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O Carnaval está chegando, e a
Estação de Eventos Cora Coralina
recebe os últimos detalhes para as
quatro noites e duas matinês do
Fest Folia.

A animação é por conta de Lu-
ana Costa e Trio. O ambiente será
totalmente decorado, e uma empre-
sa especializada garante a segu-
rança dos foliões. “Queremos pro-
mover uma grande festa para a fa-
mília jaboticabalense. A Comissão
Organizadora corre atrás dos últi-
mos detalhes para o início do Car-
naval 2014, no dia 1° de março”,
afirma o Prefeito, Raul Girio.

O Presidente da Comissão Or-
ganizadora, José Paulo Lacativa
Filho, lembra as mudanças promo-
vidas no horário das matinês. “A
grande novidade é a realização de
uma matinê que começa às 16h e
vai até as 22h sem interrupções. A
mudança aconteceu pensando nas
pessoas que trabalham na segun-
da-feira e também na quarta-feira
de cinzas”.

Corso – A abertura do Carna-
val 2014 acontece neste sábado,
1° de março, às 20h30, na Rua Rui
Barbosa, onde acontece o Corso
de Carnaval. Blocos formados por
entidades e grupos da cidade re-
lembram os antigos carnavais rea-
lizados na cidade.

O desfile também conta com a
participação da Orquestra Carna-

Cora Coralina recebe preparativos
para Carnaval 2014

Serão quatro noites e duas matinês de muita festa e alegria

O Centro de Convivência do
Idoso, conhecido popularmente
como Clube da Terceira Idade, reu-
niu na tarde do dia 25, mais de 250

valesca São Luis, do Grêmio Re-
creativo Embaixadores dos Cam-
pos Elísios e dos artistas interna-
cionais, Fernando Araujo e Elena
Kononenko, que homenageiam o
tradicional carnaval de Veneza.

“Vamos relembrar um pouco de
nosso passado por meio das enti-
dades, blocos e convidados que
confirmaram presença no Corso
de Carnaval. Convido a população
a prestigiar esse importante mo-
mento”, finaliza o Diretor de Cul-
tura, Abel Zeviane.

Acompanhe abaixo a progra-
mação completa do Corso de Car-
naval:

01 – Motos
02 - Orquestra Carnavalesca

São Luis
03 - Bloco da Olhos da Alma -

Associação Cristiane da Costa
04 - Veículos Antigos - Clube

da Ferrugem – Jaboticabal
05 - Veículos Exóticos
06 - Veículos Tunados
07 - Bloco Lazer na Terceira Ida-

de - 30 Integrantes
08 - Bloco da Saúde
09 - Bloco da Geni
10 - Bloco do Rotary Clube/Casa

da Amizade
11 - Grupo de Percussão do

NACA/SOS Esperança (Bateria
Olodum) – AAPROCOM

12 - Hip Hop - Amor Solidário
13 - Bloco CEREA Jaboticabal -

14 - Grupo Teatral UniAArt –
Palhaços

15 - Bloco do Clube da Velha
Guarda - Veículo de Som

16 - Bloco Organização e União
Cultural Afro-Brasileira - OUCAB
(Veículo Tunado)

Tema - Mix de Torcidas/Copa
do Mundo 2014

17 - GRES Embaixadores dos
Campos Elíseos - Ribeirão Preto
(30 minutos)

18 - Palanque - Homenagem
Musical ao Carnaval de Vene-
za – Itália com os artistas in-
ternacionais: Barítono Fernan-
do Araujo - Salzburg – Áustria
Mezzo Soprano Elena Kono-
nenko - Filarmônica de Mos-
cou – Rússia

Baile de Carnaval da Terceira Idade reúne mais de 250 pessoas
Grupo também aderiu ao Corso e desfila pelas ruas da cidade neste dia 01

idosos para o tradicional baile de
Carnaval. O prefeito Raul Girio e a
primeira-dama e presidente do
Fundo Social, Cidinha Girio, acom-

panharam a festa.
Além da folia que agitou os

participantes, houve premiação
para as três ‘melhores fantasias’

(masculinas e femininas) e para o
‘melhor folião’.

“Agora, o grupo se prepara
para participar do Corso, desfile

de blocos carnavalescos, que
acontece neste sábado (01), a par-
tir das 20h30. Desde já, todos es-
tão convidados a se dirigir à rua

Rui Barbosa, para prestigiar o tra-
balho desenvolvido pela Terceira
Idade”, pontua a presidente do
Fundo Social.

Uma parceria entre Prefeitura e
Polícia Militar, garantiu a chegada de
um novo carro policial, que será utili-
zado pelo Força Tática. A entrega do
veículo aconteceu na sexta-feira (21),
no Batalhão da Polícia Militar.

O Prefeito Raul Girio, esteve
presente e ressaltou a importân-

Segurança: PM de Jaboticabal recebe novo veículo
Governo do Estado atendeu reivindicação feita pelo Prefeito Raul Girio

cia da conquista. “Temos uma par-
ceria importante com a Polícia Mi-
litar e a chegada de uma nova via-
tura garante maior eficácia no tra-
balho da Força Tática. Trata-se de
uma Toyota Hilux totalmente adap-
tada para as necessidades da Po-
lícia Militar”.

Representante da Polícia Mili-
tar, Capitão Celso, afirma que o
novo veículo será utilizado no
policiamento preventivo. “Temos
condições de dar mais tranquili-
dade aos moradores do município.
O novo veículo vem somar com o
efetivo de nossa cidade”.

O Centro de Infectologia pre-
para uma campanha especial para
o Carnaval 2014. Equipes da Se-
cretaria de Saúde estarão distribu-
indo preservativos e orientando os
foliões presentes no Corso de Car-
naval e na Estação de Eventos
Cora Coralina.

Carnaval 2014: DST/AIDS promove campanha especial
Equipes estarão participando do Corso de Carnaval e do Fest

Folia na Estação de Eventos Cora Coralina
Durante o Corso de Carnaval, na

noite deste sábado, um posto será
montado na Praça 9 de Julho. No
Cora Coralina, as equipes das am-
bulâncias ficarão responsáveis pela
distribuição dos preservativos.

A Coordenadora do Centro de
Infectologia, Cíntia Cardozo San-

tos, afirma que a campanha visa
incentivar o sexo seguro durante
o Carnaval. “Vamos orientar os
foliões para adotar os cuidados
necessários durante os quatro
dias de folia. Também vamos dis-
tribuir tantos os preservativos
masculinos como os femininos”.

A Prefeitura de Jaboticabal
trabalha para garantir saúde de
qualidade à população e melho-
res condições de trabalho para
seus funcionários. Na tarde de
dia 26, o prefeito Raul Girio en-
tregou aos jaboticabalenses a
reforma de duas unidades de saú-
de - CIAF IV “Antônio Ricardo
Benatti” e CIAF VI “Gino Bas-
si”.

De acordo com o prefeito, Ja-
boticabal conquistou R$ 1 milhão
para a reforma de todos os CIAF’s.
“Estamos contentes por poder
entregar à nossa população, mais

Entrega e reforma dos
CIAF’s IV e VI

Prefeitura se prepara para construir duas novas unidades e reformar CIAF Centro

dois CIAF’s totalmente reforma-
dos”, disse Raul, que aproveitou
para dar uma boa notícia: “a única
unidade que não estava nesse
pacote, acaba de ser contemplada
com novo recurso. O CIAF Cen-
tro também será reformado”, co-
memora.

A obra nos prédios incluiu re-
visões da parte elétrica e hidráuli-
ca, pintura geral, troca de pisos
(quando necessário), obras de
acessibilidade e reforço na segu-
rança.

“A ideia é estimular ainda mais
as equipes de saúde, oferecendo

conforto e boas condições de tra-
balho. Outro ponto é atender, cada
vez melhor, nossa população”,
pontuou a secretária da pasta,
Renata Assirati.

Conquistas: Até o momento, a
Prefeitura já entregou os CIAF’s I,
III, Córrego Rico e ESF V. Agora,
se prepara para a construção de
duas novas unidades – os CIAF’s
VIII e IX, que atenderão os mora-
dores do Parque das Araras e Par-
que dos Ipês, respectivamente.
Um novo investimento de quase
R$ 1 milhão, do Fundo Nacional
de Saúde.

Prefeitura de Jaboticabal trabalha para garantir saúde de qualidade

 Preparação para a construção de duas novas unidades – os CIAF’s VIII e IX

O prefeito Raul Girio e a primeira-dama, Cidinha Girio, acompanharam a festa que agitou os participantes. Premiou as três ‘melhores fantasias’ (masculinas e femininas) e para o ‘melhor folião’

Parceria entre Prefeitura e Polícia Militar  garantiu a chegada de um novo carro policial

Fortaleça sua integridade com atos
transparentes

As perseguições são evasivas, sem
conteúdo e ao tempo são

neutralizadas

Verdadeiro amigo, ultrapassa as
barreiras do tempo e serve sem

ostentação
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PEDACINHOS DE LUZ

Neste Carnaval, quero baile à fanta-
sia e a loucura insaciada dos que desfi-
lam em blocos seus desejos irrefreáveis.
Arrancarei do coração uma por uma de
minhas máscaras: do cínico, do farsan-
te, do pusilânime (fraco). Quero-me nu
na passarela em que me exibirei pelo
avesso – aversões e preconceitos, con-
tradições e mesquinharias. Sairei de bar-

REFLEXÃO  —  UM CARNAVAL QUE NUNCA CESSE
ro e sopro, tal qual Deus me pôs no
Mundo.

Cessado o burburinho das Ruas, es-
maecidas as luzes, adormecidos os foli-
ões, atravessarei sozinho o sambódro-
mo e recolherei pelo chão as sombras
das tristezas fantasiadas de alegria, das
lágrimas contidas no ritual do riso, das
ilusões defraudadas pela realidade.

Deixarei ali os retalhos dessa  falta
de complacência que me atordoa o es-
pírito, na esperança de que a magia do
próximo desfile exiba, em carro alegó-
rico, essa represada voracidade amoro-
sa.

Se por acaso me encontrar com
Momo, hei de sugerir que se aposente.
Carnaval já não é a festa da comilança
que empanturra o estômago. São os
olhos glutões a engolirem, sôfregos, sei-
os e bíceps e coxas e nádegas e braços e
pernas, sedentos de narcísico reconhe-
cimento e imprimindo ao espírito o té-
dio irremediável, tão enjoativo quanto
a certeza de que, das cinzas da Quarta-

Feira, a fênix da esbeltes não renasce.
Se a bateria prosseguir ressoando

em meus ouvidos, apelarei a Orfeu que
me empreste a sua lira e me permita
mergulhar nos mares subterrâneos de
meu inconsciente. Aspiro pelo canto
inebriador das musas, e prefiro a
agonia solene de órgão e a suavi-
dade feminina da harpa aos sons
desconexos dessa parafernália eletrôni-
ca que bem traduz minhas atribulações.

Carnaval é feito de momentos e eu,
de tormentos. Devo fugir para alguma
ilha deserta escondida no mar revolto
ou fingir na Avenida que os deuses do
Olimpo vieram coroar-me? Ah, quem
dera pudesse eu trocar de caráter a cada
nova roupa, rasgar os mantos lúgubres
que não me protegem do frio, acreditar
nessa inversão de papéis que me conduz
à apoteose exatamente quando o show
é obrigado a cessar.

Ao amanhecer, quando o exército
da faxina adentrar, serei encontrado
estirado no asfalto, cada pedaço espa-

lhado num canto, à espera de que suas
vassouras me juntem os cacos, cicatri-
zem as articulações, energizem os meus
ossos e preencham minha carne, até que
eu consiga o mais difícil – fantasiar-me
de mim mesmo. Ficarei tão leve que,
com certeza, voarei sem asas, embria-
gado pela euforia que o Carnaval pres-
sente, mas não sente.

Sim, eu quero mais, quero um
Carnaval que nunca cesse e seja
tão sem limites que faça os mortos
dos cemitérios saírem pelas Ruas
em infindável cordão, entoando
louvores à Vida. E que o brilho do
coração irradie tanta luz que traga
aos meus olhos  a cegueira para o
transitório.

Sejam ternas e eternas as mi-
nhas alegrias, distantes dos melin-
dres fugitivos, entregues à mais
puras melodias e às mais encanta-
doras poesias.

NOSSA REFLEXÃO  SOBRE O
TEXTO DE FREI BETO – Escritor –

Mas Graças a Deus, que sempre nos
dá uma segunda chance na vida. Não
precisamos temer, nem ficarmos desa-
nimados. Sempre haverá uma porta aber-
ta na nossa frente, basta somente con-
fiar no Senhor de todo o nosso coração.
Assim diz o Senhor: Eu sei as tuas obras,
eis que diante de ti pus uma porta aber-
ta, e ninguém a pode fechar, tendo pou-
ca força, guardaste a minha palavra e
não negaste o meu nome (Apocalipse
3.8). Sempre haverá uma saída, nunca

UMA SEGUNDA CHANCE
pense que é o fim, porque Deus é um
Deus de Misericórdias. Muitas pessoas
acabam desistindo no meio do caminho,
por não ver uma solução, nem uma sa-
ída, mas isso não significa que tudo está
perdido. A bíblia fala de um rei chamado
Ezequias, o seu nome significa: o Se-
nhor dá força. Ele era o rei de Judá, que
sucedeu Acaz, seu pai, aos 25 anos, e
que governou o reino por 29 anos. Ele é
geralmente considerado um dos mais
sábios e melhores reis de Judá. Recebeu
o epíteto de “rei virtuoso”, e, realmen-
te, a descrição de muitos atos de seu
reinado mostra de forma evidente seu
piedoso caráter e seu temor a Deus (II
Reis 18.5). Logo no princípio de seu
reinado, ele desfez inteiramente a má
política de seu pai e, em seu zelo arden-
te, destruiu os ídolos e os templos pa-
gãos que foram erigidos em terras de
Israel. Ao fazer isso, restaurou e purifi-
cou o culto prestado ao Senhor, além de
ordenar que o povo de Israel viesse a
Jerusalém para celebrar a Páscoa (II
Crônicas 30.5). Distingue-se seu reina-
do não só pela reforma religiosa, mas
também por muitas obras que realizou
no país. Em suas relações com os pode-
res estrangeiros, o rei mostrou igual vi-
gor e zelo. Fortalecido pelas vitórias

alcançadas na guerra contra os filisteus
(II Reis 18.8), preparou-se para sacudir
o odioso jugo da Assíria. Essas prepara-
ções consistiam, em parte, no aperfei-
çoamento das fortalezas de Jerusalém,
e no abastecimento da cidade com mui-
ta água, transportada por baixo da terra
(II Reis 20.20; II Crônicas 32.5-30). A
tomada das cidades muradas de Israel
pelo rei Senaqueribe, foi o motivo ale-
gado por Ezequias para deixar de pagar
o tributo que fora imposto a seu pai
pelos assírios. A conseqüência imediata
dessa forte resolução foi a invasão do
reino de Judá pelo exército assírio (Isa-
ías 36). O rei e o povo compreenderam
que chegara o momento de resistir às
forças assírias e prepararam-se para a
luta. Portanto, o juízo de Deus mani-
festou-se sobre o exército assírio, o qual
foi obrigado, em razão da peste que se
espalhou no seu campo, a retirar-se
muito apressadamente. Depois de tan-
tas vitórias e conquistas, Ezequias já não
buscava mais ao Senhor como antes.
Até que uma enfermidade mortal to-
mou conta dele, quase o levando à mor-
te. Então o Profeta Isaías foi até ele e
lhe disse: assim diz o Senhor: põe em
ordem a tua casa (coração), porque mor-
rerás e não viverás. Ezequias virou o

rosto para a parede e orou ao Senhor.
Ah! Senhor, lembra-te, peço-te, de que
andei diante de ti em verdade e com
coração perfeito e fiz o que, reto aos teus
olhos. Quando ele terminou de orar. Ele
começou a chorar e chorou muitíssimo.
Porque ele havia desviado do caminho do
senhor. Então se arrependeu de coração e
o Senhor disse: Isaías, volta e diz para
Ezequias que Eu ouvi a tua oração e vi as
tuas lágrimas, vou lhe dar mais 15 anos de
vida. E assim aconteceu, ele teve mais
uma chance de melhorar os seus cami-
nhos (Isaías 38. 1 aos 22). Deus sempre
está pronto para nos dar uma segunda
chance, desde que haja arrependimento
verdadeiro em nossos corações. Muitos
pensam que é só pedir perdão que tudo
está certo, isso é só o começo da cami-
nhada. O arrependimento faz com que a
pessoa volte atrás e começa tudo de novo.
Mas isso é muito bom, Graças a Deus que
sempre nos recebe de braços abertos. Seja
qual for o caminho errado que você to-
mou, volte correndo. Deus está te espe-
rando para te abraçar e dizer: Seja Bem
Vindo Meu Filho (a). Não perca esta se-
gunda chance, hoje é o dia da sua vitória,
“Glória Deus!” Esta é a minha oração.
Ouça o nosso programa A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente GAZETA FM 107.9
das 5hrs 30mim às 6hrs 30mim.

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

 Os caminhos  que percorremos são
eternos, nos levando à EVOLUÇÃO.

Temos que criar luzes eternas de
amor e perdão. As vidas são levadas pela
esperança, para conseguirmos vitórias,
vencendo a ignorância, nascendo a sa-
bedoria como dádiva de DEUS. Fora da
caridade não há salvação.

