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Obras no Mercado Municipal 
se arrastam há três anos

Comerciantes cogitam deixar o local devido ao baixo movimento

Uma das principais entradas está sem escada e dificulta o acesso ao local
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A história nos ensina que 
a sociedade retoma – pela 
violência – o direito origi-
nário à justiça, quando as 
instituições falham no de-
sempenho do que é mera 
representação e delegação 
de responsabilidade. Serve 
como exemplo do que esta-
mos falando – ainda que em 
termos abstratos – o cresci-
mento assustador, ultima-
mente, dos linchamentos no 
Brasil. O país está galgando 
o primeiro lugar no mundo 
como nação em que há mais 
linchamento de pessoas. E 
linchamento tanto por deli-
tos graves como por crimes 
banais.

Campeão Mundial 
de Futebol 

Americano visita 
Jaboticabal
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A história nos ensina que 
a sociedade retoma – pela 
violência – o direito origi-
nário à justiça, quando as 
instituições falham no de-
sempenho do que é mera 
representação e delegação 
de responsabilidade. Serve 
como exemplo do que esta-
mos falando – ainda que em 
termos abstratos – o cresci-
mento assustador, ultima-
mente, dos linchamentos no 
Brasil. O país está galgando 
o primeiro lugar no mundo 
como nação em que há mais 
linchamento de pessoas. E 
linchamento tanto por deli-
tos graves como por crimes 
banais. O jornal O Estado de 
São Paulo, como exemplo, 
publica no dia 31 de maio 
– no caderno Metrópole – 
notícia segundo a qual, três 
assaltantes invadiram bar na 
Vila Aurora e tentaram as-
saltar clientes. Dois fugiram 
e um foi linchado a paulada. 
Morreu vítima de traumatis-
mo craniano.

A sociedade comporta-
-se, normalmente, de ma-

neira diferente conforme a 
descrença seja no lesgislati-
vo, no executivo ou no judi-
ciário. Neste, como se trata 
de provimento de justiça 
que a sociedade – organi-
zada num contrato – delega 
ao estado, ela toma em suas 
próprias mãos o direito a 
justiçamento. E, então, faz 
instaurar a barbárie. Que é 
o grande risco que estamos 
notando próximo exata-
mente porque temos a se-
guinte sintese: vingança é a 
justiça pessoal. Judiciário é 
a busca da justiça a ser feita 
pelo estado. A justiça final 
– para uma sociedade reli-
giosa como a brasileira – é 
atribuição de Deus.

Quando a vingança pes-
soal passa a ser a única jus-
tiça que satisfaz, o número 
de linchamentos aumen-
ta de maneira acentuada. 
Como estamos vendo, nos 
dias de hoje.

Medidas corretivas pre-
cisam ser tomadas para que 
a confiança, no judiciário, 
seja restaurada.

Antônio Vicente Golfeto
Palestrante e comentarista de economia.

O crime e a justiça
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Fala, leitor!
Você faz alguma coisa que 
contribua para o não desper-
dício de água nesta época de 
calor?

André Zaneli, 
28 anos

“Evito não apenas nesta 
época do ano mas o ato de 
lavarmos a calçada com agua 
já evita o desperdício de 
agua, também evitar banhos 
demorados e não fazer a bar-
ba embaixo do chuveiro”.

Daiane Silva, 
22 anos 

“Nesta época do ano, la-
var a calçada está fora de 
cogitação. O que minha mãe 
costuma fazer quando acaba 
de lavar roupa é reutilizar a 
água da máquina para lavar o 
quintal”.

Editorial
A quinta edição do Ja-

boticabal News Impresso 
já está disponível. Abrin-
do 2014 com a mesma 
objetividade, dinamismo 
e precisão de sempre, co-
meçamos mais uma etapa 
de um novo ciclo, sendo 
que agora nosso impres-
so é mensal. Além disso, 
com um formato um pou-
co diferente, proporcio-
nando maior espaço para 
as reportagens.

Nesta edição, produzida 
em época de calor intenso, 
há uma matéria sobre o au-
mento nas vendas de água 
no município. E não é ape-
nas a temperatura que está 
quente, mas a discussão 
sobre o atraso das obras 
do Mercado Municipal 

também está acirrada. Há 
também o norte-america-
no que “fugiu” do frio para 
suar no calor de Jabotica-
bal. Enfim, diversas outras 
notícias da cidade para 
você conferir.

