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Jaboticabal consagra-se 
Capital do Amendoim

Jaboticabal volta a dar orgulho para a região metropolitana de Ribeirão Preto. Agora, a cidade foi reconhecida como a “Capital 
do Amendoim”, por ser a maior produtora da leguminosa no Brasil. O título foi consagrado na sexta-feira (12), no Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo. A Lei nº 16.640 já está em vigor.

Hori e Alckmin ofi cializaram a legislação, que irá fomentar a 
economia, gerar emprego e melhorar a renda da população

Mutirão da dengue recolhe 133 toneladas 
de inservíveis

A prefeitura não dá trégua para as arboviroses. 
O ano começou com a continuidade do mutirão 
de limpeza que passou por diversos bairros da 
cidade. Até a sexta-feira (5), 133 toneladas fo-
ram recolhidas.

Equipes passaram por 
diversos bairros, visitando 

quintais e eliminando 
possíveis focos 

Entrega de carnês de IPTU já começou e vem com três 
opções de pagamento à vista

A Prefeitura de Jaboticabal informa que a entrega dos carnês do IPTU 
2018 já começou. Neste ano, os munícipes podem realizar o pagamen-
to único com desconto até o mês de março.

Já foi disponibilizado o boleto para o 
pagamento à vista ou referente à primeira 
parcela no site www.jaboticabal.sp.gov.br
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NATAL, ANO NOVO

Duas festividades que 
concretizam o início de um 
“NOVO VIVER”.

Nossos cumprimentos fo-
ram atitudes plenas de fraterni-
dade.

O pipocar dos fogos rapi-
damente transformaram-se em 
fumaça que se perdeu no es-
paço etéreo. Luzes se diluiram 
como a fumaça do foguetório. 

P/ PROFESSOR BENÊ

Os abraços porém, anunciaram 
possível fraternidade.

É isso que realmente dese-
jamos: o nascer de uma fra-
ternidade duradoura, liberta de 
qualquer hipocrisia. Na palho-
ça de Belém, em berço simples 
estava “DEUS DO AMOR”, 

que se revelou “irmão” de to-
dos nós.

Ele proclamou: EU SOU A 
VERDADE E A VIDA!

 
 

Edital de Convocação

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da Associação Mulher Unimed de Jaboticabal, usando das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca as 34 associadas, para se reunirem em Assembléia 
Geral, que será realizada no dia 26 de janeiro de 2018 (sexta-feira), na Sede da Unimed de 
Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico, a Avenida Carlos Berchieri, 791 em 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, às 18h30min, em primeira convocação com a presença 
de 2/3 das associadas em pleno gozo de seus direitos sociais, em segunda convocação às 
19h00min horas com qualquer número de sócias presentes, a fim de deliberarem e votar a 
seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

1. Apresentação do Balanço Patrimonial do ano de 2016, com parecer do Conselho 
Fiscal;

2. Outros Assuntos.

Jaboticabal, 09 de janeiro de 2018.

DRA. MARA REGINA VALÉRIO

Presidente da Associação Mulher Unimed de Jaboticabal

Associação Mulher Unimed de Jaboticabal 

CNPJ: 03.059.346/0001-53

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

O Presidente da UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 
usando das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca seus 68 (sessenta e 
oito) os cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada 
no próximo dia 19 de fevereiro de 2018 (segunda-feira), à Avenida Clotilde Verri nº 
700 (Espaço Viver Bem), às 17:00 horas, em Primeira convocação com a presença de 
2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar; às 18:00 horas em Segunda 
convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados em condições de 
votar; ou  às 19:00 horas em Terceira convocação, com  número mínimo 10 (dez) 
cooperados presentes em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:
1) Leitura, discussão e deliberação sobre o relatório de gestão do Conselho de Adminis-
tração, incluindo o Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2017, o Demonstrativo da 
conta de sobras ou perdas, com o parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente, 
tudo referente à prestação de contas do exercício de 2017, prevista no art. 44, da lei 
Federal 5.764/71. 
2) Deliberação do destino das sobras ou rateio de perdas referentes ao exercício de 
2017, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos obrigatórios.
3) Apresentação dos planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração 
para o ano de 2018.
4) Fixar os valores de produção especial e das cédulas de presença a serem repassadas 
aos ocupantes de cargos sociais da Diretoria Executiva, e, dos Conselhos de Administra-
ção, Técnico e Fiscal, como contraprestação equivalente à prática de atos cooperativos.
5) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018/2019, nomeação 
do conselho e apresentação de seu coordenador.
6) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Técnico, para o 
período que compreende: o exercício de 2018, com início nesta AGO e término na AGO 
referente ao exercício de 2020.

