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Até o dia 13 de setembro, Jabo-
ticabal recebe o Clube do Bem-Te-
Vi. Uma iniciativa da Polícia Mili-
tar que traz para os municípios um
projeto de educação no trânsito.
Transformando as crianças  em
multiplicadores de conceitos de
segurança e respeito às leis de
trânsito.

A abertura do projeto aconte-
ceu na última terça-feira (3), na
EMEB Coronel Vaz. Presente no
evento, o Prefeito Raul Gírio, res-
salta a importância da iniciativa.
“A Polícia Militar de São Paulo
criou uma maneira dinâmica para
tratar da importância das leis de
trânsito entre as crianças. O Clu-
be do Bem-Te-Vi, além de pales-
tras, também distribui entre os alu-
nos um talão de multas, carteiri-
nha personalizada do projeto e
certificado de conclusão. Justa-
mente para que os filhos tratem dos
assuntos abordados com os pais”.

O Secretário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, César Esper,
lembra que três mil pessoas parti-
cipam do projeto. “Os policiais
estão passando pelas escolas e
conscientizando nossos alunos
sobre a importância de respeitar
as leis de trânsito. Além de criar
multiplicadores, certamente, tere-
mos futuros motoristas mais com-
prometidos e responsáveis”.

A Autoridade de Trânsito, Jú-
lio César Tomé, afirma que outras
atividades estão sendo realizadas
em Jaboticabal. “Estamos promo-
vendo uma série de eventos, in-
clusive em parceria com auto es-
colas da cidade. Queremos conti-

Jaboticabal recebe Projeto Bem-Te-Vi
Mais de três mil alunos estão participando do projeto desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com a Prefeitura

nuar promovendo palestas para
conscientizar os nossos motoris-
tas sobre a sua responsabilidade
na frente do volante. Além disso,
também estamos qualificando
nossos agentes, para melhor os
serviços prestados à sociedade”.

Responsável pelas palestras,
Cabo João Carlos, da Polícia Mili-
tar, ressalta que o Clube do Bem-

Te-Vi é realizado em vários municí-
pios. “Jaboticabal foi um dos mu-
nicípios do estado contemplados
pelo Clube do Bem-Te-Vi. Trabalha-
mos com crianças de 7 a 10 anos.
Antes de formar condutores, que-
remos formas pedestres, ciclistas e
passageiros conscientes. Fazer com
que esse tipo de assunto possa ser
tratado em família”,concluiu.

 Mais uma vez a população de
Jaboticabal mostrou sua solidari-
edade. A última campanha do aga-
salho promovida no município foi
um sucesso, e garantiu que cente-
nas de famílias fossem atendidas
pelo Fundo Social de Solidarieda-
de.

Nos meses de campanha, fo-
ram arrecadadas aproximadamen-
te 25 mil peças entre roupas, cal-
çados e cobertores. Todas as do-
ações passavam por triagem para
que apenas as roupas em perfei-
to estado fossem repassadas
para a população.

O Prefeito Raul Girio, ressaltou
o empenho da população duran-
te os meses de campanha. “Jabo-
ticabal é uma cidade solidária e
isso é comprovado durante as
campanhas promovidas durante
o ano. Milhares de peças chega-
ram ao Fundo Social e esses aga-
salhos fizeram a diferença para
muitas famílias nesses dias em
que o inverno foi mais rigoroso”.

A Primeira Dama e Presidente
do Fundo Social de Solidarieda-
de, Cidinha Girio, agradece a to-
dos os parceiros envolvidos na
Campanha do Agasalho. “A cam-
panha foi um sucesso graças a
todos os envolvidos que direta ou
indiretamente colaboraram. Só
posso agradecer esses parceiros
que não mediram esforços para
garantir o bem estar de nossa po-
pulação”.

Fundo Social divulga balanço da
Campanha do Agasalho 2013

 Doações foram importantes para o atendimento
prestado às famílias carentes do município

A Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cidinha Gírio,
satisfeita e emocionada com a Campanha do Agasalho 2013

Nas oportunidades de crescimento a
transformação é a essência

necessária

A angústia é fraqueza desnecessária
perante a capacidade

Exercite emoções como terapia para
vencer obstáculos
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O texto abaixo foi nos presenteado
por um Amigo/Poliglota e Cirurgião-
Dentista – DR. WAGNER FERREIRA
DAMIÃO. Originariamente é uma nar-
ração em Inglês, e foi traduzida pelo
próprio Wagner, a quem nós agradece-
mos pelo carinho.

Cerca de quatrocentos anos atrás
muitas pessoas na INGLATERRA esta-
vam infelizes porque o seu Rei não as
deixava orar a DEUS como elas gosta-
riam. O Rei dizia que elas deveriam usar
as mesmas Orações que ELE, e se elas

O Brasil está comemorando hoje,
mais um ano de independência, que bom!
Louvado seja o Senhor nosso Deus que
até aqui tem nos abençoado. Depois de
tantas lutas sem nunca retroceder, eles
conseguiram ficar livres de qualquer do-
mínio. E nós? Será que estamos livres
ou ainda estamos sendo dominado pelo
o inimigo de nossas almas? A bíblia fala
que quando os filhos de Israel desceram
para o Egito por causa da fome, en-
quanto José era vivo, eles eram bem
tratados. Após a morte de José, levan-
tou outro Faraó, que não conhecera

A reencarnação é uma realidade. É  a
volta do espírito ao corpo. Voltamos
muitas vezes para nascer a evolução.
Somos eternos trabalhadores que dão se-
qüência às vidas que se multiplicam no
tempo e no espaço vibratório, da eter-
na evolução. Os elos se unem no mundo
das ilusões, onde os sonhos nascem para
serem um dia realidades.

 NÃO VIM DESTRUIR A LEI.
MOISES, CRISTO, O ESPIRITISMO.

Há duas partes distintas na lei de DEUS
promulgada no monte Sinai e a lei civil e
disciplinar estabelecida por MOISES.
Uma é invariável, outra adaptada aos
costumes e o caráter do povo. JESUS
não veio destruir a lei, veio cumpri-la, de
acordo com o grau de adiantamento do
homem. Espiritismo, terceira revelação
codificada por  ALLAN KARDEC. É uma
ciência, filosofia e religião. Abriu novos
caminhos para a EVOLUÇÃO. Vivemos
em encarnações eternas, em mundos di-
versos, para caminharmos juntos lado a
lado, ombro a ombro, com irmãos e ir-
mãs, em busca de entendimentos, entro-
samentos, de paz fraterna, união, tra-
zendo acertos, com direitos e obrigações
a serem realizadas, no tempo das realiza-
ções, que precisam ser lapidadas ao  lon-

Vencedor de 8 Oscar, uma obra pri-
ma imprescindível, é uma história in-
trigante sobre ativismo, política, tole-
rância religiosa e liberdade. Mas no cen-
tro de tudo isso, está um homem extra-
ordinário que lutou por uma existência
pacífica e libertou uma nação. Uma fas-
cinante biografia sobre o homem que
subiu de simples advogado a símbolo
mundial de paz e tolerância.

Mohan das Karamchand Gandhi, ou
“Mhatma” Gandhi, a grande alma hin-
duísta, foi assassinado no dia 29 de ja-
neiro de 1948. Líder do nacionalismo
hindu e profeta da não violência, nas-
ceu em Porbandar, capital de uma pe-
quena província em Gujarãt, oeste da
Índia, sob controle dos britânicos. Es-
tudou nas Universidades de Bombaim e
Samaldas College, em Bhaunagar, como
bom filho de aristocratas. Seu pai, Ka-
ramchand Gandhi, foi primeiro minis-
tro de Porbandar. Formou-se advogado
e exerceu a profissão na África do Sul,

Como vimos no encerramento do
artigo anterior, a cidade estava um caos
com suas instituições quase paralisa-
das, não fora a ação de alguns aqui,
teria virado uma cidade quase fantas-
ma. Lemos sobre a benemérita deci-
são do Doutor Lock, mas não foi só
ele, teve também a ação do “irmão”
Pedro Caldas que oferecia, gratuita-
mente em sua farmácia, os medica-
mentos necessários a quem não os pu-
desse pagar e também seriam gratuitos
os serviços médicos dos Doutores João
Guzzo, Joaquim Mariano da Costa e
Guilherme Mortari.

A 30 de abril de 1896, no auge da
febre, o venerável Raphael Picerni fa-
leceu deste terrível mal, sem chegar a
presidir as reuniões da Loja Maçônica,
para a qual foi reeleito em fevereiro
de 1896.

No ápice da epidemia, entre feve-
reiro e agosto de 1896, a Loja Maçô-
nica “Fé e Perseverança” suspende as
suas atividades, abalada pela morte de

REFLEXÃO -  PRIMEIRO  DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS
se recusassem seriam perseguidas, pre-
sas ou mesmo assassinadas.

Estes Ingleses abandonaram seus la-
res  (em Plymouth) e se mudaram para
longe, para um País chamado HOLAN-
DA. Na HOLANDA eles eram felizes,
mas muito pobres. Então quando as cri-
anças cresceram, elas se tornaram pou-
co religiosas e não queriam rezar mais.
Depois de muito Conversar e Pensar,
estes Ingleses decidiram embarcar numa
Peregrinação para um Novo Mundo: a
AMÉRICA.

Eles embarcaram num pequeno na-
vio chamado FLOR DE MAIO
(MAYFLOWER) para levá-los através
do Oceano. Havia cerca de cem pessoas
a bordo do acanhado Navio. Estava abar-
rotado de gente, frio e desconfortável.
O Mar estava bravio. Eles gastaram dois
meses navegando através do Oceano
Atlântico.

Por fim, o MAYFLOWER alcançou
a Terra. O mês era Novembro e estava
frio. Não havia nada para se ver além
de neve, pedras e uma Terra dura e nua.
Eles estavam cansados e gelados por sua
longa travessia, e famintos também.
Ninguém tinha suficiente comida para
comer. Muitos deles adoeceram e na

chegada da Primavera quase metade das
pessoas tinha morrido.

Na Primavera o Sol brilhou lumi-
nosamente, a neve derreteu e as folhas
e flores começaram a despontar. Al-
guns Índios amigos tinham visitado os
Peregrinos durante o Inverno. Um des-
tes Índios gentis chamava-se Squanto.
Ele ficou com os Peregrinos e ensi-
nou-lhes como plantar alimentos na
Nova Terra: Milho, Feijões, Trigo e
Cevada.

O Verão chegou e os dias foram lon-
gos e ensolarados. As crianças Peregri-
nas eram muito felizes no seu  Novo
Lar, em Plymouth Rock. Quando che-
gou o Outono, os Pais colheram e jun-
taram a Cevada, o Trigo e o Milho que
eles tinham plantado e acharam que as
colheitas tinham sido tão boas que eles
teriam comida bastante, suficiente para
o longo Inverno que estava chegando.
Vamos agradecer a DEUS por tudo, dis-
seram; então resolveram fazer uma
grande festa de agradecimento e convi-
daram seus Amigos Índios.

Eles prepararam Patos Selvagens,
Gansos e grandes Perús Selvagens. Ha-
via carne de Cervo, Pão e Bolos. Eles
tinham Peixes e Ostras do Oceano pró-

ximo. Os Amigos Índios vieram todos,
com o seu Chefe. Estavam vestidos com
roupas feitas de couro de Cervo e alguns
deles tinham braceletes de couro de Ga-
tos do Mato em seus braços. Suas longas
cabeleiras pretas caiam sobre seus om-
bros e eram enfeitadas com penas de
aves ou rabos de Raposa.

Antes de comerem, os Peregrinos e
os Índios juntos agradeceram a DEUS
por todas as BÊNÇÃOS recebidas. Quan-
do Nós nos sentarmos com nossos Ami-
gos e Familiares no próximo DIA DE
AÇÃO DE GRAÇAS, vamos nos lem-
brar da História original e agradeçamos
por TODAS AS ABUNDANTES BÊN-
ÇÃOS RECEBIDAS DE DEUS.

O DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS
(Thanksgiving Day) não é tradicional-
mente comemorado no nosso BRASIL
– ACREDITO QUE DEVAMOS AGRA-
DECER TODOS OS DIAS POR TUDO
QUE RECEBEMOS DE DEUS. Mas é
comemorado, em muitos Países, sem-
pre na quarta Quinta-Feira do mês de
Novembro. A primeira vez que aconte-
ceu foi  em  1621.

REFLEXÃO SOBRE TEXTO DO
AMIGO DR. WAGNER FERREIRA
DAMIÃO

GANDHI
onde iniciou sua luta pelos direitos ci-
vis. Foi preso e condenado em 1922, ao
comandar um protesto contra o aumen-
to de impostos que  culminou com a
queima de um posto policial. Gandhi
começava sua campanha de desobedi-
ência civil baseada nas ideias de Tolstoi
e Rousseau, liderando uma mancha para
o mar, seguido de milhares de pessoas,
por 320 quilômetros a pé, como forma
de protesto contra os altos impostos
britânicos sobre o sal.

Descrevia-se como uma “Espécie de
anarquista”, planejando uma sociedade
descentralizada, constituída de aldeias e
comunas independentes. Suas ativida-
des de protesto conduziriam inúmeras
vezes à cadeia. Solto em 1931, assinou
o Pacto de Delhi, em que grande parte
do serviço administrativo da Índia pas-
saria para as mãos dos nativos. O advo-
gado da causa libertária congregaria cerca
de 250 milhões de seguidores em toda a
Índia. Em 1947, foi proclamada a inde-
pendência da índia. O líder espiritual
tentou, então, evitar o confronto entre
hindus e muçulmanos, que desejavam a
separação do Paquistão para um estado
independente. Gandhi aceitou a divisão
do país, atraindo o ódio  dos nacionalis-
tas hindus. E foi justamente um desses
que planejou seu assassinato em Delhi.
No dia de sua morte, Gandhi dirigia-se a
um pequeno templo onde fazia orações
vespertinas para um grupo de pessoas,

nos jardins do Solar de Diria. O assassi-
no, um jovem fanático chamado Na-
thuran Godse, estava postado logo na
entrada, com as mãos juntas, em um
conhecido gesto de saudação hindu.
Mahatma aproximou-se, apoiado em
seu habitual e frágil cajado, e Godse, re-
pentinamente, disparou três tiros, re-
velando uma arma escondida. O primei-
ro tiro atingiu a parte superior da coxa
direita, o segundo o abdome, e o último,
o tórax do líder. Cambaleante, Gandhi,
ainda teve tempo de colocar a mão di-
reita na testa, num característico gesto
hindu de perdão ao agressor. Assustado,
o jovem tentou suicídio com o último
disparo de sua arma. Falhou, acertando
de raspão a própria cabeça. A multidão
demorou a tomar conhecimento do
ocorrido, já que os disparos mais pare-
ciam fogos de artifício. Ao compreen-
der a situação, o povo tentou linchar o
assassino, mas a manifestação foi im-
pedida pela polícia, armada de fuzis e
baionetas. Às dezessete horas e quaren-
ta e cinco minutos, com a cabeça no
colo de sua neta de dezesseis anos, Mani,
Gandhi morreu aos 78 anos como o
maior líder espiritual que a nação hindu
jamais teve.