Portanto, fique à vonta-
de para desfrutar de mais 
uma edição produzida 
com intensa dedicação e 
seriedade. O comprome-
timento do Jaboticabal 
News com o município se 
torna cada vez maior.

Em março nos encon-
traremos de novo por 
aqui. Enquanto isso, não 
deixe de acompanhar nos-
sa edição online pelo site: 
www.jaboticabalnews.
wordpress.com.

Um abraço a todos.

“Falar o que, né! Acho 
que não faço muito, na rea-
lidade, apenas o que todos já 
sabem”.

Márcia Makino,
36 anos

Jaboticabal News
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Rodrigo Beraldo
Colunista convidado

Seja homem ou morra tentando
Qual a quantidade de dinhei-

ro, sexo e poder são necessários 
para fazer-se um homem? Des-
de cedo o menino é desviado 
do pessoal para o desempenho, 
para o controle (homem não 
chora, não tem medo). Cresce 
solitário, ávido por fazer o que 
quiser na hora que desejar. Na 
adolescência, bebedeiras e tran-
sas são naturais. Afinal, tratam-
-se de rituais que provam às 
pessoas que o garoto está viran-
do homem.

Já adultos – escravos de ilu-
sões e imagens de si mesmos – 
lutam por estar sempre certos, 
para serem os melhores. Com-
portamentos machistas afloram, 
como discussões sem sentido, de-
safios que implicam risco de vida. 
Qualquer esporte é uma guerra. 
No futebol, cada chute é uma 
bomba. A diversão vira competi-
ção, repleta de explosões de raiva 

e ódio caso perca. 
Acaba por desenvolver rela-

cionamentos pessoais com ob-
jetos, como o automóvel. Tem 
tudo externamente e nada a ní-
vel pessoal. Fora de alcance, não 
sabe por que é infeliz. E conclui 
que seu mal-estar é a necessida-
de de “mais”. Daí a obsessão 
por mais trabalho, mais sexo, 
mais drogas, mais álcool. 

Está sempre ocupado traba-
lhando pra sustentar a família, 
mal passa um tempo com sua 
mulher e filhos. Um sucesso aos 
olhos dos outros, ele se sente 
fracassado. E sofrendo, isola-se, 
em vez de se comunicar. Não 
consegue pedir ajuda. Não con-
segue criar um relacionamento 
se não houver uma meta ou um 
objetivo. Racionaliza seu vazio e 
procura por relações nas quais 
pode controlar comprando.

É excessivamente depen-

dente da mulher, apesar de de-
sejar que ela fale menos. Mas 
nega até que é abandonado. 
Suspeita de demonstrações de 
amor e carinho, as quais o dei-
xam constrangido. Transforma 
problemas de relacionamen-
to em discussões envolvendo 
soluções lógicas. Vê a mulher 
como objeto, tendo uma sexua-
lidade fria e desapaixonada. Cai 
no sono ou interrompe o toque 
após o sexo, já que se sente pouco 
a vontade com a intimidade física 
sem motivação sexual. Quando 
falha, entra em pânico.

Vale lembrar que os vícios mas-
culinos são formas mascaradas de 
autodestruição, as quais a sociedade 
insiste em apoiar. E conscientes do 
problema desta “involução emo-
cional”, cabe aqui uma reflexão 
livre de preconceitos sobre o que é 
ser feliz e verdadeiramente um ho-
mem de verdade.

Departamento de 
Eventos pode surgir

Um novo departamento 
no Governo Girio pode es-
tar sendo criado. Apesar de 
ainda não ser oficial, o De-
partamento de Eventos seria 
chefiado pela ex-diretora de 
Cultura, Mônica Reino, que 
organizaria todos os even-
tos da prefeitura, podendo 
ajudar diversas secretarias e 
departamentos na recepção 
e organização de aconteci-
mentos e visitas.

O Secretário de Gover-
no, José Paulo Lacativa, diz 
desconhecer a criação do de-

partamento, mas afirma ser 
a favor. “Podemos criar um 
departamento de eventos. 
Eu, particularmente, vejo 
com bons olhos. Ajuda bas-
tante”, disse.

Apesar de não ser ofi-
cial, a ex-diretora de cul-
tura já vem trabalhando 
nos bastidores e, inclusi-
ve, faz parte da comissão 
organizadora do Carnaval, 
eleita por Lacativa. Dizem 
que é dela a ideia inicial, 
do Lago Municipal ser 
palco do carnaval.