OBSERVAÇÃO: 
a) Para as eleições previstas nos itens 4º e 5º da ordem do dia, as chapas deverão estar 
inscritas até 10 (dez) dias antes da “AGO”, observando-se o determinado no Estatuto 
Social desta singular, especialmente no que tange o seu artigo 42. 
b) Atendendo ao que dispõe o artigo 27, letra b, do Estatuto Social, esclarece que a 
escolha do local da Assembleia foi determinada pela impossibilidade de reunião na 
sede social da Cooperativa pela insu�ciência de espaço. 
c) Para efeito de ‘QUORUM“, o número de cooperados em condições de votar é de 64 
(sessenta e quatro). 

Jaboticabal, 12 de janeiro de 2018.

                             
                                                                                

UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DR. LUIZ ROBERTO LINS FERRAZ

DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
25ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

                                                                                

UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DR. LUIZ ROBERTO LINS FERRAZ

DIRETOR PRESIDENTE

Neste sábado (13) é dia de Feira, 
em Jaboticabal

Acontece neste sába-
do (13), a primeira Feira 
de Artesanato, de 2018, 
em Jaboticabal. Promo-
vida pela Prefeitura, por 
meio do Departamento 
de Cultura, e Casa do 
Artesão “Dorival Tali-
berti”, a feira acontece 
das 9h às 13h, no es-
paço entre o Mercado 
Municipal e a Casa do 
Artesão.

Além da grande varie-
dade de produtos dos 
artesãos locais, a inicia-
tiva terá ainda a partici-
pação do Departamento 

de Proteção Animal com 
animais para adoção, e 
da APA (Associação Pro-
tetora dos Animais) que 
fará a venda de sobre-
mesas com renda rever-
tida para os trabalhos 
da associação. 

A parceria espera re-
petir os bons resulta-
dos de 2017. “Depois de 
um ano bastante mo-
vimentado, iniciamos 
esse novo ano com um 
trabalho conjunto que 
une o artesanato e o cui-
dado com os animais 
abandonados”, explica 

José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura.

Estão programadas 
outras quatro ou cinco 
feiras ao longo do ano, 
sempre acompanhan-
do as datas comerciais. 
“A população começa a 
se acostumar com as 
feiras realizadas nesse 
espaço entre o Merca-
do Municipal e a Casa 
do Artesão, pois sabe 
que ali encontrará as 
novidades dos arte-
sãos da cidade e tam-
bém da região”, fi nali-
za o diretor.
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na 

central da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu 

funcionamento prejudicado no dia 04/01/2018 das 09h03 às 12h30. Após o retorno da 

energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

Sanidade animal garantida

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Manter a sanidade animal 
e vegetal, fundamental para 
nossa produção agropecuá-
ria, é um dos principais de-
safi os da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento, o 
que é feito especialmente 
pela Coordenadoria de De-
fesa Agropecuária (CDA). E 
começamos 2018 com boas 
notícias como o recorde no 
índice de vacinação da fe-
bre aftosa.

É essencial que este im-
portante trabalho em prol 
da sanidade, que envolve 

nossos criadores que aju-
dou a CDA a quebrar em 
2017 o recorde de vacina-
ção contra a doença durante 
a segunda etapa, realizada 
durante o mês de novem-
bro de 2017. Conseguimos 
vacinar nada menos do que 
99,42% do rebanho paulis-
ta – total maior do que os 
99,36% de 2016.

Foram vacinados 
11.072.122 bovídeos. Os 
64.166 bovídeos que não 
tiveram sua vacinação in-
formada ao sistema estão 
distribuídos em 3.045 pro-
priedades rurais, que estão 
sendo notifi cadas pela De-
fesa Agropecuária. A vaci-
nação contra a febre aftosa 
é obrigatória e deixar de 
vacinar ou de comunicar a 
vacinação sujeita o proprie-
tário a multas.