 A morte de Al Capone. Ambientado
na década de 1.920, este filme retrata a
história do gângster Al Capone e de uma
Chicago completamente dominada pela
máfia. Al Capone foi o gângster mais
famoso do século. Líder da máfia de
Chicago, nas décadas de 20 e 30, Al-
phonse Capone, nascido em 1.899, em
Nova York, filho de um casal de italia-
nos, construiu seu império de contra-

venção ainda muito jovem. Antes de
entrar na máfia, trabalhou honestamen-
te como operário e contador. Seu in-
gresso no mundo do crime deu-se quan-
do foi atendente no bar de um contra-
ventor. Lá, teve o rosto rasgado pelo
irmão de uma moça que havia ofendido.
As cicatrizes tornaram-se sua marca e
lhe deram o famoso apelido de Sacarfa-
ce (rosto de cicatrizes). Na década de
20, Al Capone foi apadrinhado por um
importante gângster, de quem herdou
uma rede que envolvia jogos, casas de
prostituição e negócios de proteção para
comerciantes. Os Estados Unidos vivi-
am os anos da proibição, quando era
proibida a venda de álcool, e Capone
fez fortuna monopolizando a distribui-
ção de bebidas em Chicago. A grande
rede de negócios e influências impediu
que a polícia conseguisse reunir provas
para prendê-lo, apesar da certeza de seu
envolvimento em dezenas de assassina-
tos, entre eles o Massacre do Dia dos
Namorados, onde sete homens foram
fuzilados. Somente na década de 30 a
equipe do policial Elliot Hess conseguiu
enquadrá-lo por sonegação de impos-
tos. Por este feito, Ness ficou famoso
em todo o mundo. Preso no final de 31,
Al Capone foi transferido para Alca-
traz em 1.934. Cinco anos depois, foi
solto, mas sua saúde debilitada não per-
mitiu que voltasse aos negócios. Ele
sofria de sífilis e sua capacidade mental
regredia ano a ano. Capone morreu de
ataque cardíaco ao lado de sua esposa, já
completamente debilitado mentalmen-
te. Assim morreu o inimigo público nú-
mero 01.

A NOSSA INDENPENDÊNCIA
José, e começou a escravizar os filhos
de Israel. Então eles clamaram ao Se-
nhor e o Senhor enviou Moisés para
libertar seu povo da escravidão. Não foi
fácil para eles deixar de serem escravos
e conquistarem a sua liberdade, mas em
nenhum momento o Senhor os abando-
nou, nem deixou que ficassem desam-
parados. Eles eram escravizados fisica-
mente. Muitos hoje são escravizados
Espiritualmente pelo pecado que entrou
no mundo através de Adão. E este peca-
do tem destruído e contaminado todos
os seres humanos da face da terra, dei-
xando-os à beira do abismo e sem rumo.
Quantas famílias não estão vivendo uma
vida de fracasso e destruição, pais que
abandonam seus preciosos filhos sem
motivos, e os conjuges que não se en-
tendem mais, sem falar na violência e
outras coisas piores que tem dominado
a nossa sociedade. Aqueles que deveri-
am ser um bom exemplo para outros,
infelizmente estão sendo uma vergo-
nha. Quanta corrupção, ganância e de-
sejos desenfreados. A lista é muito gran-
de para se falar. O Senhor Deus vê tanto
pecado dominando o ser humano, que
Ele criou com tanto amor e carinho,
para ter comunhão com Ele, por toda a
Eternidade, estava se perdendo. O Pai
não suportou isso, porque o Seu amor

foi tão grande que o Senhor Deus en-
viou seu único filho para que todo aque-
le que Nele crê não pereça, mas que possa
ter a vida Eterna. Jesus veio e morreu
na cruz, pagando o preço em nosso lu-
gar. O profeta Isaías havia profetizado:
Que Ele (Jesus) nasceria de uma virgem
para nos salvar do pecado e restaurar a
nossa comunhão com o Pai Celestial.
Isaías disse: No entanto, era o nosso
sofrimento que Ele estava carregando,
era a nossa dor que Ele estava suportan-
do. E nós, pensávamos que era por cau-
sa das suas próprias culpas que Deus o
estava castigando, e que Deus o estava
maltratando e ferindo. Porém, Ele es-
tava sofrendo por causa dos nossos pe-
cados, estava sendo castigado por causa
das nossas maldades, Nós somos cura-
dos pelo castigo que Ele sofreu. Somos
sarados pelos ferimentos que Ele rece-
beu. Todos nós éramos como ovelhas
que se haviam perdido. Cada um de nós
seguia o seu próprio caminho. Mas o
Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de
nós todos. (Isaías 53.4ao6). Jesus veio
conforme o profeta Isaías havia profe-
tizado. Ele sofreu em nosso lugar, le-
vando todo o nosso sofrimento naquela
cruz, e no final Jesus deu o grito de inde-
pendência dizendo: Está consumado,
ou seja, a vitória já é nossa. Ele morreu

em nosso lugar, mas ao terceiro dia Ele
ressuscitou e agora está em pé, à direita
do Pai. Jesus havia dito aos seus discípu-
los: Convém que o filho do homem seja
entregue nas mãos de homens pecado-
res, e seja crucificado, e ao terceiro dia,
ressuscite (Lucas 24.7). O Pai nos tirou
da potestade das trevas e nos transpor-
tou para o Reino do Filho do seu amor
(Colossenses 2.13). Podemos e deve-
mos dar nosso grito de independência:
Somos Livres! Somos Livres! Jesus
pagou o preço em nosso lugar. Não de-
vemos mais nada. A nossa conta foi paga
lá na cruz. Meu querido leitor, hoje você
pode desfrutar da vida abundante. Jesus
te fez mais que vencedor, em todas as
coisas. Olha para cruz, Ele já levou todo
o nosso sofrimento, estamos livres. Al-
guns perguntam: por que as pessoas so-
frem? Por falta de conhecimento. Viva
a nossa Independência! Glória Deus!
Louvado seja o teu Santo nome! Jesus é
o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ele é mais que vitorioso e Nós também.
Graças a Deus Pai, que enviou seu único
Filho para nos salvar. Todo aquele que
Nele crer, não vai perecer, mas vai ter a
vida Eterna. Amém! Esta é a minha ora-
ção. Ouça o nosso programa (A Verdade
da palavra). Diáriamente na GAZETA
FM 107.9 das 5hrs30mim às
6 h r s 3 0 m i m
catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

A FEBRE AMARELA EM JABOTICABAL Cont...
Professor - João Pito

“Quando a felicidade nos aparece, nunca usa a roupagem com
que nós esperávamos encontrá-la”. Amiel-Lapeyre.

vários irmãos, além do venerável Ra-
phael Picerni: Pedro Caldas, Henrique
Grouschuppt, Sebastião Domingos da
Silva, Antônio Silva Braga, Nicolau Flo-
res Marcelino Fernandes, João Cambaú-
va,  e Antônio Ferreira de Souza.

Quando um novo surto epidêmico
abala a cidade em 1897, a Loja Maçôni-
ca se vê interrompida em suas reuniões
por falta de numero legal ou pela eva-
são de membros de sua diretoria, que
deixavam apressadamente a cidade.

Esgotada em sua economia, em sua
administração e transtornada pelo aban-
dono em massa de sua população, Jabo-
ticabal assiste à declaração oficial das
autoridades a respeito do fim da febre
amarela no Município: “O inspetor sa-
nitário e o intendente Municipal Capi-
tão Brasiliano da Costa Fontes, decla-
ram à Câmara desta cidade, achar - ex-
tinta a epidemia da febre amarela”, isto
foi no mês de junho de 1898, conforme
publicou o “ Estadão” em 1898, em sua
coluna, há um século.

REPERCUSSÕES ATUAIS
Este assunto que aqui tratamos é de

suma importância para a história e me-
mória do nosso povo de Jaboticabal, esta
história ainda está na boca do povo e de
forma sentida às vezes até com temor,
principalmente quando se fala sobre a
evolução da hoje já epidemia de dengue

no Brasil e no resto das Américas, exce-
to EUA e Canadá e esse mosquito tam-
bém pode ser transmissor da febre ama-
rela, e hoje já se lê na imprensa, que em
muitas regiões das Américas a febre
amarela silvestre está grassando ano a
ano e vários casos da urbana também
ocorreram, embora se leia que desde a
década de 1940 ela já esteja extinta [...],
mas de vez em quando uns casos espo-
rádicos espoucam por “aqui e por ali”.

Porém este assunto está sendo de-
turpado por muita gente daqui e de fora,
e até por estrangeiros, como é o caso
das manchetes de uma TV espanhola
que esteve em São Paulo com Pablo Vi-
larrubia entrevistando membros do Ins-
tituto Medeiros, que em Jaboticabal in-
vestigaram “Las Siete Catacumbas” e
se isso não foi um grande trote, foi uma
grande  gafe, talvez preparada por go-
zação de alguém, na mesma direção fo-
ram alguns estudantes de  uma  casa de
ensino de Jaboticabal e isto se compro-
va pelo tratamento jocoso que dão ao
assunto, aliás coisa comum nos dias de
hoje de desconhecimento histórico, cul-
tural, ético e respeito, às coisas que to-
dos falam os divertem, mas agridem os
cidadãos sérios da urbe que conhecem
esta história de medo e de morte.

Vejam como é a chamada do
Sitio Yutube sobre as três [não sete],

catacumbas e o cemitério do Bom Je-
sus, o que se segue é bastante duvidoso
pelo tipo de castelhano em que é escri-
to, senão vejamos como foi: [...]Unos
investigadores fueram a um poblado de
Jaboticabal, San Pablo donde se rumo-
reava que ocurrian fenômenos extranõs,
precisamente em el cementério de  ãs
siete catacumbas.

OS CAÇADORES DE FANTASMAS
[...] Na “Vila” de Jaboticabal,

num “Mundo Perdido”,  existe um lugar
muito nefasto e distantes, que possui
umas histórias impressionantes sobre a
febre amarela em dois cemitérios, onde
ocorrem coisas estranhas... muito
estranhas...[Isto dito em castelhano
pelo apresentador da Yutube]. A cidade
recebeu em 2006 a visita de Geraldo
Medeiros Junior, Presidente do Institu-
to Medeiros, que, com uma equipe de
investigadores destes fenômenos caça-
dores de fantasmas.  “Com médicos, psi-
cólogos, parapsicólogos e outros, como
químicos e físicos, tentavam dar uma
resposta às coisas do além, e eu escrevo
do aquém.

Professor João Pito
“A mente humana é um instrumen-

to estranho. A vontade, uma vez firma-
da, é como uma bala veloz em pleno
curso. Não pode voltar para o cano do
fuzil outra vez” – Stuart Cloete.

Por  Monsenhor Jonas Abib

VOLTAMOS MUITAS VEZES
go do tempo, que é iluminado pela fé,
esperança e caridade. Voltamos do plano
material para o espiritual, ou fora da
matéria, e  vice-versa. A vida é dos en-
carnados e dos desencarnados. O espíri-
to é eterno, vivemos dentro do corpo e
fora dele. Passamos por provas ou expi-
ações no PLANETA TERRA, onde ha-
bitamos, vivendo na família ou fora dela,
cumprindo etapas na escola de aprendi-
zagem, para evoluirmos. Somos pecado-
res e repletos de dívidas contraídas em
vidas anteriores, num passado que se vai
longe, num relacionamento entre encar-
nados e desencarnados, na procura de ser-
mos iluminados, com muito crédito es-
piritual. Os sonhos são promessas e con-
quistas, que acumulamos no decorrer dos
tempos. A reencarnação é uma realida-
de, para os que tem olhos de ver e ouvi-
dos de ouvir. A vida além túmulo, prova
que não existe morte para o espírito, que
continua a viver, é eterno e duradouro
na continuação de vidas sucessivas. A
mudança  é radical para nos aperfeiçoar-
mos em cada raça, credo, religião, modo
de falar, mundo, país, nacionalidade,cor,
alimentação, vestimenta e outros. Nas-
cemos simples e ignorantes para viver-
mos encarnados, a curto ou a longo pra-
zo. Nascemos na semente do amor, res-
peito, num relacionamento baseado no
ensinamento: crescei e multiplicai-vos.

O OBJETIVO DA REENCARNA-
ÇÃO

A justiça de DEUS está na oportuni-
dade, para nos aprimorarmos para um
fim de amor, perdão e renúncia pro-
gressiva da humanidade, diante dos pro-
blemas que aparecem  no decorrer das
encarnações, diante do apego aos bens
materiais

O  SENTIDO DE ENTENDIMEN-
TO DA VIDA ETERNA É DO ESPÍRI-
TO. A DO CORPO É TRANSITÓRIA
E PASSAGEIRA.

No sermão da montanha, Jesus disse
que o Pai manda o sol e a chuva para os
maus e bons. Isso significa que Deus dá
saúde e dá vida a todos nós, resumindo
em “sol e chuva”. Nós até quereríamos
que Deus acabasse com os maus, man-
dando peste, desgraça, infortúnios para
os pecadores, mas essa é a nossa justiça!
A justiça de Deus não é essa. A justiça de
Deus é a misericórdia, Ele dá graça e
bênção também aos maus.

Você até poderia dizer que isso é uma
injustiça! Meu irmão, isso é o amor de
Pai, é assim que Ele te ama, cuida e
guarda a todos nós, mesmo que você
seja mau, mesmo que você insista, per-

A justiça de Deus é a misericórdia
sista e teime em permanecer no mal,
Deus ama você.

Muitas das vezes o que faz a gente
continuar no caminho do mal é aquela
sensação ruim do sentimento de culpa, de
acusação, pois as pessoas nos condenam
pelos erros que cometemos, mas Deus não;
Deus ao contrário, nos ama mais ainda
porque somos pecadores. Jesus disse: Eu
não vim para os justos, mas para os peca-
dores, porque não são os sãos que preci-
sam de médico, mas os doentes.

Talvez você esteja revoltado contra
Deus porque aconteceram coisas que você
não queria; talvez você tenha perdido a
saúde, ou alguém próximo está muito
doente; seu casamento esfacelou-se, você
perdeu seu dinheiro; de um dia para o
outro perdeu seu emprego; seu filho foi
por maus caminhos – para a bebida, para
as drogas ou para vida prostituída; e você
pedia tanto a Deus para que isso não
acontecesse, e então você se revoltou,
você se decepcionou com Deus.

Mas Deus não se revoltou contra
você. Ele te espera de braços abertos,
ainda que revoltado. E é justamente na
hora do abraço que o pai quer te dar, que
esta revolta vai cair. Deus continua o
mesmo. Deus não deixou de te amar. O
mal, o erro e o engano que você fez, vai
cair com este abraço. Portanto, volte
para o seu Pai porque ele quer guardar
você bem pertinho do coração d´Ele,
pois é somente aí que a gente tem gua-
rida e proteção.

Seu irmão,
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HOMENAGEM
Gylmar dos Santos Neves - Ex-goleiro
do Jabaquara, Corinthians e Santos

Gylmar, o Gylmar dos Santos Ne-
ves, um dos melhores goleiros da histó-
ria do futebol brasileiro, faleceu no dia
25 de agosto de 2013, no Hospital Sí-
rio-Libanês em São Paulo, em decor-
rência de um Acidente Vascular Cere-
bral e um infarto sofrido no dia 23 de
agosto de 2013.

O "Goleiro Maior" deixou a esposa
Raquel e dois filhos, Marcelo Izar Ne-
ves e Rogério Izar Neves.

Nascido no dia 22 de agosto de 1930,
em Santos (SP), começou a carreira no
Jabaquara (SP) em 51. Brilhou no Co-
rinthians, de 51 a 61, e no Santos, de 62
a 69. Sem dúvida, um dos mais vitorio-
sos goleiros do nosso país.

Os principais títulos foram: mundi-
ais pela Seleção Brasileira em 58 e 62,
Libertadores e Mundial Interclubes pelo
Santos em 62 e 63, e o IV Centenário
pelo Corinthians em 54.

Depois de encerrar a carreira de jo-
gador em 69, ele teve uma grande agên-
cia de veículos, que ficava na zona leste
da capital paulista.

No dia 23 de agosto de 2013 sofreu
um infarto e foi internado no Hospital
Sírio Libanês, no bairro da Bela Vista,
zona central de São Paulo, mas não re-
sistiu às decorrências do infarto e do
AVC, sofrido em 2000.

Segundo o "Almanaque do Corinthi-
ans", de Celso Unzelte, Gilmar disputou
395 jogos pelo alvinegro entre os anos
de 1951 e 1961. Foram 243 vitórias,
75 empates e 77 derrotas e ele sofreu
527 gols e conquistou os títulos paulis-
tas de 1951, 52 e 54 e o Rio-São Paulo
de 1954.

