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Ficou definido para 15 de ju-
lho, a abertura da 33ª Festa do
Quitute e Expo-Feira de Arte e
Artesanato. A Comissão Organi-
zadora trabalha na definição do
tema, projeto de estrutura, orga-
nização de shows, expositores e
quituteiros.

Festa do Quitute e Expo-Feira de Arte e Artesanato tem data confirmada
Abertura da Festa da Solidariedade acontece em 15 de julho

“A Festa do Quitute marca um
importante momento de nosso ca-
lendário. Além de colaborar com
o trabalho assistencial das entida-
des, as famílias comemoram jun-
tas o aniversário de Jaboticabal”,
afirma o prefeito Raul Girio.

“As primeiras reuniões foram

realizadas e, agora, cada grupo
responsável trabalha para garan-
tir uma festa organizada. Serão
cinco dias de festa, oferencendo
quitutes, pratos típicos e muita ale-
gria”, afirma o presidente da Co-
missão Organizadora, José Paulo
Lacativa Filho.

Equipes trabalham na insta-
lação das vigas da ponte que
liga o Parque das Araras ao Jar-
dim Santa Isaura. A expectati-
va é que a obra seja entregue
em 60 dias.

A ponte é uma antiga reivin-

Começa instalação de vigas da
ponte do Parque das Araras

Obra deve ser concluída em 60 dias
dicação dos moradores. “Após
essa etapa, as equipes começam
a montar a base da ponte. O pro-
jeto prevê uma obra moderna,
com atenção especial à seguran-
ça”, afirma o prefeito Raul Gi-
rio.

Serão investidos R$ 600 mil”.
É importante que os motoristas
que passem pelo local se atentem
ao andamento da obra e tomem os
cuidados necessários no trânsito”,
ressalta o secretário de Obras, Vír-
gilio Gréggio.  

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria de Obras,
realiza o roçamento de terrenos
baldios particulares da cidade. Os
bairros Recreio dos Bandeirantes,
Nova Aparecida, Barcelona e
Monte Rei já foram atendidos.

Os próximos bairros a serem
atendidos são Jardim Aroreira,
Morada Nova, Morada do Cam-
po, São José e proximidades.

De acordo com o Código de
Posturas do município, o terreno
deve ser mantido limpo e roçado
durante todo o ano. Caso contrá-
rio, o munícipe pode ser penali-
zado. As multas variam conforme
tamanho da área. Terrenos até

Prefeitura faz roçamento de terrenos particulares
Proprietários serão multados

125m² – R$ 65,75; terrenos até
250m² – R$ 164,37; terrenos até
500m² – R$ 262,99; e terrenos
acima de 500m² – R$ 394,49. Pelo

serviço de roçamento é cobrado o
valor de R$ 0,81 / m².

Para mais informações o tele-
fone de contato é (16) 3209-3303.

Não desperdice o tempo com coisas
fúteis. Ele é precioso e deve ser

levado a sério

Quem amedronta com o poder é
ineficaz às leis da vida

A realidade é um panorama de
transformações e anseios sociais



Arnaldo Jardim é Secretário de
Agricultura e Abastecimento do Esta-
do de São Paulo

José Fernando Stigliano
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Vamos imaginar  que podemos renas-
cer escolhendo onde e quando. Escolherí-
amos o Oriente ou o Ocidente? Um país
frio ou um país quente? Capitalista ou
Comunista? Monoteísta ou Politeísta?
Gostaríamos de reviver em nós a Atenas
de Péricles ou a Meca de Maomé? A Paris

REFLEXÃO - O MUNDO IRRIQUIETO
de Napoleão ou o Brasil de Juscelino Ku-
bitschek? E, escolhendo um país atual,
optaríamos pelos Estados Unidos ou pela
China, pelo gradiente árabe ou pelo da
Europa Setentrional? Não seria fácil to-
mar uma decisão, nem arriscar conselhos
a respeito. Viajando pelo Planeta, encon-
tram-se pouquíssimas pessoas satisfeitas
com o Tempo e o lugar em que vivem.
Muitos adultos se queixam de não morar
alhures; muitos jovens, estimulados por
irrequieta agitação, mudam continuamen-
te de cidade e de País em busca de um
lugar onde “pendurar o chapéu”, como
diria Bruce Charles Chatwin (Sheffield,
13 de maio de 1940  — Nice, 18 de janei-
ro de 1989 - foi um romancista e escritor
de viagens inglês.) Mas logo que acham
tê-lo encontrado perguntam a si mesmos:
“Que diabos estou fazendo aqui?”e reto-
mam o seu Caminho de eternos andari-
lhos .

Nos últimos dois Séculos, milhões de
pessoas, atraídas pelo mito do capitalis-

mo norte-americano, deixaram a Europa
para desembarcar em Ellis Island ou em
Baltimore; outros milhões , fascinados por
aventura, liberdade e imensidão das ter-
ras, chegaram à Austrália ou à América
do Sul vindos da Europa e da Ásia; nos
últimos cem anos, milhões de outras pes-
soas confiaram suas esperanças aos gran-
des laboratórios do comunismo real —
Rússia, China, Cuba — , onde surgiria o
Sol do Futuro. Agora, milhões de retiran-
tes fogem da miséria, dos desastres natu-
rais, das perseguições políticas e religio-
sas, para se abrigar em Países mais afor-
tunados e acolhedores. E também há os
“novos globais”, que mudam de País em
busca de Escolas mais prestigiosas, de
trabalhos mais bem remunerados, de
melhores condições de Vida.

Fala-se em crise do Ocidente, mas
nessa altura, todo o Planeta experimenta
um mal-estar que os Profetas da desven-
tura pressagiam irreversível. Não faltam
as empresas, os supermercados, os exér-

citos, as frotas, os depósitos cheios de
bombas de hidrogênio, os cofres repletos
de barras de ouro, as igrejas, as entida-
des transnacionais, as Universidades, os
laboratórios de pesquisas científicas, os
centros produtores de mídia, as tecnolo-
gias capazes de ligar todos a todos em
tempo real. Não faltam leis ou tribunais,
direitos civis, bem-estar, liberdade de
expressão e de movimento. Nunca como
agora tantos Estados adotaram o re-
gime democrático e republicano. Nun-
ca como agora os filhos recebem instru-
ção e conforto num nível que seus pais
jamais tiveram. Já somos 7 bilhões no
Planeta e, quando se fala isso, logo pen-
samos em bocas esfomeadas, esquecen-
do que cada uma delas corresponde a um
cérebro. Nunca como agora o Planeta foi
habitado por uma massa tão grande de
matéria prima cinzenta escolarizada. So-
mos o maior cérebro coletivo que jamais
existiu, que continuará crescendo nas
próximas décadas.

Reflexão sobre texto de Domenico de
Masi – Professor de Sociologia e escritor-

O PLANETA TERRA é uma escola,
onde nos aplicamos na prática, nos ensi-
namentos recebidos, onde  procuramos
aprender como encarnados. É um PLA-
NETA de PROVAS E EXPIAÇÕES, de
dores e sofrimentos, de trevas, egoísmo,
onde nasce a caridade, mas não agindo de
forma interesseira, deturpando a vontade
de servir.

Aprendemos com o mestre JESUS  que
o amor e o perdão ao próximo, é como
amar a DEUS.

No lar, junto da família, no decorrer
das vidas sucessivas, temos que ter um re-
lacionamento na procura da paz, união e
muito amor, onde a semeadura é livre, mas
a colheita é obrigatória . As vidas são pro-
cessos evolutivos, onde semeamos o amor
para atingirmos um desenvolvimento de
luz, despertando em nós, a vontade de pra-
ticar o bem.

A evolução é um caminho feito por
nós, dentro de nossas vidas, de renovação
e de princípios básicos, para conseguir-
mos, em estágios de lutas renovadoras,
dentro do livre arbítrio, conseguirmos ven-
cer a ignorância e trazer a sabedoria. So-
mos eternos  em espírito. Cada um recebe
de DEUS, um poder de lutar para mudar-
mos em nossas ações e reações, de um
CARMA que sofre transformações, den-

AS LIÇOES NASCEM NO TEMPO E SÃO ETERNAS
tro da lei de causa e feito. Passando de
erros para acertos, de trevas em luzes, da
ignorância em sabedoria, tudo dependen-
do de nós.

Muitos são os chamados, mas poucos
são os escolhidos, onde a seara é grande  e
os trabalhadores terão que trabalhar den-
tro de um currículo planificado, para ven-
cer e o nascer da luz.

Uma pessoa não é considerada sábia
somente pelo que diz ou faz, mas acima
de tudo, pelo que é. O ato externo, por si
mesmo, mas sim, pela qualidade e a in-
tenção ínterna de quem o realizou.

Temos que  ajudar os semelhan-
tes a se levantarem com sua carga, porém
nós não podemos levá-la.

Nós temos que ver e melhorar a nossa
forma de ver tudo e a todos, porque, no
UNIVERSO, tudo que existe tem sua ra-
zão de ser e de crescer, e precisamos  evo-
luir crescendo espiritualmente, onde, com
o tempo, tudo vai melhorar.

Se conquistarmos a felicidade, nasce
a EVOLUÇÃO, cresce o amor, vive a es-
perança e sonhamos com um mundo me-
lhor.

Na vida tudo passa, crescemos na pro-
porção do tempo que nos é dada. Oportu-
nidades de vencermos e criarmos dentro
de nós a fé, esperança e caridade, porque
somos diamantes brutos, para serem lapi-
dados e prontos para o trabalho.

 DEUS É a inteligência suprema cau-
sa primata de todas as coisas, é eterno e
imutável, imaterial, único e todo podero-
so, soberanamente justo e bom.

O melhor uso que fizermos do livre ar-
bítrio, conseguiremos evoluir e obter re-
cursos, para voltarmos em menos encar-
nações, num planeta e, vivermos de acor-
do com as necessidades.

Trabalhar com dedicação, para que a
evolução espiritual possa crescer,  estar-
mos caminhando em busca de  encontrar-
mos a felicidade e o amor a DEUS .