Curtas

FPF barra Atlético 
na segundona

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) vetou o Ja-
boticabal Atlético de dispu-
tar o Campeonato Paulista 
da Segunda Divisão. Quem 
divulgou a decisão foi o 
presidente do clube, Carlos 
Leite, na tarde de quinta-
-feira (12).

O vice-presidente do 
time, Marshal Antony, já ha-
via alertado sobre o ocorri-
do, que foi confirmado por 
Leite. Em contato com a 
ouvidoria da FPF, a reporta-
gem do Jaboticabal News foi 

informada de que o Atlético 
não disputaria o campeona-
to por não ter um estádio em 
condições de jogo.

“O clube, para poder par-
ticipar da competição, teria 
que ter um estádio na sua 
localidade, de acordo com as 
exigências. Em Jaboticabal 
não tem nenhum estádio”, 
afirma o ouvidor, Domingos 
Cangiano Filho.

A tentativa do clube era 
jogar as partidas em Taqua-
ritinga, o que não foi aceito 
pela entidade. 
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Classificados

A melhor pizza de Jaboticabal!

Forte calor faz revendedoras de água 
aumentarem as vendas 

O calor recorde das últimas 
semanas tem deixado muitas 
pessoas ansiosas por um cli-
ma mais ameno e torcendo 
por chuva. Entretanto, o clima 
tem favorecido as distribuido-
ras de água e feito disparar o 
número de vendas. Nos últi-
mos meses, o número só tem 
aumentado. Um revendedor 

chegou a afirmar que nes-
te mês terá um aumento de 
1000% nas vendas, se compa-
rado a setembro.

O empresário do ramo, 
que preferiu não se identi-
ficar, revela ainda que foi 
surpreendido pelo aumen-
to, já que faz pouco tempo 
que trabalha com o negócio. 
Segundo ele, em setembro, 
vendeu cerca de 100 galões, 

entre 10 e 20 litros. Em ja-
neiro, a conta passou dos 
400, ou seja, mais de 300%. 
“Eu consigo chegar a mil 
brincando”, disse referindo-
-se ao mês de fevereiro.

Outro revendedor, Baixo 
Junior, confirmou que o con-
sumo está grande. Segundo ele, 
o tempo seco tem influenciado 
na venda, já que em janeiro de 
2013 choveu e a procura não 

Moto

Biz 125, partida elétri-
ca, ano 2006 prata, IPVA 
pago.Tratar com Gabrie-
la ou Evandro. Contato: 
991274995 ou 9991655388.

foi tanta quanto neste ano. A 
expectativa é que as vendas vol-
tem a cair em breve com a que-
da da temperatura.

Entre dezembro de 2013 e o 
começo deste mês, foi registra-
do o aumento de 30% na pro-
cura por água mineral, em todo 
o Brasil, se comparado ao verão 
passado, segundo a Abinam 
(Associação Brasileira da Indús-
tria de Águas Minerais). 

Foto: Alexandre Rocha

Casa

Disponível para venda ou 
troca. No bairro Mon-
terrey I, casa com área 
construída de 220 m², três 
quartos, suíte, closet, sala, 
copa, cozinha, banhei-
ro, lavanderia e garagem 
para dois carros. Terreno 
com área total de 360 m². 
Contato: (17) 98116-9463 
(Cleber)

Revendedoras estão atentas com o estoque de galões de água, já que a procura, devido ao calor, tem sido grande

Texto: Alexandre Rocha

Xbox

Vendo um Xbox 360, 
com um controle sem 
fio, modelo branco. Tra-
tar com Fábio Penariol. 
Contato: (16) 99766-
4898.

Para anunciar nos classi-
ficados envie email para: 
jaboticabalnews@gmail.com

(16) 3204-8372
(16) 3203-9974
(16) 3203-9949
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Comerciantes do Mercado Municipal 
sofrem com o baixo movimento

Os donos de bancas do 
Mercado Municipal estão 
sofrendo com o baixo mo-
vimento de clientes. O fato 
acontece devido às obras 
atrasadas, que tiveram início 
em dezembro de 2010 e até 
hoje não foram concluídas, 
afugentando assim as pesso-
as e prejudicando as vendas.