Pela Seleção Brasileira, Gylmar dos
Santos Neves realizou 103 partidas (73
vitórias, 15 empates e 15 derrotas) e
sofreu 104 gols, como consta no livro
"Seleção Brasileira 90 anos", de Anto-
nio Carlos Napoleão e Roberto Assaf.

Em 17 de março de 2013, Milton
Neves publicou em sua página domini-
cal no jornal "Agora São Paulo e tam-
bém no Portal Terceiro Tempo, um
texto homenageando Gylmar, intitula-
do "O sogro, o amor e o maior gol de
Gylmar, o goleiro maior". Segue abai-
xo, na íntegra:

Nagib Izar, sogro “na marra” de
Gylmar dos Santos Neves, jamais acei-
tou o namoro, noivado e muito menos
o casamento de sua única filha, Raquel,
com o então goleiro-galã do Corinthi-
ans.

Mas o amor falou mais alto, casa-
ram-se, nasceram três filhos e por 17
anos (!!!) o radical “Seo” Nagib nunca
mais falou com a filha a partir de 1954,
com o genro (seria a primeira vez) e
nem conheceu os três netos.

Ignorou até o casamento na igreja e
a festa de comemoração em 1960.

Mas, dia 25 de outubro de 1971, de
repente, Nagib ligou para sua filha Ra-
quel para que todos passassem o dia com
ele e com sua esposa Najla, no bairro do
Paraíso, em São Paulo.

Foram, almoçaram, brincaram, se
abraçaram como se nada tivesse acon-
tecido naqueles 17 anos e foram embo-
ra no final de tarde.

Lá pelas 11 da noite Raquel recebe
telefonema da mãe Najla. “Seo” Nagib
Izar tinha acabado de morrer de infar-
to! Foi premonição, remorso ou coin-
cidência?

Enterro realizado, no Araçá, em 26
de outubro de 1971, família consterna-
da, dona Najla Curi Izar desesperada,
com o saudoso cunhado de Gylmar, Ri-
cardo Izar, ex-deputado federal, e o ir-
mão Roberto, impressionados com a
premonição do pai.

A família então passou a cuidar do
inventário do que deixou o empresário
Nagib Izar, dono de fábrica de cartona-
gem (papel, papelão e embalagens), no
bairro do Tatuapé.

Marcou-se uma reunião de todos na
sede da empresa com a presença de ad-
vogados, contadores e de um tabelião.
Mas a reunião emperrou porque um
enorme cofre, da época da Segunda Guer-
ra Mundial, ninguém conseguia abrir.

E lá dentro estava toda a vida eco-
nômico-financeira do patriarca. Cha-
maram os mais competentes e famosos
“cofreiros” de São Paulo e… nada! Três
deles fracassaram depois de horas e dei-
xaram a sala.

O que fazer?
Enquanto todos discutiam até mes-

mo a possibilidade de uma pequena ex-
plosão do cofre, Gylmar, mais afastado
do grupo por ser discreto e “apenas”
cunhado, ficou de costas para o cofre e
aleatoriamente girava o seu relógio de
controle.

Girou umas sete ou oito vezes, sem-
pre depois apertando a maçaneta e de
repente… o cofre se abriu!!!!

Sem querer, lotericamente e de cos-
tas, Gylmar acertou a combinação. Foi
algo sobrenatural.

Espanto e emoção na sala de reu-
nião, procedeu-se então à verificação
do conteúdo guardado como documen-
tos, inventário, escrituras e investimen-
tos de “Seo” Nagib Izar.

Ao que a fiel secretária do então tur-
rão sogro de Gylmar se antecipou e apa-
nhou as muitas pastas que ocupavam
quase a metade do cofre. Estendeu-as
na enorme mesa de reunião e ninguém
conseguiu conter as lágrimas.

Pois ali estavam catalogadas e cole-
cionadas todas as fotos do namoro (a
partir de 1954), noivado (em 1958) e
casamento (em 1960) de sua filha Ra-
quel com o famoso Gylmar, bem como
as capas de revistas e fotos dos três ne-
tos.

E dona Baije, a secretária, contou
que por 17 anos (!!!) “Seo” Nagib Izar,
ao chegar logo cedinho para o trabalho,
TODO DIA, ficava por uma hora fo-
lheando suas pastas, vendo página por
página e foto por foto da família da
filha.

As páginas estavam todas puídas na
parte de baixo que Nagib diariamente
manuseava e manuseou por anos e anos
a fio.

Ou seja, o radical, turrão e “imper-
turbável” Nagib Izar resistiu o quanto
pôde para mostrar que era contra o ca-
samento de sua única filha com um “sim-
ples jogador de futebol” porque “esse
pessoal nunca dá boa coisa”.

E como deu, hein?
Gylmar, grande atleta e grande cará-

ter, era cobiçado nos anos 50 por 10 de
cada 10 mulheres do Brasil, mas apai-
xonou-se em poucos olhares por Ra-
quel em piscina de um hotel de Águas de
Lindóia onde o Corinthians estava con-
centrado e paulistanos ricos passavam
férias.

Vendo que a filha estava muito “ace-
sa” e ligada no goleiro famoso, fechou a
conta e abreviou sua estada de férias e
levou toda a família de volta para São
Paulo.

E o amor continua vencendo.
Gylmar, aos 82 anos, vítima de um

AVC há 10 anos, está em cadeira de
rodas, não fala, mas ouve, vê e entende
tudo.

E está feliz da vida, porque Raquel,
filha de “Seo” Izar, está sempre ao seu
lado, não largando dele nunca, da mes-
ma forma que Gylmar nunca largava a
bola na meta do Corinthians, Santos e
Seleção Brasileira.

Brasil 1958 - Em pé: De Sordi, Zito, Bellini, Nilton Santos, Orlando e Gylmar. Agachados: Garrincha,
Didi, Pelé, Vavá, Zagallo e Mário Américo.

No Timão - Neste Corinthians: Alan, Homero, Clóvis Nori, Valmir, Roberto Belangero e Gylmar.
Agachados: Cláudio, Luizinho, Baltazar, Gatão e Nonô.

Decisão da Copa do Mundo de 1958 - Com atuação de gala de Pelé, o Brasil bateu a Suécia por 5 a
2 e foi um dos responsáveis pelo primeiro título mundial de nosso país. Em pé estão: Djalma Santos,
Zito, Bellini, Nilton Santos, Orlando e Gylmar; agachados vemos Garrincha, Didi, Pelé, Vavá, Zagallo
e Mário Américo.

Amistoso na Europa - Em 1956, a Seleção Brasileira fez alguns jogos no Velho Continente. Esta
imagem é do dia 08 de abril de 1956, quando o Brasil derrotou a Seleção de Portugal por 1 a 0, gol
marcado por Gino Orlando (de bicicleta, o primeiro dos três gols que o atacante marcou com a camisa
canarinho). Em pé, da esquerda para a direita: Djalma Santos, De Sordi, Nilton Santos, Gylmar, Zózimo
e Roberto Belangero. Agachados: o massagista Mário Américo, Sabará, Wálter Marciano, Gino Orlan-
do (apoiando sua mão esquerda sobre a bola), Didi e Canhoteiro.

Jogo importante - O Timão que entrou em campo para a final do primeiro turno do Campeonato
Paulista de 1954. Em pé, da esquerda para a direita: Goiano, Idário, Homero, Olavo, Roberto e Gylmar.
Agachados: Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Nonô. Foto enviada por Sylvio Freitas.



PROJETO DE LEI Nº 126/2013
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercício financeiro de

2014 e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1º  Esta Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) orientará a elaboração da Lei Orçamentária
Anual (LOA), compreende as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo as
despesas de capital do exercício financeiro de 2014 e dispõe sobre as alterações da legislação tributária.

Art. 2º  Na estimativa da receita e na fixação da despesa, a Lei Orçamentária Anual deverá observar
os seguintes princípios gerais:

I - Equilíbrio entre a previsão e a execução orçamentária.

II - Prioridade de investimentos nas áreas sociais.

III - Gestão responsável dos recursos públicos.

IV - Capacitação dos gestores e dos técnicos municipais.

V - Análise positiva das proposições oriundas dos fóruns, dos conselhos e de outras instâncias
de participação, legalmente constituídas no processo decisório.

VI – Planejamento e descentralização da gestão pública.

Parágrafo único. A Lei Orçamentária fixará uma “reserva de contingência” de, no mínimo 1% (um
por cento) da Receita Corrente Líquida.

Art. 3º Observados os princípios gerais fixados no artigo anterior, a Lei Orçamentária do exercício
de 2014 priorizará os investimentos direcionados:

I – À redução das desigualdades sociais;

II – À inclusão social, garantidora de exercício efetivo dos direitos fundamentais e de acesso aos
bens, aos serviços e às políticas sociais por toda a população;

III – Ao direito universal à cidade, compreendendo o direito à terra urbana, à moradia digna, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao
lazer;

IV – À realização das funções sociais da cidade e ao cumprimento da função social da proprieda-
de;

V – À universalização da mobilidade e da acessibilidade;

VI – À prioridade do transporte coletivo público de passageiros;

VII – À preservação e à recuperação do ambiente natural e construído;

VIII – Ao fortalecimento do setor público, através da recuperação e da valorização das funções de
planejamento, de articulação e de controle;

IX – À participação, sempre que possível, da população nos processos de decisão, de planeja-
mento, de gestão, do aprimoramento de controle do desenvolvimento urbano e rural.

Art. 4º  Na consecução das ações previstas nesta Lei, a Lei Orçamentária observará o planejamen-
to permanente, adequando-se aos planos nacionais, regionais e estaduais, no que tange à ordenação do
território e ao desenvolvimento econômico e social, a fim de evitar a dispersão de recursos, coordenando
os esforços públicos e privados para os fins de atingir os objetivos gerais.

Art. 5º A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento para o
exercício de 2014, deverá obedecer ao disposto nos anexos que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 6º  Na elaboração de suas propostas parciais, as unidades orçamentárias deverão atender à
estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes das respectivas áreas de
comando.

Art. 7º  Em face de dispositivos expressos na Constituição Federal e na Lei Federal nº 101/2000, a
proposta orçamentária deverá conter apenas dispositivos compatíveis à previsão da receita e à fixação da
despesa.

§1º. O orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo Municipais, seus fundos e
entidades das Administrações Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público Muni-
cipal.

§2º. O orçamento de investimentos abrangerá as empresas nas quais o Município, direta ou
indiretamente, detenha ou venha a deter a maioria do capital social, com direito a voto.

§3º. O orçamento da seguridade social abrangerá todas as entidades de saúde, previdência e
assistência social, quando couber.

§4º. A proposta parcial de Orçamento do Poder Legislativo integra o Orçamento Geral do Municí-
pio, na forma da Lei.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 8º  A Lei do Orçamento Anual (LOA) atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade,
universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a estimativa da
receita, relativa ao respectivo exercício fiscal.

Art. 9º  A previsão das receitas observará, para o efeito de cálculo, o índice de inflação apurado
nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, assim como

os reflexos da política econômica do governo federal.

§1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as alterações havidas na legisla-
ção tributária, observando:

I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II - a edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas
nominais e as efetivas;

III - a expansão do número de contribuintes;

IV - a atualização do cadastro imobiliário fiscal.

§2º. As Taxas do Poder de Polícia Administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a
atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§3º. Nenhum compromisso financeiro será assumido sem que exista a dotação orçamentária e os
recursos respectivos previstos na programação de desembolso.

Art. 10. A Lei do Orçamento (LOA) conterá os dispositivos autorizando o Executivo a:

I – Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do
orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64, sem onerar os créditos destinados a
suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados e de receitas próprias de
autarquias.

II – Realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de
Reserva de Contingência, em conformidade com os dispositivos instituídos na legislação em vigor.

III – Sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fica o Poder Executivo autorizado a
transferir recursos, total ou parcialmente, que compõem uma mesma categoria de programação, nos
termos do inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal.

IV – Realizar, com autorização do Poder Legislativo, operações de créditos para programas de
infraestrutura e saneamento básico, até o limite permissível pela legislação federal.

§1º. A categoria de programação de que trata o inciso III, refere-se às despesas com a mesma
classificação institucional e de funcional programática, e que pertençam a mesma  unidade executora de
despesa.

§2º. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2014,  serão inscritas em
restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de compro-
vação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 11. Na ausência do autógrafo da Lei do Orçamento Anual, até o início do exercício de 2014, o
Poder Executivo poderá realizar a proposta orçamentária em 1/12 (um doze avos) por mês, durante o
período de vacatio legis.

Art. 12 - Para os fins de cumprir o disposto na LCF nº 101/2000, o Poder Executivo deverá:

I - estabelecer a Programação Financeira e o Cronograma de execução orçamentária;

II – publicar, de acordo com a LCF nº 101/2000 e nos prazos ali definidos, relatório resumido da
execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, realizar cortes de dotações da
administração direta e indireta;

III – emitir, ao final de cada quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das
Metas Fiscais;

IV – divulgar amplamente, inclusive pela internet, os Planos de Governo, a LDO, os Orçamentos, as
prestações de Contas, e os Pareceres do TCE, disponibilizando-os à comunidade, para fins de consulta;

V - desembolsar os recursos financeiros consignados à Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês,
sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes.

Art. 13. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2014 são aquelas apresen-
tadas no demonstrativo de Metas Fiscais, integrantes desta Lei, desdobrados em:

Tabela 1 – Metas Anuais;

Tabela 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Tabela 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Ante-
riores;

Tabela 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;

Tabela 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

Tabela 6 – Receitas e Despesas  Previdenciárias  do  RPPS; e,
   – Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência do Município;

Tabela 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e

Tabela 8 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo Único. As Tabelas 1 e 3 de que trata o “caput” deste artigo são expressas em valores
correntes e constantes, e caso ocorram mudanças no cenário macroeconômico do país, seus valores
poderão ser alterados, através de Decreto do Poder Executivo.

Art. 14. Integra esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os
passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providên-
cias a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venham a se concretizar.

Art. 15.  No caso de ser constatado que o comportamento da receita não está de acordo com as
estimativas, o Poder Executivo deverá promover mecanismos para  estabelecer um padrão de gestão capaz
de manter a despesa nos níveis da receita, em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei Complementar
Federal nº 101/2000.

§1º. Os atos a serem adotados pelo Poder Executivo nos trinta dias subsequentes à constatação
de que o comportamento da receita não está de acordo com as estimativas, deverá ser instituída, nos
órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional, e na Câmara Municipal, de maneira proporcional,
a redução de despesas no conjunto das dotações orçamentárias vigentes,  a limitação de empenho e de
movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspon-
dente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da
devida memória de cálculo.

§3º. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam
o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistên-
cia social.

§4º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao
pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.
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§5º. Também não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira, desde que a
frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao
atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros
recursos vinculados.

§6º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser
necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31
da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§7º. Na ocorrência de calamidade pública serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais progra-
mados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da
Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§8º. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte,
caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 16. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária serão contemplados os efeitos
advindos de alterações na legislação tributária, promovidos pelo Congresso Nacional, ou de lei comple-
mentar municipal.

Art. 17. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana poderá ter desconto de até 10%
(dez por cento) do valor lançado, para pagamento à vista.

Art. 18. O imposto sobre serviços de qualquer natureza poderá ter desconto de até 10% (dez por
cento) do valor lançado, para pagamento à vista.

Art. 19. A fixação de percentuais de desconto, conforme artigos 15 e 16 desta lei, será regulamen-
tado por decreto do Executivo Municipal e a renúncia dos valores apurados não será considerada na
previsão da receita de 2014, nas respectivas rubricas orçamentárias.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DESPESAS COM PESSOAL

Art. 20. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de quaisquer das medidas relaciona-
das no artigo 169, §1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que
obedecidos aos limites previstos nos artigos 20, 22, parágrafo único, e 71, todos da Lei Complementar nº
101, de 04 maio de 2000, e, se  cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma
legal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I – concessão, absorção de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação ou extinção
de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras e administrativa;

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§1º. Os aumentos de que trata este Artigo somente poderão ocorrer se houver:

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;

II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I do “caput”;

III - observância da legislação vigente no caso do inciso II do “caput”.