 Glória a DEUS nas alturas e paz na
terra aos homens de boa vontade.

Muitas pessoas me perguntam como
eu faço para alcançar a felicidade? A res-
posta é muito simples, basta somente en-
tregar o seu caminho ao Senhor e confiar

ALCANÇANDO A FELICIDADE
Nele e tudo Ele fará. Deus é o criador de
todas as coisas, quando Ele nos fez à sua
imagem e sua semelhança, Ele também
preparou tudo para que cada um de nós
não tivéssemos falta de nada. Antes de
Deus criar o homem, primeiro Ele pre-
parou um lugar maravilhoso e colocou
todos os tipos de animais e todos os ti-
pos de frutas. Imagine como era este lu-
gar cheio de boas coisas, não tinha nada
de ruim, somente felicidade. O homem
desfrutava da presença dos animais, das
flores dos rios e principalmente da pre-
sença do Senhor Deus, enfim era um ver-
dadeiro paraíso que qualquer ser huma-
no desejaria viver nele. Mas infelizmen-
te o homem desobedeceu à ordem de
Deus e foi expulso deste paraíso e per-
deu o direito de viver nele. Mas como
Deus é um Deus de amor, Ele não supor-
tou ver o homem que Ele criou com tan-
to amor e carinho, longe da sua presen-
ça, que não pensou duas vezes em man-
dar o seu único filho Jesus Cristo para
resgatar o homem da perdição Eterna.

Jesus não só resgatou da perdição eter-
na, mas também devolveu a felicidade
que o homem havia perdido. Hoje, para
alcançar sua felicidade, você deve con-
vidar Jesus para entrar em seu coração e
fazer nele morada para sempre. Um
exemplo: Zaqueu era um cobrador de
impostos que vivia roubando do povo, ele
estava perdido e sem rumo na vida e só
fazia as coisas erradas, era egoísta, mas
quando ouviu falar que Jesus era o filho
de Deus, ele queria vê-lo. Então Zaqueu
foi procurá-lo, mas não conseguiu vê-lo
por causa da multidão. Zaqueu subiu
numa árvore, quando Jesus passou, olhou
para cima e disse: Zaqueu, desce depres-
sa, porque hoje me convém pousar em
sua casa. Ele desceu e recebeu Jesus com
muita felicidade e disse: Senhor, eu vou
dar metade dos meus bens aos pobres. E,
se roubei alguém, vou devolver quatro
vezes mais. Quando Zaqueu recebeu Je-
sus em seu coração, ele alcançou a feli-
cidade que tanto procurava, que o man-
teve longe de Deus por tanto tempo. É

isso que Jesus quer fazer na sua vida, de-
volver a sua felicidade, que foi roubada
quando o homem ainda vivia no paraíso.
Hoje, todos nós temos o direito de tomar
posse dessa felicidade. Abra o seu cora-
ção, faça como Zaqueu, deixe Jesus en-
trar, você vai ver a mudança que Ele vai
fazer na sua vida e na vida de todos os
seus familiares. Se realmente você dese-
ja a felicidade verdadeira para sempre,
não adiante ficar procurando em lugares
errados. Corra para a sua bíblia e come-
ce a meditar nela. Tudo o que você preci-
sa, está dentro dela, que é a verdadeira
Palavra de Deus, revelada do coração de
Deus, para o nosso coração. Aceite Jesus
como o seu único e suficiente salvador e
Senhor em seu coração. Ele quer ser o
seu melhor amigo. Garanto que você não
vai se arrepender. Que Deus te ajude a
encontrar o caminho de volta para Ele.
Esta é a minha oração. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107.9 das 05h30 às
06h30 e das 22h00 às 23h00. Seg. a Sex.

catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook
 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Para que um relacionamento dê certo,
são necessárias algumas atitudes. Só falar
“eu te amo” não basta. É preciso transfor-
mar isso em ações e atitudes, demonstra-
ções claras de que você está lutando para
que esse relacionamento tenha harmonia.
Veja quais as principais atitudes para o seu
relacionamento:

Atitude de enterrar o passado:
Se houve no passado algum momento

doloroso, que deixou mágoas em um ou
em ambos, mas vocês resolveram por amor
enterrar isso, esteja certo que é definitivo.
Tem que enterrar prá valer! Caso contrá-
rio, esse passado estará estragando seu pre-
sente e prejudicando muito seu futuro.

Atitudes de tomar a iniciativa e criar
momentos especiais para dois.

Não espere o momento especial ou a
data festiva para criar momentos maravi-
lhosos. O momento lindo é o que está à
sua espera.

Atitude de criar surpresas agradáveis
e românticas

A partir do momento em que você está
com alguém, terá que criar momentos es-
peciais para essa pessoa. Mesmo que ela
não peça por tais atitudes. Por exemplo:
quando chego em casa cansada e meu
marido percebe, ele coloca as crianças para
dormir, vai até a banca de jornal mais pró-
xima, compra minhas revistas favoritas,
uma caixa de bombons e coloca ao lado
da cama, dizendo: “Para que você tenha
um final do dia mais doce!”.

Embora ele não tenha gasto muito com
isso, me conquistou para o resto da vida.
Procuro fazer o mesmo por ele sempre que
posso. Então, não é preciso ser guru para
enxergar que nosso relacionamento é um

RELACIONAMENTO AFETIVO
mimoso. Procuramos detectar as necessi-
dades um do outro, sem que seja preciso
pedir. Você faria isso por um cliente da
sua empresa. Por que não faz pela pessoa
amada?

Atitude de entender, através de muito
diálogo e compreensão mútua, as diferen-
ças do outro e saber como lidar com elas

Sem diálogo franco e aberto, a inten-
ção de colocar mais lenha na fogueira, um
relacionamento não vai muito longe. Sai-
bam ouvir e falar e procurem estabelecer
uma harmonia entre ambos.

Atitudes amorosas
Nem sempre a pessoa amada está chei-

rosa, de bom humor e nos dando beijinhos.
Nos momentos difíceis, é preciso ter ati-
tudes amorosas e atenção de nossa parte.
Quando o outro estiver doente, passando
por uma situação complicada ou desagra-
dável, de apoio, carinho, paciência e mime
mais ainda seu companheiro.

Atitude de querer que o parceiro te-
nha bola de cristal

O melhor sexo e o melhor relaciona-
mento é o falado, não o adivinhado. Não
espere que seu parceiro adivinhe o que vai
na sua mente. Fale de forma clara, direta,
amorosa, porém objetiva.

Atitude de entender as necessidades do
outro

Se seu parceiro pede algo – pode ser o
que for -, antes de entrar na defensiva,
perceba que se ele precisou pedir é por-
que sente que não tem. Procure, na medi-
da do possível, ouvir e atender o que for
necessário, para tornar seu relacionamen-
to mais feliz. Se um cliente pedisse algo,
você não entenderia?

Evite frases do tipo: “É o meu jeito!
Você me conhece assim, terá que ser as-
sim! Não quero nem te escutar!”.

Se falasse dessa maneira com o clien-
te, com certeza o perderia. Quem você
ama, vale mais do que mil clientes! Então
busque acordo e harmonia.

Atitude de elogiar a quem ama
É horrível este diálogo:
- Amor, diz que me ama...
 - Não preciso dizer, você já sabe!
Ou então:
- Amor... eu estou bonita?
- Você sabe que está, não preciso ficar

falando!
Geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeente! Fale,

fale, fale. Elogie, elogie, elogie!
Atitude de acabar com a intimidade

excessiva
Não é nada sensual ou nada românti-

co deixar seu parceiro ver você usando o
banheiro, passando fio dental, trocando
absorvente, soltando um arroto etc.

Tem gente que chama isso de intimi-
dade. Eu chamo de falta de privacidade e
de consideração com a pessoa que ama-
mos. Eu pergunto: se essa pessoa fosse seu
namorado, ou namorada você não teria
mais cuidado? Escapar de vez em quan-
do, tudo bem, pois somos humanos e di-
vidimos muitas horas do nosso tempo com
o outro. Mas fazer disso um hábito? Me
poupe! Ninguém merece!

Atitude de arranjar tempo para conver-
sar sobre coisas agradáveis e, planos para
o futuro

Às vezes os casais só tem assuntos so-

bre coisas ruins, ou sobre trabalho, obri-
gações e contas a pagar. Esqueceram-se
até de como ter uma conversa amigável e
gostosa sobre assuntos amenos. Então,
vale a velha receita da vovó: dar as mãos
e sair para jogar conversa fora! Faz um
bem danado ao relacionamento e a inti-
midade se fortalece.

Atitude de manter acesa a chama sen-
sual e erótica da relação

Use e abuse da criatividade. Arranjem
tempo para estar juntos “prioritariamen-
te”. Alguns casais deixam isso para “quan-
do der”, e pode ser que “nunca dê”. Ca-
prichem nos jogos sensuais. Tratem-se
como amantes, não deixem essa chama se
apagar! Não sabe como? Não tem idéia?
Existem livros e vídeos em qualquer boa
livraria abordando o assunto.

O céu inteiro está convidando cada
um de nós a entrar no coração aberto
de Jesus. E o Espírito Santo está fa-
zendo a parte d’Ele e nos movendo a

Queira adentrar no coração de Deus
Não se sinta indigno de entrar no coração do Senhor por estar longe d’Ele

essa ação. O próprio Espírito Santo o
convence de que você precisa entrar
no coração do Senhor. Não resista
mais, independentemente de estar per-
to, longe ou muito longe. Não se sin-
ta indigno de entrar no coração do
Senhor por estar longe d’Ele.

O véu está rasgado, a porta está
aberta, o coração está escancarado.
Você pode entrar. Não é preciso, an-
tes, tornar-se perfeito, irrepreensível.
Não! Ao contrário: a porta está aber-
ta, escancarada, para todos aqueles
que precisam, e não apenas para aque-
les que podem, para aqueles que são
dignos.

