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A Secretaria de Assistência 
Social informa aos sorteados do 
programa “Minha Casa, Minha 
Vida” que uma equipe está rece-
bendo a documentação necessá-
ria no Centro de Convivência do 
Idoso (Terceira Idade), nos dias 
17, 22, 24 e 27.

“Encaminhamos uma carta 
aos contemplados com a lista 
de documentos necessários. É 
extremamente importante que o 
prazo defi nido seja respeito. O 
atendimento acontece entre 8h e 
11h”, afi rma a secretária de As-
sistência Social, Eliete Travaine 
Lopes.

Após a entrega dos documen-
tos, a pessoa deverá entrar em 
contato com a Casa do Bolsa Fa-
mília pelo do telefone (16) 3204-
4405, das 7h30 às 11h30 e  das 
13h às 16h30 hs,  para o agen-
damento do Cadúnico - Cadastro 
Único dos Programas Sociais do 
Governo Federal.

Atenção para os documentos 
necessários:

 Carteira de Identidade/RG ou 

O PMDB de Jaboticabal se 
reuniu para traçar diretrizes, dis-
cutir e debater sobre posiciona-
mento do partido frente à atual 
Administração Municipal e para 
fazer planejamento para as elei-
ções municipais do próximo ano. 
Nessa oportunidade, houve a pre-
sença de muitas pessoas na reu-
nião, que hoje conta com mais de 
1.000 fi liados em nosso municí-
pio, inclusive com aumento sig-
nifi cativo de mulheres e jovens 
que entraram recentemente, en-
grossando as fi leiras do partido. 

Para fazer valer a grandeza 
do PMDB, a sigla em Jabotica-
bal procurou fi liar várias pessoas 
com representatividade e voca-
ção política, afi m de disputar va-
gas no Legislativo Municipal nas 
próximas eleições, bem como 
estabelecer com bastante coerên-
cia e discernimento um posicio-
namento em relação à atual Ad-
ministração Municipal e, realizar 
planejamento para as eleições 
majoritárias de 2016.

Quem está conduzindo esse 
trabalho é o Vereador e Presiden-
te do Partido Vitório De Simoni, 
que está empenhado em montar 
uma chapa competitiva de can-
didatos à vereador, que faça um 
bom trabalho no Legislativo. 
Da mesma forma, o partido está 
passando por um processo de 
organização e estruturação, para 
disputar a eleição majoritária no 
próximo ano.

“Temos um grande número 
de fi liados e apoiadores, somos 
o maior partido de Jaboticabal, 
realizamos um fortalecimento 
com novas fi liações e temos um 
posicionamento estabelecido so-
bre os principais temas de polí-
ticas públicas importantes para 
nossa cidade. Temos uma bonita 
e limpa história, de grandes rea-
lizações e compromisso com Ja-
boticabal, e faremos nossa cidade 
viver um novo momento a partir 
das próximas eleições de 2016”, 
concluiu Vitório De Simoni.

PMDB de Jaboticabal se reúne e faz 
planejamento para eleições de 2016

MINHA CASA, MINHA VIDA: SORTEADOS DEVEM ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO

Atendimento acontece no Centro de Convivência do Idoso

outro documento ofi cial de iden-
tifi cação válido que conste foto e 
fi liação, caso não tenha Carteira 
de Identifi cação/RG, pode ser:

• passaporte brasileiro quem 
tiver ou,

• certifi cado de reservista ou 
de dispensa de incorporação, ou

• carteiras funcionais expedi-
das por órgão público que, por 
Lei Federal, valham como iden-
tidade, ou

• Carteira de Trabalho, ou

• Carteira Nacional de Habili-
tação

• se estrangeiro com visto per-
manente regular, identidade de 
estrangeiro.

CPF ou documento ofi cial 
que contenha referido cadastro.

Prova de estado civil: certi-
dão de nascimento ou certidão 
de casamento ou certidão de ca-
samento com averbação da se-
paração/divórcio ou certidão de 
óbito do cônjuge ou Declaração 

de União Estável (Modelo da 
Caixa Econômica Federal será 
fornecido no local), conforme o 
caso.

Declaração de Benefi ciário- 
PMCMV- (Modelo da Caixa 
Econômica Federal a ser forneci-
do no local) de todos benefi ciá-

rios e conjugês/companheiro.
Modelo de Procuração por 

instrumento público (Modelo 
Caixa Econômica Federal a ser 
fornecido no local), se for o caso.

As pessoas com defi ciência - 
Laudo médico que comprove a 
defi ciência alegada contendo a 

A Prefeitura de Jaboticabal, em 
parceria com o Governo do Estado 
de São Paulo, promove melhorias 
signifi cativas em uma das estra-

Programa Melhor Caminho começa readequação de estrada da Graminha
Aproximadamente 10 quilômetros da estrada rural serão revitalizados

das rurais de maior movimento 
do município. Dez quilômetros da 
JBT-060, conhecida como estrada 
da Graminha, serão totalmente re-

cuperados.
O programa prevê obras de ade-

quação do leito, drenagem e incor-
poração e compactação de material 

granular (britas). “A recuperação 
garante conforto e segurança para 
os moradores do local, aos estu-
dantes que diariamente utilizam 
a estrada e melhorias signifi cati-
vas no escoamento da safra. Um 
avanço importante para o nosso 
município”, afi rma o prefeito Raul 
Girio.

A expectativa é que a obra seja 
entregue em 120 dias. “As equipes 

já trabalham na estrada da Grami-
nha e se o tempo ajudar, em pou-
cos meses a obra será entregue. 
Atualmente 18 profi ssionais trans-
formam o local em um grande can-
teiro de obras”, ressalta o secretá-
rio de Agricultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, Sérgio Nakagi.

Melhor Caminho foi instituído 
pelo Decreto nº41. 721, de 17 de 
abril de 1997, para a elaboração 

de convênios entre a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo e as Pre-
feituras. É dedicado à execução 
de obras em trechos de estradas 
rurais, para sua recuperação e con-
servação. Com 18 anos de existên-
cia, o programa já recuperou mais 
de 12.000 km de estradas rurais 
de terra em todo o estado de São 
Paulo.

Egoísmo destrói o bom 

senso. A caridade eleva os 

sentimentos

Potencialize a alegria e 

neutralize a raiva

Seja estável e orquestre 

a sinfonia do respeito

A Prefeitura de Jaboticabal, por meio 
da Secretaria de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer vem atuando de forma efe-
tiva no combate e prevenção ao mosquito 
da dengue. E como alerta à população, 
neste sábado, dia 18, a partir das 9h30, na 
Praça Nove de Julho, acontecerá a apre-
sentação teatral dos alunos da EMEB 
“Paulo Freire”. O teatro contará com a 
presença de 25 alunos da EMEB.

Toda a rede municipal de ensino está 
empenhada no combate à Dengue, como 
diretores, professores e funcionários, 
para que os alunos sejam multiplicadores 
de informações no combate à dengue.

Para a guerra contra o mosquito ae-
des aegypti vale tudo, como produções 
de cartazes, atividades de orientação, 
prevenção e apresentação teatral estão 
sendo utilizadas como ferramentas de 
conscientização no combate à Dengue. 
As coordenadoras de creches também 
envolveram as crianças em pequenas 
passeatas.

Escolas Municipais  
juntas na Campanha contra a Dengue

 Outra ação realizada foi na EMEB 
Profa. Zobeide Martinelli Bulgarelli, no 
Jardim Alvorada, que promoveu uma 
passeata de combate. “As crianças dis-
tribuíram panfl etos para a comunidade e 
cartazes nos pontos comerciais do bair-
ro. O objetivo é que, com essa ação, os 
alunos estimulem pais e a comunidade 
em geral a eliminarem os criadouros do 

mosquito da dengue”, destaca Fabiana 
Sanches Braciali, diretora da Escola

No dia-a-dia acontecem diversas 
ações. A Secel conta com uma equipe de 
manutenção escolar, que semanalmente 
visita as escolas municipais, fazendo a 
limpeza das calhas e roçamento das es-
colas, para evitar criadouros do mosquito 
aedes aegypti

espécie, o grau ou nível da defi -
ciência e o número da CID, bem 
como a classifi cação da defi ciên-
cia de acordo com o Decreto nº 
5.296, de 02/12/2004.

Certidão de Nascimento de 
todos os fi lhos menores de 18 
anos.
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Embora não pareça ter tido grande 
infl uência sobre Marx e Engels, devemos 
analisar, ainda que sucintamente, o papel 
de um determinado Pensador na Forma-
ção da Posterior Teoria Socialista: Jean-
Jacques Rousseau. Não se pode dizer que 
Rousseau fosse Socialista, pois, ainda que 
tenha elaborado a versão mais difundida 
da proposição segundo a qual a Proprie-
dade Privada é a Fonte de toda DesAi-
gualdade Social, ele não argumentou que 
a boa Sociedade deve socializar a Pro-
priedade, mas apenas que deve garantir 
sua Distribuição Equitativa. Nem mesmo 
desenvolveu, em nenhum nível, embora 
o aceitasse, o Conceito de que “Proprie-
dade é Roubo”, mais tarde popularizado 

REFLEXÃO - PROPRIEDADE E  IGUALDADE
por Proudhon. Tampouco esse Conceito, 
por si só, como atesta sua elaboração pelo 
girondino Brissot, implicava Socialismo. 

No entanto, cumpre fazer duas obser-
vações sobre Rousseau.

A Primeira é que a ideia de que 
a Igualdade Social deve repousar na 
Propriedade comum da riqueza e no 
Controle Central de todo Trabalho Pro-
dutivo é uma extensão natural de seu 
argumento.

A Segunda, mais importante, é 
que não há como negar a influência 
Política do Igualitarismo de Rousse-
au sobre a esquerda jacobina, da qual 
emergiram os Primeiros Movimentos  
Comunistas Modernos. Em sua de-

fesa, Babeuf apelou para Rousseau. 
O Comunismo com que Marx e En-
gels primeiro fizeram contato tinha a 
Igualdade como seu Lema Central; e 
Rousseau foi seu teórico mais influen-
te. Como o Socialismo e o Comu-
nismo no começo da década de 1840 
eram predominantemente Franceses, 
o Igualitarismo Rousseauniano era um 
de seus componentes originais. Tam-
bém não se deve esquecer a influência 
Rousseauniana sobre a Filosofia Clás-
sica Alemã…  E a influência da filo-
sofia da Revolução Francesa sobre a 
Igualdade no início do Comunismo... 
Que era  IGUALDADE, LIBERDA-
DE E FRATERNIDADE...            