§2º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos
artigo 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 21. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com
a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder
ao limite de 60% (sessenta por cento), assim dividido:

I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II – 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo Único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste Artigo não serão
computadas as despesas:

I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;

III – decorrentes de decisão judicial e da competência de período de que trata o caput deste
Artigo;

IV – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos prove-
nientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o §9º do artigo 201 da Constituição Federal;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

Art. 22. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o Artigo 22 da Lei Complemen-
tar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam vedadas quaisquer ações que possam gerar aumento de despesas
com pessoal e encargos, salvo nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais
ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do Chefe do Executivo.

CAPÍTULO V
DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 23. O orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, contemplando as enti-
dades das Administrações Direta e Indireta, e será elaborado em conformidade com as instruções do
Ministério do Orçamento e Gestão.

Art. 24. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos e
atividades prioritários da Administração Municipal, podendo, na medida das necessidades, ser recepcio-
nados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo.

Art. 25. O Município poderá conceder Auxílios e Subvenções para as Entidades sem fins lucrati-
vos consideradas de utilidade pública por Lei Municipal.

Parágrafo único. Outras entidades, de caráter filantrópico ou beneficente, que venham a ser
declaradas de utilidade pública, somente poderão ser objetos do benefício de que trata o caput deste
artigo, após a data de publicação da respectiva lei que a declarou de utilidade pública.

Art. 26. A aplicação de recursos na manutenção do Ensino cumprirá os limites mínimos fixados no
art. 212 da Constituição Federal, observada a lei regulamentadora do FUNDEB, no que couber.

Art. 27. O projeto de Lei do Orçamento Anual do exercício de 2014, que deverá ser encaminhado
à Câmara Municipal até o dia 31 de outubro de 2013, será acompanhado:

I - da mensagem de encaminhamento;

II – das Tabelas explicativas das receitas e das despesas dos três últimos exercícios.

III – do Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;

IV – do Sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas;

V – do Sumário da receita por fontes, e respectiva legislação;

VI – do Quadro das dotações por órgãos de governo e da administração.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 28.  Qualquer ato de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão
de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique
redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucio-
nais, legais e judiciais a cargo do município; que não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem
como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social.

Parágrafo Único.  Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes
sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança.

Art. 29. Na aplicação da Política Tributária Municipal o Poder Executivo disporá sobre as altera-
ções na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III – instituição e revisão de taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços
prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do
mercado imobiliário;

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tribu-
tos.

Art. 30. O Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2014, enviado a Câmara Municipal, deverá ser
apreciado e votado até o final da Sessão Legislativa de 2013 e devolvido ao Poder Executivo, para sanção.

Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

       Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 29 de agosto de 2013.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Excelentíssimo Senhor Presidente:

Temos a satisfação de enviar a Vossa Excelência, para análise, discussão e votação dessa Egrégia
Câmara de Vereadores, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) que
devem ser observadas na elaboração do Orçamento do Município para o Exercício de 2014, em cumpri-
mento ao disposto no parágrafo 2° do artigo 165 da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município
de Jaboticabal.

O projeto estabelece as Diretrizes para as metas e prioridades da Administração Municipal Direta e
Indireta em 2014, prevê as orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária, elenca as
disposições sobre a Legislação Tributária do Município, bem como, fixa as Diretrizes relativas às despe-
sas do Município com pessoal e encargos, além das disposições gerais pertinentes à matéria e os anexos
exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000.

Na sua elaboração, observou-se o princípio de equilíbrio entre a previsão e a execução orçamentária,
de prioridade de investimentos nas áreas sociais, de gestão responsável dos recursos públicos, de
capacitação dos gestores e técnicos municipais, de análise positiva das proposições oriundas da socie-
dade e de planejamento e descentralização da gestão pública, visando ainda os princípios da eficiência e
da qualidade na prestação de serviços públicos.

Foram priorizados, na elaboração da proposta, os investimentos direcionados à inclusão social, ao
direito universal à cidade, à realização das funções sociais da cidade, à universalidade da mobilidade e
acessibilidade, ao transporte coletivo público de passageiros, à preservação e recuperação do meio
ambiente, ao fortalecimento do setor público e à participação, sempre que possível, da população nos
processos de planejamento, gestão e desenvolvimento do Município.

As metas fiscais foram dispostas no Anexo homônimo, elaborado conforme modelo aprovado pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, responsável pelas
diretrizes de orçamento e gestão.

A proposta orçamentária inclui o Anexo de Riscos Fiscais, que avalia os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo
Poder Executivo caso venham a se concretizar.

A fixação das diretrizes relativas às despesas de pessoal e encargos, além de considerar as cautelas
impostas pela Constituição Federal e Lei Complementar nº 101/2000, vedou ações capazes de gerar au-
mento de despesas com pessoal e encargos, na hipótese de ser atingido o limite prudencial referido pela
mesma lei, com ressalva aos casos de calamidade pública, execução de programas emergenciais ou em
situações de extrema gravidade, que deverão ser devidamente reconhecidas pelo Chefe do Executivo.

Com referência a gestão fiscal, o projeto de lei impõe a obrigação de estabelecimento de mecanismos
para manter a despesa nos níveis da receita, no caso de ser constatado em que a expectativa de arrecada-
ção não será atingida.

Cumpre registrar, finalmente, que a presente proposta foi elaborada em conformidade com os manda-
mentos constitucionais e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando alcançar o almejado
equilíbrio entre receitas e despesas municipais.

Nesta oportunidade renovamos a Vossa Excelência e demais representantes do Poder Legislativo,
votos de elevada consideração e distinto apreço.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 29 de agosto de 2013.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal
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ATO DA MESA Nº 07/2013
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL, de Jaboticabal, com fulcro na letra C do inciso IV do artigo 17 de

seu Regimento Interno, DECRETA:

                       Artigo 1º Fica aposentado, a partir de 1º de setembro de 2.013, em conformidade com artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 42 da Lei Municipal nR� 3.411/2005 e de acordo com documentação
constante da pasta funcional, do funcionário Durval Pontes, Motorista efetivo do Quadro de Servidores da Câmara
Municipal de Jaboticabal.

Artigo 2º A aposentadoria do referido funcionário do legislativo municipal, se dá por tempo de
contribuição, em conformidade com o Processo/Seprem nº 0075/2013.

Artigo 3º As despesas com a execução do presente Ato correrão a conta de recursos orçamentários
próprios do Seprem - Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal.

Artigo 4º Este Ato entrará em vigor a partir de 1º de setembro de 2.013, revogadas as disposições em
contrário.

Cumpra-se.
Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 29 de agosto de 2.013.

Wilson Aparecido dos Santos
Presidente

Jan Nicolau Baaklini
Vice-Presidente

João Roberto da Silva
1º Secretário

Roberto Alessandro Raymundo
2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

P/ Maria Cappatto

1ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/SP

EDITAL DE PRAÇA e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) SUPERMERCADO  MARYAMA  LTDA,  MILTON  GUEMYTI  MARYA-
MA,  LENITA  HENRIQUE  FONTES  MAUYAMA  e  GERALDO  YASSUO  MARUYAMA

A MM. Juíza de Direito Dra. Daniele Regina de Souza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por A. MARCONATO & IRMÃOS LTDA. contra SUPERMERCADO MARYAMA  LTDA.,
MILTON  GUEMYTI  MARYAMA,  LENITA  HENRIQUE  FONTES  MAUYAMA  e  GERALDO  YASSUO  MARUYAMA - Processo n°
597.01.2005.001978-8 (nº de ordem 1486/2005) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras
expostas a seguir:

DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra(m). As fotos e a
descrição detalhada do(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal www.superbidjudicial.com.br.

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s). As visitas deverão ser agendadas
via e-mail visitacao@superbidjudicial.com.br.

DA  PRAÇA - A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início
em 16 de Setembro de 2013, a partir das 09:00 horas encerrando-se em 03 (três) dias úteis a contar desta data, às 14:00 horas.

Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, a praça seguir-se-á sem interrupção até às
14:00 horas do dia 09 de Outubro de 2013 – 2º pregão.

DO CONDUTOR DA PRAÇA - A praça será conduzida pelo Leiloeiro Oficial Sr. Renato Schlobach Moyses, matriculado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o n° 654.

DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) IMÓVEL(IS) - No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda do(s) imóvel(is) apregoado(s)
será o valor da avaliação judicial.

No segundo pregão, não serão aceitos lances inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial.
Todos os lances serão recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a posterior aprovação do Juízo Responsável.
DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.superbidjudicial.com.br.
DO LANCE CONDICIONAL - Os lances que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidos condicionalmente, ficando

sujeitos a posterior aprovação do Juízo responsável.
DOS DÉBITOS - O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is)

arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás.
DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is).
A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arremata-

ção for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas.
DO  PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) imóvel (is) arrematado(s), deduzido o valor da caução

ofertada, se o caso, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça/ciência da liberação do lance condicional,
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação.

DO  PAGAMENTO  DA  COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro)
horas a contar do encerramento da praça/ciência da liberação do lance condicional, através de boleto bancário disponível na seção
“Minha Conta”, do Portal Superbid Judicial.

Desfeita a arrematação pelo Juíz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e
relativos ao preço do(s) imóvel(is) arrematado(s) e à comissão do Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas.

DA  ADJUDICAÇÃO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) imóvel(is), o adjudicante ficará responsável
pela comissão devida ao Leiloeiro Oficial.

DA  REMIÇÃO  DA  EXECUÇÃO - Se o(a) executado(a) pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) imóvel(is), na forma
do artigo 651, do Código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para a praça, a guia comprobatória do referido
pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal finalidade o uso do
protocolo integrado. Neste caso, deverá o(a) executado(a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários
advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Oficial de 2% (dois por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda).

DO ACORDO - A partir da publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com suspensão da praça, fica o(a)
executado(a) obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro Oficial de 2% (dois por cento) do valor do acordo.

DOS  EMBARGOS  À  ARREMATAÇÃO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que
venham a ser julgados procedentes os Embargos à Arrematação.

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do Código de Processo Civil.
As demais condições obedecerão ao que dispõe o Código de Processo Civil, o Decreto n° 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as

alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o Provimento
CSM n° 1.625, de 09 de fevereiro de 2.009, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o caput do artigo 335, do Código Penal.

Todas as regras e condições da Praça estão disponíveis no Portal
 www.superbidjudicial.com.br.
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos
RELAÇÃO  DOS  IMÓVEIS
Parte ideal correspondente a 50% de um terreno, sem benfeitorias, situado na cidade e município de Barrinha, desta comarca de

Sertãozinho, com frente para a Rua Dyonisia Campos Gonçalves, lado ímpar, esquina com a Rua Alberta Marcari, lado ímpar, com a área de
um mil, quatrocentos e oitenta (1.480,00) metros quadrados, de forma irregular, medindo e confrontando; partindo da confluência das ruas
Dyonísia Campos Gonçalves e Alberta Marcari, segue em linha reta numa distância de vinte (20,00) metros, confrontando com a citada rua
Dyonísia Campos Gonçalves; daí deflete à direita e segue numa distância de trinta (30,00) metros, confrontando com propriedade de
Eunicy Gomes Ramos; daí deflete à esquerda e segue numa distância de vinte (20,00) metros, confrontando com propriedades de Eunicy
Gomes Ramos e de José Martins Ramos Filho; daí deflete à direita e segue numa distância de vinte e dois (22,00) metros, confrontando com
o lote n° 2 e com propriedade de Dalmo Giraldi; daí, deflete à direita e segue numa distância de quarenta (40,00) metros, confrontando com
propriedade de César Marcari; daí deflete à direita e segue numa distância de cinquenta e dois (52,00) metros confrontando com a rua
Alberta Marcari, até atingir o ponto onde iniciou e finda o presente roteiro. Av. 1/48.474 (Edificação): Foi edificado um prédio residencial
com a área construída de 439,28 m², que recebeu o n° 555, da Rua Alberta Marcari.

Ônus: Av. 2/48.474 (Penhora): Foi penhorada a parte ideal correspondente a 50% do imóvel nos autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial, Processo 1744/06, comarca de Sertãozinho/SP, que Laticínios Morrinhos Indústria e Comércio Ltda contra Supermercado
Maryama Ltda EPP, Geraldo Yassuo Maruyama casado com Sonia Regina Loeschi Maruyama e Milton Guemyti Maryama casado com
Lenita Henrique Fontes Maryama. Av. 3/48.474 (Penhora): Foi penhorada a parte ideal correspondente a 50% do imóvel nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo 1486/05, comarca de Sertãozinho/SP, que A. Marconato & Irmãos Ltda. contra
Supermercado Maryama Ltda EPP, Milton Guemyti Maryama, Lenita Henrique Fontes Maryama e Geraldo Yassuo Maruyama.

Valor da avaliação em 16 de Novembro de 2010, da parte ideal penhorada correspondente a 50% do imóvel: R$ 275.000,00 (duzentos e
setenta e cinco mil reais)

Valor da avaliação da parte ideal penhorada correspondente a 50% do imóvel, atualizada pelo índice de correção monetária do TJ/SP em
junho/2013: R$ 324.361,50 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)

Sertãozinho, 30 de agosto de 2013.
Eu (Juliana Almeida escrevente técnico)
Eu (Renata Aparecida Corbo Mussin de Freitas), diretor/escrivão, conferi e subscrevi.

Daniela Regina de Souza
Juíza de Direito

JÓIA RARA

Começa dia 16 a nova novela das  18, Jóia Rara.
Compaixão. Amor ao próximo. Liberdade. Prática do bem. Imbuir-se da

filosofia budista é mergulhar na busca incansável por um mundo melhor. É
lapidar a jóia rara que existe dentro de cada um, para tornar bom o que é ruim;
etéreo o que é mundano.

A história desta poderosa força transformadora será contada em Jóia Rara,
a nova novela da Globo das seis, escrita por Thelma Guedes e Duca Rachid,
com direção de núcleo de Ricardo Waddington e direção geral de Amora Mau-
tner. Por: Noel - Mensageiro da Paz

RIR COM WALDIR

No escritório do advogado, a viú-
va ouvia a leitura do testamento de
seu finado marido: - Sinto muito, mas
o senhor Euclides deixou tudo o que

tinha para a Casa de Caridade da
Viúva Pobre. - Mas, e eu? - chora-
mingou a mulher. - Bem, a senhora
era justamente tudo o que ele tinha.

...............................................................
Um casal passeava de bote no

meio de um lago, quando, subita-
mente, desabou uma tempestade. O
homem apavorado, começou a im-
plorar: - Oh, Deus meu, salva nos-
sas vidas que eu te prometo deixar
de fumar, te prometo deixar de be-
ber, te prometo nunca mais jogar...
A moça, todo aflita, o interrompe
com um grito desesperado: - Não
prometas tudo, João. Rema! Rema!

........................................................
Dois caras resolvem tomar uma

cervejinha no bar. Um deles reco-
menda ao garçom: - Copo limpo,
viu? Dali a pouco o garçom volta
com uma cerveja e dois copos e per-
gunta: - Quem pediu copo limpo?

LEIA, É PEQUENO, IMPORTAN-
TE E  MUITO SÉRIO. SETEMBRO -
MÊS DO IDOSO. PRINCIPAL CAUSA
DA CONFUSÃO MENTAL NO IDO-
SO. ARNALDO LICHTENSTEIN CLÍ-
NICO-GERAL DO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS E PROFESSOR COLABO-
RADOR DA FACULDADE DE MEDI-
CINA DA USP.