O mesmo vale para quem, graças
a Deus, está perto do Senhor. O Espí-
rito Santo está nos convencendo de
que precisamos adentrar ainda mais
no coração de Cristo, cada vez mais
profundamente.

Seu irmão,

Jesus proclamou: “Eu não vim para ser
servido, mas para servir!”

É importante desconfiar de nossas in-
tenções quando agimos em favor de algu-
ma causa.

O objetivo de nossa dedicação é a “ca-

FRATERNIDADE
ridade” que Jesus canonizou como a mais
perfeita virtude - “não há maior amor do
que dar a vida pelo irmão!”

O “servir Cristão” é identificar-se com
Cristo que ultrapassou as diferenças, as
antipatias e os “erros” humanos!

Citamos as palavras de Madre Tereza
de Calcutá, quando, cuidando de um le-
proso cheio de chagas purulentas, ouviu
de um visitante: “senhora, por dinheiro al-
gum deste mundo eu faria uma coisa des-
ta”! E ela sem levantar a cabeça, respon-
de: “Nem eu”!

O “servir Cristão” não se faz com o
desejo ou esperança de qualquer remune-
ração humana!

A base do “SERVIR CRISTÃO” é a fé
que descobre a pessoa de Cristo, que nos
diz: O QUE FIZERDES AO MENOR DE
MEUS IRMÃOS É A MIM QUE FA-
ZEIS”.

Não nos deixamos vencer pelo brilho
da “ostentação” e do “poder”.

O procedimento de CRISTO foi um só:
servir e dar a vida a todos!

Chegamos ao Dia Mundial da Água,
em 22 de março, com muitas apreensões
e uma ponta de esperança que se vislum-
bra a partir das reflexões geradas pela gra-
ve crise hídrica vivida pelo País, particu-
larmente no estado de São Paulo e na re-
gião Sudeste. A pior crise em 80 anos, com
alarmantes indicadores de escassez. Além
de comprometer o abastecimento huma-
no, afeta diretamente a geração de ener-
gia elétrica, aflige a indústria e sacrifica a
atividade agrícola.

Não deveria ser assim, mas muitas ve-
zes a humanidade só se move após as ca-
tástrofes e os infortúnios. Um estudo das
Nações Unidas divulgado em 2000 pre-
via que 2,7 bilhões de seres humanos fi-
cariam sem água no ano 2025. À época a

A água e o futuro
situação já era crítica para um bilhão de
indivíduos. As profecias de que as reser-
vas de água entrariam em colapso em al-
gum momento parecem agora muito pró-
ximas da realidade.

Mas a água não vai acabar. Só está fi-
cando cada vez mais suja pelas atividades
humanas e escassa justamente onde há
maior demanda. A Terra tem 1,4 bilhão de
quilômetros cúbicos de água. A parte doce
é 2,5% desse total: 68,7% estão nos po-
los, em forma de gelo, e 29,9% em len-
çóis subterrâneos. Os rios e lagos, de onde
a humanidade recolhe a maior parte da
água para consumo, só concentram 0,26%
do total disponível do líquido.

No Brasil, onde estão 12% da água
superficial de todo o Planeta, prevaleceu
a cultura do desperdício, apesar de não
usarmos nem um por cento do nosso po-
tencial de água doce. O problema é o ge-
renciamento. Temos rios degradados, ín-
dices de perda assustadores nas compa-
nhias de distribuição e um desperdício
inconcebível por parte da população. E o
crescimento desordenado das cidades –
fruto da falta de planejamento e gestão –
ajuda a piorar. Sem planejamento não há
proteção de nascentes nem dos reservató-
rios naturais. E isso sai caro para as ações
de saneamento e para a sociedade porque
depois será preciso despoluir a água ou
trazê-la de outro lugar.

A água está no centro do desenvolvi-
mento sustentável – tema do seu dia mun-
dial deste ano. Os recursos hídricos, as-

sim como a variedade de serviços que pres-
tam, suportam a redução da pobreza, o
crescimento econômico e a sustentabili-
dade ambiental. Da segurança alimentar
e energética à saúde ambiental, a água
contribui para melhoria do bem-estar so-
cial e crescimento inclusive afetando a
subsistência de bilhões de pessoas.

A crise recente tem motivado esforços
e determinação para o uso adequado, o
armazenamento, o tratamento, a distribui-
ção, a conservação e a reciclagem da água.
Esses movimentos precisam ser também
acompanhados por governantes, pesqui-
sadores e empresas para que se dê novo
sentido à utilização da água no desenvol-
vimento da sociedade.

Agora, por exemplo, como secretário de
agricultura e abastecimento paulista e sob
a orientação do governador Geraldo Alck-
min estabelecemos quatro diretrizes para
responder às questões de consumo e de-
manda de água. A prioridade na busca de
cultivares e espécies vegetais que melhor
suportem o stress hídrico; um programa
permanente com os municípios para recu-
peração de nascentes d’agua; a realização
do Programa de Regularização Ambiental
(PRA), para a recomposição de matas cili-
ares e áreas de preservação permanente
(APPs); e as ações integradas com fabri-
cantes de equipamentos de irrigação para
a pesquisa e desenvolvimento em busca de
maior eficiência no uso da água.

Nesse sentido, já neste 22 de março, o
governo de São Paulo lançará um abran-
gente Programa de Recomposição de Ma-
tas Ciliares que apresentará resultados
importantes para a conservação de nossos

recursos paulistas.
Devo também advertir que uma de cada

duas pessoas no planeta vivem hoje numa
cidade. E as cidades crescem a um ritmo
excepcional: 93% da urbanização ocorrem
em países pobres ou em desenvolvimento,
e quase 40% da expansão urbana do mun-
do se dá em favelas. Mais de 2,5 bilhões de
pessoas vão se deslocar para os centros ur-
banos em 2050. Gerenciar áreas urbanas
tornou-se um dos desafios de desenvolvi-
mento mais importantes do século 21. O
futuro estará escrito no sucesso ou fracas-
so da construção de cidades sustentáveis.

No Brasil, esses números indicam a
necessidade de um esforço conjunto, arti-
culado e descentralizado da União, Esta-
dos e Municípios para o planejamento,
preservação e conservação dos recursos
hídricos. Pelo meu comprometimento com
a questão da água no Brasil, tenho a hon-
ra de integrar o Comitê Dirigente de Au-
xílio Parlamentar à Iniciativa da Água do
Fórum Mundial da Água (World Water
Council), como representante das Améri-
cas. Fundado em 1997, o fórum é uma
organização não governamental e sem fins
lucrativos que reúne cientistas, políticos,
ativistas e ambientalistas que lutam para
a preservação da água, com mais de 20
mil participantes em 150 países.

Domingo próximo será dia de celebrar
a água. Um dia de preparação da força e
do espírito para a forma de gerir a água
no futuro começando já, no presente.

Arnaldo Jardim é deputado federal
licenciado (PPS-SP) e secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo

 No domingo, 22 de março, no
período da manhã, a Banda Musi-
cal São Luís de Jaboticabal, fará a
apresentação nº 400 de sua rica his-
tória. Será no Desfile Comemorati-
vo aos 50 Anos de Santa Ernestina,
onde é esperada com muita ansie-
dade para encerrar aquele aconteci-
mento, sendo que nos últimos anos,
a corporação é prestigiada, se apre-
sentando com frequência naquele
município. Além do repertório tra-
dicional e festivo e das presenças
envolventes das balizas e mores,
será feita uma homenagem no pa-
lanque ao artista sertanejo José

BANDA MUSICAL SÃO LUIS
REALIZA A 400ª APRESENTAÇÃO

Rico, com a interpretação da músi-
ca Estrada da Vida através do can-
tor Edinho Gomes, culminando com
músicas clássicas com o Tenor De-
nis Carvalho, o comando musical
está a cargo de Nilton Carlos Lup-
pia Junior (Nuno),  na Linha de
Frente vem sendo desenvolvido um
trabalho em parceria com a Banda
Marcial de Pradópolis e a lideran-
ça de Andréa Lara e no geral com
a Banda Musical Charmusic de Ja-
boticabal sob o comando de Char-
lex Leite Bueno. Na próxima edi-
ção editaremos a cobertura deste
desfile marcante.
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Aconteceu no domingo, dia 08 de mar-
ço, o 11º Circuito Paulista Aberto de Li
Tchuo Pa Kung Fu na cidade de São Joa-
quim da Barra. A Equipe de Li Tchuo Pa
Kung Fu da ONG Amor Solidário, sob o
comando do mestre Valcir Albieri, volta-
ram para Jaboticabal com 13 medalhas,
sendo 8 ouros, 1 prata, 4 bronzes e o tro-
féu de 3º lugar por equipe. A seguir as clas-

A equipe COC/CARDIOFÍSICO/FAE,
participou do 1º Torneio Regional de Na-
tação, no PFFC (Porto Ferreira Futebol
Clube), no último sábado (14/03/15) em
Porto Ferreira/SP, que contou com 326
atletas em 22 equipes.

No torneio de abertura da temporada
2015, conquistaram 59 medalhas, sendo
18 de ouro, 25 de prata e 16 de bronze.

Foi dada a largada para um dos mais tra-
dicionais torneios de futebol do interior pau-
lista. O 1º de Maio reúne equipes formadas
nas empresas de Jaboticabal, que disputam
partidas no Centro Esportivo Antônio Mô-
naco e no campo do Jardim das Rosas.

Para garantir uma participação maior
às equipes, a FAE promoveu uma série de
mudanças que foram importantes para a
realização do torneio. “Ao contrário de
edições anteriores, as equipes não partici-
pam de apenas uma partida, mesmo que
percam os seus jogos, a tabela garante a
continuidade no evento. Incentivamos as
empresas, aguardando que o número de
participantes cresçam cada vez mais”, afir-
ma o presidente da FAE, Samuel Cunha.

