Nilton Carlos Lup-

pia Junior (Nuno) -  2009 
/ 2015

8 - José Garcia Lopes  -  
2010

Maestros:
1 - Décio  Madruga   -   

1985 / 1988
2 - Nilton  Carlos  Lup-

pia  -  1988  /  1995
3 - Charny Leite Bueno 

Sobrinho  -  1996  /  1999
4 - Sebastião  Garcia  

Vasque  –  “Fino”  -  Itápo-
lis - 1999  /  2001

1970 - Balizas Gislaine Martins e Celinha De Marco

1994 - Baliza Márcia Rocha e Mor Lázaro Vantini

2006 - Balizas Verônica Turcato e Maria Amália Castro em  ação

Balizas em  Barretos - 1994

Balizas em  Taiaçú - 2008  

5 - Evaristo  Miguel  Sei-
xas -  São José do Rio Preto 
-   2000

6 - Rogério  Belmiro  
Tampellini   - São Carlos 
-  2002

7 - Celso  Aparecido  Ca-
mossatto -  Ribeirão Preto 
-  2002
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Vamos mostrar aqui as ten-
dências da moda masculina 
para a estação mais elegante e 
friorenta do ano, focando sem-
pre no que melhor se adapta 
bem ao nosso clima tropical.

Felpudo
A promessa de um inverno 

mais rigoroso andou fazendo a 
cabeça dos estilistas. Sendo as-
sim, a ideia é se manter aque-
cido sem perder o estilo, e essa 
missão fi ca por conta dos casa-
cos felpudos, feitos de lã e ou-
tros materiais. Porém, apesar 
de já fazerem toda a diferença 
mesmo quando usados sozi-
nhos, não são muito comuns 
no guarda-roupa do homem 
brasileiro.

Preto e vermelho
Tanto a moda feminina 

como a masculina aparecem 
com força total nos looks em 
vermelho e preto. Vale apostar 
nessa vibrante e clássica com-
binação.

Pelerine
Quase sempre visto na 

meia-estação, traz um look 
antigo ao visual. Para a esta-
ção, o pelerine ganhou uma 
repaginada, aparecendo com 
brilho, em versões mais neu-
tras e compondo looks super 
elaborados.

Curtinho
A regra vale para jaquetas, 

camisetas e calças. Aliás, todas 
as peças exibidas nas passare-
las apareceram com compri-
mentos mais curtos, criando, 
assim, belas sobreposições. No 
caso da moda brasileira, essa 
parece ser uma ótima opção 
para compor looks com tecidos 
mais fi nos.

Verde
 A cor protagonizou as pas-

sarelas, indo desde o tom mais 
fechado e aveludado. Aqui vale 

A época mais glamorosa 
do ano chegou. É hora de 
caprichar no look quentinho  
sem deixar o estilo de lado. 
Confi ra e inspire-se nas ten-
dências de moda neste inver-
no. 

Preto, branco, vermelho e 
marrom

Inovar o clássico preto & 
branco com tons de verme-
lho foi uma das tendências 
mais apontadas nas passare-
las. Variações neutras, como 
o cinza e o bordô, também 
foram vistas. Outro clássico 
que ganhou repaginada foi 
o marrom, que foge da pale-
ta tradicional e ganha cores 
inusitadas, desde o ameixa 
até tons alaranjados.

Militarismo
Não é de hoje que o mili-

tarismo inspira a moda.
Neste ano, o coturno e 

o camufl ado saem de cena, 
dando lugar a detalhes mais 
discretos, como casacos e 
ombros bem estruturados, 
assim como a cintura mar-
cada.

Anos 60 & 70
Os anos 60 e 70 nunca 

saem de moda como as si-
lhuetas longilíneas, franjas, 
cintura alta, alfaiataria e bar-
riga de fora. Cores vibrantes 
saem de cena, dando lugar a 
looks minimalistas e madu-
ros.

Suéteres
Os suéteres invadiram 

as passarelas, com direito a 
bordados, mix de texturas e 
estampas criativas. Para dei-
xar o look ainda mais con-
fortável, a modelagem maxi 
dá aquele tom gostoso de 
moletom.