Sempre que dou aula de clínica médi-
ca a estudantes do 4° ano de Medicina,
lanço a pergunta:

- Quais as causas que mais fazem o
vovô ou a vovó terem confusão mental?

Alguns arriscam: “Tumor na cabeça”.
Eu digo: “Não”.
Outros apostam: “Mal de Alzheimer”
Respondo, novamente: “Não”.

A CAUSA DA CONFUSÃO MENTAL DO IDOSO
A cada negativa a turma se espanta e

fica ainda mais boquiaberta quando enu-
mero os três responsáveis mais comuns:

- Diabetes descontrolado;
- Infecção urinária -  A família pas-

sou um dia inteiro no shopping, enquan-
to os idosos ficaram em casa.

Parece brincadeira, mas não é. Cons-
tantemente

vovô e vovó, sem sentir sede, dei-
xam de tomar líquidos.

Quando falta gente em casa para lem-
brá-los, desidratam-se com rapidez. A de-
sidratação tende a ser grave e afeta todo o
organismo. Pode causar confusão mental
abrupta, queda de pressão arterial, aumento
dos batimentos cardíacos (“batedeira”),
angina, dor no peito, coma e até morte.

Insisto: não é brincadeira.
Na melhor idade, que começa aos 60

anos, temos pouco mais de 50% de água
no corpo. Isso faz parte do processo
natural de envelhecimento. Portanto,
os idosos têm menor reserva hídrica.

Mas há outro complicador: mesmo
desidratados,

eles não sentem vontade de tomar
água, pois os seus mecanismos de equilí-
brio interno não funcionam muito bem.

CONCLUSÃO:
Idosos desidratam-se facilmente, não

apenas porque possuem reserva hídrica
menor, mas também porque percebem

menos a falta de água em seu corpo. Mes-
mo que o idoso seja saudável, fica prejudi-
cado o desempenho das reações químicas
e funções de todo o seu organismo.

Por isso, aqui vão dois alertas:
1 - O primeiro é para vovós e vo-

vôs: Tornem
voluntário o hábito de beber líqui-

dos. Por líquido entenda-se água, sucos,
chás, água-de-coco, leite, sopa, gelati-
na e frutas ricas em água, como melão,
melancia, abacaxi, laranja e tangerina,
também funcionam. O importante é, a
cada duas horas, botar algum líquido para
dentro. Lembrem-se disso!

2 - Meu segundo alerta é para os
familiares:

Ofereçam constantemente líquidos aos
idosos. Ao mesmo tempo, fiquem atentos.

 Ao perceberem que estão rejeitando
líquidos e, de um dia para o outro, ficam
confusos, irritadiços, fora do ar, aten-
ção, é quase certo que sejam sintomas
decorrentes de desidratação. “Líquido
neles e rápido para um serviço médico”.

Arnaldo Lichtenstein (46), Médico,
é Clínico-geral do Hospital das Clínicas
e Professor colaborador do Departa-
mento de Clínica Médica da Faculdade
de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP).

Gostou? Então divulgue. Seus ami-
gos merecem saber!
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

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

O vilão Gargamel
quer a essência dos pro-
tagonistas. Para atingir
seu objetivo, ele cria os
Naughties, seres peque-
ninos que são uma es-
pécie de versão cruel
dos Smurfs. Os heróis
precisarão contar com a
ajuda dos amigos huma-
nos para se salvar das
garras do inimigo.

OS SMURFS 2

RUA SÃO JOÃO Nº 268

VENDE- SE
1 Classic Prata 2006/07 álcool/gasolina, chave

reserva. Excelente estado de conservação.
Único dono, pneus novos, com manual do pro-

prietário.
Tratar: (16) 98160-5458 (Wilson)

Valor R$ 16.800,00

COMUNICADO DE EXTRAVIO

ALFA  COMÉRCIO  E  SERVIÇO  EM  MÁQUINAS  E  PE-
ÇAS  LTDA-ME, estabelecimento com sede nesta cidade de
Jaboticabal/SP, à Avenida Marechal Deodoro Nº 959, Bairro Cen-
tro, inscrita no CNPJ Nº 09.123.820/0001-45 e Inscrição Munici-
pal Nº 115432, comunica o extravio dos talonários de notas fis-
cais de prestação de serviços de Nº 001 à Nº 100 AIDF Nº 515 de
05/11/2007 e Nº 001 à 1000 AIDF Nº 186 de 14/04/2008.

DECLARAÇÃO
A Empresa L. AMORIM JABOTICABAL-ME, estabelecida

nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito à Rua
Santo André, Nº 228, com Inscrição Estadual Nº391.021.295.110 e
CNPJ Nº 54.562.351/0001-44, declara para os devidos fins de direi-
to que foram extraviados do nosso depósito e arquivos, os LI-
VROS FISCAIS  de ENTRADAS, SAÍDAS DE MERCADORIAS
E APURAÇÃO DO ICMS, correspondentes aos  exercícios de
2008 a 2012.

Para maior clareza, firmo a presente em
Jaboticabal, 31 de agosto de 2013.

Laudemar de Amorim.

ACEAS
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DE JABOTICABAL
CNPJ: 04.199.138/0001-12

Reconhecida de Util. Pub. Lei Mun. Nº 3.235 de 29/12/03.
ALAMENDA RAFAEL LINARDI Nº 160 – JARDIM MORUMBI

– CEP: 14.890-244 - JABOTICABAL - SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ASSEMBLÉIA

GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convocamos a todos senhores associados e inte-

ressados da Associação Cristã de Educação e Assistência Social de Jaboti-
cabal, SP, para a realização de Assembléia Geral extraordinária, que se
realizará no dia 16 do mês de Setembro do ano de 2.013, às 19:00 horas em
sua sede à Al. Rafael Linardi nº 160 – Jardim Morumbi, em primeira chama-
da, e às 20:00 em segunda e última chamada, com qualquer número de
associados, conforme disposições estatutárias em sua sede, para deliberar
sobre:

1) Prestação das Contas da Liquidação da Associação;
2) Extinção da Associação e
3) Reversão do Imóvel dado em concessão de Uso pela Prefeitura Mu-

nicipal.
Jaboticabal, 06 de Setembro de 2.013

Raquel Silva Barros Bassani - Presidente

FORPLANT AGRÍCOLA LTDA – EPP, torna púbico que rece-
beu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N°
52001232, válida até 30/08/2015 para FABRICAÇÃO DE FERTILI-
ZANTES  ORGÂNICOS, MINERAIS  E QUÍMICOS DE USO
AGRÍCOLA,  sito à RUA SÃO JOÃO,  Nº 3.031 – PARQUE IN-
DUSTRIAL BRUNO VERARDINO, JABOTICABAL/SP.

FIBRASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E FI-
BRAS LTDA. - EPP, torna público que recebeu  da CETESB  a
Renovação da Licença de Operação Nº 52001241, válida até 03/
09/2016 para fabricação artefatos de fibra de vidro na Rua Fran-
cisco Volpe Nº 71, Jardim Kennedy – Jaboticabal - SP.

F. BORSARI  FERTILIZANTES, torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia Nº 52000274  e requereu a Licença de
Instalação, para  fabricação de fertilizantes, sito à Avenida Jaime
Ribeiro Nº 319, Vila Industrial, Jaboticabal - SP.

O Senac Jaboticabal está com vagas
abertas para dois cursos livres com iní-
cio em setembro. As oportunidades de
qualificação em curta duração são para
os títulos Gestão da Distribuição e Flu-
xo de Caixa. As aulas acontecem aos
sábados, a partir das 8 horas da manhã e
as duas capacitações são contempladas
com bolsas de estudo.

No título Gestão da Distribuição o
objetivo é capacitar o profissional para
dar suporte ao processo de decisão na
gestão da distribuição, com base na ad-
ministração dos estoques, sua localiza-
ção e planejamento de transporte, bus-
cando atender aos pedidos dentro da
melhor relação qualidade e custos.

O curso Fluxo de Caixa, na área de
logística, prepara o participante para
elaborar e avaliar o desempenho da ati-
vidade financeira da empresa, contribu-
indo, de forma eficaz, para a gestão das
organizações.

Os interessados devem preencher os
pré-requisitos específicos de cada cur-
so, que podem ser visualizados no site
www.sp.senac.br/jaboticabal.  Mais in-
formações podem ser obtidas pessoal-
mente na unidade ou pelo telefone (16)
3209-2800.

Senac Jaboticabal abre inscrições
para cursos livres

As oportunidades são nas áreas de logística e
contabilidade; aulas começam dia 14

Conheça nossa Política de Bolsas de
Estudo

Esses cursos estão contemplados
pela Política Senac de Concessão de
Bolsas de Estudo para atender pessoas
com renda familiar per capita de até
dois salários mínimos federais (R$
1.356,00), entre outros requisitos. Os
interessados devem se inscrever direta-
mente no site www.sp.senac.br/bolsas-
deestudo

Serviço
Gestão da Distribuição
Data: 14 de setembro a 05 de outu-

bro de 2013
Horário: aos sábados, das 8 às 12

horas
Fluxo de Caixa
Data: 14 de setembro a 19 de outu-

bro de 2013
Horário: aos sábado, das 8 às 12

horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Acompanhe o Senac São Paulo

nas redes sociais:
www.sp.senac.br/redessociais

AGROMIX  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS
LTDA, torna público que requereu na CETESB a Licença de Opera-
ção para Alimentos preparados para animais (bovinos, suínos, co-
elhos, aves, etc...). sito à Rodovia Carlos Tonani, SP 333 KM 121+
50,65 metros, Chácara Santa Clara. Jaboticabal/SP.

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

D E C L A R A Ç Ã O
Rosana Mello Guimarães Pacífico, abaixo assinada, repre-

sentante legal da empresa ITAÚNA COMÉRCIO E BENEFICIA-
MENTO DE CEREAIS LTDA, estabelecida nesta cidade de Jabo-
ticabal - SP, na Rodovia José Corona KM 14, Bairro Rural, inscrita
no CNPJ sob Nº. 56.787.898/0001-44 e Inscrição Estadual Nº.
391.023.980.118, comunica o extravio dos Talões de Nota Fiscal
Modelo 1, contendo as notas de Nº. 301 à 400, todas em branco.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Rosana Mello Guimarães Pacífico

DECLARAÇÃO
Cláudia Borsari Zoccolaro, abaixo assinada, representante legal

da empresa CLÁUDIA  BORSARI  ZOCCOLARO – ME, estabele-
cida nesta cidade de Jaboticabal – SP, na Avenida 13 de Maio Nº 245
-  A, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob Nº 03.074.450/0001-17 e
Inscrição Estadual Nº 391.046.943.114, comunica o extravio do Talão
de Nota Fiscal Modelo 1, contendo as notas de Nº 26 à 50.

Por ser expressão verdade, firmo a presente declaração.

Cláudia Borsari Zoccolaro

VENDE-SE
 Opala comodoro SL/E 85, 4 portas, 4cc, direção hidráu-

lica, vidros elétricos, com rodas 15 de liga leve cor cinza
em bom estado. R$ 12.000,00 à vista. Consigo dar um des-
conto!!! Aceito troca!!! (16) 9716-8848.

DECLARAÇÃO
Andrea Franco de Oliveira Campana, abaixo assinada, repre-

sentante legal da empresa COMERCIAL E TRANSPORTES
FRANCO LTDA,estabelecida nesta cidade de Jaboticabal – SP, na
Rua Teodosio Morescalchi Nº 222, Bairro Parque Industrial, inscri-
ta no CNPJ sob nº 45.336.518/0001-39 e Inscrição Estadual Nº
391.015.630.114, comunica o extravio de todas as vias do Conhe-
cimento de Transportes Rodoviários de Cargas série C-1 sob Nº
29981.

Por ser expressão verdade, firmo a presente declaração.

Andrea Franco de Oliveira Campana

Em cartaz
TRUQUE DE MESTRE  ***
Sempre fui um grande fã de mági-

ca. Aquela coisa de enganar o espec-
tador com movimentos rápidos e in-
teligência apurada, sempre me fasci-
nou. Cheguei até a comprar um kit
quando era criança para mostrar meus
dotes ilusionistas. No cinema, duas
produções se destacaram nos últimos
tempos com a temática. O maravi-
lhoso “O Grande Truque”, dirigido
pelo mesmo Christhopher Nolan, da
trilogia “O Cavaleiro das Trevas” e,
o bacana,  “O Ilusionista”, estrelado
pelo astro Edward Norton. “Truque
de Mestre” é o mais novo integrante
dessa safra. Aqui, quatro talentosos
ilusionistas são recrutados por uma
figura misteriosa, para que se unam e
comecem a se apresentar nos palcos
de Las Vegas sob a alcunha de “Os
Quatro Cavaleiros”. São eles, Daniel
Atlas (Jesse Einsenberg, de “A Rede
Social’’), Merritt McKinney (Woody
Harrelson, de Sete Psicopatas e um
Shih Tzu), Henley Reeves (Isla Fi-
sher, de O Grande Gatsby) e Jack Wil-
der (Dave Franco, de Meu Namorado
é um Zumbi). Após um ano apresen-
tando espetáculos normais (pelo me-
nos é o que se supoe, pois nada é men-
cionado sobre o que ocorreu nesse
tempo), eles resolvem, em um ato im-
pressionante, roubar um banco na
França, o que chama a atenção dos
agentes Dylan Rhodes, vivido por
Mark Ruffalo (Os Vingadores) e Mé-
lanie Laurent (Toda Forma de Amor).
O maravilhoso elenco, conta ainda

com dois veteranos das telonas que
abrilhantam qualquer tipo de produ-
ção. Michael Caine que, aparentemen-
te, patrocina os números da trupe de
artistas e Morgan Freeman que, em
um contraponto interessante, inter-
preta um sujeito que seria algo com
um “Mister M’’de “Truque de Mes-
tre’’, justamente aquele que tenta por
diversas vezes desmascarar a equipe.
No final das contas, embora com um
ou outro furo no roteiro (a “surpre-
sa’’ do clímax é um tanto quanto con-
traditória), “Truque de Mestre’’ di-
verte e entretém sem muito esforço,
com boas doses de ação e, claro, nú-
meros de mágica que impressionam
pela sua criatividade e emoção.

Lançamentos
O ATAQUE
CASA DA MÃE JOANA 2

A Emurja, Empresa Municipal
de Urbanização de Jaboticabal,
está promovendo o recadastra-
mento dos mutuários do Parque
1° de Maio. Os proprietários de
residência no local devem procu-
rar a Emurja entre 8h e 12h e 13h30
e 17h.

O objetivo é atualizar os dados
dos proprietários, digitalizando os
documentos e consultar possíveis
débitos pendentes para futura ne-
gociação.

A Presidente da Emurja, Ru-
chele Coan, pede que os mutuá-

Emurja realiza recadastramento de
mutuários do Parque 1° de Maio
Todos os mutuários estão convocados
para participar do recadastramento

rios não percam a oportunidade
de atualizar seus dados. “A Emur-
ja está aberta para realizar esse
recadastramento e regularizar a
situação de cada mutuário.
Aqueles que já quitaram seus
débitos e ainda não receberam a
escritura, também devem procu-
rar a Autarquia”.

Atenção para os documentos
necessários: RG, CPF, Comprovan-
tes de Pagamento e Contrato.

Para mais informações, o tele-
fone de contato da Emurja é 3202-
9993.
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Aconteceu na noite de sábado (31),
no Cine Theatro Municipal a escolha
da Rainha da Festa do Peão de Boiadei-
ro de Jaboticabal. O evento foi organi-
zado pela Agência de Modelos PHP.

A grande vencedora da noite foi Bru-
na Delamarta, que conquistou o título
de Rainha da Festa; Bruna Chinaider e
Vitória Torres foram eleitas 1ª e 2ª-
Princesas, respectivamente; Bruna Xa-
vier a Garota Simpatia.