A evolução tem um crescimento  len-
to, mais progressivo, através dos tem-
pos, onde criamos novas diretrizes  de
comportamento no lar, com a família e
o mundo profano, social e religioso.

A caridade é uma luz que vem de
DEUS, nos dando uma oportunidade de
servir para ser servido, de amar para ser
amado, porque é perdoando que somos
perdoados, é morrendo que nascemos
para a vida eterna. A  VIDA DO ESPÍ-
RITO continua além túmulo, tudo muda
com o tempo, o desencarne traz conse-
qüências na mudança de comportamen-
to, fora da matéria, onde o plano passa
a ser espiritual.

A vida  do espírito é uma eterna vi-
agem, de um plano para outro, material

A CARIDADE  É A LUZ  DA EVOLUÇÃO
e espiritual. Os mundos são habitados
por seres, de acordo com a evolução. O
progresso é uma lei da natureza. AMAR
A DEUS acima de todas as coisas e ao
próximo como a si mesmo.

Vivemos em eternas encarnações, em
busca de  caminhos, de luzes na crença
em DEUS, em busca de felicidade, com
troca de posições na hierarquia de valo-
res, com dificuldade no aprendizado jun-
to dos encarnados, devido a pouca evo-
lução, imperando a ignorância nos rela-
cionamentos, principalmente nos lares,
junto das famílias. Tudo tem seu tempo
dentro do regime de religiosidade mo-
ral, social e educacional.

A luta pela sobrevivência é muito
grande e penosa, devido as provas e ex-
piações que passamos no decorrer  de
nossas encarnações, onde aparecem as
dores e sofrimentos no convívio com os
familiares, no lar junto da família, ou no
mundo profano. As mudanças são mui-
tas no vencer ou perder, nas trevas ou na
luz, no orgulho ou humildade

Nós somos os eternos trabalhado-
res. Caminhamos juntos, ombro a om-
bro, lado a lado no destino traçado, para
realizações a longo e curto prazo. A vida
é construída de eternos elos de luzes que
não se apagam quando existir amor.

A CARIDADE É UMA LUZ QUE
ILUMINA QUEM PRATICA.

Bem aventurados os aflitos, pois serão
consolados. Deus consola os humildes.

    Dá força aos aflitos. BEM AVEN-
TURADOS OS POBRES DE ESPÍRI-
TO, POIS É DELES O REINO DOS
CEUS.

A CARIDADE É A ÂNCORA
ETERNA  DA SALVAÇÃO.

A CARIDADE NOS ENSINA A
AMAR E PERDOAR.

As disputas só aumentavam a audi-
ência de Emilinha e Marlene.

Emilinha e Marlene. Marlene e Emi-
linha. Decidir que  nome seria  anuncia-
do primeiro num show já foi motivo de
briga. É impossível  lembrar de uma sem
se referir a outra. Afinal, estamos fa-
lando das décadas de 40 e 50, da Era do
Rádio, da hegemonia da Rádio Nacio-
nal, das brigas entre fãs de Marlene e
Emilinha, de um tempo em que a TV
não existia e as marchinhas tomavam
conta dos carnavais. Ambas não con-
fessam a idade, não gostam de comen-
tar a vida pessoal e dizem não viver de
saudosismo. Depois de mais de duas dé-
cadas de carreira e vida pessoal entrela-
çadas, as  duas mais populares cantoras
da Era do Rádio trilharam diferentes
caminhos. Imitando Carmem Miranda
nos intervalos das aulas na escola. Foi
assim que Emilinha, então apenas Emí-
lia Savana da Silva Borba, dava seus pri-

RIVALIDADE DE OURO DO RÁDIO
meiros sinais de vida artística. Com 11
anos fugia de casa para participar de um
programa de calouros, ganhando seu
primeiro prêmio na Hora Juvenil, da
Rádio Cruzeiro do Sul. A partir daí, co-
meçou a fazer parte do coro das grava-
ções da Columbia. Nascida na Manguei-
ra, no Rio de Janeiro, em 31 de agosto
(supostamente em 1923), Emilinha
teve uma infância pobre com seus  seis
irmãos. A mãe, dona Edith, viúva foi
trabalhar na toalete do Cassino da Urca,
onde a estrela era Carmem Miranda. Era
a coincidência de que Emilinha precisa-
va. Indicada por seu ídolo ao dono do
Cassino, a menina carregou na maquia-
gem para parecer mais velha, empres-
tou vestido longo e sapatos altos e con-
quistou a vaga. Era início dos anos 40 e
Emilinha começava sua carreira. Aos
poucos foi ganhando espaço nas revis-
tas especializadas, que vendiam ao pú-
blico a imagem romântica da moça po-
bre que sonhava com o sucesso e foi
contratada pela Rádio Nacional em
1943. Durante os 27 anos dedicados à
emissora, 17 deles campeã de corres-
pondência de fãs, era figura indispensá-
vel nos programas. A Felicidade Bate à
Sua Porta, Musical Singer,  Manuel Bar-
celos, Paulo Gracindo e César  de Alen-
car. Até 1948 era a única mulher entre
cinco cantores mais populares do Bra-
sil. Nessa época surgiu Marlene. A rádio
Nacional resolveu apostar na rivalidade
para ganhar audiência. A guerra foi fi-
nalmente declarada em 1952, quando a

emissora lançou o concurso Rainha do
Rádio e, apesar da incontestável  popu-
laridade de Emilinha, Marlene venceu
com mais de 20.000 votos, graças a um
apoio da Antarctica. Mas a perda do
título naquele ano não afetou sua car-
reira. Foi justamente na década de 50
que atingiu o auge. Recebeu os títulos de
Favorita Permanente da Marinha e Ra-
inha Eterna do Rádio. São dessa época
suas marchinhas mais famosas, como
Chiquita Bacana e Paraíba.

Participou também de mais de 60
filmes na Atlântida. Os recordes na vida
da cantora não seriam mantidos por
muito tempo. Durante a década de 60.
Emilinha continuou participando de
carnavais e gravando sucessos. Mas  as-
sim  como seu gênero musical, samba,
marcha, rumba, ela começava a perder
espaço para novos cantores. Chegava
o tropicalismo, os festivais, o rock.
Assim como Emilinha, o rádio teria o
Troféu da Era de Ouro repassando para
a TV. Comemorando 60 anos de car-
reira, ela lançou sua biografia, em que
diz que fará questão de deixar registra-
do que não vive de saudades. Sob o pseu-
dônimo de Marlene, escolhido pelos
estudantes e inspirado em Marlene Di-
etrich, a paulista Vitória Bonaiutti De
Martino começou, às escondidas, em
1941, a cantar como amadora no pro-
grama Hora do Estudante, na Rádio
Bandeirantes. Dois anos depois passa-
va para à Rádio Tupi. Tudo continua-
va às escondidas. Um dia, cantando para

um  auditório lotado, viu seu namora-
do sentado na plateia. Esposa minha
não trabalha em rádio: ou ele ou eu.
Escolheu a rádio e levou a maior surra
de sua vida, fugindo, aos 16 anos, para
o Rio de Janeiro. Conseguiu um con-
trato no Cassino da Urca. Em 1948
era contratada pela Rádio Nacional,
mas a consagração viria em 1951, quan-
do lançou seu maior sucesso, o samba
Lata d´água.

Marlene não se  contentou somen-
te em cantar. Paralelamente à carreira
na Rádio Nacional, começou a fazer
cinema. Durante a década de 50 Mar-
lene teve suas primeiras experiências
em teatro. Mas no final dos anos 50
começou a reduzir sua atividade artís-
tica, até se afastar totalmente, entre
1965 e 1968. Após o fim da época de
ouro do rádio, Marlene soube renascer
e reiniciar uma carreira como inter-
prete da nova MPB. Voltou em 1968
na peça Carnavália. Nos anos 70 con-
tinuava seu sucesso no teatro; traba-
lhou seis meses no Olímpia de Paris,
participou de espetáculos em Cannes.
Gravou discos na França,  filmou na
Argentina, cantou em várias cidades
dos Estados Unidos. E no início dos
anos 80, viveu ainda o papel de uma
cantora decadente na novela O Amor
é Nosso, da Rede Globo.

A incansável foi obrigada a pisar no
freio em fevereiro de 1995, ao sofrer
um infarto, já anunciava: “Estou no-
víssima, a voz está mais clara, tenho
mais fôlego. Era o respiro que ela preci-
sava para começar tudo de novo aos 70
e poucos anos não confessos...

PORTARIA Nº 14/2014
WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara

Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe confere a
legislação vigente,

RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de
Jaboticabal no dia 03 de março, em virtude do feriado de 04 de março
(Carnaval), voltando às atividades desta Casa dia 05 de março, às
13hs.

Registra-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 19 de fevereiro de 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
Presidente

SKY - CONTRATA
Instalador de TV por assinatura, ótimos ganhos. Exigências:

veículo próprio e experiência mínima (1 ano) no ramo ou em elétri-
ca. Interessados entrar em contato: viasat@viasatsky.com.br. ou

pelo telefone (17)3344-0350.

UNIODONTO DE JABOTICABAL
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Convocação de Assembleia Geral Ordinária
1ª, 2ª e 3ª convocações.

O Presidente da Uniodonto de Jaboticabal– Cooperativa Odon-
tológica, no uso da atribuição que lhe confere o art. 35, I, do Esta-
tuto Social, convoca os cooperados para se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária, que se realizará na sede da APCD (Associa-
ção Paulista de Cirurgiões Dentistas) Regional de Jaboticabal, sita
à Av. Clotilde Verri nº 412, Jaboticabal, SP, às 18:00 horas do dia 26
de março de 2014 em primeira convocação com 2/3 (dois terços)
dos cooperados com direito a voto; caso este número não seja
atingido, reunir-se-ão às 19:00 horas em segunda convocação com
a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto
ou às 20:00 horas, em terceira convocação, com a presença de, no
mínimo, 10 (dez) cooperados com direito a voto, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administração acompa-
nhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) relatório da gestão;
b) balanço levantado em 31 de dezembro do ano anterior;
c) parecer da auditoria independente;
d) demonstrativo das sobras ou perdas.
II - Dar destino às sobras ou repartir as perdas;
III – Eleição do Conselho de Administração;
IV - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
V - Fixação do valor da remuneração dos administradores e

conselheiros fiscais;
VI - Proposta de trabalho para o exercício de 2014.
Para efeito de “quorum” de instalação, o número de associados

existentes com direito a voto é de 63 (Sessenta e três).

Jaboticabal, 27 de fevereiro de 2014.

Dr. Eduir Baptista Constant
Presidente

Câmara Municipal de Jaboticabal ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o

mar. Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo
(16) 99708 - 7292

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  DE  ELEIÇÃO
O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE

JABOTICABAL, através de seu representante legal, e nos termos do Artigo 86
“USQUE” 88 C.C Artigo 93 e 94 do Estatuto Social da Entidade Sindical, FAZ
SABER aos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento, que nos dias
8 e 9 de maio de 2.014, serão realizadas em 1º escrutínio; 15 e 16 de maio de
2.014 e 22 e 23 de maio de 2.014, em 2º e 3º escrutínio, respectivamente, no
Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal, ELEIÇÕES
para composição do Sistema Diretivo da Entidade Sindical, assim constituído:
Diretoria Administrativa: Conselho Fiscal; Conselho de Representantes Sindi-
cais: Conselho de Delegados Sindicais e respectivos suplentes, devendo os regis-
tros de chapas serem apresentados na Secretaria da Entidade, no horário das
9:00 às 17:00, na Avenida 13 de maio n. 750, Bairro Centro, nesta cidade e
comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no período de 05 (cinco) dias,
contados da data da publicação do respectivo Edital, nos termos do Parágrafo
Primeiro do Artigo 96 do Estatuto Social da entidade sindical.

A eleição será realizada no dia 8 de maio de 2.014, no período das 6:00 às
20:00 horas e no dia 9 de maio de 2.014, no período das 6:00 às 17:00 horas,
nos seguintes locais: Prefeitura Municipal de Jaboticabal: Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Jaboticabal: Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Muni-
cipal de Jaboticabal, Pronto Atendimento Municipal; Câmara Municipal de
Jaboticabal e Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal

O Edital Especificado encontra-se afixado na Sede Social do Sindicato dos
Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal.

Os locais de Funcionamento das Mesas Coletoras serão publicados até 10
dias antes da realização das Eleições.

Para que ninguém alegue ignorância, vai o presente Edital Resumido publica-
do na imprensa, na sede do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de
Jaboticabal e afixado nos demais locais de costumes.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Jaboticabal, 26 de fevereiro de 2.014.

MÁRIA ELVIRA ARMENTANO
Presidente

EXTRAVIO  DE  DOCUMENTOS

ALMEIDA MATERIAIS P/ CONST. JABOT. LTDA – EPP, pessoa
jurídica, inscrita no CNPJ SOB Nº 03.585.199/0001-55, INSCRIÇÃO
ESTADUAL Nº 391.048.723.117, com sede nesta cidade, na Av. Hermínia
Castelletti Bellodi, 61-71, bairro Jd. Morumbi, neste ato representada pelo
sócio- administrador Tiago de Almeida, CPF nº 226.051.788-97, residente
e domiciliado nesta cidade, COMUNICA, para os devidos fins e efeitos de
direito, que foram extraviados os formulários contínuos para emissão de
notas fiscais – fatura modelo 1 sob Nºs.: 011800 - 011861 - 012248 –
013190 – 013336 – 013453 –  013533 - 013556 – 013866 – 014808 e
018126, todas em branco.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente, na forma da Lei.
a.) - Tiago  de  Almeida

INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Processo n° 817/10. A Dra. CAR-
MEN SILVIA ALVES, MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca
de Jaboticabal-SP, na forma da lei, faz saber a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente ao executado LUIZ CAMILOTTI NETO, brasileiro,
casado, agricultor, portador do RG 11.743.097-3, inscrito no CPF sob
n. 052.091.588-70, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial,
movida pela Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Gua-
riba - Coplana contra ele, foi realizada a penhora sobre as partes
ideais que possui sobre os imóveis objeto das matrículas 9.064 e
19.188 do Cartório de Registro de Imóveis local, bem como ainda
sobre o veículo tipo caminhão, CM/Chevrolet 60, ano 1975, modelo
1976, cor verde, placa BLT-4178, pertencente ao executado Luiz Ca-
milotti Neto, tendo sido nomeado depositário dos bens. Estando o
Executado acima mencionado em lugar incerto e não sabido, pelo
presente fica devidamente INTIMADO da constrição realizada. Para
que a ignorância não possa ser alegada, será o presente edital publi-
cado e afixado na forma da lei. Cartório do 1º Ofício Cível da Comarca
de Jaboticabal, aos 25 de setembro de 2012. Eu, (Silvia Aparecida
Martins Segalla), Escrevente, digitei.

CARMEN SILVIA ALVES
Juiza de Direito
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Grandes feitos: Bicampeão do Mun-
dial de Clubes da FIFA (2009 e 2011),
Bicampeão da Liga dos Campeões da
UEFA (2008-2009 e 2010-2011), Bi-
campeão da Supercopa da UEFA (2009
e 2011), Tricampeão Espanhol (2008-
2009, 2009-2010 e 2010-2011), Bi-
campeão da Copa do Rei (2008-2009 e
2011-2012), Tricampeão da Superco-
pa da Espanha (2009, 2010 e 2011) e
Encantador de plateias pelo mundo in-
teiro desde 2008.

Time base: Victor Valdés; Daniel Al-
ves, Piqué (Rafael Márquez / Yaya Tou-
ré), Puyol e Abidal (Sylvinho); Sergio
Busquets, Xavi e Iniesta; Messi, Pedro
(Eto´o / Alexis Sanchéz) e Villa (Henry
/ Cesc Fàbregas). Técnico: Josep “Pep”
Guardiola

“A bola é nossa. E o futebol arte
também…”

Você já imaginou uma equipe tocar a
bola sem parar, sem pressa, de maneira
quase perfeita, dominar o adversário e
não o deixar jogar? Já pensou um time
que tem mais de 70% da posse de bola,
que marca golaços e que tem uma equi-
pe recheada de craques que parecem jo-
gar por diversão um futebol quase de

ESQUADRÃO IMORTAL – BARCELONA 2008-2012
outro mundo? E em uma equipe que
conquistou, de 2009 até 2012, 14 títu-
los de alta grandeza, incluindo dois Mun-
diais, duas Liga dos Campeões e três
Campeonatos Espanhóis? É mágico e
surreal pensar que um time desses exis-
tiu e ainda existe, embora passando por
uma inédita “crise”. O FC Barcelona
2008-2012 mostrou ao planeta que o
futebol é simples e eficiente quando jo-
gado com inteligência e precisão. A equi-
pe catalã rechaçou que craque se faz em
casa, que categorias de base são tudo na
estruturação de uma equipe com identi-
dade e amor à camisa e que as estrelas
do time é o time em si, e não um ou dois
jogadores. O fator conjunto nunca foi
tão importante. E o espetáculo nunca
foi tão bonito. Desde o Milan de Van
Basten, Gullit, Rijkaard, Maldini e Ba-
resi ou mesmo do Santos de Pelé, o
mundo não via um time tão brilhante,
tão eficiente e tão espetacular com a
bola nos pés. Ver o Barcelona jogar vi-
rou entretenimento de primeira classe,
até mesmo para quem era avesso ao fu-
tebol. Contemplar e ficar estupefato
com o primor de Xavi, Iniesta, Puyol,
Villa e Messi, comandados do banco de

reservas pela joia Guardiola foi mesmo
magnífico. O Imortais relembra agora a
(recente) história fabulosa de um time
que é o dono da bola há incríveis quatro
anos.