Botas over the knee 
Todos sabem que Inverno 

é sinônimo de botas.Uma 
novidade é que as botas over 

Tendências da moda masculina para o inverno

abusar das combinações, já 
que essa cor combina muito 
bem com quase todas as outras 
tonalidades.

Xadrez
Como o  xadrez  sem-

pre  fo i  o  c láss ico  do  in-
verno,  não  poder ia  f icar 
de  fora  dessa  temporada 
também.  Por  mais  que  às 
vezes  e le  es te ja  em al ta 
e  outras  vezes  nem tanto , 
usar  xadrez  no  f r io  não 
tem erro .  Dessa  vez ,  e le 
apareceu compondo des-
de  o  look  mais  f ino  e  e le -
gante  ao  mais  robus to  e 
despojado

Tendências da moda feminina 
para o inverno

the knee (acima do joelho) 
voltaram com tudo. E se 
você quiser estar ainda mais 

na moda, não hesite em op-
tar por modelos com cadarço 
e até pelo brilhante vinil.
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CLICK EM JABOTICABAL
Pessoas importantes, bonitas 

e animadas prestigiaram mais 
uma edição do Rodeio Show 
em Jaboticabal.

O evento garantiu ótimos 
shows e diversão. Confira al-
gumas fotos...
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Santiago, capital do Chile, 
está em alta entre os brasileiros. 
Encanta os turistas em qualquer 
época do ano, mas é no inverno 
que a capital atrai mais turistas. 
Tendo uma das vistas mais belas 
do mundo: a Cordilheira dos An-
des, maior cadeia de montanhas 
do mundo, que ganha contornos 
avermelhados no verão e fi ca co-
berta pela neve no inverno, mui-
tos brasileiros aproveitam para 
esquiar e admirar as belíssimas 
paisagens. Santiago encontra-se 
a apenas 4h de vôo a partir da 
cidade de São Paulo. Voam para 
lá companhias como a Aerolineas 
Argentinas, Lan Chile e Tam. 

 Além do cenário espetacular, 
a metrópole de 6 milhões de ha-
bitantes ainda oferece ruas arbo-
rizadas, parques, praças, grandes 
shoppings, prédios históricos e 
museus. Nos arredores da cidade 
você ainda encontra experiências 
surpreendentes, como centros de 
esqui, vinícolas e as cidades lito-
râneas que fazem a festa dos vi-
sitantes no verão - esses atrativos 
estão distante apenas uma hora da 
capital.

O Chile é um país muito fér-
til, por isso viajar ao país é uma 
oportunidade para conhecer no-
vas frutas, verduras e legumes. 
Aproveite a viagem para experi-
mentar sucos de frutas não tão 
comuns no Brasil, como o deli-
cioso suco framboesa, ou conhe-
ça versões diferentes do cachorro 
quente, por exemplo, que Chile 
acompanha abacate (palta), uma 
fruta que, aliás, está em diversos 
pratos. O pisco sour e os vinhos 
são bons acompanhamentos para 
as refeições se você toma bebidas 
alcoólicas. No verão, não deixe 
de provar o mote con huesillos, 
tradicional bebida doce sem álco-
ol com pêssegos e grãos de trigo. 
Não deixe de visitar o restauran-
te Giratório, além de deliciosas 
refeições a vista é ainda melhor. 
Para quem tem dúvidas de onde 
comer, vá ao Pátio Bellavista. O 
local concentra diversos estabe-

Seu próximo destino: Santiago do Chile

lecimentos comerciais e é uma 
excelente opção para encontrar 
bares e restaurantes próximos 
uns aos outros.

Compras em Santiago se defi -
ne com três palavras: Falabella, 
Ripley e Paris. As três megaredes 
de lojas de departamentos domi-
nam shoppings e ruas principais, 
com lojas imensas onde se encon-
tra de tudo: de roupas de grife a 
verdadeiras pechinchas!. Vale 
lembrar que um “souvenir” mui-
to comum para comprar no Chile 
são os vinhos; e para isso os su-
permercados são imbatíveis. Nos 
supermercados você encontra vi-
nhos e outros comes e bebes que 
podem ser interessantes adquirir 
pelos preços atrativos ou por sim-
plesmente não serem encontrados 
com facilidade no Brasil.

