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QUAL PRESENTE VOCÊ DARIA PARA NOSSA 
JABOTICABAL?

Quando pensamos 
em aniversário, logo 
pensamos em festa, 
comemoração e é co-
mum presentear os 
aniversariantes com 
algo que gostem ou 
precisem. Quando 
presenteamos crian-
ças, brinquedos, rou-
pas e calçados estão 
entre os presentes 
preferidos. Para Mu-
lheres, além dos últi-
mos dois itens, flores 
e joias também agra-
dam. Para homens, 
uma garrafa de vinho, 
por que não uma car-
teira? Livros e bom-
bons são opções em 
todos os casos. 

Jaboticabal faz 190 
anos! E várias festivi-
dades serão realiza-
das para comemorar. 
A tradicional Festa do 
Quitute, inaugurações 
diversas e comemora-
ções religiosas estão 
entre as opções para 
a população partici-
par desse momento 
tão importante na his-
tória do município. 
Mas, o que pensaría-
mos para presentear 
nossa cidade? Seriam 
presentes como por 
exemplos nas áreas 
de saúde, educação, 
segurança? Talvez 
melhorias na infraes-
trutura em geral? Se 
pudéssemos oferecer 
a ela algo diferente e 
especial, o que darí-
amos? Entrevistamos 
alguns munícipes 
para saber essa res-
posta, e alguns deles 
responderam com 
muita criatividade e 
originalidade. Vamos 
conferir:

-Mauro Augusto 
Volpe, Técnico Agrí-
cola: “Plantaria 190 
mudas de árvores de 
várias espécies!”;

-Leonardo Madale-
no, Engenheiro Agrô-
nomo, diretor da Fa-

tec Jaboticabal: “O 
presente que eu daria 
seria a abertura de 
novos cursos na Fa-
tec, consolidação do 
que a gente já tem  e a 
formação de pessoas 
bem qualificadas para 
ajudar a alavancar a 
economia da cidade e 
da região”;

-Maria Jose Camar-
go Silva Valério, Ad-
vogada: “Jaboticabal 
sempre foi e continua 
sendo uma das melho-
res cidades do Brasil. 
Sou jaboticabalense e 
amo muito a minha ci-
dade e sei que ela me-
rece coisas especiais 
sempre. Eu daria de 
presente a Jaboticabal 
pelos seus 190 anos a 
dádiva de trazer de 
volta todas as glórias 
e conquistas obtidas 
no passado. Parabéns 
cidade querida pelo 
seu aniversário”;

- Eduardo Luís de 
Sousa, estudante: “Eu 

daria um time de fute-
bol que seria campeão 
de todos os campeo-
natos que participas-
se, e também um lin-
do estádio”;

Para finalizar, tam-
bém gostaria de pre-
sentear minha cidade, 
mas com algo onde 
todos os cidadãos ja-
boticabalenses deve-
riam participar, para 
ser verdadeiramente 
um belo presente: que 
todos tivessem cons-
ciência que são mui-
to importantes para 
a cidade ser cada vez 
melhor, que façam 
por ela coisas simples 
como não jogar lixo 
nas ruas, separar para 
a reciclagem todos os 
materiais possíveis, 
economizassem água, 
fossem mais toleran-
tes no trânsito, e pro-
movessem a gentileza 
e solidariedade todos 
os dias!
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Dia de aniversário terá programação 
cheia em Jaboticabal

Julho é o mês em 
que a “Cidade das Ro-
sas” está em festa. E 
o dia 16 é mais que 
especial. No dia em 
que comemora 190 

Muita música, gastronomia, religiosidade e inaugurações marcam o dia 16 de julho

anos de existência, 
Jaboticabal estará re-
pleta de atrações.

A programação 
oficial começa com 
a tradicional soleni-

dade de hasteamen-
to das bandeiras, na 
Praça Dr. Joaquim Ba-
tista, às 8h. Em segui-
da, a partir das 9h, 
tem missa solene, na 
Catedral de Nossa Se-
nhora do Carmo.

O sexto dia da 36ª 
Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Ar-
tesanato começa às 
11h, com a liberação 
da Atividade Delega-
da. A festa, na Esta-
ção de Eventos “Cora 
Coralina” vai até o fi-
nal de tarde com mui-
ta música, artesanato 
e gastronomia.

Durante o dia ainda 
tem a entrega de no-
vos mobiliários para 
escolas municipais e 
a inauguração do Bos-
que Municipal “Chico 
Buck”. Para finalizar, 

a religiosidade volta 
à cena com procissão 
e missa no Mosteiro 
Flos Carmeli e Cate-
dral de Nossa Senho-
ra do Carmo, respec-
tivamente.

Confira a progra-
mação completa do 
dia 16:

Dia 16 – Segunda-
feira / Aniversário de 
Jaboticabal

8h – Solenidade 
de Hasteamento das 
Bandeiras

Local: Praça Dr. Jo-
aquim Batista

9h – Santa Missa 
Solene da Diocese

Local: Sé Catedral 
de Nossa Senhora do 
Carmo

11h – Assinatura da 
Atividade Delegada

Local: Estação de 
Eventos Cora Corali-

na
11h - 36ª Festa do 

Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesanato

Palco 1:
11h30 - Arley e sua 

orquestra
13h30 - Rick Souza 

e Banda
15h - Tio do Samba
Palco 2:
11h - Gomes e Puc-

cini
12h - Gabi Viola
14h - Mister Bu-

tekis Band
16h - Rullian

Palco 3:
11h30 - Edson 

Cunha
13h30 - Thiago 

Brasil
15h – Urbano Ro-

cha
14h – Entrega de 

novo mobiliário para 

escolas municipais
Local: EMEB Apare-

cida
14h30 – Inaugura-

ção do Bosque Muni-
cipal Chico Buck

Local: Bosque Chi-
co Buck

15h – Santa Missa
Local: Sé Catedral 

de Nossa Senhora do 
Carmo

18h30 – Solene Pro-
cissão de Nossa Se-
nhora do Carmo

Saída : Mosteiro 
Flos Carmeli até a Sé 
Catedral

19h30 – Solene Mis-
sa de Nossa Senhora 
do Carmo

Local: Sé Catedral 
de Nossa Senhora do 
Carmo.

Festa do Quitute terá coleta seletiva de resíduos
Durante seis dias, a Festa deverá gerar 9 toneladas de resíduos 
sólidos, ampliando em 20% geração mensal de lixo na cidade

A sustentabilidade 
ambiental agora faz 
parte do cardápio da 
36ª Festa do Quitu-
te, que comemora os 
190 anos do municí-
pio de Jaboticabal, 
com lazer, música, 

solidariedade e um 
festival de comidas 
típicas.

Realizada há 36 
anos, sem interrup-
ções, a Festa contará, 
pela primeira vez, 
com o serviço de co-

leta seletiva de lixo, 
que será realizado 
pela empresa Reúsa. 
Para assegurar a dis-
posição correta dos 
resíduos gerados, a 
cada 15 metros os 
visitantes contarão 
com dois recipientes 
distintos e sinaliza-
dos: um para receber 
o lixo orgânico e ou-
tro para recicláveis. 
Ou seja, não have-
rá desculpas para o 
descarte inadequado 
do lixo.

A festa, que acon-
tece de 11 a 16 de 
julho, na Estação de 
Eventos Cora Cora-
lina, recebe a cada 

dia cerca de 5 mil vi-
sitantes da cidade e 
região. Não há dados 
oficiais sobre a gera-
ção de lixo durante 
o evento, mas a esti-
mativa do engenhei-
ro Paulo Henrique 
Berlingieri, especia-
lista em resíduos 
sólidos e diretor da 
Reúsa, é que cada 
visitante gere 300 
gramas de resíduos 
durante sua perma-
nência na festa, o 
que dá origem a 1,5 
tonelada de resíduo 
sólido adicional por 
dia. 

“Multiplicado por 
seis dias de festa, 

teremos mais 9 to-
neladas de resíduos 
sólidos gerados no 
município, concen-
trados em menos de 
uma semana, o que 
significa um acrés-
cimo de 20% no total 
de resíduos sólidos 
gerados por Jaboti-
cabal no mês de ju-
lho”, afirma. O enge-
nheiro avalia que, do 
total de resíduos só-
lidos gerados, apro-
ximadamente 60% 
sejam formados por 
recicláveis, ou seja, 
copos, pratos e ta-
lheres descartáveis.

Geração de ren-
da - O resíduo só-

lido reciclável será 
recolhido na festa e 
encaminhado para a 
Unidade de Triagem, 
localizada na  Cen-
tral de Gestão Inte-
grada de Resíduos do 
Município, que está 
sob a supervisão da 
Reúsa. Os resíduos 
serão segregados e a 
renda apurada com a 
comercialização dos 
recicláveis será re-
vertida para a Asso-
ciação de Catadores 
de Jaboticabal, o que 
assegura renda para 
as cerca de 25 famí-
lias associadas.
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Jaboticabal comemora 190 anos com esporte, shows, 
inaugurações e eventos religiosos

Festa do Quitute é a estrela da programação; solidariedade e superação são 
os carros-chefes mais uma vez

A Cidade da Famí-
lia já entrou em con-
tagem regressiva. 
A poucos dias para 
completar 190 anos, 
Jaboticabal já vive o 
clima da tão esperada 
36ª Festa do Quitute, 
a maior festa gastro-
nômica e solidária do 
interior. O calendário 
está repleto de even-
tos para todos os gos-
tos

A programação é 
extensa e reúne vá-
rias atrações, como 
parque de diversões, 
recital, feira do livro, 
corrida, torneios e 
lançamento de pro-
jetos importantes, 
como a assinatura 
da Atividade Delega-
da, a entrega de novo 
mobiliário para es-
colas municipais e a 
inauguração do Bos-
que Municipal Chico 
Buck. 

“É um mês especial, 
dedicado à nossa ci-

dade. No ano passa-
do, a Festa do Quitute 
voltou para as mãos 
da prefeitura e op-
tamos por valorizar 
a família. Neste ano, 
nossa homenagem 
será às pessoas que se 
superam e lutam por 
Jaboticabal. A grande 
surpresa fica por con-
ta de um novo palco 
e uma nova área de 
10 mil metros², loca-
lizada na antiga Casa 
do Menor”, comenta o 
prefeito José Carlos 
Hori. 

Confira a progra-
mação completa:

Junho
Dia 25 - Segunda-

feira
8h - Lançamento do 

Mestre Quitutinho
Sala de Reuniões 

do Paço Municipal
Julho
Dias 02, 03 e 04 
19h - Recital com 

alunos da Escola de 
Arte “Prof. Francisco 

B. Marino”
Local – Rua Mizael 

de Campos, 202
02 a 05
19h – 1º Torneio 

dos Professores de 
Jaboticabal

Local – Ginásio de 
Esportes “Alberto 
Bottino” 

Dia 05 - Quinta-
feira

19h – Carreata com 
Imagem de Nossa Se-
nhora do Carmo

Saída da Sé Cate-
dral e Chegada no 
Mosteiro Flos Carmeli

6/07 a 04/08
Feira Do Livro Lê Lê 

Lê
Local: Jaboticabal 

Shopping
07 a 15
19h30 – Santa Mis-

sa e Novena
Sé Catedral de Nos-

sa Senhora do Carmo
Dia 08 - Domingo
8h – 33 ª Corrida 

Athenas Paulista 
Saída e Chegada – 

Monumento Athenas
Dia 07 – Sábado
9h – Solenidade em 

Homenagem ao Dia 
da Revolução e do 
Soldado Constitucio-
nalista

Local: Praça 9 de 
Julho

Dia 10 - Terça-feira
19h30 – Culto de 

Ação de Graças pelo 
Aniversário de Jaboti-
cabal, realizado pelo 
Conselho de Pastores 
de Jaboticabal

Local – EMEB Coro-
nel Vaz

Dia 11 - Quarta-
feira

19h - Abertura da 
36ª Festa do Quitute 
E Expofeira de Arte e 
Artesanato

Palco 1:
20h - Orquestra e 

Coral Assembleia de 
Deus catedral da vida 
Jaboticabal

21h30 - Ulisses e 
Moisés

Palco 2:
20h - Lara Ferraz
22h - Banda 80/90
Palco 3:
20h - Annyll
22h - Chilli Jones
Dia 12 - Quinta-

feira
19h - Abertura da 

36ª Festa do Quitute 
E Expofeira de Arte e 
Artesanato

Palco 1:
20h - Mailson e Ga-

briel
22h - Joel e Júnior
Palco 2:
20h - Bury Mary 
22h - Jimmys
Palco 3:
20h - Jazzy Diange-

lis Acústico
22h - Caio Rodri-

gues
Dia 13 - Sexta-feira
19h - Abertura da 

36ª Festa do Quitute 
E Expofeira de Arte e 
Artesanato

Palco 1:
19h30 - Minas a 

Trois 
21h - Kolt
23h - A Bela e os Fe-

ras
Palco 2:
20h - Rock PJ
22h - Terra Marte
Palco 3:

20h - Divas
22h - Doizherma-

nos
Dia 14 - Sábado
19h - 36ª Festa do 

Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesanato

Palco 1:
20h30 - Orquestra 

da Redenção
22h30 - Johny e 

Henrique
Palco 2:
20h30 - Samba du 

Bom
22h30 – Paralello
Palco 3:
20h - Fernanda 

Chelli
22h - Trilha Acús-

tica
Dia 15 – Domingo
11h - 36ª Festa do 

Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesanato

Palco 1:
11h - Seresteiros 

do Samba
13h30 - Erick e Pra-

do
21h - Luana Costa
23h30 – RodHanna
Palco 2:
12h - A4 Band
13h30 - Clayton e 

Adão
15h - João Paulo e 

Rangel
19h30 - Rafa Thor
21h30 - Semi Novos
23h30 - Almanack 

Blues
Palco 3:
11h - CanJazz
13h30 - Lucas e Ma-

theus
15h30 - Clau e Re-

gis
19h30 - Capitão Ve-

nâncio
21h - Giancarlo 

Pessoa
22h30 – ZéAmais
19h - Culto de Ação 

de Graças pelo Ani-
versário de Jabotica-
bal

Local: Igreja Da Re-
denção - Avenida Ben-
jamin Constant, 1370

Dia 16 – Segunda-
feira / Aniversário De 
Jaboticabal

8h – Solenidade 
de Hasteamento das 
Bandeiras 

Local: Praça Dr. Jo-
aquim Batista

9h – Santa Missa 
Solene da Diocese

Local: Sé Catedral 
de Nossa Senhora do 
Carmo 

11h – Assinatura da 
Atividade Delegada

Local: Estação de 
Eventos Cora Corali-
na

11h- 36ª Festa do 
Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesanato

Palco 1:
11h30 - Arley e sua 

orquestra
13h30 - Rick Souza 

e Banda
15h - Tio do Samba
Palco 2:
11h - Gomes e Puc-

cini
12h - Gabi Viola
14h - Mister Bu-

tekis Band
16h - Rullian
Palco 3:
11h30 - Edson 

Cunha
13h30 - Thiago Bra-

sil
15h - Urbano
14h – Entrega de 

novo mobiliário para 
escolas municipais

Local: EMEB Apare-
cida

14h30 – Inaugura-
ção do Bosque Muni-
cipal Chico Buck

Local: Bosque Chi-
co Buck

15h – Santa Missa 
Local: Sé Catedral 

de Nossa Senhora do 
Carmo 

18h30 – Solene Pro-
cissão de Nossa Se-
nhora do Carmo

Saída : Mosteiro 
Flos Carmeli até a Sé 
Catedral 

19h30 – Solene Mis-
sa de Nossa Senhora 
do Carmo

Local: Sé Catedral 
de Nossa Senhora do 
Carmo 

De 17 a 31
14ª Copa de Fut-

sal dos Comerciários 
2018

Local: Ginásio de 
Esportes “Alberto 
Bottino”

Dias 23, 24 e 25
13° Fórum Munici-

pal de Educação 
Local: Clube de 

Campo “Dr. Laffran-
chi”
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Aproveite as férias escolares para combater o xixi na cama: um 

transtorno que afeta 15% das crianças com mais de 5 anos de idade
O período de férias, 

com as crianças em 
casa, pode ser uma ex-
celente oportunidade 
para pais e filhos esta-
rem mais próximos e 
aproveitarem para jun-
tos, vencerem o proble-
ma da Enurese Notur-
na - um transtorno que 
causa a perda involun-
tária e intermitente da 
urina durante o sono. O 
apoio da família é fun-
damental para o suces-
so do tratamento, pois, 
segundo a Sociedade 
Brasileira de Urologia 
(SBU), persistindo os 
sinais da doença após 
os 5 anos de idade, 
crianças e adolescentes 
podem sofrer graves 
consequências psicoló-
gicas e sociais ao longo 
da vida.

O tratamento da 
Enurese Noturna inclui 
uma avaliação com um 
profissional adequado 
que irá propor proce-
dimentos, com metas e 
resultados esperados. 
Este planejamento in-
clui uma série de medi-
das comportamentais, 
como: 

1. Ajuste do con-
sumo adequado de lí-
quidos em horários 
determinados – evitar a 
ingestão de líquidos ou 
alimentos com cafeína 
e chocolate, com no mí-
nimo 2 horas antes da 
criança ir dormir.

2. Criar o hábito 
de urinar antes de dei-
tar e logo ao acordar 
também é recomenda-
do e apresenta bons re-
sultados.

3. Alimentação ba-
lanceada, rica em fibras 
e exercícios físicos tam-
bém contribuem para 
uma noite seca.

4. Em último caso, 
medidas terapêuticas 
como uso de medica-
ções também podem 
ser consideradas. 

Inserir pequenas 
mudanças na rotina da 
criança com Enurese 
Noturna pode signifi-

PUBLICADO DESDE 1978 - PROPRIEDADE DA EMPRESA A GAZETA LTDA.

Expediente
Empresa Jornalistica Scandelai & Scandelai Ltda - ME
Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562
Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - MTB nº 33.849
Jornalistas: José Roberto Scandelai - MTB nº 33.487
Redação, Administração e Departamento Comercial: 
Avenida General Osório nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100
CPT e Impressão: 1ª Página - São Carlos /SP - Interpress Comunicações 
Editoriais Ltda. - CNPJ 60.394.848/0001-74 - Av. São Carlos nº 1799 - Tel.: 
(16) 3373.7373 - Departamento Comercial GIAN
Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte  de Azevedo, 532 - Bairro Santana - CEP 02036-022 - Tel.: (16) 
2971.1000
Fones: (16) 3202.2636
Email: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ANDRE 
LUIZ GABRIEL LUCAS e MARLI GOMES 

DE LIMA LUCAS.
(Prenotação 160.596 de 07/05/2018)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, 
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  
cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 535, Cen-
tro, Fone(016)3202-3015.

                       FAZ SABER a Andre Luiz Gabriel Lucas, 
RG nº 41.479.856-9-SSP/SP, CPF nº 287.089.728/69, 
metalúrgico, e sua mulher Marli Gomes de Lima Lucas, 
RG nº 35.512.573-0-SSP/SP, CPF nº 215.947.138/04, 
empregada doméstica, ambos brasileiros, casados sob o 
regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 
nº 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na 
Rua Coronel Odilon Ortiz, número 502, Nova Jabotica-
bal (endereço constante da matrícula do imóvel), que nos 
termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento 
da Caixa Econômica Federal - CEF, credora fiduciária do 
contrato de financiamento imobiliário nº 844440365384, 
garantido pela alienação fiduciária, registrada sob nº 13 
na matrícula nº 9.875, que grava o imóvel situado nesta 
cidade, na Alameda Lourenço Rettondim, número 100, 
no Jardim Boa Vista, vem lhes notificar para cumprimen-
to das obrigações contratuais principais e acessórias rela-
tivas ao pagamento das parcelas vencidas números 55, 56 
e 57, apurado pela credora até o dia 04/05/2018, no valor 
total de R$1.647,75 (mil, seiscentos e quarenta e sete re-
ais e setenta e cinco centavos), sujeito à atualização mo-
netária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até 
a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notificação.

                       Assim ficam V.Sªs. NOTIFICADOS 
a comparecerem no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, 
na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 
3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, 
de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o paga-
mento do débito acima mencionado e mais o valor de 
R$497,10 (quatrocentos e noventa e sete reais e dez cen-
tavos), referente as custas com as notificações extrajudi-
ciais, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conta-
dos a partir desta data.

  Nesta oportunidade ficam V.Sªs. cienti-
ficados de que o não cumprimento da obrigação no prazo 
estipulado garante à credora fiduciária o direito de con-
solidação da propriedade do imóvel, nos termos do artigo 
26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com 
este ato, perdem V.Sªs. a propriedade do imóvel em favor 
da Caixa Econômica Federal - CEF.

                       Para conhecimento dos interessados e para 
que não aleguem ignorância, expede-se o presente edi-
tal, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias 
consecutivos. Jaboticabal, 05 de julho de 2018. Eu, José 
Pedro Júnior, Substituto do Oficial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

car muito. Durante as 
férias escolares é possí-
vel realizar um controle 
mais próximo das me-
didas propostas, se os 
pais também estiverem 
de férias. Alguns trata-
mentos exigem medi-
das que podem ser um 
pouco cansativas para 
os pais, e as férias pode 
ser uma oportunidade 
para conseguir manter 
o tratamento, sem ser 
vencido pelo cansaço. 
Além disso, é um perío-
do de maior motivação 
e bem-estar e o clima 
positivo pode ser utili-
zado para se conseguir 
resultados mais signifi-
cativos com o tratamen-
to.

De acordo com o Dr. 
Atila Rondon, Urolo-
gista, com atuação em 
Urologia Pediátrica, os 
pais devem ficar aten-
tos, pois a mudança de 
rotina também pode 
apresentar um efeito in-
verso e um relaxamento 
das medidas sugeridas. 
“Nestes dias que estão 
em casa, as crianças 
tendem a acordar mais 
tarde, aumentando o 
período em que pode 

haver a perda urinária. 
A alimentação pode pio-
rar e itens como uma 
dieta pobre em fibras 
ou o consumo exage-
rado de refrigerantes, 
podem reverter os bons 
resultados obtidos no 
início do tratamento”, 
diz o professor da Uni-
versidade do Estado do 
Rio de Janeiro - UERJ e 
Coordenador do Depar-
tamento de Urologia 
Pediátrica da Sociedade 
Brasileira de Urologia.

Valorizar as noites 
secas também é uma 
etapa importante, que 
precisa ser feita com ca-
rinho e paciência. Uma 
dica é utilizar um ca-
lendário e marcar com 
adesivos coloridos ou 

estrelas sempre que a 
criança conseguir ficar 
seca durante a noite. 
Propor algum passeio 
especial em família, 
após uma semana sem 
a criança acordar mo-
lhada, também é uma 
maneira de aproximar 
e proporcionar mais 
união à família.

Centros de apoio em 
todo o país podem ser 
encontrados pelo site: 
http://semxixinacama.
com.br/centros -de-
apoio. Além disso, o 
site tem uma área des-
tinada para perguntas e 
respostas sobre o tema, 
vídeos e um blog.  
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Cardápio da Festa do Quitute está imperdível

Em Jabotica-
bal, a solida-
riedade vem 
a c o m p a n h a d a 
de união fami-
liar, encontro 
com os amigos 
e muitos quitu-
tes. Massas, do-
ces e salgados; 
comida mineira, 
nordestina, ita-
liana ou japone-
sa são facilmen-
te encontradas 
nas barracas 
e restaurantes 
ocupados por 
i n s t i t u i ç õ e s . 
Sukiyaki, baião 
de dois, baca-
lhoada, biste-
ca com polenta, 
pizza e outros 
pratos fazem a 
alegria do públi-
co.

O cardápio 
da 36ª Festa do 
Quitute e Expo-
feira de Arte e 
Artesanato está 
imperdível. “A 
solidariedade é 

a marca da fes-
ta, mas saborear 
essas refeições 
também é uma 
delícia. Nossas 
entidades pre-
param pratos 
para todos os 
gostos e bolsos, 
mas o mais im-
portante é que 
cada um deles 
ajuda nossas en-
tidades a arreca-
dar fundos para 
custear parte 
de suas despe-
sas do ano”, co-
menta o prefeito 
José Carlos Hori.