Texto baseado em livro de  Eric Ho-
bsbawn

E permanece  pela eternidade. É uma 
fonte de luzes que iluminam nossos ca-
minhos,  pela força da fé, da esperança e 
caridade. A vida é uma dádiva de DEUS. 
São elos que se cruzam na natureza para 
serem mundos do amor e do perdão. A 
cada um será dado segundo suas obras. 
Fora da caridade não há salvação. A fe-
licidade nasce quando construirmos as 
condições  de  vencermos  a ignorância  e  
formarmos elos de luzes, que  iluminam  
o mundo da paz e da fraterna união, de 
todos nós, em torno da BOA NOVA.                                               

O AMOR É ETERNO
Quem não vem pelo amor, vem pela 

dor.
O AMOR SE CONQUISTA
Só seremos  felizes  se levarmos  den-

tro de nós a esperança, que nos ilumina  
nos elos de paz e na força íntima da ver-
dade. Os caminhos são percorridos  por 
nós, onde passamos por muitas vidas, ora 
encarnado, ora desencarnado  no mundo, 
e no intercâmbio material e espiritual. A 
dimensão de modifi cações se opera em 
nível superior ou inferior, dependendo 

  A CARIDADE  NASCE  COM O AMOR
do grau de evolução dentro da hierarquia 
de valores, onde mudamos de situações 
para chegarmos a um progresso que nos 
leva para a felicidade. Tudo que acontece 
precisa ser administrado dentro da lei de 
DEUS, dentro da reforma íntima, lições 
morais que trazem para dentro de nós 
uma vida de alegrias e satisfações, fa-
zendo com que os membros da família se 
unam e vivam felizes. O tempo marcou 
novos meios de conseguirmos vencer a 
ignorância, tudo depende de nós. Conhe-
cereis a verdade e ela vos libertará. Sem-
pre nasce um mundo novo dentro de nós, 
para que possamos nos evoluir - cons-
ciente de nossas responsabilidades, com 
direitos e deveres, abraçados nas lições 
da BOA NOVA.                

SONHAMOS COM UM MUNDO 
MELHOR

   Os efeitos  da lei do amor, são o 
aperfeiçoamento moral da raça humana 
e a felicidade durante a vida terrestre. 
Amar,  no sentido profundo da palavra,  é 
ser leal, honrado e consciencioso.  

 DAI A CÉSAR O QUE É DE CÉ-
SAR, E A DEUS O QUE É DE DEUS.

Vamos amar o próximo como a nós 
mesmos.           

O amor é de essência DIVINA. Va-
mos  vencer o egoísmo, chaga da huma-
nidade (O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo). 

AMAI VOSSOS INIMIGOS             
Nossa felicidade ou infelicidade de-

pende da nossa vontade de fazer o bem, 
sem ver a quem, porque quem ama per-
doa.                  

A FELICIDADE NÃO É DESTE 
MUNDO. TEMOS QUE PAGAR O 
MAL COM O BEM. Temos que fazer o 
bem a todos. O BEM HÁ DE REINAR 
NA FAMÍLIA.                                

SEREMOS ETERNOS FILHOS DE 
DEUS, EM ESPÍRITO E VERDADE.

Saiba como receber a cura 
Muitas vezes, queremos a cura, mas não sabemos como a buscar!

Recebemos, na Canção Nova, muitos teste-
munhos de pessoas que foram curadas fi sica-
mente por intermédio da Eucaristia. O Senhor 
tem realizado verdadeiros milagres por meio 
dela.

A Eucaristia é como um remédio que temos 
de tomar constantemente até fi carmos curados. 
Principalmente quando a nossa luta é contra 
um determinado pecado que não conseguimos 
vencer. Só assim seremos vencedores nessa 
luta. Se frequentemente recebermos o Corpo 
do Senhor, a cura e a libertação vão acontecer.

Você já viu algum doente que tem vergonha 
de tomar remédio por já ter tomado muito me-
dicamento e não ter sido curado? Não há mo-
tivo para essa vergonha. O que o doente tem 
de fazer é continuar tomando o remédio até ser 
curado. Com a Eucaristia também é assim. Ela 
é muito mais que um remédio, é o Corpo de 
Cristo.

Seu irmão,

Quem confi a no Senhor jamais será 
confundido ou esquecido por Ele. Por-
que Deus tem um plano para cada um de 
nós. Basta somente buscá-lo de todo o 
nosso coração, sabendo que Ele está no 

CONFIA NO SENHOR

controle de tudo e nada acontece sem a 
sua permissão. Quando Ana, mulher de 
Elcana desejou ter um fi lho, ela tentou de 
tudo para engravidar e nada dava certo.
Ela foi fi cando magoada e muito triste, 
a vida dela era só chorar e chorar. Seu 
marido queria tanto ajudá-la que ele fazia 
de tudo para que ela voltasse a comer e a 
se alegrar, mas ela dizia: eu quero um fi -
lho, é o meu sonho. Ele disse: Ana, pense 
bem, eu não sou melhor do que dez fi lhos 
para você? Ela disse: Não é isso Elcana, 
você é um homem bom e maravilhoso, 
mas este é um desejo do meu coração. 
Ana percebeu que seu marido não podia 
realizar este desejo, então ela tomou uma 
atitude de fé, se levantou e foi até o Tem-
plo. Elí, o sacerdote, estava sentado, na 
sua cadeira, na porta do Templo, ela não 
falou nada com ele. Entrou no Templo, 
afl ita e, chorando muito, procurou um 
lugar e começou a orar ao Senhor Deus 
dizendo: Óh Senhor Todo Poderoso, olha 

para mim, tua serva! Vê a minha afl ição 
e lembra-te de mim. Não esqueças a tua 
serva. Se tu me deres um fi lho, prometo 
que o dedicarei a Ti por toda a vida e que 
nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou 
orando ao Senhor durante tanto tempo, 
que Elí começou a prestar atenção nela e 
notou que os seus lábios se mexiam, po-
rém não saía nenhum som da sua boca. 
Ana estava orando em silêncio, mas Elí 
pensou que ela estava bêbada e disse: Até 
quando você vai fi car embriagada? Veja 
se pára de beber. Ela disse: Não meu se-
nhor, eu não estou bêbada, não bebi nem 
vinho, nem cerveja. Estou desesperada e 
estava orando, contando a minha afl ição 
ao Senhor Deus. Não pense que sou uma 
mulher sem moral. Eu estava orando da-
quele jeito porque sou muito infeliz e so-
fredora. Ele disse: Vá em paz. Que o Deus 
de Israel lhe dê o que você pediu. Ela foi 
para sua casa e comeu e já não estava tão 
triste, porque ela sentiu que Deus ouviu a 
sua oração. Ela engravidou e teve um fi lho 
chamado Samuel. Ana cumpriu o voto que 

tinha feito. (I Samuel 1.1 aos 28). Esse fi -
lho foi uma benção não só para seus pais, 
mas para todo o povo de Israel. Como é 
bom confi ar no Senhor e entregar tudo aos 
seus cuidados. Ele cuida dos mínimos de-
talhes da nossa vida. Ele só quer o nosso 
bem e nos ver felizes. Quando Ana tomou 
a decisão de buscar ao Senhor, ela estava 
resolvida em seu coração que só Deus po-
dia ajudá-la. Ela confi ou plenamente Nele 
e Ele respondeu a sua oração. Se você bus-
car a Deus como Ana buscou, tenho certe-
za que Deus também vai realizar o desejo 
do seu coração. Deus tem prazer em nos 
abençoar abundantemente e em todas as 
areias da nossa vida. Confi a no Senhor e 
tudo vai dar certo. Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente 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      

Estudo mostra que o “capital erótico” 
ajuda a impulsionar a vida profi ssional. 
Alguns parceiros, contudo, não compre-
endem isto e têm ciúme do esmero com 
que suas caras-metades se vestem para a 
labuta diária.

Eventualmente, a atitude pode mes-
mo ser sinal de que existe uma busca 
por novas possibilidades amorosas. No 
entanto, na maior parte das vezes não é 
nada disso.

Homens e mulheres saem cada vez 
mais bem vestidos e cheirosos para o tra-
balho, às vezes até com um ar de quem 
vai para a balada ou um encontro impor-
tante. Encantam a cara-metade, mas, ao 
mesmo tempo  deixam no ar, além do 
atraente perfume, um rastro de suspeita e 
ciúme: por que saem para a labuta diária 
assim tão emperiquitados?

Relacionamento: caprichar no visual é bom para a carreira, mas...

Dúvidas podem surgir - será que estão 
de olho em alguém, iniciando uma infi el 
paquera, ou desejando provocar alguma 
sedução? Tais atitudes podem realmente 
ser um sinal de que a relação se mostra 
insatisfatória, levando o outro a investir 
em novas possibilidades amorosas. Mas 
nem sempre. A vaidade existe em ambos 
os sexos, o narcisismo lateja e as pessoas 
adoram ser admiradas. Não raro, sentem 
a necessidade de provocar, com o próprio 
charme, a inveja dos colegas - e também 
o ciúme do parceiro.

A preocupação em sair elegante para 
trabalhar, porém, ganhou nova compre-
ensão recentemente, com a publicação 
de um estudo da socióloga inglesa Ca-
therine Hakim, da London School of 
Economics and Political Science, a mais 
prestigiosa escola britânica de economia 
e ciência política. Catherine analisou o 
que chamou de capital erótico, segundo 
ela um recurso pessoal que, ao lado de 
outras capacidades, ajuda e muito, um 
profi ssional no mercado de trabalho. Faz 
sentido. As pessoas charmosas são mes-
mo mais agradáveis de se conviver - o 
que não signifi ca que devam concordar 
com a exploração que se faz disso na 
cultura pós-moderna, nem aderir ao uso 
pouco ético e criterioso da sensualidade. 
A realidade, porém, é que são mais bem 
aceitas.

A socióloga chegou a medir a vanta-
gem que esse pessoal leva sobre os de-
mais: homens e mulheres dotados de um 
alto escore de capital erótico tendem a 
ganhar 15% a mais do que a média, são 

mais notados e persuasivos. Claro que 
beleza apenas não põe mesa: é necessá-
rio vivacidade, elegância, charme, bom 
senso na apresentação e outros dotes de 
personalidade, segundo constatou a pes-
quisa. Na relação a dois, cientes disso, 
os parceiros, em vez de ciúme, podem se 
estimular reciprocamente a ser atraentes, 
sugerindo roupas, regimes, cortes de ca-
belo ou ginástica um para o outro, acei-
tando, enfi m, as demandas da sociedade 
liberal, moderna e estética dos dias atuais. 
Precisam no fi nal das contas aprender a 
separar o joio do trigo, ou a justifi cada 
ambição profi ssional da ambição, saber 
diferenciar as coisas.

A Psicanálise nos ensinou que, no 
início da vida, nosso eu é antes de tudo 
corporal, mas ela foi modesta: para 

muita gente (e para a cultura atual), a 
personalidade foi, e continua sendo e 
será acima de tudo movida pela aparên-
cia. Em muitas pessoas, o eu é parasita 
do corpo, pelo menos enquanto ele é jo-
vem e bonito. Isso assusta gente menos 
fútil - e mais ciumenta. Ainda mais na 
atualidade. Afi nal, hoje nos relaciona-
mos mais com os signos e simulacros 
do que com pessoas reais. Há um re-
forço desse narcisismo individualista, 
pois quase tudo sofre um processo de 
estetização: carros, lojas, casas, roupas, 
pessoas - tudo tem de ser muito bonito 
para obter valor. A beleza surge como 
critério de superioridade, o que - é bom 
que se diga - não passa de ilusão. Por-
que para  mim, beleza  sem  capacidade  
não  tem  validade.