Acompanhe abaixo os resultados da
primeira rodada:

1ª Rodada – Campo do Jardim das
Rosas

Massas Alimentícias 04 X 01 Oxiquí-
mica A 

Martins  Cruz 02 X 01 Agromix
Escriturários 01 X 01 Arca
1ª Rodada – Centro Esportivo An-

tônio Mônaco
Henfel 00 X 02 Total  Health A
Professores 01 X 00 Coplana/Semen-

tes Esperança
Biofarma 00 X 01 Correios
Conan 04 X 00 Total  Health B
Rodada do próximo final de semana:
2ª Rodada - Centro Esportivo Antô-

nio Mônaco

Começa torneio 1º de Maio
Os primeiros jogos do tradicional evento esportivo aconteceram no último domingo

08h - Oxiquímica A   X Comerciários
08h45 -  Agromix X Oxiquímica B
09h30 – Arca X CCM A
2ª Rodada – Campo do Jardim das

Rosas

8h - Total Health A X Mercados
08h45 – Coplana /Sementes Esperan-

ça X Prefeitura
09h30 - Correios X Mercedes Benz
10h15 - Total Health B X CCM  B

1º Circuito Paulista Aberto de Li Tchuo Pa Kung Fu

sificações:
Luta: Ygor Teixeira Albieri – 3º; Po-

liana Fernandes Marcelino – 3ª; Bruno Sil-
va de Almeida – 1º; Ângelo Roberto da
Rocha Júnior – 1º; Augusto Breno de Oli-
veira – 1º; Luís Felipe do Prado Nunes –
1º; Jonathan Figueiredo dos Santos – 3º e
Claudemir da Costa – 1º.

Formas/Armas: Maria Eduarda Viei-

ra – 2ª; Claudemir da Costa – 1º e 3º; Dai-
ane Fernandes de Souza – 1ª e Caroline
de Souza  - 1ª.

A ONG Amor Solidário agradece a
todos os alunos, familiares, colaborado-
res e toda a equipe técnica, composta
pelo mestre Valcir Albieri, pelo profes-
sor Claudemir Costa e a técnica Miche-
le Abrano.

COC/CARDIOFÍSICO/FAE

Destaques para os seguintes atletas:
Gabriel Ferreira Ribeiro: 1º lugar -

400m Medley; 1º lugar: 200m Medley e
2º lugar: 200m Borboleta;

Caroline Ribeiro: 1º lugar: 200m
Costas; 1º lugar: 800m Livre e 2º lugar:
100m Medley;

Maria Rita Dantas de Lucas: 1º lu-
gar: 50m Peito; 1º lugar: 50m Livre e 3º

lugar: 50m Costas;
Gabriela Cuzzi Fernandes: 1º lugar:

100m Medley; 1º Lugar: 400m Medley; 2º
lugar: 800m Livre e 2º lugar: 400m Livre.

A próxima competição será em São
José do Rio Preto no dia 28 de março, no
Rio Preto Automóvel Clube (RPAC), em
São José do Rio Preto.

A atleta de Mtb Lusuelen Domin-
gues, participou da Prova Desafio Xco
Mtb em Santa Lúcia e foi a campeã
da elite feminina.

Lusuelen está focando nos Jogos
Regionais e estará representando a ci-
dade de jaboticabal. A atléta ficou 3
meses parada, fazendo fisioterapia,
por causa de uma lesão, e logo na sua
estréia, já conquista o primeiro lugar,
prometendo ficar bem focada e peda-
lar atrás de ótimos resultados.

O calendário da atléta está bem
cheio; domingo dia 22, participará do
Campeonato Aliga; dia 29 o Montain
Bike Xc, uma das modalidade que
vem ganhando cada vez mais espaço.
Ainda neste ano de 2015, competirá
no Campeonato Circuito Paulista.

Equipe: FAE Jaboticabal. Patroci-
nadores: Ruwal Motos, Herbalife Flá-
vio 991784235, Conan Móveis, Ro-
ber-Lux, Domestic Brasil, Pro Bike
Equipamentos.

Desafio Xco Mtb em Santa Lúcia

Reunião define que Engenhão e Manaus terão futebol nas Olimpíadas
Encontro do Comitê Olímpico, presidido por Marco Polo Del Nero, na segunda-feira,

na Fifa, decide que o Rio terá dois estádios e Manaus será sede dos Jogos de 2016

Uma reunião na manhã de se-
gunda-feira (16), em Zurique (Su-
íça), sede da Fifa, definiu que a
cidade de Manaus será uma das
seis sedes do futebol nas Olimpí-
adas de 2016. Também ficou de-
cidido que o Rio de Janeiro terá
dois estádios no torneio da moda-
lidade: o Maracanã, palco da fi-
nal, e também o Engenhão.

O estádio olímpico do Rio re-
ceberá apenas partidas da fase de
grupos, pois, a partir da segunda
semana dos Jogos, será palco do
atletismo. A intenção do comitê
olímpico da Fifa, cujo presidente
é Marco Polo Del Nero, eleito
para comandar a CBF a partir de
abril, é ampliar a integração do fu-
tebol ao restante das competições.

– É um estádio que tem todas
as condições de receber um bom
público, está em boas condições
e será mais um estádio no Rio de
Janeiro, sede das Olimpíadas –
afirmou Marco Polo, reforçando
a ideia de que a Fifa quer o fute-
bol menos distante dos Jogos.

Maracanã - Rio de Janeiro/RJ

Engenhão - Rio de Janeiro/RJ

Arena da Amazônia - Manaus/AM

Arena Corinthians - São Paulo/SP

Mineirão - Belo Horizonte/MG

Arena Fonte Nova - Salvador/BA

Estádio Nacional de Brasília - Brasília/DF

Del Nero presidiu reunião do
Comitê Olímpico

Carlos Arthur Nuzman - Pre-
sidente do COB (Comitê Olím-
pico Brasileiro)

Thomas Bach - Presidente do
COI (Comitê Olímpico Interna-
cional)

A reunião também determinou
que Manaus será a sexta cidade-
sede. Além dela e do Rio de Janei-
ro, também estarão nas Olimpía-
das as cidades de São Paulo (Are-
na Corinthians), Belo Horizonte
(Mineirão), Brasília (Mané Garrin-
cha) e Salvador (Fonte Nova).

Em fevereiro, o governador do
Amazonas, José Melo, já havia
anunciado que a capital do estado
receberia partidas dos Jogos. Dias
depois, o Comitê Organizador en-
viou a lista de sedes indicadas com
a presença de Manaus. Porém,
apenas na manhã do último dia 16,
a inclusão foi decidida. Havia uma
reticência da Fifa por conta da dis-
tância física e da diferença de fuso
horário para as demais cidades que
terão futebol.



A verdade sobre as eleições do Sistema
Ex-assessor da CEF denuncia condutas ilegais praticadas pelo Presidente do Confea nas eleições
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

Em 6 de março, o Crea-SP recebeu de-
núncia – escritura pública firmada em car-
tório e reafirmada pessoalmente perante o
Ministério Público Federal (MPF), que re-
vela em detalhes a prática de coação por
parte da Presidência do Confea e mem-
bros da Comissão Eleitoral Federal (CEF)
no processo para a escolha dos dirigentes
do Sistema profissional, realizado em no-
vembro do ano passado.

O denunciante relata que foi contrata-
do pelo Conselho Federal como funcioná-
rio comissionado e designado pelo Presi-
dente José Tadeu da Silva para assessorar
juridicamente a CEF no período em que
foram realizadas as eleições do Sistema.

O autor da declaração resolveu denun-
ciar a pressão exercida pelo Presidente do
Confea, José Tadeu da Silva, sofrida pelo
denunciante e por outros funcionários,
para praticar atos que contrariavam as
normas do regulamento eleitoral e conse-
quentemente prejudicaram todos os can-
didatos de oposição ao Presidente do Con-
selho Federal, em especial o Presidente
eleito para o Crea-SP.

Ainda segundo o autor da denúncia, a
recusa do Confea em homologar o resul-
tado das eleições em São Paulo foi pre-
meditada, sendo que os supostos atos de
insubordinação por parte da Comissão
Eleitoral Regional não ocorreram.

A denúncia detalha de que forma o Pre-
sidente do Confea, José Tadeu da Silva, e
o coordenador da CEF, João Francisco dos
Anjos, conduziram o processo eleitoral,
criando factoides para inviabilizar a can-
didatura vencedora do Eng. Francisco Ku-
rimori e também a do Eng. Osmar Barros,
candidato, também vencedor, a Conselhei-
ro Federal. A pressão exercida pelo Sr. José
Tadeu da Silva sobre funcionários e con-
selheiros da CEF na tentativa de impug-
nar os candidatos de oposição, e, em es-
pecial, o Eng. Kurimori, levou à judiciali-
zação de todo o processo eleitoral.

Em relação à acusação de insubordi-
nação da CER em São Paulo, já na véspe-
ra da eleição, a CEF, órgão subordinado
ao Plenário do Confea, tentou alterar a
composição e a localização de instalação
das mesas receptoras e escrutinadoras,

com a consequente redução do número de
urnas no Estado de São Paulo, o que foi
interpretado pela CER e pelo Crea-SP
como altamente prejudicial ao profissio-
nal eleitor, além de contrariar o regulamen-
to eleitoral aprovado pela Resolução nº
1.021/2007.

Por esta razão, foi proposta a ação de-
claratória de nulidade de ato administra-
tivo que, distribuída à 4ª Vara da Justiça
Federal do Distrito Federal, teve pedido
de antecipação de tutela deferido para
suspender os efeitos da deliberação da

Empresa da região recepciona criado-
res e expositores no Haras Manoel Leão.
Ribeirão Preto sediou, na sexta e neste sá-
bado (20 e 21/03), a 30ª Exposição Inte-
restadual do Cavalo Árabe e a Copa Bra-
sil de Criadores, eventos promovidos pela
ABCCA (Associação Brasileira dos Cria-
dores do Cavalo Árabe). A UCBVET Saú-
de Animal recepciona os participantes nas
pistas do Haras Manoel Leão, localizado
na Rodovia Cândido Portinari (SP-334),
quilômetro 327. A indústria de medica-
mentos veterinários, que possui sede em
Jaboticabal, também tem um estande para
apresentação de seu portfólio para equi-
nos – mercado que representa, atualmen-
te, 13% do faturamento da empresa.

