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A maior virtude: o dever

cumprido. O pior defeito: a

mentira

Quem não tem personalidade,

falta-lhe a lealdade

Vexame é o grande privilégio

dos incompetentes

O prefeito Raul Girio e o gover-
nador Geraldo Alckimin confirma-
ram, nesta semana, a construção de
200 casas populares (R$ 14 milhões)
e reafirmaram a duplicação da rodo-
via Jaboticabal - Dobrada. O encon-

Raul Girio e Alckimin confirmam casas
populares e duplicação de rodovia

tro aconteceu em Araraquara.
A parceria entre Prefeitura e

Governo do Estado de São Paulo
investirá, em média, R$ 70 mil por
casa. “Já está aprovado pelo go-
vernador. Agora vamos comprar o

terreno e dar andamento ao pro-
cesso”, explica o prefeito.

Ackmim também reafirmou a
duplicação de um trecho de uma
das principais rodovias do país –
a Brigadeiro Faria Lima. “Realiza-

mos um novo estudo, fruto de uma
ação conjunta de prefeitos. O re-
sultado apontou um novo índice
de VDM (Volume Diário Médio),
confirmando que, pelo fluxo, a
obra hoje é viável. Conseguimos

a duplicação destes 13 km entre
Dobrada e Jaboticabal. Nossa ex-
pectativa é que as obras comecem
ainda este ano”, confirma Raul.

Redução de pedágio – No final
de abril, o prefeito e o secretário

da Indústria e Comércio, Valdemir
Lutti, estiveram em São Paulo e
protocolaram o pedido de redução
de 50% no valor do pedágio da
Praça Barrinha-Jaboticabal (SP
253) e a duplicação de rodovias.
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CANTINHO DA REFLEXÃO

O nome de Santa Margarida Maria
Alacoque está intimamente ligado à fer-
vorosa devoção ao Sagrado Coração de
Jesus, comemorado pela Igreja no mês
de junho. Foi a ela que o Senhor deixou
a mensagem: “Eis o Coração que tanto

tem amado os homens e os cumulou

de benefícios, e em resposta ao seu

amor infinito, em vez de gratidão, en-

contra esquecimento, frieza e despre-

zo”.

Foi ela quem, intensamente, propa-
gou pelo mundo inteiro essa devoção.
Tanto que o Papa Leão XIII consagrou
o mundo ao Sagrado Coração de Jesus.
Assim como vários outros Sumos Pon-
tífices que, de maneiras diversas, mani-
festaram-se a favor desta devoção. Nos-
so saudoso Beato João Paulo II, em

Sagrado Coração de Jesus,
fonte de restauração e paz

1980, também nos convocou para uma
adesão profunda ao Sacratíssimo Cora-
ção.

Entre os documentos e escritos en-
contramos a Encíclica de Pio XII, “Hau-

rietis aquas”, de 15 de maio de 1956.
Nela, o Pontífice salienta que é o pró-
prio Jesus que toma a iniciativa de nos
apresentar o Seu Coração como fonte
de restauração e de paz: “Vivamente

desejamos que todos os que se gloriam

do nome de cristãos e lutam ativamen-

te por estabelecer o reino de Jesus Cris-

to no mundo, considerem a devoção

ao coração de Jesus como bandeira e

manancial de unidade, de salvação e

de paz” (H.A.72).

Eu, particularmente, sou muito agra-
decido a Deus, pois ainda no meu tem-
po de menino, com 12 anos, fazia ado-
rações noturnas, na época que estudava
nas Escolas Profissionais dos padres sa-
lesianos, no Liceu Coração de Jesus.
Agora sou capaz de entender que muita
coisa que vivo e realizo hoje foi semea-
da em mim pelo próprio Jesus naquelas
noites de adoração. Não é mérito meu
ter começado tão cedo, foi uma imensa
graça, que eu não sou capaz de avaliar.
O fato da Canção Nova ser hoje uma
“Comunidade de Amor e Adoração” é
consequência disso.

Jesus está esperando você, de braços
abertos, na Santíssima Eucaristia. Ele
quer dar a você a graça de estar com
Ele, de coração a coração, nas horas
privilegiadas da sua adoração. Que o
Coração de Cristo seja seu refúgio.
Amém!

Seu irmão,

Sabe aquele momento que a gente
pensa que chegou no limite das próprias
forças e que não vai mais conseguir
avançar?

Quando não contemos as lágrimas
(e nem devemos!) E tudo parece um
grande vazio?

Esse momento que, não importa a

ERGA-SE!!!
nossa idade, pensamos que já é o fim.

E um desânimo enorme toma conta
da gente.

Esse momento, ao contrário do que
parece, é justamente o ponto de parti-
da.

Se chegarmos a um estado em que
não avançamos mais, é que devemos
provavelmente tomar uma outra dire-
ção.

Quando chegamos a esse ponto, é
sinal de que alguma coisa deve ser feita.

Não espere que os outros construam
para você, planeje e faça.

Eu sempre falo aqui, que você é res-
ponsável pelos seus próprios sonhos.

Nas obras da vida, não precisamos
de arquitetos.

Com um pouco de imaginação e um
boa vontade, podemos reconstruir so-
zinhos a casa que vamos morar.

É humano se sentir fragilizado.
Às vezes é até mesmo necessário,

para que a gente tenha consciência, que
não somos infalíveis, não somos super-
heróis.

Mas seria desumano parar por aí.
E injusto?
Para os outros, mas principalmente

para com você mesmo.
Recomeçar é a palavra.
Recomeçar cada vez.
A cada queda.
A cada fim de uma estrada.
Insistir.
Se alguém te feriu, cure-se.
Se te derrubaram, levante-se.
Se não gostam de você, ame.
Erga-se. Erga a cabeça.
Olhando para baixo, só podemos ver

os próprios pés.
É preciso olhar para frente.
Tenha uma atitude positiva.
Ninguém consegue aturar por muito

tempo, uma pessoa que só vive a recla-
mar, se desvalorizar.

E afinal, você gosta de auto-pieda-
de?

Porque só quando buscamos esse sen-
timento de piedade, é que estamos real-
mente, sem a menor auto estima. Afi-
nal, que dor foi essa que te fez esquecer,
que você é um filho de Deus perfeito? E
que você e nem ninguém, merece fazer
isso, com você mesmo. Esqueceu que
você não está sozinho? Que em você
mora um ser maravilhoso, o seu pró-
prio Espírito, um Anjo enviado por Deus,
para habitar e viver por você, e que fica
chocado com sua descrença e auto-pie-
dade, sem nunca buscar dentro de você
esse Eu  maravilhoso, que tanto quer
ajudar você.

Pense nisso, erga sua cabeça, men-
talize e busque dentro de você a sua
melhor parte... sua Alma que clama e
chama por você!

Boa Sorte  meus amigos, e pense
bem: erga sua cabeça, pois um Deus ma-
ravilhoso espera por você. Busque-o, aí
dentro de você!

Porque será que o povo está sofren-
do tanto? A resposta é simples: porque
deixaram de obedecer à voz do Senhor.
Quando ouvires a voz do Senhor, teu
Deus. Todas as bênçãos virão sobre ti e
te alcançarão (Deuteronômio 28.2).
Quando os filhos de Israel estavam pas-
sando pelo deserto, em direção à terra
de Canaã, eles murmuravam muito, por-
que não conseguiam ver as bênçãos que

PORQUE O POVO SOFRE?
o Senhor havia prometido. O seu cora-
ção estava endurecido e não compreen-
diam o trabalhar de Deus, em suas vidas.
Eles caminharam no deserto, quarenta
anos, andando em círculos. Porque o
Senhor falou com Moisés, dizendo: En-
via homens que espiem a terra de Ca-
naã, que eu hei de dar aos filhos de Isra-
el. De cada tribo de seus pais, enviareis
um homem, sendo qual maioral entre
eles. No total foram doze homens. Eles
foram e passaram quarenta dias na terra
e viram os frutos da terra, como eram
enormes. Precisou de dois homens para
carregar um fruto. Eles voltaram dizen-
do: Moisés, a terra verdadeiramente é
muito boa, olha os frutos. Porém, os
seus moradores são fortes, as cidades
são moradas e bem guardadas. Eles pa-
recem gigantes, e nós para eles, somos
como gafanhotos. Não vamos conse-
guir vencê-los. Eles fizeram o coração
do povo derreter e, todos começaram a
murmurar. Josué e Calebe até tentaram
animar o povo, dizendo: o Senhor pro-
meteu e certamente Ele dará esta terra
para nós. Nada adiantou. Então o Se-
nhor disse: Moisés, todos de vinte anos
para cima, não entrarão na terra pro-

metida, salvo somente Josué e Calebe,
porque eles ouviram a minha voz e não
duvidaram de mim (Números 13.1 aos
33). Que tristeza! Morreram no deser-
to, sem ver as bênçãos do Senhor se
cumprir. Quantos que hoje não estão
vivendo nesta situação, só porque as
coisas não estão acontecendo como elas
queriam. Ouçam a voz do Senhor, que
fala em seu coração, dizendo: Não te-
mas, porque Eu sou contigo. Quantas e
quantas vezes os israelitas não ouviram
esta frase da boca de Moisés. Era o pró-
prio Deus falando com eles. As pessoas
sofrem por falta de conhecimento, da
verdade da palavra de Deus. Devemos
prestar mais atenção na palavra. Jesus
disse: E conhecereis a verdade, e a verda-
de vos libertará (João 8.32). Somente a
revelação da palavra de Deus é que pode
transformar a vida de qualquer pessoa
que a ouve. Os filhos de Israel despreza-
ram toda a palavra que o Senhor falou
através de seu servo Moisés. Mas quando
eles davam ouvido, todas às coisas pros-
peravam, de tal maneira, muito mais
abundante. Não lhes faltavam nada. Você
pode ter tudo nesta vida, prosperidade,
felicidade, em todas as areias, basta so-

mente ouvir a palavra de Deus e colocá-
la em prática. Deus tem o melhor para
cada um de nós. Mas, o que Ele quer, é
que obedeçamos aos seus mandamentos
e andemos na sua Lei. Josué e Calebe
ficaram firmes e obedeceram, ainda que
todos ficaram contra eles. Mesmo as-
sim, não duvidaram da palavra de Deus,
e no final tiveram uma grande recom-
pensa do Senhor. Seja forte e muito co-
rajoso, não desanime, ainda que as coi-
sas estejam muito difíceis, continue obe-
decendo à palavra do Senhor, dando
ouvido à sua voz. Eu tenho certeza que
tudo na sua vida, vai dar certo. Tão-
somente, esforça-te e tenha mui bom
ânimo, para teres o cuidado de fazer
conforme toda a Lei que meu servo
Moisés te ordenou. Dela não te desvie,
nem para a direita, nem para a esquer-
da, para que prudentemente te condu-
zas por onde quer que andares. Assim
como Eu fui com Moisés, assim serei
contigo. Não te deixarei, nem te de-
sampararei. (Leia Josué 1. 1 ao 9). Deus
é com você, siga em frente. Esta é a
minha oração. Pr. Anastácio Martins.
Ouça o nosso programa (A Verdade da
Palavra). Diáriamente na Gazeta FM
107.9 - das 5hrs3omin às 6hrs30min

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

Quem não vem pelo amor, vem pela
dor. Somos eternos em espírito.

A cultura adquirida  nos leva a um
mundo melhor.

FORA DA CARIDADE, NÃO  HÁ
SALVAÇÃO. O que nos dificulta é a ig-
norância

Temos que amar, para perdoar. A hu-
mildade é uma qualidade maior do espírito
,que vence o orgulho. A VERDADE  nasce
quando vencermos a ignorância e fizer-
mos nascer a sabedoria   como luz, para
iluminar os caminhos  ao entendimento,
das leis de DEUS  E O AMOR DE JESUS.