Confira o que 
cada entidade 
traz este ano:

R e s t a u r a n -
tes:

A a p r o c o m : 
Barreado e Es-
condidinho de 
Carne Seca

Lions Clube 
de Jaboticabal: 
Churrasco no Es-
peto, Picanha na 
Chapa, Linguiça 

no Espeto, Lin-
guiça Fatiada e 
Batata Assada c/ 
Requeijão e Ba-
con

Recanto Me-
nina: Baião de 
Dois (Porção)

Conferência 
Vicentina São 
Judas Tadeu: 
Bisteca com Po-
lenta

Vem & Vê As-
sociação: Prato 
Brasileiro (Indi-
vidual) e Suco 
de uva (Garrafa 
de 300 ml)

Cmte. Glauco 
de Souza: Onion 
Ring (anéis de 
cebola), Buffa-
lo Wings (asas 
apimentadas) , 
Ceviche, Isca de 
Tilápia e Fritas 
(Batata Frita)

Fra tern ida -
de Cruzeiro do 
Sul: Comida Mi-
neira

ONG Amor So-
lidário: Frango 

Pratos fazem jus ao nome do evento

Supreme Gour-
met

Rotary Club: 
Filé de Frango 
a Parmegiana e 
Filé Mignion

UNENLAR: Ba-
calhoada, Stro-
gonoff de Baca-
lhau e Banana 
Flambada

Praça Central
CEREA: Fran-

go a Passarinho, 
Polenta Frita e 
Frango com po-
lenta ao molho

Loja Maçoni-
ca “M.H.T.P.” 
Nº 195: Kafta 
(Unidade), Kaf-
ta (Porção - 5 
unidades), Kibe 
Frito (Unidade), 
Kibe Frito (Por-
ção - 6 unida-
des), Kibe Crú 
(Unidade)

ABC Down: 
Crepe Suiço Pre-
sunto e Musa-
rela, Crepe Sui-
ço de Musarela, 
Crepe Suiço de 

Frango com Ca-
tupiry, Crepe 
Suiço Romeu e 
Julieta, Crepe 
Suiço de Choco-
late Preto, Crepe 
Suiço de Choco-
late Branco e Ba-
tata Cone

CEVER: Pastel 
de Carne, Pastel 
de Queijo, Pas-
tel de Palmito e 
Pastel Romeu e 
Julieta

APÁS: Bolinho 
de Bacalhau, 
Casa da Amiza-
de e Coxinha

Paróquia São 
Benedito: Espe-
to de Frango Em-
panado, Cigar-
rete ou Empada, 
Macarrão na 
Chapa (Indivi-
dual), Macarrão 
na Chapa (para 2 
pessoas) e Lan-
che Bauru

P a r ó q u i a 
Sé Catedral: 
Drinks / Coque-
teis, Vinho e 
Chuvete

 Praça de Do-
ces – Chefe 
Quitutinho

SETE: Bala 
Baiana

Seicho-No-Ie 
Pomba Bran-
ca I: Brigadeiro, 
Beijinho, Casa-
dinho, Camafeu, 
Olho de Sogra, 
Olho de Sogro e 
Trufas

Lar Acolhe-
dor São Vicen-
te de Paulo: Es-
peto de Morango 
com Chocolate, 

Tortinha Sorve-
te, 2 Bolas de 
Sorvete, Formi-
gueiro Simples, 
Formigueiro Es-
pecial, Nervoso, 
Furiosa, Doces 
Mandubin e De-
monstração (De-
rivados Amen-
doim)

Fundo Social 
de Solidarieda-
de: Merengue

Praça da Mú-
sica

C.E. “A Cami-
nho da Luz”: 
Batata Rosti, 
Ahorita, Burri-
tos, Tacos

APAE: Tapioca
Lar Santo 

André: Caldos 
Quentes e Ca-
chorro Quente 
Gourmet

Espaço Jovem
Casa Maria 

(Associação Jo-
anna de Ange-
lis): Tepanhack, 
Frango Xadrez, 
ECOE, Queima 
do Alho

ASIADE: Chur-
rasco Grego, 
Cupcake

ONG Fenix: 
Costelinha de 
Porco com mo-
lho Barbecue, 
Cebola Austra-
liana, Creche 
Maria do Carmo 
Abreu Sodre, 
Achadinho de 
Maria e Feijoada

NIPO: Tempu-
ra

APAS: Bolinho 
de Bacalhau
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Férias escolares: atenção à 
alimentação das crianças

Com a chegada de 
julho, a tão aguar-
dada “férias escolar” 
também tem seu iní-
cio. Durante este perí-
odo é comum que as 
crianças e adolescen-
tes fiquem um pouco 
mais à vontade em re-
lação ao que comem 
e aos horários das 
refeições. No entan-
to, cabem aos pais e 
responsáveis ficarem 
atentos e garantirem 
que os jovens se ali-
mentem de forma 
correta e sem exage-
ros. De acordo com 
um estudo realizado 
pela Universidade de 
Goldsmiths, em Lon-
dres, e publicado pelo 
periódico Daily Mail, 
crianças que comem 
muito fast-food terão 
QI mais baixo do que 
as que são alimenta-
das com refeições fei-
tas com ingredientes 
frescos

Com os horários 
mais flexíveis pro-
porcionados pelas fé-
rias, tanto as crianças 
quanto os pais saem 
da rotina alimentar, 
muitas vezes subs-
tituindo refeições 
importantes por co-
midas processadas – 
como os famosos fast-
foods –, refrigerantes 
e sucos artificiais; 
todos muito preju-
diciais à saúde dos 
mais jovens. Esse tipo 
de produto é ruim ao 
organismo devido ao 
sistema endócrino 
ainda estar em de-
senvolvimento. Ao 
comerem alimentos 
processados e ricos 
em açúcar e sódio, so-
brecarregam o orga-
nismo de dopamina e 
desencadeiam o vício 

nesse tipo de alimen-
tação, que por conse-
quência pode levar à 
obesidade. Além dis-
so, nessa fase -  infân-
cia e adolescência - a 
alimentação saudável 
promove benefícios 
à saúde, crescimen-
to, desenvolvimento 
e previne problemas, 
como anemia e defi-
ciência de ferro e ou-
tros nutrientes.

De acordo com o 
médico nutrólogo e 
diretor da clínica Pen-
chel, Lucas Penchel, 
as recomendações 
são simples: focar na 
alimentação caseira e 
evitar os exageros. O 
médico afirma que a 
comida in natura e re-
feições nos horários 
certos, asseguram sa-
ciedade e energia físi-
ca. “É importante man-
ter a alimentação dos 
jovens diversificada e 
repleta de nutrientes. 
Investir em um prato 
colorido, como feijão 
roxo e verduras e le-
gumes mais colori-
dos, é essencial para 
que eles saciem sua 

fome e não percam o 
interesse pela refei-
ção”, conta. 

Diferente das férias 
de janeiro, em julho é 
comum haver quedas 
de temperatura no 
Brasil, especialmen-
te nas regiões sul e 
sudeste. Com o frio, 
a predileção por lan-
ches mais calóricos 
aumenta, no entanto, 
é preciso atenção para 
que as crianças não se 
rendam aos excessos, 
como por exemplos 
biscoitos, frituras e 
salgadinhos, que são 
os favoritos dos pe-
quenos. “Uma boa op-
ção na hora do lanche 
pode ser chips casei-
ro de batata doce e pi-
poca sem óleo vegetal 
e sal. São muito nu-
tritivos e saborosos, 
ótimos substitutos 
aos salgadinhos caló-
ricos” indica Dr. Lucas 
Penchel. 

Segundo ele, o im-
portante é, sobretu-
do, manter a atenção 
ao que as crianças 
comem em excesso, 
evitar comprar doces 

e alimentos processa-
dos e, principalmen-
te, oferecer opções 
saudáveis e diverti-
das nos momentos de 
lanche e lazer, pois 
eles são reflexo do 
que os adultos fazem. 
“Se a alimentação dos 
pais é inapropriada, 
ao exigir que seu filho 
coma algo saudável, 
será muito mais difi-
cultoso. Se eles nos 
veem ingerindo ali-
mentos saudáveis, a 
adesão é muito mais 
simples e natural”, 
pontua Penchel.

Dr. Lucas Penchel
Diretor técnico da 

Clínica Penchel
Nutrologia – Facul-

dade de Medicina da 
Santa Casa- SP

Medicina Esportiva 
– Universidade Católi-
ca de Petrópolis

Pós-Graduando em 
Endocrinologia – IPE-
MED

Mestre em Biotec-
nologia da saúde

Nutrição – Faculda-
de Universo

Entenda como garantir que os jovens tenham uma 
alimentação balanceada no período de férias

Copa de Futsal dos 
Comerciários será de 17 a 

31 de julho

A Prefeitura e a 
Fundação de Am-
paro ao Esporte 
(FAE) apoiam um 
dos eventos mais 
tradicionais de Ja-
boticabal. Realiza-
da pelo Sindicato 
dos Empregados 
no Comércio, a 14ª 
edição da Copa de 
Futsal dos Comer-
ciários – conhecida 
como “Copa do Co-
mércio” - será reali-
zada no Ginásio de 
Esportes, de 17 a 

31 de julho.
Nesta edição, 

participam do gru-
po A os funcioná-
rios das empresas: 
Gelo Macri, Elzio 
Supermercado, Ju-
ventude, Almoxari-
fut Intereng e Rede 
Forte do Interior. O 
grupo B é composto 
por atletas da Leão 
de Judá, Olímpicos, 
Nova/Deberaldini e 
Trama Musical.
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS 

E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
MUNICÍPIO E COMARCA DE JABOTICABAL – 

SP.
Oficial: Álvaro Benedito Torrezan

Av. Major Novaes, 535 – Centro – Cx. Postal, 68 – 
Fone/Fax: (16) 3202-3015 –CEP-14870-080

e-mail: ri.jaboticabal@terra.com.br

                EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

                               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, 
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, 
com  cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 
535, Centro, Fone(016)3202-3015. 

                        FAZ SABER a BENITO BRAGA 
DE MIGUEZ GARRIDO, brasileiro, casado, residen-
te nesta cidade (qualificação que consta da transcrição 
número 14.720, desta Serventia),  que de conformida-
de com as disposições do art. 213, Inciso II,  § 3º, da 
Lei Federal nº 6.015/73, com redação dada pela Lei 
10.931, de 02 de agosto de 2004, e ainda, com base 
nos itens 137 e 138, do Capítulo XX das Normas de 
Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 
encontra-se prenotado nesta Serventia sob nº 160.630, 
de 09/05/2018, requerimento para “Retificação Admi-
nistrativa” com alteração da descrição das divisas, área 
e confrontações do imóvel situado na Avenida Pintos, 
números 801, 803 e 817, nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal-SP, objeto da matrícula número 11.997, de 
propriedade de Daniel Luís Bedim, tudo nos termos do 
mencionado requerimento e demais documentos exigi-
dos por Lei.

                       Assim, conforme Transcrição número 
14.720, livro 3TT, de 04/02/1965, desta Serventia, na 
qualidade de proprietário do imóvel situado na Avenida 
General Osório, número 408, nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal, que se confronta com o imóvel retificando, 
fica notificado o Sr. BENITO BRAGA DE MIGUEZ 
GARRIDO, para que NÃO CONCORDANDO com os 
termos da retificação requerida, se dirija a este Registro 
Imobiliário, situado na Avenida Major Novaes nº 535, 
centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com 
atendimento ao público de segunda à sexta-feira das 
09:00 às 16:00 horas, onde, querendo poderá apresen-
tar impugnação fundamentada, no prazo de 15 (quin-
ze) dias, contados a partir da primeira publicação do 
presente edital (item 138.12 – Cap.XX – Normas de 
Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça).    

                             Fica outrossim, desde já, cientificado 
de que deixando de apresentar a impugnação no prazo 
estipulado, presumir-se-a a anuência.                

                             Para conhecimento dos interes-
sados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 
02 (dois) dias consecutivos. Jaboticabal, 05 de julho de 
2018. Eu, José Pedro Júnior, Oficial Substituto, digitei 
e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JUNIOR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A REGINALDO 
AMANCIO DA SILVA e JULIANA VIEIRA 

DOS SANTOS DA SILVA.
(Prenotação 160.354 de 16/04/2018)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, 
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, 
com  cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 
535, Centro, Fone(016)3202-3015.

                       FAZ SABER a Reginaldo Aman-
cio da Silva, RG nº 34.232.984-4-SSP/SP, CPF nº 
298.764.648/84, chefe intermediário, e sua mulher Ju-
liana Vieira dos Santos da Silva, RG nº 45.528.696-
6-SSP/SP, CPF nº 311.045.638/94, vendedora, ambos 
brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial 
de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e 
domiciliados nesta cidade, na Avenida Antonio Sacco, 
número 110 (endereço constante da matrícula do imó-
vel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 
e a requerimento da Caixa Econômica Federal - CEF, 
credora fiduciária do contrato de financiamento imobi-
liário nº 155551797163, garantido pela alienação fidu-
ciária, registrada sob nº 06 na matrícula nº 35.475, que 
grava o imóvel situado nesta cidade, na Avenida Silvio 
Cabral, número 80, no Jardim Aroeira, vem lhes notifi-
car para cumprimento das obrigações contratuais prin-
cipais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas 
vencidas números 66, 67 e 68, apurado pela credora até 
o dia 13/04/2018, no valor total de R$2.653,42 (dois 
mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois 
centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de 
mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que 
vencer(em) no prazo desta notificação.