Segundo Diego Fávero, especialista em
Produtos, o objetivo da companhia é au-
mentar a participação e a linha de medi-
camentos para o meio equestre. “Cerca de
80% dos cavalos no país são voltados para
o trabalho no campo, mas os outros 20%,
que são dedicados a esporte e lazer, têm
movimentado bastante o mercado”, afir-
ma. De acordo com um levantamento do
Sindan (Sindicato Nacional da Indústria
de Produtos para Saúde Animal), a UCB-
VET está em 4º lugar no ranking de em-
presas com maior volume de itens comer-
cializados à espécie.

Raça mais antiga
O cavalo árabe é considerado uma das

mais antigas raças equinas, aquela que deu

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA
NOVA ERA

1 - SOL FÍSICO – PARA A TERRA
FÍSICA.

2 - SOL ASTRAL – PARA O MUN-
DO ASTRAL.

3 - SOL MENTAL – PARA O MUN-
DO MENTAL CONCRETO.

Continuamos com nossas assertivas
sobre a Pluralidade dos Mundos – Tudo
no Universo é Vida, agora enfocando o tí-
tulo desta matéria, cujo trecho foi trans-
crito do livro “A SOBREVIVÊNCIA DO
ESPÍRITO”, obra psicografada por HER-
CILIO MAES, editado pela Livraria Frei-
tas Bastos S/A.

ATANAGILDO diz: O SOL QUE VE-
DES NO FIRMAMENTO E QUE VOS
AQUECE COM OS SEUS RAIOS CA-
LORÍFEROS É O MESMO QUE BANHA
AS COLÔNIAS E CIDADES ASTRAIS

U M   S OL  3 x 1
EXISTENTES EM TORNO DO GLOBO
TERRÁQUEO; no entanto, para vós, é um
astro de ação mais física, enquanto que
nós o sentimos INTERIORMENTE, isto
é, na sua PLENITUDE ASTRAL. O nos-
so ambiente, por ser integralizado pela
substancia astral, dispensa a ação propri-
amente física do Sol, mas recebe toda a
sua energia astralina, a fim de se poderem
cumprir os objetivos de renovação espiri-
tual dos desencarnados.

Então, como poderíamos compreender
melhor essa diferença de ação do Sol em
vossa metrópole, acima de sua expressão
comum por nós conhecida?

ATANAGILDO diz: - Creio que não
vos é estranho o fato de o COSMO TODO
SE ENCONTRAR INTERPENETRADO
DE UMA ENERGIA QUE SE ADENSA
EM TORNO DOS ORBES, NA FORMA
DE SUBSTANCIA ASTRAL.

A começar pelo próprio Sol do nosso
sistema, cada planeta ou asteróide possui
a sua atmosfera de fluido astral, que o en-
volve na conformidade do seu volume,
rotação e idade sideral. Deste modo, a
TERRA REQUER TAMBÉM AS ENER-
GIAS FÍSICAS DO SOL, QUE LHE NU-
TREM A VIDA FÍSICA, AO MESMO
TEMPO QUE A SUA ESFERA ASTRAL
E INVISÍVEL, SOB CONSIDERÁVEL
DINAMISMO, também exige essas ener-
gias, que devem entreter a sua vida interi-
or.

Nos cursos educativos de nossa me-
trópole tenho aprendido que os espíritos
que findam as suas encarnações na Terra
e terminam a sua educação no mundo as-
tral, passam, em seguida, para um outro

plano ainda mais interior, denominado
“MUNDO MENTAL CONCRETO”, onde
AINDA EXISTE MATÉRIA MENTAL
mas, de tal sutileza, que lhes ATENDE,
INSTANTÂNEAMENTE, ÀQUILO QUE
PENSAM E DESEJAM.

Explicam-nos, então, que esse MUN-
DO METAL CONCRETO TAMBÉM
ESTÁ MUITO ALÉM DA NATUREZA
VIBRATÓRIA DO MUNDO ASTRAL,
assim como a nossa ESFERA ASTRAL
TAMBÉM SE ENCONTRA MUITO
ALÉM DOS FENÔMENOS DA TERRA.

E o Sol, como centro de vida e susten-
táculo de todo o nosso sistema, continua
a alimentar todos os demais mundos “in-
teriores” de vida espiritual, assim como
nutre a crosta terrestre, embora a cada um
conforme a energia correspondente ao seu
meio de vida. Embora o Sol seja, pois, um
só,

HÁ UM SOL FÍSICO PARA A TER-
RA FÍSICA,

UM SOL ASTRAL PARA O MUNDO
ASTRAL e

UM SOL MENTAL PARA O MUN-
DO MENTAL CONCRETO.

Penso que o exemplo da água quente,
perfumada e magnetizada pode dar a ideia
de três estados diferentes num só corpo:
calor, perfume e eletricidade, no elemen-
to água, numa graduação cada vez mais
delicada, assim como a manifestação do
Sol físico é mais grosseira do que a do Sol
astral e este também mais rude do que o
Sol mental.

É por isso que, na metrópole do
Grande Coração, nós haurimos a luz do
Sol na sua manifestação mais pura e di-
nâmica, porque também nos movemos
num mundo de energias semelhantes,

como é o mundo astral. Acredito que a
ciência terrena já não mais duvida de que
o SOL É ANTES UM FOCO DE LUZ DO
QUE DE CALOR; ESSA LUZ É QUE SE
TRANSFORMA EM CALOR, ASSIM
QUE ENCONTRA A RESISTÊNCIA NO
“BIOMBO” DA ATMOSFERA TERRES-
TRE, E ENTÃO CHEGA ATÉ VÓS NA
FORMA DE RAIOS CALORÍFEROS.
Assim, a energia principal pura ou dinâ-
mica do Sol é a LUZ e não o CALOR,
POIS ESTE JÁ É ENERGIA DEGRADA-
DA.

Se quiserdes saber por que motivo em
nosso mundo astral nós aproveitamos a
energia mais elevada do Sol, é só compre-
enderdes que, enquanto recebeis raios ca-
loríferos, que se filtram através do “biom-
bo” atmosférico da Terra, nós RECEBE-
MOS DIRETAMENTE O SOL EM SUA
DINÂMICA NATURAL DE LUZ.

Aqui temos pois, mais um vislumbre
da realidade cósmica que estamos focan-
do dentro da perspectiva da Nova Era para
aquelas pessoas que querem “despertar”
para a onda vibratória da Quinta Dimen-
são.

Atentem para a próxima matéria que
temos novidades sobre as humanidades
que habitam em alguns planetas do nosso
Sistema Solar, entre eles, Marte, Mercú-
rio e Vênus.

(Trechos do Livro: PROVA FINAL-A
VIDA É ETERNA – escrito e editado por
j.Augusto de Paula)

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
Afirmação dos Anjos: “Confio que

cada passo que desejo dar está aí para
mim, enquanto defino a minha intenção
para as minhas criações desejadas.”

CEF, garantindo ao Crea-SP o direito de
manter as 426 urnas aprovadas por seu
Plenário (veja neste link a íntegra da de-
cisão).

O Crea-SP está adotando as devidas
providências para a correta apuração e res-
ponsabilização dos envolvidos, inclusive
com comunicação dos fatos ao Departa-
mento de Polícia Federal e acompanha-
mento da denúncia apresentada no MPF.

Fonte: http://www.creasp.org.br/noti-
cia/institucional/2015/03/13/a-verdade-
sobre-as-eleicoes-do-sistema/1658

Ribeirão Preto é palco de Exposição
Interestadual do Cavalo Árabe

origem a todas as outras. Segundo a ABC-
CA, suas principais características, man-
tidas através de 36 séculos, são a cabeça
pequena e côncava, o pescoço arqueado,
a linha de garupa horizontal e a cauda le-
vantada.

A programação da 30ª Exposição In-
terestadual e da Copa Brasil conta com o
tradicional Leilão de Coberturas, entrega
do prêmio aos Melhores do Ano de 2014
e uma série de provas de velocidade, ha-
bilidade e destreza. A expectativa dos or-
ganizadores é que participem em torno de
160 animais e a previsão de público é de
mais de 1.300 pessoas, envolvendo repre-
sentantes de 30 haras. Os juízes do even-
to são de três nacionalidades distintas -
Cedes Bakker, da Holanda; Iran Floresani
Jorge, do Brasil, e Willie Brown, da Áfri-
ca do Sul.

Sobre a UCBVET Saúde Animal – A
indústria de medicamentos veterinários
possui, atualmente, em seu portfólio, mais
de 50 produtos em 77 apresentações, for-
necidos para todo território nacional e di-
versos países. Sua equipe é composta por
profissionais altamente qualificados, que
incluem médicos veterinários, farmacêu-
ticos, químicos, biólogos e zootecnistas.
Suas linhas compreendem medicamentos
veterinários de ação terapêutica (hormô-
nios, anti-inflamatórios, analgésicos, an-
titóxicos e reconstituintes orgânicos), an-
tiparasitários (endectocidas, endoparasiti-
cidas e ectoparasiticidas) e antimicrobia-
nos. A companhia possui laboratórios em
Jaboticabal e uma unidade de negócios em
Ribeirão Preto, ambas no interior do Es-
tado de São Paulo. Uma das mais tradici-
onais empresas do segmento no Brasil, a
UCBVET Saúde Animal fabrica medica-
mentos para animais de produção (bovi-
nos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos,
equinos e aves) e de companhia (cães e
gatos) desde 1917, quando foi criada pelo
italiano João Brunini. Conquistando um
espaço cada vez maior nos mercados na-
cional e internacional, a indústria está en-
tre as 10 melhores empresas do setor, se-
gundo o 10º Anuário do Agronegócio, edi-
tado pela revista Globo Rural.