A  responsabilidade de nós, está em
sermos construtores de um mundo que
nos leva a caminhos seguros, vividos e
alicerçados pelo amor. Temos que tra-
balhar com olhos do coração, a humil-

PRECISAMOS  ESTUDAR E APRENDER PARA  EVOLUIR
dade da felicidade, a fé do poder, a espe-
rança no tempo, a caridade vencendo o
orgulho. Tudo nasce para sermos ven-
cedores de nós mesmos, dentro da re-
forma íntima.

 EVOLUÇÃO A CURTO E A LON-
GO PRAZO.

Evolução, crescimento lento e pro-
gressivo, no amadurecimento espiritu-
al, que nos leva a galgar elevados de-
graus, dentro da hierarquia de valores.

 0 tempo guardou saudades e lem-
branças de outra vidas, do passado para
o presente, vindas do livro eterno da
felicidade e do amor, trazendo aconte-
cimentos, revivendo recordações, nas
ligações do ontem, hoje e do sempre.

Um  mundo não é igual a outro. O
mesmo acontecendo com as vidas, que
são diferenciadas pela ações e reações.
Nascemos para juntarmos direitos e de-
veres, nas vidas sucessivas, nas opera-
ções entre dois mundos, dois planos.

 Seremos mensageiros da BOA NOVA.
Pioneiros das mudanças, num ciclo das dife-
rentes condições de vidas,  que passam de
uma época para outra,  dentro de um siste-
ma criado por DEUS,  levando em conside-
ração o KARMA,  coletivo ou individual .

Tudo muda com o tempo. Trans-
formações, mudanças por necessidades
de evolução, a curto e a longo prazo.

A FÉ, A ESPERANÇA E A CARI-
DADE, SÃO LUZES DE AMOR.

Adoniran Barbosa foi um tipo de
artista que hoje não existe mais, como
a própria São Paulo que ele cantava e
não conseguia mais reconhecer nos úl-
timos anos de vida.

Adoniram nasceu com o nome de
João Rubinato, em 6 de agosto de 1910,
na cidade de Valinhos, região de Campi-
nas, no interior paulista. Filho de um
casal de imigrantes italianos de Veneza,
sem muitos recursos, era o caçula de
sete irmãos. Em 1926, aos 16 anos,
conseguiu trabalho como garçom na
casa de Pandiá Calógeras,  ministro da
guerra no governo de Artur Bernardes.

Adoniram decidiu adotar São Paulo
como morada e musa de suas poesias.
Era 1932, e  ele foi morar em pensões
no centro da cidade. Primeiro na rua da
Glória, depois na rua Aurora, no Brás,
no Bexiga, na Ladeira Porto Geral, lu-
gares que lhe deram as referências e his-
tórias que mais tarde rechearam seus
sambas. Trabalhou na rua 25 de Março,
como vendedor e entregador de teci-
dos. Nas horas de folga, caminhava até
o largo da Misericórdia, onde ficava a

ADONIRAM BARBOSA
UM POETA QUE COLOCOU A CIDADE DE SÃO PAULO NO SAMBA

Rádio Cruzeiro do Sul. A emissora já ti-
nha transferido para a praça do Patriar-
ca e Adoniram continuava levando gon-
gadas no show de calouros de Jorge
Amaral.

Até o dia em que interpretou Filosofia,
de Noel Rosa, e ganhou o direito de  cantar
mais uma vez por semana na rádio.

Nessa época adotou o nome artísti-
co, emprestado o primeiro nome de um
amigo que trabalhava no Correio e o
segundo de um sambista carioca, Luiz
Barbosa. O primeiro sinal de que sam-
bas de Adoniram tinham qualidade e
apelo popular aconteceu em 1935, quan-
do venceu o concurso de Carnaval or-
ganizado pela Prefeitura de São Paulo
com a marcha Dona Boa, em parceria
com o maestro J. Aimberê.

Apesar da repercussão  do concurso,
o sucesso da música não foi o suficiente
para tirá-lo do anonimato. Foi traba-
lhar com Vicente Leporace e Blotta Ju-
nior como rádio-ator. O sucesso como
rádio-ator não escondeu a verdadeira
vocação de Adoniran, que era a música.
Após 40 anos, em 1950, compôs e gra-
vou Saudosa Maloca, mas o compacto
não teve repercussão.

Osvaldo Molles, usou Saudosa Ma-
loca como base para escrever o progra-
ma História da Maloca. Muitas históri-
as apresentadas na rádio foram basea-
das em fatos relatados pelo composi-
tor.

Adoniran se consagrou como compo-
sitor quando o grupo Demônios da Garoa,
gravou Saudosa Maloca e Samba do Ar-

nesto. O negócio era compor para eles, e
assim  com Apaga o Fogo Mané,  Abrigo
de Vagabundos, Mariposa, Progressio,
Colibri, Iracema e Eu vou pro Samba.

O coração de Adoniram como sam-
bista aconteceu em 1965, quando um de
seus maiores sucessos, Trem das Onze,
venceu o concurso de Carnaval do Rio
de Janeiro. Paralelamente ele ainda
encontrou tempo para se aventurar
como ator de cinema.

Era a época de ouro dos Estúdios
Vera Cruz, em São  Bernardo do Cam-
po, no ABC Paulista, e participou das
gravações de  O Cangaceiro, Classe
Média e Caídos do Céu. Com Mazaropi,
participou de Candinho e a Carrocinha.
Na TV participou de Xeque-Mate, Mu-
lheres de Areia, Os Inocentes e Ovelha
Negra. Em outubro de 1982, foi inter-
nado no hospital São Luiz por causa de
uma crise de bronquite.

Em um mês depois, voltou ao hos-
pital, entrou em coma e faleceu às 17 h
do dia 23 de novembro, de efisema pul-
monar. Deixou a viúva Matilde Luttes,
com quem foi casado por 40 anos, e
uma filha Maria Helena Rubinato, de
um relacionamento anterior a Matilde.
Sua morte serviu para fortalecer ainda
mais o sentimento que o povo paulista-
no tinha por seu poeta. No dia do pri-
meiro aniversário de sua morte, todas
as rádios da capital Tocaram Trem das
Onze, no mesmo em que ele morreu. As
Histórias cantadas nos sambas de Ado-
niram Barbosa se confundem com a his-
tória de São Paulo dos anos dourados.

Foi desse jeito irreverente que Adoni-
ran escreveu a história de São Paulo.

Adoniran Barbosa morreu em 23 de
novembro de 1982.

O RETRATO DE DORIAN GRAY:
Ao chegar a Londres, o jovem e pode-

roso, Dorian Gray é envolvido em um
mundo de devassidão e decadência pelo
lorde Henry Wotton, que o apresenta a
alta sociedade e também aos prazeres he-
donistas da cidade. Desesperado em pre-
servar sua beleza capturada em um quadro
pintado pelo artista Basil Hallward, Dori-
an faz um pacto leviano: Troca sua alma
pela juventude eterna, levando-o a um
caminho de perversidade e assassinatos,
afim de proteger seu terrível segredo. Ato-
res desse filme Colin Firth e Bem Burnes,
Paramont Pictures.

No século dos avanços científicos e
comportamentais, a intolerância encon-
trou espaço para sobreviver e, longe de
acabar (1900) vai ser um dos legados para
o século XXI. Quando Oscar Wilde mor-
reu, dia 30 de novembro de 1900, em
Paris, o autor de O Retrato de Dorian
Gray tinha 46 anos, estava falido e aba-
tido pelos constantes ataques à sua vida
pessoal. Filho do cirurgião sir Willian
Wilde e da poetisa Jane Francesca Elgee,
Oscar Fingall Wild nasceu em Dublin (Ir-
landa), em 16 de outubro de 1854. Para
evitar fofocas a respeito de sua sexuali-
dade, sua mãe lhe arrumou um casamen-
to de conveniência. Teve então, dois fi-
lhos. Em 1891, um ano depois de O Re-
trato de Dorian Gray, conheceu Alfred
Douglas, um homossexual, mais conhe-
cido de Londres. Em 1895, tornou-se
público o envolvimento entre os dois.
Foi condenado a dois anos de trabalho
forçados em Reading, e saiu da prisão em
1897. Morreu na França, 3 anos depois.

Havia um médico grego, culto, do-
tado de uma mente científica. Ele co-
nhecia os Filósofos Gregos, leu Hipó-
critas, Platão, Sócrates e muitos outros.
Sua mente era aberta, seu pensar, livre.
Nada o convencia sem passar pelo cri-
vo da sua inteligência. Seu nome: Lu-
cas. Alguém passou por sua Vida e cau-
sou um vendaval. Não o conheceu fisi-
camente, não viu seus feitos, não ouviu
suas palavras, mas tudo que lhe trans-
mitiram oralmente sobre ele revirou seu
mundo, roubou a cena, mudou seu nor-
te. Seu nome: Jesus.

Lucas provavelmente teve acesso
aos escritos de Marcos sobre a biografia
de Jesus, mas o Evangelho de Marcos
não era tão detalhista. Como homem

Reflexão  -  Lucas das Letras e conhecimento investigati-
vo, o Médico grego teve um forte dese-
jo de dar sua contribuição à História.

Resolveu fazer um levantamento
minucioso das ideias e reações de Jesus.
Não era um relato biográfico no senti-
do estrito do termo, mas um estudo,
pautado pela ordem e pela fidelidade.

No Prólogo de seu Evangelho res-
salta sua pesquisa. Expõe seu levanta-
mento acurado de dados, sua incansável
procura por detalhes. Queria fugir da
especulação, escapar do achismo religi-
oso e produzir um texto único sobre
uma pessoa concreta. Como realizar essa
complexa pesquisa?

Lucas procurou testemunhas ocula-
res, fatos objetivos, relatos que não se
pode duvidar para que pudesse organi-
zá-los num livro com alta credibilidade,

capaz de convencer seus leitores. Com
esse propósito Lucas apareceu em Jeru-
salém.

Após várias entrevistas e diversas
anotações, ele desejou ir mais loge. Pre-
cisava encontrar Maria. Será que a en-
contraria? Será que estaria viva?

Depois de uma longa caminhada
conseguiu encontrar a mulher mais enal-
tecida da Humanidade. Por que creio que
Maria foi entrevistada diretamente por
Lucas? Por causa das evidências psico-
lógicas.

Provavelmente no ano de 60 d.C., é
a data aceitável historicamente que Lu-
cas escreveu seu Evangelho. Mais de
meio século desde o nascimento de Je-
sus.

Reflexão baseada em texto do livro -
Maria, a Maior Educadora da História

P/ Prof. João Pito
Nos últimos anos, do século XIX e

nos primeiros do XX, a febre amarela já
atingia com altos índices de morbidade
no Estado de São Paulo. O Porto de
Santos e um grande número de cidades
do interior, foram duramente atingidas.

Foi nessa ocasião que o Dr. Emílio

Marcondes Ribas, então diretor do ser-
viço sanitário do Estado de São Paulo,
publicou em 1901, o opúsculo “O mos-
quito considerado como agente de pro-
pagação da febre amarela”.

Este foi o primeiro trabalho brasi-
leiro sobre o assunto, escrito sob influ-
ência das pesquisas da Comissão do

A  PANDEMIA  DA  FEBRE  AMARELA  EM  SÃO  PAULO
“A morte começa a chegar quando o homem desiste de aprender”

Exército Americano em Cuba e da teo-
ria de Finlay.

Foi Emílio Ribas o primeiro a con-
siderar que, entre nós, o Dr. Adolfo Lutz,

diretor do Instituto Bacteriológico do

Estado de São Paulo se preocupava
com pesquisas sobre a disseminação da
febre amarela.

Emílio Ribas chamava o mosquito
transmissor de Culex Taeniatus,  deno-
minação conhecida desde 1762 quando
Lineu o classificou como: Culex Aegypti,

sua denominação definitiva, Aedes Ae-

gypti, é atribuída a Silver em 1926.