La “Magia”
Depois do ano mágico de 2006, quan-

do venceu a Liga dos Campeões da UEFA
depois de 14 anos, o Barcelona estava
há três temporadas sem ganhar um títu-
lo. A seca começou a gerar desconforto
no clube, bem como ver o reinado na
Europa passar pelas mãos de Milan, em
2007, e Manchester United, em 2008.
O Real Madrid tinha suas habituais estre-
las, mas não conseguia causar impacto
como os ingleses, por exemplo. Até o
Sevilla estava em melhores condições que
os catalães, pois venceu duas Copas da
UEFA no período, além de uma Superco-
pa da UEFA em cima do próprio Barce-
lona. Esse incômodo fez o time passar a
olhar com mais cuidado para La Masia,
centro responsável por gerar os craques
do time. A pessoa responsável por olhar
mais atentamente para as bases do clube
foi o ex-ídolo catalão na década de 90
Josep Guardiola, que assumiu o time em
2008.

Nome: Lionel Andrés Messi
Posição: Atacante
Nascimento: 24/junho/1987
Naturalidade: Santa Fé - Santa Fé

- Argentina
Altura: 1,69 m
Peso: 67 Kg
Contrato-
Clubes: Barcelona-ESP (desde 04)
Títulos: Espanhol (04-05, 05-06,

08-09, 09-10 e 10-11), Liga dos Cam-
peões da Uefa (05-06, 08-09 e 10-11),
Copa do Rei (08-09 e 11-12), Mundial
de Clubes da Fifa (09 e 11) e Medalha de
Ouro em Olimpíadas (08)

Lionel Andrés Messi, (Santa Fé,
Argentina, 24 de junho de 1987), ata-
cante do Barcelona. É o maior jogador
em atividade do futebol mundial, eleito
Bola de Ouro da revista “France Foot-

Lionel Andrés Messi
ball” e melhor do mundo da Fifa, ambos
prêmios recebidos em 2009. Está no
Barcelona desde 2004, quando o clube
catalão, ao contrário do Newell’s Old
Boys, onde ele jogava nas categorias de
base, resolveu bancar um tratamento
hormonal de US$ 900 por mês para que
ele crescesse. Tornou-se ídolo da Ar-
gentina ao comandar a equipe na con-
quista do quinto título do Mundial sub-
20, em 2005. Foi também peça funda-
mental na conquista da medalha de ouro
da Argentina nas Olimpíadas de Pequim-
2008. No time principal do Barcelona,
foi decisivo no título da Liga dos Cam-
peões de 2009 e do Mundial de Clubes,
no mesmo ano. Na Copa do Mundo de
2010, não conseguiu evitar a elimina-
ção da Argentina diante da Alemanha,
nas quartas de final.

Diego Armando Maradona Franco
por Raphael Cavaco
Diego Armando Maradona, o "Die-

guito", dispensa apresentações. Maior
craque de todos os tempos da Argenti-
na, é mito comparável a Pelé, pelo
menos para nossos rivais argentinos.

É pai de duas filhas: Dalma e Gianni-
na, esta última é mãe de seu único neto,
Benjamin Aguero Maradona, nascido em
2009, fruto de sua união com o atacan-
te argentino Sérgio Aguero.

Disputou quatro Copas: 1982, 1986,
1990 e 1994. Na segunda, foi campeão
e eleito o melhor jogador. No dia 30 de
outubro de 2008, "Dom" Diego Mara-
dona foi confirmado como técnico da
seleção Albi-celeste de futebol, onde fi-
cou até o fim da Copa da África, em
2010. A Argentina ficou em quinto lu-
gar.

A sequência como treinador levou
Maradona para os Emirados Árabes
Unidos, onde assumiu o cargo no Al
Wasl. No entanto, a sequência de maus

resultados no comando da equipe fize-
ram com que Diego fosse demitido em
10 de julho de 2012.

O Mundial que ficou marcado em
Maradona foi o do México, por sua pi-
cardia e genialidade. Na vitória de 2 a 1
sobre a Inglaterra, nas quartas-de-final,
ele fez o primeiro gol com a famosa
"mão de Deus? E depois anotou um gol
de placa ao driblar mais de meia esqua-
dra inglesa.

O ex-atleta foi um ótimo apresen-
tador de TV do programa esportivo "La
Noche Del 10?, que na tradução para o
português significa "A noite do 10?. A
atração foi sucesso de audiência e críti-
ca no país vizinho.

Nascido em 30 de outubro de 1960
na cidade de Lanus, na Grande Buenos
Aires, Maradona teve uma carreira me-
teórica e polêmica, sobretudo pelo uso
de drogas. Meia inigualável com a bola
nos pés, o baixinho foi revelado no Ar-
gentinos Juniors, de Buenos Aires, e es-

Em pé, da esquerda para a direita: Batista, Cucciufo, Enrique, Pumpido, Brown, Ruggere e Marado-
na. Agachados: Olarticochea, Burruchaga, Giusti e Valdano. Foto: Site Oficial

treou no profissional logo aos 15 anos
de idade. Campeão mundial de juniores
em 1979, o então camisa 10 despertou
a atenção do Boca Juniors, que com-
prou parte de seu passe em 1981.

HISTÓRIA DO ESPORTE

Não identificado, Fabão, Rogério Ceni, Lugano, não identificado, não identificado. Agachados:
Donizeti, Junior, Josué, Cicinho e Mineiro. Foto: São Paulo Campeão.

União Esportiva Tonanni, em  1951 - Walter Beraldo, Walter Cortarelli, Mesquita, Gerson, Buguá,
Diógines e Tello. Agachados: Odair, Labella, Moacir, Walmir e Mirinho.

Memórias do Esporte



Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

 EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a Rua Marconi, nº 31, 8º andar, Conjunto
82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente Fiduciá-
rio PREVIBANK S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, desig-
nado pelo Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66
e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e CFG 10/77 do
BNH,  e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os imóveis adiante
descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e acessórios, para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda será
feita pelo maior lance obtido, a vista ou com financiamento. A venda à vista, com recursos
próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematan-
te pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível
de 08 dias, sob pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com financiamento,
o arrematante deverá apresentar a Carta de Crédito, no Ato da Compra, que poderá ser emitida por
qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta de crédito como parte do pagamento
fica ciente de que o imóvel será objeto de avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir
todas as exigências determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamen-
to, podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios para viabi-
lizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente fiduciário, comissão do Lei-
loeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do processo de execução, impostos, taxas e
débitos fiscais e condominiais correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
Os lances mínimos para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da garantia
do imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação ao
artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores ficam desde já cientificados
do dia, hora e local de realização do presente leilão. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos
interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do pre-
sente Leilão, os devedores hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES:
(11) 3129-8619 / (11) 3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.
PRAÇA: JABOTICABAL/SP, DATA: 21/03/2014; HORÁRIO: DAS 14:45 AS 15:00h
LOCAL: AVENIDA BENJAMIN CONSTANT NUM. 514-JABOTICABAL/SP
Contrato: 8.0313.6081016-4 - SED: 25122 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PREVIBANK
DEVEDOR(ES): ROSANA APARECIDA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
EMPREGADA DOMÉSTICA, CPF: 122.431.558-85, RG: 22.104.759-1-SSP/SP e EDER
LEANDRO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, ZELADOR, CPF: 163.916.218-
61, RG: 26.652.807-7-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA MAURO LIGEIRO, Nº 500, LOTE 43,
QUADRA 22, RESIDENCIAL JABOTICABAL - JABOTICABAL/SP. Descrição: Um prédio
de uso residencial com 50,09 metros quadrados (Cinquenta metros e nove centimetros quadra-
dos) e seu respectivo terreno com a área de 160,00 metros quadrados, medindo 8,00 metros de
frente para a Rua Mauro Ligeiro, pelo lado direito, 20,00 metros confrontando com o lote nº 42;
pelo lado esquerdo, 20,00 metros confrontando com o lote nº 44 e pelo fundo, 8,00 metros
confrontando com o lote nº 4. Imóvel este, distante 152,41 metros do ângulo formado pela Rua
acima referida com a Rua 5, lado impar, da quadra completada pelas Rua B e 7. Lance Mínimo
Previsto: R$ 20.548,71.
São Paulo, 01/03/2014.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial

“A preocupação maior da Grande
Cruzada de Esclarecimento que JESUS
autorizou fosse difundida no Planeta
Terra, é para alertar convictamente a
todos os viventes nestes anos 2.000, ou
início do século XXI, aquilo que há
2.000 anos o próprio venerável mes-
tre, veio nos informar acerca dos acon-
tecimentos reais (portanto não é uto-
pia) dos momentos de grande impor-
tância pelos quais iremos passar, ou seja,
chegou a hora de “separar o trigo do
joio”. Assim, os que estiverem postados
ao “seu lado direito”, pela prática efeti-
va do amor ao próximo, ganharão a
lanterna cuja luz projetada no éter, sal-
vará o maior número de pessoas aqui
presentes, não necessariamente em cor-
po físico, estejam certos, mas sim, e
também, fora do corpo físico, ou seja,
em espírito”.

“PORTANTO, SEM DISTINÇÃO
DA RELIGIÃO QUE CADA UM PRO-
FESSA, OU NÃO”.

FIM DO CICLO DA ATUAL HU-
MANIDADE.

PROCESSO DE SEPARAÇÃO DO
“TRIGO  DO JOIO”  E DOS “LOBOS
DAS  OVELHAS”.

·A RECONSTRUÇÃO DO PLANE-
TA TERRA e HIGIENIZAÇÃO GLO-
BAL.

·VERTICALIZAÇÃO DA TERRA:
consumação definitiva pela influência
do Planeta X.

Já estamos vivendo tais transforma-
ções, sendo que os cientistas ante a evi-
dencia “desconhecida” dos fatos, por
não estarem ainda, estudando o cienti-

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

O PLANETA X ou NIBIRU e a VERTICALIZAÇAO DO PLANETA TERRA (Parte 2)
ficismo universal “pari-passu” com as
Leis Divinas, (pois se sentem “auto-
suficientes” e “senhores de si” já que
somente à “eles” ou à “ciência terrena”
compete a chancela autoritária da ver-
dade absoluta), relutam em divulgá-los,
justamente porque face essa negligên-
cia e obliteração barrada pela  “preten-
sa” auto-suficiência “científica” não
conseguem compreender e, portanto,
ficam sem  saber o que dizer à humani-
dade, e não se manifestam, mas eles
mesmos sabem que está acontecendo
algo “estranho”  pois  os fatos continu-
am e estão agora mesmo se sucedendo –
os quais somente são sentidos por aque-
les que têm “OLHOS PARA VER e
OUVIDOS PARA OUVIR”.

•RECUPERAÇÃO DO PLANETA
TERRA EM SUA ESTRUTURA GEO-
FÍSICA.

•ACONTECIMENTOS TELÚRI-
COS – que são: TERREMOTOS, TEM-
PESTADES e todo gênero de fenôme-
nos atmosféricos e terrestres (PLANE-
JADA MINUCIOSAMENTE PELAS
FORÇAS DO BEM, ou seja, os “DIRI-
GENTES DOS MUNDOS”, e se consti-
tuem de EXPLOSÕES ELETROMAG-
NÉTICAS e um processo designado
“INTROVERSÃO PLANETÁRIA”),
que ocorrerão SUCESSIVAMENTE NO
SUBSOLO DE TODO O PLANETA
TERRA, TRANSFORMANDO A ATU-
AL CONJUNTURA GEOGRÁFICA
DOS CONTINENTES, fazendo com
que ocorra a CONSTITUIÇÃO DE
UMA NOVA ESTRUTURA GEOFÍSI-
CA da TERRA, quando “DOIS GRAN-
DES MARES SE UNIRÃO”.

Essa eclosão provocará o desencar-
ne de 2/3 da humanidade (bilhões de se-
res humanos sucumbirão diante dos
acontecimentos telúricos). A separação
do “joio do trigo” e a do “lobo das ove-
lhas” se fará consumada dentre os 2/3
da humanidade desencarnada, pois que:

1.PARTE SERÁ ATRAÍDA PELO
ASTRO INTRUSO - A CARAVANA
QUE COMPÕE OS ESPÍRITOS DA
“ESQUERDA DO CRISTO”, INCLU-
SIVE OS QUE JÁ SE ENCONTRAM
NA ZONA ESPIRITUAL do orbe ter-
restre, quais sejam: os déspotas, os cor-
ruptos, os mantenedores das indústrias
da morte (frigoríficos, tabaco e bebidas
alcoólicas), os construtores das bombas
assassinas, ditadores etc etc.

2.A OUTRA PARTE (os da “DIREI-
TA DO CRISTO”) será atraída para as
COLÔNIAS DA ZONA ESPIRITUAL
(extrafísica) do Orbe Terrestre, onde
permanecerão em estágio de adaptação
e aprendizagem para novas “romagens”,
bem como, deste modo SUCEDER-SE-
Á AOS ESPÍRITOS QUE ESTIVEREM
DENTRE ÀQUELA PARTE QUE ES-
TÃO NA QUALIDADE DE “INER-
TES”, ou seja, nem à esquerda e nem à
direita de Cristo.

3.IDÊNTICO PROCESSO (mencio-
nados nos itens 1 e 2) sucederá também,
à medida em que forem desencarnando,
aos ESPÍRITOS QUE AQUI PERMA-
NECERAM, ou seja, QUE NÃO SU-
CUMBIRAM DIANTE DOS ACONTE-
CIMENTOS TELÚRICOS, durante mais
ou menos 40-50 anos desde que façam
parte da atual humanidade.

4.Teremos também os SERES HU-
MANOS (ESPÍRITOS ENCARNADOS)
que também não sucumbiram diante dos
acontecimentos telúricos, mas que por
via de regra:

A) Quiseram aqui permanecer para
prestar auxilio na fase de “acomoda-
ção” (período do pós-parto apocalípti-
co) desde que a partir deste instante
optarem por pedir ao “MAIS ALTO”
através da “ORAÇÃO E MEDITAÇÃO
DIARIAMENTE” (sinceras e com fé)
e que se filiaram ao “CORPO DE SER-
VIDORES DE JESUS” ESTARÃO IMU-
NES DA ATRAÇÃO ORIUNDA DO
“ASTRO INTRUSO”.

(Veja explicação de como fazer para
se filiar ao “CORPO DE SERVIDORES
DE JESUS”, no Livro Clipping 1 do
TOMO II intitulado: GRANDE CRU-
ZADA DE ESCLARECIMENTO AUTO-
RIZADA PELO MESTRE JESUS”, e
também no Livro 1 do TOMO IV, am-
bos da COLETÂNEA: GRANDE CRU-
ZADA DE ESCLARECIMENTO, intitu-
lado: “FECeTERAPIA – MANUAL
PARA CAPTAÇÃO MENTAL DE ENER-
GIAS CÓSMICAS”, que pode ser obti-
do através do site:

www.aterceiravisao.com.br).
B) JÁ NO DECORRER DO 3º MI-

LÊNIO, AQUELES DE NÓS, ou seja,
os ESPÍRITOS “que pertencem ao atu-
al ciclo da humanidade” (que fizerem
jus e quiserem após a desencarnação
normal) PODERÃO VOLTAR A RE-
ENCARNAR NA TERRA PARA AQUI

PRESTAR SUA COLABORAÇÃO, (pe-
dido este, que certamente depende da
aprovação do “Mais Alto”) desde que
estejam espiritualizados, ou seja, aptos
a fazer parte da nova civilização terre-
na em seu novo ciclo: O CICLO DA
ERA DE AQUÁRIO.

O SINAL E O MARCO INICIAL
Esses acontecimentos telúricos se

farão sentir e tornar-se-ão mais inten-
sos à partir do dia 11 de agosto de 1.999,
pois  haverá um eclipse do sol (como
realmente houve) profetizado por Nos-
tradamus em 1568 (o único aconteci-
mento com data que é JUSTAMENTE
PARA NÃO SE DUVIDAR DAS PRO-
FECIAS): “QUANDO OS TEMPOS
CHEGAREM, APÓS UM ECLIPSE DO
SOL OCORRERÁ O MAIS PÉTREO E
TENEBROSO VERÃO”.

Detalhe: Nostradamus previu esse
eclipse sem nenhum instrumento cientí-
fico de que somos dotados atualmente, o
que foi CONFIRMADO SOMENTE
ALGUNS ANOS ANTES PELOS AS-
TRÔNOMOS CONTEMPORÂNEOS.

E ainda mais, (e isto é para se pensar
seriamente), ao que RAMATÍS assim se
expressa: Na CENTÚRIA 3-34 - o vi-
dente francês deixou registrado que “EM
SEGUIDA AO ECLIPSE DO SOL, NO
FIM DO SÉCULO, PASSARÁ JUNTO
À TERRA UM NOVO CORPO CELES-
TE VOLUMOSO, GRANDE, UM
MONSTRO, VISTO EM PLENO DIA”;
na Centúria 4-30 e 1-17 - previnem-
vos de que: “A CIÊNCIA NÃO FARÁ
CASO DA PREDIÇÃO E DESSA
IMPRUDÊNCIA FALTARÃO PRO-
VISÕES À HUMANIDADE; HAVE-
RÁ PENÚRIA E A TERRA FICARÁ
ÁRIDA, OCORRENDO AINDA
GRANDES DILÚVIOS”.