CRÉDITO FÁCIL E SEM BUROCRACIA
DE 10 A 240 MIL - LIBERAÇÃO NO MESMO DIA

SEM CONSULTA AO SPC E SERASA. PARA ABRIR NEGÓCIOS, COM-
PRAR IMÓVEL, PAGAR DÍVIDAS, FAZER CAPITAL DE GIRO, PARA PES-
SOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. PARA TODO BRASIL, DIÁRIAMENTE DE 08:
ÀS 20HS.

EXEMPLOS
CRÉDITO PRESTAÇÃO CRÉDITO PRESTAÇÃO
10 MIL...................RS  85,00 50 MIL......................R$ 298,00
15 MIL...................R$ 104,00 60 MIL.......................R$ 347,00
20 Mll....................R$ 134.00 70 MIL.......................R$ 426,00
30 MIL..................RS 198,00 80 MIL.......................R$ 505,00
40 MIL..................R$ 254,00 90 MIL.......................R$ 594,00

VEJA OUTROS VALORES
PLANTÃO NO SÁBADO E DOMINGO

(031) 3043-8384 OU (031) 3043-
5185 (031) 9590-4678

P/ MICHELE PIRES
Muitos cães e gatos frequentam as

vias públicas, sendo muitas vezes atro-
pelados e, ou envolvidos em acidentes
de trânsito, sem contar com a própria
situação de maus tratos a que são sub-
metidos. Outro fator a ser considerado
é o risco de transmissão de zoonoses,
como a leptospirose, verminoses, der-
matites entre outras.

Assim como a adoção, a castração
também é um ato de amor. Para a popu-
lação carente, a zoonoses auxilia neste
desafio, assim como a APA de Jabotica-
bal, que sobrevive de doações da popu-
lação.

A protetora de animais, Katia Artoni,
nos procurou com a missão de doar o He-
rói para uma adoção responsável. Sua
história, como de muitos outros animais
abandonados à própria sorte, por donos

Adoção... um ato de amor!!!
Animal encontrado quase morto, está pronto para adoção

irresponsáveis, são muito frequentes e
tristes. Os protetores oferecem um lar
provisório, cuidam, castram e vacinam
seus pupilos para depois oferecer à po-
pulação sua adoção, e dar a chance para
mais um animalzinho.

Herói vem de uma ninhada de mais
dois irmãozinhos, encontrado em uma
estrada de terra. Ele era o mais debilita-
do de todos, se encontrava em estado
de inanição, morrendo de fome e sendo
devorado por pulgas e carrapatos. De-
pois de muitos cuidados, paciência e
dedicação, ele se recuperou e está dis-
ponível para adoção. Um animal dócil
e muito peralta, de aproximadamente
dois anos.

Mude você o destino do Herói, que a
recompensa será muito amor e gratidão.
Para mais informações contate Katia Ar-
toni pelo telefone: 99723 -2305.

ORAÇÃO DA
PROSPERIDADE
Oh! Criador do Mundo, Tu

que Disseste: Peças e Receberás,
embora esteja nas alturas, em
Vossa Divina Glória, inclinai
seus ouvidos a esta humilde cri-
atura para satisfazer-me o dese-
jo. Ouve minha prece. Oh! Pai
Amado, e fazei que por vossa
vontade eu obtenha a graça que
tanto desejo (pedido). Deus, su-
pre agora todas as minhas neces-
sidades, segundo as Suas rique-
zas em Glória, e serei sempre gra-
to por suas riquezas sempre ati-
va, presentes, imutáveis e abun-
dantes em minha vida e que isso
seja feito pelo poder e nome do
Vosso Adorado Filho Jesus. Sal-
mo 23. O Senhor é  o meu pas-
tor, nada me faltará. Deitar-me
faz em verdes pastos, guia-me
mansamente a águas tranquilas.
Refrigera a minha alma; guia-me
pelas veredas da justiça, por amor
do seu nome. Ainda que eu an-
dasse pelo vale da sombra da
morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo; a tua vara
e o teu cajado me consolam. Pre-
paras uma mesa perante mim na
presença dos meus inimigos, un-
ges a minha cabeça com óleo, o
meu cálice transborda. Certa-
mente que a bondade e a miseri-
córdia me seguirão todos os dias
de minha vida; e habitarei na casa
do Senhor por longos dias. (Re-
zar esta prece pela manhã sete
vezes, juntamente com o Salmo
23 e o Pai Nosso. Mande publi-
car no 3ºdia e observe o que acon-
tecerá no 4ºdia).  (M.I.R.C.)



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Autor: Bala de Prata

Terra seca não dá fruto
bom.

O vulcão quando está
bravo, entra em erupção.

O vento quando está for-
te, derruba as folhas no
chão.

A mulher quando bem
amada,

Deixa o homem Louco
de Paixão!!!

Ooo, vichiii, vichiii, vichee!!!

PROFISSÃO MODELO
A modelo Paula Monteiro (24), in-

tegra o time de brasileiras arrasando
fora do país. Falo isso porque a agen-
da da bela está sempre bombando,
com um trabalho atrás do outro. Pos-
tura, elegância, carisma e profissio-
nalismo, são alguns ingredientes que re-
sultam no sucesso da carreira desta mo-
delo pelo mundo. Paula está fora do Bra-
sil há exatamente 4 anos, e já passou
por Shanghai, Beijing e Tailândia. Sua
beleza distribuída em 1.80 de altura,  já
estampou  diversas marcas, entre elas
Guess, Diesel e Burberry, além de es-
banjar sua desenvoltura e beleza nas se-
manas de moda internacionais,incluindo
também uma participação num filme re-
alizado na Tailândia. Atualmente a mo-
delo conseguiu um tempinho e está de
passagem  rápida pelo Brasil. O moti-
vo? Veio visitar a família e sua terra na-
tal,  Barrinha/ SP. Logo esse sucesso em-
barca de volta para a China, sua segun-
da casa, onde muito trabalho já à espe-
ra.

BABEM!!!
Make up: Cicinho. Produção: Ci-

cinho/Marcela Sampaio. Modelo ves-
te Boutique Dondoca. Acessórios: Ro-
selí. Fotos: Ariel Grício. Agradecimen-
tos: Perfumaria Beraldo

Com uma clientela fiel que ultrapassa todas as expectativas, VICENTE RODRI-
GUES DE PAULA, 37, mais conhecido como “MEU QUERIDO”, agora está com
novas instalações na Praça Mauro Kamla, mais precisamente na Rua São João, esqui-
na da ALAMEDA JOAQUIM MARTINS DE LARA, onde a freguesia tem melhores
acomodações na praça, com mesas e cadeiras instaladas em um clima seguro e acon-
chegante. Casado com Cristina Correia, tem uma filhinha, POLIANA, de quatro ani-
nhos. Já está estabelecido na cidade há 14 anos e é de uma simpatia exemplar. Cum-
primenta a todos que passam defronte sua lanchonete, inclusive clientes, de maneira
muito autêntica e sorriso ESTAMPADO no rosto. Natural de Novo Oriente, Piauí,
vem de uma família numerosa, 32 irmãos. Já morou em Brasília por muitos anos onde
se especializou em várias atividades profissionais, mas na cidade de Jaboticabal é que
se estabeleceu comercialmente e conquistou muitos amigos. É o aniversariante do dia
26 de março. Desejamos que esta data seja o marco de grandes realizações, um futuro
promissor, com muita saúde, paz e conquistas infindas. FELICIDADES POR MAIS
UMA DATA NATALÍCIA E SUCESSO COM A “PETISCARIA MEU QUERIDO”!

REGINALDO QUEIROZ... desejamos que o próximo dia 26 seja
regado a paz, saúde e sucesso! Felicidades!

RICARDO FERREIRA, parabéns pelo dia 23 que é tão especial.
Desejamos muita alegria, paz e harmonia. Que todos os seus desejos
se concretizem, pois você merece! Feliz Aniversário!

RUBINHO GAMA... PARABÉNS  pelo seu aniversário no dia
25. Desejamos que você tenha sempre muita saúde, paz, amor e
sucesso em sua vida particular e profissional. FELICIDADES!

LUIZ GUSTAVO LEMOS... que no dia 22, todas
as alegrias sejam suas. Parabéns!

MARCOS VINÍCIUS PINQUI... desejamos que a tua vida seja
repleta de emoções, alegrias e conquistas e o dia 22 seja somente
seu. Feliz Aniversário!

ROBERTO BERTOLOSSI... que a tua vida seja sempre uma soma
de vitórias. Parabéns pelo Aniversário no próximo dia 24!

PETISCARIA MEU QUERIDO

No último dia 19, JOSÉ BASÍLIO DA COSTA comemorou mo-
mentos especiais de renovação, emoções e esperanças. Encontrando-
se em Mato Grosso do Sul, cumprindo diversos compromissos, foi
cumprimentado por muitos amigos, pela lealdade, profissionalismo e
integridade. Desejamos, que a continuidade desta celebração, traga
mais sabedoria, realizações e saúde. FELIZ ANIVERSÁRIO!

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO,  21  DE  MARÇO DE 2.015



DECRETO LEGISLATIVO Nº 633, DE 17 DE MARÇO DE 2015

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câma-
ra Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 16 de março de 2015, aprovou e nos termos do
Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO
Institui a Medalha Comemorativa pelos 25 anos do Colégio Maria de Jaboticabal-SP, e dá outras

providências.
Autor: Dr. Edu Fenerich
Art. 1° Fica instituída, por este Decreto Legislativo, a Medalha Comemorativa pelos 25 anos do

Colégio Maria de Jaboticabal-SP.
Art. 2° A Câmara Municipal de Jaboticabal mandará cunhar 25 (vinte e cinco) medalhas que

serão entregues a igual número de pessoas escolhidas por comissão especialmente constituída por
ato da presidência desta Casa de Leis.