São Paulo abriga uma intensa e di-
versifi cada atividade agropecuária. Por 
isso os desafi os da gestão pública re-
lativos aos tratos da terra renovam-se 
diariamente. Agora, no dia 15 de abril, 
quando se comemora o Dia Nacional da 
Conservação do Solo, editei nova reso-
lução sobre os procedimentos para fi s-

Os solos têm vida!
calização da lei estadual do uso do solo. 
Eles aprimoram o roteiro de elaboração 
de projetos, orientam mais detalhada-
mente os agricultores e permitirão atua-
lizar o Manual de Conservação de Solos 
editado em 1993.

É essencial manter um equilíbrio cui-
dadoso entre a necessidade de preservar 
os nossos recursos naturais e expandir 
a nossa produção de alimentos. E neste 
momento, às portas do início de nova 
safra, quando os brasileiros sentem os 
impactos da falta de água, reforço a ne-
cessidade de se atentar para o solo, pois 
seu manejo adequado contribui para pre-
servação da quantidade e da qualidade 
dos recursos hídricos.

A degradação dos solos tem um im-
pacto negativo na produção de alimentos 
e na prestação de serviços ambientais. 
Entre suas principais causas incluem-se 
a da erosão hídrica, a aplicação intensa 
de agrotóxicos e o desmatamento. A saú-
de dos solos depara-se com um grande 
desafi o: 33% das terras do planeta estão 
degradadas o que se expressa na redução 
da cobertura vegetal, no assoreamen-
to dos cursos d’água, na diminuição da 

fertilidade, na contaminação do solo e da 
água e no empobrecimento das colheitas.

Está aí a razão pela qual, em 2013, 
a ONU aprovou, a partir de resoluções 
propostas pela Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultu-
ra (FAO), o dia 05 de dezembro como o 
Dia Mundial dos Solos e instituiu 2015 
como o Ano Internacional dos Solos. São 
oportunidades para maior conscientização 
sobre a relevância do solo como base do 
desenvolvimento socioeconômico das 
nações.

Os solos sequestram e armazenam o 
carbono como matéria orgânica, contri-
buindo para reduzir o efeito estufa e as 
possíveis mudanças climáticas globais; 
têm infl uência decisiva no ciclo hidro-
lógico do planeta por sua ação de fi ltra-
gem; constituem matéria prima básica 
para as construções.

São Paulo junta-se à FAO para divul-
gar a importância desse recurso natural 
e de sua conservação. Debaixo dos nos-
sos pés e tão ignorados, os solos estão 
na base da agricultura e da luta contra 
a fome: 95% de todo alimento produzi-
do no mundo vêm do solo. Cumprem o 
papel de reservatórios da biodiversidade, 
moradia de bilhões de microrganismos 

de centenas de espécies. Os solos têm 
vida!

Por não ser um recursos renovável 
o solo deve ser preservado sob pena de 
precisarmos lidar a médio prazo com 
outra grande ameaça à vida do planeta. 
A preservação é um desafi o urgente: um 
centímetro de solo pode levar milhares 
de anos para ser formado e esta mesma 
quantidade pode ser destruída em alguns 
minutos por uma prática incorreta de ma-
nejo, como a que não previne a erosão ou 
a que nele lança rejeitos poluidores.

A discussão e as decisões fi rmes 
quanto aos temas relativos aos solos 
são fundamentais para alcançar os Ob-
jetivos do Desenvolvimento Sustentável 
que espero sejam estabelecidos a partir 
deste ano. A erradicação da pobreza, a 
mudança de padrões de produção e con-
sumo e a proteção e uso dos recursos 
naturais para o desenvolvimento eco-
nômico e social são preocupações que 
estão na base do crescimento sustentá-
vel e são cruciais para uma abordagem 
integral dos solos.

Arnaldo Jardim é deputado federal 
licenciado (PPS-SP) e Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo

Noel, O Mensageiro da Paz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL

FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA

Praça do Café s/no,., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3@tjsp.jus.br

EDITAL

Processo Físico nº:  0007648-80.2013.8.26.0291
Classe: Assunto:  Cumprimento de Sentença - Locação de Imóvel
Requerente:  Affonso Domingos Chiaradia Júnior
Requerido: Reginaldo Gomes e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS.
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São Paulo, Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a Reginaldo Gomes, RG n° 23216126 que Affonso Domigos 
Chiaradia Junior, lhe ajuizou uma ação de Despejo por falta de pagamento a qual 
foi julgada procedente e transitada em julgado sem recurso iniciou-se o cumpri-
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006



SÁBADO, 18  DE ABRIL DE 2.015 A  GAZETA PÁGINA 03  

   Equipe venceu Orlândia de Virada
 De virada, Jaboticabal garantiu vaga 

na fi nal da Taça EPTV. A equipe local ven-
ceu Orlândia por 3 a 2. Os gols foram mar-
cados por Renan, Ivomar e Wellington.

O prefeito Raul Girio acompanhou a 
partida realizada na Cava do Bosque, em 
Ribeirão Preto. “Vibrei muito com a vitó-
ria de nossos meninos. Um time de pratas 
da casa que superou as expectativas e está 
na fi nal de um dos torneios mais impor-
tantes de nossa região. Só posso agrade-
cer aos jogadores e a torcida que esteve 
presente”, elogiou.

O vice-presidente da Fundação de 
Amparo ao Esporte, Carlos César Ignácio 

Jaboticabal garante vaga na fi nal da EPTV  

(Loyola), acredita que Jaboticabal pode 
surpreender. “Acredito no potencial de 
nossos atletas e Jaboticabal tem condi-
ções técnicas e principalmente garra para 
vencer e trazer o título, independente de 
adversário”, avaliou.

O técnico Poto ressalta a força de 
vontade da equipe: “Tudo que faço é por 
eles. Já disputei dez fi nais da EPTV e ver 
o empenho desses garotos é revigorante. 
Jaboticabal acredita em seus jogadores e 
aos poucos, estamos resgatando a tradi-
ção do futsal”.

Autor do primeiro gol, Renan Manzi-
ni, diz viver um momento especial. “Estou 
nas escolinhas de base desde os 17 anos. 

Joguei com grandes jogadores e agora te-
nho o prazer de realizar o sonho de jogar a 
fi nal da EPTV pela minha cidade”.

Um dos jogadores mais experientes 
do time, o goleiro Wellington, exalta o 
bom momento da equipe. “Vamos ter 
duas semanas para treinar e nos preparar 
para a fi nal. Agora é o momento de traba-
lhar focado nesse último jogo. Aproveito 
para convocar a torcida para, mais uma 
vez, ser o sexto jogador em quadra”, con-
vidou Wellington

A grande fi nal acontece em 2 de maio. 
A Prefeitura vai disponibilizar transporte 
para os torcedores. O local ainda não está 
defi nido.      

Neymar marca, Suárez brilha, e 
Barcelona vence PSG fora de casa

Pelo duelo de ida das quartas de fi nal 
da Liga dos Campeões, mesmo jogando 
fora de casa, o Barcelona dominou o Paris 
Saint-Germain e conseguiu a tranquila vi-
tória por 3 a 1. Neymar, na primeira etapa, 
abriu o placar para os visitantes, enquanto 
Suárez, com dois golaços, ampliou o mar-
cador para os catalães. Van der Wiel, já no 
fi nal da partida, descontou para os anfi tri-
ões com a ajuda de Mathieu.

As equipes voltam a se enfrentar na 
próxima terça-feira, às 15h45 (de Brasí-
lia), no Camp Nou, casa do Barcelona. 
Pelo resultado conquistado fora de casa, 
os catalães podem até perder por um gol 
de diferença que fi carão com a vaga na 
semifi nal da competição de clubes mais 
importante da Europa.

O próximo compromisso do Paris 
Saint-Germain será no próximo sábado, 
às 12 horas (de Brasília), pela 33ª roda-
da do Campeonato Francês, fora de casa, 
contra o Nice. No mesmo dia, mas às 11 
horas (de Brasília), pela 32ª rodada do 
Campeonato Espanhol, recebe o Valen-
cia.

Os anfi triões atuaram com Sirigu; 
Van der Wiel, Thiago Silva (David Luiz), 
Marquinhos e Maxwell; Cabaye, Matui-
di, Rabiot (Lucas) e Pastore; Lavezzi e 
Cavani. Já os visitantes foram representa-
dos por Ter Stegen; Montoya (Adriano), 

Piqué, Mascherano e Alba; Busquets, 
Rakitic (Mathieu) e Iniesta (Xavi); Suá-
rez, Messi e Neymar.

O jogo - Com dois desfalques im-
portantes, Ibrahimovic e Verratti, o Paris 
Saint-Germain, mesmo jogando em casa, 
começou a partida de modo mais defen-
sivo, marcando atrás no meio-campo 
e apostando apenas nos contra-ataques 
puxados por Lavezzi e Pastore. Por outro 
lado, o Barcelona manteve seu estilo de 
posse de bola no campo de ataque. Deste 
modo, os visitantes quase abriram o plac-
ar aos 13 minutos, quando Messi recebeu 
bom passe na entrada da área e fi nalizou 
colocado, mas a bola acabou explodindo 
na trave de Sirigu.

Pressionando a saída de bola dos an-
fi triões, o Barcelona abriu o placar aos 
17 minutos com Neymar. Messi arrancou 
pelo meio e tocou para o brasileiro, que 
invadiu a área e chutou para balançar as 
redes no Parque dos Príncipes. Logo em 
seguida, para piorar a situação do PSG, 
Thiago Silva sentiu uma contusão e teve 
que ser substituído por David Luiz, que 
também não estava 100% fi sicamente.

Mesmo em desvantagem, o PSG não 
mudou sua dinâmica na partida e continu-
ou apostando apenas nos contra-ataques, 
priorizando a marcação atrás do meio-
campo. Assim, nenhuma das equipes 

conseguiu criar grandes chances antes do 
término da primeira etapa.

Após o intervalo, os donos da casa 
voltaram mais agressivos, apertando a 
marcação na saída de bola e conseguiram 
bons lances no ataque, primeiro com Ra-
biot e depois com Cavani. Entretanto, 
em contra-ataque, Suárez recebeu pela 
direita e fez linda jogada, driblando Da-
vid Luiz e Marquinhos, e, dentro da área, 
fi nalizou para marcar o segundo gol dos 
visitantes na França.

Deste modo, Blanc foi obrigado a co-
locar Lucas em campo para tentar aumen-
tar seu poderio ofensivo. Porém, em outro 
contra-ataque, Suárez aplicou outro belo 
drible em David Luiz e, cara a cara com 
o goleiro, bateu no ângulo, aumentando a 
vantagem dos catalães. Logo em seguida, 
após cruzamento na área, Van der Wiel 
aproveitou a sobra e emendou um chute 
de primeira para o gol, a bola desviou em 
Mathieu e entrou no gol, enganando o 
goleiro alemão.

Antes do término da partida, o Paris 
Saint-Germain até criou algumas chanc-
es, em uma delas, a bola sobrou para 
Cavani dentro da área, mas o uruguaio 
acabou fi nalizando em cima de Mathieu. 
Deste modo, o Barcelona conseguiu 
garantir a boa vitória fora de casa pelo 
placar de 3 a 1.