ADENDO DE RAMATÍS: “Certa-
mente, os cientistas ridicularizarão o
evento do astro intruso (Planeta X ou
Nibiru), por considerá-lo aberrativo. Isso
terá como consequência a negligência,
por parte de todo mundo, em ACUMU-
LAR PROVISÕES, motivo por que se
verão DESAMPARADOS NO TERRE-
NO ECONÔMICO QUANDO A FOME
OS CERCAR”.

Não foi àtoa nem em vão que Isaías
escreveu: “QUE NESSE DIA A TERRA
CAMBALEARÁ COMO UM BÊBADO”.

Na próxima edição a Parte 3 das
matérias sobre o Apocalipse

EQUILIBRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS
LTDA  EPP, torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Instalação nº 52000301 e requereu a Licença de Operaçao para
“PRODUÇÃO  DE  CONSERVAS  DE  FRUTAS,  LEGUMES  E
OUTROS  VEGETAIS”, sito  à  Est. VICINAL DE TAIAÇÚ - V.
ALEGRE DO ALTO -  Taiaçú/SP.

Alessandro Rômbola
Presidente da Associação Semeando Vida

Por: Sérgio Ramos

Há uma frase antiga e muito co-
mentada que diz “VALE O QUAN-
TO PESA”, mas isso se atribui à mer-
cadoria, produto, objeto e não ao ser
humano.

Indagamos tudo aquilo que nos
chama  a atenção, algo que agrada ou
incomoda nos faz pensar ou repensar.
O ser humano quando colocado na ba-
lança dos valores morais, valores da
dignidade da pessoa humana ganha um
estrondoso reconhecimento, um bri-
lho especial.

Sabemos que é dotado de belezas e
capacidades insondáveis que mergu-
lham numa descoberta sem fim, sem-

O SER HUMANO VALE MAIS QUE A PESSOA
pre revelando suas potencialidades e
fraquezas.

Ao contrário da pessoa, quando in-
dividualizamos o ser humano pensan-
do num todo e passamos a tratar da
pessoa em específico nos deparamos
com atitudes nem sempre agradáveis,
por se escravizarem às correntes do
egoísmo, traição,  maledicência.

A beleza real concentra-se no “HU-
MANO”, na espécie humana tão apre-
ciada e propícia na construção do ser,
uma trajetória de fatos, história.

Muitas são as situações que nos de-
cepcionamos com as pessoas, mas não
podemos de forma alguma certificar e

continuar crendo no ser humano, criado
a imagem e semelhança de seu Criador.

Faz-se necessário muitas vezes, ti-
rarmos a casca da pessoa, despí-la de
todas as camadas que lhe cobre e des-
vendar a essência humana que existe
dentro de cada ser.

Vale o quanto pesa, não se aplica à
pessoa humana por estender o laço de
afetividade nas mais diversas relações,
construir o impossível dentro de nós
que acaba por tornar-se possível, acre-
ditar naquilo que nos impulsiona a não
desistir do ser humano.

Busquemos apreciar o humano sem
ferir as pessoas e cuidar das pessoas
sem ferir o humano, dessa forma sere-
mos um pouco mais felizes, rejeitando
o pecado sem ser cruel com o pecador.

É bem verdade que ultimamente no-
vas doenças vêm surgindo, outras já
existentes agora tem tomado mais for-
ça. Doenças ligadas ao mundo virtual
vêm com tudo. Por exemplo, a mono-
fobia, ou seja, o medo de ficar sem tele-
fone móvel, a náusea digital, quando a
pessoa interage com algo virtual e logo
após sofre de náuseas e vômito, a de-
pressão do face book, quando tudo vive
em função do face book ou quando atra-
vés do face book a pessoa tem senti-
mentos como de frustração, rejeição,
inferioridade e outros, já que as posta-
gens só monstram coisas positivas e não
negativas, trazendo um senso de reali-
dade virtual e não real. Existe também
a hipocondria digital, é o transtorno
onde acreditamos sofrer de alguma do-
ença após termos lido sobre ela na In-
ternet. São inúmeras outras doenças cau-
sadas pela internet. Mas no futuro, do-
enças do fígado, como hepatite, e men-
tais como o Alzheimer, estarão no
ranking, sem esquecer-se do câncer é
claro, a AIDS, e as doenças psicossomá-
ticas, ou seja, aquelas que se originam

Doenças que você nunca viu
na mente, como a depressão. A obesida-
de será fortemente a causadora de mui-
tos males. Vemos ultimamente a Sín-
drome do Pânico, que é quando senti-
mos pânico por coisas imaginárias, que
não existem, e confusas. Em fim, são
muitos males e as perguntas são as se-
guintes: Estamos preparados para ficar
doentes? Ficamos doentes pelo acaso
ou provocamos as doenças? Temos pre-
venido as doenças?

Sabemos como se contamina com a
AIDS, e também como obtemos coles-
terol, e sabemos como ficamos depen-
dentes da internet e da televisão. Sabe-
mos o que a obesidade causa, assim como
o cigarro. E também temos conhecimen-
to a respeito do álcool, doces, sorvete,
refrigerante, especialmente a COCA
COLA, como agem em nosso corpo.
Temos conhecimentos dos males, mas
por que continuamos a maltratar nosso
corpo, nossa mente? Por que, muitos
insistem na pornografia, sabendo o que a
pornografia causa em suas vidas?

Em fim, muitas doenças podem ser
evitadas, e por que não dizer a maioria.

Por exemplo, as doenças psicosso-
máticas, a mente e o corpo formam um
sistema único e os mecanismos incons-
cientes são muito presentes nesta liga-
ção. Por isso é comum à sensação inici-
al de que os sintomas “vieram de repen-
te”, “ou não existir nenhum motivo para
que os sintomas aparecessem”. É difícil
para um paciente com gastrite identifi-
car quais podem ter sido as causas emo-
cionais de desencadeamento de uma nova
crise. A ansiedade e a irritabilidade são
sentimentos comuns nos quadros psicos-
somáticos, e há uma tendência a identi-
ficar e culpabilizar eventos externos pelo
problema, aumentando a sensação de
impotência diante das dificuldades. Mas

a grande verdade acredite, é que muitas
vezes existe um mal por traz das maiori-
as das doenças. Como você me pergun-
ta? Ora, o mal é aquele que convence as
pessoas de não cuidar do seu corpo, de
ingerir grandes quantidades de álcool, de
alimentar sua mente de pensamentos que
originam o medo, a mágoa, que conven-
ce o ser humano a comer descontrolada-
mente pela ansiedade ou um transtorno,
sem levar em conta que um distúrbio bi
polar tem o seu início em pensamentos
onde o mal sopra cada detalhe nos ouvi-
dos, e ainda temos muito mais.

A pessoa do mal é que está por trás
da maioria das doenças e quando se reti-
ra este mal da vida da pessoa, então ela
consegue ter autocontrole de si mesma
e preservar sua vida. Então você me
diz: você está dizendo que os remédios
não servem para nada? Ora, os remédi-
os são aqueles que entram em ação para
recuperar, recompor, curar a doença,
porém a origem das maiorias das doen-
ças é originada por um convencimento
do mal para que a pessoa gere a própria
doença. E por isso muitas se tornam
dependentes de remédios, por que o qua-
dro de mudança da própria pessoa é ir-
reversível, já não existe mais força para
lutar contra os hábitos que trazem a
doença. Jesus disse que Ele veio para
desfazer a obra do mal. Quando decidi-
mos viver por Cristo, não vivemos mais
para nossos prazeres, que na maioria
são malignos e nos trazem consequên-
cias ruins, mas vivemos para agradar a
Deus. Assim sendo, só seria contamina-
do pela AIDS, por transfusão de sangue,
por que para viver com Cristo é preciso
ser fiel ao seu companheiro (a), e então
não existiria AIDS. Quando optamos
por Jesus, cuidamos do nosso corpo, por
que a Bíblia nos ensina que, nosso corpo

é a casa de Deus e quem destruir a casa
de Deus, será destruído. Você pensa: des-
truído por Deus? E eu lhe digo, use a
inteligência, sem corpo não há vida
nesta Terra. Ora, quando optamos por
Cristo, não temos interesse em ficar
pendurado na televisão e nem na inter-
net, por que a Palavra de Deus torna-se
prioridade e alimento, ela nos sacia. Na
verdade, para a maioria das pessoas, até
as que se julgam mais “inteligentes” que
as outras, se afastam da fé, por que com-
param a fé em Deus com a religião, que
por sua vez não poupa tantos escânda-
los e logo, os que se dizem inteligentes,
fecham sua mente à possibilidade de
entender a fé. Meu caro leitor, Jesus quer
curar o homem. Ele pode curar não só os
males, quanto à causa dos males, só que
mais importante que isso, o que Jesus pode
fazer é nos manter sadios, por que todos
aqueles que o seguir aprenderá a amar e
cuidar do seu corpo, por que a final de
contas está escrito na Palavra que todos
daremos satisfações daquilo que fazemos
por meio de nosso corpo, seja bom ou
ruim. E isso não é verdade? A medicina já
revelou que como vivemos até os 50 anos,
define a qualidade de nossa vida até o fim
de nossos dias. Talvez para muitos já seja
tarde, o diabetes já é presente, o coleste-
rol não baixa mais, a depressão se se tor-
nou crônica, mesmo assim, o poder da fé
pode curar qualquer mal. Sobre isso escre-
veremos em breve, no momento o foco
está em servir ao Senhor com saúde, com
inteligência e com certeza nenhum mal
nos sucederá e praga alguma chegará à
nossa casa, desde que, seguindo a sua Pala-
vra, cuidemos de nosso corpo, da nossa
mente, por que serão os dois juntos que
proporcionarão ao nosso espirito estar
ligado com Deus. Obrigado pela leitura.
Palavras como esta, de segunda a sexta às
8 da manhã no programa Palavra Viva e
também pela web rádio;

www.associacaosemeandovida.com.

Professora Maria Rita Cotillo Pazini
Mestre em Educação

A constituição federal (Brasil, 1988),
todos os brasileiros são livres para es-
colher e defender o que achar melhor
para ele mesmo, sendo que nessas esco-
lhas, quando vêm a público, o voto da
maioria vence. No entanto, alguns gru-
pos propagam a legalidade da maconha,

Legalidade ou Ilegalidade da Maconha: quando os fins não justificam os meios

baseado em suas propriedades medici-
nais.

Segundo o colunista da Folha de São
Paulo Hélio Schwartsman (caderno
Opinião do dia 21/02), o mesmo decla-
ra que a erva (Cannabis sativa) apresen-
ta várias moléculas de interesse médico
e que, portanto, deveria ser explorada
para interesse clínico. Porém, adverte
para o abuso no uso da maconha como
tratamento de moléstias, pois logo sur-
giria a indústria das consultas médicas
para esse fim.

Além disso, não se deve pensar na
maconha como um remédio, pois se tra-
ta de uma droga com restrições de uso e
com vários efeitos colaterais. Também,
em um país com sérios problemas de
saúde pública e de ordem social, tornam
a legalidade dessa droga um desastre para
a nossa juventude e para as famílias que
lutam pela orientação de seus filhos.

Outro argumento contra a legalida-
de da maconha apoia-se no caso dos

norte-americanos que legalizando o uso
da mesma, ou seja, passando a admitir o
uso da droga como remédio e viram pa-
cientes que por qualquer dor ou proble-
minha de saúde comprando a erva para
tratamento das mesmas.

Nesse sentido, caso a legalidade da
maconha venha se instalar em nossa
sociedade, veríamos ACABAR O SEN-
TIDO DA LEI, pois apesar de algumas
regras estúpidas existente no mundo, a
sua existência é fundamental para a boa
convivência entre as pessoas, e para a
sustentação do equilíbrio da sociedade.

Sendo assim, a legalidade ou ilegali-
dade da maconha deve ser vista por to-
dos os ângulos e fins, inclusive por ser
um o Brasil, um país continental, mul-
ticultural e com graves problemas in-
ternos e que precisam ter prioridade na
resolução dos mesmos. O debate pela
legalidade da maconha corre o risco de
um argumento errado quanto aos fins
do uso das propriedades clínicas/médi-

cas da erva a favor de seu uso indiscri-
minado.

Por isso, antes de tudo e de mais
nada, há que se informar e entender
como age as substâncias químicas da
maconha em nosso organismo e os efei-
tos maléficos à saúde dos pacientes, ou
até que ponto seu uso pode melhorar a
qualidade de vida do doente. Outro pon-
to a ser debatido pelos médicos seria a
capacidade dos mesmos em receitar ou
fazer com que seus pacientes passem a
usar a maconha como “remédio”, mes-
mo porque alguns casos de uso da maco-
nha que temos são para uso psiquiátrico
ou pelos índios em sua cultura.

Portanto, como disse Schwartsman:
“o Estado não tem legitimidade para
decidir o que um cidadão, de posse das
informações relevantes sem prejudicar
terceiros, pode fazer consigo mesmo”.
Então, não podemos achar que os fins
justificam os meios para legitimar o uso
da maconha para pretexto médico. ***** obra prima  **** ótimo  *** bom  ** regular  * bomba

NEBRASKA ****
Ao final do novo filme do diretor

Alexander Payne (de “Os Descenden-
tes’’), é bem provável que o especta-
dor, acidentalmente se pegará com
um largo sorriso no rosto. Isso por-
quê “Nebraska’’ é a típica produção
leve, sensível e com uma história que
envolve e emociona. Ela começa,
com o personagem do ator Bruce
Dern (ema uma atuação memorável),
Woody vagando sem rumo pelas es-
tradas, sendo resgatado por um poli-
cial e levado à delegacia. Uma vez lá,
ele encontra com seu filho David (o
humorista Will Forte, uma grata sur-
presa), e revela ter recebido uma car-
ta dizendo que ele havia ganho $ 1
milhão de doláres. Na verdade, o que
ele havia adquirido era uma simples
propaganda de correio. Para isso, te-
ria que viajar para Lincoln, no Ne-
braska. Sem condições físicas e com
sérios problemas de saúde, ele inco-
moda a esposa com a ideia e acaba
convencendo o filho David a acom-
panhá-lo. Mas a inteção de David na
realidade é passar mais tempo com
seu pai, o que ele raramente fazia. O
filme (acertadamente filmado em pre-
to e branco), fascina em muitos sen-
tidos, e um deles é justamente na apro-
ximação de pai e filho, e isso vai ocor-
rendo gradativamente. O elenco,
como mencionado, dá show. Além da
dupla central Will Forte e Bruce Dern
(indicado ao Oscar pelo papel), te-
mos June Squib (de “A Época da Ino-
cência’’), uma senhora de 84 anos que
encanta e nos faz rir com sua perso-
nagem Kate Grant, esposa do prota-

gonista, que adora tirar onda de suas
“rivais’’ da adolescência. Mas também
sabe ser dura e ríspida como em uma
cena fantástica em que ela, revoltada
com o interesse dos parentes ao su-
posto dinheiro que seu marido acabara
de ganhar, impõe todo o seu respeito.
Belo, sensível, triste, divertido e cati-
vante. Este é Nebraska, filme que re-
cebe o nome de um estado tratado como
um lugar onde nada demais pode acon-
tecer. Ao menos, nas telonas, isso não
é verdade. E na semana que vem tudo
que rolou no Oscar 2014! Até lá!

Lançamentos
ATÉ O FIM
WALT NOS BASTIDORES DE

MARY POPPINS

A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO, 01 DE MARÇO DE 2.014
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Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

“Nunca comece uma obra sem antes
implorar o auxílio de Deus. Isto o aju-
dará a ser perseverante!” (Santo Padre
Pio de Pietrelcina)

............................................................................................
Uma abraço ao Helder Simurro, que

esteve na redação e elogiou minha co-
luna. Muita saúde, Amigo!

.......................................................................................
 Carnaval da Cidade!
Matinê na Mascagni dias 02 e 04 de

março das 15hs às 19hs.
Clube da Velha Guarda dias 01,02,03

e 04 de março das 23hs às 3hs.
Estação Cora Coralina dias 1 e 3 das

23hs às 3hs e Matinês dias 2 e 4 das
16hs às 22 hs.

Hoje, dia 1º, desfile de veículos com
a participação de blocos de carnaval
(Corso) a partir das 20h30 na Rua Rui
Barbosa.

Lembrando: se beber... não dirija!
.........................................................................................
Um grande abraço Liliana Saurim. O

baile estava ótimo. Parabéns pela orga-
nização que nos proporcionou uma noite
maravilhosa, ao lado dos amigos!

.........................................................................................
Quando as ações errôneas são corri-

gidas a tempo, o constrangimento so-
frido fica um pouco mais ameno, mas
não esquecido!

.........................................................................................

Vamos descontrair kkkkkkk!
JULGAMENTO DA VELHINHA
Juiz: Qual sua idade?
Velhinha: Tenho 86 anos.
Juiz: A senhora pode nos dizer com

suas próprias palavras o que lhe aconte-
ceu no dia 1º de abril do ano passado???