Quando a febre amarela atingiu vio-
lentamente o interior paulista – Soro-

caba, São Simão, Campinas, Rio Cla-

ro, Araraquara, Jaú, Pirassununga,

Jaboticabal e Ribeirão Preto – entre
1896 e 1903, Emílio Ribas aplicou em
seu trabalho de sanitarista os conheci-
mentos científicos que acumulara como
veremos no crescer deste estudo..

O SURTO EM RIBEIRÃO PRE-
TO

“Febre renitente biliosa grave dos
países quentes, febre gastro-entero-he-
pática, influenza complicada com im-

paludismo, febre de mau caráter ou sim-
plesmente entidade mórbida eram algu-
mas das denominações estapafúrdias que
os clínicos da região de Ribeirão Preto
davam como causa mortis das vítimas
da terrível febre amarela”.

Encravada no Nordeste paulista, a
região de Ribeirão Preto,  nesta segunda
metade do século XIX, era convulsio-
nada pela “onda verde” do café, as suas
terras roxas [rosas] e o seu clima favo-
reciam o deslocamento da “marcha do

café” para essa região, fazendo dela o
maior empório cafeeiro do País [Mi-
randa-1971].

Milhares de imigrantes europeus fo-
ram atraídos para a “Capital do Café”

devido à preferência dos fazendeiros da
região pela mão-obra-livre, em substi-
tuição aos escravos africanos.

Entre 1889 e 1906, fixaram-se no
Estado de São Paulo um milhão, trinta
e nove mil e novecentos e oitenta e
sete imigrantes, segundo o escritor Tau-

nay em 1941, espalhados pelas várias
regiões cafeicultoras, pelas ferrovias
construídas a partir de 1883;

[...Nas comunidades do norte da

Itália onde a revolução industrial ar-

ruinou a lavoura de sobrevivência, al-

gumas comunas emigraram todas, nem

o cura ficou e, um dos artífices disso foi

o Ministro da Agricultura de D.Pedro

II Martinico Prado que mandou para

a Europa muitos agentes para atrair

imigrantes..], [PITO, J.G. in – “Imi-

gração Italiana Para o Brasil- 1870 a

1930].

Essa imensa massa imigratória fixou-
se nas fazendas “colônias” ou improvi-
sou o que pôde, no exercício das suas
modestas profissões, nos núcleos urba-
nos ainda incipientes, na região de Ri-
beirão Preto.

Sem quaisquer infras-estruturas para
comportar um crescimento populacio-
nal daquelas proporções, as cidades do
Nordeste paulista tornaram-se logo fo-
cos insalubres, onde a ausência de água
encanada e de limpeza pública [???] as-
sociadas à ignorância, ao respeito dos
padrões de higiene, facilitaram a pro-
pagação de muitas mais doenças tropi-
cais, como a malária, a febre tifóide, a

tuberculose, a varíola e a febre

amarela.[continua...]

Prof. João Pito
“O ânimo é a mais saudável medici-

na” – Salomão.
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CERVEJARIA PALAZZO LTDA, torna público que requereu
da CETESB a Renovação da  Licença de Operação  para padroni-
zação de aguardente de cana-de-açúcar, sito à Rua Roque Ma-
lerbo nº 266, Jardim Grajaú, Jaboticabal - SP.
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Um dos momentos mais importan-
tes do futebol de Presidente Prudente
foi em 1962. E teve como personagem
central nada menos do que Pelé, o Rei

O DIA EM QUE O REI PAROU
PRESIDENTE PRUDENTE

Prudentina em 1961, que subiu para a  divisão de elite. Em pé, identificamos, da esquerda para a
direita, Fernandinho (o terceiro), Vicente (o quarto) e Celso Payane (o último). Agachados, também da
esquerda para a direita: Ademar Pantera é o segundo, seguido por Cláudio Garcia, Dr. Rubis e Tomás.
Lembrando que em 1961, a Prudentina venceu o Jaboticabal Atlético por 3 a 1 e o segundo jogo 1 a 1.

“Corinthians” de Presidente Prudente, em 1961. Em pé, da esquerda para a direita: Cotia (que jogou
no Juventus), Acosta, Bianchini, Luís Valente, Brandão e Bertamin. Agachados: Teotônio, Nélson,
Luquis, Joãozinho e Plínio.

Prudentina - 1962 - Em pé, da esquerda para a direita: Rosan, jogador não-identificado, Flávio,
Rubens Caetano, Roberto e Vicente. Agachados: Reginaldo, Zeola , Cláudio Garcia é o terceiro, Zé
Maria e Roiter. A Prudentina disputava a divisão de elite do futebol paulista.

do Futebol. No dia 5 de agosto daque-
le ano, a presença do então bicampeão
do mundo na cidade mexeu com a roti-
na da população. Especialmente com

os torcedores da Prudentina.
A equipe, que acabara de ser cam-

peã da Segunda Divisão Paulista em
1961, receberia do elenco santista,
aquele que dava shows por onde pas-
sava na década de 60, a taça conquis-
tada no anterior. Tudo porque o Peixe
era o atual campeão da primeira divi-
são. À época, Zito, Pepe e Pelé fize-
ram as honras e premiaram o elenco
time de Prudente.

O resultado do jogo pouco impor-
tou à época. A derrota por 2 a 0 ficou
de lado na festa que foi feita pela pre-
sença do Santos e da entrega da taça.
Os momentos de glória da Prudentina,
no entanto, pararam por aí, na conquista
da Segunda Divisão em 1961. O time
ainda se manteve na elite até 1968, mas
não resistiu. Caiu novamente.

A DIFERENÇA:
Pelé saiu pelas ruas de Presidente

Prudente, a presença dele na cidade
foi incrível. Mexeu como todos. Era o
melhor jogador do mundo passeando
pelas ruas, dando autógrafos. Ele che-
gou a parar em uma praça para aten-
der as pessoas.

05/08/1962 - Campeonato Paulista
Santos 2 X Prudentina 0. Arbi-

tro: Anacléto Pietro Bon. Gols: de
Pelé e Pação.

Santos jogou com: Gilmar, Lima,
Olavo, Dalmo, Calvet, Zitto, Dor-
val, Mengalvio, Pagão, Pelé, Tite.

Prudentina com: Rosan, Vicen-
te, Rubens Caetano, Dari, Flavio,
Clóvis, Reginaldo, Mário, Zeolla de
Jaboticabal, Rubens e Ruiter

MEMÓRIAS DO ESPORTE

13.12.1992 - Tokyo (Japão) - Estádio Nacional de Tóquio - Fútbol Club BARCELONA 1 X 2 SÃO PAULO Futebol Clube
FCB: Zubizarreta; Ferrer, Ronald Koeman, Guardiola e Eusébio; Bakero (Goicoechea, 6'/2), Amor, Stoichkov e Michael

Laudrup; Richard Witschge e Beguiristain (Nadal, 34'/2). Técnico: Johan Cruyff.
Gol: Stoichkov, 12'/1. Gols: Raí, 27'/1; Raí, 34'/2. Árbitro: Juan Carlos Loustau (Argentina).

Palmeiras, campeão de 1969: Ra-
mon de Carranza.

Foto do time palmeirense que con-
quistou o primeiro troféu Ramon de
Carranza, em 1969. O Palmeiras en-
frentou primeiro o Atlético de Madri,
no dia 30 de agosto, e ficou no em-
pate por 1 a 1 (gol de Cardoso, para

o Palmeiras, e Garate, para o time
espanhol). Nos pênaltis, o alviverde
comandado por Rubens Minelli ven-
ceu por 3 a 2 e o herói foi o goleiro
Chicão, que defendeu quatro penali-
dades. Na final, no dia 31 de agosto,
o Palmeiras bateu o Real Madrid por
2 a 0, gols de Zé Carlos e Dé. Acima,

em foto um pouco prejudicada pelos
anos, em pé: Eurico, Minuca, Zé
Carlos, Baldocchi, Dé e Chicão. Aga-
chados: massagista Osmar, Copeu,
Jaime, Cardoso, Ademir da Guia e
Serginho. O mascote, perto de Ade-
mir da Guia e Serginho, é Mauro
Beting.

Voltando no tempo, poucos torce-
dores se lembram que no ano de 1956 o
Santos foi “bi-campeão” paulista, pela
primeira vez na sua história.

Porém, bem poucos esportistas se
recordam que no dia 05/07/1956, o San-
tos com seu time titular jogou aqui em
Garça e perdeu por 2 a 0. A manchete da
Comarca foi a seguinte “Com um fute-
bol vistoso o Garça Esporte Clube su-
plantou o Santos, campeão paulista,
jogando no Estádio de Vila Williams”. A
reportagem foi do são-paulino Orlando
Covolan, que também destacou: “atu-
ando com mais lucidez e objetividade, o
alvi-anil garcense soube se impor com
categoria ao Santos, vencendo-o por 2
a 0, gols marcados ainda na etapa inici-
al, por intermédio de Ceci e Evaldo,
descrito da seguinte forma: aos 6 minu-
tos Evaldo escapou pela direita e cru-
zou, o goleiro Manga tentou cortar a
bola, que acabou entrando no gol dire-
to. O segundo gol: o Garça atacou e num
bate rebate dentro da área, Ceci fuzilou

O DIA EM QUE O GARÇA VENCEU O SANTOS
EM 1956 POR 2 A 0 .TINHA  DOLEITE, QUE JOGOU NO JABOTICABAL

ATLÉTICO NO MESMO ANO

no canto, sem chances para Manga”. A
renda foi de Cr$-180.000,00, e o árbi-
tro da FPF foi Antonio Assunção Perei-
ra”.

Com relação ao time praiano, Or-
lando Covolan, relatou “que o quadro
santista não atuou a contento, talvez
pela ausência de Jair da Rosa Pinto, en-
tão craque do time. Com a derrota em
Garça, o Santos perdeu uma invencibili-
dade de 16 jogos.

GARÇA: Velasco; Agamenon e
Charret; Altamiro, Mauri e Doleite; Li-
quinho (Irineu Palmeira), Zigomar, Ha-
roldo, Ceci e Evaldo.

SANTOS: Manga (Barbosinha);
Hélvio (Wilson) e Ivan (Feijó); Ramiro
(Valdir), Fiote e Zito (Cássio); Alfredi-
nho (Zinho), Carlinhos, Pagão, Vascon-
celos e Dorval. Os jogadores Pepe e
Formiga não vieram, pois foram con-
vocados para servir à seleção brasileira.

Só para se ter uma ideia da impor-
tância da vitória do Garça, vale ressal-
tar que o Santos entraria em campo 24

horas depois (numa terça-feira) na Vila
Belmiro, e venceria o famoso esqua-
drão espanhol do Real Madrid, pelo pla-
car de 2 a 0.

Recordamos uma das formações do
Garça, do final da década de 50. Em pé,
da esquerda para direita: Agamenon,
Scurachio, Tóti, Goiano, Cido Tramon-
tini e Walter Palmital; Agachados: Al-
cides Rissi, Irineu Palmeira, Damazini,
Plínio Dias e Nado.

Na outra foto conseguimos reunir,
depois de 55 anos, os jogadores Agame-
non Galvão e Irineu Palmeira, que de-
fenderam o Garça na memorável vitó-
ria diante do Santos. O zagueirão Aga-
menon disse que teve que se desdobrar
para marcar o ataque santista, a ponto
de tirar uma bola de bicicleta, em cima
da risca fatal. Já o comedido meio-cam-
pista Irineu afirmou que o resultado foi
incontestável, com o Garça disputando
uma partida impecável, fazendo por
merecer a vitória sobre o então bi-cam-
peão paulista.

Em pé da esquerda para direita: Agamenon, Scurachio, Tóti, Goiano, Cido Tramontini e Walter
Palmital. Agachados: Alcides Rissi, Irineu Palmeira, Damazini, Plínio Dias e Nado.