Goleiros: Mike Maignan, Salvatore Sirigu e Mory Diaw. Defensores: Thiago Silva Capitão, Mar-
quinhos, Zoumana Camara, David Luiz, Serge Aurier, Gregory van der Wiel, Maxwell e Lucas Dig-
ne. Meio campistas: Yohan Cabaye, Thiago Motta Capitão, Blaise Matuidi, Marco Verratti, Adrien 
Rabiot, Brasil Lucas e Javier Pastore. Atacantes: Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimović Capitão, 
Bahebeck e Ezequiel Lavezzi.

Depois da derrota para o Real 
Madrid na grande fi nal da última 
Champions League, o Atlético só 
acumulava sucessos contra o rival. 
Em seis encontros havia vencido 
quatro e empatado duas. Faltava 
ainda dar o troco na principal com-
petição européia para devolver a 
dolorida derrota de Lisboa. Apesar 
da vontade redobrada dos jogadores 
colchoneros, foi o Real Madrid que 
teve maior domínio, especialmente 
na primeira etapa. O resultado par-
cial da eliminatória foi um empate 
com muita disputa, porém sem gols.

O jogo
Mesmo sendo visitante, o Real 

não teve medo e saiu para o jogo 
desde o apito inicial. Com maior 
posse de bola, os Blancos tiveram 
as melhores chances do primeiro 
tempo. O goleiro Oblak se destacou 

Goleiros: Keylor Navas e Fernando Pacheco. Defensores: Raphaël Varane, Pepe, Sergio Ramos Capi-
tão, Nacho, Daniel Carvajal, Álvaro Arbeloa, Fábio Coentrão e Marcelo Capitão. Meio Campistas: Sami 
Khedira, Toni Kroos, Asier Illarramendi, Lucas Silva, James Rodríguez, Gareth Bale, Luka Modrić e Isco. 
Atacantes: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Javier Hernández e Jesé Rodríguez.

uma nova postura procurando o jogo 
pelos dois lados. O gol quase saiu 
quando Arda Turan completou cru-
zamento de Juanfran. A fi nalização 
foi ao lado da meta.

Os desentendimentos seguiram 
até o fi m da partida e tiveram como 
protagonistas Mandzukic, Sergio 
Ramos e Raul García. O árbitro 
precisou usar o amarelo para evitar 
maiores problemas. Enquanto isso, 
o time de Simeone procurava fazer 
uma pressão fi nal obrigando o Real 
Madrid a recuar. O gol da vitória 
esteve nos pés de Suárez, em lance 
de bola parada. O azar do volante 
foi que Casillas conseguiu salvar no 
canto do gol.

O apito fi nal leva a decisão para 
o Santiago Bernabéu, no dia 22 de 
abril. O empate sem gols deixa a 
eliminatória em aberto.

fazendo pelo menos cinco boas defe-
sas. As principais foram quando Bale 
aproveitou falha do time da casa e 
disparou livre para marcar. O chute 
foi bem desviado pelo esloveno. Já 
no fi m dos primeiros 45 minutos, ele 
precisou cair no canto para evitar o 
gol de James em fi nalização de fora 
da área. Pelo outro lado, Casillas só 
trabalhou quando Sergio Ramos er-
rou saída de bola, entregando para o 
rival. Griezmann teve a chance, mas 
não venceu o goleiro espanhol.

A partida esquentou depois do 
intervalo, principalmente após uma 
disputa de bola na área do Real Ma-
drid. No lance, Sergio Ramos atingiu 
Mandzukic pelo alto, provocando 
um sangramento no rosto do cro-
ata. O juiz Milorad Mazic deixou o 
lance inadvertido. A essa altura da 
disputa, a equipe de Simeone já tinha 

Atlético e Real brigam muito na partida de ida das quartas, 
mas não marcam. A decisão fi ca para o Santiago Bernabéu

Porto surpreende e vence o Bayern de Munique na Champions
Na fase de quartas de fi nal da Liga 

dos Campeões da Europa, o resultado que 
mais surpreendeu, dentre os quatro jogos 
desta rodada, foi a derrota do Bayern de 
Munique por 3 a 1 para o Porto. O natural 
era que os alemães comandados por Pep 
Guardiola vencessem, mesmo jogando 
fora de casa. O fato de o Bayern ter joga-
do com desfalques importantes e a atua-
ção desastrosa da sua defesa pode ajudar 
a explicar o baixo desempenho do time 
germânico.

 Apesar da vitória da equipe portugue-
sa, a diferença técnica entre os dois times 
é considerável. Mas como nenhuma equi-
pe chega a essa fase da UEFA Champions 
League por acaso, os portugueses irão 
para o próximo confronto podendo até 
perder por um gol de diferença que mes-
mo assim vão garantir a classifi cação para 
as semifi nais.

 Já, no jogaço entre Paris Saint Ger-
main e Barcelona, o domínio dos catalães 
no primeiro tempo superou as expectati-
vas, pois os dois times se equiparam tec-
nicamente. Os desfalques dos franceses 
foram sentidos e podem ajudar a justifi -
car a postura defensiva da equipe nos 45 

minutos iniciais da partida.
 Com a vitória por 3 a 1, o Barcelo-

na apresentou domínio no meio campo 
e, além disso, os franceses cometeram 
uma falha importante em deixar o prin-
cipal homem do Barça, Lionel Messi com 
espaço para jogar. O primeiro gol surgiu 
com a genialidade do argentino que per-
cebeu Neymar passando pela esquerda no 
local onde deveria estar Thiago Silva, que 
estava contundido e ainda não havia sido 
substituído. Os outros dois gols vieram 
dos pés de Suárez o que comprova que 
o entrosamento do trio Messi, Neymar e 
Suárez tem feito diferença nos jogos do 
Barcelona.

Da mesma forma que o Porto, o Bar-
celona assegurou boa vantagem para o 
jogo de volta, além de jogar em casa.

 Os times de Madrid, com fi losofi as 
de jogo opostas, fi zeram um confronto in-
teressante de se ver, que terminou empa-
tado e sem gols. Resultado que considero 
injusto pela produção ofensiva que o Real 
apresentou principalmente na primeira 
etapa da partida.

 A equipe do Real Madrid que tem es-
tilo europeu de jogar, baseado no toque 

de bola e na velocidade para envolver 
o adversário e ainda conta com nomes 
como o português Cristiano Ronaldo, o 
alemão Toni Kroos, o colombiano James 
Rodríguez e o croata Luka Modric, não 
souberam aproveitar as chances criadas.

 O Atlético de Madrid, que até por ser 
treinado pelo argentino Diego Simeoni, 
apresenta um espírito aguerrido, que é 
característica de equipes sul-americanas. 
Preferindo jogar fechada, congestionan-
do o meio campo adversário e saindo nos 
contra-ataques, teve um primeiro tempo 
sofrido. No segundo tempo ajeitou a mar-
cação e conseguiu equilibrar as ações do 
jogo, preservando o resultado sem gols.

Outra partida equilibrada foi entre 
Juventus e Mônaco. Apesar de jogar em 
casa, a equipe italiana não teve muita fa-
cilidade para superar os franceses, apesar 
de ser uma equipe muito técnica e contar 
com craques como Pirlo, Tévez e Vidal. 
Foi benefi ciada por um pênalti duvidoso 
que lhe deu a vitória por 1 a 0.

Para os jogos de volta, Barcelona, 
Porto e Juventus tem vantagem que lhes 
dá certa tranquilidade, mas nada está de-
fi nido.

Goleiros: Helton, Fabiano, Ricardo Nunes e Andrés Fernández. Defensores: Martins Indi, Maicon, 
Iván Marcano, Diego Reyes, Danilo, José Ángel e Alex Sandro. Meio campistas: Casemiro, Héctor 
Herrera, Rúben Neves, Yacine Brahimi, Quintero, Evandro, José Campaña e Óliver Torres. Atacantes: 
Ricardo Quaresma, Rtínez, Cristian Tello, Hernâni, Adrián López, Ricardo Pereira e Camarões Abou-
bakar.

Juventus sofre, mas vence Mônaco em Turim com gol de pênalti duvidoso
Ricardo Carvalho derruba Morata na entrada da área, árbitro marca pênalti, e Vidal 
garante vitória italiana por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de fi nal da Champions

Com um gol em um pênalti polêmi-
co, convertido pelo chileno Arturo Vidal, 
a Juventus venceu o Mônaco, por 1 a 0, 
nesta terça-feira em Turim, na Itália, pelo 
jogo de ida das quartas de fi nal da Cham-
pions League. O resultado manteve uma 
escrita favorável aos italianos e um tabu 
contra o time do Principado.

A Juventus nunca perdeu em casa 
para uma equipe francesa (contando que 
o Monaco disputa o Campeonato Fran-
cês), agora são dez vitórias e dois empa-
tes. Já o Mônaco nunca ganhou jogando 
na Itália em competições europeias, tendo 
sofrido a sua sétima derrota, além de ter 
um empate.

O gol da vitória da Velha Senhora nes-
ta terça saiu aos 11 minutos do segundo 
pênalti, em um pênalti cobrado por Vidal, 
depois de um lance duvidoso. O árbitro 
entendeu que o zagueiro português Ri-
cardo Carvalho derrubou o espanhol Mo-
rata na jogada, quando os dois corriam 

para alcançar a bola após lançamento de 
Pirlo, mas não fi cou claro se o defensor 
tropeçou nos pés do atacante e também 
houve reclamações que a falta teria acon-
tecido fora da área.

A partida de volta será disputada na 
quarta-feira na próxima semana, às 16h45 
(horário de Brasília), no estádio Louis II, 
em Mônaco, e o time italiano tem a vanta-
gem do empate para avançar às semifi nais 
da Champions.

No duelo em Turim, os donos da 
casa dominaram a posse de bola (60,1% 
a 39,9%) durante toda a partida, mas o 
número de fi nalizações foi praticamente 
igual (14 a 13 para o Mônaco), segundo 
os números da Footstats. Mesmo com 
a bola nos pés, a Juventus teve difi cul-
dades para penetrar na barreira defens-
siva adversária, enquanto os visitantes se 
aproveitaram dos contragolpes para levar 
perigo.

Logo no começo do primeiro tempo, 

Ferreira-Carrasco exigiu por duas vezes 
seguidas boas defesas do goleiro Buf-
fon. Do outro lado, a Juventus precisou 
de mais tempo para assustar, mas teve 
três boas chances. No entanto, Vidal duas 
vezes e o argentino Carlitos Tevez erra-
ram o alvo e desperdiçaram as oportuni-
dades.

Na seunda etapa, depois do gol de 
pênalti de Vidal, a Juventus parecia satis-
feita com a vantagem mínima do placar e 
não forçou o ritmo ofensivamente. Kon-
dogbia chegou a ter uma chance para o 
Mônaco e Morata deu o troco para o time 
italiano, mas ninguém fez o sufi ciente 
para balançar as redes, e o marcador se 
manteve em 1 a 0 para a Juve até o apito 
fi nal.

JUVENTUS: Buffon; Chiellini, Bo-
nucci, Lichtsteiner e Evra; Marchisio, 
Pirlo (Barzagli), Vidal e Pereyra (Stu-
raro); Morata (Matri) e Tevez. Técnico: 
Massimiliano Allegri

MÔNACO: Subasic; Fabinho, Ricardo Carvalho, Abdennour, Kurzawa; Raggi (Berbatov), Kondogbia, Dirar (Bernardo 
Silva), João Moutinho e Ferreira-Carrasco; Martial (Matheus Carvalho). Técnico: Leonardo Jardim.