Santiago tem acomodações 
para todos os bolsos e oferece, 
inclusive, hotéis por bons preços. 
Se a ideia é economizar, hospede-
se no centro da cidade, se a ideia 
é sossego Las Condes com suas 
charmosas ruas arborizadas é 
uma ótima opção, já se a ideia é 
passar um bom tempo esquiando, 
então considere hospedar-se na 
estação de esqui e assim evitar a 
subida/descida aos Andes todos os O mercado exige, cada vez 

mais, perfi s profi ssionais com 
amplos conhecimentos em 
administração da produção. 
Afi nal, as empresas precisam 
de um time forte na linha de 
frente de seu sistema produtivo 
devido às frequentes mudan-
ças mercadológicas. Clientela 
mais exigente, produtos fi can-
do obsoletos com rapidez e no-
vos comércios se consolidando 
constantemente alteram o fl uxo 
das organizações e exigem sis-
temas operacionais fl exíveis e 
ágeis. 

Planejamento, Programa-
ção e Controle da Produção 
(PPCP) é uma função técnica 
e administrativa que tem por 
objetivo o desenvolvimento de 
planos que orientam a produ-
ção e servem de guia para o seu 
controle. Defi ne-se, assim, por 
um conjunto de funções inter-

Planejamento aumenta a produção
relacionadas que comandam o 
processo produtivo e coorde-
nam as ações com os demais 
setores da empresa, organizan-
do a aplicação dos recursos hu-
manos e materiais para corrigir 
eventuais desvios e minimizar 
perdas. 

O PPCP – ou PCP (Plane-
jamento e Controle da Produ-
ção), como é conhecido – é o 
departamento da empresa que 
determina quanto, onde, como 
e quando será produzido o item 
proposto. Quem trabalha nesse 
sistema realiza também ativi-
dades como: previsões das de-
mandas baseadas em mudanças 
do mercado, planejamento de 
aplicação de recursos de médio 
e longo prazo, planejamento 
agregado de produção, plane-
jamento mestre da produção, 
planejamento das quantidades 
de materiais (MRP – Material 

Com apoio da UCBVET 
Saúde Animal, indústria 
farmacêutica centenária do 
segmento de medicamentos 
veterinários, foi promovido 
o “Curso Teórico e Prático 
de Andrologia Equina” pelo 
Centro Avançado de Repro-
dução Equina Embrio-Equi, 
organização de referência 
dirigida pelo médico vete-
rinário Carlos Schutzer. A 
atividade, que ocorreu no 
início de julho, no Haras 
Bandeirantes (Via Anhan-
guera, Pista Norte, quilô-
metro 274), em São Simão, 
reuniu 15 pessoas, entre 

UCBVET e Embrio-Equi 
promovem curso de reprodução 

equina em São Simão

estudantes da área e profi s-
sionais formados de todo o 
país. 

A UCBVET teve como 
foco a divulgação de sua 
linha de produtos para 
equinos, que, atualmente, 
representa 13% de seu fatu-
ramento. Os medicamentos 
promovidos no evento fo-
ram o Antitóxico Injetável, 
Pomadol, Fotbiótico Plus, 
Ivermectina Pasta Equinos 
e Sorovita Complex. Repre-
sentando a empresa estavam 
Marcela Brunini, médica 
veterinária, e a estagiária 
Amanda Jaculi.

Requirements Planning), e pla-
nejamento e sequenciamento 
da capacidade da produção, 
defi nindo qual a carga de cada 
centro de trabalho. 

Não existe fórmula per-
feita, mas há métodos e cri-
térios que fazem a diferença 
na hora de ajustar a produ-
ção e compreender todos os 
aspectos funcionais para que 
se alcance o melhor desem-
penho possível. Se a em-
presa possui profissionais 
qualificados, com conheci-
mentos técnicos e de merca-
do na área de atuação, e faz 
um planejamento ou progra-
mação quanto às operações, 
a escolha do sistema PPCP 
só trará lucros. 

Por Bianca Franciscatto 
Bernardes, docente da área de 
administração e negócios do 
Senac Jaboticabal.

Viajar nos permite escrever 
nossa própria história e a criar 
uma vida rica de grandes experi-
ências e belas memórias.