AOS TRÊS ANJOS PROTETORES
Se você estiver em alguma dificuldade financeira, de doença ou qualquer

outra coisa, faça isso durante três dias seguidos: pegue um prato e acenda três
velas, colocando um pouco de água com açúcar. Coloque-o em algum lugar
mais alto que sua cabeça e ofereça aos três Anjos Protetores: Rafael, Gabriel e
Miguel.

Faça o pedido e em três dias você alcançará a graça. Mande publicar no 3º
dia e veja o que acontecerá no 4º dia. (M.F.C.)

JARDINÓPOLIS - Vende-se
1 terreno murado com edícula e 3 cômodos de laje
Bairro Jardim São Jorge.
Tratar na Rua São Paulo, 245 -  em Ribeirão Preto.
Valor:  R$ 75.000,00

Telefones: (16) 8149-8186 ou
(16) 9721-3241 – Gilberto

Muito nova! Moto de rua com documentos em dia.
Moto 2007/2008 com 20.000 Km. Valor R$8.000,00.

Vendo tornado 2007

Fone: 3203-3315 Rodrigo

Entre os dias 7 e 23 de junho, o Sesc realiza o Circuito Sesc de
Artes 2013, que irá percorrer 102 cidades do interior, litoral e Grande
São Paulo,  com uma programação cultural diversificada e itinerante.
Serão 63 atrações que reúnem mais de 340 artistas nacionais e inter-
nacionais de música, dança, teatro, circo, intervenções artísticas
que incluem artes visuais, literatura e artemídia e ainda cinema.

SESC EM JABOTICABAL

EDITAL Nº 002/13
O Dr. Oswaldo José da Silva, Delegado

de Polícia do 1º Distrito Policial, no uso das
atribuições de seu cargo etc...

Faz saber, a todos o quanto o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
no dia 27/06/2013, às 09 h00min, pelo Sr. Dr.
CLÁUDIO JOSÉ OTTOBONI MD. Delegado
Seccional de Polícia de Sertãozinho/SP, será
procedida correição ordinária periódica nes-
ta delegacia.

Faz saber ainda, que na oportunidade a
Autoridade Corregedora facultará ao público
em geral a apresentação de queixas, reclama-
ções ou  sugestões referente aos serviços po-
liciais atinentes. E para que ninguém possa
alegar ignorância, determinou a Autoridade
lavrar o presente edital, que será afixado no
local de costume, publicado pela imprensa es-
crita e divulgado pela imprensa falada.

Jaboticabal, 14 de maio de 2013
Dr. Oswaldo José da Silva

Delegado de Polícia

GRÃO MIX TORREFAÇÃO LTDA - ME torna público que rece-
beu da CETESB a Licença de Operação N° 52001178 , válida até 27/
05/2016, para TORREFAÇÃO DE AMENDOIM à AV MAJOR HILA-
RIO TAVARES PINHEIRO, 3273, JD PEDROSO, JABOTICABAL.

IMA INCORPORADORA MACHADO AIDAR – LOT. RESID.
PARQUE DOS GIRASSOIS torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação de Loteamento Nº 52000047, à PROLONGA-
MENTO DA RUA PROFESSOR MÁRIO CAMPOS, S/N, LOT. PQ.
GIRASSOIS, CHÁCARA SANTA ISABEL, JABOTICABAL/SP.

ABANDONO DE EMPREGO
CARREGARI E GIANGRECCO CONSTRUÇÃO CÍVIL LTDA,

CNPJ Nº 047.296.26/0001-94, sito à Rua José Bonifácio Nº 610, Jabo-
ticabal/SP. Comunica que o funcionário, ROSEMIRO APARECIDO
DA SILVA, CTPS  048114, SÉRIE 00304, não comparece ao serviço
desde 29 de abril de 2013. Vimos pelo presente informá-lo que nos
termos do dispositivo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica
designado o prazo de 3 dias a contar com a data da publicação, para
que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
CARREGARI  E  GIANGRECCO  CONSTRUÇÃO  CÍVIL LTDA

ORAÇÃO AO DIVINO
ESPÍRITO SANTO

A pessoa deverá fazer esta oração três
dias seguidos, sem dizer o pedido. Dentro
de três dias, terá alcançado a graça, por mais
difícil que seja. Publicar assim que receber a
graça.  Oh! Divino Espírito Santo, Vós que
me esclareceis em tudo. Que iluminais todos
os meus caminhos, para que eu possa atingir
a felicidade. Vós que me concedeis o subli-
me dom de perdoar, esquecer as ofensas e até
o mal que me tenham feito. A Vós que estais
comigo em todos os instantes de minha vida,
eu quero humildemente agradecer por tudo
o que sou, por tudo o que tenho, e confirmar
mais uma vez a intenção de nunca me afastar
de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou a
tentação material, com a esperança de um dia
merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os
meus irmãos na perpétua Glória e Paz. Amém.

Obrigado (a) por Vossa infinita
misericórdia!

Por uma grande graça alcançada.
(M.E.D.)
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Procura-se representante comercial para venda de alimentos
(Pingo de Leite Avaré). Vendas em Jaboticabal e Região, só será
aceito curriculum com experiência em Vendas. Interessados envi-
ar curriculum para o email: contato@gotasdeleite.com.br ou en-
trar em contato pelo telefone (14) 9631-5735.

O Fundo Social de Solidariedade de
Jaboticabal recebeu, no final de maio,
uma visita da técnica do Fundo Social
de Solidariedade do Estado de São Pau-
lo. O objetivo era tratar sobre os con-
vênios e parcerias entre os órgãos.

A equipe realizou vistorias locais e
orientou sobre as adequações neces-
sárias aos prédios e capacitação dos
educadores para a implantação de pro-
jetos como Horta Educativa, Escola
da Beleza, Escola de Moda, Padaria
Artesanal e Praça de Exercícios dos
Idosos.

Para a presidente do Fundo Social
local, Cidinha Girio, a visita foi bas-
tante proveitosa. “Esclarecemos algu-
mas dúvidas e tratamos sobre os cur-
sos que serão oferecidos à população.
Estamos empenhados em oferecer um
bom atendimento aos nossos jaboti-
cabalenses, como cursos de qualida-
de.”

Conheça os projetos:
Horta Educativa: O programa está

em fase de implementação em cinco
escolas municipais de ensino básico.
A capacitação dos educadores aconte-
cerá no dia 11 de junho.

A meta é fortalecer o trabalho edu-
cacional voltado à formação de valo-
res sociais, culturais e alimentares
compatíveis com a preservação da
cultura do país, do meio ambiente e da

Jaboticabal recebe visita do Fundo Social do Estado
Equipe orientou sobre implantação de diversos projetos, alguns já em andamento no Fundo Social do município

promoção de hábitos alimentares sau-
dáveis.

Escola de Beleza (polo regio-
nal): A assinatura do convênio está
em andamento. Para este curso, os
educadores serão capacitados para mi-
nistrar cursos em quatro modalidades:
assistente de cabeleireiro, depilação e
design de sobrancelhas, manicure e pe-
dicure, e maquiador. Os polos regio-
nais visam qualificar agentes multipli-
cadores e profissionais de Jaboticabal
e região.

Escola de Moda: O Fundo Social
irá escolher um local apropriado para
a instalação do curso de corte e costu-
ra e de modelagem. “Queremos capa-
citar os profissionais do município e
entidades, ampliando essa rede de qua-
lificação e solidariedade”, declara Ci-
dinha.

Padaria Artesanal: O projeto tem
como alvo a capacitação profissional,
habilitando um grande contingente de
pessoas para o trabalho autônomo ou
vinculado a empresas e cooperativas,
buscando a geração de renda e melho-
ria da qualidade de vida, bem como a
promoção da autonomia, socialização,
trabalho em equipe e autovalorização
do indivíduo.

Em Jaboticabal, os equipamentos
já foram disponibilizados e as aulas
terão início, em breve, nas instalações

do Fundo Social.
Praça de Exercícios do Idoso:

Sua instalação vai proporcionar fácil
acesso à prática de exercícios especí-
ficos que tenham efeito redutor sig-
nificativo na incidência de quedas (re-
presentam uma importante causa de
morbidade e mortalidade da popula-
ção idosa) e que possa servir até mes-

mo para ampliar sua convivência so-
cial.

“Há uma unidade instalada na
Praça ao lado da Terceira Idade. A
ideia é revitalizá-la. A boa notícia
é que o Fundo Social do Estado
também está disponibilizando mais
duas unidades para Jaboticabal”,
finaliza a presidente.

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.
Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

RIR COM WALDIR
Dois amigos se encontram de-

pois de muitos anos. Casei, separei
e já fizemos a partilha dos bens. E
as crianças? O juiz decidiu que fi-
cariam com aquele que mais bens
recebeu. Então ficaram com a mãe?
Não, ficaram com nosso advogado.

.................................................................................
Por que a loira fala ao telefone

deitada? R: Para não cair a liga-
ção!!

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

e não de borracha? Porque, se fosse
de borracha apagaria a linha!



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Noel homenageia o amigo Sérgio. O ho-
mem que veio da Espanha, pelo seus 90 anos,
no último dia 03 de junho. Parabéns!

AREA sedia curso da Câmara
Especializada de Agronomia

O Locutor
A p a i x o n a d o ,
Sérgio Luiz,
cumprimenta
sua esposa Vera
Antonia A. da
Silva, pelo NI-
VER ocorrido no
último dia 1º de
junho. Parabéns
e muitas felici-
dades!

Nossos sinceros
votos de felicidades
ao jovem Tiago An-
tonio Sargi Monte-
dor, filho de Jorge
Montedor e de Isabel
C. Sargi Montedor,
proprietários da Sor-
veteria Super-Moni,
que no dia 13 de ju-
nho festejará junto a
amigos e familiares,
mais um aniversá-
rio. Tiago é estudan-
te  e tem na natação
o seu esporte preferi-
do. Parabéns e feli-
cidades.

Dia 14 de junho
é muito especial
para Silvia Ap.
Camargo Amadeu.
É seu aniversário!
Sua mãe Cida
Amadeu e a afi-
lhada Júlia, estão
preparando uma
deliciosa comemo-
ração,  junto com
os amigos e fami-
liares.

Parabéns.

Quem estará
apagando mais
uma vela da feli-
cidade, é  nossa
amiga Regina,
que no  dia 13 de
junho completará
mais um ano de
vida. Regina...
toda felicidade do
mundo, pois você
merece!

A princesinha Maria
Clara completará seu
quarto aninho de vida no
próximo dia 11 de junho.
Receberá os carinhos do
papai João Tosta, da ma-
mãe Simone, dos avós,
tias, tios, priminhas e
amiguinhos.

Parabéns Anjo de Luz!

Comemorará,
no dia 09 de ju-
nho, seu terceiro
aninho de vida,
Helena Mariane
Donadon G. V.
Moraes, ao lado
dos pais Valmir/
Juliana e da
irmã Beatriz.

Parabéns!

***** obra prima  **** ótimo  *** bom  ** regular  * bomba

Pela primeira vez, a AREA – Asso-
ciação Regional de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia de Jaboticabal, re-
cebeu em sua sede o curso da Câmara
Especializada de Agronomia do CON-
FEA – Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia e do CREA – Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo.

O curso é obrigatório para forman-
dos em Agronomia e aproximadamente
100 alunos compareceram, no último
dia 28, à palestra do meteorologista
Augusto José Pereira Filho. Durante
aproximadamente uma hora, o profis-
sional orientou sobre a legislação e o
exercício da profissão.

“O CREA te habilita e fiscaliza. Ele
está em Jaboticabal para fiscalizar obras,
empreendimentos e atividades dos pro-
fissionais. O sindicato o defenderá na
área trabalhista. Mas é a Associação que
te valoriza. É aqui na AREA que você
vai encontrar cursos, benefícios e a va-
lorização da sua profissão”, destacou
Augusto José ao conceituar a área de
ação de cada entidade.