Dia 06, às 20 horas, a Câmara Muni-
cipal realizou a primeira Sessão Ordiná-
ria do mês. Inicialmente houve o uso da 
tribuna livre pelo munícipe Ednei Valên-
cio, do Abrigo São Lázaro, que explanou 
sobre o excesso de animais nas ruas de 
Jaboticabal. Questionou a falta de ações 
do Poder Público, cobrando melhorias 
principalmente para aqueles animais que 
são abandonados pelas pessoas contem-
pladas pelo sorteio das moradias habita-
cionais.

Os vereadores tiveram a oportunidade 
de discutir sobre o assunto e ressaltaram 
a responsabilidade que as pessoas devem 
ter ao adotar ou comprar um animal de 
estimação.

Dentre vários assuntos falados na tri-
buna, os Vereadores abordaram sobre:

- Verba destinada a Jaboticabal pelo 
Deputado Baleia Rossi, no valor de R$ 
600 mil, para o trabalho de microdrena-
gem;

- O transporte universitário que está 
sendo avaliado pela Secretaria de Edu-
cação;

- A situação do Jaboticabal Atlético;
- Melhorias no Velório Municipal de 

Córrego Rico;
- O trabalho sustentável desenvolvido 

pela escola Paulo Freire, como o reuso da 
água;

- A legitimidade da greve dos profes-
sores da rede estadual no Estado de São 
Paulo;

- As polêmicas em torno da discussão 
da maioridade penal;

- Projetos importantes do Executivo 
que benefi ciam os servidores públicos 
municipais.

Foram lidos e aprovados os seguintes 
Requerimentos:

711/2015 - Requer cópias de todos os 
processos abertos em relação à roçamen-
tos no sistema prático, deferidos e inde-
feridos em 2013 e 2014. Autoria: Júnior 
De Vitto.

712/2015 - Requer informações so-
bre quais empresas foram ou estão sendo 
cobradas judicialmente por abandono ou 
por falta de qualidade em obras executa-
das em Jaboticabal. Autoria: Júnior De 
Vitto.

703/2015 - Requer, informações, por 
meio de relatórios, sobre se foi realizada 
parceira, para o ano de 2015, junto à Se-
cretaria de Estado da Cultura, Governo 
do Estado de São Paulo, para adesão ao 
Programa Circuito Cultural Paulista, em 
nosso município e, qual a data prevista 
para as apresentações. Autoria: Jan Ni-
colau.

704/2015 - Requer, informações, por 
meio de relatórios, sobre se foi solicita-

CÂMARA MUNICIPAL REALIZOU A PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS

do junto ao programa Desenvolve SP, do 
Governo do Estado de São Paulo, linha 
de fi nanciamento, visando melhores con-
dições para o desenvolvimento municipal 
e melhorias de infraestrutura urbana e, 
caso tenha sido solicitado o referido fi -
nanciamento, informar qual o valor e o 
setor municipal a ser benefi ciado. Auto-
ria: Jan Nicolau.

705/2015 - Requer, informações, por 
meio de relatórios, sobre qual a receita 
atual do Fundo Municipal de Manuten-
ção do Corpo de Bombeiros, de nosso 
município, de que forma estes recursos 
fi nanceiros foram e estão sendo aplicados 
e quais os membros atuais que compõem 
o Conselho Diretor/Gestor do mesmo. 
Autoria: Jan Nicolau.

706/2015 - Requer na forma Regi-
mental, informações sobre se existe al-
gum projeto, no Executivo Municipal, 
para atender a Indicação Nº 1217/2014, 
referente à implantação de Programa 
Móvel e Itinerante de Coleta de Sangue 
e Cadastramento de Doadores de Órgãos 
e Medula Óssea em nosso município, 
visando conscientizar e sensibilizar as 
pessoas sobre a importância do referido 
gesto e, qual a data prevista para a im-
plantação do mesmo, caso haja interesse 
e disponibilidade. Autoria: Jan Nicolau.

710/2015 - Requer na forma Regi-
mental, informações sobre se existe, por 
parte do Executivo Municipal, algum es-
tudo referente a estender a linha de trans-
porte coletivo que passa no Parque dos 
Laranjais até o bairro Morada do Campo, 
em nosso município e, caso exista o estu-
do em questão, informar qual a data pre-
vista para o início deste novo itinerário. 
Autoria: Jan Nicolau.

707/2015 - Requer informações so-
bre microchipagem de animais. Autoria: 
Prof. João Roberto.

708/2015 - Requer informações sobre 
contratos do departamento de trânsito. 
Autoria: Prof. João Roberto.

709/2015 - Requer informações sobre 
repasses de recurso da Estratégia Saúde 
da Família para a AAPROCOM. Autoria: 
Prof. João Roberto.

Foram aprovados os seguintes proje-
tos:

Projeto de Lei 348/2014: Que altera 
dispositivos da Lei 3509/2006. “Art. 1º 
O Artigo 1º da Lei Municipal 3509/2006 
passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: “Art. 1º Fica denominada de Jane-
te Galante Baaklini, a Área de Lazer de 
2244,80 m², localizada próxima a Via de 
Acesso João Honório Cardoso, na Vila 
Niero”. Autoria: Jan Nicolau.

Projeto de Lei 381/2015: Acrescenta 
alínea ao inciso II, do § 1º, do art. 1º, da 
Lei nº 3.855, de 13 de janeiro de 2009. O 
presente projeto versa sobre a solicitação 
dos servidores públicos ocupantes dos 
cargos de Agente de Saneamento, Fiscal 
de Obras e Posturas e Fiscal de Tributos, 
de alteração da Lei nº 3.855/2009, que 
instituiu a Gratifi cação de Produtividade 
Fiscal, no sentido de incluir a Licença 
Prêmio por Assiduidade dentre as licen-
ças consideradas como de efetivo exer-
cício para os efeitos da lei em questão. 
Autoria: Executivo Municipal.

Projeto de Lei 384/2015: Autoriza a 
Prefeitura  Municipal de Jaboticabal a ce-
lebrar convênio com a Associação Taned 
de Ensino Superior – ATES, objetivando 
proporcionar desenvolvimento pessoal e 
profi ssional aos alunos através da pres-

tação de serviços de administração à co-
munidade dentro da própria instituição de 
ensino, em empresas e na comunidade. 
Autoria: Executivo Municipal.

Projeto de Lei 386/2015: Altera dis-
positivos da Lei nº 3.733, de 03 de abril 
de 2008, cria o Setor de Vigia Patrimonial 
e dá outras providências. Autoria: Execu-
tivo Municipal.

Projeto de Lei 387/2015: Altera o art. 
110 da Lei n° 3.736, de 03 de abril de 
2008 que dispõe sobre a base de cálculo 
dos adicionais de insalubridade, penosi-
dade e periculosidade, e dá outras provi-
dências. Autoria: Executivo Municipal.

E o Projeto de Lei 390/2015, que foi 
incluído na Ordem do Dia: Dispõe sobre 
a abertura de créditos adicionais especiais 
que especifi ca. Autoria: Executivo Muni-
cipal.

Os seguintes projetos tiveram pedido 
de vista, pelos Vereadores Prof. João Ro-
berto e Junior De Vitto, respectivamente:

Projeto de Emenda Constitucional 
6/2015: Dá nova redação ao § 1º, do art. 
112, da Lei Orgânica do Município de Ja-
boticabal, e dá outras providências. “Art. 
112. … § 1º - No caso de venda, haverá 
necessidade, também, de licitação, fi can-
do dispensado para fi ns específi cos de ur-
banização de interesse social e industria-
lização”. Autoria: Executivo Municipal.

Projeto de Lei nº 239/2014: Inclui 
como item obrigatório na cesta básica 
comercializada e fornecida por força de 
acordo ou convenção coletiva de traba-
lho, pelas empresas estabelecidas no mu-
nicípio de Jaboticabal, escovas dentais 
infantil e adulta, creme dental e fi o dental. 
Autoria: Vitório De Simoni

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 
DA NOVA ERA

Continuando nossas assertivas sobre 
a Pluralidade dos Mundos – Tudo no 
Universo é Vida, cujo trecho compilamos 
do Livro Clipping - PROVA FINAL: A 
VIDA É ETERNA, editado por José Au-
gusto de Paula, vamos abordar sobre o 
“Sistema de Capela”.

Nos mapas zodiacais, que os astrôno-

O SISTEMA DE CAPELA
mos terrestres compulsam em seus estu-
dos, observa-se desenhada uma grande 
estrela na Constelação do Cocheiro, que 
recebeu, na Terra, o nome de Cabra ou 
Capela. Magnífi co sol entre os astros que 
nos são mais vizinhos, CAPELA é uma 
estrela inúmeras vezes maior que o nosso 
Sol e, se este fosse colocado em seu lu-
gar, mal seria percebido por nós, à vista 
desarmada. 

Na abóbada celeste está situada no 
hemisfério boreal, limitada pelas conste-
lações da Girafa, Perseu e Lince; e quanto 
ao Zodíaco, sua posição é entre Gêminis,  
Perseu e Tauro. 

Na sua trajetória pelo Infi nito, faz-se 
acompanhar, igualmente, da sua família 
de mundos, cantando as glórias do Ilimi-
tado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para 
chegar à face da Terra, considerando-se, 
desse modo, a regular distância existente 
entre CAPELA e o nosso PLANETA, já 
que a luz percorre o espaço com a veloci-
dade aproximada de 300.000 quilômetros 
por segundo.

Quase todos os mundos que lhe são 
dependentes já se purifi caram física e 
moralmente, examinadas as condições de 
atraso moral da Terra, ONDE O HOMEM 
SE RECONFORTA COM AS VÍSCE-
RAS DOS SEUS IRMÃOS INFERIO-
RES, como nas eras pré-históricas de sua 
existência, MARCHAM UNS CONTRA 
OS OUTROS AO SOM DE HINOS 
GUERREIROS, desconhecendo os mais 
comezinhos princípios de fraternidade e 
pouco realizando em favor da extinção 
do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz 
orgulho.

UM MUNDO EM TRANSIÇÕES
Há muitos milênios, um dos orbes da 

CAPELA, que guarda muitas afi nidades 
com o globo terrestre, atingira a culmi-
nância de um dos seus extraordinários ci-
clos evolutivos. As lutas fi nais de um lon-
go aperfeiçoamento estavam delineadas, 
como ORA ACONTECE CONVOSCO, 
RELATIVAMENTE ÀS TRANSIÇÕES 
ESPERADAS NO SÉCULO XXI, NES-
TE CREPÚSCULO DE CIVILIZAÇÃO.

Alguns milhões de Espíritos rebeldes 
lá existiam, no caminho da evolução ge-
ral, difi cultando a consolidação das pe-
nosas conquistas daqueles povos cheios 
de piedade e virtudes, mas uma ação de 
saneamento geral os alijaria daquela hu-
manidade, que fi zera jus à concórdia per-
pétua, para a edifi cação dos seus elevados 
trabalhos.