Velhinha: Claro, doutor. Eu estava
sentada no balanço de minha varanda,
num fim-de-tarde suave de verão, quan-
do um jovem sorrateiramente senta-se
ao meu lado.

Juiz: Você o conhecia?
Velhinha: Não, mas ele foi muito

amigável...
Juiz: O que aconteceu depois?
Velhinha: Depois de um bate-papo

delicioso, ele começou a acariciar mi-
nha coxa.

Juiz: A senhora o deteve?
Velhinha: Não.
Juiz: Por que não?
Velhinha: Foi agradável. Ninguém

nunca mais havia feito isto comigo des-
de que meu Ariovaldo faleceu, há 30
anos.

Juiz: O que aconteceu depois?
Velhinha: Acredito que pelo fato de

não tê-lo detido, ele começou a acarici-
ar meus seios.

Juiz: A senhora o deteve então?
Velhinha: Mas claro que não, doutor.
Juiz: Por que não?
Velhinha: Porque, Meritíssimo, ele

me fez sentir viva e excitada. Não me
sentia assim há anos!

Juiz: O que aconteceu depois?
Velhinha: Ora Sr. Juiz, o que poderia

uma mulher de verdade, ardendo em
chamas, já de noitinha, diante de um
jovem ávido por amor? Estávamos à
sós, e abrindo as pernas suavemente,
disse-lhe: Me possua, rapaz!

Juiz: E ele a possuiu?
Velhinha: Não. Ele gritou: 1º de

abriiiiiiiiiiiiiiiiillllllll! Foi aí que eu dei
um tiro.

Parabéns para Maysa Cecato Soares pelo NIVER a transcorrer no
próximo dia 7 de março. Receberá os cumprimentos da mãe Patrícia,
dos irmãos Felipe, Matheus, familiares e amigos. Felicidades!

A Biso & Biso Ltda – Me
CNPJ – 08.608.516/0001-25, sito
à RUA SÃO JOÃO, 268, deten-
tor do registro  da marca “ DISK
AGUA E GÁS MICHELETTO”,
vem a público informar que hou-
ve uma empresa fazendo a divul-
gação na cidade usando sua
marca e logomarca.

A empresa Biso & Biso, fez
um comunicado extra judicial à
esta empresa alegando já pos-
suir o direito do registro desta
marca “DISK AGUA E GÁS MI-
CHELETTO”,   esclarecendo a
mesma, que ela não poderia fa-

NOTA DE ESCLARECIMENTO
zer a divulgação, usando esta
marca.

Esta empresa, tomando conhe-
cimento deste direito, já nos deu
uma resposta, alegando desco-
nhecer o fato da marca já estar re-
gistrada e se comprometendo a
mudar a sua marca.

O  DISK  ÁGUA  E  GÁS  MI-
CHELETTO  é uma das pioneiras
em   distribuição de água mineral,
desde 1991, atendendo Jabotica-
bal. Há quase 20 anos distribuin-
do a água MINAURA, sempre
com a qualidade e eficiência que
você já conhece.

DISK ÁGUA E GÁS MICHELETTO, SEMPRE PRONTO PARA ATENDÊ-
LO NA  RUA SÃO JOÃO Nº 268,  OU PELO TELEFONE (16) 3202-33 83

Esta aposta brasileira foi desco-
berta na escola e 1º lugar no Concurso
Ford Models. Na verdade, ela sempre
foi um sucesso em todos os concursos
que participou. Sua beleza foi estam-
pada em diversos trabalhos em Ribei-
rão Preto e região. Por onde passa,
Ana sempre chama a atenção de mui-
tos scouters e agências. Pelo que tudo
indica, ela será a nova queridinha do
mundo da moda... um destaque nas
passarelas. Qual grife não vai se ren-
der a esta beleza que se assemelha a
modelos internacionais? Jaboticabal...

Ana Asselli
Brasil. Preparem-se e apostem, por
que, hoje mais linda, mais alta e mais
magra, a jaboticabelense encantou a
poderosa Way Model São Paulo, a
mesma agência que descobriu a top
model Alessandra D’Ambrozio. Atu-
almente Ana Asselli (17), já se pre-
para, porque em breve, embarcará
para São Paulo, onde trilhará um ca-
minho cheio de grandes conquistas
no casting da renomada Way Model.

Vamos ficar na torcida e de olho
em seu progresso.

Sucesso... Ana!
Dia 28 de fevereiro foi um dia de muitas festividades na família de

PAULO CESAR VANTINI.  O Empresário, Professor, Técnico em
Contabilidade, MBA em Logística pela FAAP - Ribeirão Preto, e
Sócio-Proprietário do Rodo-Jaboti Transportes, reuniu muitos con-
vidados para a comemoração, onde recebeu os cumprimentos dos
familiares, amigos e funcionários do Rodo-Jaboti Transportes. As
homenagens especiais e surpresas da esposa Dra. Rosangela Maria
De Biasi Vantini, e dos filhos MATHEUS E PAULO. Todas as alegri-
as deste dia ficaram renovadas e reservadas com emoções, alegrias,
conquistas, harmonia, brilho e virtudes. Desejamos ao aniversarian-
te muitas felicidades, saúde, paz e prosperidade.

Colecionador de carros antigos, o empresário e administra-
dor de empresa André Takeuti, completou mais um NIVER   no
dia 22 de fevereiro, recebendo os carinhos dos filhos, da espo-
sa Mirela, dos pais Neuza e Edwin, do irmão Denis e todos os
alunos, professores e funcionários do Colégio Objetivo/Fajab.
Parabéns e muitas felicidades.

Túlio Cardozo Pereira completa hoje,  dia  1º  de março,
seu terceiro aninho de  vida.  Filho de Luciano e Denise,
recebe os carinhos dos tios de sangue, dos de coração, que
tem bastante, dos avós e toda a família. Parabéns!

Muleke  sapequinha, inteligente, adorado e amado.

Cacá Nakaji completa  idade nova no dia 03 de mar-
ço, ao lado dos familiares, equipe de trabalho e ami-
gos. Felicidades!

Parabéns ao  pro-
fessor Hélcio Lacer-
da, que comemora e
festeja neste dia  01
de março,  mais um
aniversário, com fes-
ta e os tradicionais
parabéns .  Dese ja-
mos ao aniversarian-
te, muita paz, saúde
e  fe l ic idades ,  em
companhia  de  sua
esposa e filhos.

Idade nova no dia 03 de março. Ilustre Advogado, Dr. Genaro
Paschoini, comemora ao lado da esposa Sonia. Recepcionará ami-
gos e familiares para os cumprimentos. Dr. Genaro, um apreciador de
pimentas, prepara pessoalmente as conservas com uma variedade in-
finita e em breve lançará uma revista com a culinária especial, do
preparo, conserva e consumo com qualidade. Que neste novo ciclo,
todas as realizações de seus sonhos se concretizem. Parabéns!

André Marcom completou mais um ano de vida no
dia 27. Recebeu os melhores votos, de todos os ami-
gos. Um parabéns especial de sua esposa Maira
Marcom e de seu filho Raul. FELICIDADES!

VENDE- SE
1 Casa no Bairro

Aparecida: 3 dormitó-
rios, sala, cozinha,

banheiros e  garagem
para carros.

Contato: Vanessa
(16) 99705-4641
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Av. Do Carmo Nº545-547 - Centro
Fone:(16) 3202-0740/Fax: (16) 3203-3474

TRT/15ª Região – 1ª Vara do Trabalho de Jaboticabal

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

1ª VARA DO TRABALHO DE JABOTICABAL-SP
PROCESSO EDITAL DE LEILÃO (01/2014) A SER REALIZADO NO DIA 31 de março de 2014 “ÀS 14 HORAS”

Atenção: Pregão a ser realizado no salão de convenções do Hotel Recreio São Jorge, endereço Av. Carlos Berchieri, 1, CEP: 14887-050, 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 31/03/2014, às 14:00 horas, no seguinte endereço: Hotel Recreio São Jorge, endereço Av. Carlos Berchieri, 1, CEP: 14887-050, na cidade de Jaboticabal-
SP., será realizado LEILÃO JUDICIAL através leiloeiro MÁRIO SANA KASHIWAGUI, n. da matrícula na Junta Comercial 196, com escritório à Rua da Glória,
18 – 4º andar – cj. 43 – Cep 01510-000, centro – São Paulo-SP, pelo maior lance observado as ressalvas de cada processo, dos bens penhorados e avaliados, das
execuções em tramitação nos processos abaixo relacionados, fixados os percentuais devidos ao leiloeiro no ato da arrematação: 5% (cinco por cento) sobre o valor
da arrematação, pago pelo arrematante (inclusive o reclamante ao atuar nesta condição), em caso de adjudicação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da avaliação
ou 5% (cinco por cento) sobre o maior lance, se equiparada ao valor deste, a cargo do executado e acrescido a execução: no caso de pagamento da execução,
desistência, acordo e renuncia, 3% (cinco por cento) do valor da avaliação a ser pago pelo executado no prazo que o Juiz assinalar. Também será de 5% (cinco por
cento) sobre o valor da avaliação a ser pago pelo requerente, no caso de remição de bens pelo cônjuge, descendente ou ascendente do executado no prazo assinalado
pelo Juiz, o arrematante devera pagar o valor total do lance no prazo de 24 horas após a arrematação através de guia de deposito judicial, assinalado no art. 888,
§ 4º, da CLT, se não cumprir perderá o valor da comissão em benefício do leiloeiro e o valor do sinal de 30% em benefício da execução. Aos interessados em
arrematar bens imóveis esclarece-se desde já que os créditos relativos a imposto cujo fato gerador seja propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim os
relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens ou a contribuição de melhoria sub rogam-se sobre o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente
de boa fé, a não ser que conste indicação ou decisão judicial contrária. Caso as executadas não sejam encontradas ficam por este intimadas. Todos os casos omissos
ou duvidosos serão resolvidos pelo MM. JUIZ DO TRABALHO, inclusive sobre eventual parcelamento na arrematação de bens móveis ou imóveis:

LOTE 01 – Processo 1367-76.2013.5.15.0029 – ExProvAS – ESPÓLIO DE ANITA FERREIRA DA SILVA rep. p/ Anizio Ferreira da Silva E OUTRA
em face de ITALO LANFEDI INDÚSTRIS MECÂNICAS S.A: Um terreno situado nesta cidade, distrito, município e comarca de Monte Alto, medindo
45.302,20 metros quadrados, dentro das seguintes medidas e confrontações: “começam na Rua Oswaldo Cruz, sucessora da Travessa que liga a Avenida 15 de Maio
à Rua dos Diamantes, sucessora da Rua 1 da Vila Municipal, onde mede 74,00 metros; defletindo à direita, confronta-se com a Rua dos Diamantes, sucessora da rua
1 da Vila Municipal, onde mede 82,50 metros; defletindo à esquerda confronta-se pela Estrada Monte Alto-Taiaçu, onde mede 5,90 metros; segue-se à direita onde
mede 13,00 metros, e defletindo à esquerda onde mede 24,40 metros, confrontando pela Estrada Monte Alto-Taiaçu; daí segue-se à direita onde mede 5,00 metros,
e defletindo à esquerda onde mede 137,30 metros, sempre confrontando pela Estrada Monte Alto-Taiaçu e Prefeitura Municipal de Monte Alto; daí defletindo à
direita confronta-se com a Rodovia SP-305 (Vista Alegre do Alto – Monte Alto), onde mede 168,00 metros; defletindo à direita, confronta-se com a antiga Estrada
do Matadouro, onde mede 270,00 metros; daí segue-se à direita, onde mede 158,00 metros, e defletindo à esquerda onde mede 42,60 metros, sempre confrontando
com Pedro Fernandes; defletindo à direita 77,00 metros, confronta-se com a Avenida 15 de Maio até a Rua Oswaldo Cruz, sucessora da Travessa que liga a Avenida
15 de Maio à Rua dos Diamantes, sucessora da Rua 1 da Vila Municipal, local em que se iniciaram as divisas”. Cadastro Municipal nº 1347/83. PROPRIETÁRIA:
ITALO LANFREDI S/A – INDÚSTRIAS MECÂNICAS, CGC número 52.850.393/0001-26, com sede nesta cidade. TÍTULO AQUISITIVO: Transcrições nºs
10.209, 14.572 e 15.644, Lº 3-J, 3-M e 3-N, deste cartório. Imóvel registrado sob nº 8.077, do Livro nº2 de Registro Geral, do C.R.I. de Monte Alto. Em consulta
realizada junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Monte Alto, o imóvel atualmente está cadastrado sob o nº 10.655, com área total de 43.491,60
metros quadrados e construção com área de 13.088,07 metros quadrados. Conforme consta da AV-1/8.077, de 19 de janeiro de 1984, a empresa ITALO LANFREDI
S/A – INDÚSTRIAS MECÂNICAS, acima qualificada, construiu no imóvel supra matriculado que é murado por todos os lados, a sua indústria, constituída de diversos
pavilhões de tijolos, piso de concreto e cimento, cobertura com telhas de alumínio, brasilite e plástico, com 14.389,52 metros quadrados, situada à Rua Oswaldo
Cruz, número 193. Sobre o referido imóvel recaem penhoras cujas averbações são de nº 18, 19, 22, 24,25,26 e 27, bem como o arrolamento de averbação nº 28.
Avaliado em 26/01/2012 em R$11.846.299,40 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais, quarenta centavos),
considerando-se o preço do metro quadrado do terreno de R$ 140,00, totalizando R$6.342.308,00, e o preço do metro quadrado da área construída
de R$382,00.

LOTE 02: Processo 0016400-19.2007.5.15.0029 – RT – ELTON CARLOS DE SOUSA DIAS em face de BIANCHI AUTO POSTO LTDA N/P ANDRÉ
LUIS OKUBO + 2: 1) Apartamento n. 183, localizado no 18o andar do edifício Jardins de Luxemburgo, situado na Avenida Padre Arlindo Vieira, 520 na Saúde, 21o

sub-distrito, com a área privativa de 90.030 m2, área comum de 25.781 m2, área total de 115.811 m2, fração ideal no terreno de 1.0244%, livro n 02, registro
geral matrícula 153.687 ficha 01 14o Ofícial de registro de imóveis de São Paulo. Contribuinte 049.198.0009-6 que avalio em R$370.000,00 (trezentos e setenta
mil reais) – Vaga n. 46 do tipo P, da garagem localizada no 1o subsolo do Edifício Jardim de Luxermbrugo, com  a área privativa de 8,400 m2, área de garagem de
8,830 m2, área comum de 2,466 m2, área total de 19.696 m2, fração ideal de terreno de 0,0980%. Livro n 02 Registro Geral matrícula 153.754 ficha 01, 14o oficial
de registro de São Paulo, contribuinte 049.198.0009-6, que avalio em R$40.000,00 (quarenta mil reais) - Vaga n. 47 do tipo P, da garagem localizada no 1o subsolo
do Edifício Jardim de Luxermburgo, com  a área privativa de 8,400 m2, área de garagem de 8,830 m2, área comum de 2,466 m2, área total de 19.696 m2, fração
ideal de terreno de 0,0980%. Livro n 02 Registro Geral matrícula 153.755 ficha 01, 14o oficial de registro de São Paulo, contribuinte 049.198.0009-6, que avalio
em R$40.000,00 (quarenta mil reais). Total da penhora R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Obs.: ambas as garagens estão localizadas na Av. Padre
Arlindo de Vieira, 520, na Saúde, 21o sub-distrito. Avaliado em 450.000,00 em 26/09/2012.

LOTE 03: Processo 0000029-67.2013.5.15.0029 – CartPrec – FABIANO APARECIDO MORAES FREITAS em face de H.B.J CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, HYLSON BALDASSI JUNIOR e LUCIANA FERNANDES DESPEZZI BALDASSI: Imóvel: UM TERRENO situado nesta
cidade, distrito, município e comarca de Monte Alto, no loteamento denominado “RESIDENCIAL REAL PARAÍSO”, consistente do lote nº 05 da quadra 09, com
frente para a Rua Yolanda Phólio Branco, medindo 300,00 metros quadrados, ou seja, 12,00 metros de frente, com igual medida nos fundos, por 25,00 metros da
frente aos fundos em ambos os lados, confrontando-se  pela frente com a referida Rua; pelo lado direito de quem da Rua olha  para o imóvel, com o lote nº 04; pelo
lado esquerdo com o lote nº 06; e nos fundos com o Sistema de Lazer, lote esse destinado a fins residenciais. Cadastrado na Prefeitura local sob nº 17.804, conforme
averbação AV-1/28.673, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alto, matrícula nº 28.673. A V A  L I A Ç Ã O – Referido terreno, sem
benfeitorias, é avaliado, conforme pesquisa no mercado imobiliário local, em R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para garantia da dívida
referida na CPE, em 23/01/2013

LOTE 05: PROCESSO 0165800-39.2009.5.15.0029 RTOrd SÍLVIA MARIA CASASANTA CONTRA BALLO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ME: 1) 01 (uma) motocicleta marca honda, modelo BIZ 125 ES, placas DOW-5133, renavam 880433183, cor prata, ano e modelo 2006, gasolina, chassi
9C2JA04206R838895, em excelente estado de uso e conservação, avaliada em R$ 3.944,00; 2) 01 (uma) motocicleta marca honda modelo CG 150 TITAN ES,
placa DAT-1927, renavam 824303270, cor verde, ano e modelo 2004, gasolina, chassi 9C2KC08504R002335, em ótimo estado de uso e conservação, O bem se
encontra à Rua: Antônio Panichelli, 211 Monte Alto-SP, avaliada em R$ 3.292,00. Total da avaliação R$ 7.286,00 avaliada em 26/11/2012.