O rebanho paulista está 
distribuído em 130.537 
propriedades rurais. Na 
etapa realizada durante o 
mês de novembro, a vaci-
nação foi obrigatória para 
todos os bovídeos, inde-

prevenção, planejamento e 
cuidados, seja certifi cado 
internacionalmente. Porque 
os produtos agropecuários 
com sua sanidade certifi ca-
da têm mercado garantido.

Além disso, cuidar da 
saúde das plantas e dos 
animais signifi ca cuidar 
também da saúde da popu-
lação ao produzir um ali-
mento de qualidade, com 
saudabilidade – uma das 
principais diretrizes do go-
vernador Geraldo Alckmin 
para a nossa Secretaria de 
Agricultura.

Fazemos uma campanha 
permanente contra a Febre 
Aftosa, que há 12 anos não 
é registrada no Brasil e há 
20 no Estado de São Paulo 
- mostrando o compromis-
so do pecuarista com uma 
produção responsável. Os 
criadores de bovídeos sa-
bem da importância da 
imunização para continu-
ar produzindo, vendendo, 
gerando renda e agregando 
valor.

É este compromisso dos 

pendentemente da idade.  
Durante a campanha, os 
técnicos fi scalizaram e as-
sistiram a vacinação em um 
total de 937 propriedades, 
acompanhando a imuniza-
ção de 64.491 bovídeos.

Gostaria de agradecer 
muito aos produtores que 
se mobilizaram porque a 
CDA precisa desta colabo-
ração, desta parceria que 
rende ótimos resultados 
como este novo recorde. 
Além de agradecer também 
às nossas equipes da CDA, 
que garantiram esse suces-
so. Isso nos dá mais condi-
ções e segurança para que 
deixemos de utilizar a vaci-
nação.

Os desafi os continuam, a 
vigilância deve ser perma-
nente. Mas nós temos serie-
dade, vontade de trabalhar 
e gente compromissada 
para vencê-los.

Parabéns à equipe da 
CDA/SAA e aos produtores 
rurais que trabalharam pela 
sanidade agropecuária pau-
lista!

FAZER?

Pr. Anastácio Martins

Quando tudo está dan-
do errado, o que devemos 
fazer? A melhor coisa é fi -
car em oração, até que do 
alto venha o socorro, por-
que a última Palavra vem 
do Senhor. Às vezes na 
vida encontramos muitos 
obstáculos e não podemos 
desanimar, nem retroceder. 
O inimigo fi ca ao derredor, 
tentando achar uma bre-
cha, para tirar a sua paz, 
a sua alegria, e para te im-
pedir de conquistar a sua 
vitória. Você pode dar a 
volta por cima, se fi zer do 
Senhor o seu esconderijo e 
a sua fortaleza. Não temas 
diante das lutas, elas vão 
passar, você vai ver como 
Deus é tremendo e Pode-
roso para te livrar de todas 
elas, num piscar de olhos. 
Confi a Nele e não se deixe 
levar pelas circunstâncias 
do momento, ainda que 
tudo esteja dando errado, 
continue orando e crendo 

posse e foram abençoados. 
Nunca olhe o tamanho do 
gigante (problemas), nem 
tenha medo do que ele 
possa fazer, por mais que 
lhe ameaça. O que Deus 
falou, vai acontecer, perse-
vere na oração, e todas as 
bênçãos, estarão batendo 

que tudo vai dar certo. Os 
fi lhos de Israel foram es-
piar a terra, viram todas 
as coisas boas que tinham 
lá, e fi caram maravilhados, 
porque Deus estava dando 
uma terra boa e farta, mas 
infelizmente eles não cre-
ram de todo o coração que 
iriam possuí-la, fi caram 
com medo dos povos que 
ali habitavam, e deixaram 
a duvida entrar em seus 
corações. Eles não confi a-
ram na Palavra do Senhor, 
porém tremeram diante 
dos inimigos e disseram: 
nós não vamos conseguir, 
somos como insetos dian-
te deles. É triste quando a 
pessoa recebe uma Palavra 
do Senhor cheia de poder, 
e não crê verdadeiramente 
nela, mas deixa o inimigo 
lançar todos os tipos de 
pensamentos negativos na 
sua mente, no seu coração, 
ao invés de andar por fé, 
ela começa a andar por vis-
ta e pelos seus sentimentos 
e pelas suas emoções. Es-
sas coisas só servem para 
te afastar cada vez mais 
das bênçãos e da presen-
ça de Deus. Os que não 
acreditaram que poderiam 
possuir a terra, pereceram 
no deserto, mas os que 
creram, entraram e desfru-
taram da terra que manava 
leite e mel. Esses tomaram 

na sua porta (Leia Números 
14). Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com