                       Assim ficam V.Sªs. NOTIFICADOS 
a comparecerem no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cida-
de, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 
horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar 
o pagamento do débito acima mencionado e mais o va-
lor de R$497,10 (quatrocentos e noventa e sete reais e 
dez centavos), referente as custas com as notificações 
extrajudiciais, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade ficam V.Sªs. cien-
tificados de que o não cumprimento da obrigação no 
prazo estipulado garante à credora fiduciária o direito 
de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos 
do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de for-
ma que, com este ato, perdem V.Sªs. a propriedade do 
imóvel em favor da Caixa Econômica Federal - CEF.

                       Para conhecimento dos interessados e 
para que não aleguem ignorância, expede-se o presente 
edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos. Jaboticabal, 05 de julho de 2018. 
Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Oficial, digitei e 
subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A 
CLAUDIA DAIANA DE CARVALHO.

(Prenotação 160.669 de 14/05/2018)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, 
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documen-
tos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jabo-
ticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

                       FAZ SABER a Claudia Daiana 
de Carvalho, RG nº 41.255.331-4-SSP/SP, CPF nº 
223.564.068/08, brasileira, solteira, maior, auxiliar 
administrativa, residente e domiciliada nesta cidade, 
na Avenida Amorim Brenha, número 309 (endereço 
constante da matrícula do imóvel), que nos termos 
do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento 
da Caixa Econômica Federal - CEF, credora fidu-
ciária do contrato de financiamento imobiliário nº 
803136091050, garantido pela alienação fiduciária, 
registrada sob nº 09 na matrícula nº 4.745, que grava 
o imóvel situado nesta cidade, na Avenida Amorim 
Brenha, número 309,  vem lhe notificar para cumpri-
mento das obrigações contratuais principais e aces-
sórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas 
números 138, 139 e 140, apurado pela credora até o 
dia 11/05/2018, no valor total de R$912,17 (nove-
centos e doze reais e dezessete centavos), sujeito à 
atualização monetária, aos juros de mora e às des-
pesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) 
no prazo desta notificação.

                       Assim fica V.Sª. NOTIFICADA a 
comparecer no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, 
na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 
horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetu-
ar o pagamento do débito acima mencionado e mais 
o valor de R$198,24 (cento e noventa e oito reais e 
vinte e quatro centavos), referente as custas com a 
notificação extrajudicial, no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fica V.Sª. cien-
tificada de que o não cumprimento da obrigação no 
prazo estipulado garante à credora fiduciária o direito 
de consolidação da propriedade do imóvel, nos ter-
mos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, 
de forma que, com este ato, perde V.Sª. a propriedade 
do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal - 
CEF.

                       Para conhecimento dos interessados 
e para que não aleguem ignorância, expede-se o pre-
sente edital, que será publicado em jornal local, por 
03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 05 de julho 
de 2018. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Oficial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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VENDEDOR (A)
Gosta de desafios e tem sede de resultados???
Chegou a sua vez de fazer parte do nosso time!!!
Atividade: Realizar venda de lançamentos 
imobiliários.
Se você se interessou envie o currículo para: 
recrutamento@vittaresidencial.com.br 
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“Bala de Prata”

Versículos 
da Bíblia

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, 
Scouter

Apresento Rosane Zamara

A bela  é da cida-
de de Ribeirão Preto, 
tem 27 anos de idade, 
descendência italiana, 
é do signo Libra e for-
mada em Nutrição. Ini-
ciou sua carreira como 
modelo aos 06 anos de 
idade e seu primeiro 
trabalho foi um comer-
cial parxa Casas Bahias.

Em seu currículo es-
tão:  Comerciais -  Uni-

med, triex, Savegnago, 
Barão de Mauá, Ribeirão 
Shopping, TRESsemé e 
HANDLE, Sabin Med. 

Clipes musicais: 
abertura programa 
roda sertaneja - Julia-
no César, Olha Ela - Oba 
oba Samba House. 

Figuração Novelas: 
Rede Globo - Pega Pega, 
A lei do Amor, Malha-
ção temporada 2016 e 
2017 e Novo Mundo.

Record - Josue e a 
Terra Prometida. 

Tem os títulos: Rai-
nha do Ribeirão Rodeo 
Music 2013; 

Miss Turismo Ribei-
rão 2013; 

Miss World Ribeirão 
2013. Além de  Show 
Room para as marcas: 
Lez a Lez, Lua Morena, 
La Playa, Ana Hickman 
Beachwear, Hering.

Fotos outdoor - Sa-
binMed, Bronze Jeans. 

Jurada no programa 
MaisShow da Rede Vida. 

Assistente de palco 
programa Hiper Saúde , 
record , band , sbt . 

Palcos : A Noviça Re-
belde musical 2014,  
Teatro Municipal . 

Histórias imortais 
2015 , Teatro Santa 
Rosa .

Atualmente trabalha 
como modelo fotográ-
fica e comercial , atriz 
, digital influencer e 
como assistente de pal-
co do Programa Hiper 
Saúde . 

Já morou no Rio de 
Janeiro a trabalho , 
onde teve a oportu-
nidade de conhecer o 
projac e participar de 
várias novelas. Acabou 
de voltar de uma tem-
porada em São Paulo 
da qual ficou 3 meses , 
lá  também fez cursos , 
castings e alguns traba-

lhos . Agora se prepara 
juntamente com a sua 
agência (First Model), 
para primeira tempora-
da internacional: o Mé-
xico , pois se identifica 
com o idioma , o clima , 
e acredita que essa será 
uma nova etapa de mui-
to aprendizado , reco-
nhecimento e amadure-
cimento profissional . 

Vamos ficar de olho 
nela!

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 98, DE 13 DE JULHO DE 2018 – CONCEDE 15 (quinze) dias 
de férias em gozo no período de 17/07/2018 a 31/07/2018 ao servidor  
HOMERO MARCIANO DA SILVA, referente ao período aquisitivo de 
29/12/2014 a 28/12/2015.

A ESPERANÇA SE RENOVA EM CADA ENCARNAÇÃO

Os mundos cria-
dos por DEUS e seus 
habitantes, estão em 
busca da felicidade. 
É a viagem em busca 
da EVOLUÇÃO, que 
cresce com o tempo, 
na caminhada, na pas-
sagem pelos mundos, 
para uma complemen-
tação espiritual. A 
trajetória apresenta 
resultados positivos 
ou negativos, tudo 
dependendo de cada 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

um, dentro dos prin-
cípios lógicos ligados 
às leis de DEUS, .                                                  

QUEM TEM ES-
PERANÇA, TEM UM 
GRANDE FUTURO.

Buscamos a felici-
dade. A encarnação é 
a volta do espírito ao 
corpo.  Espírito e ma-
téria: o primeiro é o 
agente ativo inteligen-
te e transformador; o 
segundo é o elemen-
to passivo. O ser hu-
mano precisa apenas 
conhecer o que pode 
aproveitar e entender, 
para a sua evolução.

A CADA ÉPOCA, 
UMA VIDA NOVA.         

SOMOS TRABALHA-
DORES QUE BUSCAM 
VITÓRIAS NO TEMPO 
DAS REALIZAÇOES - 
QUE BUSCAM A FELICI-

DADE.        
A fé, esperança e 

caridade, são poderes 
que iluminam os ca-
minhos, pela força do 
amor.                          

As encarnações são 
sucessivas e eternas, 
trazendo sempre a es-
perança de dias me-
lhores, de resultados 
positivos, no rol das 
REALIZAÇOES.      

Para alcançarmos 
êxito em nossas vi-
das, precisamos nos 
fortalecer nos conhe-
cimentos, na cultura 
de ideais, que somam   
pontos positivos.        

Os mundos são es-
colas para aprendi-
zes das leis de DEUS, 
que querem evoluir 
crescendo espiritual-
mente. Uma luta para 
conseguir realizar  so-
nhos, transformá-los 
em realidades.              

As vidas se cruzam 
nos tempos, nos en-
contros, nos mundos 
criados por DEUS, vi-
vidos por seres em 
famílias, nos lares 
abençoados por DEUS. 
Seres e animais, cria-
dos por DEUS, em bus-
ca de evolução.                  

A ciência psíquica 
tem por fim estudar 
os fenômenos criados 

no UNIVERSO. O espí-
rito encarnado   sente 
a necessidade de pro-
curar conhecer as re-
alidades espirituais, 
o intercambio entre o 
plano material e o es-
piritual, a mediunida-
de como instrumento 
de ligação na análise 
dos fenômenos  e fa-
tos  existentes, que 
precisam ser estuda-
dos e apreendidos. 
A vida além túmulo, 
dentro da sucessão 
de existências, de 
vidas corpóreas, de 
uma individualidade 
consciente. O espíri-
to humano, denomi-
nado reencarnação, 
que constitui uma lei  
a que estão sujeitos 
todos os  espíritos, 
sendo uma condição 
essencial para o pro-
gresso.               

As vidas são cons-
truídas para passar-
mos por um estágio 
em mundos de evo-
lução, com a necessi-
dade de aprendermos 
e pormos em práti-
ca os ensinamentos, 
que nos levam a ven-
cermos a ignorância.  
SÃO FONTES DE LUZES 
E DE AMOR.       
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No último domingo (08), mais de 300 pessoas 
percorreram ruas e avenidas de Jaboticabal

Foram 6 km de pro-
va. Homens e mulhe-
res. Cada um com um 
objetivo pessoal den-
tro prova. Foi assim 
mais uma edição da 
Corrida Athenas Pau-
lista, de Jaboticabal. 
Mais de 300 pessoas 
participaram do tra-
dicional evento de 
corrida de rua. 

A 33ª edição foi re-
alizada por Samuel 
Cunha e Guardiões 
do Esporte e tem o 
apoio da Prefeitura 
de Jaboticabal e Fun-
dação de Amparo ao 
Esporte – FAE. “Ao fi-
nal da prova, a gen-
te vê a sensação de 
dever cumprido no 
semblante de cada 
competidor. Isso é 
muito gratificante. 
Parabenizo todos os 
envolvidos no even-
to”, comenta o presi-
dente da FAE, Fábio 
Bortolossi.

Os participantes 
receberam camiseta 
personalizada, saco-
chila, chip de iden-
tificação e isotônico, 
ao término da prova. 
Todos receberam me-
dalha de participação 
e os três primeiros 
colocados de cada 
categoria ganharam 
troféus.

Confira abaixo 
como ficou o pódio 
nas categorias mas-
culino e feminino ge-
ral:

MASCULINO
LUIS FERNANDO 

MEDEIROS, TEMPO DE 
PROVA 0 0 : 2 0 : 1 3 , 
EQUIPE: BRODOWSKI 
RUNNERS

PAULO CESAR PI-
CÃO, TEMPO DE 
PROVA 0 0 : 2 0 : 2 7 
EQUIPE: BRODOWSKI 

Tradicional Corrida Athenas Paulista chegou à sua 33ª edição

RUNNERS
WILME CARLOS DE 

OLIVEIRA, TEMPO DE 
PROVA 0 0 : 2 0 : 3 6 
EQUIPE: CLÍNICA 
FUNCIONAL /BEST 
WHEY SUPLEMENTOS

FEMININO
JÉSSICA FERNANDA 

GUIOTO, TEMPO DE 
PROVA00:24:5, EQUI-
PE: ABA

MARIA AMÉLIA 
DA CRUZ PEREI-
RA, TEMPO DE PRO-
VA00:25:56 EQUIPE: 
AMIGOS DO PEITO DE 
JABOTICABAL

EVELISE MARIA 
DOURADO BATIS-
TEL, TEMPO DE PRO-

Sebrae Aqui abre inscrições 
para curso de visual 

merchandising

O Sebrae-Aqui, em 
parceria com a Prefeitu-
ra de Jaboticabal, pro-
move mais um curso 
de qualificação voltado 
aos proprietários e fun-
cionários de lojas e es-
tabelecimentos comer-
ciais. O curso “visual 
merchandising” acon-
tece no dia 23 de Julho, 
das 08h às 17h, no Au-
ditório da Prefeitura. As 
vagas são limitadas.

