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Aconteceu na noite da última
terça-feira (17), mais uma reunião
da Comissão Organizadora da Ca-
minhada “Passos que Salvam”,
promovida pelo Hospital do Cân-
cer em parceria com Prefeitura e
entidades do município.

No encontro ficou definido o
trajeto da caminhada que começa
no Ginásio Municipal de Esportes,
passado pela Rua Rui Barbosa,
Avenida Carlos Berchieri, chegan-
do ao Lago Municipal.

O Prefeito Raul Gírio, lembra
que 34 entidades participaram da
reunião. “É muito gostoso ver o
interesse de nossas entidades em
apoiar uma causa tão nobre. Em
2012, aproximadamente 4000 pes-
soas participaram da caminhada e
neste ano, queremos aumentar
esse número. É uma maneira de
retribuir o carinho do Hospital do
Câncer por aqueles que diariamen-
te necessitam de seus serviços”.

A novidade para 2013 é que a
Praça 9 de Julho será um ponto de
parada para que as pessoas possam

Passos que Salvam: reunião define novos detalhes da caminhada
Encontro aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura Municipal

É impossível ficar de fora da
Festa do Peão de Boiadeiro de
Jaboticabal, que conta com dois
super Camarotes, e com uma es-
trutura completa, e o melhor,
com preços imperdíveis. A com-
pra dos Camarotes Premium Ex-
tra e Vision Super Music garan-

Confira os preços dos Camarotes da Festa do Peão de Boiadeiro de Jaboticabal
Venda de Camarotes Premium Extra e Vision Super Music estão a todo vapor. Compre já o seu!

te a entrada no Clube Pioneiros
da Sela.

 Os Camarotes estão sendo
vendidos no Posto Ipiranga (Fú),
na Av. Maestro Maizano, 484 –
(16) 3202-2944; Loja do Camarote
no Jaboticabal Shopping; Loja
Cravo & Canela, na Av. Pintos, 691

– (16) 3204-2690; Posto Ipiranga
Loja de Conveniência AM/PM
fone (16) 3203-3220 e ainda, ven-
das online pelo Total Acesso –
www.totalacesso.com.br. Mais in-
formações pelo

www.camarotepremium.com.br.
(17) 99137-0355 ou 99775-0564.

 Confira os preços
 Camarote Premium Extra. O

Show Começa aqui! Com Open Bar
(cerveja, água e refrigerante) e
Buffet Migliaccio a noite toda.

26/09 - R$ 90,00
27/09 - R$ 110,00
28/09 - R$ 110,00

29/09 - R$ 90,00
 Camarote Vision Super Music.

O Camarote super badalado, com
muita música e DJs todas as noi-
tes.

Todas as noites (26, 27, 28 e 29/
09) - R$ 65,00 (cada noite)

A p r o v e i t e  e  c u r t a  a

Fanpage Camarote Premium
Extra e Vision Jaboticabal e
fique por dentro das novi-
dades .  Apoio:  Jabot icabal
S h o p p i n g ,  G AZETA F M
1 0 7 , 9 ,  E s p a ç o  d a  B e l e z a
Sempre  Be l l a  e D i r e tó r i o
Acadêmico Fernando Costa.

integrar-se à caminhada. “Decidi-
mos realizar essa parada para que
as pessoas que não tenham condi-
ções de participar da caminhada
desde o Ginásio de Esportes, pos-
sam iniciar sua participação de um
ponto mais próximo da chegada”,
afirma o Secretário de Governo e
membro da Comissão Organizado-
ra, José Paulo Lacativa Filho.

Nos próximos dias, a Comissão
Organizadora define os pontos de
vendas e também acontece a di-
vulgação da chegada dos kits.
“Vamos precisar do apoio dos ve-
ículos de comunicação sobre a
venda dos kits. Esse ano, além da
camiseta, foi incluído um boné e
um cadarço que é o símbolo da
campanha. O kit será vendido por
R$ 25. Todo dinheiro arrecadado é
repassado ao Hospital de Câncer
de Barretos”, finaliza Lacativa.

As entidades que ainda não
participaram das reuniões, podem
obter mais informações sobre os
futuros encontros pelo telefone
3209-3328.

A Feira Livre de Jabotica-
bal já funciona em novo local.
A população compareceu e
aprovou a Praça do Idoso, lo-
calizada ao lado do Clube Ed-
son Martini (Terceira Idade). O
horário de atendimento perma-
nece o mesmo nos próximos
domingos, das 7h às 12h.

A medida é uma iniciativa da
Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambi-

População aprova “nova Feira Livre”
ente. “Foi um sucesso, a ven-
da foi ótima. A população veio
prestigiar nossos feirantes e
participaram de eventos cultu-
rais, como capoeira e dança de
rua. Foi um atrativo a mais.
Contamos com a participação
de todos, nos próximos domin-
go”, convida o secretário da
pasta, Sérgio Nakagi.

“A ideia é proporcionar maior
comodidade aos feirantes e aos

visitantes. Na Praça do Idoso há
infraestrutura necessária para
recebê-los. Há banheiros de fá-
cil acesso, pontos de água, de
energia elétrica e estacionamen-
to. Além disso, a logística de dis-
posição das barracas facilita sua
visualização e passeio dos clien-
tes”, informa Nakagi.

Ainda de acordo com Naka-
gi, a escolha do local, próximo
ao Lago Municipal (onde acon-

tecia a feira), foi pensada para
que a população não estranhe
muito a mudança. “Queremos
manter a integração daqueles
que passeiam pelo Lago aos
fins de semana”.

O entorno do Lago Munici-
pal deve se transformar em um
local amplo para espaço de la-
zer. O prefeito Raul Girio bus-
cará recursos para melhorias e
revitalização da área.

Nas extremidades da vida, quem

usurpa amizades, falsifica a

personalidade

Há doentes da mente, que

simbolizam o quão são desastrosos

diante da sociedade

A felicidade está contida nos mansos

e pacíficos, que não ferem, nem

destróem
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Por  Monsenhor Jonas Abib

PEDACINHOS DE LUZ

CANTINHO DA REFLEXÃO

P/ Maria Cappatto

Numa cidade do Vale do Paraíba,
numa avenida bonita, tinha árvores lin-
díssimas. Mas aconteceu que, de repen-
te, não deu mais flores. As folhas foram
murchando, amarelando e caindo, e,
quando as pessoas perceberam, iam per-
der todas as árvores daquela avenida in-
teira.

Então, verificaram que aquilo era
apenas o sintoma. Os botânicos viram
que o que estava acontecendo por fora
da árvore era decorrente do problema
que estava nas raízes. Foram aplicadas
“injeções” nas raízes daquelas árvores,e,
em questão de meses, elas foram sendo
recuperadas, revigoradas, e, no ano se-
guinte, já estavam dando flores.

Quando um casal discorda a respeito
de projetos ou até mesmo da maneira
de ser do outro, conversar é importan-
tíssimo para desenvolver tolerância,
intimidade e traçar limites mútuos. No
entanto, às vezes o diálogo é estabele-
cido como pretexto para pressionar o
parceiro ou  prevalecer. Quem utiliza o
recurso sem sinceridade, corrói a rela-
ção com  discussões estéreis. Desde que
a mulher conquistou independência fi-
nanceira e autonomia  pessoal, o diálo-
go passou a fazer parte da vida do casal.
Antes, prevalecia a voz masculina, dona

Manhã calma no Oceano Pacífico.
Local: Atol de Bikini, um dos 29 atóis e
cinco ilhas que compõem uma solitária
região de 571.000 km denominada Ilhas
Marshall, ao norte do Equador. Em uma
fração de segundo, a área toda é ilumi-
nada por um gigantesco e expansivo
flash cegante de luz. Uma explosiva bola
de calor abre o vasto céu e em minutos
uma monstruosa nuvem, repleta de frag-
mentos nucleares, dispara ventos de
centenas de quilômetros  pela vasta re-
gião. A belicosa rajada norte americana
destrói as ilhas em volta do centro ge-
rador, lançando milhões de toneladas
de areia, corais, plantas e vida marítima
pelos ares. O quadro descrito acendeu o
estopim de um dos mais polêmicos tes-
tes nucleares da história, realizado no
dia 1º de março de 1954. Parte de uma
série de 23 experimentos, incluíram
explosões de ogivas atômicas e bombas
de hidrogênio, entre 1946 e 1958. A
bomba de hidrogênio detonada no dia
1º, codinome Bravo, foi detectada por
um navio de monitoramento norte
americano a 74quilômetros de Bikini
para espanto dos cientistas, juntamen-
te com a movimentação de uma nuvem
radioativa de 15 megatons. O surpreen-
dente e crescente nível de radiação re-
velado colocou os tripulantes do navio
em pânico, todos tiveram rapidamente
de se alojar em suas cabines, com portas
devidamente seladas. Centenas de ve-
zes mais fortes do que as bombas lança-
das em Hiroshima e Nagasaki, Bravo
ultrapassou as expectativas dos milita-
res envolvidos na operação. Uma hora
e meia após a explosão, 23 pescadores
a bordo de uma fragata pesqueira japo-
nês, observaram uma fina chuva de cin-
zas cair sobre eles. Experimentaram,
logo em seguida, coceiras, náuseas e
vômitos. Um dos tripulantes acabaria
morrendo. Três horas depois, no atol
de Rongelap, a 200 km de Bikini, crian-
ças brincavam, desavisadas, pelas prai-
as ao redor. A população, atônita e sem
saber o que estava ocorrendo, vislum-
brava os dois sóis no horizonte e a peri-
gosa chuva de cinzas. Pouco tempo de-
pois, os mesmos sintomas: diarreia,
vômito e queda de cabelo. Os experi-
mentos com a bomba envolveram 242
navios, 156 aviões, 25.000 sofistica-
dos aparelhos de medição radioativa e
cerca de 42.000 pessoas, entre civis e

O que buscamos através dos tempos
nas encarnações? Tudo são  conquistas
que buscamos com muito trabalho e um
estudo aprimorado para  nos libertar-
mos da ignorância. É  a vida eterna do
ESPÍRITO, que volta ao corpo muitas
vidas, para resgates e pagamentos de
dívidas contraídas no passado, com
ações e reações, deveras negativas, den-
tro da LEI DE CAUSA E EFEITO.
KARMA: somos agentes e regentes do
relacionamento dentro da família que

Você já encontrou o seu lugar? Esta
é uma pergunta bem simples e ao mes-
mo tempo muito complicada para al-
guns que ainda estão no meio do cami-
nho, sem saber para onde devem ir. Está
parecendo Nicodemos, que foi procurar
Jesus à noite com medo de alguém o ver
falando com o Mestre, só porque ele
era um príncipe dos Judeus. Quando ele
se aproximou de Jesus, começou a elo-
giá-lo, dizendo: bem sabemos que és
Mestre vindo de Deus, porque ninguém

Das raízes de nossa fé renasce a primavera de Deus

Agora, pense na árvore da sua vida -
por que ela está murcha? Por que na
hora “H” a sua fé diminui? Qual foi o
pecado que pegou justamente as raízes?
A palavra de Deus irá curar você e Jesus
completará esta cura durante a Eucaris-
tia, quando Ele se dá no pão e no vinho,
renovando o Seu sacrifício, e tratando a
nossa fé.

O Evangelho de Jo 21,5 nos mostra
que Jesus perguntou aos discípulos:
“Tendes aqui algo para comer?” E en-
tão lhe deram peixe assado, e Jesus co-
meu à vista deles. Neste momento o
Senhor já estava ressuscitado e seu cor-
po não precisava de alimento. Por que
Jesus quis comer com seus apóstolos
mesmo assim? Porque o ato de comer
para os judeus, para os orientais em ge-
ral, é um momento sagrado. Meu pai
também passou isto para minha famí-
lia.

Jesus quis comer junto com eles para
mostrar intimidade, afeto e amizade; e,
principalmente, mostrar que eles esta-
vam precisando de alimento para a alma
e não para corpo.

O Senhor quer alimentar a nossa fé,
colocar remédio nas raízes que estão
comprometidas. Contudo nós precisa-
mos ser curados para acreditar. Peça-
mos ao Senhor para que faça isso, nos
dê sabedoria para entendermos a Escri-
tura, para que sejamos contagiados pe-
las maravilhas contidas na Sua Palavra.

Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib

E.U.A.  EXPLODEM O  PARAÍSO... BOMBA  DE  HIDROGÊNIO
DESALOJOU  A  POPULAÇÃO  DO  ATOL  DE  BIKINI

militares, durante o programa de testes
em Bikini.