Parágrafo único: A comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 4 (quatro)
membros a saber:

a) O vereador autor deste Decreto-Legislativo; e
b) três representantes do Colégio Maria de Jaboticabal, escolhidos pela direção daquela insti-

tuição de ensino.
Art. 3° A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada no ano de 2015, em data

e local a serem designados pelo presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal.
Art. 4° As despesas decorrentes da execução deste Decreto-Legislativo correrão por conta de

verba própria consignada no orçamento vigente.
Art. 5° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de
Jaboticabal, aos 17 de março de 2015.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 452/2015)
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 54/2015)

Câmara Municipal de Jaboticabal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 634, DE 17 DE MARÇO DE 2015

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câma-
ra Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 16 de março de 2015, aprovou e nos termos do
Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO
Dá nova redação ao Art. 3º do Decreto Legislativo nº 616, de 22 de abril de 2014, e dá outras

providências.
Autor: Vitório De Simoni
Art. 1º O Art. 3º do Decreto Legislativo 616, de 22 de abril de 2014, que institui Diploma

Comemorativo ao Jubileu de Prata - 25 anos da criação da Lei Orgânica do Município de Jabotica-
bal e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° A entrega da honraria dar-se à em Sessão solene na Câmara Municipal de Jaboticabal no
mês de junho de 2015.”

Art. 2º Este Decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, aos 17 de março de 2015.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 461/2015)
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 55/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  -
COMARCA DE JABOTICABAL - FORO DE JABOTICABAL

3ª VARA - Praça do Café s/nº - Aparecida - CEP. 14.870-230 - Fone: (16) 3203-3211 - Jaboticabal/SP -
E-mail: jabotic3@tjsp.jus.br

Tipo de Processo«  0007047-26.2003.8.26.0291
Campo excluído do banco de dados» nº:
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução Carlos Au-

gusto Servidoni e outros
Tipo Completo da
Parte Ativa
Principal« Campo excluído do banco de dados »;
Tipo Completo da Mario Barbosa dos Santos
Parte Passiva
Principal« Campo excluído do banco de dados »;

3ª VARA CÍVEL DO FORO DE JABOTICABAL-SP

EDITAL DE PRAÇA e de intimação do executado MÁRIO BARBOSA DOS SANTOS e sua mu-
lher APARECIDA MARQUES DA SILVA SANTOS.

O Doutor, MMº. Juíz de Direito, da 3ª Vara Cível do Foro de Jaboticabal-SP, na forma da lei, FAZ
SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este
Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
CARLOS AUGUSTO SERVIDONI em face de MÁRIO BARBOSA DOS SANTOS, processo nº
0007047-26.2003.8.26.0291, que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras
expostas a seguir:

DA PRAÇA - A 1º praça terá início no dia 06 de abril de 2015 às 13:00 horas e se encerrará aos 08
de abril de 2015 às 13:00 horas. Não havendo lance igual ou superior à importância da avaliação nos 3
(três) dias subseqüentes ao início da 1º praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no
dia 08 de abril de 2015, às 13:01 horas e se encerrará no dia 29 de abril de 2015, às 13:00 horas.

DO CONDUTOR DA PRAÇA - A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do
Portal www.paulistaleiloes.com.br e será conduzida pela Gestora Judicial Paulista Intermediação de
Ativos e Gestão de Negócios Ltda. (PAULISTA LEILÕES), inscrita no CNPJ sob o nº. 14.949.759/
0001-20 e pelo Leiloeiro Oficial Sr. Alessandro Felipe Jerones, matriculado na Junta Comercial do Estado
de São Paulo - JUCESP, sob nº. 895.

DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - Na 1ª praça, o valor mínimo para a venda do bem
apregoado será o valor da avaliação judicial atualizado que é de R$ 88.100,27 (oitenta e oito mil, cem
reais e vinte e sete centavos) atualizados até 28 fevereiro de 2015 e que será novamente atualizado para a
data da arrematação pelo índice do TJ/SP. Na 2ª praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60%
(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial atualizada.

DA COMISSÃO DA GESTORA JUDICIAL - O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial PAU-
LISTA LEILÕES, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de
arrematação do imóvel.

DOS LANCES - Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal
www.paulistaleiloes.com.br.

DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, com exceção do
previsto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

REMIÇÃO DA DÍVIDA / ACORDO: Se o(a) executado(a)(s), após a publicação do edital em epí-
grafe, pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do art. 651 do Código
de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do
referido pagamento, acompanhada de petição, fazendo menção expressa quanto à remissão da execução,
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá o(a) executado(a) pagar
a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios. Em caso de acordo ou
remição da dívida após a publicação eletrônica do Edital, o executado será obrigado a arcar com as
despesas efetivadas e devidamente comprovadas pelo Leiloeiro Oficial, além da comissão do leiloeiro
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor acordado, sendo que o pagamento dessa comissão
deverá ser efetuada no prazo de dez dias, contados da homologação do acordo e, em caso de inadimple-
mento, expedir-se-á certidão para fins de execução e protesto.

TODAS AS REGRAS E CONDIÇÕES APLICÁVEIS ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL
www.paulistaleiloes.com.br. A alienação obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento
CSM n° 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal.

OBS.: Se por qualquer motivo, a intimacão pessoal do (s) executado(os) quando for(em) necessária,
não se realizar efetivamente no endereco constante dos autos, incidirá a disposicão do art. 238, parágrafo
único do Código de Processo Civil e, em reforco, considerar-se-á a intimacão feita pelo edital.

RELACÃO DOS BENS
IMÓVEL: Um lote de terreno urbano sob nº. 24 da quadra nº. 12 do loteamento do “JARDIM ALVO-

RADA”, situado na cidade de Junqueirópolis-SP, medindo 12,00 metros de frente, por 25,00 metros da
frente aos fundos, ou seja, 300,00 m2, confrontando-se pela frente com a rua I; de um lado com o lote nº.
23; de outro lado com o lote n°. 25; e, pelos fundos com o lote n. 09, todos da mesma quadra, sem
benfeitorias. Cadastro Municipal sob nº. 08023900-3. Matrícula nº. 6.805 do Cartório de Registro de
Imóveis de Junqueirópolis-SP. Não constam na matrícula registro de penhoras ou hipotecas. Avaliação:
R$ 80.000,00 (09/09/2013) que atualizados para 28 de fevereiro de 2015 perfaz o valor de R$ 88.100,27
(oitenta e oito mil, cem reais e vinte e sete centavos) e que será atualizado pelo índice do TJ/SP para a
data da arrematação. Eventuais ônus que recaiam sobre o referido imóvel deverão ser consultados pelos
interessados. Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre e desembaraçado de eventuais débi-
tos de IPTU, desde que o produto da arrematação comporte esses débitos, cabendo ao arrematante o
pedido de reserva de numerário e pagamento. Caso contrário, o adquirente arcará com estes débitos. Não
consta dos autos causas ou recursos pendentes de julgamento sobre o bem a ser arrematado. NADA
MAIS.

Eu, Escrivã(o) subscrevi.

ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS
JUÍZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Av. Benjamim Constant nº 653 - Centro - jaboticabal - Telefones (16) 3202-8181 - 3202-2904
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Jaboticabal –
Copermed de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os
associados, que nesta data são em número de 270 (duzentos e setenta) em condições de votar,
para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na CASA DO MÉDICO,
situada na Via de Acesso Nisoji Fusizaki, 800 metros, em Jaboticabal /SP, por absoluta falta de
espaço em sua sede social, no dia 23 DE ABRIL DE 2015 , obedecendo aos seguintes horários e
“quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto
Social: 01) em primeira convocação: às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados, 02) em segunda convocação: às 18:00 horas, com a presença de metade mais um dos
associados, 03) em terceira convocação, às 19h00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez)
associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2014, compreendendo o Relató-

rio da Gestão, Demonstrativo de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independen-
te;

2. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;

3. Pagamento de Juros ao Capital;

4. Eleição dos Membros do Conselho de Administração;

5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

6. Fixação de valor de honorários para a Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos
membros do conselho de Administração e Fiscal;

7. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES

8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação);

Jaboticabal/SP, 21 de março de 2015

Dr. JEYNER VALÉRIO JUNIOR
Diretor Presidente

NOTA: Conforme determina a Resolução 3.859/10 em seu artigo 30, as demonstrações contábeis
do exercício de 2014 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à dispo-
sição dos associados na sede da cooperativa.

COPERMED DE JABOTICABAL(SP) Av. Carlos Berchieri 791 - CEP: 14887-010 –
Jaboticabal(SP) – Fone/Fax: (16) 3202-8500 Site: www.copermed.com.br



PROMOÇÃO: segunda  e  terça  todos pagam meia: R$  8,00

Cantinho Dos Orixás
Suzana de Iansã

Ela já nasceu com dons espirituais. A mais procurada
Mãe de Santo da Bahia. Trabalha sem mentiras e sem en-
ganar. Trabalha na Umbanda e Candomblé. Afasta vícios
da bebida, cura doenças desconhecidas, trás seu amor de
volta e trabalha para abrir seus caminhos.

Consulta com: Búzios, Tarô e Bola de Cristal.
Atendimento pessoalmente ou à distância.
Contato: Tel.: (075) 3232- 4055 ou 75 9205-

2512

site www.maesuzanadeiansa.com

Esta é da Bahia Axé

A  GAZETA PÁGINA 07SÁBADO,  21  DE  MARÇO DE 2.015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL

FORO DE JABOTICABAL
Praça do Café s/nº -  Aparecida - CEP.: 14.887-901 - Fone: (16) 3203-

3211 - Jaboticabal/SP - E-mail: jabotic2@tjsp.jus.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS

Processo Físico nº 0006881-08.2014.8.26.0291 –
Ordem nº 1.778/2.014
Classe – Assunto: Notificação – Comodato
Requerente: Tiago José da Silva Lopes e outro
Requerido: Sérgio Honorato e outro
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, COM PRAZO DE 20

DIAS.
O(A) Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira,

MM. Juíz(a) de Direito da 2ª Vara, Comarca de Jaboticabal do
Estado de São Paulo, na forma da LEI, etc.