As grandes comunidades espirituais, 
diretoras do Cosmos, deliberaram, então, 
localizar aquelas entidades, que se TOR-
NARAM PERTINAZES NO CRIME, 
aqui na TERRA longínqua, onde apren-
deriam a realizar, na dor e nos trabalhos 
penosos do seu ambiente, as grandes 
conquistas do coração e impulsionando, 
simultâneamente, o progresso dos seus 
irmãos inferiores. 

Os “ESPÍRITOS EXILADOS DE 
CAPELA” - Abordaremos este tema na 
próxima edição. 

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
Afi rmação dos Anjos: “Reservo um 

tempo para me conectar realmente com 
aqueles que são signifi cativos em minha 
vida e, juntos, podemos nos apoiar, ou-
virmos, conversarmos e explorarmos os 
mistérios da vida.

A agência de Modelos Paulo Pupin, 
Coordenadora ofi cial do Miss Jaboti-
cabal, tem a honra e o imenso orgulho 
que nossa Atual Miss (Mayrane Barbo-
sa) de 20 anos, estaá entre as 30 mulhe-
res mais belas do estado de São Paulo.

Mayrane, foi selecionada dentre 
mais de 100 candidatas que participa-

Miss Jaboticabal é a única Negra selecionada no concurso Miss São Paulo Ofi cial 2015
ram da seleção nos estúdios da Band, 
onde ela foi a única negra a ser sele-
cionada e representará Jaboticabal no 
Miss São Paulo Ofi cial da TV Bandei-
rantes no dia 16 de maio, e será trans-
mitido ao vivo.

Com uma agenda disputadíssima, 
graças aos grandes apoios que vem 

recebendo de todos os jaboticaba-
lenses para a sua preparação, e ainda 
pedimos todo o apoio para que nossa 
bela representante consiga chegar à 
grande fi nal.

MAYRANE vem sendo preparada 
por competentes profi ssionais como, 
Boutique Donna Rô, que veste nossa 

miss em todos os trajes durante sua 
trajetória, Via Córpus, Clínica de Es-
tética da de Eliane Branco, Academia 
Cardiofísico, Salão de Beleza Renove 
de Laís Dias, Odontocenter que cuida 
do sorriso dessa Miss Jaboticabal e à 
Patrícia Ferreira, pelo charme e ele-
gância.

PRAÇA DON ASSIS, 179 - CENTRO - JABOTICABAL/SP

TELEFONE (16) 3202-4162
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Autor: Nilson Alves 
Rigo

Ô mulher!!!
Queria você por um dia,
Prá fazer tudo que pen-

so.
Não posso nem te ver,
Que fi co muito tenso.
Se tudo isso acontecer,
Vai ser um amor imen-

so!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-
chee!!!

HÉLIO NOSRALA NETTO... nossos melhores dias estão à nos-
sa frente… Feliz Aniversário pelo dia 22, que está tão próximo!

O que dizer de você, a você meu amado marido Denis Tozzi. Dia 23 é 
seu aniversário e minha maior alegria é ver sua alegria. Por isso, nesta 
bonita data, gostaria de dizer mais uma vez, o grande e infi nito amor 
que tenho por você... amigo, companheiro, confi dente, grande pai, exce-
lente marido, ser humano extraordinário. Parabéns! Feliz Aniversário! 
Te amoooo! Sua esposa Carina e seus fi lhos Eric e José Tozzi.

Lembro-me, hoje, 
do seu primeiro dia de 
vida. Foi um dos dias 
mais felizes de nos-
sas vidas. Parabéns 
fi lho querido... José 
Roberto Tozzi pelos 
seus 6 anos (27/04). 
que Deus te prote-
ja sempre. Te ama-
mos (Denis,Carina e 
Eric).

AMANDA ROCHA... Felicidades pelo dia 24! Essa mensagem 
está repleta de carinho, porque é para alguém muito especial... 
Você! Feliz  Aniversário!

GUSTAVO MALAGO... Parabéns pelo dia 23 que é tão espe-
cial. Muitas alegrias, paz e sucesso. Que todos os seus desejos se 
concretizem. Feliz Aniversário!

Luiz Fernando Valerio Villela... que o dia 22 seja inesquecível, 
com desafi os novos e realizadores de sonhos. Feliz Aniversário!

DENISE SOARES... Te desejamos muitas felicidades, paz, ale-
gria e muito sucesso no dia 19. Parabéns!

DIOGO RONCATO SAGULA... Parabéns pelo dia 23, que é tão 
especial. Alegrias, paz e harmonia. Que todos os seus desejos se 
realizem!

CÁSSIA CONTARIN... A vida é uma realização de sonhos e que 
os seus desejos sejam iluminados e realizados com muito brilho. 
Feliz Aniversário dia 20!

Eduardo Martins Lázaro. Parabéns pelo seu Aniversário! Dese-
jo que você tenha sempre muita saúde, paz, amor e sucesso em sua 
vida. Felicidades pelo dia 18! (Sua esposa Rosângela).

MARIA DA GRAÇA LAVECCHIA PACÍFICO... que no dia 24, 
todas as alegrias preenchan seu coração de Felicidades. Parabéns! 

CAMILLA 
MARTHO

A bela da cidade de 
Araraquara tem 18 anos 
e é apontada como uma 
aposta para o mundo ar-
tístico. Descoberta pela 
Agência CP Models, 
onde fez interpretação 
para vídeo e TV, logo 
arrumou as malas e em-
barcou para São Paulo, 
onde por um ano tam-
bém  fêz interpretação 
para vídeo, tv e cinema 
na agência Saragana. 
Atualmente Camila 
faz faculdade de Artes 
Cênicas  e é agencia-
da pela Agência Dois 
Tons, onde se prepara 
para acontecer, inclusi-
ve  acabou de gravar o 
comercial do Dia Das 
Mães do Shopping Ibi-
rapuera. Com certeza 
virá muito mais pela 
frente. Vamos fi car de 
olho nela!



PORTARIA Nº  036/2015

(Revoga Portaria – RH – nº 019/2015)

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribui-
ções que lhe confere a legislação vigente,

REVOGA, Portaria – RH – nº 019/2015, a qual, concede à funcionária MARINELZA REIS 
LIMA, pertencente ao Quadro Especial do Legislativo, FUNÇÃO GRATIFICADA DE NÍVEL 
3, no valor de R$ 388,52 (trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), para 
exercer atividades e encargos de menor complexidade concomitantemente com as atribuições 
de seu cargo de origem junto ao Departamento de Administração.

Esta portaria entrará em vigência na data de sua afi xação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
março de 2015.

Registre-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 01 de abril de 2015.

DR. EDU FENERICH
Presidente

PORTARIA Nº  037/2015

(NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÕES)

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, no uso das atribuições que lhe confere a legislação vigente,

NOMEIA, a partir desta data, a COMISSÃO DE LICITAÇÕES da Câmara Municipal que fi -
cará assim constituída: Funcionários LUIZ CARLOS DOS SANTOS – Presidente, ANDRÉIA 
CRISTINA MANOEL MACRI E, HOMERO MARCIANO DA SILVA - Membros. Tornando 
ainda, sem efeito, a portaria anterior que trate deste assunto.

REVOGA-SE, todas as portarias anteriores que tratam desse assunto.

Registre-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 01 de abril de 2015.

DR. EDU FENERICH
Presidente

Câmara Municipal de Jaboticabal

Câmara Municipal de Jaboticabal

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
OBJETO: Incorporação das obrigações do contrato de telefonia, pela empresa Claro S/A
AMPARO LEGAL: Convite 03/2014
DATA DO ADITAMENTO: 05/01/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: Carta Convite nº 01/2015
OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de desenvolvimento, manutenção, suporte técnico e evolução tecnológica de solução para TV 
Web.

EMPRESA HOMOLOGADA: OpenLegis Informática Ltda - EPP
VALOR DA PROPOSTA: R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais)
CRITÉRIO: Menor Preço
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/4/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: OpenLegis Informática Ltda - EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvi-

mento, manutenção, suporte técnico e evolução tecnológica de solução para TV Web.
VALOR DO CONTRATO: R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais)
AMPARO LEGAL: Convite 01/2015
DATA DO CELEBRAÇÃO: 15/04/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: Carta Convite nº 02/2015
OBJETO DO CERTAME: Aquisição de um servidor streaming de vídeo para a Câmara 

Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: SSTI Tecnologia Ltda
VALOR DA PROPOSTA: R$ 13.550,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta reais)
CRITÉRIO: Menor Preço
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/4/2015

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2015 A 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de 
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166/71, com 
redação dada pela Lei 9.701/98, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento 
ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o artigo 605 da CLT, vem NOTIFICAR e 
CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados 
e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou 
“Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, 
para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao 
exercício de 2015, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O 
recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2015, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da 
Contribuição Sindical Rural - CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2015), constituirá o pro-
dutor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no 
artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas 
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 
o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de 
não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª 
via diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da 
CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação contra a cobrança da Contribuição Sindical 
Rural - CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da 
guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito 
Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada 
via internet no e-mail da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e 
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 07 de Abril de 2015
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente

EDITAL DE MODELO DE CÉDULA ELEITORAL

O Sindicato dos Arrumadores e Trabalhadores na Movimen-
tação de Mercadorias em Geral e no Comércio Armazenador de 
Jaboticabal – SP, por seu presidente Ivaldo Gonçalves da Silva, 
torna público aos associados e integrantes da categoria profi s-
sional a cédula eleitoral do pleito a realizar-se no dia 05/05/2015 
onde se encontra inscrita a chapa única denominada  “Unidos 
Somos Fortes”, devendo conter no verso carimbo da entidade e 
rubricas de um mesário e/ou fi scal presidente da mesa eleitoral.

Jaboticabal, 16 de abril de 2015.

Ivaldo Gonçalves da Silva
Presidente

SINDICATO A. T. M.  M. G. C. A. JABOTICABAL

  UNIDOS SOMOS FORTES
  
  NULO

Sindicato dos Arrumadores e 
Trabalhadores na Movimentação de 

Mercadorias em Geral e no Comércio 
Armazenador de Jaboticabal

Rua Mário Guarita Cartaxo, 81, Jardim Paulista - Jaboticabal - SP, CEP: 14875-32

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 
O “Clube Pioneiros da Sela”, na forma de seu Estatuto Social, 

convoca seus associados quites com a tesouraria, para realização 
de Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 27 
de Abril de 2015, na sede do clube, às 19:30 horas em primeira 
convocação com metade mais um dos sócios e após 30 minutos, 
em segunda convocação com qualquer número, para tratativa dos 
seguintes interesses:

- Eleição da nova Diretoria Administrativa
- Aprovação das Contas do Exercício 2014

A  Usina Santa Adé-
lia S/A torna público que 
requereu na CETESB a 
Renovação de Licença de 
Operação para Posto de 
Abastecimento de Com-
bustíveis, sito à Rodovia 
SP 326, Km 332, zona ru-
ral de Jaboticabal/SP.

METALLON-INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE ESTRU-
TURAS METÁLICAS LTDA 
torna público que recebeu da 
CETESB a Licença de Opera-
ção N° 52001611, válida até 
13/01/2019, para Estruturas 
Metálicas, n.e.; fabricação de 
à RODOVIA BRIGADEI-
RO FARIA LIMA, 03, KM 
339+90 MTS, DISTRITO 
INDUSTRIAL, JABOTICA-
BAL/SP.