Antes da bomba de hidrogênio, atra-
ção principal de todo o evento, duas
bombas atômicas de pequeno porte fo-
ram detonadas na superfície da ilha, sem
grandes estragos, meses antes. No en-
tanto, os maiores prejudicados foram
os próprios habitantes de Bikini. Esco-
lhida por ser uma área afastada do trân-
sito aéreo e oceânico, o atol se trans-
formaria no novo solo de testes nucle-
ares norte americano. Um  comunicado
ao exército e marinha, assinado em de-
zembro de 1945 pelo então presidente
Harry S. Truman, afirmava serem ne-
cessário testes para detectar o efeito de
bombas nucleares em navios de guerra
norte americanos e promover o bem
para a humanidade, pondo fim a todos
conflitos mundiais. A população da ilha
ingenuamente aceitou a proposta norte
americana. O líder Rei Judá, anunciou:
“Seguiremos acreditando que tudo está
nas mãos de Deus”. Os 167 habitantes
da pacata ilha foram removidos, sem
grandes preocupações humanitárias,
pelo exército norte americano, para uma
ilha próxima,  Rongerik mais tarde con-
siderada inabitável. Em sua penosa pe-
regrinação, os ex habitantes de Bikini
foram transferidos para diversas ilhas,
abandonados à própria sorte pelo go-
verno americano. No vai e vem, chega-
ram até mesmo a passar fome. Em um
acordo assinado com a população de
Bikini, os norte americanos eram isen-
tado de qualquer responsabilidade quan-
to ao futuro da ilha e seus habitantes.
Em 1967, sofrendo severas críticas pela
política adotada em relação ao episó-
dio, os Estados Unidos começaram a
considerar a possibilidade de reintegrar
a população de volta à ilha.

“Não há qualquer vestígio de radia-
ção nociva no local”, asseguravam os
cientistas norte americanos. Depois de
uma série de procedimentos para lim-
peza e replantio do terreno, três famíli-
as de Bikini voltaram para ilha. O nú-
mero aumentou gradativamente, até que
em junho de 1975, durante o monitora-
mento regular da ilha, descobriu-se  “Al-
tos níveis de radioatividade”.

A água, os cocos e exames médicos
na população de 139 pessoas demons-
travam  que os níveis  de radiação esta-
vam muito acima do máximo aceitá-
vel, provocando uma nova remoção,
em caráter emergencial. Em setembro
de 1978, a ilha era novamente evacua-
da.

Os ex-habitantes de Bikini, que hoje
chegam a 2.372 pessoas, agora vivem
na ilha Ejit, sonhando com o imprová-
vel retorno.

The Day After Tomorrow (O dia
depois de amanhã), foi inspirado neste
triste acontecimento nas ilhas de Biki-
ni. O mundo deve ficar alerta para que
não aconteça novamente testes nucle-
ares, que tanto mal, causa à humanida-
de.

Diálogo une. Mas, se um parceiro visa dominar é pseudodiálogo
do dinheiro e do poder, voz que ditava
as regras de convivência e que, em que-
rendo se manter no domínio absoluto
da situação, abafava o clamor femini-
no. O diálogo permitiu à mulher fazer
revindicações, introduzir o modo femi-
nino de ver o mundo, afirmar sua indi-
vidualidade e lutar por  desejos e valo-
res.

Estabeleceu-se uma relação igualitá-
ria, na qual é preciso negociar e chegar
a ajustes. A mulher, que até então repri-
mia a própria singularidade, pode apa-
recer com sua potencia, enriquecendo a
relação, a família e a sociedade. Por isso
mesmo, devemos saudar o estranhamen-
to do dialogo, na mentalidade atual.
Permite uma convivência afetuosa e
democrática; oferece a oportunidade de
exercer a intimidade e a diferença; e ao
mesmo tempo em que  flui o  amor,
cada membro do casal afirma a sua sin-
gularidade. Os enfrentamentos enrique-
cem a ambos, pois abrem espaço para a
compreensão da subjetividade do par-
ceiro, por meio de um exercício de iden-
tificação. Isso lhes permitira serem to-
lerantes com as diferenças individuais,
podendo então aceitar limites.

Comunicações verdadeiras são guias
preciosos no cipoal de suscetibilidades,
fantasias e projeções que acontecem em
uma relação, quando desejos e sentimen-

tos deixam de ser expressos, o casal fica
perdido quanto à conduta do outro. Pos-
so pensar por exemplo, que a cara fe-
chada com que meu parceiro me recebe,
significa zanga comigo. É possível. Mas
também pode ter ocorrido algo desa-
gradável, independente de mim. Só uma
conversa esclarecerá a situação. Por
outro  lado, o diálogo passou a ser tão
valorizado, que se transformou em va-
lor absoluto. Ao recusar em dialogar ou
a sua interrupção, tornaram-se politi-
camente incorretos. Como resultado de
grande agente de aproximação, intimi-
dade e compreensão, passou a ser des-
truidor de uniões. Vejamos por que: O
diálogo é produtivo até o ponto em que,
por ele se chega a perceber as diferenças.
Atingido o alvo, negocia-se uma convi-
vência. A paz reinará enquanto o casal
aceitar as dessemelhanças. Mas, se um
deles quiser fazer prevalecer seu ponto
de vista, poderá reabrir o diálogo, utili-
zando-o como pretexto para pressionar
o parceiro a mudar seu modo de ser ou
seus pontos de vista. O perigo acontece
quando há convicção de que será reaber-
to um verdadeiro diálogo, mas na reali-
dade, entra em cena o  perigoso pseudo-
diálogo. Um exemplo: imaginemos o ca-
sal em que um goste de correr riscos, e o
outro conservador, prefira a segurança à
ousadia. Depois de um período de desen-

tendimentos em que a ação de um é ques-
tionada pelo outro, resolvem sentar-se e
conversar. Imaginemos que constatem
diferenças de temperamento e negoci-
em um acordo. Pode ser que o acordo
seja aceito. Ou não. Neste último caso,
é possível que o parceiro insatisfeito
queira reabrir a conversa. Acontece que
o diálogo deu o que tinha de dar.  Rea-
bri-lo, seria repetir as falas. E fala re-
petida não é mais uma tentativa de
conhecer e entender, mas uma forma
de pressão e manipulação. Contudo,
tendo o diálogo adquirido o status de
politicamente correto, é difícil evitá-
lo; assim, cai-se em uma armadilha. Este
é o momento de desmistificar o diálo-
go como panacéia universal. Nesse
ponto, transformou-se em pseudodiá-
logo, que esconde um desejo de domí-
nio, uma forma de fazer prevalecer uma
opinião e maneira de ser.

Procure ter lucidez a respeito de suas
verdadeiras intenções ao encarar um
diálogo. Lembre-se de que o objetivo é
conhecer as motivações do parceiro,
expor as suas, aprofundar o respeito e o
conhecimento mútuos, e  alegrar-se com
a convivência com  ele, sem querer ser
mais e nem menos que o outro, mas
iguais nos mesmos direitos, juntos, lado
a lado. Boa sorte a todos os meus  leito-
res que me acompanham.

ENCONTRANDO O SEU LUGAR
pode fazer estes sinais que tu fazes, se
Deus não for com ele. Mesmo sabendo
que Jesus era verdadeiramente filho de
Deus, ele ainda tinha um dúvida em seu
coração, mas o medo de ser reconheci-
do e de ser desprezado pelos Fariseus.
Ele tomou todo o cuidado para ir ter
com Jesus, porque ele queria saber qual
era o verdadeiro caminho. Nicodemos
ainda não tinha encontrado o seu lugar.
Jesus conhecendo a intenção do seu co-
ração, disse-lhe: na verdade, na verdade
te digo, que aquele que não nascer de
novo, não pode ver o Reino de Deus.
Ele ficou tão confuso e pensativo. En-
tão Nicodemos disse: como pode um
homem nascer, sendo velho? Porven-
tura, pode tornar a entrar no ventre de
sua mãe e nascer de novo? Jesus disse:
não é este tipo de nascimento que Eu
estou falando, mas sim, é do nascimen-
to Espiritual. Quem não nascer da água
(Batismo por imersão) e do Espírito
Santo (Falar em línguas Estranha con-
forme o Espírito Santo lhe conceder),
não pode entrar no Reino de Deus, por-
que quem é nascido da carne é carne, e
quem é nascido do Espírito é Espírito.
Jesus estava dizendo que quando a pes-
soa nasce de pai e mãe, ela tem as ca-
racterísticas deles da mesma forma, os

que nascem de novo, estes terão as ca-
racterísticas do Pai Celestial. Então Ni-
codemos entendeu que não adiantava
ser apenas membro de uma seita, reli-
gião ou igreja, que o levaria para o céu,
mas tem que nascer de novo. Quantos
que não pensam assim e dizem: isso não
é verdade, eu vou para o céu, porque eu
sou uma pessoa muito boa, faço muitas
esmolas, ajudando o próximo às minhas
obras, são boas, não faço mal a nin-
guém, infelizmente é muito triste, mas
isso não leva ninguém para o céu. E
sabe por quê? Porque nós não somos
salvos pelas nossas obras. Efésios 2.8-
9. Diz assim: porque pela graça sois sal-
vos, por meio da fé, e isso não vem de
vós, é dom de Deus. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Você enten-
deu agora? Nós somos Salvos pela fé,
que é um dom de Deus e não pelas obras.
Lembre-se, que ninguém pode se salvar
pelas obras, mas sim pela fé. Nicodemos
tinha muitas boas obras, era uma pessoa
muito querida por todos os Judeus. Mas
era necessário nascer de novo. E você já
Nasceu de novo? A bíblia fala também de
um homem chamado Cornélio, piedoso
e temente a Deus, com toda a sua casa, o
qual fazia muitas esmolas ao povo e, de
contínuo, orava a Deus. Um dia ele viu

claramente numa visão um anjo de Deus
que disse: cornélio, as tuas orações e as
tuas esmolas têm subido para a memória
diante de Deus. Manda chamar Pedro,
ele te dirá o que deves fazer. E assim ele
fez conforme o anjo do Senhor lhe diri-
giu. Pedro foi e pregou a palavra de Deus,
todos se arrependeram e foram cheios
do Espírito Santo, foram batizados nas
águas, ou seja, nasceram de novo (Leia
Atos 10.1 aos 48). Cornélio era justo e
temente a Deus, tinha um bom testemu-
nho de toda a nação dos Judeus. Foi avi-
sado por um santo anjo para que cha-
masse a Pedro e ouvisse as tuas palavras.
Porque Cornélio e toda a sua família pre-
cisava ouvir a palavra de Deus, antes que
fosse tarde. Será que Deus não está me
usando agora, para falar com você? Para
você ouvir a Palavra Dele, se arrepender
e nascer de novo, antes que seja tarde.
Tanto Nicodemos como Cornélio não
rejeitaram a Palavra de Deus, eles en-
contraram o seu lugar que é no Filho de
Deus. E você? Já encontrou o seu lugar?
Não rejeite a Palavra de Deus, ela quer
entrar em seu coração e fazer mudança
que você já mais imaginou. Está é a mi-
nha oração. 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  FELICIDADE  É  UMA  CONQUISTA
buscamos a paz e a união. São qualida-
des dentro do bem, da caridade e da prá-
tica do amor perante os encarnados e
desencarnados. Tudo passa dentro dos
planos e Leis de DEUS. São novos tem-
pos, novas oportunidades que aparecem
dentro das necessidades e aberturas, para
acertos de contas e débitos contraídos
no relacionamento entre os que vive-
ram juntos, para sentirem que a paz e o
entendimento gera realizações felizes e
vitoriosas.

TUDO PODE SE MODIFICAR
Quando encontramos o caminho cer-

to na direção da luz iluminada da prece,
feita com o coração, na pureza do amor,
que é  uma fonte que  brilha nos anais da
inteligência, fortalecida pela fé, espe-
rança e caridade. Sonhos  aparecem para
vivermos as transformações que se ope-
ram nas condições, que aparecem com
os relacionamentos criados, para juntos

viverem e se purificarem, nos encontros,
com as provas que nasceram dentro  do
modo de agirem e pensarem. Vivemos
um mundo de acordo com a EVOLU-
ÇÃO do ESPÍRITO, para vencermos
uma difícil batalha que é a reforma ínti-
ma. Os acertos aparecem com as lutas
travadas no convívio do lar e do relacio-
namento com o mundo profano, que
muitas vezes somos contrários às coisas
sagradas e lutamos pela igualdade de pen-
samentos, idéias e modos de agirmos di-
ante da questões religiosas.

PRECISAMOS ENCONTRAR SO-
LUÇÕES

Para isso precisamos estudar, adqui-
rir conhecimentos. Uma matéria ilus-
trativa das soluções positivas e dos ca-
minhos que nos levam a um entendi-
mento. Que nos levam a sermos reali-
zadores dos trabalhos a curto e longo
prazo, para vivermos em busca da far-

tura, de sonhos realizados e de ilumina-
das vidas, de planos que alcançam êxi-
tos na vivência com os encarnados e
desencarnados. A pureza nos leva a um
entendimento que abre novos horizon-
tes, para um raciocínio lógico e natural,
que brilha como estrelas, num céu em
noite de luar, clareando os mundos com
igualdade de evolução e de determina-
ções, que trazem  novas diretrizes e pro-
posições elevadas, de luzes que vencem
as trevas e a ignorância, que trazem a
felicidade.