FAZ SABER a Sérgio Honorato, RG 25722097, CPF
150.759.998-67 e Iara Cristina Moraes, RG nº 35.513.222 e
CPF nº 228.662.908-01, que lhe foi proposta uma ação de
Notificação – Comodato, requerida por Tiago José  da Silva
Lopes e outro, Proc. Nº 0006881-08.2014.8.26.0291 – Ordem
nº 1.778/2.014 e, constando dos autos que as partes requeridas
encontram-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o pre-
sente com a finalidade de NOTIFICÁ-LOS(S) dos termos da
presente ação, para que no prazo de trinta (30) dias, procedam
a desocupação voluntária dos imóveis, objetos de comodato,
sob pena de ser ajuizada ação possessória. Síntese da inicial:
“Os requerentes informam que, na qualidade de proprietários
dos imóveis urbanos indicados como lotes 53 e 54, da Traves-
sa Manoel da Silva Gírio, números 350 e 340, e lotes nº 56, da
Travessa Giani Giovani, números 141 e 151, na cidade de Ja-
boticabal, no Loteamento denominado “Vila Niero”, deram em
Comodato aos requeridos, por prazo indeterminado, que se
iniciou em 14 de outubro de 2.009, constando do referido do-
cumento, que o citado comodato poderá ser rescindido a qual-
quer tempo, mediante notificação por escrito, concedendo aos
comodatários, ora requeridos, o prazo de 30 dias para desocu-
pação voluntária dos imóveis. Requerem a intimação dos re-
queridos  e, após decorridos 48 horas, sejam os autos entregue
aos autores, independentemente de traslado, nos termos do
artigo 872 do CPC. Deu-se à causa o valor de R$ 1.000,00". E,
para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro nin-
guém alegue ignorância, principalmente dos requeridos SÉR-
GIO HONORATO e IARA CRISTINA MORAES, é expedido
o presente edital com prazo de vinte (20) dias, que será publi-
cado e afixado na forma da LEI. NADA MAIS. Dado e passa-
do na cidade e comarca de Jaboticabal em 02 de dezembro de
2.014.
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS
TERMOS DA LEI 11.419/2.006, CONFORME IMPRESSÃO

À MARGEM DIREITA

2ª Vara Cível da Comarca de Jaboticabal/SP
EDITAL DE PRAÇA e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) ALEXAN-

DRE CUZZI
A MM. Juiíza de Direito Dra. Débora Cristina Fernandes Ananias Alves

Ferreira da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaboticabal/SP, na forma da lei, FAZ
SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e inte-
ressar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de
Título Extrajudicial ajuizada por VEDOVELLI & SANTOS LTDA contra ALE-
XANDRE CUZZI - Processo nº  0002794-24.2005.8.26.0291 (nº de ordem 527/
05) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com
as regras expostas a seguir:

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

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

DA PRAÇA – A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do
Portal www.superbidjudicial.com.br O 1º pregão terá início no primeiro dia útil
subsequente ao da publicação do Edital, a partir das 09:00 horas, encerrando-se
em 03 (três) dias úteis a contar desta data, as 14:00 horas.

Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no
1º pregão, a praça seguir-se-á sem interrupção até as 14:00 horas do dia 24 de
Abril de 2015 - 2º pregão.

DO CONDUTOR DA PRAÇA – A praça será conduzida pelo Leiloeiro Ofi-
cial Sr. Renato Schlobach Moysés, matriculado na Junta Comercial do Estado de
São Paulo – JUCESP sob o nº 654.

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

No segundo pregão, não serão aceitos lances inferiores a 60% (sessenta por
cento) do valor da avaliação judicial, dependendo nesta hipótese de liberação do
Juízo para se concretizar a venda.

DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do
Portal www.superbidjudicial.com.br.

DO LANCE CONDICIONAL – Os lances que não atingirem o valor mínimo
de venda poderão ser recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a posterior
aprovação do Juízo responsável.

DOS DÉBITOS – O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de
débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art.
130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza,
tais como condomínio, água, luz e gás.

DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao
Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is).

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por deter-
minação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as des-
pesas incorridas.

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço
do(s) imóvel(is) arrematado(s), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o
encerramento da praça/ciência da liberação do lance condicional, através de guia
de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a
arrematação.

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

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrema-
tante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s)
imóvel(is) arrematado(s) e à comissão do Leiloeiro Oficial, deduzidas as despe-
sas incorridas.

DA ADJUDICAÇÃO – A partir da publicação do Edital, na hipótese de
adjudicação do(s) imóvel(is) pelo exequente, este ficará responsável pela comis-
são devida ao Leiloeiro Oficial.

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

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

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

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos
no artigo 694, do Código de Processo Civil.

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/
32, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta
a profissão de Leiloeiro Oficial, o Provimento CSM nº 1.625/09, do TJSP e o
caput do artigo 335, do CP.

Todas as regras e condições da Praça estão disponíveis no Portal
www.superbidjudicial.com.br.

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais
e dos respectivos patronos.

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS
Parte ideal correspondente a 12,5% da metade ideal ou 1/8 da parte total de

Um prédio para residência, térreo, construído de tijolos e coberto de telhas, cons-
truído sobre dois lotes de terrenos, objetos das matrículas 19.552 e 19.553, am-
bas do CRI. local, situado na Rua Maestro Grossi, 91, no bairro denominado
“Nova Jaboticabal”, com o respectivo terreno, que possui a área total de 796,00
metros quadrados, sendo a área construída de 464,72 metros quadrados

Ônus: Av. 2/19.552 e Av. 2/19553 (Penhora): A parte ideal correspondente
a 50% do imóvel foi penhorada nos autos a Execução Trabalhista nº 122700-
23.2007-120, da 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Jaboticabal que Jose Wilson
Brendolan move contra Maria Cecilia Assumpção Pedro Cuzzi, Syice Transpor-
tes Rodoviários Ltda, Carlos Augusto Assumpção Pedro e Maria Sylvia Pentea-
do Assumpção Pedro.

Valor da avaliação total do bem em 05/03/2014: R$ 515.800,00. Valor da
Avaliação da Parte ideal penhorada correspondente a 12,50% da metade
ideal ou 1/8 parte do total: R$64.475,00 (sessenta e quatro mil, quatrocen-
tos e setenta e cinco reais.

Jaboticabal, 19 de Fevereiro de 2015.

Eu, ________________ conferi e subscrevi.

Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira
Juíza de Direito

EDVANIA MARIA POZOLLI FERNANDES - ME, torna pú-
blico que requereu na CETESB a Licença Prévia de Instalação e
de Operação para a atividade “Fabricação de Isca para Peixe (Isca
Artesanal)”, sito à Av  Jaime Ribeiro, 319, em Jaboticabal/SP.

JOSÉ ROBERTO JEANS - ME torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 52001648, vá-
lida até 16/03/2020, para Combustível e lubrificantes para veícu-
los; Comércio Varejista à RUA COMENDADOR JOÃO MARI-
CATO, 2151, JARDIM ALVORADA, JABOTICABAL/SP.

ALFAMED – SERVIÇOS MÉDICOS S/S, CNPJ Nº 14.337.409/
0001-02, por documento de 28/02/2.015, os sócios da empresa su-
pra, com sede em Jaboticabal – SP, na Rua dos Trabalhadores Nº
926, Bairro Nova Jaboticabal, resolvem dissolver a sociedade. A
sociedade ora dissolvida não deixa ativo e nem passivo.

Noel o Mensageiro
da Paz,  pergunta:

Qual é a verdadeira
bebida: Jurubeba, ca-
chaça ou conhaque?

RICARDO ALEXANDRE SIMIELLI, CNPJ Nº 18.549.506/
0001-10, torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia
de Instalação e de Operação, para a atividade de Fabricação de
Artigos de Serralheria, exceto esquadrias, situada na Rua São João
Nº 313, Galpão “B”, Bairro Jardim Perina, no município de Jaboti-
cabal/SP.

BOB ESPONJA
Um herói fora d'água

Sessão: 19:00 todos os dias

KINGSMAN
Serviço Secreto

Sessão: 21:00 QUI/SEX / SEG/TER e
QUA 16:30 e 21:00 SAB / DOM



30 anos da maior banda brasileira!
MGB Apresenta, Sepultura 30

anos, dia 11 de abril às 18h no Es-
túdios Kaiser de Cinema

Público Estimado: 2.500 pesso-
as

Faixa Etária: de 18 até 50 anos
Novo álbum
Lançado em 2013, “The me-

diator between head and hands
must be the heart” é o álbum de
estúdio que traz a banda ao seu
30º aniversário. Um petardo, va-
riando entre canções rápidas,
agressivas e brutais com outras
em que o peso do groove forma
um verdadeiro paredão sonoro.
Um trabalho que mostra ao mun-
do que o Sepultura segue firme e
forte. Resistindo à implacável
passagem do tempo.

Perseverando às mudanças. In-
ternas, pois nada na vida perma-
nece igual e imutável. Externas, de
um mundo em constante evolução
e transformação. A inextinguível
chama do Sepultura segue a se
propagar. Só os fortes sobrevivem.
Ao mesmo tempo em que celebra
o marco de 30 anos, a banda já
pensa no adiante. Para a frente
todos os aconteceres. Um ciclo que
se encerra é um novo tempo que
se inicia. O 31º, de muitos anos ain-
da por vir, de sua gloriosa carrei-
ra, apenas começou.

MGB Apresenta

COMUNICADO:
MUDANÇA DE  ENDERÊÇO

O 2º CARTÓRIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E
TÍTULOS, POR SEU TABELIÃO TITULAR, DORIVALDO CAMI-
LLO, COMUNICA AOS CLIENTES, AMIGOS E USUÁRIOS QUE A
PARTIR DO DIA 23 DE MARÇO ESTARÁ ATENDENDO EM NOVO
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 858, TÉRREO, SALA
3, NO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL JABOTICABAL.

QUAISQUER INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELOS
TELEFONES: (16) -  3202-4455 E 3202-4480

AGUARDAMOS SUA VISITA
CARTÓRIO CAMILLO

A  GAZETAPÁGINA 08 SÁBADO,  21  DE MARÇO  DE 2.015