O meteorologista alertou os estudan-

tes para a importância da ética da pro-
fissional. “Ética a gente aprende em casa
quando nossos pais nos ensinam como
devemos tratar as pessoas, com respei-
to, com educação. Carregamos isso para
a profissão. Mas existe um Código de
Ética que tem que ser respeitado. Para
exercer a profissão é preciso ser ético
com os colegas, com a sociedade e com
as leis”, pontuou o palestrante comple-
tando que 90% dos problemas que che-
gam ao CREA são de ordem ética.

E, finalmente, ele evidenciou, mais
uma vez, o valor do trabalho da AREA
para o fortalecimento e valorização da
classe. “A valorização vem do conheci-
mento de sua atuação profissional e a
AREA valoriza a sua profissão”, concluiu.

O ex-Presidente da AREA Engenhei-
ro Geraldo Cascaldi Junior prestigiou o
evento, e comentou sobre “o impor-
tante papel da Associação na receptivi-
dade aos novos colegas Engenheiros, rei-
terando ser alí a sua nova casa, ponto
das reuniões técnicas, sociais, e sobre-
tudo para desenvolver a amizade entre
os participantes da mesma ou de outras
modalidades”, finalizou.

Nos cinemas
VELOZES E FURIOSOS 6  ****
Eu confesso, sou fã de carteirinha

da série ‘’Velozes e Furiosos’’.  Quan-
do o primeiro foi lançado em 2001
com relativo sucesso, poucas pessoas
poderiam imaginar que a ‘saga’ dos
carros tunados chegaria à sua quinta
continuação, se tornando uma das fran-
quias mais rentáveis do cinema atual.
A minha aposta foi positiva, até por-
que apreciei sem moderação a aventu-
ra que misturava rachas, mulheres e
muita ação. Chegando ao sexto episó-
dio, podemos ver logo de cara, uma
esperta revisão dos filmes anteriores
(menos o terceiro, e você poderá en-
tender o porque, logo após os crédi-
tos),  para que o espectador se situe
melhor no cronograma, ou apenas re-
lembre cenas que se tornaram antoló-
gicas, dentro da série. Corta para a
gangue de ladrões liderada por Domi-
nic Toretto (Vin Diesel) que está vi-
vendo a boa vida, e usufruindo de sua
fortuna de $100 milhões, após seu úl-
timo trabalho no Rio de Janeiro. Mas
a calmaria terá fim depois que o poli-
cial Hobbs (Dwayne Johnsson), apa-
rece na porta de Torretto e pede à ele
e sua trupe, para que o ajude a capturar
uma outra gangue motorizada, lidera-
da por Owen Shaw (Luke Evans). Para
convencê-lo, Hobbs usa uma foto de
Letty (Michelle Rodriguez), o grande
amor do anti-herói que, ao contrário
do que todos pensavam, está viva e
trabalhando para Shaw. Todo esse en-

redo surge como uma mera desculpa,
para o que importa, na verdade. Cenas
de ação de cair o queixo, carros voando
pelas ruas de Londres e muita adrenali-
na. Brian O’Conner (Paul Walker) e Mia
Torretto (Jordana Brewster) agora ca-
sados, mal tem tempo de curtir a vida a
dois. O sexto exemplar consegue até
mesmo encaixar arcos dramáticos de
personagens, como o de Han (Sung
Kang), mas que se destaca mesmo pelo
humor, (vindo, na maioria das vezes,
das tiradas de Tyrese e Ludacris). E,
como mencionado anteriormente, po-
demos ver após os créditos que a sétima
parte vem por aí, com um ‘’mercená-
rio como vilão’’. É esperar prá ver.

LANÇAMENTO
DEPOIS DA TERRA

Destaque para Mini Miss São Paulo Top Tem 2013 Victó-
ria Marini da Agência PHP, juntamente com a atriz Larissa
Manoela (a Maria Joaquina da novela Carrossel do SBT).
As duas jovens participaram do desfile organizado por Már-
cia Oliveira. Sucesso Victória.

Muitos vivas para vovó coruja Eliana Ap. Nascimbem
Pedrini por mais um NIVER no próximo dia 15 de junho,
ao lados de seus netos Matheus e Francisco, seu esposo Drº
Aimair e filhos. Muitas Felicidades!

Ser elegante não significa estar
dentro de um Dior ou Louis Vuit-
ton. A elegância tem mais a ver com
a riqueza interior do que com o cai-
mento perfeito do vestido. Está mui-
to além da habilidade ao lidar com
os talheres, é ter leveza (não de ba-
lança), mas de alma. Muitos mergu-

 A elegante Viviane Sitta Laffranchi
lham numa onda gigantesca de grifes
e ficam perdidos dentro dela, mas
na verdade, a elegância é uma linda
onda, que vem de dentro de você e
encanta todos ao seu redor. Os aces-
sórios  diários no  Look de um (a)
elegante são: o respeito, o olhar nos
olhos, o sorriso, o abraço, o obriga-
do, o por favor, o com licença. A
elegância não é uma máscara, ela é a
naturalidade, mas para alguns, pare-
ce que, quanto mais jóias, quanto
mais alto for o salto, quanto mais
exagerada for, a maquiagem, mais be-
las ficarão rsrsrsr. Não saber parar
de se enfeitar, é como não saber pa-
rar de comer.

Quando se olha  no espelho, que
reflete o verdadeiro EU humano, a
jaboticabalense Viviane Sitta Lafran-
chi  responde com brilho nos olhos
e muito orgulho. Que os reflexos vi-
sualizados, sejam traços do  seu gran-
de diamante. a.) -  Sua mãe Joanina
Sitta, cravejados em seu interior.

Na foto (Viviane Sitta com sua
mãe Joanina Sitta), sinônimos de
elegância.

Parabéns para Cláudia Silva Vieira, pelo aniversário
a transcorrer no próximo dia 10 de junho. A família e
amigos a felicitam.
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RUA SÃO JOÃO Nº 268

QUARTA-FEIRA  AGORA  É  SUPER QUARTA!!!  TODOS PAGAM
MEIA  ENTRADA - R$ 7,00 - FONE - (16) 3204-6841

Desde que Dom (Vin Diesel) e
Brian (Paul Walker) envolveram-
se com um chefão do crime no Rio
de Janeiro e agora andam fugiti-
vos e separados pelo mundo. En-
quanto isso, o agente Hobbs
(Dwayne Johnson) persegue uma
organização de mercenários pilo-
tos por 12 países, cujo mentor
(Luke Evans) é ajudado por uma
impiedosa aliada. Para prendê-los,
Hobbs, então, decide fazer um
acordo com Dom (Vin Diesel) e
sua equipe para que vença esse
bando nas ruas de Londres e, em
troca, eles poderão retornar ile-
sos para casa.



Duas noites de apresentação: 24 e
25 de maio, no Cine Theatro Munici-
pal. Foi o que as professoras Lú, Jú Ca-
roni, Maria Paula Bellodi e equipe leva-
ram o público num mergulho ao mun-
do, cheio de encanto, magia e fantasia.

SAÚDE TOTAL  ACADEMIA  APRESENTA:
9º FESTIVAL DE DANÇA ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS

Um espetáculo sensacional, com fi-
gurinos criativos e riqueza de detalhes.
Alunos muito bem ensaiados, inesque-
cível para a plateia. Temas variados,
como: Descendo a Toca do Coelho,
Pequena Alice, Mar de Lágrimas, Jar-

dim do País das Maravilhas (Flores e
Abelhinha), Gêmeos Divertidos, Gato
Risonho, Conselhos da Lagarta, Crisá-
lidas Coloridas, Chá Maluco, Flores do
Reino de Copas e Jardineiros da Rainha.
A rainha de Copas, Jogo de Criqueti (a

Rainha nunca perde). Guardas da Rai-
nha de Copas, Exército de Cartas e O
País das Maravilhas.

Show para quem foi assistir, guardar
na memória, e quem não foi, esperar o
próximo.
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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 03/2013

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, em
conformidade com o Artigo 77, §4º do Regimento Interno
deste Poder Legislativo, compõe a Comissão de Assuntos
Relevantes.

A Comissão de Assuntos Relevantes criada pela Resolu-
ção nº 325/2013, de 20 de maio de 2013, constituída para
estudar e propor soluções para os problemas referentes ao
atendimento e tratamento de dependentes químicos no
Município de Jaboticabal ficará assim composta:

Vereadora Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira -
Presidente

Vereador Vitório de Simoni
Vereador Luiz Augusto do Amaral

Torna ainda, sem efeito, o Ato da Presidência nº 02/2013,
de 22 de maio de 2013.

Jaboticabal, 04 de junho de 2013.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 04/2013

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, em
conformidade com o Artigo 77, §4º do Regimento Interno
deste Poder Legislativo, compõe a Comissão de Assuntos
Relevantes.

A Comissão de Assuntos Relevantes, criada pela Resolu-
ção nº 326/2013, de 03 de junho de 2013, que Constitui Co-
missão de Assuntos Relevantes para estudar e propor solu-
ções para os problemas referentes à Segurança Pública no
Município de Jaboticabal, ficará assim composta:

Vereador Benedito de Vitto Junior - Presidente
Vereadora Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira -

Presidente
Vereador Vitório de Simoni

Jaboticabal, 04 de junho de 2013.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Jaboticabal

A Prefeitura recebeu na última se-
mana, dez novos consultórios odonto-
lógicos.

Os novos equipamentos contam com
a cadeira, cuspideira, luminária, alta ro-
tação e equipo. Os consultórios foram
conquistados por meio do Programa
Brasil Sorridente do Governo Federal.

O Prefeito Municipal, Raul Gírio,
acredita na melhora do atendimento.
“Com os novos equipamentos vamos
garantir mais conforto no atendimento
aos usuários. Os investimentos garan-
tem atendimento odontológico de qua-
lidade à nossa população”.

O Coordenador do Centro de Especi-
alidades Odontológicas, Nicolino Filar-
di, ressalta que os equipamentos irão be-

Jaboticabal recebe dez novos consultórios odontológicos
Equipamentos serão utilizados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

A Secretaria de Saúde de Jaboticabal re-
aliza, neste sábado (08), o dia D da Campa-
nha de Vacinação contra Poliomielite (pa-
ralisia infantil). Os pais e responsáveis por
crianças entre seis meses e menores de cin-
co anos devem levar as crianças para se
imunizarem contra a doença.

Neste dia, os CIAF’s I, IV, V, VI VII,
Centro de Saúde e PSF Tereza Barbosa
estarão abertos das 8h às 17h. No Dis-
trito de Córrego Rico a vacinação acon-
teceu na quinta-feira (06). Já em Lusi-
tânia será agendado outro dia. É preciso
apresentar a carteirinha de vacinação.

De acordo com a coordenadora da
Vigilância Epidemiológica, Maura Gue-
des Barreto, é importante que os pais
levem seus filhos para se vacinarem no

Vacinação: Saúde realiza dia D contra paralisia infantil
dia 08. “Quanto maior o número de cri-
anças imunizadas no dia D, maior a efi-
cácia. Assim, disseminamos mais vírus
vacinais para combater a doença.”

A Campanha prossegue até dia 21 de
junho.

Influenza: A Campanha de Vacina-
ção contra Influenza foi prorrogada até
dia 14 de junho. O objetivo é atender a
alguns Estados que ainda não alcançaram
a meta. Em Jaboticabal, a vacinação tam-
bém continua para crianças de seis meses
a menores de dois anos - para segunda
dose, com intervalo mínimo de 21 dias.

“Nesse momento, chamamos aten-
ção dos pais para que tragam seus filhos
para receber a segunda dose da vacina
contra influenza”, finaliza Maura.

O artista plástico, Alex Benedito dos
Santos, teve uma de suas obras premia-
da no 41° Salão de Arte Contemporâ-
nea de Santo André.

Alex foi escolhido entre 29 artistas
e mais de setenta obras. “Alex ultrapas-
sou as barreiras de Jaboticabal e seu tra-
balho é reconhecido em todo país. Já
participou de importantes eventos e
hoje é uma referência do primitivismo”,
afirma o Diretor de Cultura, José Paulo
Lacativa Filho.