VENCEMOS AS TREVAS
Com o amor e o perdão, ligados à

humildade, que transformam os pontos
que estão ligados às trevas e os mundos
que existem dentro do UNIVERSO, cri-
ado por DEUS e ILUMINADO por JE-
SUS. Temos que vencer  nossas falhas e
ações, que muito comprometem, para
crescermos espiritualmente em vários
aspectos, onde se exige muito esforço,
dedicação, muita vontade de acertar,
agindo e se relacionando com o mundo
de opiniões contrarias às leis de DEUS.
TUDO SÃO ETAPAS A VENCERMOS.

José Fernando Stigliano

A Culpa branda corrige nossos Ca-
minhos; a Culpa intensa destrói nossa
capacidade de Caminhar. É mais fácil
dirigir uma Empresa com milhares de
funcionários do que Educar uma crian-
ça.

Como ensinar nossos filhos a cho-
rar, se não lhes falamos sobre nossas
lágrimas? Como lhes transmitir a ne-
cessidade de Paciência nessa Sociedade
agitada, se perdemos o controle diante
de pequenos estresses?

Reconhecer nossas debilidades e fra-
gilidades é emocionalmente relaxante e
intelectualmente educativo. Mesmo
pais inteligentes podem cometer sérios
erros na educação dos filhos e, num pico

Reflexão   -  O Desafio de Educar
de tensão, dizer palavras que jamais de-
veriam ser ditas.

Professores generosos, num rom-
pante de ansiedade, podem excluir, jul-
gar, sentenciar seus alunos.

Sob o calor da cólera, até Filósofos
Humanistas pegam em armas e matam.
A agressividade é uma reação instinti-
va, espontânea, do cérebro humano; a
tolerância é uma característica conquis-
tada lenta e continuamente.

Os mais inumanos psicopatas um dia
foram crianças com potencial para se
doarem, serem solidárias e generosas.
Deveríamos olhar o que está por trás da
parede de ferro dos seus comportamen-
tos.

A Sociedade é hipócrita, Contri-
bui para formar personagens
agressivos e depois os exclui do seu
interior como lixo, como se jamais
tivessem pertencido à Ela.

Quem investe apenas nos jovens
que lhes dão retorno, não é digno
de ser chamado de Educador. Um
excelente Educador abraça os Alie-
nados, atrai os que o decepciona-
ram, cativa os Rebeldes, aposta nos
que Erram frequentemente, dá o
melhor de si para aqueles em quem
ninguém acredita.

Perdas sempre nos acompanha-
rão; o que nos diferencia dos Ani-
mais é o que fazemos com Elas.

Texto inspirado no Livro  -  O Se-
meador de Ideias  - Dr. Augusto Cury -

p/ José Fernando Stigliano

Aconteceu nos dias 18 e 19 de
setembro, entre 19h e 22h, o 2° En-
contro de Profissionais de Trânsi-
to. O encontro aconteceu na ACIA-
JA, na Rua São Sebastião, 179, Cen-
tro.

O evento ofereceu diversas pales-

A Prefeitura de Jaboticabal,
através das Secretarias de Admi-
nistração e de Indústria, Comércio
e Turismo, informa que, estão aber-
tas inscrições para cadastramento
de assistentes administrativos e
agentes administrativos interessa-
dos em prestar serviço como agen-
te de crédito do Banco do Povo

Prefeitura inscreve funcionários para vaga de agente de crédito
Interessados devem se inscrever de 23 a 27 de setembro. Classificados farão processo seletivo pelo Banco do Povo

Paulista.
Para participar é necessário ser fun-

cionário público efetivo no cargo de
agente/assistente administrativo, ter
concluído ensino médio, possuir co-
nhecimentos de informática. Os três
primeiros classificados serão indica-
dos para participarem do processo
seletivo realizado pelo Banco do

Povo, em São Paulo. A vaga é única.
De acordo com o secretário de Ad-

ministração, Cesar Renato Poletti, a
seleção dos funcionários será através
de entrevista, na qual serão avaliados
o perfil dos interessados, experiência
e adequação aos requisitos exigidos
pelo banco.

Inscrições: Os interessados de-

vem comparecer ao Departamento
de Recursos Humanos, localizado na
Esplanada do Lago Municipal, n°
160, entre os dias 23 a 27, das 11h
às 15h.

O edital completo está disponível
na edição n° 210 do Jornal Oficial do
município. Para mais informações o
telefone de contato é (16) 3209-3315.

Jaboticabal promove 2° Encontro de Profissionais de Trânsito
Organização preparou uma programação especial

tras sobre Perícia Técnica e os Quatro
Protagonistas do Acidente de Trânsi-
to, Processo Administrativa, Lei Seca,
Direção Defensiva e também uma pa-
lestra motivacional.

O Diretor de Trânsito, César
Tomé, ressaltou a importância do

evento. “É um momento impor-
tante onde tratamos de assuntos
do cotidiano dos profissionais li-
gados ao trânsito. As palestras
foram ministradas por profissi-
onais capacitados. Todos os par-
ticipantes receberam certificado

de participação ao final do even-
to”.

Foi facultativo aos participantes a
doação de um quilo de alimento não
perecível. Informações, o telefone de
contato do Departamento de Trânsi-
to é 3202-7393.



A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 21 DE SETEMBRO DE 2.013

Anuncio: porteiros e recepcionistas, sem
experiência, todas regiões. Salário R$
938,04 - Fone: (oi) 988056777 (vivo)
997081895 (tim) 981413532 (claro)

993756746

Venda de Casa no Jardim Barcelona
Área total: 360m2, área construída 134m2
2 Quartos, 1 Suite com closet, 1 Banheiro social, Sala de TV e Sala de Jantar

conjugada, Cozinha, Dispensa, Lavanderia e Garagem para 2 carros coberta.
Detalhes: Porcelanato na casa toda, laminado de madeira nos quartos, portão

eletrônico, portão social, cerca elétrica, telha de cimento, forros em cedrilo e
grafiato na casa toda e muros.

Adicionais: móveis planejados na cozinha, banheiros, dispensa e closet.
Casa com 9 meses de uso.

contato: 16-997094236.

As equipes de basquetebol feminino,
categorias sub-16 e adulto, que repre-
sentam a F.A.E./COC/CARDIOFISICO/
JABOTICABAL, conquistaram 02 vi-
tórias no último final de semana (15/
09/2013 - domingo), na cidade de Fran-
ca, mais precisamente no templo sa-
grado do basquete, o GINÁSIO PEDRO-
CÃO. Sob o comando do técnico João
Henrique Pifer, as meninas de Jabotica-
bal se superaram, conquistando vitórias
importantes para classificação rumo aos
play-offs do Campeonato da Associa-
ção Regional de Basquete/Ribeirão Pre-
to/2º turno/2013.

No 2º jogo, a equipe sub-16 femini-
no conquistou a vitória pelo seguinte
placar:

ASPA/FEAC/CTBC/FRANCA 24 X
39 F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABO-
TICABAL

Atletas de Jaboticabal: Beatriz Pi-
fer, Isabela Andrade, Letícia Asselli, Bru-
na Silva, Mariana Gomes, Sthela Santa
Rosa, Júlia Rogério, Julia Guerreiro, Be-
atriz Evaristo, Lilian da Rocha, Kethe-
lyn Ferreira e Keila Cruz. Técnico João
Pifer e assistente técnica Lucimara Sil-
va.

Cestinha da partida: A atleta de Ja-
boticabal Keila Cruz, com 14 pontos.

No 3º jogo, a equipe adulto femini-
no conquistou a vitória pelo seguinte
placar:

ASPA/FEAC/CTBC/FRANCA 46 X
54 F.A.E./COC/CARDIOFISICO / JA-
BOTICABAL.

Atletas de Jaboticabal: Lucimara Sil-
va, Lucilene Silva, Letícia Santos, Cyn-
thia Ribeiro, Barbara Ribeiro, Camila
Santos, Janaína Rodrigues, Keila Cruz,
Gláucia Almeida, Mariana Gomes, Mi-
chele Franco e Júlia Rogério. Técnico:
João Pifer.

Cestinha da partida: A atleta de Ja-
boticabal, Michele Franco,  com 15 pon-
tos.

BASQUETE FEMININO DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL CONQUISTA 02 VITÓRIAS NO
TEMPLO SAGRADO DO BASQUETE GINÁSIO PEDROCÃO, NA CIDADE DE FRANCA, EM JOGOS VÁLI-

DOS PELO CAMPEONATO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE RIBEIRÃO PRETO

Vale ressaltar que neste mesmo dia a
equipe sub-16 masculino  da F.A.E./COC/
CARDIOFISICO/JABOTICABAL, em
partida válida pelo  Campeonato acima
citado, referente ao 2º turno, também
jogou em Franca no Ginásio da Clínica
de Basquete Chuí-Chuá, que tem como
administrador o Ex-Jogador de Franca
e Seleção Brasileira o Ala-Pivô Chuí . A
equipe comandada pelo técnico João
Pifer obteve o seguinte resultado:

CHUÍ - CHUÁ/FRANCA 74 X 22
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABOTI-
CABAL.

Atletas de Jaboticabal: Caique Silva,
Arthur Silva, Vitor Reche, Felipe Mer-
lim, Raphael Silva, Wender Cerutti, Jime
Biondi, Vitor Brendolan, Nathan Mota,
Yan Meirelles, Cristhian Santos e Viní-
cius Morette. Técnico João Pifer e as-
sistente técnica Lucimara Silva.

Com total apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de Jaboticabal,  a F.A.E./Funda-
ção de Amparo ao Esporte do Municí-
pio, a Acadêmia Cardiofisico e o traba-
lho realizado pelo técnico João Henri-
que Pifer, juntamente com as professo-
ras Lucimara Silva, Fernanda Tonini e
Nayhara Servidone, o basquete mascu-
lino e feminino da cidade desde as esco-
linhas de iniciação, que hoje são reali-
zadas em vários núcleos (escolas Muni-
cipais, Ginásio de Esportes  e o Clube
Mascagni), até as equipes de competi-
ções (treinamentos no Ginásio de Es-
portes e a Acadêmia Cardiofisico), é uma
realidade em Jaboticabal, formando ci-
dadãos, levando esporte de qualidade,
revelando atletas e conquistando mui-
tos títulos, representando a modalida-
de e a cidade de Jaboticabal com muita
garra e competência em várias com-
petições durante todo o ano.

O técnico João Pifer, que coorde-
na a modalidade de basquetebol mas-
culino e feminino, demonstra a sua
alegria e satisfação, sempre de dever

cumprido e sempre de ter o reconhe-
cimento de todos, em relação ao seu
trabalho e suas conquistas no basquete
desde 1.991. “Trabalhamos forte to-
dos os dias, passamos por dificulda-
des, por várias situações que às vezes
poderíamos pensar em desistir, mas a

paixão pelo basquete e a forma com
que atingimos os nossos objetivos, nos
leva sempre a lutar cada vez mais,
podendo oferecer oportunidades e
contribuindo assim para um mundo
melhor, através do esporte”, finaliza
João.

No último domingo, dia 15, na
cidade de Tambaú, no Estádio
Municipal, ocorreu  mais uma eta-
pa da Copa Paulista de Futebol
de Campo. Campeonato este or-
ganizado pela Liga Regional de
Futebol de Campo, onde Jaboti-
cabal participou com sua equipe
de Futebol da FAE Categoria Sub
15

Prof. Responsável: Carlos Al-
berto  Rossetto.

Categoria Sub 15  – Masculino
10:00h

FAE/Jaboticabal 01 x 01 CSU
São João da Boa Vista.

COPA PAULISTA DE FUTEBOL DE CAMPO

No último sábado, dia 14/09/2013
na cidade de São José do Rio Preto, ocor-
reu o 7º Torneio Regional de Natação –
2013, torneio este organizado pela Fe-
deração Aquática Paulista, onde Jaboti-
cabal participará com sua equipe de Na-

Torneio Regional de Natação
tação COC/Cardiofísico/ FAE, com 39
atletas. Prof. responsável Fábio Tra-
vaini.

Local: São José do Rio Preto
Início: 8:30 h
O 7º Torneio Regional de Natação,

que aconteceu no Automóvel Clube na
Cidade de São José do Rio Preto/SP, dis-
putaram a competição, 15 equipes, com
total de 282 nadadores. Estivemos re-
presentados por 31 atletas e conquista-
mos 13 medalhas de ouro, 15 medalhas

de prata e 14 medalhas de bronze.
Destaque: Natalia Susuki, Eulair De-

beraldini, Gabriela Cuzzi, Laura Akie,
Maria Eduarda Abreu e Vinicius Olivei-
ra. Próxima competição será dia 28/
09, em Mococa/SP

RIR COM WALDIR

Por que as loiras não gostam de
piadas de loiras? R.: Porque elas não
entendem.