A programação começou, dia 16, 
e termina no dia 30 de abril, com 
exposição de livros infantís. Dia 17, 
teve comemoração do Dia Nacional 
do Livro Infantil e aniversário de 
Monteiro Lobato.

A Biblioteca Municipal de Jabo-
ticabal “Julia Luiz Ruete” está no 
clima do Sítio do Pica Pau Amarelo 
em comemoração ao mês de aniver-
sário de Monteiro Lobato. Durante 
abril acontece o projeto “Sítio dos 
Livros”, uma iniciativa da Prefeitura 
de Jaboticabal, por meio da Secre-
taria de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer (SECEL). O projeto “Sítio 
dos Livros”, além de comemorar 
o aniversário de Monteiro Lobato, 
também presta homenagem ao Dia 
Nacional do Livro Infantil.

A programação da Biblioteca 
começou dia 16, e vai até 30 abril, 
com exposição de livros infantís 
com destaque das obras de Monteiro 
Lobato, das 9h às 11h e das 14 às 
17h. E dia 17, houve comemoração 
do Dia Nacional do Livro Infantil e 
aniversário de Monteiro Lobato às 9 
horas. Podem participar crianças de 6 
a 10 anos.

Na oportunidade, sorteio de livros 
para os participantes.

 “Sítio dos Livros” 
- Biblioteca Municipal 
comemora Dia Nacional 
do Livro e homenageia 

Monteiro Lobato

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

ETEC JABOTICABAL ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSOS TÉCNICOS 

PROFISSIONALIZANTE GRATUITOS COM  NOVIDADES
Estão abertas as inscrições para o Vestibulinho 

do 2º Semestre/2015 da Etec de Jaboticabal. O can-
didato poderá fazer sua inscrição para um dos três 
cursos técnicos disponíveis: Administração, Ser-
viços Jurídicos e a novidade para este ano fi ca por 
conta do curso de Informática.

O profi ssional técnico em informática desenvol-
ve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráfi cas. 
Monta estruturas de banco de dados e desenvolve 
programas computacionais. Projeta, implanta e rea-
liza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona 
recursos de trabalho, linguagens de programação, 
ferramentas e metodologias para o desenvolvimento 
de sistemas. Para cada curso serão disponibilizadas 
35 vagas, com aulas presenciais no período noturno.

O ensino técnico profi ssionalizante é destinado 
às pessoas que já concluíram o ensino médio ou en-
tão para os estudantes matriculados na 2ª ou 3ª série 
do ensino médio em 2015 e que pretendem ter a for-
mação técnica em uma determinada área de atuação.

Para se inscrever o candidato deve seguir as se-
guintes etapas e períodos: 1ª etapa - preenchimento 
da fi cha de inscrição, até às 15h do dia 14/05/2015, 
disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br, 
fornecendo os seus dados pessoais e indicando à 
Etec, o curso e o período em que pretende estudar. 
2ª etapa - pagamento da taxa de inscrição no valor 
de R$ 30,00 (trinta reais), que deve ser paga em di-
nheiro no caixa da agência bancária de sua preferên-
cia ou casas lotéricas, por meio do boleto impresso 
que será gerado no ato da inscrição pelo site, até o 

dia 14/05/2015.
Os interessados que não possuírem internet devem procurar o posto de 

inscrição disponibilizado na própria ETEC, localizada na Rua São Sebastião,  
nº 294, Centro, Jaboticabal/SP.

É obrigatório o candidato ou seu representante legal, tomar conhecimento 
de todas as datas, normas e procedimentos indicados no Manual do Candidato, 
que está disponibilizado no site www.vestibulinhoetec.com.br. 
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Promoção de meia entrada EXCLUSIVAMENTE ÀS TERÇAS-FEIRA

VELOZES E FURIOSOS 7
Sessão: 16:00 / 19:00 / 21:40 todos 

os dias (Dia de promoção é na terça 
feira / todos pagam R$ 8,00)

Censura: 14 anos
Sinopse: Após os acontecimentos 

em Londres, Dom (Vin Diesel), Brian 
(Paul Walker), Letty (Michelle Rodri-
guez) e o resto da equipe tiveram a 
chance de voltar para os Estados Uni-
dos e recomeçarem suas vidas. Mas 
a tranquilidade do grupo é destruída 
quando Ian Shaw (Jason Statham), um 
assassino profi ssional, quer vingança 
pela morte de seu irmão. Agora, a 
equipe tem que se reunir para impedir 
este novo vilão. Mas dessa vez, não é 
só sobre ser veloz. A luta é pela so-
brevivência.

Gestão fi scal: Substituição Tributaria 
do ICMS, Recrutamento e Seleção, Téc-
nico em Segurança do Trabalho e Téc-
nico em Enfermagem são algumas das 
opções que estão com inscrições abertas 
e com 20% de desconto no Senac Jaboti-
cabal. O benefício abrange cursos reali-
zados nos períodos da manhã e da tarde 
e aos sábados.

“O mercado precisa de profi ssionais 
que acompanhem seu dinamismo e ino-
vação, portanto, as capacitações são 
oportunidades que ajudam as pessoas a se 
atualizarem constantemente. Essas ações 
(descontos) confi rmam o objetivo do Se-
nac em estimular profi ssionais e prepará-
los para o mundo corporativo”, afi rma 

Senac Jaboticabal oferece desconto de 20% em 
cursos diurnos ou realizados aos sábados

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO

A empresa JOÃO MANOEL VASQUES BLASQUES – ME, 
inscrita no CNPJ Nº 43.069.194/0001-94, Inscrição Estadual Nº 
391.004.043.113 e Insc. Municipal Nº 100.510, estabelecida na 
Rua Prof. José Antônio Fernandes Sobrinho, 310, Aparecida, Ja-
boticabal/SP, comunica que se encontra extraviado 01 Talão de 
Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A do Nº 01 ao Nº 50, 
AIDF Nº 298, autorizada em 05/07/2006.

Jaboticabal, 31 de Março de 2015.

HOSPITAL SÃO MARCOS S.A.
CNPJ (MF) nº 50.385.384/0001-86

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 - Em Reais

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 - Em reais
ATIVO Nota           2014           2013
Circulante    1.703.263   1.662.358
Caixa e equivalentes de caixa 4 95.336 172.239
Contas a receber 5 1.290.299 1.161.083
Outros créditos 6 33.993 30.720
Adiantamentos a fornecedores e prestadores  5.306 28.295
Estoques 7      278.329      270.021
Não circulante  14.408.914 14.439.287
Realizável a longo prazo: Contas a receber 5 - 220
 Depósitos judiciais  65.283 81.428
Imobilizado 8 14.343.631 14.357.639
Total do ativo  16.112.177 16.101.645
PASSIVO Nota           2014           2013
Circulante    9.692.436 12.517.548
Prestadores de serviços a pagar 9 176.645 198.826
Tributos e contribuições a recolher 10 8.325.353 8.411.774
Empréstimos e fi nanciamentos 11 26.299 818.974
Provisões de férias e encargos  491.662 454.172
Acordo trabalhista  - 262.889
Obrigações com pessoal  263.687 814.618
Fornecedores 12 354.810 1.363.873
Outros débitos 13        53.980      192.422
Não circulante  13.428.197   8.411.654
Exigível longo prazo
 Empréstimos e fi nanciamentos 11 368.245 133.442
 Tributos e contribuições a recolher 10 2.392.114 1.637.484
 Fornecedores 12 997.077 -
 Tributos diferidos sobre reavaliação 16 4.154.701 4.176.854
 Outros débitos 13 3.054.184 1.998
 Provisão para contingências 14 2.461.876 2.461.876
Patrimônio líquido 17 (  7.008.456) (  4.827.557)
Capital social  4.530.263 4.530.263
Reserva de capital  702.708 702.708
Ajuste de avaliação patrimonial  8.065.007 8.108.010
Prejuízo acumulado  (20.306.434) (18.168.538)
Total do passivo e do patrimônio líquido  16.112.177 16.101.645

As demonstrações fi nanceiras completas, parecer da auditoria e principais fatos administrativos, encontram-se à disposição dos acionistas e administradores na sede social da companhia
Paulo Miki Junior - Presidente; Alberto José Beltrame Nogueira - Vice-Presidente; Técnico Contabil: Alberto Fernandes Castilho - CRC 1SP103737/O-9

Demonstrações do resultado abrangente         2014       2013
Prejuízo do exercício (2.137.896) (483.411)
Resultado abrangente do exercício (2.137.896) (483.411)

Demonstrações dos fl uxos de caixa - método indireto (Em reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais         2014         2013
(Prejuízo) do exercício (2.137.896) (   483.411)
 Ajustes por: Depreciações 561.124 355.824
 Provisão para contingências - 37.829
 Valor residual de baixas do imobilizado 374 (     40.570)
(Aumento) redução nos ativos: Contas a receber (   128.996) (   388.936)
 Outros créditos (       3.273) 15.777
 Adiantamentos a fornecedores e prestadores 22.989 66.464
 Estoques (       8.308) (     68.955)
 Depósitos judiciais 16.145 (     65.283)
(Aumento) redução nos passivos:
 Fornecedores e prestadores de serviços a pagar (     34.167) (     79.039)
 Tributos e contribuições a recolher 668.209 1.243.380
 Obrigações pessoal/provisões férias/encargos (   513.441) 154.857

Demonstrações mutações patrimônio líquido Capital social Reserva capital Ajuste avaliação patrimonial Prejuízo acumulado            Total
Saldos em 1º de janeiro de 2013 4.530.263 702.708                  2.337.827 (16.501.981) (  8.931.183)
Baixa da reserva de reavaliação - - (  2.337.827) (  1.242.990) (  3.580.817)
Constituição de ajuste de avaliação patrimonial - - 12.344.708 - 12.344.708
Tributos diferidos de ajuste de avaliação patrimonial - - (  4.176.854) - (  4.176.854)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - - (       59.844) 59.844 -
Prejuízo do exercício                -             -                  - (     483.411)  (     483.411)
Saldos em 31 de dezembro de 2013 4.530.263 702.708   8.108.010 (18.168.538) (  4.827.557)
Tributos diferidos de ajuste de avaliação patrimonial - - 22.153 - 22.153
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - - (       65.156) - (       65.156)
Prejuízo do exercício                -             -                  - (  2.137.896) (  2.137.896)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 4.530.263 702.708   8.065.007 (20.306.434) (  7.008.456)

Demonstrações do resultado-Em reais Nota           2014           2013
Receitas operacionais de assistência à saúde  9.382.112 7.185.786
Receita com SUS    2.999.918   3.700.077
Receita operacional bruta  12.382.030 10.885.863
Custos serviços prestados assistência à saúde  (  4.311.158) (  3.290.822)
Lucro bruto    8.070.872   7.595.041
Despesas administrativas e gerais  (  8.958.584) (  8.160.699) 
Outras (despesas) receitas operacionais 18 (  1.056.497)      369.517
(Prejuízo) operacional  (  1.944.209) (     196.141)

            2014           2013
Receitas fi nanceiras  6.267 2.102
Despesas fi nanceiras  (     199.954) (     289.372)
Resultado fi nanceiro líquido 19 (     193.687)  (     287.270)
(Prejuízo) do exercício  (  2.137.896) (     483.411)
(Prejuízo) por ação  (           0,35) (           0,08)

 Outros débitos e acordos trabalhistas 2.650.855 41.106
 Tributos diferidos sobre reavaliação (     22.153)                -
Recursos líquidos provenientes das operações 1.071.462    789.043
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições do imobilizado (   590.493) (   345.565)
Recursos líquidos aplicados - investimentos (   590.493) (   345.565)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
(Redução) em empréstimos e fi nanciamentos (   557.872) (   471.440)
Recursos líquidos aplicadas
 nas atividades de fi nanciamentos (   557.872) (   471.440)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (     76.903) (     27.962)
Variação do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalente de caixa no fi m do exercício 95.336 172.239
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício    172.239    200.201
Redução do caixa e equivalentes de caixa (     76.903) (     27.962)

ÓTIMA PORTUNIDADE
Vendo terreno de 200 metros quadrados, pronto para 

construir no bairro Jardim São José, Rua Norival Petri-
ni Jr nº 70, quadra E lote 08.