O 41° Salão de Arte Contempo-
rânea Luiz Sacilotto em Santo An-
dré, acontece até 29 de junho. Criado
em 1968, o Salão acontece no Paço
Municipal de Santo André e é organiza-
do pela Casa do Olhar Luiz Sacilotto.

Artista jaboticabalense é premiado em Salão de Arte Contemporânea de Santo André
Obra de Alex Benedito dos Santos fica exposta até 29 de junho

neficiar os Ciafs e Unidades Escolares.
“Estamos substituindo os equipamentos

do CEO, que por estarem em boa quali-
dade, serão encaminhados aos Ciafs”.
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Atenção: Pregão a ser realizado no salão de convenções do Hotel Estância Santa Amélia. endereço: Rodovia José Pizarro Km 1, na cidade de Jaboticabal-SP. O Dr. Ismar Cabral Menezes, Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho
de Jaboticabal. Faz saber a todos quanto o presente virem ou dele tiverem conhecimento que no dia 02/07/2013, a partir das 14:00 horas no seguinte endereço: Hotel Estância Santa Amélia (sito à Rodovia José Pizarro Km 1
na cidade de Jaboticabal-SP, será realizado LEILÃO JUDICIAL através da Empresa Seven Leilões Assessoria S/C Ltda. CNPJ 03.451.296/0001-55  e o Leiloeiro Oficial Fernando Colucci - Matrícula JUCESP 559, com escritório
à Rua Américo Brasiliense, nº 284, 15 andar, cj. 152, Bairro Centro, Ribeirão Preto-SP, pelo maior lance observado as ressalvas de cada processo, dos bens penhorados e avaliados, das execuções em tramitação nos processos abaixo
relacionados e em consonância com as portarias 02/2009, de 13/11/2009 e 01/2010 de 15/06/2010, deste fórum trabalhista de Jaboticabal, fixados os percentuais devidos ao leiloeiro no ato da arrematação: 10% (dez por cento)
sobre o valor da arrematação, pago pelo arrematante (inclusive o reclamante ao atuar nesta condição), em caso de adjudicação, 10% (dez por cento) sobre o valor da avaliação ou 10% (dez por cento) sobre o maior lance, se equiparada
ao valor deste, a cargo do executado e acrescido a execução: no caso de pagamento da execução, desistência, acordo e renuncia, 10% ( dez por cento) do valor da avaliação a ser pago pelo executado no prazo que o Juiz assinalar.
Também será de 10% (dez por cento) sobre o valor da avaliação a ser pago pelo requerente, no caso de remição de bens pelo cônjuge, descendente ou ascendente do executado no prazo assinalado pelo Juiz, o arrematante devera
pagar o valor total do lance no prazo de 24 horas após a arrematação através de guia de deposito judicial, assinalado no art. 888, § 4º, da CLT, se não cumprir perderá o valor da comissão em benefício do leiloeiro e o valor do sinal
de 30% em benefício da execução. Aos interessados em arrematar bens imóveis esclarece-se desde já que os créditos relativos a imposto cujo fato gerador seja propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim os relativos a taxas
pela prestação de serviços de tais bens ou a contribuição de melhoria sub rogam-se sobre o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente de boa fé, a não ser que conste indicação ou decisão judicial contrária. Caso as
executadas não sejam encontradas ficam por este intimadas. Todos os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pelo MM. JUIZ DO TRABALHO, inclusive sobre eventual parcelamento na arrematação de bens móveis ou
imóveis:

LOTE 01 – PROCESSO Nº 0000216-12.2012.5.15.0029 CartPrec LUÍS EUGÊNIO OLIVEIRA DE JESUS CONTRA BOM JESUS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/S LTDA : (1) UMA PARTE IDEAL DE 1/3 (UM
TERÇO) DE UM LOTE DE TERRENO, situado na cidade de Monte Alto, no PARQUE COSMO, consiste de parte do lote 27 e parte do lote 28 da quadra 4, com frente para a VIA PRINCIPAL, com 186,00 metros quadrados,
que assim se descreve: “inicia no ponto que faz divisa com parte do lote 28 da quadra 4, seguindo pela via principal onde mede 1,00 metro de frente; daí defletindo a direita mede 17,00 metros na confrontação com o terreno
consistente de parte do lote 27; daí defletindo a esquerda mede 12,00 metros com o mesmo terreno; daí defletindo a direita mede 13,00 metros na confrontação com o lote 26 da quadra 4 pela via principal, daí defletindo a direita
mede 13,00 metros na confrontação com a via marginal; daí defletindo a direita mede 30,00 metros na confrontação com o lote 28, até atingir o ponto de partida. Lado par. Dista 32,00 metros da esquina da Rua São Lucas.
CONTRIBUINTE MUNICIPAL nº 8878-A/84. Registrado em Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alto, matrícula nº 9.145, em nome de: 1) Claudia Regina Braga Savóia, casada em comunhão parcial de bens com Edinilson
Savóia; 2) Bom Jesus Administração de Bens S/S Ltda; 03)Elaine Cristina Braga. Conforme AV-3/9.145, de 19/09/1994, a Via Principal passou a denominar-se “ AVENIDA COSMO INFORÇATTI”. Conforme AV-6/9.145, de 11/
04/2008, o imóvel está cadastrado na municipalidade sob nº 7.134. conforme pesquisa realizada no Setor de Engenharia do Município de Monte Alto, o imóvel corresponde ao nº 90 da Av. Cosmo Inforçatti. Conforme certidão
proferida pelo oficial de justiça, certificando que, se dirigiu a Rua Cosmo Inforçati, numero 90, onde constatou que o referido imóvel tanto no CRI, quanto na Prefeitura, é dividido em duas partes e duas matriculas distintas. Aparte
da frente possui área de 12 metros de frente por 17 da frente aos fundos, com total de 204 metros quadrados. Conforme “capa” do carnê do IPTU do mesmo, em anexo, essa é a medida que consta de terreno do mesmo, alem da
área construída de 248,39 metros quadrados. Esse imóvel não foi penhorado. A parte de trás consta no carne do IPTU (folha 14 dos autos do processo). Como “PQ COSMO 90 – FUNDOS – PARTE LOTE. Esse imóvel, conforme
o carne de IPTU, possui 186,00 metros quadrados de terreno com 48.38 de área construída. Possui 13 metros quadrados de comprimento por 13 metros de largura, e mais um corredor que da acesso a rua, de 17 metros de
comprimento por 1 metro de largura. Esse foi o imóvel penhorado, da matricula 9.145 do CRI de Monte Alto. Conforme constatei no local, as áreas construídas, indicada no item 02 do auto de penhora de folhas 08/09 do presente,
estão edificadas no imóvel da frente que não foi objeto de penhora. Uma parte maior desta construção tem frente para rua Cosmo Inforçatti com numero 90, esta alugada. Uma outra parte menor fica no sub solo daquela parte (o
terreno possui um desnível do começo ao fundo do mesmo). Essa segunda parte tem a frente voltada para o imóvel penhorado), e esta alugada para outra família. O acesso a essa casa é efetivada pelo corredor lateral, que pertence
a esse imóvel penhorado. Esse imóvel penhorado, que fica nos fundos da casa construída no imóvel da frente serve como área de lazer e quintal para a casa construída na parte de baixo da residência da frente, pertencente ao imóvel
não penhorado, mas que pode ser facilmente isolado construindo-se um muro entre ambos os imóveis, que atualmente não estão divididos. Com relação a área construída de 48.38 metros quadrados, constante da ficha de IPTU
( folha 14), trata-se, na verdade, de uma laje construída na lateral, de cerca de 4,00 X 13,00, alem de um pequeno cômodo e um pequeno banheiro. Tais áreas somente possuem significado econômico enquanto estiverem servindo
de quintal para a casa edificada no outro imóvel. Caso o imóvel penhorado venha a ser utilizado de forma separada do outro, tais construções acabarão por não ter utilidade, visto que eventual construção a ser ali realizada dependera
da retirada das ágoras existentes, por incompatíveis, razão pela qual não possuem valor econômico quando avaliadas como parte do imóvel ora penhorado. A avaliação do terreno foi procedida levando em conta a dimensão do
mesmo, de 186,00 metros quadrados, e não sofre qualquer alteração com a exclusão das construções da penhora procedida, já que tais construções não alteram o valor do terreno. Avaliado individualmente. Assim. Em cumprimento
ao determinado a folha 10 deste processo, deve ser mantida a penhora apenas do item 01 de folhas 08/09, inclusive com avaliação ali constante, de R$ 33.333,33 (da parte ideal de 1/3), excluindo-se a penhora das construções
indicada no item 02 do Auto de Penhora, visto que sobre outro imóvel, e não aquele penhorado. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 100.000,00, correspondendo a terça parte ideal avaliada por  R$ 33.333,33 data da avaliação em
20/03/2012.

LOTE 02 – PROCESSO Nº0000538-66.2011.5.15.0029 RTOrd MARCELO ASSIS DOS SANTOS CONTRA ELIESER AVELINO DE AZEVEDO – ME: 93 (noventa e três) latas de tinta, todas de 18 litros. Avaliação
R$ 14.356,00, avaliado em 6/11/2012.

LOTE 03 – PROCESSO Nº0000538-66.2011.5.15.0029 RTOrd MARCELO ASSIS DOS SANTOS CONTRA ELIESER AVELINO DE AZEVEDO – ME:  (01) HUM veículo marca/modelo Fiat Fiorino flex, ano 2009
e modelo  2010, cor branca,  placas EDA – 4991, veículo adquirido via leasing, do banco itaú card S/A, Avaliação R$ 25.000,00, avaliado em 6/11/2012.

LOTE 04 – PROCESSO Nº0000538-66.2011.5.15.0029 RTOrd MARCELO ASSIS DOS SANTOS CONTRA ELIESER AVELINO DE AZEVEDO – ME: (01) HUM veículo motocicleta marca/modelo Honda CG 125
cargo ES, ano e modelo 2009, placa CDO – 6520, cor branca, Avaliação R$ 4.500,00, avaliado em 6/11/2012.

LOTE 05 - PROCESSO Nº0000538-66.2011.5.15.0029 RTOrd MARCELO ASSIS DOS SANTOS CONTRA ELIESER AVELINO DE AZEVEDO – ME: (01) HUM veículo motocicleta marca/modelo Sundown MAX
125 SE, ano 2007/2008, placas MWV-2950, cor azul, Avaliação R$ 1.500,00, avaliada em 08/11/2013.

LOTE 06 - PROCESSO Nº 0000245-33.2010.5.15.0029 RTOrd JEFERSON GARCIA ARAÚJO (MENOR) REP. P/ LÚCIA HELENA GARCIA ARAÚJO (GENITORA) CONTRA TIKABUM ARTESANATO EM
MADEIRAS: (01) UMA moto Honda/CG 150 Titan Mix EX, ano 2009 modelo 2010, placa EED – 6201, chassi 9C2KC1640ARO12181, RENAVAM 190998393, cor laranja, álcool/gasolina, Avaliação R$ 5.972,00, avaliado
em 14/03/2013.

LOTE 07 – PROCESSO Nº 00914-2009-029-15-00-7 RTOrd - ROSANA QUIRICO CONTRA SIRLEY ASSESSORIA EM APOSENTADORIA: ()1) UM aparelho “Facsimile”, marca “TOSHIBA”, modelo 4400, série
nº 92025873, avaliado em R$250,00; 2) 01 (uma) mesa para escritório, marca “Cicotec”, em “L”, composta por 3 módulos, sendo um tampo com 1,20 m e outro com 0,95m de comprimento mais cantoneira, revestidos em fórmica
cinza, com duas gavetas e estrutura metálica, avaliada em R$350,00; 3) 01 (um) armário em madeira revestido com fórmica cinza, duas portas, medindo 0,90 x 0,38 x 1,55 m, sem marca aparente, avaliado em R$280,00; 4) 01
(um) armário em madeira revestido com fórmica cinza, duas portas, medindo 0,90 x 0,43 x 0,79 m, sem marca aparente, em bom estado, avaliado em R$150,00; 5) 02 (duas) cadeiras comuns para escritório, pés em ferro, assento
e encosto estofados em tecido cinza, avaliadas em R$40,00 cada, e, 6) 01 (uma) cadeira giratória para escritório, marca “Marelli”, sem apoio para braços, assento e encosto estofados em tecido preto, avaliada em R$90,00, na
data de 25/11/2011. Total da Avaliação R$ 1.200,00.