Já na categoria juvenil, a grande ven-
cedora foi Sarah Camilo, Laís Del Va-
chio e Tatiane Rabachini. Foram elei-
tas 1ª e 2ª Princesas. Catrine Araújo
eleita Garota Simpatia.

Victoria Marini foi eleita a Mini
Rainha da Festa do Peão. Nessa catego-
ria ainda temos Thiffany Alves como
1ª Princesa e Isabeli Bonini 2ª Prince-
sa; Yasmim Correia - Rainha dos Peões

Reinado da Festa do Peão
de Boiadeiro de Jaboticabal

e Yasmim Santana - Garota Simpatia.
A novidade no concurso foi a elei-

ção da Miss São Paulo RSJ 2013 que
automaticamente estará classificada
para Miss Brasil RSJ 2014, e a grande-
vencedora dessa categoria foi a linda-
morena Lisa Gracia da cidade de Vira-
douro, 2ª  Miss São Paulo RSJ Rafaela
Pavarina de Taquaritinga; 3ª Miss São
Paulo RSJ Letiícia Gamito de Ribeirão
Preto. Garota Imprensa ficou com Le-
tícia de Pontal. Garota Charme - Deni-
se Daniela de Bebedouro e Garota Sim-
patia Gabriela Caetano de Terra Roxa.

O corpo de jurados, composto por
profissionais das mais diferentes áreas,
tiveram muito trabalho em avaliar e dar
as notas às candidatas. Todas elas se exi-
bindo de uma grande beleza, desfilaram
e foram entrevistadas pelo mestre de
cerimônias.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Alta, magérrima, cheia de saú-
de, pele lindamente negra. A bela é
daquelas que não passam desperce-
bidas. Ela tem aquele tchan a mais,
e acima de toda beleza a top tem o
principal: humildade, talento e pro-
fissionalismo. Josiane Funderburk
é um pedacinho de Jaboticabal que
vive nos Estados Unidos. Nos visi-
tou  semanas atrás, mas por conta de
uma agenda bombando de compro-
missos internacionais. Embarcou na
última quinta-feira para trabalhar

e brilhar muito em Nova York.
 Isso é para poucos. Ela sim  pode

falar de boca cheia que é modelo.
Beijos... você merece muito mais,
Joseane.

Agradecimentos à carinhosa re-
cepção do Salão Vanessa Char

Contato:cicinhodesigner@hotmail.com
f a c e b o o k : h t t p s : / /

www.facebook.com/cicero.cicinho
Cicinho(Scouter R. Office Mo-

dels) continua sua procura por no-
vas caras para o mercado da moda.

Gabriel Ítalo Lucas Fernandes, completará mais um aniversário no dia
13 de setembro, ao lado dos pais Gilberto/Márcia, das irmãs Renata e Kim-
berlly, familiares e amigos. Felicidades pela comemoração natalícia!

Estevão Ramiro Rômbola da Silva,  você ainda tem muito pela frente, e sempre
estaremos com você. Deus te abençoe. Parabéns. São os votos dos seus pais
Alessandro e Regiane, e seu irmão Iago Rê, que você continue sendo sempre minha esposa, sim-

ples, perfeita e maravilhosa. Parabéns!  Alessandro e seus
filhos Estevão e Iago

Regiane Cristina Ramiro Rombola da Silva

GRANDE REINAUGURAÇÃO
SIDE WIND

Foi uma festa! Jabotica-
bal tremeu na última sex-
ta-feira, dia 06 de setem-
bro, com a super reinaugu-
ração da loja Side Wind.
Após ampliação e uma lin-
da decoração, os clientes
puderam conferir a nova
loja, mais bonita e requin-
tada. A reforma ocorreu
para que fosse possível ofe-
recer uma maior varieda-
de de produtos no ponto de
exposição, facilitando a
escolha do cliente na hora
de adquirir o produto de-
sejado. Outro ponto que
não ficou de fora foram os
provadores, que ficaram
maiores, com mais espe-
lhos e iluminação.

A Side Wind está trazen-
do muitas novidades  em co-
res e estampas variadas.
Além da tendência lançada

nas passarelas internacio-
nais, que prometem invadir
o verão brasileiro, as es-
tampas de azulejos de Por-
tugal e cerâmicas italianas.

Com preços preparados
especialmente para a gran-
de reinauguração, a popu-
lação de Jaboticabal com-
pareceu em peso.

E os clientes que visita-
ram a nova loja, também
puderam concorrer a brin-
des e excelentes prazos para
pagamentos oferecidos es-
pecialmente pela Side Wind

Toda equipe está pronta
e anciosa para receber to-
dos, da cidade e região.

A  moda primavera verão
espera por você aqui!

Side Wind loja 02, fica
na Rua Rui Barbosa, 884,
centro.

Os pais Gilber-
to e Márcia,  fe-
licitam a filha
Renata Poliana
da Silva Fernan-
des pelo aniver-
sário a transcor-
rer no dia 13 de
setembro. Para-
béns e muitas fe-
licidades pelo
NIVER!

A  GAZETA PÁGINA 09SÁBADO, 07 DE SETEMBRO DE 2.013



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

1ª VARA DO TRABALHO DE JABOTICABAL-SP
PROCESSO - EDITAL DE LEILÃO (65/2013) - A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013 “A PARTIR DAS 14:00 HORAS”

Atenção: Pregão será 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 01/10/2013, 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 à
execução: no caso de pagamento da execução, desistência, acordo e renúncia, 10% ( dez por cento) do valor da avaliação a ser pago pelo executado no prazo que o Juíz 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 Juíz, o arrematante deverá pagar o valor total
do lance no prazo de 24 horas após a arrematação através de guia de depósito 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 0142200-62.2004.5.15.0029 - ALBERTO LUÍS MOURA THOMAZ CONTRA SÔNIA REGINA DUARTE DOS SANTOS MEDA CONVENIÊNCIA ME: 1) 05 (cinco) conjuntos de
geladeiras de 02 portas cada um, estas de vidro, com dimensões aproximadas de l,40m x 2,30m x 0,75m cada uma e prateleiras internas adaptáveis na altura, além de acabamento externo em madeira clara, no mesmo
tom da madeira utilizada em todos os demais móveis do estabelecimento, sendo que o acabamento é realizado de tal forma que o conjunto aparenta ser uma só geladeira com várias portas. Tais geladeiras não
possuem ou produzem refrigeração própria, recebendo-a de um sistema de refrigeração localizado fora da loja e que chega às mesmas através de dutos. A refrigeração é produzida por um condensador/motor Flex

Cold, que integra o conjunto. As geladeiras possuem termostatos para controle da temperatura. Tudo se encontra em excelente estado de uso e conservação, avaliado todo o conjunto, inclusive o motor, em R$
20.000,00 (vinte mil reais); 2) 01 (hum) ar condicionado tipo Split, marca Springer Carrier, Modelo Space, de 30.000 BTUs, unidade interna fixada em parede, sem código visível, e unidade externa tipo 38XCBO30515MC,
com número de série 31750, em perfeito estado de uso e conservação, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais); 3) 01 (hum) cortador de frios automático Filizola, modelo 101 SÁ, número de série 1332,
em ótimo estado de uso e conservação, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais);4) 01 (uma) Seladora e aplicadora de filmes marca Sulpack, modelo Super Light AF450, pintura em epoxi branca, sem número de série
aparente, em ótimo estado de uso e conservação, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais);5) 02 (duas) balanças eletrônicas da marca Filizola, modelos Platina, capacidade 15 Kg., números de série 3842-
06 e 3848-06, em perfeito estado de uso e conservação, avaliadas em R$ 1.100,00 cada uma, num total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); 6) 02 (duas) estufas para salgados, sem marca, modelo ou número
de série aparentes, com as seguintes medidas: 0,80m x 0,40m x 0,45m e l ,20m x 0,40m x 0,45m, sendo que os 0,45m de profundidade referem-se à parte inferior, já que os vidros frontais são curvos e a profundidade
diminui até acabar na parte superior. Possuem 02 portas e uma única prateleira de vidro, no meio, dividindo o espaço interno em duas partes horizontais. Estufas em perfeito estado de uso e conservação, avaliadas
em R$ 400,00 e R$ 550,00 respectivamente, num total de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais); 7) 01 (uma) estufa para salgados, marca Titã Eletrocomerciais, modelo Veneza 880, número de série 194126, com
dimensões de 0,63m x 0,40m x 0,34m, sendo que esta profundidade de 0,34m refere-se à parte inferior, já que o vidro frontal é curvo e a profundidade diminui até acabar na parte superior. Possui duas portas e 08
bandejas em inox, estando tudo em perfeito estado de uso e conservação, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 8) 01 (hum) microondas marca Electrolux, modelo ME27F, capacidade de 27 litros, sem
número de série aparente, em ótimo estado de uso e conservação, avaliado em R$ 80,00(oitenta reais); 9) 03 (três) estufas (armários) para pão, capacidade de 20 assadeiras, na cor branca, com dimensões de 2,00m
x 0,64m x 0,60m, sem marca, modelo ou número de série aparentes, em excelente estado de uso e conservação, avaliados em R$ 160,00 cada, num total de R$ 480,00 (quatrocentos reais); 10) 01 (uma) fatiadeira de
pão de forma, marca Braesi, cor branca, sem modelo ou número de série aparentes, em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$1.000,00 (Hum mil reais); 11) 01 (uma) modeladora de massas, marca
Perfecta, modelo 011002226, cor branca, número de série 200606036, em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 12) 01 (uma) misturadeira rápida de massas, marca Perfecta,
modelo MR24 041002126,cor branca, capacidade de 24 Kg., número de série 200603018, em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 13) 01 (uma) dosadora de água, marca
Perfecta, que fornece água nas temperaturas exigidas pela misturadeira, sem modelo ou número de série aparentes, em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais); 14) 01 (hum)
forno a gás, marca Perfecta, modelo Turbo Max 118003126, frente em aço inoxidável e painel com controle digital, número de série 200605014, em excelente estado de uso e conservação, avaliado em R$ 3.000,00 (três
mil reais); 15) 01 (hum) forno a gás, marca Tedesco, modelo FTFG-08, número de série 1200, em excelente estado de uso e conservação, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 16) 01 (uma) divisora
de massas manual (cortadeira de pão), DVC 30, modelo 010001100, série 200605014, cor branca, em ótimo estado de uso e conservação, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 17) 04 (quatro) estantes de aço,
com 06 prateleiras cada, todas na cor branca, sem marca, modelo ou número de série aparentes, em excelente estado de uso e conservação, avaliadas em R$ 40,00 cada, num total de R$ 160,00 (cento e sessenta reais);
18) 01 (urna) câmara fria totalmente em inox, com 04 portas e medidas de 2,20m x l,50m x 0,85m, em bom estado de uso e conservação, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais); 19) 01 (hum) balcão refrigerado,
totalmente em inox, sem marca, modelo ou número de série aparentes, com 03 portas e dimensões de l,90m x 0,60m x 0,90m, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais);
20) 01 (uma) fritadeira industrial elétrica, marca Venâncio, 18 litros, com duas cestas, em aço inox, medidas aproximadas de 0,83m x 0,40m x 0,45m, em bom estado de uso e conservação, avaliada em R$ 400,00
(quatrocentos reais); 21) 01 (uma) coifa totalmente em aço inox, sem marca, modelo ou número de série aparentes, com medidas de l ,70m x 0,66m, em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais); 22) 01 (uma) balança eletrônica, marca Filizola, modelo Pluris 6/15 (até 06 Kg ela pesa de 2 em 2 gramas e de 06 a 15 Kg ela pesa de 5 em 5 gramas), número de série 4532/06, em
excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais); 23) 01 (uma) geladeira, marca Brastemp, modelo Quality Duplex 410, cor marrom clara, sem número de série aparente, em bom estado
de uso e conservação, avaliada em R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 24) 01 (hum) fogão industrial, marca Venâncio, modelo Bravo, 02 bocas, a gás, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 140,00 (cento
e quarenta reais); 25) 01 (uma) câmara fria, marca Cainco, capacidade de 40 assadeiras (cerca de 1000 pães), sem modelo ou número de série aparentes, cor branca, em ótimo estado de uso e conservação, avaliada
em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 26) 01 (uma) batedeira, marca Perfecta, capacidade de 20 litros, modelo 043002126, número de série 200605016, em ótimo estado de uso e conservação, avaliada em R$ 2.200,00 (dois
mil e duzentos reais); 27) 02 (duas) mesas com estruturas e pés em ferro e tampos em aço inox, com dimensões de l,90m x 0,70m x 0,90m, em excelente estado de uso e conservação, avaliadas em R$ 350,00 cada, num
total de R$ 700,00 (setecentos reais); 28) 01 (uma) mesa com estrutura e pés em ferro e tampo em aço inox, com dimensões de l,50m x 0,90m x 0,90m, em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$300,00
(trezentos reais); 29) 01 (um) moinho para café, marca Saeco, modelo MS-85, fabricado na Itália, número de série 0215133837, em excelente estado de uso e conservação, avaliado em R$l .800,00 (hum mil e oitocentos
reais); 30) 01 (uma) máquina de café, marca Saeco, modelo Aroma SE-200, sem número de série aparente, em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$ 7.000,00 (sete mil reais); 31) 01 (uma) estante de
madeira, fixada em parede, em cor clara, e com acabamentos em inox nas partes superior e inferior, com dimensões aproximadas de 2,10m x 2,30 m x 0,50m, dividida em duas partes, sendo uma com 05 e outra com 04
prateleiras, tudo em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); 32) 01 (uma) estante de madeira, fixada em parede, em cor clara, e com acabamentos em inox nas
partes superior e inferior, com dimensões aproximadas de 2,30m x 2,30 m x 0,50m, dividida em duas partes, sendo uma com 05 e outra com 04 prateleiras, sendo que uma destas prateleiras é formada por nichos, tipo
adega, em formato de triângulos, tudo em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 33) 01 (uma) estante de madeira, fixada em parede, em cor clara, e com acabamentos em
inox nas partes superior e inferior, com dimensões aproximadas de l,80m x 2,30 m x 0,50m, com duas prateleiras na parte superior e nichos em formato de triângulos, tipo adega, na parte inferior, tudo em excelente
estado de uso e conservação, avaliada em R$ l .400,00 (hum mil e quatrocentos reais); 34) 04 (quatro) gôndolas, com medidas de l,60m x l,00m na última prateleira de baixo, possuindo ainda outras três prateleiras
em cima, de aproximadamente l,40m x 0,80m, em madeira de cor clara, tudo em excelente estado de uso e conservação, avaliadas em R$ 800,00 cada, num total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); 35) 01 (uma)
gôndola, com medias de 2,10m x 0,60m na última prateleira de baixo, possuindo ainda outras três prateleiras em cima, de aproximadamente l,80m x 0,50m, l,80m x 0,40m e l,80m x 0,30m, em madeira de cor clara, tudo
em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais); 36) 01 (uma) pequeno móvel em madeira clara, para exposição e venda de revistas e jornais, com medidas aproximadas de l,10m
x l,00m, sendo que, até a altura de 0,50m,a profundidade é de 0,50m, e acima da altura de 0,50m, a profundidade é de 0,30m, em excelente estado de uso e conservação, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); 37)
01 (um) balcão, em madeira clara, com medidas de 2,40m x 0,75m x l,10m, em formato ondulado, com tampo de granito preto e espaços internos acessíveis por duas pequenas portinhas com fechaduras na parte
inferior, tudo em excelente estado de uso e conservação, avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); 38) 01 (um) balcão, em madeira clara, com medidas de 4,10m x 0,65m x 0,90m, possuindo tampo de granito
preto, sendo o mesmo dividido em três partes iguais, sendo que, do lado esquerdo, de quem de frente olha o balcão, possui duas portas de madeira, com fechadura; no centro possui 03 portas com refrigeração
e, no lado direito, o espaço é dividido em pequenas prateleiras, para acomodar sacos de papel para venda de pão e outros alimentos produzidos no local, tudo em excelente estado de uso e conservação, avaliado
em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 39) 01 (uma) móvel em madeira, com vitrine para pão, fixado na parede, com aproximadamente l,40m x l,50m x 0,60m e frente em vidro reto, em excelente estado de uso e conservação,
avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 40) 01 (um) balcão, em madeira clara, com medidas aproximadas de l,90m x 0,90m x 0,60m, com tampo de granito preto e 03 portas, com refrigeração, tudo em
excelenteestado de uso e conservação, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 41) 01 (um) balcão, em madeira clara, com medidas aproximadas de 2,20m x 0,90m x 0,60m, com tampo em granito preto e 04 portas,
sendo 02 com refrigeração e 02 sem refrigeração, tudo em excelente estado de uso e conservação, avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); 42) 01 (um) balcão, em madeira clara, possuindo 02 portas, com
aquecimento interno para salgados, tipo vitrine, com 03 prateleiras e 12 bandejas em inox, com vidro reto na frente, medidas aproximadas de l ,20m x l, l Om x 0,40m, em excelente estado de uso e conservação, avaliado
em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais); 43) 01 (um) balcão, em madeira clara, possuindo 02 portas, com tampo de granito preto e refrigeração para guarda de doces, tipo vitrine, com vidro curvo na frente, medidas
aproximadas de l,20m x l,20m x 0,40m, em excelente estado de uso e conservação, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais reais); Bens encontrados na matriz da empresa, localizada na Rua Osvaldo Martins Cruz (antiga
Rua Campinas), 25, em Jaboticabal, dentro das dependências do Auto Posto Líder: 44) 01 (uma) máquina automática para café e outras bebidas quentes, marca Bianchi, fabricada na Itália, modelo LEI SÁ, MC-PD-
A/R, com 3 recipientes para solúveis (chá, chocolate e leite) e l recipiente para café em grão, número de série 10445890, em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais); 45) 01 microondas, marca Panasonic, modelo Piccolo NN-ST-358, de 22 litros, número de série BM8FDOO2143, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais); 46) 01 (Uma) estufa
para salgados, marca Titã Eletrocomerciais, sem modelo ou número de série aparentes, com dimensões de 0,40m x 0,40m x 0,30m, sendo que esta profundidade de 0,30m refere-se à parte inferior, já que o vidro frontal
é curvo e a profundidade diminui até acabar na parte superior, em perfeito estado de uso e conservação, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais); 47) 01 (hum) micro system, marca Aiwa, modelo LCX-70M, número
de série A240289-6, cor preta, em excelente estado de uso e conservação, avaliado em R$ 50,00(cinquenta reais); 48) 01 (hum) ar condicionado tipo Split, marca Springer Carrier, Modelo Maxiflex Hiwall, de 30.000
BTUs, unidade interna fixada em parede, código 42MCBO030515LS, e unidade externa tipo 38XCB030515LS, sem número de série aparente, em perfeito estado de uso e conservação, avaliado em R$ 2.000,00 (dois
mil reais); 49) 03 conjuntos de geladeiras de 02 portas cada um, estas de vidro, com dimensões  aproximadas de l,40m x 2,30m x 0,75m cada uma e prateleiras internas adaptáveis na altura, além de acabamento externo
em madeira clara, no mesmo tom da madeira utilizada em todos os demais móveis do estabelecimento, sendo que o acabamento é realizado de tal forma que o conjunto aparenta ser uma só geladeira com várias
portas. Tais geladeiras não possuem ou produzem refrigeração própria, recebendo-a de um sistema de refrigeração localizado fora da loja e que chega às mesmas através de dutos. A refrigeração é produzida por
um condensador/motor Flex Cold, que integra o conjunto. As geladeiras possuem termostatos para controle da temperatura. Tudo se encontra em excelente estado de uso e conservação, avaliado todo o conjunto,
inclusive 0 motor, em R$ 12.000,00 (doze mil reais); 50) 01 (um) balcão, em madeira clara, quadrado, com medidas de 0,80m x 0,80m x 1 ,00m, com tampo de granito preto e espaço interno acessível por uma pequena
portinha com fechadura na parte inferior, tudo em excelente estado de uso e conservação,avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais); 51) 01 (um) balcão, em madeira clara, com 3,30m de comprimento. Nos primeiros
l,10m de comprimento, do lado esquerdo de quem de frente olha o balcão, possui 04 prateleiras abertas, com cerca de l,10m de altura e tampo de granito preto. A profundidade na parte inferior é de 0,74m e vai
inclinando para dentro até atingir o tampo de granito, com cerca de 0,40m. Nos outros 2,20m de comprimento, é fechado em madeira até a altura de 0,45m, e, a partir daí, possui vidros curvos na frente (balcão vitrine)
até a altura de l ,25m, quando encontra o tampo de granito preto. Essa segunda parte, de 2,20m de comprimento, possui l,10m com 02 portas, e refrigeração (para doces e outros alimentos) e outros l,10m também
com 02 portas, mas esta parte com aquecimento, para salgados, tudo em excelente estado de uso e conservação, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 52) 01 (uma) estante de madeira, fixada em parede, em
cor clara, e com acabamentos em inox nas partes superior e inferior, com dimensões aproximadas de 3,10m x 2,20 m x 0,40m, com 05 prateleiras, tudo em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais); 53) 01 (um) armário, em madeira clara, com medidas aproximadas de 2,60m x 0,90m x 0,50m, possuindo 06 portas de madeira, tudo em excelente estado de uso e conservação, avaliado
em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Total da avaliação: R$ 108.070,00 (cento e oito mil e setenta reais). Avaliado em 09/03/2011.