EM CADA MUNDO GERA UMA EVOLUÇÃO

Criado por DEUS e ama-
do por JESUS. Há mui-
tas moradas na casa de 
meu PAI.  A casa do PAI é 
o UNIVERSO. As diferen-
tes moradas são mundos 
que circulam o infi nito. 
Os mundos são estágios 
para a evolução. Passamos 
e repassamos em busca 
de dias melhores, de en-
contros com atrações e 
afi nidades, dentro da fa-
mília ou de semelhante, 
que atrai semelhante, para 
chegarmos a um denomi-
nador comum de ideais, 
que nos levam à verdade.  
As luzes nascem com o 
amor, que se constrói com 
o desejo, de sermos men-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

sageiros da BOA NOVA, 
onde cultivamos a vonta-
de de vencermos a igno-
rância, como erva daninha 
que nos levam a caminhos 
ingratos e desajustados.    

A TRAJETÓRIA SEGUE 
RUMO A ENCARNAÇOES SU-
CESSIVAS, QUE SEGUIMOS A 
ROTA PARA A PERFEIÇÃO, 
COM SEUS LIMITES E PO-
DERES, QUE VEM DE DEUS, 
DIANTE DE LEIS E OBRIGA-
ÇOES, FECUNDADAS NOS 
DEVERES E OBRIGAÇOES A 
SEREM CUMPRIDAS. Mun-
dos superiores... o homem 
não procura elevar-se aci-
ma do homem, mas acima 
de si mesmo. aperfeiçoan-
do-se. Mundos de provas 
e expiações: o PLANETA 
TERRA está enquadrado 
nesse estágio de evolução. 
Mundos de regeneração, 
servem de transição entre 
os mundos de provas e ex-
piações e mundos felizes. 
Mundos inferiores estão 
abaixo da escala progres-
siva. Existem inumeráveis 
escalões. Nos mundos mais 
atrasados os seres que ha-

bitam, são de certo modo 
mais rudimentares. Os 
mundos evoluem com o 
tempo, onde os habitantes 
procuram criar condições 
de entendimento, conhe-
cimentos de natureza cria-
tiva, onde tudo melhora 
quando há interesse em 
estudar e aprender os en-
sinamentos que ajudam no 
desenvolvimento natural, 
de um aprendizado que 
constrói e purifi ca o espíri-
to. Vivemos em cada mun-
do uma trajetória de vidas 
sucessivas, para galgarmos 
degraus de alto poder es-
piritual, para crescermos e 
vencermos as trevas e nas-
cer à luz. Com o decorrer 
do tempo, passamos de um 
mundo para outro, dentro 
da categoria de crescimen-
to, que alcança um limite, 
nascendo a esperança de 
dias melhores, dentro da 
vontade de sermos felizes 
e vitoriosos nas realiza-
ções de amar e ser amado, 
perdoar e ser perdoado, 
porque é nascendo que vi-
veremos eternamente em 

espírito. Somos eternos 
viajantes dos mundos di-
versos, criados por DEUS, 
cada um dentro do espaço 
dentro do UNIVERSO.             

KARMA COLETIVO E  
TRANSFORMAÇOES       

Os mundos passam por 
um  KARMA  COLETIVO, 
dentro das transformações 
que se operam com o tem-
po, dentro das destruições, 
através da necessidade da 
natureza para  a evolução, 
de mudanças de climas e 
de  terremotos e outros 
meios de  sofrerem modifi -
cações. Tudo que acontece 
onde os habitantes passam 
por desencarnes  coletivos, 
para  efeito de  resgates 
e pagamentos de dívidas 
contraídas em vidas passa-
das, dentro da lei de causa 
e efeito. KARMA COLETIVO 
E  O INDIVIDUAL.                                    