Leonardo Bernini, 31 
anos, trabalha em uma 
banca do setor alimentício 
e informou a reportagem 
do Jaboticabal News que 
cogitou fechar a loja. “Meu 
pai já pensou em fechar, 
não só por causa das obras, 

Texto: Luiz Neto

O Secretário de Obras 
e Serviço Públicos, Ver-
gilio Greggio, explicou 
o motivo das obras es-
tarem paradas no mo-
mento e criticou o fato 
de mais de uma empresa 
estar presente na reali-
zação da reforma. “Essa 
situação de termos duas 
empresas licitadas no 
mesmo serviço não pode 
dar certo, isso já foi feito 
no passado por uma situ-
ação de acomodação, só 
que nós vimos que não 
funcionou” diz  Greggio.

Segundo o Secretário, 
uma possível solução para 
o problema seria o rompi-
mento com as empresas 
licitadas. “Vai depender 
de muitas conversas que 
tenhamos que ter, mas 
vai ter que ser rompido o 
contrato com essas em-
presas e licitarmos outra, 
para fazer tudo o que se 
tenha que fazer”, explica 
o Secretário.

Obras paradas

Foto: Luiz Neto

é a situação toda, começou 
a cair muito o movimento 
quando começou a reforma 
e começou a juntar esses 
andarilhos na porta” disse 
Bernini. Ele ainda afirma 
que a clientela, formada em 
sua maior parte por mulhe-
res, acaba se intimidando 
com a presença dos mora-
dores de rua.

Já André Aiello, 37 anos, 
dono de uma loja de brin-
quedos, foi prejudicado pela 
mudança de sua banca para 
um espaço menor. “Devido 
ao fato do espaço que eles 
deram pra gente ser muito 
pequeno, a chance de colo-
car mais pessoas dentro da 

loja é menor, então diminui 
os produtos, perde os clien-
tes e aí a pessoa não gasta” 
reclama Aiello.

Obras longe do fim

Após três anos, as obras 
ainda estão longe de serem 
concluídas. O combinado 
entre Prefeitura e comer-
ciantes, era que todas as 
bancas mudassem para um 
lado do mercado enquanto 
o prédio fosse reformado. 
Depois da reforma do pri-
meiro prédio, todos mu-
dariam suas bancas para o 
lado concluído enquanto o 
restante do Mercado fosse 

repaginado.
Porém, essa mudança das 

bancas não aconteceu por 
completo, pois em alguns ca-
sos adequações precisam ser 
feitas para não prejudicar o 
armazenamento de produtos, 
principalmente do setor ali-
mentício. Um dos motivos do 
atraso é a espera de uma câ-
mara fria para que o açougue 
instalado no local possa mu-
dar de lugar e as obras conti-
nuem.

Barracão

Para acelerar o processo, a 
Prefeitura disponibilizou um 
barracão, localizado na Rua 
Monteiro Lobato, para que 

as bancas do Mercado Mu-
nicipal mudassem enquanto 
as obras estivessem em an-
damento. Várias lojas rece-
beram o convite, mas apenas 
uma aceitou.

O proprietário do estabe-
lecimento, Junior Macri, ex-
plica que a decisão de aceitar 
a mudança ocorreu devido ao 
espaço disponível para não 
prejudicar o andamento nor-
mal dos trabalhos. “O local 
iria estar em obras e poeira e 
água não funcionam. Como 
é perto do Mercado o lugar 
que dispuseram pra gente, nós 
achamos que não iria ter dife-
rença” revelou Macri.

Prédio seria reformado assim que todas as bancas fossem transferidas para o outro lado do Mercado Municipal
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Desfile deve marcar Carnaval 2014
Corso Carnavalesco pretende atrair as famílias jaboticabalenses à Rua Rui Barbosa

Tradicional na primeira 
metade do século XX em Ja-
boticabal, o Corso Carnava-
lesco está de volta à cidade. 
No dia 1º de março, a Rua 
Rui Barbosa será o palco 
para o desfile de automóveis 
com pessoas fantasiadas em 
cima, blocos de ruas, alas e 
cordões. O evento faz parte 
do Resgate Memorial de Ja-
boticabal, promovido pelo 
Diretor de Cultura, Abel Ze-
viani.

Ele explica que o Corso 
aconteceu em Jaboticabal de  
1910 ao ano de 1945, sendo 
considerado o melhor car-
naval da época. A proposta é 
resgatar a festividade e trazer 
o “espírito” carnavalesco de 
volta. “É o reacendimento da 
chama do verdadeiro samba e 
do verdadeiro carnaval”, afir-
ma Abel.