LOTE 08 – PROCESSO Nº 27500-05.2006.5.15.0029 – CLADIA REGINA DE MORAIS CONTRA PROBION INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA: (01) UM imóvel rural, sem benfeitorias,
situado na Fazenda Brasilândia, distrito de Caatinga, neste Município, com a área de 336.91.40 (trezentos e trinta e seis hectares, noventa e um ares e quarenta centiares), sendo 318.41.10ha de cerrado e 18.50.30ha de vereda, cuja
poligonal encontra-se nas confrontações seguintes-: Ao norte com a Serra, sul com Dalton Martins Alves, Leste com Dalton Martins Alves, Djalma Martins Alves, Abel Messias Alves e Norte com Célia Caetano do Almeida Silva,
tudo conforme matrícula nº 20.033, folha 00033, livro 2-AAX do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de João Pinheiro-MG.  Avalio, o referido imóvel, em R$404.296,80 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e noventa e seis
reais e oitenta centavos), tendo sido avaliado o hectare a R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Avaliação R$ 404.296,80, avaliada em 02/07/2010.

LOTE 09 – PROCESSO Nº 0000042-03.2012.5.15.0029 CartPrec – JOSÉ AUGUSTO RAMOS CONTRA VIAÇÃO RN LTDA. EPP: 01(um) veículo tipo ônibus, marca SCANIA, modelo K-113 TL, 6x2 360, cor branca,
ano e modelo 1996, movido a diesel, Renavan nº655556540, Chassi nº 9BSKT6X2BT3465733, placas KVC-7297, em nome da executada VIAÇÃO RN LTDA. EPP., estando o mesmo em regular estado de uso e conservação, com
pneus em mau estado, faltando velocímetro e instrumentos do painel e faltando uma das tampas do compartimento de bagagem. Os estofados carroceria e pintura estão em bom estado. A carroceria é da marca Marcopolo, na qual
encontram-se os seguintes registros: Fretamento F4-1561, da Artesp, SP.30.74.549.601/0001-94 da Embratur é nº35.0599 da ANTT(Agência Nacional de Transportes Terrestre) além do número interno 7500. O veículo já foi
objeto de penhora nos autos processo nº54/2011, da 3ª Vara Cível de Monte Alto, movido por COTAI Auto Posto Ltda. contra a executada, e, nos do processo nº 590-46.2012, da 2ª VT de Jaboticabal, em cumprimento à CP nº91/
2012, oriunda também da VT de Taquaritinga, em 27/06/2012. O bem se encontra à Av. Wilson Falador, 1501 Monte Alto-SP (auto posto titan). Avaliação R$ 120.000,00, avaliada em 11/07/2012.

 LOTE 10 – PROCESSO Nº 0000058-88.2011.5.15.0029 RTOrd – BRENO  MARCELO SCAVONE DE ARRUDA CONTRA VITÓRIA VIDROS E ESPELHOS LDTA. ME: (01) UMA parte ideal correspondente a 25%
(vinte e cinco por cento), de propriedade do Sr. MARINEU FERNANDES, RG Nº 16.176.168, CPF Nº 045.790.968-43, do imóvel a seguir descrito: Uma casa que recebeu o nº 26 da Rua Amália Monteiro Vitta, desta cidade
e comarca de Jaboticabal, num terreno de formato de paralelogramo, com 10,00 m de frente para  a referida via pública, aos fundos com a mesma medida confronta com o imóvel do nº27, da Rua Alpheu Rampazzo, com 20,00 m
da frente aos fundos em cada um dos lados, sendo que do lado esquerdo de quem do imóvel olha para a rua confronta com o imóvel de nº16, da rua Amália Monteiro Vitta e do lado direito com o imóvel nº36, da mesma rua, distando
3,08 m da esquina com a Avenida João Trevisoli, perfazendo uma área total de 194,65 metros quadrados. Lote 11, da quadra 40, do Conjunto Habitacional JARDIM HUGO LACORDE VITALLI, que se encontra averbado sob
nº04/3.817, em 05/06/1985. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticabal, matrícula nº 27.416. Cadastro na Prefeitura local nº 01.03.0407.00023.02. AVALIAÇÃO:- Referido imóvel, com área construída de 99,32
m2, segundo cadastro da Prefeitura, de construção simples, de alvenaria coberta com telhas, sem laje, piso frio, com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro é avaliado no total, conforme pesquisa de mercado, em R$90.000,00,
importando portanto a parte ideal ora penhorada, em R$-22,500.00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), para garantia da dívida referida no mandado, sendo referido imóvel nesta data também objeto de penhora no processo número
150-66.2011, desta mesma vara, para satisfação de crédito no valor de R$17.805,49, atualizado até 23/04/2013. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 90.000,00, parte ideal correspondente a 25% avaliada por R$ 22.500,00 data da
avaliação em 07/05/2013.

LOTE 11 – PROCESSO Nº 0762-2006 - EDSON LEANDRO BASSO DE SOUZA contra PENA AZUL E MARCELO VEICULOS LTDA. - 01 IMÓVEL -  Apartamento número 142, localizado no pavimento de cobertura
ou décimo quarto andar do RESIDENCIAL OSCARLINA OLIVEIRA GARCIA - DINDA, situado na Rua Martins Fonte, número 234, no Balneário Alvorada, nesta cidade, com a área útil de 96,29 m2, área de estacionamento
de 18,69 m2, área comum de 41,10820 m2, área total de 156,08820 m2, e a fração ideal no terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 2,16092%, confrontando pela frente, em linha quebrada, com o hall de circulação
do pavimento, com a escadaria, com área de recuo lateral direita do edifício e com o apartamento número 141, à direita com área de recuo lateral direita do edifício, à esquerda com área de recuo lateral esquerda do edifício, e nos
fundos com área de recuo dos fundos do edifício, cabendo-lhe o direito ao uso de duas vagas na garagem coletiva do prédio, em lugar indeterminado, pela ordem de chegada, já computadas na área do apartamento. Registrado no
Cartório de Registro de Imóveis de Praia Grande, matrícula n° 147.448,  avaliado em 17/01/2013, em R$320.000,00.

LOTE 12 – PROCESSO Nº 713-49.2007 – JOSÉ APARECIDO DE SOUZA CONTRA MÁQUINAS OPERATRIZES ZOCCA LTDA. – (01) UMA Parte ideal de um imóvel pertencente á executada, correspondente a 40,0
hectares, do seguinte bem imóvel, objeto da matrícula 728 do Cartório de Registro de Imóveis de Piedade-SP:Imóvel: Uma gleba de terras, destacada da gleba de nº26 (vinte e seis), situada na Serra Negra dos Caetanos, município de
Tapirai, desta comarca, situada à margem esquerda do Ribeirão Pedro Vaz também como Pico Grande. Com área de 249(duzentos e quarenta e nove) alqueires e 10.890,00 m2 (dez mil, oitocentos e noventa metros quadrados) ou
603,67has. (seiscentos e três hectares e sessenta e sete ares). Confrontando ao Norte, com espigão  divisor das águas dos Rios Paranapanema e Verde, ao Sul, com terras de propriedade de Frederico Plaatzeck e s/ mulher, à Leste, com
Espigão divisor das águas dos Rios Paranapanema e Verde, e a  Oeste com o Espólio de Frederico Mascarenhas  Carmelo, e dentro das seguintes divisas e confrontações:  “ A divisa começa no marco cravado no lado esquerdo da estrada
municipal quem vem de Pilar do Sul  e adentra pela propriedade; desse marco a divisa segue pela estrada em direção a Pilar do Sul, numa distância de 320,00 metros, até encontrar a cerca de propriedade de Pero Venâncio; daí, segue
confrontando com Pedro Venâncio, com rumos e distâncias seguintes: 46°30’ SE e 68,00 metros; 86°00 NE e 175,00 metros, até encontrar novamente a estrada municipal; daí, cruzando a estrada municipal segue nos seguintes rumos
e distâncias, confrontando com quem de direito; 68°05’ SE e 485,00 metros 29°35’ SE e 390,00 metros, cruzando com a estrada municipal a 150,00 metros; 65°55’ NE e 115,00 metros; 33°00’ SE e 243,00 metros; 79°00 NE e 195,00
metros; 40°40’ SE e 86,00 metros; 50°00 NE e 160,00 metros; 84°56 SE e 202,00 metros 16°10’ NE e 550,00 metros; neste ponto a divisa encontra o espigão divisor das águas dos rios Paranapanema e Verde; daí segue pelo espigão
divisor, nos rumos e distâncias seguintes: 73°30’ NE e 298,00 metros; 24°05’ SE e 238,00 metros; 69°30’ SE e 382,00 metros; 43°00’ SE e 120,00 metros; 36°00’ SW e 90,00 metros; desse ponto, a divisa deixa o espigão divisor e segue
rumos e distâncias seguintes: divisando com o remanescente da mesma gleba, divisando com o remanescente, digo, da mesma gleba,de propriedade do Sr. Frederico Platzeck  e s/mulher 04°58’ SE e 478,00 metros; 46°05’ SE e 450,00
metros; 75°45’ SW e 204,00 metros 55°58’ SE e 480,00 metros; 30°20’ SE e 162,00 metros; 19°00’ SW e 510,00 metros; 69°00’ SW e 683,00 metros; onde encontra o ribeirão passa vinte; daí, desce pelo ribeirão passa vinte, numa
distância de 680,00 metros até encontrar uma estrada vicinal; daí segue por essa estrada em direção a Pilar do Sul até encontrar um córrego afluente de ribeirão Pedro Vaz ou Pico Grande ; daí, desce pelo dito córrego até sua barra no
Ribeirão Pedro Vaz ou Pico Grande; daí, segue pelo ribeirão Pedro Vaz ou Pico Grande, acima, até a sua nascente, confrontando como Espólio de Frederico Mascarenhas Carmelo, até a nascente do dito ribeirão, onde está cravado um
marco; daí, segue com rumo 38°40’ NW, numa distância de 350,00 metros, até o marco onde teve início esta descrição. Cadastrado no Incra sob nº 637.084.309.052, com área total de 4.621,1, fração mínima de parcelamento 15,0.
Conforme Registro R.2/728, a proprietária utilizou uma área de 279,30 hectares do imóvel para a implantação de um condomínio de glebas, cada uma com 04 hectares, ou 40.000,00 metros quadrados, vendida a diversas empresas.
Conforme Registro R.18/728, a executada adquiriu as glebas 882, 883, 884, 885, 886 897, 898, 908, 909 e 920, cada uma com 04 hectares, ou 40.000,00 metros quadrados, num total de 40 hectares, ou 400.000,00 metros quadrados.
Não há averbação de benfeitorias no local, conforme se observa na matrícula do imóvel. Também não há informações sobre a existência de eventuais benfeitorias eventualmente não averbadas. Pela descrição do imóvel, o mesmo é todo
constituído de reserva legal e área de proteção ambiental. AVALIAÇÃO: Conforme pesquisa realizada junto a pessoas ligadas ao mercado imobiliário daquelas localidades de Tapirai e Piedade, e também ofertas de imóveis na região,
obtidas através de anúncios e também na internet, e ressalvando-se o fato de não ter sido feita visita “in loco” no imóvel, por mim ou por corretores, pode-se avaliar o hectare de terra, naquele local, e considerando-se não se tratar de
terras próprias para agricultura ou pecuária, em R$ 500,00. A parte ideal da executada, de 40 hectares, foi avaliada em 03/04/2013 por R$ 20.000,00 ( vinte mil reais) avaliado em 03/04/2013.