LOTE 06: Processo 3300-75.1999.5.15.0029 – RT – MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS em face de LANCHONETE AVALANXIS LTDA:
Automóvel que se encontra na Rua Geremias de Paula Eduardo, 1227, Monte Alto: automóvel marca fiat modelo Palio ELX, ano 1999, modelo 2000, 1.6 MPI,
gasolina, cor cinza, placas CZH4544, Renavam 723050287, chassi 9BD17823540949127, em nome de Cristina Ferreira de Souza, estando o veículo em excelente
estado de uso e conservação. Avaliado em 02/05/2012 em R$14.500,00.

LOTE 07: Processo Nº000158-77.2010.5.15.0029 – RT  DIEGO SILVA COELHO, exequente, contra QUALITY MAIS INCORPORAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA + 01: IMÓVEL: apartamento nº 32, localizado no segundo pavimento do CONDOMÍNIO “LA DOCCE VITTA”, nesta cidade e comarca
de Jaboticabal, situado na Rua Manoel Morgatto, número 300, Colina Verde, com área construída total de 80,72 metros quadrados, sendo 69,59 metros quadrados
de área útil ou privativa e 11,13 metros quadrados de área comum, sendo a ele vinculada a vaga de garagem individual número 06, localizada no térreo, no pátio de
estacionamento do condomínio, correspondendo-lhe uma fração ideal de 16,66666% no respectivo terreno e nas coisas de uso comum.” O imóvel é composto por
dois quartos, sendo uma suíte, banheiro social, sala, cozinha e área de serviço. Matrícula nº44.605, do Livro nº2 de Registro Geral do C.R.I. de Jaboticabal. Avaliado
em 21/11/2013, conforme pesquisa junto ao mercado, em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

LOTE 08: Processo nº0120800-94.2001.5.15.0029 – RT - LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS, em face de CUNHA LEITE & CIA. LTDA – ME.
Veículo encontrado à Rua Gal. Glicério, 45,nesta cidade:  01 (um) veículo GM/MONTANA CONQUEST, combustível Álcool/Gasolina, ano de fabricação 2.009, ano
modelo 2010, cor preta, placas EDA-4720, de Jaboticabal, chassi nº 9BGXL80P0AC122987, em bom estado geral de conservação E funcionamento, avaliada em
25/09/2013, conforme tabela FIPE, em R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

O pregão será realizado no endereço mencionado acima, ocasião em que poderá ocorrer alienação pelo melhor lance, se não sobrevier adjudicação ou
remissão.

AS PROPOSTAS PODERÃO SER ENCAMINHADAS, INCLUSIVE, POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO E-MAIL DA VARA
(saj.1vt.jaboticabal@trt15.jus.br) ou pelo sistema E-DOC, bem como através do e-mail do leiloeiro (contato@mskleiloesjudiciais.com.br) até a assinatura
do auto de arrematação, sem prejuízo de outras deliberações deste Juízo.

E para que cheguem ao conhecimento das reclamadas e seus proprietários ou sócios, foi expedido o presente edital, a ser publicado pela imprensa local e afixado
no lugar de costume na sede desta 1ª VARA DO TRABALHO, servindo também como notificação no caso de não localização de qualquer interessado. Também que
a juntada de via deste (ou de certidão) aos autos do processo respectivo servirá como certidão de designação, nos termos do artigo 162, § 4º, do código de processo
civil, sob autorização, determinação e supervisão da MM. JUIZ DO TRABALHO, está autorizada a livre divulgação pelo leiloeiro MARIO SANA KASHIWAGUI,
n. da matrícula na Junta Comercial 196, com escritório à Rua da Glória, 18 – 4º andar – cj. 43 – Cep 01510-000, centro – São Paulo-SP, em caso de devolução das
notificações postais serão substituídas pela publicação do presente. Jaboticabal 26 de fevereiro de 2014 – terça-feira. Eu, Rodrigo Rodrigues Politi, Diretor de
Secretaria, digitei, imprimi, conferi e encaminhei. (as.) -  Dr. Ismar Cabral Menezes Juiz do Trabalho.

PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTERIA E  R$ 8,00 MEIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE JABOTICABAL

Rua São Sebastião n.º 694, centro, Jaboticabal, Estado de São Paulo

CONTRIBUIÇÃO  SINDICAL
NOTIFICAÇÃO  PARA  RECOLHIMENTO

         Em atendimento ao disposto no artigo 605 da Consolidação,
das Leis do Trabalho, o Sindicato dos Empregados no Comércio de
Jaboticabal , entidade sindical de primeiro grau, representante dos
empregados nas empresas do comércio varejista e atacadista e far-
mácias e drogarias, que compõem o 1º e 2º Grupo do Plano da CNC,
no quadro a que se refere o artigo 577 da CLT, dos Municípios de
Jaboticabal, Monte Alto,Guariba, Cândido Rodrigues, Fernando Pres-
tes, Barrinha, Taiaçú, Taiúva, Vista Alegre do Alto, notifica as empre-
sas do setor de que deverão descontar a contribuição sindical de
seus empregados no mês de março ( artigo 582/CLT) e efetuar o
respectivo recolhimento até o dia 30/04/2014 ( artigo 583/CLT), na
Caixa Econômica Federal ou nos estabelecimentos bancários nacio-
nais integrantes do Sistema de Arrecadação dos Tributos Federais
(art.586/CLT). Referido recolhimento  deve ser efetuado em guias
próprias, as quais já estão sendo enviadas às empresas sujeitas ao
desconto/recolhimento. As empresas que não receberem referidas
guias em tempo hábil, poderão solicitá-las através do telefone/fax
(0XX16.3202.2380) , ou e-mail: secjaboticabal@netsite.com.br ou ain-
da, através de correspondência ao endereço seguinte: Rua São
Sebastião,694,centro, Jaboticabal, Cep.: 14.870.720. Estão sujeitas
ao recolhimento diretamente à Federação dos Empregados no Co-
mércio do Estado de São Paulo - FECOMERCIARIOS, as empresas
sediadas nas cidades inorganizadas em Sindicato, bem como naque-
las em que os sindicatos representantes ainda não tenham obtido o
código sindical apropriado junto à Caixa Econômica Federal. As
empresas inadimplentes ficarão sujeitas a multa, juros e correção
estabelecidos no artigo 600 da CLT, além de outras penalidades
impostas pela Fiscalização do Trabalho.

Jaboticabal,  28 de Fevereiro de 2014

BENEDITO  OCLÁVIO  FRIZZAS
- Presidente-

Martins Cruz & Cia Ltda., torna público que recebeu da CETESB
a  Renovação da Licença de Operação  nº 52001368, válida até 26/02/
2016 para fundição de metais ferrosos, sito à Rodovia Brigadeiro
Faria Lima nº 2200, km. 342 + 55metros, Jaboticabal/SP.

HOBBY CICLO COMERCIAL LTDA, torna público que requereu
na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de
Instalação para Indústria e Comércio de peças para bicicletas e mo-
tos, sito à Rua São João, 3.111, Distrito Industrial Bruno Verardino,
Jaboticabal/SP.

VENDE-SE
TRÊS  FRANQUIAS  DO  CARTÓRIO  POSTAL

Jaboticabal, Taquaritinga e Monte Alto. Montado e em pleno
funcionamento. Tratar com Lucas (16) 98821-1010 ou

(16) 99744-3333, (16) 3252-2688-  Adolfo.

CASA  JARDIM  SANTA  ROSA
2 DORMS E DEMAIS DEP.
ENTRADA DE R$ 5.600,00
PARCELAS DE R$ 586,00

FONE (16) 991959250 - Vagner Momo

ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA
EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato Rural de Jaboticabal, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associa-
dos, quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para se reunirem
em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 11 de março de
2014, em nossa sede social à Rua Castro Alves, n° 911, nesta cida-
de, às 15:00 horas, em primeira convocação com o número de asso-
ciados estabelecidos pelo Estatuto Social e, não havendo número
suficiente para instalação da Assembléia, será realizada às 16:00
horas em segunda convocação com o número de associados deter-
minado pelo Estatuto Social, dando plenos poderes à Diretoria deste
Sindicato para discutirem a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, dis-
cussão e votação da Ata da Assembléia anterior; b) Leitura, dis-
cussão e votação do Balanço e Relatório da Diretoria, referente ao
ano de 2013, com o parecer do Conselho Fiscal.

Jaboticabal/SP, 27 de fevereiro de 2014.

Sindicato  Rural  de  Jaboticabal
Ricardo  Bellodi  Bueno

Presidente

SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL

ROBOCOP
Sessão: 20:30 Censu-

ra: 14 ANOS
Sinopse: 2028. Já há

vários anos os drones têm
sido usados para fins mi-
litares mundo afora e
agora a empresa Omni-
Corp deseja que eles se-
jam usados também para
o combate ao crime nas
grandes cidades. Entre-
tanto, esta iniciativa tem
recebido forte resistência
nos Estados Unidos. Na
intenção de conquistar o
povo americano, Ray-
mond Sellars (Michael
Keaton) tem a ideia de
criar um robô que tenha
consciência humana, de
forma a aproximá-lo à
população. A oportunida-
de surge quando o polici-
al Alex Murphy (Joel
Kinnaman) sofre um
atentado, que o coloca
entre a vida e a morte.

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 01 DE MARÇO DE 2.014



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 01/2014
38ª CIRETRAN DE JABOTICABAL, PRAÇA GUERREIRO CECCHETTI, S/N  - JABOTICABALSP, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 6575/78 E  NA PORTARIA Nº 938/06, FAZ SABER AOS INTERESSADOS ABAIXO QUE

TEM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA PROVIDENCIAREM A RETIRADA DOS VEÍCULOS APREENDIDOS OU RETIDOS NESTA CIRETRAN, JUNTO À COMISSÃO DE LEILÃO, MEDIANTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS
EXISTENTES, SOB PENA DE SEREM VENDIDOS EM LEILÃO PÚBLICO.