A expectativa é atrair as 
famílias para acompanhar 
o desfile que terá início às 
20h30, aberto pela Orques-
tra Carnavalesca São Luis. 

Texto: Alexandre Rocha

Também participarão algu-
mas Escolas de Samba do 
munícipio, além de veículos 
antigos, tunados, exóticos e 
motocicletas.

Zeviani alerta que os esti-
los de música serão típicos do 
Corso. Samba, samba enredo, 
marcha, marchinha, frevo e 

marcha rancho darão ritmo à 
festa. “Será um carnaval au-
têntico, na essência. Sem mú-
sicas alternativas e atravessa-
das como infelizmente muitos 
carnavais estão indo para esse 
caminho”, disse.

O Corso deve continuar no 
calendário jaboticabalense até 

o fim do mandato do prefei-
to Raul Girio, segundo Abel. 
A intenção é melhorar a cada 
ano.

“Gostaria de convidar to-
dos jaboticabalense. Será uma 
festa familiar, simples, mas 
com bastante alegria”, con-
cluiu Zeviani.

Atração internacional

Para finalizar o evento, ha-
verá uma apresentação inter-
nacional. O barítono Fernan-
do Araújo e a mezzo soprano 
russa Elena Kononenko re-
produzirão o carnaval de Ve-
neza no palanque que será 
instalado na Praça 9 de Julho.

Orçamento

O Departamento de Cul-
tura trabalha com cerca de 
R$ 10 mil para gastar com o 
Corso Carnavalesco. O va-
lor é considerado baixo, já 
que vários grupos musicais 
são pagos, além de equipa-
mento som, adereços, entre 
outros.

 
Participação popular

Para as pessoas que quei-
ram participar do desfile é 
preciso entrar em contato 
com a Cultura, pelos telefo-
nes (16) 3202-9860 e 3202-
8323 e checar a disponibili-
dade.

O Secretário de Gover-
no, José Paulo Lacativa, 
responsável pelo carna-
val de Jaboticabal neste 
ano, falou ao Jaboticabal 
News sobre a mudança 
de local do evento, que 
antes aconteceria no Lago 
Municipal, mas retorna ao 
Recinto de Eventos “Cora 
Coralina” devido à segu-
rança.

Ele ressalta que a me-
lhor escolha é o “Vare-
jão”, já que é possível 

controlar melhor o fluxo 
de pessoas, ou seja, ga-
rantindo a segurança dos 
frequentadores, além da 
diminuição do orçamen-
to. No Lago, o carnaval 
chegaria a custar R$ 150 
mil aos cofres públicos. 
Agora, ficará nos R$ 40 
mil, segundo ele.

Quando foi anunciado 
que a festa seria no Lago, 
muitas críticas surgiram 
na rede social Facebook, 
já que o local não seria 

seguro, além de ser gasto 
um alto valor nos quatro 
dias de festa. Questiona-
do sobre essa rejeição, La-
cativa contesta. “Quando 
foi falado no Revéillon 
que o carnaval iria ser no 
lago a população se mani-
festou bastante satisfeita 
e bastante desejosa que 
o carnaval acontecesse 
aqui”, afirmou.

Questionado sobre 
voltar atrás após ter anun-
ciado o evento no Lago, 

o secretário não vê pro-
blema. “Quando você 
muda alguma coisa que 
planejou fazer, mas com 
o intuito de acertar com a 
mudança, e, nesse caso, de 
evitar problemas maiores, 
eu não vejo demérito ne-
nhum”, disse Lacativa.

Otimista, ele acredita 
no trabalho feito e convi-
da a população. “Espero 
que o pessoal se divirta 
com muita responsabili-
dade”, finalizou.

Prefeitura volta atrás sobre Carnaval no Lago Foto: Reprodução / Site Prefeitura 

Secretário de Governo, 
José Paulo Lacativa Filho, 

47 anos

1938 - bloco feminino “KWY” se prepara para o Corso, em um Ford do industrial Carlos Tonnani
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Campeão mundial realiza clínica de 
futebol americano em Jaboticabal

Texto: Fábio Penariol
Foto: Luiz Neto

O jogador de futebol 
americano Matt Bassuener, 
campeão mundial pela sele-
ção dos Estados Unidos em 
2011, aplicou uma clínica 
para a equipe do Jaboticabal 
Defenders e praticantes do 
esporte na região, no último 
fim de semana, em evento 
realizado no clube Laffran-
chi.