LOTE 02 – PROCESSO Nº 60100-11.2008 – DJALMA APARECIDO PEREIRA CONTRA LUIZ CARLOS FERREIRA +01: 01 (um) Reboque Rodofort RR CN, ano 2005, placas DNQ-0932, cor azul, dois eixos,
comprimento 7,50 metros, chassi nº94VCO75255s000488. Avaliação R$ 25.000,00, avaliado em 23/08/2013.

LOTE 03 – PROCESSO Nº 60100-11.2008 – DJALMA APARECIDO PEREIRA CONTRA LUIZ CARLOS FERREIRA +01: 01 (um) Reboque Rodofort RR CN, ano 2005, placas DNQ-0924, cor azul, dois eixos,
comprimento 7,50 metros, chassi nº 94VCO75255S000485, com tanque de fibra para transporte de vinhaça, capacidade 20.000 litros, acoplado ao mesmo. Avaliação R$ 40.000,00, avaliado em 23/08/2013.

LOTE 04 – PROCESSO Nº 0370500-31.1996.5.15.0029 RTOrd[rt] – VALDENIR PINHEIRO DA COSTA +01 CONTRA LENHADORA BUENO LTDA +08: 01 (um) imóvel objeto da matrícula 3.143 do C.R.I.
da Comarca de Guariba – SP, um terreno de formato regular com área superficial de 260,00 (Duzentos e sessenta) metros quadrados, localizado neste distrito, cidade, município e comarca de Guariba no local
denominado “Jardim Boa Vista, consistente no lote nº05 (cinco) da quadra “C” do loteamento Boa Vista, com frente para a Avenida Segismundo Mangolini, medindo 10,00 (dez) metros na linha da frente, igual
medida na linha dos fundos por 26,00 (vinte e seis) da frente aos fundos de ambos os lados dividindo e confrontando pela frente com aludida Avenida Segismundo Mangolini, por um lado com o lote numero 03,
por outro lado com o lote numero 06 e pelos fundos com o lote numero 02, o imóvel acima acha-se 1º) cadastrado na Prefeitura Municipal local sob o numero 3218; 2º) situado ao lado par da numeração predial da
Av. Segismundo Mangolini; 3º) situado a 21,00 metros da esquina mais próxima, Rua Salvador D´Onofrioe; 4º) encravado na quadra delimitada pela seguintes vias púbicas: Av. Segismundo Mangolini, Rua São
Martinho, Rua Bonfim e Av. da Saudade. Conforme AV 003/3.143, de 09/01/1987, no terreno objeto da matricula retro foi construído um prédio residencial, todo de alvenaria de tijolos e coberto de telhas, com 155,67
metros quadrados de construção, em 30/04/1982, que recebeu o numero de 160, da Av. Segismundo Mangolini, no Jardim Boa Vista. Avaliação R$ 220.000,00, avaliado em 06/07/2012.

LOTE 05 – PROCESSO Nº 0122100-23.2003.5.15.0029 JOSÉ AUGUSTO ANZOIN CONTRA VALDENICE APARECIDA TEODORO – EPP +01: 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel objeto da matrícula
nº 41.616 do C.R.I. de Jaboticabal, constante de 01 (uma) casa construída  de tijolos e coberta de telhas, com seis cômodos internos e seu respectivo terreno, que mede (11) onze metros de frente, por (30) trinta metros
da frente aos fundos e que se confronta atualmente com Nilo Correa ou sucessores, com Muro Baggio ou Jose Baggio, sucessores de João Fonseca Simões e pela frente com a Rua Coronel Cabral onde acha-se
situado sob nº 583, no município de Taiuva-SP. Avaliação R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo a parte penhorada (25%), de propriedade da executada, avaliada em R$ 10,000,00 (dez mil reais), avaliado em
07/12/2012.
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LOTE 06 – PROCESSO Nº 0000023-94.2012.5.15.0029 Cart.Prec. AFONSO SANT’ANA
PINHEIRO CORRÊA CONTRA AMORIM & CIA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. +02: 01
Imóvel. Objeto de matrícula 18.345 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal:
área nº 03; uma propriedade agrícola denominada área ‘’3", com área de 15.170,09 m2, ou 0,62
alqueires, encravada na Chácara Vila de Luca, Fazenda Cachoeira dos Mendes, município de
Jaboticabal-SP, dentro das seguintes divisas:- Principiando num marco denominado marco “C”,
marco este cravado na divisa da faixa do D.E.R, deste segue pela linha da divisa da Chácara Vila
de Luca até encontrar na divisa da 1ª gleba de Tulio Grota, atualmente Clara Minari de Carvalho,
daí segue com rumo norte 83º00’ – Oeste na distância de 178,00 metros e depois rumo Norte até
encontrar a divisa da faixa do D.E.R, depois segue pela divisa da faixa do D.E.R, na  distância de
181,98 metros, sentido Ribeirão Preto indo encontrar o marco onde iniciou e finda o presente
memorial descritivo. Cadastrado no MIRAD sob nº 612.057.002-194-7". Conforme Averbação
AV.03/18.345, de 04 de maio de 2000, cumprindo determinação judicial nos autos da Ação de
Retificação de Área, processo nº1.026/99, da 1ª Vara desta comarca, foi ordenada a presente
averbação para constar que o imóvel desta matrícula possui a seguinte descrição: Uma proprieda-
de agrícola denominada “ÁREA 3’’ de 15.170,09 metros quadrados, ou 1,517 hectares ou 0,62
alqueires, situada no município de Jaboticabal, com a seguinte descrição: Inicia-se no marco de nº
01 localizado no KM 121 + 50,65 metros (cinqüenta metros e sessenta e  cinco centímetros),
distante 40,00 (quarenta) metros do eixo da Rodovia SP-333, trecho do Km 121 (Jaboticabal),
Rodovia que liga Ribeirão Preto a porto Ferrão, na divisa entre as terras de Clara Minari de
Carvalho e a área em questão, e confrontando com a referida Rodovia, com o rumo de 69 (sessenta
e nove) graus, 39 (trinta e nove) minutos e 19 (dezenove) segundos NE, na distância de 180,82
(cento e oitenta e dois centímetros), vai ao marco de nº02; daí deflete à direita e confrontando com
Severino Antonio Chioda, com o rumo 08 (oito) graus, 56 (cinqüenta e seis) minutos e 35 (trinta e
cinco) segundos SE na distância de 112,93 metros (cento e doze metros e noventa e três centíme-
tros), vai ao marco de nº03, daí deflete à direita e confrontando com Clara Minari  Carvalho, com
o rumo 87 (oitenta e sete) graus, 24 (vinte e quatro) minutos e 11 (onze) segundos SW na
distância de 177,66 metros (cento e setenta e sete metros e sessenta e seis centímetros) vai ao
marco de nº04; daí deflete à direita com o rumo 09 (nove) graus, 37 (trinta e sete minutos e 16
(dezesseis). Conforme averbação AV.04/18.345, de 27 de setembro de 2005, fica cosntando que o
presente imóvel é cadastrado no INCRA sob número 612.057.002.194-7, com a denominação de
Chácara Tropical, Módulo fiscal: 14,0 hectares; numero de módulos fiscais: 0,07; fração mínima
de parcelamento: 0,0 hectare; Classificação do imóvel minifúndio; Número do imóvel na Receita
Federal: 38.57531-0. Conforme registro R.05/18.345, de 10/02/2006, o presente imóvel foi transfe-
rido, por Dação em pagamento, para a Sra. Maria Severina da silva, sócia-proprietária da executa-
da Amorim & Cia Montagens industriais Ltda. Conforme pesquisa no mercado próprio, avalia-se
o imóvel acima em 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais). 2) Os direitos sobre cons-
truções edificadas no imóvel acima e não averbadas junto à matricula do mesmo, no Cartório de
Registro de Imóveis de Jaboticabal, a saber: Um barracão edificado de tijolos e coberto com
telhas metálicas de 750,00 m2 onde se encontram instalados um depósito de materiais e salas de
escritórios, sendo uma delas superior, com estrutura em madeira e escada de acesso, e, na parte
inferior, uma pequena recepção e outra sala, avaliada em R$337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil
e quinhentos reais). Um galpão aberto, com cobertura metálica, que mede 126,88m2, mais uma
casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro com 58,40m2, mais um vestiário inacabado em alvena-
ria, de 8,55m2, mais uma guarita de 19,00m2, mais uma casa edificada com estrutura metálica,
coberta com telhas de zinco, 78,40m2, mais um galpão edificado com estrutura metálica, e coberto
com telhas de zinco, medindo 20,20 m2, mais uma baia feita em estrutura metálica e madeira,
bastante desgastada, que mede 80,00m2 e finalmente uma casa edificada com estrutura metálica,
coberta com telha de zinco, composta de 6 cômodos, que mede 94,90 m2, todo esse conjunto
avaliado em 63.000,00 (sessenta e três mil reais). Total da avaliação: R$475.000,00 (quatrocentos
e setenta e cinco mil reais) Avaliado em 27/01/2012.

LOTE 07 – PROCESSO Nº 0000733-80.2013.5.0029 CP – VALTER HELENO DA SILVA CON-
TRA GAME CALDEIRARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME + 02: 01 Geladeira marca
cônsul, 2 portas, cor branca, modelo CDR 37, avaliada em R$ 600,00, 01 Freezer horizontal, marca
cônsul, 2 portas e na cor branca, avaliado em R$ 800,00,  01 Freezer horizontal, uma porta, cor branca,
marca Prosdócimo, avaliado em R$ 350,00, 01 Fogão industrial 6 bocas com forno marca itajobi,
avaliado em R$ 800,00, 01 Geladeira marca eletrolux, cor branca, uma porta, modelo RE28 super, avali-
ada em R$ 500,00, 01 Chapa brijiteira marca progás, modelo PR1000G, aproximadamente de 80CM de
comprimento, avaliada em R$ 400,00. Total da avaliação R$ 3.450,00, avaliado em 27/06/2013.