LOTE 13 – PROCESSO Nº 0125300-96.2007.5.15.0029 RTOrd – APARECIDO FERREIRA DAS NEVES CONTRA J.R.A. – TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME + 3 – 01 (UMA) PARTE IDEAL DE 2/7
(DOIS SÉTIMOS) DE DO IMÓVEL matricula numero 19.366 do CRI local, pertencentes aos executados CARLOS AUGUSTO ASSUMPÇÃO PEDRO E MARIA CECILIA ASSUMPÇÃO PEDRO CUZZI, sendo um imóvel
urbano, situado nesta cidade, distrito, município e comarca de Jaboticabal, à Avenida Duque de Caxias, numero 279, esquina da Rua dos Expedicionários, constituído de um prédio residencial, com oito cômodos, com seu respectivo
terreno que mede 8,50 metros de frente, por 19,60 metros de frente aos fundos, confrontando pela frente com a citada via publica, pelo lado direito com Augusto Pedro, pelo lado esquerdo com a Rua dos Expedicionários, e pelos
fundos com Dimas Leister. Àrea total do terreno e construção 166,60 metros quadrados. Imóvel avaliado em R$ 180.000,00, sendo a parte penhorada 2/7 –(DOIS SETIMOS) avaliada em R$ 51.428,57 em 16/04/2013.

LOTE 14 – PROCESSO Nº 0125300-96.2007.5.15.0029 RTOrd – APARECIDO FERREIRA DAS NEVES CONTRA J.R.A. – TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME + 3 – PARTE IDEAL DE 50%
(CINQUENTA POR CENTO) 01(UM) DO IMÓVEL matricula numero 19.552 do CRI local, pertencente a executada MARIA CECILIA ASSUMPÇÃO PEDRO CUZZI, sendo um prédio residencial, térreo, construído de tijolos
e cobertos de telhas, contendo terraço, salas de estar e jantar, quatro dormitórios, banheiro, cozinha, com edículas, quarto de empregada, lavanderia e garagem, situado à Rua Maestro Grossi, numero 91, esquina da Avenida Maestro
Maizano (antiga Avenida Mato Grosso), no Bairro denominado “Nova Jaboticabal”, nesta cidade, distrito, município e comarca de Jaboticabal, com respectivo terreno de formato retangular, que tem as seguinte medidas e
confrontações: 16,80 metros de frente, na linha da Rua Macestro Grossi, 33,00 metros da frente aos fundos em um lado da linha da Avenida Maestro Maizano, 33,00 metros no outro lado na divisa com Geraldo Candeloro, 16,80
metros nos fundos onde se confronta com um terreno de Fernando Aparecido Amâncio ( outrora Nemésio Cadetto e sua mulher). Área total do terreno 544,40 metros quadrados e área construída 244,42 metros quadrados. Imóvel
avaliado em R$ 440.000,00, sendo ma parte ideal de (50%  - CINQUENTA POR CENTO) avaliada em  R$ 220.000,00 em 16/04/2013.

LOTE 15 – PROCESSO Nº 0125300-96.2007.5.15.0029 RTOrd – APARECIDO FERREIRA DAS NEVES CONTRA J.R.A. – TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME + 3 – PARTE IDEAL DE 50%
(CINQUENTA POR CENTO) 01(UM) DO IMÓVEL matricula 19.553 do CRI local, pertencente a executada MARIA CECILIA ASSUMPÇÃO PEDRO CUZZI,  sendo um imóvel urbano. Situado nesta cidade, distrito,
município e comarca de Jaboticabal, com frente para Avenida Maestro Maizano (antiga avenida Mato Grosso), constituído de um terreno, no bairro denominado Nova Jaboticabal, de formato regular, medindo 11,00 metros de
frente por 22,00 metros da frente aos fundos, encerrando a área de 242,00 metros quadrados, se confrontando pela frente com a citada via pública, pelo lado direito com o prédio de numero 91 e com Geraldo Candeloro, pelo lado
esquerdo com outro terreno de Fernando Aparecido Amâncio (outrora Nemésio Cadetti e sua mulher), e finalmente pelos fundos Ângelo Fausto, terreno esse em cujos fundos existe uma construção como edícula. Área total do
terreno 242,00 metros quadrados. Imóvel avaliado:  item 01 – terreno, em R$ 70.000,00, e, item 02 – construção (65,86 metros quadrados), em R$ 39.516,00, no total de R$ 109.516,00, sendo a parte penhorada (50%
- cinqüenta por cento), avaliada em R$ 54.758,00 em 16/04/2013.

O pregão será realizado no endereço mencionado acima ocasião em que poderá ocorrer alienação pelo melhor lance, se não sobrevier adjudicação ou remissão. E para que cheguem ao conhecimento das reclamadas e seus
proprietários ou sócios, foi expedido o presente edital, a ser publicado pela imprensa local e afixado no lugar de costume na sede desta 1ª VARA DO TRABALHO, servindo também como notificação no caso de não localização
de qualquer interessado. Também que a juntada de via deste (ou de certidão) aos autos do processo respectivo servirá como certidão de designação, nos termos do artigo 162, § 4º, do código de processo civil, sob autorização,
determinação e supervisão da MM. JUIZ DO TRABALHO, está autorizada a livre divulgação pela empresa SEVEN LEILÕES ASSESSORIA S/C LTDA e o Leiloeiro Oficial Fernando Colucci Matricula JUCESP 559, em caso
de devolução das notificações postais serão substituídas pela publicação do presente. Jaboticabal aos 07/06/2013, sexta-feira. Eu, Silvia Regina Tavares, Diretora de Secretaria, subscrevi, conferi e encaminhei. (as.) - Dr. Ismar
Cabral Menezes Juiz do Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

1ª VARA DO TRABALHO DE JABOTICABAL-SP
PROCESSO EDITAL DE LEILÃO (37/2013) A SER REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2013 “A PARTIR DAS 14:00 HORAS”



A  GAZETAPÁGINA 08 SÁBADO, 08 DE JUNHO DE 2.013

Um dos maiores eventos do Bra-
sil, o RSJ, que começa na próxima
quinta-feira (13), promete muita emo-
ção em todos os locais da festa: na
arena, com os peões para a disputa da
Copa Barretos e PBR, no palco prin-
cipal “Onde os Astros se Encontram”,
nos Camarotes Especiais: Premium,
Vip, Brahma e Fusion, além de outras
atrações.

“Já está tudo pronto para receber-
mos milhares de pessoas de todo o
país, pessoas de todas as idades, fãs
dos Astros, do encontro de gerações,
enfim, será uma festa inesquecível. A
nossa Fan Page está mais do que agi-
tada, os fãs postando fotos dos even-
tos anteriores, todos animados para a
maior festa do país”, comenta a orga-
nização.

As permanentes e os ingressos es-
tão sendo vendidos em diversos pon-
tos da cidade e também em toda a re-
gião. “As pessoas estão correndo para
comprar permanentes, Camarote Pre-

O Camarote Brahma Country traz
em 2013 novas opções em seu cardá-
pio para o público que for curtir o
espaço no Rodeio Show Jaboticabal,
que acontece de 13 a 22 de junho. O
Buffet Migliaccio disponibilizará di-
versos lanches, como mini-hambúr-
guer, calabresa acebolada, pães reche-
ados com saladas, petiscos, frios, lan-
che oriental, vários tipos de sushis,
mini pizzas, salgados,  caldos quen-
tes, entre outras delícias.

Além disso, o “Melhor Lugar da
Festa” também oferece pratos quen-
tes que agradam os presentes em vári-
os eventos. Risotos de brócolis com
bacon e palmito com ervilhas estão
entre os mais pedidos no espaço, ao
lado dos escondidinhos que podem ser

Rodeio Show Jaboticabal
começa nesta quinta-feira

mium, enfim, todo mundo querendo
prestigiar o evento e ver gente bonita
todos os dias”, esclarece a organiza-
ção.

Confira os pontos de vendas:
Jaboticabal: Trailer Praça Nove de

Julho, Cascata Pizzaria, Restaurante
Mamma Mia, Bar da Loira, Papelaria
Pégaso, Rei Modas, Posto do Fú, Con-
veniência Posto Modelo, Loja Cravo
e Canela, Chicken in Frango Frito, Bari
Bar, Pastelaria do Facco e Jaboticabal
Shopping.

Monte Alto: JC Celulares.
Matão: Carol Modas.
Taquaritinga: Original Country e

Auto Posto Eldorado.
Guariba: Beto Estevan Fotos.
Barrinha: Sorveteria do Merli.
Pitangueiras: Calcevest.
Sertãozinho: Lojas Amarelinhas.
Bebedouro: Armazém da Cerveja.
Ribeirão Preto: Chapelaria Garcia.
Taiaçu: Conveniência Posto Tro-

ca-Ki.

O Rodeio Show Jaboticabal 2013
recebe os melhores peões durante os
dias de festa, com a Copa Brahma de
Barretos que acontece na primeira se-
mana do evento, de 13 a 15 de junho e
na segunda semana, o esperado Brah-
ma Super Bull PBR – Professional Bull
Riders, numa disputa de peões conhe-
cidos internacionalmente e que levam
o público ao delírio.

A organização do RSJ recebe as me-
lhores companhias do país, respeitan-
do sempre os animais, que contam
com veterinários e profissionais trei-
nados especificamente para participar
dos Rodeios.

Na comemoração dos 10 anos do
RSJ, o vencedor da etapa de Jabotica-
bal da Copa Brahma de Barretos,
Marcos Paulo, considerou o Rodeio
Show Jaboticabal um evento onde to-
das as condições e precauções com os
touros são de extrema importância.  “A
festa tem uma estrutura maravilhosa e
não seria diferente com os animais. Há

Copa Brahma de Barretos e
Professional Bull Riders no RSJ 2013

um cuidado especial e nós, que esta-
mos ali dentro, acompanhando tudo,
podemos ver os detalhes que são or-
ganizados em todos os momentos”,
comenta o vencedor de 2012.

Essa atenção acontece também pe-
los profissionais da PBR com uma
atenção detalhada ao animal e ao com-
petidor.

O RSJ é uma das melhores festas
do Brasil e ninguém pode ficar de fora
dela. As permanentes e o Camarote
Premium estão sendo vendidos em
pontos estratégicos de Jaboticabal e
região, e os Camarotes Brahma e Fu-
sion pelo site. Confira detalhes pelo
www.rodeioshow.com.br e na nossa
Fan Page facebook.com/rodeiosho-
wjaboticabal.

“Esperamos todos vocês lá, faltam
poucos dias. Aproveite e adquira a sua
entrada para ver os melhores peões,
as disputas mais incríveis e os melho-
res Astros”, finaliza a equipe de orga-
nização do RSJ.

Camarote Brahma Country traz novo
cardápio para o Rodeio Show Jaboticabal

Buffet Migliaccio será responsável pelas comidas no espaço

de carne seca, frango, lingüiça e cama-
rão.

No local, todos poderão curtir as
apresentações e montarias com uma
vista privilegiada, Open Bar de Cho-
pp Brahma, refrigerante e água, cami-
sa exclusiva Brahma Country, beauty
Center,  entre outros mimos.

A programação da festa conta com
shows de Fernando e Sorocaba, Luan
Santana, João Bosco e Vinícius, Israel
e Rodolfo, Kleo Dibah e Rafael, Mili-
onário e José Rico, Thaeme e Thiago e
Cristiano Araújo. O evento ainda re-
cebe mais uma etapa do Brahma Su-
per Bull PBR, o Campeonato Brasi-
leiro de Montaria em Touros. Os in-
gressos podem ser encontrados no site
www.totalacesso.com.br.