Valor R$ 13.500,00 + parcelas mensais
Tratar com Luís - FONES:

Casa (16) 3975-1664 e Claro (16) 9.9239-0126

Revitalização do Lago Municipal deixa cartão 
postal de Jaboticabal ainda mais bonito

O cartão postal de Jaboticabal está 
ainda mais lindo. Isto porque a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços promoveu 
uma revitalização do Lago, com renova-
ção dos bancos, tablados envernizados, 
grades pintadas e manutenção na jardi-
nagem.

O agradável local é utilizado diaria-
mente por centenas de pessoas que cami-
nham ao redor do Lago, fazem ginástica 
na academia ao ar livre, utilizam os tabla-
dos para exercícios e para momentos de 
contemplação.

No entorno do Lago Municipal foram 
colocadas inúmeras lixeiras, além das 
que já existiam e não há, portanto, justi-
fi cativa para que o local fi que sujo. Neste 
sentido, a Prefeitura de Jaboticabal pede a 
conscientização dos usuários para que de-
positem lixo nos locais adequados, cola-
borando ainda mais para ratifi car o famo-
so slogan “cidade limpa, cidade linda!”.

Outra orientação da Prefeitura de Ja-
boticabal é com referência à pesca. Vá-
rias placas informam que a pesca no local 
está proibida. Longe de querer diminuir 
o lazer do jaboticabalense, o que a Pre-
feitura pretende é manter a saúde pública, 
uma vez que no Lago há eventualmente a 
presença de capivaras, que, por sua vez, 
podem ter carrapato.

A retirada das capivaras depende de 
um entendimento entre vários órgãos, 
como Ibama, Polícia Ambiental e Mi-
nistério Público, e a discussão do assun-
to conta também com a participação da 
Faculdade de Ciências Agrárias e Ve-
terinárias (FCAV)/ Unesp Jaboticabal. 
Enquanto não se chega a um consenso, o 
Decreto 6.147, de 23 de julho de 2014, 
determinou a proibição da pesca.

A Prefeitura de Jaboticabal quer pro-
porcionar cada vez mais lazer para os 

munícipes, mas lazer com qualidade, se-
gurança e, acima de tudo, priorizando a 

sua saúde.

Darlan Rocha, gerente da instituição.
Cada curso possui pré-requisitos espe-

cífi cos de idade e escolaridade mínima, 
para conferi-los acesse o portal www.
sp.senac.br/jaboticabal, no qual as inscri-
ções também podem ser realizadas. Mais 
informações na unidade ou pelo telefone 
(16) 3209-2800.

Serviço 
Inscrições Abertas
Descontos de 20% para cursos realiza-

dos nos períodos matutino e vespertino e 
aos sábados.

Senac Jaboticabal - Rua 24 de 
Maio, nº 831 – Centro - (16) 3209-
2800 e www.sp.senac.br/jaboticabal

Lusuelen Domingues, equipe: 
FAE Jaboticabal foi Campeã no De-
safi o de XCO no Clube Náutico de 
Araraquara. Em Santa Lucia, Cam-
pea da elite feminina

Foi um circuito de 10 km sendo 
duas voltas, totalizando 20 km, um 
circuito técnico com areial e esca-
darias, ainda se recuperando de uma 

Campeã no Desafi o de XCO no 
Clube Náutico de Araraquara

A equipe COC/CARDIOFÍSICO/
FAE, participou e sediou o 3º Torneio 
Regional de Natação, no último sába-
do,  dia 11, na Academia Cardiofisi-
co, em Jaboticabal, 423 atletas em 24 
equipes.

Durante o torneio, os atletas conquis-
taram 37 medalhas de ouro, 33  de prata e 
17 de bronze, obtendo melhora de tempos 
em 61 provas. Foi o  melhor resultado do 
ano para a equipe COC/CARDIOFÍSI-
CO/FAE.

Durante essa etapa, destaques para os 
nossos atletas:

3º TORNEIO REGIONAL DE NATAÇÃO, 
NA ACADEMIA CARDIOFÍSICO

lesão, fez uma ótima prova,
Agradecimentos aos patrocinado-

res pelo apoio.
Ruwal motos, Rober lux Bra-

sil Fisioterapeuta Fábio Trevisioli, 
Pro bike equipamentos,Equipe FAE 
JABOTICABAL, Domestic Brasil, 
Consultor Independente Herbalife 
Flávio Cintra - 991784235.

Maria Rita Souza Dantas de Lucas 
- 1º lugar: 50m livre, 1º lugar: 50m peito, 
1º lugar: revezamento 4x50 livre, 1º lu-
gar: revezamento 4x50 medley e 2º lugar: 
50m borboleta

Giorgia Roberta da Costa - 1º lu-
gar: 100m medley, 1º lugar: 50m peito, 
1º lugar: revezamento 4x50 livre, 1º lu-
gar: revezamento 4x50 medley e 2º lugar: 
100m peito

Gabriela Cuzzi Fernandes - 1º lu-
gar: 50m livre, 1º lugar: 100m livre, 1º 
lugar: 200m livre e 1º lugar: 50m Bor-
boleta



O Vereador Vitório De Simoni teve grande participação na vinda dessa empresa para Jabo-
ticabal. “Ele realmente nos deu um apoio muito forte”, afi rma Franco Borsari.

Jaboticabal na Rota da Tec-
nologia em Nutrição Vegetal

Com a missão de inovar atra-
vés de estudo e pesquisa em Nu-
trição Vegetal, Jaboticabal recebe 
investimentos de empresa Italia-
na de fertilizantes.

Segundo o diretor geral da 
empresa no Brasil, Engo. Agro. 
Franco Borsari, a principal mis-
são da empresa será “valorizar os 
Clientes, garantir o crescimento 
em produtividade e qualidade 
agrícola, ofertar produtos nutri-
cionais especiais com respeito às 
pessoas e o meio ambiente”.

GREEN HAS ITALIA S.p.a 
é uma empresa italiana que tra-
balha em nutrição vegetal desde 
1985,  desempenhando um papel 
de liderança no mercado interno 
e no exterior. A empresa tem a 
sua sede e produção em Canale 
d´Alba, na Itália, com fi lial em 
Almeria, Espanha (Green Has 
Iberia s.l.) e em Jaboticabal, SP, 
Brasil (Green Has do Brasil). 
Além das fi liais, a empresa pos-
sui um escritório regional de ven-
das no Oriente Médio, em Amã, 
na Jordânia e um gerente regio-
nal de vendas para o Extremo 
Oriente.

Valores da Empresa
SURPREENDER:somente 

através de um sistema de “exce-
lência” podemos oferecer solu-
ções aos nossos clientes, garan-

VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI TRÁS EMPRESA 
ITALIANA PARA SE INSTALAR EM JABOTICABAL

tindo maior rendimento agrícola, 
segurança, economia e inovação.

QUALIDADE E CONFIABI-
LIDADE: a empresa investe em 
constante processo de aperfeiço-
amento da qualidade e da confi a-
bilidade dos produtos.

A busca por idéias, o empenho 
e o entusiasmo da equipe são os 
pontos fortes que permitem o de-
senvolvimento da empresa.

FORÇA PESSOAL: os valores 
pessoais, mantidos como referen-
cias constante, permitiram  que a 
GREEN HAS ITALIA construis-
se um negócio bem sucedido, que 
faz parte de uma perspectiva de 
desenvolvimento para a melho-
ria do bem estar ambiental, bem 
como a serenidade da comunida-
de interna da empresa.

Pesquisa e desenvolvimento
GREEN HAS ITALIA S.p.A. 

é empenhada, através da pesqui-
sa, a produção de especialidades 
inovadoras em nutrição, sutentá-
veis, que melhoram a qualidade e 
quantidade das colheitas.

O departamento de Pesquisa 
& Desenvolvimento da GREEN 
HAS ITALIA está direcionado 
para a concepção e execução de 
especialidades inovadoras. Esse 
processo é regulado nos labora-
tórios da empresa, através da ca-
racterização quimica e biológica 
das materias-primas minerais e 
orgânicas.

GREEN HAS ITALIA conta 
com experimentações agronômi-
cas para aferir suas formulações 
em centros renomados de pesqui-
sa nacional e internacional

Qualidade e meio ambiente
A empresa, a fi m de obter 

elevados níveis de qualida-
de, certifi cou sua produção de 
acordo com a normativa ISO 
9001:2008. 

Para garantir produtos de alta 
qualidade, o laboratório químico 
realiza verifi cações em todas as 
matérias-primas e testa todos os 
lotes das formulações disponí-
veis no mercado.

As etapas de produção são 
cuidadosamente padronizadas, 
monitoradas e controladas, a fi m 
de identifi car preventivamente 
possíveis problemas, utilizando 
as melhores técnicas disponíveis 
no mercado.

GREEN HAS ITALIA tem 
cuidado e sensibilidade para 
as questões ambientais no pro-
cesso de concepção, fabricação 
de produtos  e nos aspectos de 
controle de aplicação, tendo em 
vista a agricultura sustentável e 
de baixo impacto sobre o ecos-
sistema. Visando este objetivo 
a empresa criou uma gama de 
fertilizantes, cujo uso é permi-
tido na agricultura orgânica em 
conformidade com as disposi-
ções do direito comunitário e da 

indústria nacional.
Serviço ao cliente
GREEN HAS ITALIA garante 

assistência aos clientes com sua 
própria equipe de vendas espe-
cializada. A empresa organiza 
seminários nacionais e interna-
cionais e treinamentos sobre seus 

produtos e suas funcionalidades 
nas culturas.

Entre os serviços disponíveis:
• A capacidade de identifi car 

e resolver problemas específi cos 
nutricionais (desordens fi siológi-
cas, defi ciências, etc.).

• desenvolvimento de planos 

de fertilização específi ca;
• interpretação dos resultados 

da análise do solo, da água e da 
folha. 

• escolha e integração de so-
luções nutricionais para hidro-
ponia, tanto em sistema aberto 
como em fechado.
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