.........................................................
Um elefante que estava infestado

de formigas, saiu rolando, rolando,
até que se viu livre das formigas...
Sobrou só uma grudada no pescoço,
ao que as outras que estavam no chão
começaram a gritar: - Vai, vai, torce
o pescoço dele!

.........................................................
Chegou um metido a valentão em

uma cidade do interior de Minas. As-
sim que chegou, foi para o bar e, en-
trando, foi dizendo a todos: - AQUI
DENTRO NÃO TEM MACHO! -
Esperou uma resposta e, com mais
ênfase ainda, completou: - EU DIS-
SE QUE AQUI DENTRO NÃO TEM
MACHO! - Todos continuaram em
silêncio. Não satisfeito, pegou um
caipira no balcão e disse: - VOCE NÃO
ME OUVIU? EU ACABEI DE DI-
ZER QUE AQUI DENTRO NÃO
TEM MACHO... - O caipira, tran-
qüilo, respondeu calmamente: - RE-
ALMENTE NÃO TEM MESMO, OS
QUE APARECEM NOIS MATA
TUDO....

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

RUA SÃO JOÃO Nº 268

CONVERSA COM JESUS - Todos os dias - Durante nove dias
ORAR: Oh, meu Jesus, em vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis de tudo, meu Pai.

Sois o Senhor do Universo. Sois o Rei dos reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o morto a
voltar a viver, o leproso sarar, fazei com que (pedir a graça). Vós que vistes minha angústia e
lágrimas, bem sabeis. Divino amigo, como preciso alcançar (Pedir a graça). Convosco, Mestre,
tenho ânimo e alegria para viver.

Só de vós espero com fé e confiança (pedir a graça). Fazei, Divino Jesus, que ao terminar esta
conversa que terei contigo durante nove dias, eu alcance (pedir a graça), que peço com muita fé.
Como gratidão, mandarei publicar mil orações para que outras pessoas, que precisem de Vós,
aprendam a ter fé e confiança na Vossa misericórdia. Ilumine os meus passos, assim como o sol
ilumina o amanhecer de todos os dias. Jesus, tenho confiança em Vós. Cada vez aumenta mais a
minha fé. “Obrigado por tudo Senhor”.

Agradeço por uma grande graça alcançada. Amém.(Silvia Ap. Bassi Pereira)

C. DE CRÉDITO - CONTEMPLADA
$260mil, entrada $21mil + parcs $915

p/compra imóvel/terreno. (16) 99718-8431



2ª Vara Cível da Comarca de Jaboticabal/SP
 EDITAL DE PRAÇA E DE INTIMAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s) SÉRGIO

CAMILOTTI A MM. Juíza de Direito Substituta Dra. Luana Ivette Oddone Chahim da
2ª Vara Cível da Comarca de Jaboticabal/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
ESPÓLIO DE EUGÊNIO TURCO contra SÉRGIO CAMILOTTI - Processo n°
000272082.1996.8.26.0291 (n° de ordem 676/1996) 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 1° pregão terá início em 02 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
1° pregão, a praça seguir-se-á sem Interrupção até as 14:00 horas do dia 25 de
Setembro de 2013- 2° pregão.

DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) IMÓVEL(IS) - No primeiro pre-
gão, 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, dependendo nesta hipótese de liberação do
Juízo para se concretizar a venda.

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 A SUPERBID JUDICIAL - O arrematante deverá
pagar à Superbid Judicial, 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 arrematação for desfeita por deter-
minação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despe-
sas incorridas.

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço
do(s) imóvel(ils) 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 da Superbid
Judicial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerra-
mento 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 arrema-
tante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s)
imóvel(is) arrematado(s) e à comissão da Superbid Judicial, deduzidas as despesas
incorridas.

DA ADJUDICAÇÃO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudi-
cação do(s) Imóvel(is) pelo exequente, este ficará responsável pela comissão
devida à Superbid Judicial.

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 à Superbid Judicial 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 comis-
são devida à Superbid Judicial 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 CPC, o Provimento CSM n°
1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, do CP.

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 5,00 alqueires do Imóvel denominado Sítio São

Januário, encravado na Fazenda Grama de Cima, composta de 17,54 alqueires,
registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis local sob matrícula n° 12.556,
de propriedade do executado Sérgio Camilotti, assim descrito: Umima deste distri-
to, município e comarca de Jaboticabal, composta de 424.538,00 metros quadra-
dos, ou 42,45 has, ou ainda 17,54 alqueires, contendo duas casas de tijolos e telhas,
uma casa de barro coberta de telhas, paiol, cercas de arame e outras pequenas
benfeitorias, e que se situa dentro das seguintes medidas e confrontações: - tem
Início no marco principal “MP”, cravada à margem esquerda do Córrego da
Graminha e na confrontação com terra de Usina São Carlos, do mesmo segue com
o rumo 71 °28' SE e com a distância de 735,40 metros, até o marco 1, tendo como
confrontante a Usina São Carlos, do marco 1, deflete a direita e segue com o rumo
de 06°37' NW e com a distância de 571,25 metros, até o marco 2, confrontando
neste percurso com terra de Irmãos Bordim, Do marco 2, deflete a direita e segue
o curso do Córrego do Mello, no sentido águas abaixo, com uma distância aproxi-
mada de 1,002,00 metros, até o marco 3, o qual se encontra no cruzamento dos
Córregos. Do marco 3, deflete a direita e segue o curso do Córrego Graminha, no
sentido águas acima, com uma distância aproximada de 482,00 metros até o
marco “M)” onde teve início. Cadastrada no INCRA sob nº 612.057.003.590/5,
com a área total de 39,9 has, módulo fiscal 14/00, n° de módulos 2,42 fração
mínima de parcelamento 3,00 há. R.42/12.556: imóvel este descrito na Receita
Federal sob o n° 0.784.977-0. Ônus R.43/12.556 (hipoteca cedular), dado em
hipoteca cedular de Primeiro Grau e sem concorrência de terceiros à Cooperativa
dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba Coplana; R.44/12.556 (penhora):
Parte Ideal correspondente a 5 alqueires do Imóvel foi penhorada nos autos da
Execução de Título Extrajudicial, processo 676/96, 2ª Vara Cível de Jaboticabal,
que o Espólio de Eugênio Turco promove contra Sergio Camilotti e sua mulher
Maria Madalena Tedeschi Camilotti. Av. 45/12.556 (Ineficácia R. 43): Foi
declarada a Ineficácia da hipoteca registrada sob o nº 43/12.556 em relação à
exequente Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de São Paulo - Cooperci-
trus, em virtude de prática de ato em fraude à execução, determinada nos auto da
Ação de Execução, processo 263/1997, requerida pela Cooperativa de Cafeiculto-
res e Citricultores de São Paulo Coopercitrus contra o espolio de Waldomiro
Camilotti; R.46/12.556 (penhora): Parte Ideal correspondente a 25% do imó-
vel foi penhorada nos autos da Execução de Título Extrajudicial processo 818/
2010, 1ª Vara Cível de Jaboticabal, que Cooperativa dos Plantadores de Cana da
Zona de Guariba - Coplana promove contra Waldomiro Camilotti; R.47/ 12.556
(penhora): Parte ideal correspondente a 28,51% do imóvel foi penhorada nos
autos da Execução Fiscal, processo 317/07, Serviço Anexo das Fazendas Públicas
de Jaboticabal, que fazenda Nacional promove contra Sérgio Camilotti.

Valor da Avaliação em outubro de 2010: R$ 313.186,43 (trezentos e treze
mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos).

A parte Ideal (equivalente a 1/10) cabente ao executado Sérgio Camilotti, do
imóvel denominado Sítio Nicolau, encravado na Fazenda Grama, registrado junto
ao cartório de Registro de Imóveis local sob matrícula nº 9.064, assim descrito:
Um Imóvel agrícola atualmente denominado “Sítio São Nicolau”, encravado na
Fazenda Grama, deste distrito, município  e comarca de Jaboticabal, outrora
denominado Bairro da Grama, composto de 5 alqueires de terras, mais ou menos,
ou seja mais ou menos 12,10 ha., sem benfeitorias, com as seguintes confronta-
ções: Partindo de um ponto na divisa com o Córrego da Grama, sobe em linha reta,
divisando com propriedade de Antonio Rampazzo até o ponto; daí, defletindo a
esquerda, confrontando com a Usina São Carlos, e daí até um ponto que deflete
novamente a esquerda vai até o Córrego da Grama, ponto de partida, divisando na
linha com Luiz Fracasso, situado à margem direita do Córrego da Grama. Cadastra-
do no INCRA sob n° 612.057.008.818/9, com a área total de 12,1; área utilizada
0,0; área aproveitável 11,8; módulo fiscal 14,0; n° de módulos fiscais 0,8; fração
mínima de parcelamento 12,1. Ônus: Av. 09, 12, 14 e 16/ 9.064 (hipoteca
cedular): imóvel dado em hipoteca cedular de Primeiro Grau e sem concorrência
de terceiros em favor do Banco do Estado de São Paulo S/A.; Av. 18/9.064
(penhora): Parte Ideal correspondente a 1/10 do Imóvel foi penhorado nos autos
da Execução de Título Extrajudicial, processo n° 676/96, 2ª Vara Cível de Jaboti-
cabal, que o Espólio de Eugênio Turco promove contra Sergio Camilotti e sua
mulher Maria Madalena Tedeschi Camilotti.

Valor da Avaliação em outubro de 2010: R$ 33.199,01 (trinta e três mil, cento
e noventa e nove reais e um centavo)

Valor Total da Avaliação em outubro de 2010: R$ 346.385,44 (trezentos e
quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

Jaboticabal, 16 de Agosto de 2.013
Eu............e subscrevi.

Luana Ivette Oddone Chahim
Juíza de Direito Substituta

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 Nº 391.021.295.110 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  MERCADORI-
AS  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.

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

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 Teodósio Morescalchi Nº 222, Bairro Parque Industrial,
inscrita 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 Co-
nhecimento de Transportes Rodoviários de Cargas série C-1 sob
Nº  29981.

Por ser expressão verdade, firmo a presente declaração.
Andrea Franco de Oliveira Campana

Fisioterapeuta Domiciliar
Marielle H. Rosa/ CREFITO 49060-LTF

Ortopedia, Geriatria, Pós-operatório e Pilates Solo.

Contato: 16-91553859
e-mail: ma.rielle@ig.com.br

L. LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME
Torna público que recebeu na CETESB a Licença de Operação
Nº 52001249, válida até 13/09/2016 para SERVIÇOS DE USINA-
GEM  à  RUA JAPÃO, N°508 - SOROCABANO - JABOTICA-
BAL - SP.

VALCIR ALEXANDRE BATISTA E FILHOS LTDA, torna
público que requereu junto a CETESB a Renovação da Licença
de Operação para atividade de “Comércio Varejista de Combus-
tíveis e Lubrificantes”, sito à Rua Barão do Rio Branco, 1424,
Centro – Jaboticabal/SP.

ARCA  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO  E
EXPORTAÇÃO  DE  RETENTORES  LTDA, torna público que
recebeu  da CETESB  a   Renovação da Licença de Operação nº
52001254, válida até 16/09/2016   para fabricação de artefatos
diversos de borracha,  sito à  Avenida Caetano Boarini nº 71,
Distrito Industrial Bruno Verardino – Jaboticabal - SP.

DUOTEC  VEDAÇÕES  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  IM-
PORTAÇÃO  E  EXPORTAÇÃO  LTDA, torna público que rece-
beu  da CETESB a  Licença de Operação nº 52001250, válida até
17/09/2016   para fabricação de artefatos diversos de borracha,
sito à  Rua Pércio da Rocha Neves Filho nº 40, Distrito Industrial
Bruno Verardino – Jaboticabal - SP.

RUBENS SOTELO HENRIQUE, torna público que recebeu
da CETESB a  Licença Prévia e de Instalação nº 52000417 e
requereu Licença de Operação   para fabricação de amendoim
descascado, à Avenida Doutor José Antonio Miziara nº 581,
Distrito Industrial José Aparecido Tomé, Jaboticabal - SP.

TOTAL FITNESS DO BRASIL  APARELHOS DE GINASTI-
CA LTDA - EPP, torna público que recebeu  da CETESB a Reno-
vação da Licença de Operação nº 52001251, válida até 13/09/
2017 para fabricação de aparelhos para ginástica, sito à Rua
Jaime Ribeiro nº 319, módulo 06 e 15, Vila Serra,  Jaboticabal - SP.