Quando você está viajando, 
você está fora do seu lugar co-
mum. Longe da rotina e dos vícios 
do cotidiano, tudo que resta é você 
mesmo. Quem viaja pratica um 
exercício de auto conhecimento. 
Além de encontrar a paz interior, 
fazer novos amigos, reduz o stress, 
e talvez aprende um novo idioma, 
você ainda vive novas culturas, 
pois todos os povos possuem suas 
peculiaridades. Imagine-se con-
versando sobre tecnologia com um 
japonês, sobre religião com um 
iraniano ou mesmo sobre esportes 

Por que viajar é o 
melhor investimento? Compre experiências!

com um Americano.
Conheça a história com seus 

olhos, a que os livros não podem 
proporcionar. O museu do Louvre, 
em Paris, é um ótimo exemplo, 
com seu acervo gigantesco, com 
as artes das inúmeras épocas e 
culturas.

Viajar sempre será o melhor 
investimento, não importa para 
onde e nem quando, o importante 
é aproveitar a experiência ao má-
ximo.

dias.
Outro ponto positivo é que os 

brasileiros que viajam a turismo 
podem permanecer por até 90 dias 
em território chileno sem neces-
sidade de visto. Apenas o RG em 
bom estado de conservação é sufi -
ciente para entrar no país, portan-
to o passaporte não é obrigatório. 

Não se esqueça de levar um 

agasalho, mesmo no verão as 
temperaturas a noite costuma ser 
amena. 

Santiago tem um moderno 
sistema de metrô, limpo, tem di-
versas estações e atende muito 
bem aos turistas. Hospedar-se 
próximo a uma estação é uma 
ótima ideia para evitar longas ca-
minhadas. 
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 Sob a liderança do Dr. 
Carlos Eduardo Pedroso Feneri-
ch (Dr. Edú Fenerich), presidente 
da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, alguns membros do nosso 
Poder Legislativo participaram 
do XXXIII Encontro Nacional de 
Vereadores, realizado em Brasília 
no período de 26 a 28 de junho de 
l.995, promovido pela União dos 
Vereadores do Brasil (UVB).

 O Presidente Dr. Edú 
Fenerich viajou antes, participan-
do da audiência com o Ministro 
Edson Arantes do Nascimento 
(Pelé), realizada no dia 22 de 
junho do mesmo ano, na qual o 
Chefe do nosso Poder Legisla-
tivo ratifi cou as reivindicações 
anteriormente feitas pelo prefeito 
Adail De Simoni.

 No dia 23 de junho, o 
vereador Dr. Edú Fenerich repre-
sentou Jaboticabal na posse do 
jaboticabalense adotivo Ministro 
Romildo Bueno de Souza e do 
Ministro Américo Luz, respec-
tivamente na presidência e vice-
presidência do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ).

 Na Cerimônia que mar-
cou também a inauguração das 
novas instalações daquela egrégia 
Corte, o Presidente Dr. Edú Fe-
nerich teve o mesmo tratamento 
dado às mais altas autoridades do 
país presentes àquela solenidade, 
sendo introduzido no plenário do 
STJ onde foi alocado lado a lado 
com os Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Ministros de 

Quando Jaboticabal completa 187 anos, aproveitamos para extrair do jornal A GAZETA, edição nº 674, de 16 de julho de 1.995, 
empenho e dedicação dos vereadores jaboticabalenses com as causas da cidade, sob a PRESIDÊNCIA DO DR. EDÚ FENERICH

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL PRESENTE EM BRASÍLIA NO 
XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES

outros Tribunais Superiores.
 Durante o protocolo, 

Dr. Edú Fenerich foi citado no-
minalmente pelo Ministro Ro-
mildo Bueno de Souza e a nossa 
Jaboticabal foi saudada entusiásti-
camente nos discursos do Minis-
tro Pádua Ribeiro que falou em 
nome dos demais Ministros do 
STJ, do Sub-Procurador Dr. Pau-
lo Souberg, que falou em nome 
do Ministério Público Federal e, 
fi nalmente, do Ministro Bueno de 
Souza que acabara de assumir a 
presidência do STJ.

 No mesmo dia o presi-
dente de nossa Câmara Municipal 
participou de jantar comemorativo 
realizado no Clube do Exército.