LOTE 08 – PROCESSO Nº 01508-2009-029-15-00-1 – CARLOS ALBERTO BUZETO CON-
TRA CELSO MACHADO SEGURANÇA: - Parte ideal, correspondente a 50% (cinquenta por cento),
de um terreno constituído pelo lote vinte e dois (22) da quadra treze (13) do loteamento denominado
Jardim Bela Vista, medindo dez metros (10,0 m) de frente para a Rua “I”, com igual largura na linha dos
fundos, onde confronta com lote número dez (10), por vinte e cinco metros (25,0m) da frente aos
fundos confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com o lote vinte e um (21) e do
lado esquerdo com o lote vinte e três (23), encerrando área de duzentos e cinquenta metros quadrados
(250,0m2), que avalio, segundo os valores praticados no mercado imobiliário da região, em R$ 60.000,00
(sessenta mil reais); Direito de aquisição sobre parte ideal, correspondente a 50% (cinqüenta por
cento) de área construída, não averbada na matrícula do imóvel acima descrito, de aproximadamente
250,00m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados), consistente numa casa térrea, murada em toda
parte exterior, com garagem para dois carros, que avalio, segundo os valores praticados em mercado,
em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); a atual denominação da “Rua I” é Rua Benedito Fagundes Filho e
a numeração do imóvel objeto da penhora é numero 58. Total da avaliação: R$ 140.000,00 (cento e
quarenta mil reais). Avaliada em 05/11/2012.

LOTE 09 – PROCESSO Nº 360600-87.1997 - RENATO JOSÉ CORREIA LIMA CONTRA CE-
RÂMICA  ZEOULA  LTDA. + 04: 1) Imóvel:- (TERRENO “B”). Um terreno de forma irregular, contendo
uma casa de tijolos e coberto de telhas à Avenida Paulino Braga sob nº952, nesta cidade, distrito,
município e comarca de Jaboticabal, dento das seguintes medidas e confrontações: mede25,50metros
de frente para a Avenida Paulino Braga; do lado direito mede 19,10 metros com a Rua Major Braguinha;
do lado esquerdo mede 20,00 metros, confrontado com o terreno “A”, dos mesmos proprietários, e
finalmente na linha dos fundos mede 26,70 metros, confrontado com o terreno”C” dos mesmos propri-
etários, perfazendo a área de 509,25 metros quadrados. Conforme Averbação AV.02/17.706, o imóvel
está cadastrado na prefeitura sob o nº 01-03-0102-00016-02. Conforme Averbação AV.03/07.706, o
imóvel é foreiro, pertencendo o domínio direto ao patrimônio de Nossa Senhora do Carmo de Jaboti-
cabal. A casa mencionada na matrícula possui 276,00 m2 de área construída, conforme cadastro de
IPTU junto à Prefeitura Municipal, e possui 02 suítes e mais 02 quartos, 03 salas, copa e cozinha, 02
banheiros sociais, um pequeno cômodo na parte dos fundos do terreno e ampla garagem coberta na
parte da frente do mesmo. Avaliação R$300.000,00 (trezentos mil reais). Avaliado em 30/05/2012.

LOTE 10 - PROCESSO Nº 0000725-11.2010.5.15.0029 RTOrd – VANESSA HIDALGO CON-
TRA CDM INDÚSTRIA DE CALDEIRA LTDA - ME: – 01 motocicleta marca SUNDOWN, modelo
WEB, ano de fabricação e modelo 2007, cor prata, placa DWW-0211, RENAVAN 940332960, Avaliação
R$ 2.000,00. Avaliada em 24/06/2013.

LOTE 11 – PROCESSO Nº1092-64.2012.5.15.0029 Cart.Prec. – AGUINIR PRETTI CON-
TRA CERES LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA: Um imóvel urbano, situado
no município de Taiuva, Comarca de Jaboticabal, delimitado por um polígono irregular, com
área de 631,69 metros quadrados, dentro das seguintes medidas e confrontações: começa num
marco entre as divisas de Serafim Dourado e a área ‘’3’’, segue na divisa com Serafim Dourado
em linha reta na distância de 18,61 metros; deflete à esquerda e segue na divisa com Serafim
Dourado em linha reta na distância de 33,75 metros; deflete à esquerda e segue em divisa com
a área ‘’2’’, em linha reta, na distância de 16,44 metros, deflete á esquerda e segue na divisa com
a área’’3’’ em linha reta, na distância de 41,30 metros, até o ponto de início da descrição.
Conforme realizada junto à Prefeitura daquele município para localização do referido imóvel, fui
informada que o mesmo está cadastrado junto àquele órgão sob nº5280/2012 como área ‘’1’’ do
lote ‘’P’’ na Rua Barros, e que está lançado em nome de Antonio Joaquim Rodrigues Neto. Em
diligência ao local, constatei a existência de um barracão edificado sobre o referido terreno, em
estado precário de conservação e completo abandono. Nas mesmas condições se encontram
os muros que cercam parcialmente o terreno, visto uma parte lateral e fundo dele já são fecha-
dos pelas paredes do barracão. AVALIAÇÃO R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), avaliado em
22/10/2012.

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 inte-
ressado. 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 do MM. JUIZ DO TRABALHO, está autoriza-
da a livre divulgação pela empresa SEVEN LEILÕES ASSESSORIA S/C LTDA, e designado o
Leiloeiro Oficial Fernando Colucci Matrícula JUCESP 559 para realização da hasta, em caso de
devolução das notificações postais serão substituídas pela publicação do presente. Jabotica-
bal aos 06/09/2013, sexta-feira. Eu, Silvia Regina Tavares, Diretora de Secretaria, subscrevi,
conferi e encaminhei. (as.) - Dr. Ismar Cabral Menezes - Juíz do Trabalho.
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No último sábado, dia 31/08/
2013, na  cidade de Franca, ocor-
reu mais um Torneio Regional de
Natação no SESI de Franca, tor-
neio esse  que teve  in íc io  às
8:00hrs do dia 31/08/2013 e foi or-
ganizado e realizado  pela Federa-
ção Paulista, onde Jaboticabal par-

FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA
ticipou com suas equipes de nata-
ção COC/Cardiofísico/FAE  e ob-
teve o seguinte resultado sob ori-
entação do Prof. responsável Fabio
Travaini:

A equipe COC/Cardiofísico/
FAE de Natação participou do
6º torneio Regional de Natação

que aconteceu no SESI de Fran-
ca /SP.

Participou representando Jabotica-
bal, 27 nadadores, com um total de
336 nadadores, de 23 Clubes.

Conquistamos 12 medalhas de
ouro, 15 medalhas de prata e 4 meda-
lhas de bronze

Os 3º jogos escolares do Município
de Jaboticabal ficou marcado pela exce-
lente organização e realização do D.E.L./
Departamento de Esportes e Lazer e a
F.A.E./Fundação de Amparo ao Esporte,
ambos com total apoio da Prefeitura
Municipal de Jaboticabal,como também
pela competição acirrada entre as Esco-
las/Municipais/Estaduais e Particulares,
com recorde de participação de alunos,
1897, no total.

Mas o destaque ficou por conta do
número de Escolas Municipais partici-
pantes no evento, de 22 Escolas parti-
cipantes, 11 eram Municipais, demons-
trando o empenho da direção de cada
Escola e o excelente trabalho realizado
pelos Professores de Educação Física.
O maior exemplo ficou por conta da
EMEB-Afonso Tódaro que foi a CAM-
PEÃ geral na categoria pré-mirim, de-
monstrando muita raça em todas as com-
petições.

O diretor de esportes do D.E.L./João
Henrique Pifer, demonstra a alegria e a
satisfação em 1º lugar, em contar com
todo o apoio da Secretaria da Educação,
através do Professor César Esper e do
Prefeito Raul Gírio, que estão investin-
do muito no esporte de base em todas as
modalidades. O objetivo principal hoje
do D.E.L.  e da F.A.E. é oferecer espor-
te de qualidade para todas as idades, mas
o início é dentro das escolas, melhoran-
do a qualidade das aulas, incentivando e
valorizando todos os professores, des-
pertando em cada aluno o amor pela
prática desportiva, formando cidadãos,
através de muita educação, disciplina,
motivação, saúde, auto-estima,valores
fundamentais na formação de nossas cri-
anças. “Tenho certeza que realizaremos
uma mudança dentro das Escolas em re-
lação à Educação Física, contando com
o apoio de todos. Parabéns a todos os
professores, alunos, pais, diretores de
todas as Escolas que participaram dos

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA SECEL/D.E.L. INCERIDOS NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, DESENVOLVEM EXCELENTE

TRABALHO NA PARTICIPAÇÃO DOS 3º JOGOS ESCOLARES

3º Jogos Escolares de forma brilhante.
Em 2014 teremos novidades”, concluiu

João Pifer.

No último final de semana, sábado,
31/08 e domingo 01/09/2013, as equi-
pes de basquete masculino e feminino
da F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABO-
TICABAL, participaram de partidas
válidas pelo Campeonato da A.R.B./Ri-
beirão Preto/2º Turno.

No sábado foram 04 partidas no Gi-
násio Alberto Bottino em Jaboticabal,
com os seguintes resultados:

Categoria sub-16 masculino:
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABO-

TICABAL 53 X 90 AUTOMÓVEL
CLUBE/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

EQUIPE DE JABOTICABAL:
CAIQUE SILVA, ARTHUR DA SILVA,
VITOR RECHE, FELIPE MERLIM,
RAPHAEL SILVA, WENDER CERUT-
TI, VITOR FERREIRA, DIMI BION-
DI, NATHAN MOTA, YAN MEIRE-
LES, CHRISTHIAN SANTOS E VINÍ-
CIUS MORETE. TÉCNICO JOÃO
HENRIQUE PIFER E ASSISTENTE-
LUCIMARA SILVA.

Categoria sub-21 masculino:
F.A.E./COC/CARDIOFISICO / JA-

BOTICABAL 82 X 46 MATÃO.
CESTINHA DA PARTIDA: LUCAS

ALEMAGNA PIFER DE JABOTICA-
BAL COM 23 PONTOS.

EQUIPE DE JABOTICABAL:
HELTON DE PINHO, MURILO
FUMO, LUCAS PIFER, REINALDO
BORGES, MATHEUS FALCHETTI,
FILIPE DOS SANTOS, LEONARDO
MARTINEZ, ALBERT OLIVEIRA,
CONRADO SILVA, JHONATAN SAN-
TOS, RAPHAEL SILVA E CHRISTHI-
AN SANTOS. TÉCNICO JOÃO HEN-
RIQUE PIFER E ASSISTENTE
NAYHARA SERVIDONE.

Categoria  adulto feminino:
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABO-

TICABAL 41 X 26 MATÃO.

EQUIPES DE BASQUETE QUE REPRESENTAM A F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/
JABOTICABAL ESTIVERAM EM QUADRA EM JOGOS VÁLIDOS PELO

CAMPEONATO DA  ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO

EQUIPE DE JABOTICABAL: LU-
CIMARA SILVA, LUCILENE SILVA,
LETICIA SANTOS, BÁRBARA RIBEI-
RO, FERNANDA TONINI, NAYHA-
RA SERVIDONE, JANAÍNA RODRI-
GUES, KEILA CRUZ, JULIA ROGÉ-
RIO, MARIANA GOMES, LILIAN RO-
CHA E JULIA GUERREIRO. TÉCNI-
CO JOÃO HENRIQUE PIFER .

Categoria adulto masculino:
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABO-

TICABAL 74 X 80 MATÃO.
EQUIPE DE JABOTICABAL: GA-

BRIEL SANTINELLI, MOACYR CUR-
TARELLI NETO, MAIKEL ESPIRI-
TO SANTO, JHONATAN SANTOS,
LUCAS PIFER, MARCELO CRUZEI-
RA, DENILSON WITTERICH, SEL-
SO KOOP, MATHEUS PAULILLO,
JOSÉ AUGUSTO BERTANHA, NOR-
BERTO SILVA E DAVILSON AUGUS-
TO. TÉCNICO JOÃO HENRIQUE PI-
FER E ASSISTENTE FERNANDA TO-
NINI.

No domingo, 01/09/2013, aconte-
ceram 02 partidas nas categorias sub-
16 masculino e sub-16 feminino. Local
Ginásio do SESI, na cidade de Araraqua-
ra-SP e os resultados não foram positi-
vos para as equipes de Jaboticabal, com

os seguintes resultados:
Categoria sub-16 masculino:
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABO-

TICABAL 27 X 95 SESI/FUNDES-
PORT/ARARAQUARA.

EQUIPE DE JABOTICABAL:
CAIQUE SILVA, ARTHUR DA SILVA,
VITOR RECHE, FELIPE MERLIM,
RAPHAEL SILVA, WENDER CERUT-
TI, VITOR FERREIRA, LUCAS AL-
BERTO, NATHAN MOTA, YAN MEI-
RELES, CHRISTHIAN SANTOS E VI-
NICIUS MORETE. TÉCNICA LUCI-
MARA SILVA E ASSISTENTE FER-
NANDA TONINI.

Categoria sub-16 feminino:
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABO-

TICABAL 39 X 64 SESI/FUNDES-
PORT/ARARAQUARA.

EQUIPE DE JABOTICABAL: LI-
LIAN ROCHA, MARIANA GOMES,
JULIA ROGÉRIO, KEILA CRUZ, JU-
LIA GUERREIRO, KETHELIN FER-
REIRA, BEATRIZ PIFER, BEATRIZ
EVARISTO, IZABELA ANDRADE,
BRUNA SILVA, LETICIA ASSELLI E
STHELA SANTA ROSA. TÉCNICO
JOÃO HENRIQUE PIFER E ASSIS-
TENTES FERNANDA TONINI E LU-
CIMARA SILVA.



Data especial para o Brasil, 07
de Setembro, em Jaboticabal. A
população está acompanhando o
tradicional desfile cívico, com a
presença de veteranos nonagená-

Força Expedicionária Brasileira, que combateu na
Segunda Guerra Mundial entre 1944 e 1945

rios da Força Expedicionária
Brasileira, que combateram na
Segunda Guerra Mundial entre
1944 e 1945. Eles fazem parte de
um pedaço da História do Brasil

que não é muito lembrado, e ho-
menageiam de maneira póstuma
Rubens de Stéfani, que desarma-
va minas terrestres naquele con-
flito que marcou o século XX.

No último sábado, dia 31 de
agosto, no plenário da Câmara
Municipal, houve a palestra onde
o convite foi 1 litro de leite em
doação para o Fundo Social..

As organizadoras  Alessandra

NÚCLEO DA MULHER DA LIGA JABOTICABA-
LENSE APRESENTA PALESTRA “ANDANDO NA

MODA COM ESTILO E ECONOMIA”

Penariol, Juliana Farinelli, junta-
mente com a  Personal Stylist De-
nise Bruno e o Estilista Salvatore
Laureano, numa tarde com intera-
ção dos palestrantes e convida-
dos, orientando, tirando dúvidas

e dicas para conhecer o próprio
estilo, falando da importância de
ter um guarda-roupa certo sem
acúmulo, tirando o que não se usa,
para dar espaço ao novo, atraindo
assim, ótima energia.

Dois grandes camarotes anima-
rão os quatro dias da Festa do
Peão de Boiadeiro de Jaboticabal,
que acontece entre os dias 26 e 29
de setembro no Clube Pioneiros
da Sela.

O Camarote Vision Super Mu-
sic, o local mais badalado das
quatro noites terá DJ todas as
noites com as melhoras músicas
e animação completa. O Cama-

Prepare-se:  Camarote Vision Super
Music e Camarote Premium Extra

rote Premium Extra é o local onde
a festa vai começar, com Open
Bar (cerveja, água e refrigeran-
te), Buffet exclusivo, além de
uma vista privilegiada, onde to-
dos os momentos serão regis-
trados. No Camarote Premium
Extra os melhores serviços es-
tarão inclusos, ou seja, é o me-
lhor lugar da festa.

A Festa do Peão reúne os me-

lhores da música sertaneja:
 Dia 26 – Rio Negro & Solimões
Dia 27 – Milionário & José Rico
Dia 28 – Matogrosso & Ma-

thias
Dia 29 – Cezar & Paulinho
Confira os pontos de vendas

em Jaboticabal dos Camarotes que
farão toda a diferença no seu even-
to: Posto do Fú,  Loja Cravo e Ca-
nela e Jaboticabal Shopping.
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