TOTAL  PRESS  INDÚSTRIA  DE  APARELHOS  PARA
GINÁSTICA  LTDA - EPP, torna público que recebeu  da CE-
TESB a Renovação da Licença de Operação nº 52001252, válida
até 13/09/2017 para fabricação de aparelhos para ginástica, sito
à Rua Jaime Ribeiro nº 319, módulo B2A, D3 e D4, Vila Serra,
Jaboticabal - SP.

AGROMIX  INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, Torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação número 52001260, para Alimentos preparados para
animais (bovinos, suínos, coelhos, aves, etc..),sito à Rodovia
Carlos Tonani, SP 333 km 121 + 50,65 metros, Chácara Santa
Clara, Jaboticabal/SP.

ABANDONO DE EMPREGO
CMC - CONSTRUTORA MACHADO CÊRA LTDA., CNPJ Nº

08.945.802/0001-86, sito à Av. Manoel Martins Fontes, 620 - Bairro
Colina Verde, Jaboticabal/SP. Comunica que o funcionário, RENA-
TO DO AMARAL CORREIA CPF: 219.590.768-17, não comparece
ao serviço desde 20 de agosto de 2013. Vimos pelo presente infor-
má-lo que nos termos do dispositivo do artigo 482, LETRA I, da
CLT, que fica designado o prazo de 3 dias a contar com a data da
publicação, para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
CMC  - CONSTRUTORA  MACHADO  CÊRA  LTDA.

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO
DECLARO  PARA  OS  DEVIDOS  FINS  DE  DIREITO,  QUE  FOI

EXTRAVIADO  01  TALÃO  DO  Nº  01  A  50 REFERENTE A
NOTAS FISCAIS  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DA  EMPRE-
SA – PETER  DOUGLAS  KERSTEM  29223322847   ESTABELE-
CIDA À  AV.  AURELIO  MIGLIORI,  480 -  JARDIM  SANTA
MÔNICA, NA CIDADE DE JABOTICABAL/SP,  COM  INSC. NO
CNPJ SOB O Nº 14.074.409/0001-67  E  INSC. MUNICIPAL  Nº 117.886

ABANDONO DE EMPREGO
CMC - CONSTRUTORA MACHADO CÊRA LTDA., CNPJ Nº

08.945.802/0001-86, sito à Av. Manoel Martins Fontes, 620 - Bair-
ro Colina Verde, Jaboticabal/SP. Comunica que o funcionário,
DIRLEI OLIVEIRA SILVA  CPF: 321. 905.178-26 não comparece ao
serviço desde 17de julho de 2013 (nunca compareceu para traba-
lhar). Vimos pelo presente informá-lo que nos termos do disposi-
tivo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica designado o prazo
de 3 dias a contar com a data da publicação, para que compareça
e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
CMC  - CONSTRUTORA  MACHADO  CÊRA  LTDA.

PRECE PODEROSA PARA A PROSPERIDADE
Oh! Criador do mundo, Tu que disseste: Peças e receberás, embora esteja

nas alturas, em Vossa Divina Glória, inclinai seus ouvidos a esta humilde cria-
tura para satisfazer-me o desejo.

Ouve minha prece. Oh! Pai Amado fazei que por Vossa vontade eu obtenha
a graça que tanto almejo (faz o pedido). Deus supre  agora todas as minhas
necessidades, segundo as suas riquezas sempre ativas, presentes, imutáveis e
abundantes em minha vida e que isso seja feito pelo poder e nome do Vosso
adorado Filho Jesus. (M.I.)

PRECE PODEROSA PARA A PROSPERIDADE
Oh! Criador do mundo, Tu que disseste: Peças e receberás, embora esteja nas

alturas, em Vossa Divina Glória, inclinai seus ouvidos a esta humilde criatura
para satisfazer-me o desejo.

Ouve minha prece. Oh! Pai Amado, fazei que por Vossa vontade eu obtenha
a graça que tanto almejo (faz o pedido). Deus supre  agora todas as minhas
necessidades, segundo as suas riquezas sempre ativas, presentes, imutáveis e
abundantes em minha vida e que isso seja feito pelo poder e nome do Vosso
adorado Filho Jesus. (M.I.)

MORADA  DO  CAMPO  EMPREENDIMENTO  IMOBILIÁRIO
LTDA -  MORADA  DO  CAMPO torna público que recebeu da
CETESB  a  Licença de Operação de Loteamento N° 52000050, à AV
FRAN CISCO ALVES DE OLIVEIRA, 1354, MORADA  DO  CAM-
PO,  BARREIRO,  JABOTICABAL/SP.

Concessionária contrata:
- VENDEDOR(a) DE SEGUROS: Com experiência

em VENDAS e atendimento ao público.
Salario Compatível + Comissões, Convênio Médi-

co, Odontológico, Farmácia, Vale Refeição, Seguro de
Vida, e Vale transporte.
Enviar CV, no e-mail: rhcontrata.selecao@gmail.com

ALUGA - SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.

Diarias e Feriados.
Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292
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Parabéns Rafael Oliveira, por mais um aniversário a
transcorrer no próximo dia 23 de setembro. Os familiares,
amigos e os Parças o cumprimentam!

Completa
mais um
N I V E R
neste dia 21
de setembro,
o Designer
de Moda,
Maquiador
By Cicinho.
Receba os
c a r i n h o s
dos amigos,
familiares e
em especial
da tia Zezé.
Parabéns!

No próximo dia 25
de setembro, Silvia Ta-
vares completará mais
uma primavera, com a
tradicional comemora-
ção, ao lado de seus fa-
miliares e amigos.
“Você merece o que
existe de melhor no
mundo, muita saúde,
felicidade plena, e prin-
cipalmente neste dia,
que é o seu aniversário,
que você possa se sentir
completamente feliz e
realizada. Que os seus
desejos se concretizem e
a bondade que abran-
ge o seu coração se
multiplique a cada
ano. Você é um presen-
te grandioso para todos
nós, e agradecemos
muito a Deus por ter
você! Parabéns Mãe,
Muitas Felicidades! É
o que desejam suas fi-
lhas: Juliana, Gisele e
Michele.

Destacamos o Jovenzinho Calebe de Castro, festejando o
aniversário do Pastor Jorge Ramiro, do programa AD. Pla-
nalto Itália.

Noite Árabe no Jaboticabal Shopping, teve a presença do empre-
sário Francisco Beraldo, ladeado com Edson Lobo  da Rádio Athe-
nas, e amigos.

Parabéns amiga Carmem Perrone pelo NIVER transcorrido no
último dia 19 de setembro, cuja comemoração foi ao lado do mari-
dão na noite Árabe do Jaboticabal Shopping, ladeada de amigos.

Feira de Trabalhos Manuais de 26 a 27 de setembro
no Jaboticabal Shopping. Alunos e voluntárias da

ABCDOW  aguardam sua presença!

No dia 26 de setembro comemo-
ra-se o Dia Nacional dos Surdos. Co-
memoramos nesta data, porque há
exatamente 156 anos, no Brasil, es-
tava sendo realizada a inauguração
do Instituto dos Surdos-Mudos do Rio
de Janeiro, atualmente conhecido
como INES- Instituto Nacional de
Educação de Surdo. Hoje, depois de
muitos obstáculos, estudos e lutas, os
surdos têm sua conquista no meio
social.

Durante anos, a Comunidade Sur-
da Brasileira vêm lutando pelo direi-
to de exercer a sua cultura. Podemos
confirmar essa luta, revendo um pou-
co do histórico do INES, a trajetória
do direito ao uso de sua língua; Lín-
gua de Sinais em 1857, Oralidade sem
alfabetização em 1911, Comunica-
ção Total em 1970, Difusão do Bi-
linguismo em 1980 e língua brasileira
de sinais (LIBRAS) oficializada em
2002.

Lei 10.436 de 24 de abril de 2002
“Art. 1o É reconhecida como

meio legal de comunicação e expres-
são a Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS e outros recursos de expres-
são a ela associados.”

Parágrafo único. Entende-se
como Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS a forma de comunicação e
expressão, em que o sistema linguís-
tico de natureza visual-motora, com

26 de Setembro, Dia
Nacional do Surdo

estrutura gramatical própria, consti-
tuem um sistema linguístico de trans-
missão de ideias e fatos, oriundos de
comunidades de pessoas surdas do
Brasil.

No Brasil, temos duas línguas ofi-
ciais – a Língua Portuguesa – usadas
por ouvintes como sua primeira lín-
gua e pelos surdos como a segunda
língua; e a LIBRAS (Língua Brasilei-
ra de Sinais) usada pelos surdos como
sua primeira língua.

Em nossa cidade, temos o privi-
légio de possuirmos a EMEBE “Es-
trelinha Azul” e a APÁS – Associa-
ção de Pais e Amigos do Surdo, que
juntas, trabalham pela educação e
pelos direitos dos surdos, oferecendo
e garantindo através de seus projetos
de ações sociais, o lugar do surdo na
sociedade.

O dia 26 de Setembro de 1857
tornou-se uma data especial, data que
faz com que relembremos as lutas
pelos direitos dos surdos enquanto
cidadãos – direito de serem reconhe-
cidos, data em que anula muitas falas
absurdas como “não fala, não pensa”
e depois de anos lutando contra a
oralidade pela objetividade da oficia-
lização de sua língua, esta data prova
que os surdos existem e estão sempre
lutando pela sua identidade.

Parabéns a todos os surdos!
Por: Damiana Ramos Bomfim

No final do ano de 2007, meados de
agosto, estava eu, Ednei Valêncio, na
loja de ração Nutri-Vida, de nosso ami-
go Renato Bedim, quando uma mulher
chegou falando que todos os cães do canil
municipal iam ser sacrificados, por
motivo de super lotação. Como sempre
fui muito amante dos animais, resolvi ir
até o canil, realmente ver o que estava
acontecendo. Chegando no canil, con-
versei com um senhor, que todos nós
conhecemos, que é o Gilberto. Ele me
contou, que realmente estava difícil, pois
existia sim cogitação por parte do po-
der executivo, de sacrificar alguns cães,
para poder diminuir a população canina
no Espaço Canil Municipal. Mas era
apenas cogitação. Mas, eu vendo aquela
situação, resolvi começar a fazer algo
para nossos cães jaboticabalenses. Ado-
tei no mesmo instante cinco filhoti-
nhos e iniciei, então, a busca de pessoas
para fundarmos a Ong Projeto São Láza-

ABRIGO SÃO LÁZARO
ro. Consegui alugar uma chácara no fun-
do da empresa Ambiental Móveis, onde
ficamos por três anos, depois mudamos
para uma chácara na saída para Luzitâ-
nia. E em seis meses, arrendamos o sí-
tio, onde hoje é o Abrigo São Lázaro.
Um sítio de aproximadamente 20 al-
queires, e que usamos apenas para um
abrigo. Neste tempo todo, quase oito
anos. Já passamos por muitos proble-
mas, como falta de apoio, falta de me-
dicamentos, falta de alimentação, falta
de pessoas para nos ajudar a cuidar de
todos os cães. Foi muito duro. Só mes-
mo por Deus. Só Deus sabe o que passei
durante todo este tempo. Vendi terre-
no, automóvel e deixei de comprar bens,
para poder investir nos cães abandona-
dos. Só mesmo por amor. Só mesmo
por vontade e força de Deus para eu ter
conseguido chegar até aqui. Hoje, gra-
ças a Deus, estamos tendo muito apoio.
Mas eu e meus cãozinhos já passamos

por muitas turbulências. Hoje, estamos
juntos, vencendo. Temos 100 cães abri-
gados e estamos trabalhando para au-
mentar o abrigo para 600 cães. Esta é a

nossa meta, para os próximos anos.
Vamos conseguir, se Deus assim permi-
tir.

a.) -  Ednei Valêncio

PROMOÇÃO: SEGUNDA  A  QUINTA
TODOS PAGAM MEIA (R$ 8,00)

AVIÕES
Sessão: Sexta - 19:00 e 21:00 //

Sáb. e Dom. - 17:00 - 19:00 - 21:00
// Segunda a Quinta - 20:00

Censura: LIVRE
Sinopse: Dusty é um avião que

trabalha pulverizando plantações.
Seu grande sonho é participar de cor-
ridas internacionais, ao lado de al-
guns dos mais famosos competido-
res, mas seu medo de altura e a pró-
pria composição da carroceria im-
pedem que esta vontade se torne re-
alidade. Sabendo do sonho do amigo,
Chug busca a ajuda de Skipper, um
reservado avião que, devido a um
acidente no passado, não consegue
mais voar. Após muita insistência,
Skipper aceita ser o mentor de Dus-
ty nesta empreitada.