 No dia 25 de junho, 
chegaram à Brasília os vereadores 
Adão Bento Damázio, Myriam 
Ganga de Morais, José Carlos Fer-
nandes, Nelson Aparecido Pretti, 
Francisco Assis de Paula Primo e 
Maria Carlota Niero Rocha, para 
juntamente com o presidente Dr. 
Edú Fenerich, participarem do 
XXXIII Encontro Nacional de Ve-
readores.

 No dia 26 de junho do 
mesmo ano, nossos parlamenta-
res foram recebidos no Palácio 
do Planalto pelo assessor Pessoal 
da Presidência da República Dr. 
Francisco Grazziano e por seu as-
sessor, o jaboticabalense Ubiraja-
ra Pereira Guimarães, ocasião em 
que manifestaram suas preocupa-
ções com os problemas por que 
passam a agricultura e a saúde em 

nossa cidade e região.
 Logo após, os vere-

adores, foram recebidos no Se-
nado Federal pelo Senador Júlio 
Campos que é formado pela pri-
meira turma da nossa Faculdade 
de Agronomia, oportunidade em 
que, reforçaram as reivindicações 
de Jaboticabal a ele levadas pelo 
Prefeito Adail De Simoni.

 Concomitantemente, 
os vereadores Adão Bento Da-
mázio e José Carlos Fernandes 
eram recebidos pelo Senador José 
Sarney.

 Em seguida nossos ve-
readores dirigiram-se ao Centro 
de Convenções de Brasília para a 
cerimônia de abertura do XXXIII 
Encontro Nacional de Vereadores, 
quando o presidente Dr. Edú Fe-
nerich foi convidado para fazer 
parte da Mesa Diretora represen-
tando a União de Vereadores do 
Estado de São Paulo (UVESP) da 
qual é lº Secretário.

 No dia 27 do mesmo 
mês, nossos representantes par-
ticiparam durante todo o dia do 
conclave, discutindo temas impor-
tantíssimos da reforma constitu-
cional em curso, especialmente os 
temas relacionados com a reforma 
tributária e a reforma política, 
onde todos os demais vereadores 
do Brasil lutavam para que as con-
quistas obtidas pelos municípios 
por ocasião da promulgação da 
Constituição Federal de 1.988 não 
fossem agora retiradas.

 No mesmo dia, Dr. Edú 

Fenerich e demais vereadores, 
jantaram com o Deputado Fede-
ral Coraucci Sobrinho ao qual 
manifestaram suas preocupações 
com a agricultura, saúde e com a 
possibilidade de extinção de nossa 
Delegacia Seccional de Polícia.

 No dia 28 de junho 
pela manhã, os vereadores jaboti-
cabalenses participaram de debate 
no Centro de Convenções com 
diversos líderes de bancadas no 
Congresso Nacional, sempre di-
zendo respeito aos interesses dos 
municípios na reforma constitu-
cional.

 Em seguida, a convite 
do Deputado Coraucci Sobrinho, 
Dr. Edú Fenerich acompanhado 
dos demais vereadores, assistiram 
de dentro do Plenário da Câmara 
dos Deputados à Sessão do Con-
gresso Nacional que entre outras 
propostas aprovou medida provi-
sária que instituiu o Plano Real.

 Naquela oportunidade, 
nossos vereadores reforçaram aos 
Deputados Coraucci Sobrinho, 
Marcelo Barbieri, Wagner Rossi, 
Carlos Apolinário e José Aristode-
mo Pinotti, as preocupações com 
a agricultura e a saúde, além de 
perdir-lhes que interferissem jun-
to ao Govêrno do Estado de São 
Paulo para que a nossa Delegaica 
Seccional de Polícia não seja ex-
tinta.

 Retornando ao Centro 
de Convenção para o encerramen-
to do XXXIII Encontro Nacional 
de Vereadores, participando da 
eleição da nova diretoria da União 
de Vereadores do Brasil (UVB), 
sendo reeleito Presidente o verea-
dor Paulo Silas. Na mesma opor-
tunidade, o vereador e Presidente 
da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal Dr. Edú Fenerich foi eleito 
Secretário da UVB região sudeste 
que congrega os Estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais e Espírito Santo.