001 APARECIDO DIONISIO PIRONI-KOMBI, 1974 AZUL CHS: BH328289, MOTOR: BF260598, PLACA BLW3895 PIRANGI/SP /002 ANITA FANZLAU-SIENA, 2001 AZUL CHS: 9BD17202423002169, MOTOR: 5253700, PLACA
DFO2993 SÃO PAULO/SP /CREDIFIBRA S/A CFI/003 PARATI, 1992 CINZA CHS: 9BWZZZ30ZNP232669, MOTOR: 1721325, PLACA BTE0981 JABOTICABAL/ /006 SERGIO MARCOS ALVES DA SILVA-UNO, 1985 AZUL CHS:
9BD1460003031047, MOTOR: 127A20110631519, PLACA AFD3975 JABOTICABAL/SP /007 LUIZ CARLOS DE CARVALHO-RANGER XLT, 1998 PRETA CHS: 8AFER13D3WJ065873, MOTOR: 4B8985B050970C, PLACA CXK2388
RIBEIRÃO PRETO/SP /010 MARCO ANTONIO BRAGA-CLIO, 2008 VERMELHA CHS: 8A1BB8B059L156853, MOTOR: D4DG752Q059243, PLACA EEJ7657 JABOTICABAL/SP /011 GISELE CRISTINA DIAS MANIGLIA-CELTA, 2011
PRETA CHS: 9BGRG08F0CG264894, MOTOR: NAB294791, PLACA EWR8758 FRANCA/SP /012 PEDRO MÁXIMIANO-FUSCA, 1978 BRANCA CHS: BJ725900, MOTOR: BJ426366, PLACA BKD7413 PITANGUEIRAS/SP /014
FLORENCIA DE SOUZA SOARES-PASSAT, 1978 BEGE CHS: BT199339, MOTOR: UP052130, PLACA BKD3067 JABOTICABAL/SP /015 DIOGO DE CAMPOS-PASSAT, 1979 BRANCA CHS: BT351147, MOTOR: BR309071, PLACA
CEH4319 JABOTICABAL/SP /016 ROSSI U ROSSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-PALIO, 2006 BRANCA CHS: 9BD17164G72889963, MOTOR: 178F1011*7337887*, PLACA DUN1042 RIBEIRÃO PRETO/SP /017 MÁRCIO JOSÉ
COSTA GARCIA-OMEGA, 1998 BRANCA CHS: 9BGVP19HWWB202797, MOTOR: BN0001030, PLACA CDL9346 URUPES/SP /018 ANTONIO DURIGAN-BRASÍLIA, 1979 BEGE CHS: BA800842, MOTOR: BN649034, PLACA CWJ3725
JABOTICABAL/SP /019 FUSCA,  QUEIMADO CHS: BO257392, MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /020 EDVALDO APARECIDO BREDA-SAVEIRO, 1999 AZUL CHS: 9BWZZZ376YP508613, MOTOR: UNF142736, PLACA CTA7574
NIPOA/SP /022 CLAUDEMIR JOSE DA COSTA-SANTANA, 1989 AZUL CHS: 9BWZZZ32ZKP08252, MOTOR: DANIF, PLACA CCR9443 ARARAQUARA/SP /025 MARIA IVANI RODRIGUES PIRES-FUSCA, 1973 BEGE CHS: BP960731,
MOTOR: BK049015, PLACA BKB7625 TERRA ROXA/SP /028 AUGUSTO LEANDRO E VALDECIR DE GODOI LEANDRO-BRASILIA, 1974 BEGE CHS: BA096907, MOTOR: BJ38931, PLACA BKI3763 ARARAQUARA/SP /032 SUELEN
MOTA FERREIRA-ESCORT, 1983 CINZA CHS: 9BFBXXLBABDM22820, MOTOR: 408729, PLACA CEW2532 JABOTICABAL/SP /034 OPALA,  BRANCO CHS: KB118332, MOTOR: 0JO926PA, PLACA S/PLACA  /036 ALDA CONTIERO
DA SILVA-UNO, 1992 AZUL CHS: 9BD146000N3903512, MOTOR: 3592771, PLACA BJG7551 RIO CLARO/SP /037 PASSAT,  BEGE CHS: DANIF, MOTOR: UP586904, PLACA S/PLACA  /041 JULIO CESAR PEREIRA-QUANTUM, 1989
CINZA CHS: 9BWZZZ33ZKP03109, MOTOR: UR034167, PLACA BLQ0931 JABOTICABAL/SP /OMNI S/A CRED. FIN. INV./042 BANCO FINASA S/A-206, 2001 PRATA CHS: 9362A7LZ91W073123, MOTOR: 10TR01Q0021549,
PLACA GZO5779 RIBEIRÃO PRETO/SP /ADRIANO SANTOS VARJAO/043 OSWALDO BULGARELLI-PASSAT, 1979 BEGE CHS: BT299742, MOTOR: BR188877, PLACA BKD8104 JABOTICABAL/SP /044 ANTONIO DORIVAL
CASARE-FIORINO, 1981 AMARELA CHS: 147A0354218, MOTOR: 127A0111316804, PLACA BMO5945 TAQUARITINGA/SP /045 MARIA NASARE PEREIRA DA SILVA-ESCORT, 1994 PRATA CHS: 9BFZZZ54ZPB421840, MOTOR:
1597195, PLACA BKD4131 JABOTICABAL/SP /047 DANIEL ZURDO MORAIS-UNO, 1993 AZUL CHS: 9BD146000N3904210, MOTOR: 3591443, PLACA BJG6576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP /050 ADENILDO FELIX DA SILVA-
FUSCA, 1970 BRANCA CHS: BS007170, MOTOR: BJ640003, PLACA CQA0347 BEBEDOURO/SP /053 MONZA, 1985 CINZA CHS: 9BG5JG11ZFB003209, MOTOR: 18A31044258, PLACA BPG4288 TAIACU/ /054 NELSON DE SOUZA
CARDOSO-BRASILIA, 1976 BEGE CHS: BA315179, MOTOR: S/NUMERO, PLACA BKB9155 PITANGUEIRAS/SP /055 SAVEIRO, 1994 CINZA CHS: 9BWZZZ30ZRP297752, MOTOR: S/MOTOR, PLACA BMR3042 PORTO FERREIRA/
/056 LUAN RIBEIRO DE SOUZA-PASSAT, 1980 CINZA CHS: BT379396, MOTOR: UP533381, PLACA CLZ8162 ARARAQUARA/SP /057 MÁRCIO APARECIDO NUNES-GOL, 2002 BRANCA CHS: 9BWCB05XX3T022271, MOTOR:
UPD013499, PLACA DGI0493 JABOTICABAL/SP /BANCO ITAUCARD S/A/058 AMARO FRANCISCO ALVES FILHO-MONZA, 1985 PRATA CHS: 9BG5JK11ZFB033481, MOTOR: 18A31072120, PLACA BMO4436 TAQUARITINGA/
SP /059 UNO, 2008 PRETA CHS: 9BD15802786138700, MOTOR: 146E1011*8267569, PLACA EDV1198 RIBEIRÃO PRETO/ /060 ALBA FRANCHI-FUSCA, 1973 BRANCA CHS: BP968617, MOTOR: BF654400, PLACA CEH0963
JABOTICABAL/SP /061 ESCORT,  QUEIMADO CHS: DANIF., MOTOR: XUSC068115, PLACA S/PLACA  /065 TIPO, 1994 PRATA CHS: ZFA160000R4989205, MOTOR: 9179595, PLACA BLO7779 JABOTICABAL/ /066 LEANDRO
APARECIDO DA SILVA-MONZA, 1983 BRANCA CHS: 9BG5JK08SEB003997, MOTOR: 18AX31034602, PLACA BKL4729 JABOTICABAL/SP /067 PALIO, 2002 AZUL CHS: 9BD17103232221655, MOTOR: 5533124, PLACA DJA5313
SÃO PAULO/ /070 ROSSI E ROSSI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA-UNO, 2008 CINZA CHS: 9BD15822786087103, MOTOR: 146E1011*8036745, PLACA EAH1101 RIBEIRÃO PRETO/SP /071 FLEURY MARCOLINO-BRASILIA,
1976 BRANCA CHS: BA354856, MOTOR: BF875001, PLACA CQA2681 TAIACU/SP /074 MAGALI NAVARRO ESTRACINE-FUSCA, 1970 AZUL CHS: BP776575, MOTOR: S/ACESSO, PLACA CTX8525 TAQUARATINGA/SP /075
ESCORT SUCATA,  AZUL CHS: S/CHASSI, MOTOR: S/MOTOR, PLACA S/PLACA  /077 SEBASTIÃO RODRIGUES DE AMORIM FILHO-ESCORT, 1995 CINZA CHS: 9BFZZZ54ZSB656223, MOTOR: 1849485, PLACA BZI4118
JABOTICABAL/SP /082 JOSE RUBENS DA SILVA-ESCORT, 1993 AZUL CHS: 9BFZZZ54ZPB330345, MOTOR: 1475333, PLACA BMO1836 JABOTICABAL/SP /085 ERGILDO DE JESUS FRANCA-FIAT 147, 1980 MARROM CHS:
FIAT147A0284247, MOTOR: 127A20111919190, PLACA BLX0867 PIRANGI/SP /086 BANCO FINASA BMC S/A-STRADA, 2005 BRANCA CHS: 9BD27801C62475243, MOTOR: 7U*0148047*, PLACA DNQ1340 JABOTICABAL/SP
/DEJAIR DE FREITAS/087 NATANAEL BOSSATO-FIAT 147, 1985 BRANCA CHS: 9BD147A0001000853, MOTOR: 127A0110228317, PLACA BLT2971 JABOTICABAL/SP /088 CLAUDINEI BENETASSO-CORCEL, 1981 CINZA CHS:
LB4KZA76954, MOTOR: S/NUMERO, PLACA BKE5925 JABOTICABAL/SP /089 CLEYTON ALVES BORGES-PASSAT, 1984 BRANCA CHS: 9BWZZZ32ZEP061211, MOTOR: UN070016, PLACA BKD1108 JABOTICABAL/SP /090
ABRUCEZZI E CERUTTI VEÍCULOS LTDA ME-VECTRA, 1995 PRETA CHS: 9BGLK19BSSB312334, MOTOR: C20NE31031158L, PLACA CAF5610 JABOTICABAL/SP /091 OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS-CORCEL, 1979 BEGE
CHS: LB4KXT59060, MOTOR: 731849, PLACA BLW8769 SERTÃOZINHO/SP /092 PEDRO GONÇALVES DA SILVA-FUSCA, 1972 VERDE CHS: BP845562, MOTOR: BH33497, PLACA BMO6163 JABOTICABAL/SP /098 JOSÉ
AUGUSTO AVILEZ-CHEVETTE, 1983 CINZA CHS: 5C08UCC185876, MOTOR: 3JG22PA, PLACA CEH2721 JABOTICABAL/SP /102 JOSÉ GERCINO DA SILVA-BRASILIA, 1978 BEGE CHS: BA535990, MOTOR: S/MOTOR, PLACA
BKC4176 MONTE ALTO/SP /104 JOSÉ ROBERTO MAURICIO-VECTRA, 1997 AZUL CHS: 9BGJL19FVVB800353, MOTOR: QN001035, PLACA JTW3399 MATAO/SP /106 LUCIANE CRISTINA MARTINS-ESCORT, 1995 CINZA CHS:
9BFZZZ54ZSB672298, MOTOR: UVA009978, PLACA BLZ5270 MONTE ALTO/SP /BV FINANCEIRA S/A CFI/107 LUIZ CARLOS SOARES-CORCEL, 1978 AZUL CHS: LB4JUL66929, MOTOR: 645746, PLACA CKG7452 PITANGUEI-
RAS/SP /108 DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL-STILO, 2007 PRATA CHS: 9BD19240R73068932, MOTOR: J1*0344961*, PLACA EAH0232 RIBEIRÃO PRETO/SP /VANDERCY TEIXEIRA RODRIGUES/112 PASSAT, 1978
CINZA CHS: BT181099, MOTOR: BR006251, PLACA CWJ4176 JABOTICABAL/ /114 PRISCILA DE JESUS MUNIZ-RD 135, 1996 BRANCA CHS: 9C62MW000T0043145, MOTOR: 2MW043145, PLACA KCQ9433 JABOTICABAL/SP
/115 CG,  VERMELHA CHS: DANIF, MOTOR: BR101184, PLACA S/PLACA  /116 CG,  AZUL CHS: DANIF, MOTOR: JC18E4049028, PLACA S/PLACA  /117 ANDERSON FARIAS GONZAGA-PASSAT, 1980 BRANCA CHS: BT352416,
MOTOR: BR305373, PLACA BKL0083 JABOTICABAL/SP /119 JAYME BINATTO FILHO-FUSCA, 1974 AZUL CHS: BP994577, MOTOR: BF683600, PLACA BKB7086 PITANGUEIRAS/SP /124 PAULO ROBERTO DEL VALLE-TIPO,
1995 PRETA CHS: ZFA160000S2758711, MOTOR: 9373171, PLACA CAO7947 SÃO PAULO/SP /125 JOSE ANTONIO RONCOLETTA-GOL, 1994 AZUL CHS: 9BWZZZ30ZRT133982, MOTOR: S/NUMERO, PLACA BKD5813
JABOTICABAL/SP /126 ELDER DA SILVA SANTOS-GOL, 1996 PRATA CHS: 9BWZZZ377TT100831, MOTOR: SP0146073, PLACA BRZ5504 PITANGUEIRAS/SP /127 CARLOS HENRIQUE VIEIRA-UNO, 1993 BRANCA CHS:
9BD146000P5136532, MOTOR: 3857691, PLACA BQW4151 JABOTICABAL/SP /128 MARIA OLINTA MONTEIRO SILVA-FUSCA, 1971 BRANCA CHS: BP788932, MOTOR: BF596657, PLACA BKD6725 JABOTICABAL/SP /129
YAMAHA,  BRANCA CHS: DANIF., MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /130 MÁRCIO PEREIRA DA SILVA-CG 125, 2010 VERMELHA CHS: 9C2JC4110AR671706, MOTOR: JC41E1A671706, PLACA EON8575 JABOTICABAL/SP /
BCO PANAMERICANO SA/132 CG,  AZUL CHS: DANIF., MOTOR: CG125E-1030309, PLACA S/PLACA  /134 VALDETE FERREIRA LOPES-NXR 125, 2005 AZUL CHS: 9C2JD20205R025803, MOTOR: JC30E95025803, PLACA
HCN5119 CHAPADA DO NORTE/MG /MOTO MINAS MULTIMARCAS LTDA/135 JHONATAN ALVES DE OLIVEIRA-FACTOR, 2010 PRETA CHS: 9C6KE1200A0043482, MOTOR: E3C8E-043482, PLACA CDO6584 JABOTICABAL/
SP /BCO. BRADESCO FINANC S/A/136 RAFAEL NASCIMENTO DE SOUZA-CG 125, 2011 PRETA CHS: 9C2JC4110BR729339, MOTOR: JC41E1B729339, PLACA EON9197 JABOTICABAL/SP /BCO PANAMERICANO S/A/137
JEFERSON SOUZA GOMES-CG 125, 1989 PRATA CHS: 9C2JC1801KR408716, MOTOR: JC18E2026911, PLACA CSH7999 MONTE ALTO/SP /138 CARLOS ALBERTO REVOLTI-CG 125, 1999 AZUL CHS: 9C2JC2500XR228043,
MOTOR: JC25E-X228043, PLACA CSH8380 JABOTICABAL/SP /141 CAIO CESAR DE OLIVEIRA-CG 150, 2005 VERMELHA CHS: 9C2KC08105R840185, MOTOR: KC08E15840185, PLACA DLV3429 JABOTICABAL/SP /142 LUIZ
ALBERTO GOMES QUIRICO-CG 125, 2012 PRETA CHS: 9C2JC4110CR492344, MOTOR: JC41E1C492344, PLACA EON9989 JABOTICABAL/SP /BANCO ITAÚ CARD S/A/143 APARECIDA RAMALHO DA SILVA SANTOS-CG 125,
2010 PRETA CHS: 9C2JC4110BR409593, MOTOR: JC41E1B409593, PLACA EHD3606 MONTE ALTO/SP /BCO PANAMERICANO S/A/144 CG,  PRETA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /145 WELLINGTON CARLOS
DE ANDRADE-CG 125, 2002 AZUL CHS: 9C2JC30212R524685, MOTOR: JC30E22524685, PLACA CSH9611 JABOTICABAL/SP /146 RODRIGO GASPARINO-CG 150, 2005 LARANJA CHS: 9C2KC08206R800392, MOTOR: DANIF,
PLACA DNR7939 JABOTICABAL/SP /CIFRA S/A CRED. FIN. INV./147 CG,  AZUL CHS: 294DANIF, MOTOR: JC18E4064014, PLACA S/PLACA  /148 YBR,  VERMELHA CHS: DANIF., MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /149 LUCIANO
ROBERTO FERREIRA DE SIMONI-LANDER, 2012 VERMELHA CHS: 9C6KG0210D0056801, MOTOR: G379E-030336, PLACA FIV3456 JABOTICABAL/SP /BCO YAMAHA MOTOR BRASIL S/A 150 CG,  AZUL CHS: DANIF, MOTOR:
DANIF., PLACA S/PLACA  /151 DINALVA PEREIRA DOS SANTOS-NX-4 FALCON, 2008 PRETA CHS: 9C2ND07008R010741, MOTOR: ND07E-8010741, PLACA ECD1346 JABOTICABAL/SP /152 JOSÉ ALONSO DA SILVA JUNIOR-
CG 150, 2011 CINZA CHS: 9C2KC1670CR450414, MOTOR: KC16E7C450414, PLACA EON9785 JABOTICABAL/SP /BANCO ITAUCARD S/A/154 CRISTIANO MOTA ARAÚJO-CG 150, 2009 VERMELHA CHS: 9C2KC1550AR024204,
MOTOR: KC15E5A024204, PLACA EOW5429 JABOTICABAL/SP /155 SUELEN CRISTINA BERNAL FERREIRA-BIZ, 2011 VERDE CHS: 9C2JC4820BR029517, MOTOR: JC48E2B029517, PLACA EON9043 JABOTICABAL/SP /
BANCO ITAUCARD S/A/156 CELIA FONTANINI RAMOS-CG 125, 1995 VERMELHA CHS: 9C2JC2501SRS91595, MOTOR: JC25E-SS91595, PLACA BSO3354 SERTÃOZINHO/SP /157 ANGELA APARECIDA DE CARVALHO PEREIRA-
C100 DREAM, 1995 VERMELHA CHS: 9C2HA0501SRS00578, MOTOR: C100KSE-S00821, PLACA BJW1199 JABOTICABAL/SP /158 ADRIANA CARDOSO-CG 125, 2001 VERMELHA CHS: 9C2JC30201R069855, MOTOR: JC30E21069855,
PLACA CRX4808 TUPA/SP /159 JULIANA MACHADO DA SILVA-EN 125, 2008 PRATA CHS: 9CDNF41LJ9M276586, MOTOR: F466BR333832, PLACA CDO6259 JABOTICABAL/SP /160 CG,  AZUL CHS: DANIF, MOTOR:
CG1252113050, PLACA S/PLACA  /161 MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA-C100, 1998 VERMELHA CHS: 9C2HA050WWR021661, MOTOR: HA05E-W021661, PLACA BJY9983 JABOTICABAL/SP /162 MARCIA VALERIA
MARTINS-MAX 125, 2007 VERMELHA CHS: 94J2XCCC77M016834, MOTOR: JCC7046695, PLACA DWW0535 MONTE ALTO/SP /165 BRUNA BIANCA FARIA-WEB 100, 2005 PRATA CHS: 94J1XFBG55M011460, MOTOR:
JBG5013151, PLACA DNP5918 JABOTICABAL/SP /166 DAVID WILLIAN DIAS-DT 200, 1997 AZUL CHS: 9C64AN100V0015569, MOTOR: 4AN015569, PLACA CFD0494 JABOTICABAL/SP /167 ANSELMO COSTA FERNANDES-CG
125, 2003 VERMELHA CHS: 9C2JC30203R128338, MOTOR: JC30E23128338, PLACA CSH9491 JABOTICABAL/SP /168 FABIO LUIS SCHINEIDERS MARTINS-CG 150, 2005 VERDE CHS: 9C2KC08105R836507, MOTOR: KC08E15836507,
PLACA DRW8770 JABOTICABAL/SP /169 CG 125, 2008 PRETA CHS: DANIF, MOTOR: JC30E78514220, PLACA S/PLACA  /170 EMERSON GLODOLPHO SCAQUITTO-WEB 100, 2007 PRATA CHS: 94J1XFBE77M050012, MOTOR:
JBE7063694, PLACA DVY2498 JABOTICABAL/SP /BV FINANCEIRA S/A CFI/171 CARLOS CÉSAR MARUCCI-CRYPTON, 2001 VERMELHA CHS: 9C6KE020010041448, MOTOR: E302E-041422, PLACA LNK3064 SÃO PAULO/SP
/173 FRANCO RODRIGUES MATEUS-BIZ 125, 2007 VERMELHA CHS: 9C2JA04107R049501, MOTOR: JA04E17049501, PLACA CDO5158 JABOTICABAL/SP /BANCO FINASA S/A/174 CG,  AZUL CHS: DANIF, MOTOR: DANIF.,
PLACA S/PLACA  /175 JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS-CB 300, 2011 AMARELA CHS: 9C2NC4310BR273505, MOTOR: NC43E1B273505, PLACA EON9596 JABOTICABAL/SP /AYMORE CRED. FIN. INV. S/A/176 JOSIAS ALVES DE