Dia 23 de
setembro, Ru-
bens Sotelo
comple tará
mais um ani-
versário. Com
festa, reunirá
amigos e famí-
lia! No seu
Aniversário
terá presen-
tes, alegrias,
felicidades,
amizades e
muitas reali-
zações. Para-
béns!
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ENFERMEIRO
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. Títulos  T.E. R.F.
1 ERICA MARIA RUIVO 6262579800 13/10/1965 67,50 1,00 68,50
2 ANTONIO CARLOS GONÇALVES PEIXE 24743327822 12/05/1975 62,50 62,50
3 CAMILA CRISTINA DE BRITO 29573550865 06/11/1982 62,50 62,50
4 ELIANA JOANA DARC PEPE DE LISBOA 25655153831 15/12/1977 60,00 1,00 1,00 62,00
5 DELZA ROBERTA CAMARGO 7188130817 27/05/1968 57,50 57,50
6 LIGIA PAES NOBRE 36867781810 20/09/1988 57,50 57,50
7 DALVA LUCIANA DOS SANTOS 13531599810 01/11/1970 55,00 1,00 56,00
8 LEILA KELEY BARROSO 7143525600 26/02/1985 55,00 55,00
9 BEATRIZ DE SOUZA DO ROSÁRIO 36040046830 22/06/1988 55,00 55,00
10 GABRIELA ROVERI SABIÃO 37755134857 18/04/1990 55,00 55,00
11 LENIRA PAULA FRANCIOSI SCATOLIN 8761964824 04/07/1961 52,50 1,00 53,50
12 ANA SILVIA BERLINGIERI PILATO 22228033812 02/09/1981 52,50 52,50
13 KAMILA PAULA LOPES 33693584842 20/09/1984 52,50 52,50
14 ELOISA MARTINEZ TREVISOLI 13871159875 04/03/1970 50,00 1,00 51,00
15 JÉSSICA BRUSCHI DE SOUZA 39028947841 17/04/1991 50,00 50,00
16 PISCIANE PIVA URRAL 36371347802 12/03/1987 45,00 3,00 48,00
17 REGINA CÉLIA FERREIRA DE MELLO 59467568772 24/11/1957 47,50 47,50
18 ANGELA MARIA RABALHO DE OLIVEIRA 9960142841 16/10/1967 47,50 47,50
19 PAULA CORREA TEIXEIRA DE CASTRO 22098949804 10/07/1981 45,00 1,00 46,00
20 WAGNER MARQUES DE SOUZA 28666900873 14/04/1980 45,00 45,00
21 TÂNIA APARECIDA GARCIA 29902910831 09/11/1980 45,00 45,00
22 ANDRESSA TAYNA ALCIDES DOS SANTOS 32328084842 28/09/1985 45,00 45,00
23 AMANDA MARIANA DE MIRANDA BOLOGNESI 8248340627 30/12/1987 45,00 45,00
24 LUANA NAIARA CAETANO 35340445844 03/03/1989 42,50 42,50
25 AMANDA EDUARDA MALASPINA 39344718890 01/10/1989 42,50 42,50
26 MARIA JOANA DA SILVA TESTINI 5930564850 11/04/1966 40,00 40,00
27 BIANCA DE FREITAS FERREIRA 35587068897 13/07/1989 37,50 37,50
28 JUSSARA APARECIDA ALVES PORTILO 19507628827 22/11/1970 35,00 35,00
29 SIMONE IRACEMA AGOSTINHO RAMOS 32587932807 08/07/2013 35,00 35,00
30 RENATO GONZAGA 34312392854 23/09/1985 32,50 32,50

CIRURGIÃO DENTISTA
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. Títulos T.E. R.F.
1 LAURA DE FREITAS MENEZES 30201699842 27/06/1981 85,00 7,00 2,00 94,00
2 PAULO JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS 38692519804 10/08/1989 90,00 90,00
3 ELIZABETH REGINA PERRONE 15066780840 01/11/1966 82,50 82,50
4 ELIANE TAUE FERREIRA DE SOUZA 5544981892 30/04/1964 75,00 1,00 76,00
5 MARCELA MUZETTI DALOIA 34457833819 12/08/1985 72,50 1,00 73,50
6 JULIANA DOS REIS DERCELI 29130017858 17/08/1979 67,50 6,00 73,50
7 KATIA JAQUELINE FRACAROLI BRECASSE 32027668802 29/01/1987 70,00 1,00 2,00 73,00
8 PAULO GRAU BRIGAGÃO NETO 22769675877 06/05/1983 70,00 1,00 71,00
9 RAFAELA BARROSO SATIN 33126904807 02/03/1986 70,00 1,00 71,00
10 SHEILA DAIANE BARROSO 8761326623 14/03/1986 67,50 3,00 70,50
11 MATHEUS RODRIGUES ESPERAÇA 37381513897 14/11/1987 70,00 70,00
12 CÉLIA APARECIDA SHIBUYA HONDA 7147976851 23/01/1960 65,00 2,00 67,00
13 ANDRESSA CAROLINA ZÁCCARO 21466856890 09/02/1980 60,00 1,00 4,00 65,00
14 CINTIA ROBERTA DIAS TOSTES 7376883860 31/03/1965 62,50 1,00 1,00 64,50
15 CLARISSA DO VALE NARCIZO MATHEUS 21769037810 24/03/1976 62,50 62,50
16 MARCELA MENDONÇA BICHUETTE 2489484150 16/11/1988 62,50 62,50
17 ANA LÚCIA BAZONI NOGUEIRA RIBEIRO 25831260836 27/08/1977 57,50 1,00 4,00 62,50
18 MELISSA CAMPOS BORGES YAMADA 22666791807 07/01/1978 57,50 1,00 58,50
19 PRISCILA MARTINEZ MANGERONA BICUDO 30722735880 24/09/1979 57,50 57,50
20 SAMUEL JOVELIANO 18335259810 09/05/1976 55,00 55,00
21 MIRELA VASCONCELLOS CAMILLO 40945902859 10/04/1991 55,00 55,00
22 DANIELA VASCONCELLOS CAMILLO 34178071823 30/04/1985 52,50 1,00 53,50
23 GIOVANA.GRICI ZACARIN BORSATO 17876892809 21/09/1973 52,50 52,50
24 LUCIANA ROBERTA PEDRO LOURENÇO 27889805829 18/08/1977 52,50 52,50
25 ANDRÉ GONZALEZ BRANDÃO 29851985856 08/10/1979 52,50 52,50
26 HENRIQUE SERRA NUNES 26745853825 16/07/1978 47,50 47,50
27 FERNANDO AQUARONI PEREIRA 34732021859 05/12/1986 47,50 47,50
28 VITOR JOSÉ CAVALCANTE SOARES 11012435628 28/05/1992 47,50 47,50
29 RITA MARIA MARTINS DA CUNHA 2017586870 20/05/1959 45,00 45,00
30 CLAUDIA MARIA ASSIRATI PASQUALOTTI 7502490809 20/10/1962 45,00 45,00
31 ANA CATARINA TEZZEI SCANDELAI 28127236888 21/05/1982 45,00 45,00
32 JÉSSICA MENDONÇA BICHUETTE 9202389632 06/06/1991 45,00 45,00
33 VERIDIANA BORBA MARTINS CRUZ 30334067855 04/06/1978 42,50 1,00 43,50
34 OLIVIA DA COSTA GERALDO MARTINS 19962288894 03/10/1979 40,00 40,00
35 JOSEFINA APARECIDA GONZAGA 2650753862 27/08/1956 35,00 1,00 2,00 38,00
36 JULIA ROCHA DASSIE 37066256875 06/10/1989 37,50 37,50

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 1
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. T.E. R.F.
1 DANIELA ANTUNES DANELON CHELIS 27687001850 11/04/1979 67,50 67,50
2 KYRLA CARTYNALLE DAS DORES SILVA GUIMARÃES 34407712880 11/04/1983 65,00 65,00
3 LIZIANE MARA GOMES MARIOTO 36715364893 02/09/1987 65,00 65,00
4 SONIA REGINA SOUTO 12440618837 16/01/1965 62,50 62,50
5 VINICIUS TADEU MANFREDI 11168205875 10/04/1970 62,50 62,50
6 ROSELI BATISTA JORGE DOS SANTOS 16216877836 09/04/1973 62,50 62,50
7 LAYRA MICHELE MARQUES LORENTE 41520735863 18/01/1995 62,50 62,50
8 CLAUDIANA APARECIDA CARDOSO 22555201840 21/04/1975 60,00 60,00
9 CARLA DE OLIVEIRA PEREIRA 34080693877 29/10/1984 60,00 60,00
10 RENAN LUCAS MORETTO 35187170813 30/06/1987 55,00 3,00 58,00
11 ELIANE TERESINHA DA SILVA MORAES 18089076807 22/10/1966 57,50 57,50
12 VANI APARECIDA DOS SANTOS 12237651809 13/03/1974 57,50 57,50
13 MARGARETH APARECIDA JACINTO 14120290824 08/07/1970 55,00 55,00
14 ADRIANA GLAUCIA EVARISTO DE ANDRADE 16707797859 28/03/1972 55,00 55,00
15 LILIAN APARECIDA INACIO DOS SANTOS 34985739855 14/05/1985 55,00 55,00
16 ANA PAULA APARECIDA DE SOUZA 41389656888 30/04/1992 55,00 55,00
17 CLAUDIA CORLETO GOMES 70241449049 05/08/1970 52,50 52,50
18 CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS 37897475808 24/12/1976 52,50 52,50
19 KARINA KELLY DA MATTA AGUIAR 19962778808 18/03/1978 52,50 52,50
20 ROBERTA DE ANDRADE VAZ 30209909803 16/01/1982 52,50 52,50
21 ALAINE LOPES PEREIRA 28824021808 09/03/1982 52,50 52,50
22 DEJAINA SILVA DE OLIVEIRA 36178661827 27/12/1986 52,50 52,50
23 ALINE CRISTINA DE SOUZA LEANDRO 37698667898 22/06/1990 52,50 52,50
24 HELLEN CRISTINA MOÇO BAHR 42327513863 20/12/1994 52,50 52,50
25 ADRIANA REGINA VARJÃO 14100393822 22/09/1970 50,00 50,00
26 MARIA APARECIDA EMILIANO DO NASCIMENTO 29498664846 02/03/1973 50,00 50,00
27 REGIANE APARECIDA NUNES DE FREITAS DOS SANTOS 31171971842 03/04/1982 50,00 50,00
28 LUCIMARA DOS SANTOS GOMES 22390772803 31/01/1983 50,00 50,00
29 PRISCILA MENDONÇA ALBINO 36204028847 20/02/1989 50,00 50,00
30 JECILIANA MESQUITA DA SILVA 5377778308 20/06/1989 50,00 50,00
31 NATÁLIA RIBEIRO DO PRADO 38097271800 25/12/1990 50,00 50,00
32 SELMARA CAMARA CARDOSO 27945994881 15/06/1971 47,50 47,50
33 LUCIMEIRE TEODORO DOS SANTOS SILVA 18050954803 11/03/1978 47,50 47,50
34 ALESSANDRA COELHO PAVIANI 28058635855 10/08/1978 47,50 47,50
35 ARIADNA MACIEL DA SILVA 26520048836 18/03/1979 47,50 47,50
36 JOSIANE APARECIDA BATISTA 28532703860 25/06/1979 47,50 47,50
37 JOSIANE DA SILVA NASCIMENTO 21748788876 18/08/1981 47,50 47,50
38 RUCHELE ARAUJO PINELLI 36706756806 30/10/1990 47,50 47,50
39 MARIALICE COELHO 2017546810 02/03/1957 45,00 45,00
40 ELINETE SOARES 13855865833 28/05/1973 45,00 45,00
41 EDINALVA APARECIDA ALVES JARDIM 25570578862 31/01/1975 45,00 45,00
42 CINTIA FIGUEIREDO PINHEIRO 31708679898 14/06/1983 45,00 45,00
43 MAYRA MAIA GERONIMO 36849974807 17/01/1988 45,00 45,00
44 ADRIANA GONÇALVES PEREIRA VIEIRA 40538423870 27/11/1991 45,00 45,00
45 LEONARA LIMA MATIOLI 41526135809 07/02/1995 45,00 45,00
46 LEONICE MARIA DE ARAÚJO 26447513813 03/07/1971 42,50 42,50
47 SABRINA SARTORE FROTA 28572812857 21/05/1978 42,50 42,50
48 LUCIMEIRE APARECIDA AVELAR TOMAZ 29520899812 28/05/1979 42,50 42,50
49 VERÔNICA ALCANTARA COLMANETTI 33470686882 22/06/1985 42,50 42,50
50 BRUNA PIRES VEIGA 39134263888 11/09/1988 42,50 42,50
51 VANESSA FALCARI 39217360805 30/08/1990 42,50 42,50
52 ELISÂNGELA DOS SANTOS SILVA 39746616897 28/06/1991 42,50 42,50

 AAPROCOM – ASSOCIAÇÃO  DE  APOIO  A  PROJETOS  COMUNITÁRIOS  DO  MUNICÍPIO  DE  JABOTICABAL - PROCESSO
SELETIVO  01/2013.  Edital de Publicação do Resultado Final. O  PRESIDENTE  DA  AAPROCOM  –  ASSOCIAÇÃO  DE  APOIO   A

PROJETOS  COMUNITÁRIOS  DO  MUNICÍPIO  DE  JABOTICABAL,  ESTADO  DE  SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que foram aprovados no Processo Seletivo Nº 01/2013, os candidatos abaixo listados, na ordem de classificação e com a pontuação
apresentada, já aplicados os critérios de desempate previstos no item 14,4 do Edital Completo. 1- DOS RECURSOS. 1.1 - Conforme o item
16.1 do Edital Completo, o prazo de recurso é de 01 (um) dia útil após a publicação deste edital. 1.2 - Eventuais recursos de revisão de nota
ou classificação deverão ser encaminhados, de preferência datilografados ou digitados, devidamente identificado e fundamentado para a
Gerencial Assessoria Técnica Especializada Ltda. 1.3 - Havendo algum recurso deferido haverá uma nova publicação com as alterações

necessárias. Jaboticabal/SP, 13 de setembro de 2013. José Lázaro Borges Correa - Presidente da AAPROCOM
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A seleção dos recursos humanos é
o primeiro passo para a obtenção do
grau de operacionalidade desejado para
as Forças Armadas, motivo pelo qual
foi realizada a comissão de seleção no
Tiro de Guerra 02-018 em conjunto
com a 8ª Delegacia do Serviço Militar
de Jaboticabal nos dias 5, 6, 9 e 10 de
setembro, para a seleção de jovens da
classe convocada, de voluntários, e
aqueles em débito com o Serviço Mi-
litar, visando à dispensa, incorpora-
ção ou matrícula para o ano de 2014.