 À noite, quando janta-
vam no Restaurante Piantella, Dr. 
Edú Fenerich, acompanhado dos 
demais vereadores, encontraram-
se com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e com a Pri-
meira-Dama Dona Ruth Cardoso, 
que acolheram de forma muito 
gentil e calorosa nossos parlamen-
tares.

 O vereador José Carlos 
Fernandes disse ao Presidente da 
República que havia deixado no 
Palácio do Planalto um livro con-
tando a história de Jaboticabal.

           Dr. Edú Fenerrich pe-
diu permissão ao Presideente Fer-
nando Henrique e falou-lhe sobre 
as preocupações da nossa cidade 
com a situação da agricultura e 
da saúde. O Presidente Fernan-

Primeira Dama Dona Ruth Cardoso, José Carlos Fernandes, Fernando Henrique Cardoso – 
Presidente da República, Dr. Edú Fenerich e Adão Bento Damázio

Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal 
Dr. Edú Fenerich e o Ministro Pelé

Dr. Edú Fenerich cumprimentando o Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, Ministro Romildo Bueno de Souza.

do Henrique Cardoso respondeu 
que já estava tratando com muito 
cuidado dos problemas da agri-
cultura, tendo recebido, inclusive, 
em audiência, o Dr. Roberto Ro-
drigues, o qual havia relatado-lhe 
todo o quadro do setor.

 Com relação à saúde, 
disse o Presidente da República 
ao verador e Presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal Dr. 

Edú Fenerich que o setor tinha um 
grande batalhador que era o Mi-
nistro Jatene.

 Finalizando, Dr. Edú 
Fenerich agradeceu ao Presidente 
da República Fernando Henrique 
Cardoso e à Primeira Dama Dona 
Ruth Cardoso a atenção, convi-
dando-os para visitarem Jabotica-
bal.
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Tevez volta e faz Bombonera explodir: 
“O dinheiro não compra a felicidade”

Jogador do povo se emociona com estádio lotado em apresentação, provoca o River Plate 
e recebe agradecimento da família Maradona: “Voltei por isso. Isso é o Boca”

Segunda-feira, não jogou o 
Boca - mas a Bombonera ainda 
assim estava lotada, pulsando 
como um jogo decisivo de Liber-
tadores. Jogava Carlitos Tevez. 
Um dos grandes ídolos do clube 
fi nalmente consumou o seu dese-
jo de voltar para casa, uma déca-
da depois de iniciar a aventura no 
exterior com o Corinthians. De lá, 
passou por West Ham, Manches-
ter United, Manchester City, Ju-
ventus. Ganhou títulos, currículo 
internacional e dinheiro. Muito 
dinheiro. Acontece que, para Te-
vez, o futebol é muito maior do 
que isso.

- O dinheiro não compra a fe-
licidade – disse o novo camisa 10, 
quase no fi m de sua apresentação 
no gramado do estádio em que se 
consagrou.

Tevez completou 31 anos em 
fevereiro. Está no auge de sua 
carreira, vindo de uma temporada 
de 29 gols e o vice-campeonato 
da Liga dos Campeões, além do 
título italiano e da Copa da Itália. 
Mais magro do que quando atua-
va na Inglaterra, como o próprio 
defi niu, e sedento para voltar a 
dar alegrias aos xeneizes.

- Voltei por isso. Isso é o Boca. 
É inexplicável, somente os boste-
ros vão entender o que signifi ca 
– contou o jogador do povo, per-
plexo com a festa que faziam os 
torcedores.

Agradecimento à torcida

- Quero agradecer a todos por 
virem me ver. Desde o que escre-
vi quando fui à Itália já me pas-
sava pela cabeça voltar. Sentia a 
falta de todos. Já faz um ano que 
pensava. Agradeço a todos por 
me esperarem com esse frio. Eu 
estaria em casa, no quentinho. E 
vieram. Tenho que agradecer den-
tro e fora de campo.

Posição 
- Não sou do tipo que quer jo-

gar em qualquer lugar. O técnico 
(Arruabarrena) me dirá a sua ideia 
e entraremos em acordo em cin-
co minutos. Ele sabe onde posso 
jogar.