A diretora da Central 
do Empreendedor, Va-
nessa Gonçalves, expli-
ca que o objetivo é mos-
trar a importância do 
visual merchandising. 
“É uma ótima estratégia 
para ambientar seu es-
tabelecimento comer-

cial, dispondo mobili-
ários e equipamentos, 
visando exposição dos 
produtos para aumen-
tar suas vendas”, infor-
ma. 

Será discutido o con-
ceito de visual mer-
chandising; layout do 
ponto de venda; itens 
que influenciam na 
hora da compra; dispo-
sição e exposição dos 
produtos e os tipos de 
compra - por impulso e 
planejada. O custo é de 
R$ 37 por participante. 

Mais informações e 
inscrições: Sebrae Aqui, 
(16) 3203-3398 ou se-
braeaqui@jaboticabal.
sp.gov.br

Inscrição segue até o dia 19 de julho; não há 
limites de participantes por empresa

LEILÃO DE IMÓVEIS DA PREFEITU-
RA DE JABOTICABAL dias 18 de Julho de 
2018, às 14:00horas e encerramento no dia 
20 de julho de 2018, às 14:00horas (horário 
de Brasília), de forma eletrônica (on-line) 
no endereço eletrônico (site) www.vallelei-
loes.com.br, e PRESENCIAL no Saguão de 
Entrada do Paço Municipal desta Cidade. 
Imóveis de matrículas nºs: 25.874, 25.875, 
25.876, 25.877, 25.878, 44.214, 44.216, 
44.217 do CRI de Jaboticabal/SP.

VA00:26:18 EQUIPE: 
MILHAS DE MONTE 
ALTO
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Córrego Rico tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 07/07/2018 às 21h06 até 09/07/2018 às 11h19. Assim que houve 
a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico 
danificado foi recuperado.

Comunicado

MEUS PARABÉNS JABOTICABAL!

Pr. Anastácio Martins

Parabéns Jabotica-
bal! É um dia muito 
especial, para está 
cidade tão mara-
vilhosa e cheia de 
muitas oportunida-
des para todos que 
desejam alcançar 
grandes vitórias! A 
cada ano que passa 
a nossa querida ci-
dade tem sido uma 
benção para todos 
os seus moradores 
e visitantes. A Pala-
vra de Deus decla-
ra que Ele é quem 
abençoa todas as 
cidades, por isso é 
muito importante 
orar por elas conti-
nuamente, para que 

haja paz e prosperi-
dade, e também de-
vemos orar por to-
das as autoridades, 
e não fi car falando 
mal, ou reclaman-
do, porque Deus vê 
todas as coisas e co-
nhece o coração de 
cada um. Deus não 
vê como vê o ho-
mem, pois o homem 
vê o que está diante 
dos olhos, porém o 
Senhor olha para o 
coração. Quando Je-
sus entrava nas ci-
dades, as multidões 
vinham até Ele para 
serem curadas de 
todo mal. Hoje não 
é diferente, Ele quer 
continuar fazendo a 
mesma coisa, basta 
somente nós pre-
garmos a Palavra de 
Deus e fazer a ora-
ção da fé e confi ar 
no Poder de Deus, 
e grandes milagres 
vão acontecer para 

a Glória de Deus! 
Estamos tendo uma 
grande oportunida-
de de fazermos a 
obra de Deus nesta 
maravilhosa cidade, 
só precisamos nos 
dedicar um pouco 
mais e Deus. A de 
nós usarmos como 
usou os discípulos 
quando eles foram 
de cidade em cida-
de pregando a Pala-
vra e expulsando os 
demônios e curan-
do os enfermos que 
nelas haviam. Ago-
ra é a nossa vez de 
mostrar o quanto 
Deus é maravilhoso 
e como Ele é bom 
para com todos os 
que Nele confi am. 
Se você precisar de 
um milagre ou de 
uma grande benção, 
não temas, Deus já 
preparou tudo para 
você. Entrega o teu 
caminho ao Senhor 

e deposita toda a 
sua confi ança Nele, 
sabendo que Ele é 
quem vai operar na 
sua vida, para você 
alcançar todas as 
bênçãos. Não impor-
ta qual seja a sua ci-
dade, Jesus quer te 
abençoar.  (I Timó-
teo 2:1). Esta é a mi-
nha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. 
Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Cen-
tro. Cultos: Quarta, 
Sexta e Domingo 
às 19:30. Ouça o 
nosso programa: A 
Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovode-
deus@hotmail.com 
(992679230. Zaz) 
Pastor Anastácio. 

 PROFESSOR BENÊ

AMAR O PRÓXIMO

Através dos noticiá-
rios vemos que o “próxi-
mo” não existe. A socie-
dade parece escravizada 
pelo “desamor”; enquan-
to o “EU” se faz absolu-
to, o “outro” é esquecido 
e desprezado.

Parece que o manda-

to “amarás o próximo 
como a ti mesmo” é váli-
do apenas para os seres 
não dotados de razão.

Através da imprensa 
jornalística e da infor-
mação televisiva vemos 
estarrecidos, os noticiá-
rios referentes à morta-
lidade, acidentes leves 
e sobre o desrespeito  à 
vida do próximo, tanto 
quanto a sua  própria!

Todos somos irmãos, 
o equilíbrio mental está 
registrado no mandato 
divino do amor! 

Esta é a luz divina 
que realmente vale de 
“salvo conduta” para 
qualquer ser humano. 
Somos  “sujeitos” e não 
“meras coisas”!!

Câmara Municipal de Jaboticabal vota dois 
Projetos na terça-feira (17/07)

Os vereadores da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal vão 
apreciar em pri-
meira discussão e 
votação dois proje-
tos de lei na Sessão 
Ordinária de terça-
feira (17/07). 

Entre as matérias 
a serem apreciadas 
está o Projeto de 
Lei Complementar 
nº 20/2018, que al-
tera a Lei Comple-
mentar nº 16, de 
29 de novembro de 
1993, que dispõe 
sobre o licencia-
mento de obra, de 
autoria do Poder 
Executivo. O ou-
tro projeto dispõe 
sobre a Criação da 
“Semana do Profi s-

sional de Educação 
Física” no municí-
pio de Jaboticabal, 
de autoria do Vere-
ador Samuel Cunha 
(PSDB), o Projeto de 
Lei nº 133/2018.

É importante sa-
lientar que, ante-
rior à Sessão, às 
19h00, acontece a 
reunião com o Se-
cretário de Planeja-
mento, Paulo Cesar 
Polachini, sobre o 
PLC 20/2018, as-
sunto de interesse 
da Comissão Per-
manente de Obras.

A sessão começa 
às 20 horas com 
transmissão ao 
vivo pela WEBTV 
da Câmara.
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Doenças de inverno: 
será que é só um resfriado? Cinco passos diários para o 

autoconhecimento

Espirros, coriza, con-
gestão nasal e dores de 
cabeça podem ser sin-
tomas de um resfria-
do. Porém, na maioria 
dos casos, esses sinais 
podem estar atrelados 
a doenças respirató-
rias crônicas. Segundo 
o Dr. Alexandre Kawa-
ssaki, pneumologista 
do Hospital 9 de Julho, 
cerca de 10% dos brasi-
leiros apresentam qua-
dros variados de asma, 
enquanto 30% sofrem 
com rinite alérgica. “Os 
sintomas dessas do-
enças são facilmente 
confundidos com o de 
um resfriado, o que di-
ficulta o diagnóstico e 
o tratamento adequado, 
essencial para se evitar 
complicações, como in-
fecções graves ou crises 
respiratórias” explica o 
especialista.

Segundo o Dr. Kawa-
ssaki, além das quedas 
de temperatura, a baixa 
umidade do ar é respon-
sável por boa parte das 
crises respiratórias. Se-
gundo a OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde)*, 
o índice ideal da umida-
de do ar para manter o 
sistema respiratório em 
boas condições de saú-
de é em torno de 60%. 
Durante o inverno, esse 
número costuma cair 
para 30%. O especialis-
ta ressalta que os pro-
blemas respiratórios e 
as infecções por vírus 
e bactérias também se 
tornam mais frequen-
tes por causa do resse-
camento das mucosas 
das vias aéreas. Todos 
esses fatores podem 
desencadear e agravar 
os casos de asma, além 

Por Lucas Fonseca 
O autoconhecimento 

é uma trilha indispen-
sável de ser percorrida 
e, com as mudanças 
que estamos vivendo 
no mundo, ele se tor-
na uma ferramenta im-
portantíssima para o 
sucesso. É importante 
aprendermos a reco-
nhecer nossos padrões 
de comportamento, 
nossas crenças, para 
então agirmos sobre 
atitudes e pensamen-
tos que não sejam be-
néficos para nós. Sepa-
rei cinco dicas simples, 
porém poderosas, e 
que se praticadas dia-
riamente podem nos 
conduzir por um cami-
nho muito profundo de 
autoconhecimento. 

#1 Questione-se: O 
melhor caminho para 
se conhecer melhor é 
levantando questiona-
mentos em algumas 
áreas da vida. Ao fazer-
mos perguntas, nosso 
cérebro, que antes agia 
de forma inconscien-
te, sai do modo “pilo-
to automático” e passa 
a contestar algumas 
ações. Suas indagações 
e reflexões sobre as 
perguntas irão trazer 
maior clareza sobre o 
que você acredita de 
fato e porquê faz as es-
colhas que faz. Entre al-
guns questionamentos 
básicos estão: Quais os 
meus valores inegociá-
veis? Do que eu tenho 
medo? Qual a minha 
maior crença limitan-
te? Qual a minha maior 
crença fortalecedora? 
Quais os meus sonhos? 
Qual o meu propósito? 
Ao refletir sobre essas 
questões, tente identi-
ficar o que elas dizem a 
seu respeito e também 
como te diferenciam 
das outras pessoas.

#2 Reflita sobre sua 
história: Busque na 
memória os momentos 
mais marcantes de sua 
infância, de sua ado-

Para o pneumologista do Hospital 9 de Julho, o clima seco, 
a poluição do ar e os ambientes fechados favorecem as 
doenças respiratórias como bronquite, asma e sinusite

de sangramento nasal e 
alergias.

Para saber diferenciar 
o resfriado de outros 
problemas, listamos 
abaixo as principais 
doenças respiratórias e 
quais são os seus sinto-
mas. Confira!

Asma/Bronquite: O 
nome correto da doença 
é asma, mas é mais co-
nhecida por “bronqui-
te”. Caracteriza-se pela 
inflamação dos brôn-
quios, vias que con-
duzem o ar que é res-
pirado até os alvéolos 
pulmonares (pequenas 
estruturas que fazem a 
troca gasosa entre o ar 
e sangue nos pulmões). 
No paciente com asma, 
os brônquios deixam de 
eliminar o muco pelas 
vias respiratórias e acu-
mulam secreção, cau-
sando as inflamações 
e dificultando a passa-
gem do ar.

Pneumonia: O Dr. 
Kawassaki alerta que 
algumas gripes podem 
evoluir para uma pneu-
monia. A doença é uma 
infecção dos alvéolos, 
estruturas pulmonares 
responsáveis pela oxi-
genação do sangue. Os 
principais sintomas são 
tosse, dores no peito e 
nas costas, febre e fadi-
ga. Durante o inverno, 
são muito comuns as 
pneumonias virais, com 
origem por meio do 
mesmo vírus da gripe. 
O grupo de maior risco 
são crianças, idosos e 
pessoas com baixa imu-
nidade, por apresen-
tarem consequências 
mais graves se a doença 
não for tratada rapida-
mente.

Rinite: Com a queda 
da umidade e o aumen-
to da poluição do ar, as 
crises de rinite,  infla-
mação da mucosa nasal, 
são mais comuns pela 
inalação de alérgenos 
(substâncias que cau-
sam alergia como a po-
eira e pelo de animais). 
Os sintomas podem ser 
vermelhidão nos olhos, 
coceira na região do na-
riz e garganta, por con-
ta do ressecamento do 
ar, e espirros frequen-
tes.

Sinusite: A sinusite 
é parecida com a rini-
te, muitas vezes sendo 
considerada mais gra-
ve. É caracterizada por 
tosse produtiva e sen-
sação de secreção es-
correndo pela garganta, 
podendo ocorrer dores 
no rosto, principalmen-
te na região da testa e 
maxilas. Isso acontece 
devido a inflamação da 
mucosa dos seios da 
face que gera essa dor. 
A doença é normalmen-
te tratada com o uso de 
antibióticos e lavagem 
nasal. Por isso, o diag-
nóstico precoce é im-
portante para evitar a 
progressão da doença.