A Seleção proporciona a avaliação

O desfile cívico do dia 7 de Setem-
bro é um evento de grande importân-
cia para a nossa sociedade, por lem-
brar uma data que simboliza a autono-
mia conquistada e a determinação do
brasileiro, característica inerente de
nossa Nação Soberana.

O desfile emocionou centenas de
munícipes que prestigiaram a comemo-
ração. Como é tradição, o Tiro de Guer-
ra 02-018 realizou a Solenidade de Has-
teamento do Pavilhão Nacional, e em
seguida fez a abertura do desfile contan-
do com a presença do Grupo Histórico
da Força Expedicionária Brasileira, que

Na quinta-feira, 12 de setembro,
os Atiradores de Jaboticabal, visando
aumentar o conhecimento do Sistema
Exército, visitaram o 37º Batalhão In-
fantaria Leve na cidade de Lins - SP,
comandado pelo Ten. Cel. Fernando
Fantazzini Moreira e o subcomandan-
te Ten. Cel. Jackson Duarte Martins,
que prontamente atenderam à solici-
tação do Chefe da Instrução deste TG,
Ten. Azuil dos Santos, abrindo as por-
tas da Organização Militar.

Recepcionados cordialmente pelos
Oficiais e Praças daquela unidade, os
mesmos conduziram os atiradores e
seus instrutores em um dia de instru-
ções sobre as atividades e finalidade
daquele quartel. Os Atiradores tive-
ram a oportunidade de conhecer mais
uma grande Unidade da Força Terres-
tre que já demonstrou várias vezes, de
forma eficiente, a sua capacidade ope-
racional.

O 37º BIL, além da formação dos
soldados e cabos combatentes da Arma

Desfile de sete de setembro

conduziu à frente em veículos militares
antigos os veteranos da FEB e do TG, e
o Pelotão dos Atiradores de Todos os
Tempos que honrosamente acompa-
nhou, tendo à frente o Sargento da Re-
serva Antônio C. S. Couto em passo
ordinário junto à tropa 2013. Em segui-
da desfilaram as escolas públicas e par-
ticulares, além das demais entidades. Di-
versas fanfarras e bandas musicais fize-
ram apresentações especiais.

Após o desfile cívico, o Pelotão
dos Atiradores de Todos os Tempos
se reuniu mais uma vez em um chur-
rasco de confraternização no TG.

Setembro no TG

dos conscritos convocados para o Ser-
viço Militar Inicial, quanto aos aspec-
tos físico, cultural, psicológico e mo-
ral, de forma a permitir que sejam apro-
veitados para a Incorporação ou Ma-
trícula de acordo com as necessidades
da Força.

Caso o conscrito tenha perdido a
data de sua apresentação para seleção
no Tiro de Guerra no corrente ano,
encontra-se em débito com o Serviço
Militar, neste caso, deve se dirigir à
Junta do Serviço Militar para regula-
rizar sua situação.

Visita ao 37º Batalhão Infantaria Leve de Lins-SP

de Infantaria, recebeu a grande missão
de executar tarefas de apelo nacional,
a exemplo participar com sua Tropa
nas Operações de Garantia da Lei e da
Ordem no Rio de Janeiro, bem como
também nas missões internacionais da
ONU, nas Forças de Paz no Haiti.

A visitação foi encerrada com a sa-
tisfação de novos conhecimentos ad-
quiridos, através das demonstrações,
reconhecimentos de veículos de trans-
porte de combatentes, incluindo ins-
trução/teste prático, oficinas de manu-
tenção, sua frota e o elevado espírito
de camaradagem e integração desta gran-
de instituição onde mais uma vez cons-
tata o “Braço Forte e Mão Amiga”.

“EXÉRCITO BRASILEIRO/TG
02-018 - VOCÊ PODE NÃO VER,
MAS ESTAMOS SEMPRE PRE-
SENTES”.

“FREI ORLANDO, SOLDADO
DA FÉ.”

Por: Celso Bomfim
Fotos: J. A. Meloni
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AAPROCOM – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL, PROCESSO SELETI-
VO 01/2013. Edital de Publicação do Resultado Final. O PRESIDENTE DA AAPROCOM – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS

COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que fica retificado o resultado final do emprego público de Cirurgião Dentista nº 01/2013, após a constatação
de erro na classificação da candidata de número 6 e 17. Os demais empregos públicos, classificações e notas finais já apresentadas perma-

necem inalteradas. Jaboticabal/SP, 17 de setembro de 2013. José Lázaro Borges Correa - Presidente da AAPROCOM

CIRURGIÃO DENTISTA
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. Títulos  T.E. R.F.
1 LAURA DE FREITAS MENEZES 30201699842 27/06/1981 85,00 7,00 2,00 94,00
2 PAULO JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS 38692519804 10/08/1989 90,00 90,00
3 ELIZABETH REGINA PERRONE 15066780840 01/11/1966 82,50 82,50
4 ELIANE TAUE FERREIRA DE SOUZA 5544981892 30/04/1964 75,00 1,00 76,00
5 JULIANA DOS REIS DERCELI 29130017858 17/08/1979 67,50 6,00 73,50
6 MARCELA MUZETTI DALÓIA 34457833819 12/08/1985 72,50 1,00 73,50
7 KATIA JAQUELINE FRACAROLI BRECASSE 32027668802 29/01/1987 70,00 1,00 2,00 73,00
8 PAULO GRAU BRIGAGÃO NETO 22769675877 06/05/1983 70,00 1,00 71,00
9 RAFAELA BARROSO SATIN 33126904807 02/03/1986 70,00 1,00 71,00
10 SHEILA DAIANE BARROSO 8761326623 14/03/1986 67,50 3,00 70,50
11 MATHEUS RODRIGUES ESPERAÇA 37381513897 14/11/1987 70,00 70,00
12 CÉLIA APARECIDA SHIBUYA HONDA 7147976851 23/01/1960 65,00 2,00 67,00
13 ANDRESSA CAROLINA ZÁCCARO 21466856890 09/02/1980 60,00 1,00 4,00 65,00
14 CINTIA ROBERTA DIAS TOSTES 7376883860 31/03/1965 62,50 1,00 1,00 64,50
15 CLARISSA DO VALE NARCIZO MATHEUS 21769037810 24/03/1976 62,50 62,50
16 ANA LÚCIA BAZONI NOGUEIRA RIBEIRO 25831260836 27/08/1977 57,50 1,00 4,00 62,50
17 MARCELA MENDONÇA BICHUETTE 2489484150 16/11/1988 62,50 62,50
18 MELISSA CAMPOS BORGES YAMADA 22666791807 07/01/1978 57,50 1,00 58,50
19 PRISCILA MARTINEZ MANGERONA BICUDO 30722735880 24/09/1979 57,50 57,50
20 SAMUEL JOVELIANO 18335259810 09/05/1976 55,00 55,00
21 MIRELA VASCONCELLOS CAMILLO 40945902859 10/04/1991 55,00 55,00
22 DANIELA VASCONCELLOS CAMILLO 34178071823 30/04/1985 52,50 1,00 53,50
23 GIOVANA.GRICI ZACARIN BORSATO 17876892809 21/09/1973 52,50 52,50
24 LUCIANA ROBERTA PEDRO LOURENÇO 27889805829 18/08/1977 52,50 52,50
25 ANDRÉ GONZALEZ BRANDÃO 29851985856 08/10/1979 52,50 52,50
26 HENRIQUE SERRA NUNES 26745853825 16/07/1978 47,50 47,50
27 FERNANDO AQUARONI PEREIRA 34732021859 05/12/1986 47,50 47,50
28 VITOR JOSÉ CAVALCANTE SOARES 11012435628 28/05/1992 47,50 47,50
29 RITA MARIA MARTINS DA CUNHA 2017586870 20/05/1959 45,00 45,00
30 CLAUDIA MARIA ASSIRATI PASQUALOTTI 7502490809 20/10/1962 45,00 45,00
31 ANA CATARINA TEZZEI SCANDELAI 28127236888 21/05/1982 45,00 45,00
32 JÉSSICA MENDONÇA BICHUETTE 9202389632 06/06/1991 45,00 45,00
33 VERIDIANA BORBA MARTINS CRUZ 30334067855 04/06/1978 42,50 1,00 43,50
34 OLIVIA DA COSTA GERALDO MARTINS 19962288894 03/10/1979 40,00 40,00
35 JOSEFINA APARECIDA GONZAGA 2650753862 27/08/1956 35,00 1,00 2,00 38,00
36 JULIA ROCHA DASSIE 37066256875 06/10/1989 37,50 37,50

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

Em cartaz
UM HOMEM DE FAMÍLIA ***
Richard Kuklinski foi um assassi-

no de aluguel, conhecido como “The
Iceman”. Trabalhou para a máfia de
New Jersey e executou, segundo esti-
mativas, mais de 250 pessoas, embora
o próprio Richard afirmasse ser bem
mais. Michael Shannon (o general
Zodd de ‘’Superman - O Homem De
Aço’’) interpreta, com absoluta ma-
estria, o personagem, na adaptação
cinematográfica “Um Homem De
Família”. Aqui vemos como ele ini-
ciou sua saga de matança e violência e
como ele adentrou ao grupo de mafio-
sos liderado por Terry Franzo (Ray
Liotta, impecável). A trama foca tam-
bém no relacionamento afetuoso, po-
rém frio (nada de trocadilhos), que ele
mantinha com sua esposa Deborah,
interpretada pela sempre linda Wy-
nona Ryder e suas duas filhas. É inte-
ressante perceber o quanto ele se pre-
ocupava com eles, e as formas que
Richard empregava para esconder o
seu segredo terrível. O ótimo elenco
ainda inclui David Schwimmer (o Ross
da série Friends, como um assassino
de bigode e rabo-de-cavalo) e Chris
Evans (O Capitão América de “Os Vin-
gadores’’), absolutamente irreconhe-
cível, que interpreta Robert “Mr. Sof-
tee” Pronge, o conselheiro do mata-
dor, uma espécie de “Q” de James
Bond, sempre pronto para testar ve-
nenos e substâncias. Embora interes-

sante e sem problemas graves, “Um
Homem De Família” carece de um
ritmo mais ágil e algumas cenas soam
um tanto quanto desinteressantes.
Mas aqui temos uma atuação impres-
sionante de Shannon o que, com cer-
teza, merece uma espiada. Em tem-
po, seu apelido “Iceman’’, era pelo
modo como alguns corpos foram
encontrados. Totalmente congela-
dos, o que dificultava as investiga-
ções policiais por encobertar a hora
da morte.

Lançamentos
ELYSIUM
AS BEM ARMADAS

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Os amigos da Maquiagem
Como usá-los?

Com o poder da base, ele unifor-
miza de forma natural a pele. É só
colocar um pouco de base nas costas
da mão e molhar as pontas das cer-
das, depois aplique sobre todo rosto,
espalhando bem o produto, inclusive
sob pescoço e orelhas.

Ele está sempre na bolsa da mu-
lherada, retocando a maquiagem du-
rante toda festa. Encoste suas pontas
sobre o pó, em seguida assopre para
tirar o excesso. Dê leves pinceladas,
principalmente na zona (T) do ros-
to. Deixa aveludada.