Atlético de Madrid
- Sim. Houve a possibilidade 

do Atlético. O “Cholo” (Simeone) 
me chamou. Estava interessado e 
agradeço publicamente por isso, 
mas eu tinha uma meta que era 
voltar para casa.

Estreia
- Gostaria de ter jogado (con-

tra o Sarmiento), já quero estar 
treinando e que chegue logo sá-
bado para poder demonstrar que 
estou bem.

Dia mais feliz
- Não há melhor dia que este. 

Primeiro porque é o meu povo. 
Segundo, porque não tenho que 
falar inglês nem italiano (risos). 
Terceiro, pois estou em família.

Auge
- Aprendi muito na Itália. 

Como jogador e referência, so-

bretudo nos dois últimos anos. 
Volto no meu melhor momento, 
verdadeiramente é agora. Aos 
26 ou 27 anos estava mais gordo 
que qualquer um. Estou melhor 
do que nunca, tanto física quanto 
mentalmente.

O “velho” Boca
- Como torcedor, acho que ne-

cessitamos de alegrias e carinho 
dos jogadores. Ganhar títulos, não 
apenas jogos. Estava acostumado 
a festejar campeonatos, temos que 
conseguir voltar com essa místi-
ca. Tratar de dizer a estes garotos 
o que é o Boca.

Memórias
- A Libertadores de 2003 e o 

Mundial de Tóquio foram impres-
sionantes. Desde a última bola do 
pênalti até a minha casa, eu chorei 
de emoção. Depois ganhei coisas, 
mas não senti a mesma coisa. 
Quero ver se posso voltar a sentir 
isso.

2005/2006 - Barcelona campeão - Em pé: Ronaldinho Gaúcho, Edmílson, Rafa Már-
ques, Van Bommel, Oleguer, Valdés e Eto’o. Agachados: Van Bronckhorst, Giuly, Deco e 
Puyol (Foto: Laurence Griffi ths/Getty Imagens).

Fluminense acerta com Ronaldinho Gaúcho

O Fluminense acertou a contra-
tação de Ronaldinho Gaúcho. O jo-
gador de 35 anos deve assinar ainda 

no sábado contrato até o fi nal de 
2016. O clube ainda não confi rma o 
negócio, que só deve ser anunciado 
ofi cialmente após a assinatura do 
contrato.

Pentacampeão mundial com a 
seleção brasileira em 2002 e elei-
to o melhor jogador do mundo 
em 2004 e 2005, Ronaldinho teve 
passagem apagada pelo Querétaro, 
do México, seu último clube. Des-
de que deixou a equipe mexicana, 
Ronaldinho negociou com clubes 
da Turquia e EUA, além do Bra-
sil. O presidente do Vasco, Eurico 
Miranda, chegou a anunciar que o 

clube estava 90% fechado com Ro-
naldinho.

Criado nas categorias de base 
do Grêmio, o meia brilhou pelo tri-
color até o começo de 2001, quan-
do se transferiu para o PSG. Na 
Europa, atuou ainda no Barcelona, 
onde conquistou dois campeonatos 
espanhóis e uma Liga dos Campe-
ões, e no Milan, onde foi campeão 
italiano.

Voltou ao Brasil para defender o 
Flamengo, sendo campeão carioca 
em 2011. Depois se transferiu para 
o Atlético-MG, levando o Galo ao 
título da Libertadores de 2013.

1974. Vice-campeão da Taça Libertadores. Em pé: Gilberto, Waldir Peres, Chicão, 
Paranhos, Arlindo e Forlan. Agachados: Terto, Zé Carlos, Mirandinha, Pedro Rocha e 
Piau.

A Taça Libertadores da América de 1974 foi a 15ª edição da competição de clubes sul-americanos orga-
nizada pela Conmebol. O Club Atlético Independiente da Argentina foi o campeão, derrotando nas fi nais o 

São Paulo, do Brasil.

Os jogadores do Boca Juniors, da Argentina em pé (da esquerda para a direita): Juan 
Román Riquelme, Marín, Caruzzo, Orion, Somoza e Burdisso. Agachados: Clemente 
Rodríguez, Erviti, Sanchez Miño, Blandi e Erbes.
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