Para amenizar os 
sintomas, o Dr. Kawa-
ssaki explica que é im-
portante não ficar em 
ambientes fechados ou 
mantê-los, sempre que 
possível, umidificados 
e ventilados. “Outras di-
cas como fazer limpeza 
nasal com soro fisioló-
gico diariamente, lim-
par os ambientes com 
panos úmidos para que 
a poeira não se espalhe 
também são algumas 
alternativas para passar 
o inverno mais saudá-
vel” explica o médico, 
que reforça “Em casos 
de piora dos sintomas, 
é importante procurar o 
atendimento médico o 
quanto antes”.

Fonte:https://www.
paho.org/bra/

lescência e sua vida 
adulta. Anote em um 
quadrante. Faça esse 
exercício tentando re-
viver os sentimentos 
que teve em cada oca-
sião. Não deixe esca-
par nada. Reflita tanto 
sobre os bons momen-
tos, quanto os momen-
tos ruins e de trauma. 
Eles falam muito sobre 
o quem você é e sobre 
a pessoa que você se 
tornou. Fazendo essa 
viagem pela sua histó-
ria, é possível reconhe-
cer qual é o seu mode-
lo de sucesso pessoal, 
ressignificar os para-
digmas e acontecimen-
tos “negativos’ para, a 
partir daí, apoderar-se 
novamente de suas es-
colhas e dar um novo 
sentido à sua própria 
vida.

#3 Reconheça e ex-
perimente seus senti-
mentos: Eu costumo 
dizer que não existe 
sentimento ruim. To-
das as nossas emoções 
cumprem um papel 
muito importante em 
nossa personalidade e, 
por isso mesmo, é fun-
damental experimentar 
todos eles. Dar espaço 
para que esses se ma-
nifestem de maneira 
equilibrada é uma for-
ma de se observar, se 
conhecer e aprender 
sobre suas reações. À 
medida que o profis-
sional consegue se re-
conectar com seus sen-
timentos é muito mais 
fácil identificar o ponto 
de equilíbrio de cada 
emoção e se permitir 
experimentar todas 
elas. Quando se reto-
ma o controle dos seus 
sentimentos, é possível 
estar mais preparado 
para lidar com as ad-
versidades do mundo 
corporativo e da vida 
pessoal como um todo.

#4 Gratidão: O exer-
cício da gratidão pode 
te ensinar muito sobre 
quem você é. Separe 

um momento no seu 
dia, pode ser antes de 
dormir, e agradeça ao 
menos cinco coisas in-
dispensáveis da sua 
vida. Podem ser coisas 
grandes, ou pequenos 
sabores de felicidade 
que você viveu ao lon-
go do dia. A gratidão 
é uma ferramenta po-
derosa de autoconhe-
cimento, uma vez que 
só agradecemos aquilo 
que é valioso para nós. 
Depois de um mês fa-
zendo essas anotações, 
avalie os itens que 
mais apareceram, refli-
ta sobre eles e aprovei-
te para descobrir o que 
realmente tem valor na 
sua vida. 

#5 Meditação: A prá-
tica de meditação, co-
nhecida também como 
mindfuness, é uma 
maneira de se obser-
var em profundidade. 
A capacidade de estar 
100% presente é um 
talento adquirido ao 
longo de muita prática. 
Manter a cabeça longe 
das distrações ansio-
sas e focar de maneira 
consciente no agora, 
pode nos levar para 
níveis de consciência 
mais profundos e, des-
sa forma, nos conhe-
cermos melhor. Se você 
é um iniciante, comece 
com sessões curtas, 
entre cinco e dez minu-
tos. Encontre um lugar 
quieto para se sentar 
e respire pelo nariz e 
pela boca. Conte suas 
respirações em silêncio 
e tente manter a mente 
focada no seu próprio 
corpo.

Lucas Fonseca é pa-
lestrante motivacional 
formado em adminis-
tração de empresas 
com especialização em 
coaching. Fundador do 
Instituto Lucas Fonse-
ca o palestrante criou 
a metodologia MAP 
- Mindset de Alta Per-
mormance.
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Parque de diversões da Festa do Quitute 
está em funcionamento

Uma das princi-
pais atrações da 36ª 
Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e 
Artesanato, o parque 
de diversões está 
em funcionamento. 
Instalados em parte 
da Av. Jaime Ribeiro, 
os brinquedos fun-
cionam normalmen-
te desde a noite de 
quinta-feira (12).

Kamikaze, Samba 
e Barco Viking são 
algumas das atra-
ções do parque. Os 
ingressos podem ser 
adquiridos na hora. 
A demora para o 
início do funciona-
mento das atrações 

aconteceu devido a 
problemas burocrá-
ticos com a empresa 
que prestaria o ser-
viço e um novo par-
que foi instalado no 
local.

Os ingressos com-
prados antecipada-
mente estão válidos. 
A 36ª Festa do Qui-
tute e Expofeira de 
Arte e Artesanato 
acontece na Estação 
de Eventos ‘Cora Co-
ralina’ nos dias 13 e 
14, a partir das 19h, 
e 15 e 16, a partir 
das 11h, com muita 
gastronomia, música 
e diversão.-- 

Patrocinadores e prefeitura 
garantem Festa do Quitute

Jaboticabal segue 
uma nova visão de 
administração públi-
ca. Com a economia 
brasileira em baixa, a 
Prefeitura busca, des-
de 2017, empresas e 
patrocinadores para 
arcar com os custos 
da Festa do Quitute. 
E vem dando certo. 
A Prefeitura mantém 
seus investimentos 
em setores vitais – 
como saúde e edu-
cação -, mas não dei-
xa de realizar a ação 
mais importante para 
custear as entidades 
sociais, que realizam 
um lindo trabalho em 
Jaboticabal.

Ciente do momento 
econômico vivido em 
todo o país, o prefeito 
José Carlos Hori im-
plantou uma política 
de contensão de gas-
tos e tem buscado rea-
lizar ações modernas, 
buscando parcerias. 
Para a Festa do Quitu-
te, a Prefeitura encon-
trou no setor privado 
a ajuda que precisava 
para a realizar o even-
to.

“Estamos moderni-
zando a gestão da fes-
ta e buscamos patro-
cinadores que estão 
custeando boa parte 
do evento. É dessa for-
ma que estamos tra-

balhando, buscando 
soluções para avan-
çar e, neste caso, re-
tomar um evento que 
é muito tradicional e 
que movimenta nossa 
cidade”, explica o pre-
feito.

A 36ª Festa do Qui-
tute e Expofeira de 
Arte e Artesanato con-
tinua até o dia 16 de 
julho. Terceirizada em 
2016, o tradicional 
evento gastronômico 
e social voltou, em 
2017, para as mãos da 
prefeitura, que desen-
volve uma gestão mo-
derna e eficiente por 
meio de parceria com 
a iniciativa privada. 

Atitude evidencia gestão moderna praticada na festa
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Origem e Evolução de Jaboticabal
O fundador de Jabo-

ticabal, João Pinto Fer-
reira, nasceu por volta 
de 1778, na Freguesia 
de Santo Estevão de 
Regadas, Conselho Ce-
lórico de Bastos, em 
Portugal.

Em 2 de dezembro 
de 1816, adquiriu a 
posse de João Rodri-
gues de Lima das ter-
ras relativas à Fazen-
da Cachoeira, mais 
tarde denominada de 
Fazenda Pintos, onde 
começou a ser edifica-
da a cidade de Jaboti-
cabal. Como primeiro 
apossante daquelas 
terras, João Rodrigues 
de Lima devia ter en-
trado para o sertão 
por volta de 1809, 
porque na escritura de 
venda, ele e sua mu-
lher Joana Eufrosina 
de Jesus se dizem se-
nhores e possuidores 
de “uma sorte de ter-
ras, composta de cam-
pos e matas virgens, 
cerrados e capoeiras, 
e uma casa de morada, 
paiol, monjolo e rego 
d’água, currais e seus 
pertences e árvores de 
espinhos, bananeiras 
de seis ou sete anos, 
de posse atual, sem 
contradição de pessoa 
alguma nesta paragem 
denominada Ribeirão 
da Cachoeira”.

Povoadas as terras 
da fazenda, verificou-
se a dificuldade de 
comunicação com o 
povoado de São Bento 
de Araraquara (o mais 
próximo, 12 léguas da 
fazenda), não só pelas 
famílias que vieram a 
constituir seus nume-
rosos descendentes, 
mais ainda pelas famí-
lias de agregados que, 
segundo o costume 
do tempo, eram sem-
pre bem recebidos por 
constituírem elemen-
tos de defesa contra 
eventual invasão de 
intrusos e por todos 
aqueles a quem Pinto 

e os seus fizeram as 
primeiras vendas de 
terras do grande lati-
fúndio.

Cogitou, então, Pin-
to Ferreira de fundar 
uma povoação dentro 
de suas terras, doando 
para isso à Nossa Se-
nhora do Carmo, uma 
gleba cujo perímetro 
envolve a nascente do 
Córrego Jaboticabal, 
na qual e à margem 
direita deste edificou, 
uma pequena igreja, 
coberta com folhas de 
palmeira.

Em 1848, Jabotica-
bal é elevada a Distri-
to de Paz.

Em 1857, a Assem-
bléia Legislativa Pro-
vincial eleva o Cura-
to de Jaboticabal à 
Freguesia. Trinta e 
nove anos após sua 
fundação, em 1867, 
Jaboticabal é elevada 
a categoria de vila, 
desmembrando-se de 
Araraquara.

Também neste ano, 
em 7 de outubro, fa-
leceu João Pinto Fer-
reira, sepultado no 
cemitério da Vila de 
Jaboticabal, atual Pra-
ça 9 de Julho, no cen-
tro da cidade.

Em 1868, é instala-
da a Câmara dos Vere-
adores e, em 6 de ou-
tubro de 1894, a sede 
do município recebe 
foros de cidade.

Historicamente, o 
município de Jaboti-
cabal, no ano de 1867, 
abrangia regiões de 
São José do Rio Preto, 
Jales, Fernandópolis, 
Votuporanga, Araça-
tuba, Barretos, Catan-
duva, Novo Horizonte, 
entre outras, estando 
limitado pelos rios 
Mogi Guaçu, Grande, 
Tietê e Paraná. Des-
de então, Jaboticabal 
teve diversos des-
membramentos.

Atualmente Jaboti-
cabal tem 708,6 km2, 

divididos entre os 
distritos de Lusitânia, 
Córrego Rico e a sede 
municipal.

A expansão da ca-
feicultura para o oeste 
do Estado de São Pau-
lo, na segunda metade 
do século XIX, além da 
implantação das ferro-
vias, foram os marcos 
do desenvolvimento 
da região.

Em 1872, a popula-
ção local era de 5.269 
habitantes. Em 1886, 
atingia 26.224 habi-
tantes.

A primeira metade 
do século XX foi mar-
cada pelo predomínio 
da imigração, com 
destaque para os ita-
lianos, portugueses, 
espanhóis e japone-
ses.

Com base econô-
mica na agricultura, 
Jaboticabal se desta-
cou como importante 
centro regional nas 
atividades industriais, 
comerciais, bancárias 
e de prestação de ser-
viços.

Esta fase do iní-
cio do século XX foi 
a mais importante no 
setor econômico, dei-
xando marcos na ar-
quitetura da cidade, 
apresentando casas e 
prédios públicos ain-
da em uso.

As indústrias de 
alimentação se desta-
cavam regionalmen-
te, juntamente com a 
cerâmica, fábricas de 
louças e olarias. Na 
década de 30, Jabo-
ticabal tornou-se um 
importante centro re-
gional, sendo conhe-
cida como “Athenas 
Paulista” pela grande 
atividade cultural.

Com a decadência 
da cafeicultura, ocor-
rida a partir da de-
pressão dos anos 30, 
Jaboticabal enfrentou 
a estagnação econô-
mica, perdurando até 

o começo dos anos 50.
Como mecanismo 

de reativação eco-
nômica, o município 
procurou diversificar 
sua lavoura, desta-
cando-se o algodão, o 
amendoim, o arroz e o 
milho.

A partir dos anos 
50, a cana-de-açúcar 
adquiriu importância 
crescente, transfor-
mando-se na principal 
atividade econômica 
do município, particu-
larmente na produção 
de álcool e açúcar.

Outra modificação 
marcante ocorrida foi 
o êxodo rural.

Nos anos 50, 60 e 
70, a população urba-
na representou 48%, 
61% e 76% da popula-

ção total do municí-
pio, respectivamente, 
caracterizando uma 
intensa urbanização.

ORIGEM DO NOME
A origem do nome 

deriva de um Bosque 
de Jabuticabeiras na-
tivas, existente dentro 
do primeiro perímetro 
demarcado.