Na ocasião, Bassuener 
ensinou jogadas e estilos 
de treinos que vão desde 
o aquecimento às táticas 
de jogo. O atleta, que atua 
como quarterback, foi con-
vidado para gerenciar a 
clínica por ser um difusor 
do futebol americano no 
mundo.

As clínicas são encontros 
onde são passadas experiên-
cias de jogo. O norte-ame-
ricano elogiou os jogadores 
do Defenders em entrevista 
exclusiva ao Jaboticabal 
News. “São jovens e anima-
dos para aprender, estão se 
esforçando muito”, afirma. 
“Há jovens muito rápidos 
e vários estão pegando a 
bola muito bem. Não pare-
cem tão novatos como são”, 
completa o jogador.

O tesoureiro da equipe, 
Flávio Fioresi, acredita que 
o evento é importante para 
a cidade. “É uma experiência 
de uma clínica internacional 
com uma pessoa que tem vá-
rios títulos. É algo pioneiro 
para Jaboticabal e para o De-
fenders”, explica.

Já o presidente, Rafael 
Vieira, diz que a clínica ser-
ve para o futuro do time. “A 
importância maior é para 

o campeonato do ano que 
vem, porque pretendemos 
disputar e entrar para ga-
nhar”, comenta.

Defenders

Criado em 2013, o Jaboti-
cabal Defenders F. A. é um 
time amador de futebol ame-
ricano, que conta com atletas 
do município e de outras ci-
dades como Ribeirão Preto, 
Sertãozinho, Monte Alto e 
Taquaritinga. A equipe pos-
sui 40 jogadores que treinam 
duas vezes por semana.

Recentemente o time foi 
convidado para ser mem-
bro fundador da Confe-
rência Anhanguera, que faz 
parte da LPFA (Liga Paulis-
ta de Futebol Americano) e 
da CBFA (Confederação 

Quase 
brasileiro

Matt Bassuener se in-
teressou pelo Brasil após 
uma boa passagem pelo 
time do Fluminense Im-
peradores, em 2011, onde 
foi campeão brasileiro em 
uma partida contra o Cori-
tiba Crocodiles, jogando na 
casa do adversário.

Desde que chegou ao 
país do futebol, Bassuener 
passou a contribuir para o 
avanço do football, como o 
esporte da bola oval é cha-
mado nos EUA, além de 
ensinar e estimular os atle-

tas brasileiros através de 
suas aulas e clínicas.

Após o contato com o 
Brasil, o quarterback apren-
deu a falar português. Ou-
tro fator que o ajuda é sua 
namorada, que é brasileira, 
o que o aproximou ainda 
mais do país.

Entretanto, não é apenas 
o continente sul americano 
que conta com a experiên-
cia e os ensinamentos do 
jogador, pois ele já atuou 
em países de outros conti-
nentes.

Brasileira de Futebol Ame-
ricano).

A equipe busca o re-
conhecimento e sonha 
em ter a maior torcida da 
Conferência Anhanguera, 
que conta com equipes de 
Ribeirão Preto (RP Alli-
gators), Votuporanga (Mo 
Hawlks), São José do Rio 
Preto (Weilers), Araçatuba 
(Touros) e Presidente Pru-
dente (Coronéis).

Neste ano o Defenders 
participará de amistosos 
e clínicas, visando dispu-
tar competições apenas em 
2015. Um dos primeiros pas-
sos é fazer uma seletiva que 
será realizada nos dias 22 e 
23 de março, com o objetivo 
de descobrir novos talentos.

(Colaborou: Luiz Neto)

Matt Bassuener durante clínica realizada no domingo (09), com os atletas do Jaboticabal Defenders F.A.  
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Aniversariantes

Renata Semolin Simões completou mais um ano de vida no 
último dia 12 de fevereiro. Parabéns Renata!

Carlos Alberto Pardim completou 43 anos no início do mês, dia 
primeiro de fevereiro. Parabéns Carlos, muitos anos de vida! 

Renata, 12/02

Carlos, 01/02

Gabrielli, 08/02

Gabrielli Orikassa completou 15 anos de idade no último dia 
08 de fevereiro. Parabéns Gabi! 

Foto do leitor!

Renata Yaoita nos enviou esta foto de uma estrada localizada na região de Lins (SP).
A foto foi tirada durante uma viagem e a curva parece não ter fim.

Quer participar do Foto do leitor? Envie sua foto para jaboticabalnews@gmail.com.