AZEVEDO-STX 200, 2007 ROXA CHS: 94J2XHEK78M006161, MOTOR: JEAK7004987, PLACA CDO5332 JABOTICABAL/SP /177 ANA MARIA DE SOUZA-NXR 150, 2010 VERMELHA CHS: 9C2KD0530AR017081, MOTOR:
KD05E3A017081, PLACA HIT6735 GUAXUPE/MG /BV FINANCEIRA S/A CRED FIN. INV./178 ANA CAROLINA DEL VECCHIO-C100, 2003 AZUL CHS: 9C2HA07103R060441, MOTOR: HA07E13060441, PLACA DJT6131
JABOTICABAL/SP /179 ANDRE ARAUJO ALVES-CG 150, 2006 PRATA CHS: 9C2KC08207R015334, MOTOR: KC08E27015334 , PLACA DVY1764 JABOTICABAL/SP /180 CG,  CINZA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA
/181 JOSÉ LUIZ BERTONI ME-INTRUDER 125, 2007 VERMELHA CHS: 9CDNF41AJ8M050483, MOTOR: F401BR156477, PLACA DNX2216 RIBEIRÃO PRETO/SP /182 CG,  PRETA CHS: 116DANIF., MOTOR: JC18E-2030440, PLACA
S/PLACA  /183 ADRIANO PEREIRA DA SILVA-YBR 125, 2006 VERDE CHS: 9C6KE092060021506, MOTOR: E382E-020563, PLACA DOK5080 JABOTICABAL/SP /184 FRANCISCO SOARES FILHO-YBR 125K, 2004 PRATA CHS:
9C6KE044050090920, MOTOR: E338E-090059, PLACA CRX8612 JABOTICABAL/SP /185 JÚLIO CÉSAR GESSI-CG 125, 2011 PRETA CHS: 9C2JC4110CR404417, MOTOR: JC41E1C404417, PLACA EON9837 JABOTICABAL/SP /
BANCO ITAUCAR S/A/187 ANTONIO LOPES SALADA NETO-CBX 200, 1998 VERMELHA CHS: 9C2MC270WWR014186, MOTOR: MC27E-W014186, PLACA CJG4978 JABOTICABAL/SP /188 GLAUCIA HELENA LUPPI-C100 BIZ,
2002 VERDE CHS: 9C2HA07103R012271, MOTOR: HA07E13012271, PLACA DHN3268 RIBEIRÃO PRETO/SP /CIFRA S/A CRED. FIN. INV./189 DINO LUIZ DOS SANTOS-CG 150, 2011 AZUL CHS: 9C2KC1660CR504300, MOTOR:
KC16E6C504300, PLACA EON9682 JABOTICABAL/SP /BANCO ITAÚ CARD S/A/190 PAULA ROBERTA MIGOSE RODRIGUES-HUNTER, 2006 VERMELHA CHS: 94J2XECE66M012569, MOTOR: JCE6027452, PLACA DPU3797
JABOTICABAL/SP /192 RODRIGO SARDANELLI-CG 125, 1988 VERDE CHS: 9C2JC1801JR141249, MOTOR: 1610044, PLACA BJW3279 TAQUARITINGA/SP /193 RODRIGO DE SOUZA FELISBERTO-JAGUAR, 1996 PRETA CHS:
9CEHCJ49VTM000436, MOTOR: J12625, PLACA CHG6185 RIBEIRÃO PRETO/SP /194 CG,  PRETA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /195 SILMARA MARIA VIEIRA-MAX 125, 2007 PRATA CHS: 94J2XDCH78M021546,
MOTOR: JCH7061602, PLACA DWW0402 MONTE ALTO/SP /197 JOSE ROBERTO EMILIANO-CBX 250, 2008 CINZA CHS: 9C2MC35008R131132, MOTOR: MC35E-8131132, PLACA CDO6164 JABOTICABAL/SP /BCO.
PANAMERICANO S/A/199 MÁRCIO LUIZ OIAN-CG 150, 2011 VERMELHA CHS: 9C2KC1680CR414343, MOTOR: KC16E8C414343, PLACA EON9757 JABOTICABAL/SP /BCO. BRADESCO FINANC. S/A/200 WALACE DE
ANDRADE ALVES-CG 150, 2011 PRATA CHS: 9C2KC1670BR352586, MOTOR: KC16E7B352586, PLACA EON9142 JABOTICABAL/SP /BCO PANAMERICANO S/A/201 ANANIAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-CG 150, 2004
VERDE CHS: 9C2KC08505R800851, MOTOR: KC08E55800851, PLACA DLV3468 JABOTICABAL/SP /202 CG,  PRETA CHS: 983DANIF., MOTOR: KC08E14809983, PLACA S/PLACA  /203 PANAMERICANO ARR. MERCANTIL S/A-
CG 125, 2003 VERMELHA CHS: 9C2JC30104R077725, MOTOR: JC30E14077725, PLACA DHI0629 JABOTICABAL/SP /PANAMERICANO ARR. MERCANTIL S/A/204 FRANCISCA SANTA ROSA LACERDA-C100, 2000 VERMELHA
CHS: 9C2HA0710YR219290, MOTOR: HA07E-Y219290, PLACA CWS7201 JABOTICABAL/SP /205 IVANILDA FERREIRA GIRDZYAUSKAS-C100, 2004 PRETA CHS: 9C2HA07005R804558, MOTOR: HA07E-5804558, PLACA
DJX8941 SERTÃOZINHO/SP /206 ADRIANA PAULA BOSSATO ANTONIO-C100, 2003 AZUL CHS: 9C2HA07203R010342, MOTOR: HA07E23010342, PLACA HSW9057 JABOTICABAL/SP /207 MÁRIO JOSÉ DE FRANCA-CG 150,
2005 PRATA CHS: 9C2KC08106R821220, MOTOR: KC08E16821220, PLACA DLV2635 MATAO/SP /210 CG,  VERMELHA CHS: DANIF., MOTOR: CG125BRE1576841, PLACA S/PLACA  /214 CG,  VERDE CHS: DANIF, MOTOR:
JC35EW100226, PLACA S/PLACA  /215 CG,  VERDE CHS: DANIF, MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /217 ARGEMIRO MARCELINO DE PAULA-YBR 125, 2000 VERDE CHS: 9C6KE010010020906, MOTOR: E308E-021054, PLACA
GSN8161 MONTE ALTO/SP /218 MARCIO RODRIGO MACHADO SILVA-CG 150, 2006 PRATA CHS: 9C2KC08106R949745, MOTOR: KC08E16949745, PLACA DTG8966 JABOTICABAL/SP /219 CARLOS EDUARDO NAVARINE-CG
125, 1994 CINZA CHS: 9C2JC2501RRS11574, MOTOR: JC25E-RS11574, PLACA BJW4202 MONTE ALTO/SP /220 PEDRO ANTONIO MATTURO-CG 125, 2001 VERMELHA CHS: 9C2JC30101R089025, MOTOR: JC30E11089025,
PLACA DHM5567 TAQUARITINGA/SP /221 DANILO APARECIDO BRAZ MIALICHI-CG 125, 2000 PRATA CHS: 9C2JC30201R004655, MOTOR: JC30E21004655, PLACA CTY4120 JABOTICABAL/SP /223 RONIE CESAR DA SILVA
DOMINGOS-HUNTER, 2007 PRETA CHS: 94J2XMJG77M019306, MOTOR: ZS147FMF27102122, PLACA DVW8904 ITAPOLIS/SP /224 SEBASTIANA GOMES DO NASCIMENTO-SPEED 150, 2008 PRETA CHS: 95VCA1G288M020806,
MOTOR: C3F8021408, PLACA DWW8610 SERTAOZINHO/SP /225 JUVENAL PEREIRA DA COSTA-CG 125, 1995 VERMELHA CHS: 9C2JC2501SRS47061, MOTOR: JC25E-SS47061, PLACA GTU0451 GUAXUPE/MG /226 CG 125,
VERMELHA CHS: DANIF., MOTOR: JC25E-X095158, PLACA S/PLACA  /227 FRANCISCO VICENTE DE BELLO-CG 125, 2001 VERMELHA CHS: 9C2JC30101R130769, MOTOR: JC30E11130769, PLACA CSH9097 JABOTICABAL/SP
/228 CG,  PRETA CHS: DANIF., MOTOR: CG125BR2121324, PLACA S/PLACA  /229 YBR 125E,  PRATA CHS: DANIF, MOTOR: E337E-013526, PLACA S/PLACA  /230 CG,  VERMELHA CHS: DANIF., MOTOR: CG125BR1409444, PLACA
S/PLACA  /231 CG,  CINZA CHS: DANIF, MOTOR: CG125BR1078551, PLACA S/PLACA  /232 PAULO HENRIQUE CREPALDI FERNANDES-DT 180, 1982 PRETA CHS: 5L9016188, MOTOR: CG125BRE1501844, PLACA BVK5697
CRAVINHOS/SP /233 TIAGO LEITE PEREIRA-CG 125, 2004 AZUL CHS: 9C2JC30104R094325, MOTOR: JC30E14094325, PLACA CQS9567 JABOTICABAL/SP /234 CG,  ROSA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /235
CG,  PRETA CHS: DANIF, MOTOR: S/MOTOR, PLACA S/PLACA  /236 CG 150,  PRETA CHS: 051DANIF., MOTOR: KC08E58108051, PLACA S/PLACA  /237 CG,  AZUL CHS: DANIF., MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /238 CG,
VERMELHA CHS: DANIF., MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /239 CG,  AZUL CHS: DANIF, MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /240 MARTA AKIKO TAKAKUWA VISICATO-CG 150, 2005 PRETA CHS: 9C2KC08106R804168, MOTOR:
KC08E16804168, PLACA DOK0176 MONTE ALTO/SP /241 RODRIGO AUGUSTO LINS DAMIÃO-CG 125, 1999 AZUL CHS: 9C2JC2500XR196976, MOTOR: JC25E-X196976, PLACA CSH8279 JABOTICABAL/SP /242 MARCOS
ANTONIO FARINELLI EPP-CG 125, 2000 PRATA CHS: 9C2JC30101R013899, MOTOR: JC30E11013899, PLACA BKZ9840 JABOTICABAL/SP /243 W E L EXPRESS SERVIÇOS DE ENTREGA LTDA-CG 125, 1994 AZUL CHS:
9C2JC2501RRS26739, MOTOR: JC25E-RS26739, PLACA BKX8747 JABOTICABAL/SP /246 ANDREIA CRISTINA MARTINS-CG 125, 1997 VERMELHA CHS: 9C2JC250VVR141147, MOTOR: JC25E-V141147, PLACA BSO1277
JABOTICABAL/SP /247 JOAQUIM CORREIA DA SILVA-CG 125, 1991 VERMELHA CHS: 9C2JC1801MR581123, MOTOR: 2147616, PLACA BKZ9573 MONTE ALTO/SP /249 CG,  PRATA CHS: DANIF., MOTOR: DANIF, PLACA S/
PLACA  /250 LEANDRO APARECIDO UZAN-CG 125, 1989 PRETA CHS: 9C2JC1801KR212067, MOTOR: 2012094, PLACA BJW5444 MONTE ALTO/SP /251 BENEDITO CARLOS SICONTE-CBX 200, 2001 VERMELHA CHS:
9C2MC27001R023680, MOTOR: MC27E-1023680, PLACA DCP4211 PITANGUEIRAS/SP /252 JOSÉ APARECIDO PEREIRA-WEB 100, 2007 PRETA CHS: 94J1XFBF77M051126, MOTOR: JBE7064589, PLACA DVY2547 JABOTICA-
BAL/SP /253 DIEGO SILVA DA CUNHA-CG 150, 2011 PRETA CHS: 9C2KC1670BR529278, MOTOR: KC16E7B529278, PLACA EON9329 JABOTICABAL/SP /BANCO PANAMERICANOP S/A/254 PANAMERICANO ARR. MERCAN-
TIL S/A-YBR 125, 2005 PRETA CHS: 9C6KE092060014921, MOTOR: E382E-014348, PLACA DOP2657 BEBEDOURO/SP /PANAMERICANO ARR. MERCANTIL S/A/255 DELVANA MARTINS DE SOUZA-CG 150, 2007 AZUL CHS:
9C2KC08108R102266, MOTOR: KC08E18102266, PLACA CDO5121 JABOTICABAL/SP /BANCO FINASA S/A/256 LUCAS SANTOS SILVA-CG 150, 2006 PRETA CHS: 9C2KC08506R865310, MOTOR: KC08E56865310, PLACA
DVE3051 JABOTICABAL/SP /CIFRA S/A CRED. FIN. INV./257 CG 125, 1981 VERMELHA CHS: CG125BR1134521, MOTOR: CG125BR1087060, PLACA BSJ0349 JABOTICABAL/ /258 CG,  AZUL CHS: DANIF, MOTOR: DANIF., PLACA
S/PLACA  /259 CBX 250,  VERMELHA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /261 STRADA,  PRETA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /262 S/REGISTRO-CG 150, 2010 CINZA CHS: 9C2KC1670BR331706,
MOTOR: KC16E7B331706, PLACA S/PLACA  /263 RD,  VERMELHA CHS: DANIF., MOTOR: 2MW042258, PLACA S/PLACA  /264 GILNEI ALMEIDA DE SOUZA-YBR 125, 2001 PRATA CHS: 9C6KE010010040752, MOTOR:
E308E040486, PLACA AKA4692 PONTA GROSSA/PR /265 CG 150, 2010 PRETA CHS: 9C2KC1550AR209826, MOTOR: KC15E5A209826, PLACA EHN9177 PONTAL/ /267 POP 100, 2007 PRETA CHS: 9C2B02107R043107, MOTOR:
HB02E17043107, PLACA DVY2343 JABOTICABAL/ /268 CG,  VERMELHA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /272 CBX 250, 2002 AZUL CHS: 9C2MC35002R033109, MOTOR: MC35E-2033109, PLACA DFB3422
PITANGUEIRAS/ /273 ELEGANT 50, 1995 LARANJA CHS: 9CEHC050SRM000505, MOTOR: S92900, PLACA BJW1030 JABOTICABAL/ /274 RD 135, 1991 PRETA CHS: 9C62MW000M0025850, MOTOR: 2MW-025850, PLACA
CMZ8139 LEME/ /277 CG,  VERDE CHS: DANIF, MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /278 CG,  VERMELHA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /279 CG 125,  PRETA CHS: DANIF., MOTOR: JC25E-V153029, PLACA S/
PLACA  /280 YBR,  CINZA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /281 CG,  VERMELHA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /282 CG,  CINZA CHS: DANIF., MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /283 CG,  PRATA
CHS: 711DANIF, MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /285 HUNTER, 2008 VERMELHA CHS: 94J2XSBA88M006443, MOTOR: JBBA8005728, PLACA CDO5773 JABOTICABAL/ /286 IGOR AUGUSTO DE MELLO-CG 125, 2001 VERDE
CHS: 9C2JC30101R189320, MOTOR: JC30E11189320, PLACA CZY1578 JABOTICABAL/SP /287 YBR 125, 2004 AZUL CHS: DANIF, MOTOR: E338E-075667, PLACA S/PLACA TAQUARITINGA/ /288 S/REGISTRO-CG 125, 2012
PRETA CHS: 9C2JC4110CR425459, MOTOR: JC41E1C425459, PLACA S/PLACA  /289 CG 125, 1992 AZUL CHS: 9C2JC1801NR236918, MOTOR: 4028678, PLACA BHY4101 JABOTICABAL/ /290 CG 125, 1989 PRETA CHS:
9C2JC1801KR422079, MOTOR: 2040921, PLACA BJW1312 JABOTICABAL/ /291 CG,  AZUL CHS: DANIF., MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /292 CG,  AZUL CHS: DANIF., MOTOR: CG125BRE1461547, PLACA S/PLACA  /293 CG,
AZUL CHS: DANIF., MOTOR: CG125BRE2150403, PLACA S/PLACA  /294 SAULO BORSARI-CG 125, 1979 AZUL CHS: CG1251062589, MOTOR: CG125BR1015051, PLACA BSJ0598 JABOTICABAL/SP /295 RINALDO APARECIDO
CORREA-CG 150, 2004 PRETA CHS: 9C2KC08105R827878, MOTOR: KC05E1030811, PLACA DLZ5246 SANTA BÁRBARA DO OESTE/SP /296 GEOVANE DE OLIVEIRA-CG 125, 1999 AZUL CHS: 9C2JC2500YR080362, MOTOR:
JC25E-V228832, PLACA CVG9390 VIRADOURO/SP /298 CG,  PRETA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /302 CG 125, 1983 AZUL CHS: CG125BR1307904, MOTOR: CG125E-1126794, PLACA BXU7994 RIBEIRÃO
PRETO/ /304 CG,  VERDE CHS: DANIF, MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /305 YBR,  PRETA CHS: DANIF., MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /308 CG,  PRATA CHS: 400DANIF, MOTOR: CG125BRE6137623, PLACA S/PLACA  /
309 CG,  AZUL CHS: 040DANIF, MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /314 CG,  PRETA CHS: DANIF., MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /315 CG,  PRETA CHS: DANIF., MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /316 CG,  PRETA CHS: DANIF.,
MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /317 YAMAHA,  PRETA CHS: 6214 DANIF., MOTOR: 2MW-016214, PLACA S/PLACA  /318 MOBYL, 1988 BRANCA CHS: CD21790, MOTOR: S/NUMERO, PLACA BJW1208 JABOTICABAL/ /320
ML 125, 1980 VERMELHA CHS: CG1252020159, MOTOR: CG125BR2009820, PLACA AGT0197 TAQUARITINGA/ /322 CG,  VERDE CHS: DANIF., MOTOR: DANIF., PLACA S/PLACA  /324 CG 150, 2010 PRETA CHS: 9C2KC1550AR218179,
MOTOR: KC15E5A218179, PLACA EHD3476 MONTE ALTO/ /325 DT 180, 1993 PRETA CHS: 9C62TW000P0044126, MOTOR: 2TW044126, PLACA BJW0605 JABOTICABAL/ /328 CBX 200, 1995 ROXA CHS: 9C2MC2701SRT01412,
MOTOR: MC27E-ST01412, PLACA BTV6539 JABOTICABAL/ /329 CG 125, 1997 VERMELHA CHS: 9C2JC250VVR104026, MOTOR: JC25E-V104026, PLACA BSJ0525 JABOTICABAL/ /330 NX 150, 1989 AZUL CHS: 9C2KD0101KR011677,
MOTOR: 0011714, PLACA BVE0146 VIRADOURO/ /331 YAMAHA,  PRETA CHS: DANIF., MOTOR: 2H3-024146, PLACA S/PLACA  /332 CG 150, 2007 PRETA CHS: 9C2KC08208R028189, MOTOR: KC08E28028189, PLACA BPR8195
JABOTICABAL/ /333 CY 50 JOG, 1996 PRETA CHS: 9C64MS000T0015478, MOTOR: 4MS015478, PLACA BJY9863 JABOTICABAL/ /334 YAMAHA,  PRETA CHS: DANIF., MOTOR: 2MW-033254, PLACA S/PLACA  /335
PANAMERICANO ARR MERCANTIL SA-CG 150, 2007 AZUL CHS: 9C2KC08207R031877, MOTOR: KC08E27031877, PLACA DVY2012 JABOTICABAL/SP/PANAMERICANO ARR. MERCANTIL S/A.

CONDIÇÕES DO LEILÃO: OS VEÍCULOS SERÃO VENDIDOS UM A UM. CASO O BEM NÃO ALCANCE LANCE SUPERIOR A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO, SUA ALIENAÇÃO OCORRERÁ POR MAIOR LANCE. OS QUE ESTÃO
EM ESTADO DE SUCATA SERÃO VENDIDOS SEM DIREITO A REGISTRO E LICENCIAMENTO. OS LOTES COM DIREITO A DOCUMENTOS, SE HOUVEREM, SERÃO ANUNCIADOS SOMENTE NO DIA DO LEILÃO.
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