Jabuticabal signifi-
ca, portando, bosque 
das jabuticabeiras. A 
origem da palavra ja-
buticaba é indígena 
(tupi), “iaouti kaua”, 
fruto de que se ali-
menta o jabuti.

A palavra tem di-
versas variações: ja-
boticaba, jabuticaba, 
jabaticaba, jabotecaba 
e jabuticava.

A grafia tradicional 

do nome foi sempre 
Jaboticabal, e tornou-
se oficial pela Lei Mu-
nicipal nº 421 de 20 
de setembro de 1960.

ETNIAS
Desde sua funda-

ção, Jaboticabal so-
freu declarada influ-
ência de elementos 
de origem portugue-
sa, vindos de Minas 
Gerais, aos quais se 
juntaram mais tarde 
consideráveis contin-
gentes de italianos e 
espanhóis, bem como 
árabes e japoneses.

ANIVERSÁRIO DA 
CIDADE

16 de Julho. Dia 
consagrado à Padro-
eira Nossa Senhora do 
Carmo.

Fotos: DJ Botinha
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Maneiras de manter seus filhos seguros no 
frio na Festa do Quitute

A nossa tão espe-
rada festa do quitu-
te já está acontecen-
do desde o dia 11, 
e o frio chegou com 
tudo!  E quem tem 
filhos sempre ficam 
receosos em sair de 
casa. Nessas situa-
ções, a atenção com 
as crianças deve ser 
redobrada. Confira 
algumas dicas para 
sair com os guris e 
aproveitar a festan-
ça!

O ideal é evitar 
lugares aglomera-
dos pelo menos até 
os dois primeiros 
meses, quando o 
recém-nascido toma 
a vacina Pentavalen-
te (contra difteria, 
tétano, coqueluche, 
infecções causadas 
por Haemophilus 
influenzae tipo b 
e hepatite B). Com 
os bebes novinhos, 
passeios antes das 
10h e depois das 17h 
não são bons, pois 
nesses períodos do 
dia as temperaturas 
estão mais baixas, 
com mais vento. 

Evite, também, sair 
com a criança após 
dar banho nela

As roupinhas de-
vem ser vestidas 
em camadas. Nos 
bebês, por exemplo, 
você pode colocar 
um body por bai-
xo, uma calça e um 
macacão por cima. 
Opte por aquelas de 
algodão, pois a lã 
pode dar alergia e 
ressecar a pele, e o 
náilon não é adequa-
do para baixas tem-
peraturas. Os bebês 
perdem muito calor 
nas extremidades, 
mãos, pés e cabelo 
ficam mais gelados. 
Portanto, ao sair, co-
loque na criança lu-
vas, meias e gorros. 
Existem também 
alguns modelos de 
macacões que vêm 
com um acabamen-
to no punho que 
permite dobrá-lo 
por cima da mãozi-
nha, funcionando 
como uma espécie 
de luva. Pode ser 
mais prático!

E cuidado com os 

exageros: É impor-
tante sempre ficar 
de olho na tempe-
ratura da criança, 
que deve estar entre 
36,5 e 37,2 graus. 
Se começar a trans-
pirar ou se mostrar 
irritado sem motivo, 
por exemplo, pode 
ser que esteja com 
calor. Nesses casos, 
retire uma camada 
das roupas.

Para os bebês e 
crianças pequenas, 
os carrinhos são óti-
mas opções para ser 
levados; disponíveis 
no mercado são, em 
geral, bem adaptá-
veis às baixas tem-
peraturas. Escolha 
um que tenha prote-
tor para chuva e frio 
ou compre um pro-
tetor individual que 
se adapte ao mode-
lo que você já tem. 
Só cuidado para não 
sufocar a criança! Os 
protetores devem 
sempre ter abertu-
ras nas laterais para 
a circulação do ar.

Fique atento às 
roupas para não se 

molharem, os be-
bês, por exemplo, 
babam muito, isto 
é normal, dentes 
nascendo e a falta 
de controle da sali-
va faz os pequeni-
nos ficarem sempre 
babados, paninhos 
sempre devem ser 
carregados, mas 
com todo esse pro-
cesso de “baba e 
seca” os lábios po-
dem ficar rachados 
no inverno, devido 
ao vento e a tempe-
ratura baixa. A me-
lhor solução para o 
problema é passar 
protetor labial para 
manter os lábios hi-
dratados.

Não deixe para dar 
banho tarde nos pe-
quenos, uma dica, 
antes de começar, 
deixe o chuveiro li-
gado para vaporizar 
o ambiente e evi-
tar o choque térmi-
co entre a água e a 
pele da criança. Isto 
traz uma sensação 
mais agradável para 
a criança. O melhor 
horário é entre às 
15h e 16h, com a 
água em torno de 
37ºC. Não leve brin-
quedos para o ba-
nheiro, isso distrai 
a criança e deixa o 
banho mais demora-
do. Nessa época do 
ano os banhos têm 
de ser rápidos.

E durante a fes-
ta, o álcool em gel é 
um bom aliado para 
evitar a propagação 
de vírus e bactéria, 
tenha um sempre à 
mão, e boa festa!!

Fonte: Mundo das 
tribos

EM AGOSTO O 
LANÇAMENTO DO LIVRO 

“A HISTÓRIA DO CLUB 
JABOTICABAL”

Já em fase final de 
conferência de textos 
e melhoramentos das 
fotografias. Se projeta 
que em agosto será lan-
çado o livro da História 
do Club Jaboticabal, 
em uma iniciativa da 
Associação Comercial 
e Industrial de Jaboti-
cabal. Segundo o auor 
da obra, Clovis Roberto 
Capalbo, a confecção 
história foi bem tra-
balhosa, pois os livros 
de atas e a documenta-
ção história se perdeu, 
cuja transcrição só foi 
possível na busca em 
jornais e entrevistas, 
estimando em 150 fo-
tos. A história começa 
na sua  fundação, em 
1922 e termina exata-
mente em 1978, quan-
do paralisou suas ativi-
dades sociais.

A Associação Comer-
cial e Industrial de nos-

sa cidade, em uma ini-
ciativa arrojada, busca 
recuperar o prédio 
social, o qual serviu 
como palco dos gran-
des eventos de nossa 
sociedade, especial-
mente com os charmo-
sos bailes dos concur-
sos da “Glamour Girl”, 
que estão gravados na 
história social de nos-
sa cidade.

A tiragem do refe-
rido livro deverá ser 
de apenas 500 exem-
plares, confeccionado 
em fino acabamento 
e no formato dos de-
mais livros históricos 
já lançados. Como terá 
tiragem limitada, mui-
tos interessados vêm 
comprando antecipa-
damente.

Portanto, mais um li-
vro que resgata a histó-
ria de Jaboticabal.
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Dia 16 terá entrega do Bosque, 
de mobiliário para escolas e 

assinatura da atividade delegada

Cidade volta a avançar em vários setores; mais 
conquistas estão por vir

Jaboticabal vive um 
momento de superação. 
Após retomar vários pro-
jetos abandonados nos 
últimos anos – como o 
casamento comunitário, 
remédios na farmácia, 
festival de música, inter-
net em Córrego Rico, en-
tre outros -, a Prefeitura 
investe para avançar em 
vários setores. No dia 16 
de julho será entregue 
projetos da educação, 
segurança e meio am-
biente.

O prefeito José Carlos 
Hori inicia a comemora-

ção dos 190 anos com a 
assinatura da Atividade 
Delegada. “A entrega das 
carteiras, mesas e lousas 
modernas para as esco-
las me enche de orgulho; 
nossas crianças mere-
cem esse carinho. A ati-
vidade delegada também 
será um grande avanço, 
amentando o número de 
policiais nas ruas. Infe-
lizmente a violência das 
capitais chegou no inte-
rior de todo o Brasil. Em 
Jaboticabal, vamos tra-
balhar para diminuí-la”, 
reforça Hori.

Confira os horários e 
locais:

11h – Assinatura da 
Atividade Delegada

Local: Estação de 
Eventos Cora Coralina

14h – Entrega de novo 
mobiliário para escolas 
municipais

Local: EMEB Aparecida
14h30 – Inauguração 

do Bosque Municipal 
Chico Buch

Local: Bosque Chico 
Buch
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Festa do Quitute: primeira noite é marcada por bom 
público, diversidade gastronômica e musical

Agora é pra valer! 
Começou na noite de 
quarta-feira (11) a 36ª 
Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Arte-
sanato. O evento faz 
parte das comemora-
ções dos 190 anos de 
Jaboticabal e é reali-
zado em prol das en-
tidades assistenciais 
do município. A festa 
acontece até segunda-
feira (16) na Estação 
de Eventos ‘Cora Cora-
lina’. 

A cerimônia de aber-
tura teve a participa-
ção do coral [surdos] 
“Mãos que Encantam”, 
formado por alunos 
da escola municipal 
“Senhora Aparecida”, 
e do Coral e Orquestra 
Sinfônica Jovem, com-
posto por alunos da 
Escola de Arte “Prof. 
Francisco B. Marino”. 
Na ocasião, o prefeito 
José Carlos Hori fez 
questão de destacar 
a escolha do tema da 
festa ‘Superação em 
todos os sentidos’.

Para o prefeito, a 
superação faz parte 
do nosso dia. “Come-
çando dentro da nos-
sa casa, com a nossa 
família, até no nosso 
trabalho e nos impre-
vistos do dia a dia. Vi-

vemos um cenário po-
lítico nacional em que 
a desconfiança é gran-
de por parte da popu-
lação, e para seguir 
em frente precisamos 
ser sinceros, nos rein-
ventar e ter forças 
para superar o mo-
mento. Jaboticabal já 
vive essa superação, 
com a retomada de 
vários projetos impor-
tantes que estavam 
engavetados. Vamos 
continuar avançando 
e nos superando dia a 
dia”, disse.

Hori citou a impor-
tância do evento para 
a cidade e os esfor-
ços para realizá-la. 
“A Festa do Quitute é 
um exemplo de supe-
ração. Em 2016, qua-
se não tivemos festa, 
teve que ser terceiri-
zada. Era um compro-
misso nosso retomá-la 
desde que assumimos 
a prefeitura no ano 
passado. E hoje es-
tamos aqui, graças a 
essa superação e aos 
patrocinadores que 
acreditaram e cus-
teiam parte da festa”, 
completou o prefeito.

A presidente da 
festa, Elivaine Almei-
da Silva, ressaltou o 
empenho de todos os 

envolvidos na orga-
nização. “Gostaria de 
agradecer ao prefeito 
Hori pela confiança 
depositada em mim e 
aos funcionários en-
gajados na montagem 
dessa festa grandiosa. 
O funcionalismo pú-
blico é fundamental e 
se estamos hoje aqui 
é porque muitas pes-
soas trabalharam para 
que isso acontecesse”, 
discursou.

Neste ano, a Festa 
do Quitute vem com 
novidades, que foram 
conferidas pelo bom 
público que presti-
giou a primeira noi-
te de festa. Um novo 
espaço, com cerca de 
10 mil m², localiza-
do na antiga Casa do 
Menor foi estreado. O 
local reúne restauran-
tes, tendas e um palco 
dedicado a apresenta-
ções musicais.

Além de ganhar es-
paço em todos os se-
tores, a festa também 
conta com novidades 
no cardápio gastro-
nômico. São mais de 
30 entidades filantró-
picas produzindo de-
liciosos pratos de vá-
rias regiões do Brasil 
e do mundo. Os shows 
musicais, com bandas 
de Jaboticabal e re-
gião, serão mais de 50 
nos três palcos mon-

tados no recinto. 
No pavilhão inter-

no, artesãos se divi-
dem em stands para 
comercializar produ-
tos manuais, como ar-
tigos para decoração. 
A festa conta ainda 
com uma área de lazer 
para crianças e adul-
tos, com a instalação 
de um parque de di-
versões.

População compareceu para conferir de perto as novidades desta edição



28 SÁBADO, 14 DE JULHO DE 2018

Turismo recebe aporte 
educacional do Senac 

Jaboticabal
A partir de 4 de agosto, unidade 
oferece curso na área; inscrições 

já estão abertas
De acordo com a 

Organização Mundial 
do Turismo (OMT), 
atualmente, mais de 
1,3 bilhão de pessoas 
viajam pelo mundo. 
O Brasil recebe me-
nos de 0,5% de todos 
os turistas internacio-
nais, o que totaliza 
quase 6,5 milhões de 
pessoas estrangeiras 
por ano. Para manter 
o setor atrativo e ren-
tável, o Senac Jaboti-
cabal oferece o curso 
Organização e Plane-
jamento do Receptivo 
Turístico, a partir de 4 
de agosto.