Este charmoso pincel é um pouco
menor que o pincel para pó. Com ele
você deve deslizar rapidamente o pin-
cel das maçãs em direção às orelhas.
Cuidado com a dose. O resultado tem
que ficar com cara de: tomei sol no
fim da tarde.

É ele quem colore os olhares fe-
meninos. Use-o para primeira cama-
da de sombra, aquela que envolve a
pálpebra inteira, agora na hora da ali-
car a sombra escura em formato > use
as bordas do pincel.

O bárbaro e incrível trabalhador é
essencial na hora do acabamento, com
seu toque fofinho e carinhoso. Ele
vai dando o efeito, fazendo seus mo-
vimentos curtos e leves de vaivém.

Use ele como se fosse uma vas-
sourinha para varrer seu rosto, reti-
rando aquelas partículas indesejáveis,
que normalmente caem sobre seu ros-
to. Esses e outros pincéis, você en-
contrará na perfumaria Beraldo.

Após desenhar a boca com o lápís
adequado, dê vida aos seus lábios, pre-
enchendo com o batom que desejar.

Pincel para base

Pincel para Pó

Pincel para Blush

Pincel para Sombra

Pincel para Esfumar

Pincel para Boca

Pincel Leque

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2013
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE DA AAPROCOM – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que foram classificados no Processo Seletivo 01/2013, os candidatos para os empregos
públicos:  Enfermeiro, Cirurgião Dentista, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Saúde Bucal e Auxiliar de Enfermagem, constantes da listagem já
publicada, na ordem de classificação apresentada e com a pontuação obtida, após julgamento de recursos interpostos e aplicados os critérios de desempates,
nos termos do Edital Completo.

Fica, portanto, homologado o resultado final do presente Processo Seletivo 01/2013.
Jaboticabal, 17 de setembro de 2013.

José Lázaro Borges Correa
Presidente da AAPROCOM

53 ANA PULA FARIAS ZANELI BORDIN 41066825831 17/11/1991 42,50 42,50
54 NATIELI TEREZINHA ALVES MONACO 45035470890 19/03/1993 42,50 42,50
55 ANDRÉIA APARECIDA LAZARO DOS SANTOS 43494939802 02/04/1995 42,50 42,50
56 ISABEL CRISTINA BARONE DA SILVA 16397698890 26/02/1967 40,00 40,00
57 LINDONJONSA VIEIRA DA SILVA 22629986802 07/08/1979 40,00 40,00
58 MARIANGELA DE OLIVEIRA 34358262821 23/10/1984 40,00 40,00
59 JOELMA DE SANTANA BRAGUIM 32508681830 09/02/1985 40,00 40,00
60 SARA CRISTINA DOS SANTOS MIGOSE 34484759802 26/08/1985 40,00 40,00
61 LEIDILAINE DOS SANTOS BASILIO 39709339869 06/02/1988 40,00 40,00
62 FRANCINE CAMILA DOS SANTOS CALDAS 35480717839 08/11/1991 40,00 40,00
63 ANDRESSA DE SOUZA THOMAZ 44061050850 21/09/1995 40,00 40,00
64 VERONICA MARIA DA SILVA DE ANDRADE 17110804895 22/02/1974 37,50 37,50
65 CLEUDE LIBANO DA SILVA MISUTSU 65682009215 02/06/1968 32,50 32,50
66 ELICA GONÇALVES DE BARROS 37344558807 22/07/1989 32,50 32,50
67 JAMILA JOSÉ JACINTO SANCHES 42804997804 19/03/1993 32,50 32,50
68 LIDIANE APARECIDA DOS SANTOS 38986714884 06/09/1989 27,50 27,50
69 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 38656288857 16/08/1985 25,00 25,00
70 PAMELA CRISTINE DE MORAES 42939077851 05/12/1994 25,00 25,00

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 2
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. T.E. R.F.
1 CAROINA AP SANTA CAPITA CERQUEIRA 33958813852 26/04/1986 60,00 60,00
2 ALBERTO LUIS HARNISCH 34494312851 01/02/1986 55,00 55,00
3 ROSELI APARECIDA BOLOGNEZZI 35419576899 08/08/1987 52,50 52,50
4 MARIA APARECIDA SONCINO DE LACERDA SOARES 24750866881 18/09/1952 47,50 47,50
5 ELVIRA DONIZETE MORAES FERNANDES 14549896884 26/07/1970 47,50 47,50
6 RAISSA RAMIRO LARA 41239688806 19/01/1993 47,50 47,50
7 DAYSE ARAUJO DE PAULA 31266926801 23/08/1983 42,50 42,50
8 JOICE LIMA BATISTA 34490061854 14/05/1986 42,50 42,50
9 FLAVIA CRISTINA CUNHA 34454566828 03/06/1985 32,50 32,50

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 3
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. T.E. R.F.
1 AUGUSTA PEREIRA CAMARGO AMADOR 28557147880 20/10/1980 47,50 47,50
2 GRAZIELI FERNANDA SILVA DOS SANTOS 41348645857 22/12/1992 47,50 47,50

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 4
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. T.E. R.F.
1 SONIA MARIA DOS SANTOS YAMAZAKI 3072018804 18/10/1958 65,00 65,00
2 DANIELA SANTOS PETRASSI 29915343892 05/06/1979 55,00 2,00 57,00
3 RITA DE CÁSSIA SILVA PAIXÃO 31086387856 26/01/1981 50,00 4,00 54,00
4 ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA VEIGA 33199143830 24/10/1984 52,50 52,50
5 MARIA AURORA SIMOEIS DA SILVA 98020226834 13/08/1958 47,50 4,00 51,50
6 MARCELA APARECIDA GABRIEL 34445045861 04/07/1985 47,50 47,50
7 GIOVANA MARIA CASTANHEIRO 19508353830 31/01/1975 45,00 1,00 46,00
8 ALINE CRISTINA DA CUNHA 40268372896 06/11/1989 42,50 1,00 43,50
9 ELIANA DO CARMO FERNADES 15994213802 01/02/1973 27,50 27,50

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. T.E. R.F.
1 ELAINE LUSIA CONSTANT RODRIGUES 17868654830 05/10/1973 57,50 57,50
2 NATALIA DA COSTA DE ANDRADE 34107610802 16/07/1985 55,00 55,00
3 CASSIANA BALDUINO 37585382898 09/12/1987 52,50 52,50
4 BARBARA APARECIDA FERREIRA DE BAGGIS 38082338857 28/08/1990 47,50 47,50
5 JULIANA MARIA DA SILVA BONFIM 35215332800 26/05/1987 47,50 47,50

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. T.E. R.F.
1 JULIANA OLIVEIRA SOARES 40632151803 08/07/1992 57,50 57,50
2 MONISE TEODORO DE OLIVEIRA 42224869819 21/04/1994 57,50 57,50
3 ÉRICA CRISTINA BATISTA 22564886833 30/04/1982 55,00 55,00
4 ALINE APARECIDA GINO MIRANDA 34788268884 26/02/1987 50,00 1,00 51,00
5 ANGELICA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 16708749823 05/04/1962 50,00 50,00
6 FERNANDA BARBOSA DA SILVA 28490977801 21/09/1980 50,00 50,00
7 IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI 26914731802 29/07/1966 47,50 47,50
8 FRANCIELI DA SILVA LUZIA 41185648828 29/01/1994 47,50 47,50
9 ELENICE APARECIDA REDICOPA 3331665827 06/04/1962 45,00 45,00
10 CLAUDIA CRISTINA DE PAULA 25109742898 20/07/1971 45,00 45,00
11 ANA PAULA BORGES DIAS 38137811869 02/07/1990 42,50 42,50
12 THAÍS AMANDA DO NASCIMENTO 42353271863 20/06/1993 42,50 42,50
13 CAIO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA 41348653876 11/10/1994 42,50 42,50
14 BRUNA DOS SANTOS FROTA 43217121813 27/06/1995 37,50 37,50
15 SONIA MARIA DE ALMEIDA DA SILVA 26306722807 19/04/1973 35,00 35,00
16 ANDREA CRISTINA COSTA FERREIRA DE SOUZA 33139162871 06/08/1975 35,00 35,00
17 CLEONICE DE DEUS PEREIRA DA SILVA 10899940870 10/07/1969 30,00 30,00
18 MARTA APARECIDA BORDIN 18858531817 24/10/1968 27,50 27,50
N.P.O. = Nota da Prova Objetiva
T.E. = Tempo de experiência
R.F. = Resultado Final
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Em contagem regressiva para o iní-
cio da festa  que começa na próxima
quinta-feira, 26, e segue até domingo,
29, a estrutura para receber o público
está pronta. No Clube Pioneiros da
Sela, os últimos detalhes estão sendo
ajustados para receber os fãs do serta-
nejo com Rionegro e Solimões, Milio-
nário e José Rico, Matrogrosso e
Mathias e Cezar e Paulinho.

A venda de ingressos e permanen-
tes para o evento no trailer oficial da
festa, localizado na Praça 9 de Julho,
no Centro de Jaboticabal, está a todo
vapor, de acordo com a organização.
"Estamos na semana da festa e muito
satisfeitos com a procura por ingres-
sos. O público não deixou de lado as
raízes do sertanejo", comentou a dire-
ção. Os valores a R$30 para ingressos
individuais e R$80 para permanentes
estão se esgotando.

"Faltando poucos dias para o iní-
cio da festa, nosso trailer é mais uma
opção para o público. Adquirindo o
ingresso antecipadamente, o público
garante o valor e evita filas", emen-
dou..

Os trabalhos no Clube Pioneiros
da Sela também marcam a contagem
regressiva para o evento. "Estamos

Tudo pronto para a Festa do Peão
de Boiadeiro de Jaboticabal

Evento começa nesta quinta, 26, com  Rionegro e Solimões. Festa

segue até domingo, 29, no Clube Pioneiros da Sela

aprontando uma estrutura digna das
melhores festas do país, com o mes-
mo profissionalismo e qualidade do
Rodeio Show. Essa será uma festa que,
sem dúvida, ficará marcada pela quali-
dade do espaço e pelo resgate ao ser-
tanejo tradicional", concluiu a organi-
zação.

Nesta quinta, 26, Rionegro e Soli-
mões abrem a festa, seguidos no dia
seguinte pelos embaixadores Milioná-
rio e José Rico. No sábado, 28, é a vez
de Matrogrosso e Mathias, enquanto
no domingo, 29, Cezar e Paulinho en-
cerram a Festa do Peão.

Com montarias em touros, espaço
gastronômico, segurança e espaços al-
ternativos, o evento tem início na pró-
xima quinta-feira, 26. Para maiores in-
formações, acesse o site do Rodeio
Show (www.rodeioshow.com.br) ou
acesse a FanPage (facebook.com/ro-
deioshowjaboticabal). Para camarotes,
ligue (16) 3202-8857.

Pontos de venda em Jaboticabal:
Trailer Praça 09 de Julho - Pizza-

ria Cascata - Posto Ipiranga (Fú) - Bar
da Loira -Papelaria Pegasos - Rei
Modas - Loja Cravo e Canela - Posto
The One - Chicken in - Pastelaria do
Facco.

O Vereador e Presidente da Câmara
Municipal, Wilsinho Locutor, visitou a
obra, onde será as novas instalações da UPA
– Pronto Atendimento de Jaboticabal, no
último dia 18 de setembro.  Wilsinho, em
conversa dias antes com o Prefeito Raul
Girio, foi informado que a obra estava atra-
sada devido a um problema de canalização
do gás do local. Segundo  informações da
imprensa local, a licitação para central de
distribuição de gases, ainda será aberta.

No último dia 17 de setembro, o
Vereador e Presidente da Casa de Leis,
Wilsinho Locutor, foi entrevistado por
jornalista da Band - TV Clube de Ribei-
rão Preto, e questionado sobre o atraso
da obra.

Segundo informou o Poder Executi-
vo, a obra será inaugurada em março do
próximo ano.

Presidente da Câmara Municipal Wilsinho
Locutor visita novas instalações da UPA

Wilsinho conversou com funcioná-
rios da empresa responsável pela colo-
cação dos vidros e observou que falta
pouco para a finalização da obra. O Ve-
reador Presidente vai solicitar informa-
ções do Executivo, sobre o repasse da
verba para o término da obra.

De acordo com a placa informativa
da obra, deveria ser concluída  em 24/
05/2011, onde o custo era de R$
1.442.829,93.

A construtora responsável pela UPA,
é a Sparton Construções e Incorpora-
ções Imobiliárias Ltda – EPP de Fer-
nandópolis/SP. Wilsinho Locutor espe-
ra que a conclusão da obra seja o mais
breve possível, para que os munícipes
possam usufruir dos serviços, para ali-
viar a demanda no Pronto atendimen-
to, que é muito grande.
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