A capacitação con-
tribui para o desen-
volvimento de habili-
dades necessárias ao 
perfil do profissional 
de turismo, prevendo 
e criando situações 
que proporcionem aos 
participantes conhe-
cimento para agir de 
forma organizada em 
todas as etapas, que 
incluem pesquisa, pla-
nejamento, coordena-
ção e marketing. 

“Entender a funcio-
nalidade do turismo 
receptivo é fundamen-
tal para o desenvolvi-
mento sustentável do 
segmento. Só assim 
teremos a elaboração 
e o incremento da 
oferta de forma equi-
librada e em harmonia 
com as potencialida-
des das regiões recep-
toras”, diz Thaís Mon-
teiro, docente da área 
de hotelaria e turismo 
do Senac Jaboticabal. 

O profissional ca-
pacitado pelo curso 
poderá fazer diagnós-
tico da infraestrutura 
e dos serviços ofere-
cidos na própria cida-

de ou região e, ainda, 
elaborar roteiros, es-
tudo de viabilidade 
de novos produtos 
turísticos e auxiliar 
em inventários de de-
manda turística. Hos-
pitalidade, receptivo 
e inter-relação entre 
os agentes públicos 
e privados são outras 
temáticas lecionadas.

Thaís explica que 
a oferta é destina-
da para pessoas que 
querem ingressar no 
turismo, e também 
para aqueles que já 
trabalham na área. 
“As formas de atua-
ção abrangem locais 
de auxílio ao turista, 
estabelecimentos de 
turismo receptivo ou 
para elaboração e ven-
da de roteiros.”

O curso Organiza-
ção e Planejamento do 
Receptivo Turístico já 
está com inscrições 
abertas. Mais infor-
mações pelo Portal 
Senac: www.sp.senac.
br/jaboticabal. Os in-
teressados podem 
aproveitar a campa-
nha do Senac São Pau-
lo que garante 30% de 
desconto em todos os 
cursos livres e técni-
cos presenciais.  

Serviço:
Organização e Pla-

nejamento do Recepti-
vo Turístico 

Data: 4 de agosto a 
6 de outubro de 2018

Horário: sábados, 
das 8h30 às 12h30

Local: Senac Jaboti-
cabal 

Endereço: Rua 24 de 
Maio, 831, Centro – Ja-
boticabal/SP

Mais informações: 
www.sp.senac.br/ja-
boticabal 
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Jaboticabal na Revolução Constitucionalista de 1932
O município en-

viou 410 soldados 
voluntários aos 
fronts de batalha, 
sendo uma das ci-
dades paulistas com 
mais participação no 
conflito. Jaboticabal 
integrava o 10º Dis-
trito Revolucionário, 
ficando na cidade 
mais de 200 pessoas 
de prontidão como 
enfermeiras, etc. Os 
antagônicos Partido 
Republicano Pau-
lista (PRP) e Partido 
Democrático (PD) se 
uniram em Jabotica-
bal para o movimen-
to da convocação, 
usando a seguinte 
frase de efeito: Ja-
boticabalenses! Eis 
chegado um destes 
instantes raríssimos 
em que a Pátria re-
clama de seus filhos 
tudo que eles são! 
Cabe a São paulo da 
glória de, num cor-
po único dirigir-se 
ao campo de batalha 
na defesa da supre-
ma finalidade da re-
volução liberal que 
é a constitucionali-
zação do Brasil. Que 
todos os filhos da 
grande Pátria cum-
pram seu imperioso 
dever. Concitamos 
os nossos conterrâ-
neos sem distinção 

de classe a trazerem 
em seu concurso ao 
movimento dos nos-
sos patrícios, ora a 
se concentrar na ca-
pital. Para tal fim os 
convidamos a trans-
crever seus nomes 
na lista colocada à 
sua disposição na 
Delegacia de Polí-
cia desta cidade, a 
fim de constituir um 
bloco de defesa da 
cidade e do estado e 
deixar uma declara-
ção dos objetos pos-
tos à disposição dos 

elementos de defesa 
dos reinvindicado-
res.

Tivemos seis He-
róis Jaboticabalen-
ses tombados em 
combate, dando suas 
vidas pela liberda-
de e democracia: 
“Herói” Ari Cajado 
de Oliveira, nascido 
em Guariba, morava 
em Jaboticabal, seu 
pai era coletor fede-
ral na cidade, onde 
inscreveu-se como 
soldado voluntário, 
foi atingido por raja-

da de metralhadora 
onde caiu traiçoeira-
mente vitimado pelo 
fogo inimigo, o que 
fez explodir a re-
volta fulgurante de 
seu irmão Horácio 
Cajado de Oliveira, 
partindo munido de 
um fuzil em marcha 
para a vingança de 
sua morte, ajudando 
a formar a Legião Ne-
gra incorporados aos 
“2000 de Quitaúna”, 
honrando o estado 
de São Paulo.

“Herói” Batista Ti-
bério de Almeida: 

nascido em Jabotica-
bal a 10 de setembro 
de 1899, inscreven-
do-se com entusias-
mo, foi para a ba-
talha com 33 anos, 
atingido por estilha-
ços de granada na 
cabeça e nas costas, 
morreu de imediato 
derramando seu san-
gue pela causa cons-
titucionalista de São 
Paulo.

“Herói” Cabo Mimi 
Alemagna (Domin-
gos Alemagna): era 
da 1ª Companhia do 
4º Batalhão “9 de Ju-

lho” de São Paulo. 
Nascido em Jabo-

ticabal em 26-12-
1904, filho de Do-
mingos Alemagna e 
Josefina Fuciolo Ale-
magna, incorporado 
em São Paulo em 18 
de agosto, falecido 
a 4 de setembro de 
1932 aos 28 anos, 
atingido por tiros de 
metralhadora quan-
do defendia a posi-
ção que ocupavam 
no Morro do Graví 
em Itapira. Seu cor-
po for transferido 
para Jaboticabal com 

Livro de 1982-3 Voluntários Batista Tibério de Almeida Norival Lacerda Mimi Alemagna
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Jaboticabal na Revolução Constitucionalista de 1932
digna recepção e ho-
menagens póstumas 
quatro anos depois 
- em 09 de julho de 
1936. Seu túmulo 
é bastante visitado 
sendo seu nome per-
petuado em impor-
tante rua no centro 
de Jaboticabal.

“Herói” Nelson 
Spielman: nascido 
em Jaboticabal em 
17-09-1909, filho 
de Madalena e Fran-
cisco Spielman, era 
solteiro e deixou os 
irmãos Ariovaldo, 
Edgar e Lauro, incor-
porado em Marília, 
soldado disciplina-
do, capaz e patriota, 
foi atingido por raja-
da de metralhadora 
na Serra da Bocaina 
em Silveiras, mor-
rendo instantanea-
mente aos 23 anos, 
seu corpo foi trans-
ferido para Marília 
onde residia.

“Herói” Cabo Nori-
val Lacerda (Nenego)

Nascido em Jabo-
ticabal em 14-07-
1910, filho de Maria 
Candida e Saturnino 
Lacerda, era conta-
dor, solteiro, irmão 
de Dalila, Izabel, 
Eglantina, Marisa, 
Terezinha, José An-
tonio e Carlos Al-
berto, residia em 
Tanabi, serviu na 
2ª Companhia do 4º 

Batalhão 9 de Julho, 
faleceu em 04 de se-
tembro de 1932 no 
Morro do Graví em 
Itapira atingido por 
estilhaços de grana-
da na cabeça e nas 
costas, tendo morte 
instantânea aos 22 
anos, sepultado no 
próprio local onde 
caíra, posteriormen-
te transladado para 
o Cemitério de Mogi 
Mirim.

“Herói” Raul Maço-
ne: nascido em São 
Paulo em 1911, filho 
de Domingos Maço-
ne, órfão de pai aos 
10 anos, foi adotado 
pela Família Marzia, 
residia em Taiaçú, 
então distrito de Ja-
boticabal, onde era 
reconhecido como 
pessoa de ótimo 
conceito. Foi incor-
porado no Batalhão 
Francisco Glycério 
- Coluna Romão Go-
mes, depois de tomar 
parte em combates 
sangrentos na Frente 
Leste de Operações 
foi gravemente feri-
do em 20 de setem-
bro com estilhaços 
de granada, falecen-
do dias depois no 
Hospital do Sangue 
em Campinas aos 21 
anos de idade.

A população deu 
também uma signifi-
cativa ajuda na cam-

panha “Ouro para o 
Bem de São Paulo”, 
alimentos, doces, 
cigarros e grande 
quantia em dinheiro 
para a fabricação de 
capacetes. As mulhe-
res também tiveram 
importante engaja-
mento. Foi formado 
a Comissão de Se-
nhoras do Movimen-
to Constitucionalista 
e o Grupo das En-
fermeiras Jabotica-
balenses treinadas 
pelos médicos Dr. 
Alcides Laffranchi e 
Dr. Hilário dos San-
tos.

E assim Jabotica-
bal participou ativa-
mente na defesa da 
democracia e de um 
Brasil melhor. 

O município vol-
tou a comemorar o 
acontecimento de-
pois de 36 anos (ul-
tima vez em 1982) 
em 07 de julho de 
2018 com a Cerimô-
nia “Bravos Jabotica-
balenses” acontecida 
na Praça 9 de Julho 
com as participações 
do Tiro de Guerra, 
Comissão dos 100 
Anos do TG, Atira-
dores de Todos os 
Tempos, Grupo de 
Escoteiros Carcarás, 
Equipe Li Tchuó Pa 
de Kung Fu, Rastra-
cer Kids, Instrumen-
tistas e Porta Bandei-

Cerimônia Revolução de 1932-Jaboticabal

Heroi Ari Cajado de Oliveira RauL Maçone

ra da Banda Musical 
São Luis, Professora 
Nayana Bassi - (Tra-
balho em TCC sobre 
Jaboticabal na Re-
volução 1932), Luiz 
Carlos Coelho repre-
sentando Guariba, 
familiares dos sol-
dados voluntários, 
autoridades, repre-
sentante da Itália 
e público em geral 
com a realização do 
Tiro de Guerra de Ja-
boticabal, Comissão 
dos 100 Anos do TG 
e Departamento de 
Cultura e a colabora-
ção de Luci Gastaldo 

na decoração da pla-
ca comemorativa.

Viva os Heróis da 
Revolução de 1932!

Colaboração em 
pesquisas de Dorival 
Martins de Andrade, 

Luiz Carlos Beduschi 
e Clóvis Capalbo.

Abel Zeviani
Produtor cultu-

ral, pesquisador 
histórico e asses-
sor de políticas pú-
blicas.
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“Se Jaboticabal fosse um país, seria o 7º maior produtor de 
amendoim do mundo”, diz presidente da Coplana

O presidente da 
Coplana – Coope-
rativa Agroindus-
trial, José Antonio 
de Souza Rossa-
to Junior, esteve 
esta semana no 
salão nobre da 
prefeitura minis-
trando palestra a 
funcionários do 
Poder Executivo. 
A importância do 
agronegócio e as 
estratégias sob 
uma sociedade em 
transformação foi 
o tema do evento, 
que trouxe núme-
ros e dados que 
chamam a aten-
ção.

“A agricultura 
tem uma represen-
tatividade indiscu-
tível no nosso dia 
a dia. Precisamos 
valorizar e cuidar 
deste setor tão 
importante que 
impulsiona nos-
sa economia para 
que sejamos capa-
zes de continuar 
evoluindo e crian-
do novas oportu-

nidades”, comen-
ta o prefeito José 
Carlos Hori.

Entre os dados 
a p r e s e n t a d o s , 
Rossato mostrou 
a crescente pre-
sença do mercado 
asiático na impor-
tação de produtos 
brasileiros, expla-
nou sobre o futuro 
dos combustíveis 
e, num simulado, 
demonstrou a po-
tência do municí-
pio na produção 
de amendoim. Se 
Jaboticabal fosse 
um país, seria o 
7º maior produtor 
de amendoim do 
mundo.

Para o secretá-
rio de Indústria, 
Comércio e Turis-
mo, José Vantini 
Junior, a palestra 
é esclarecedora. 
“Tive a oportuni-
dade de represen-
tar o prefeito Hori 
em um evento na 
Unesp e lá tive-
mos a chance de 
trazer esse conte-

údo rico, ministra-
do pelo Rossato. 
É um tema impor-
tante que nos aju-
da a conhecer os 
resultados e avan-
ços obtidos pelo 
Brasil por meio do 
setor”, disse.
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