A EVOLUÇÃO CRESCE NA 
PASSAGEM DE UM MUNDO 
PARA OUTRO, DEPENDEN-
DO DA NECESSIDADE DE 
CADA UM DE NÓS. 

OS MUNDOS SÃO ETER-
NOS, CRIADOS POR DEUS.

Bala de Prata

Versículos da Bíblia
“Como o Pai me amou, 

assim eu os amei; per-
maneçam no meu amor. 
Se vocês obedecerem 
aos meus mandamen-
tos, permanecerão no 
meu amor, assim como 
tenho obedecido aos 
mandamentos de meu 
Pai e em seu amor per-
maneço. 

João 15:9-10 

1ª Vara Cível do Foro de Jaboticabal 
Edital de Hasta Pública do Bem Imóvel abaixo descrito, de propriedade do executado, para CONHECIMENTO de 
eventuais interessados na lide, e Intimação do requerendo Aliança Distribuidora de Produtos Alimentícios e Cigarros 
Jaboticabal Ltda (CNPJ 74.641.077/0001-87) e Ivani Revolti Ferreira (CPF.746.542.848-34), extraída dos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Dori Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda (CNPJ. 
52.123.916/0001-32) - Processo nº 0001888-78.1998.8.26.0291 – Ordem nº 0447/1998. A Dra. ANDREA SCHIAVO, Juíza 
de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Jaboticabal/ SP, na forma da lei, Faz Saber a todos quanto este edital vierem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 do NCPC e parágrafos, regulamentado 
pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da empresa gestora Impacto Leilões (www.impactoleiloes.com.br), 
portal de leilões on-line, levará a público em 1º e 2º Leilão, com início do 1º leilão no dia 23/01/2018 às 15:00 horas, e 
com término no dia 26/01/2018 às 15:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, 
devidamente atualizado, ficando desde já designado para o 2º leilão com início no dia 26/01/2018 às 15:01 horas e com 
término no dia 15/02/2018 às 15:00 horas, caso não haja licitantes no 1º leilão, será aceito lance conforme o art. 891 do 
NCPC. (Considera-se lance vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado 
preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação). Bem aSer Praceado: IMÓVEL 
- “Um terreno situado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, no lugar denominado “Jardim Angélica”, com frente para a 
Avenida ”B”, esquina com a Rua Dois, terreno este tido como lote “L”, da quadra 2, encerrando a área de 300,28 metros 
quadrados, concordados com um arco de 6,00 metros e dentro das medidas, características e confrontações seguintes: De 
quem da frente para o imóvel olha mede 11,00 metros de frente, para a mencionada Avenida Dois; 28,00 metros do lado 
direto confinado com o lote “R”; 28,00 metros do lado esquerdo, confinado com a Rua Dois, e finalmente na linha dos fundos 
mede 11,00 metros confinado com o lote “N”, todos da mesma quadra 2, estando localizado no lado par da numeração”. 
Endereço/Localização: Rua Raul Maçoni nº 107 – Jd. Angélica - Jaboticabal/SP. Matriculado sob nº 9.492 do CRI de 
Jaboticabal/SP. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus 
do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação eletrônica. ÔNUS: Consta na 
referida matrícula: R.04 – Hipoteca em favor de Dori – Industria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda; AV.5 – Penhora 
exequenda; VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No primeiro leilão, o valor mínimo para a venda do bem apregoado 
será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 175.300,00 (Novembro/2016), que será atualizada à época da 
alienação. No segundo leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação 
judicial. Obrigações do Arrematante: Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as providências e despesas relativas à 
transferência do bem, tais como desocupação, ITBI, certidões, registro e outras despesas pertinentes, correrão por conta 
do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos, conforme o art. 130, “caput” e parágrafo 
único do CTN, bem como os débitos de condomínio (que possuem natureza “propter rem”), os quais ficam sub-rogados 
no preço da arrematação. Da Arrematação: O arrematante deverá assinar o auto de arrematação, conforme disposição 
do art. 903 do NCPC, (Qualquer que seja a modalidade do leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo 
leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes 
os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º, deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação 
pelos prejuízos sofridos). Pagamento e Condições de Venda: O arrematante efetuará o pagamento à vista. Pagamento 
à vista: O depósito deve ser efetuado em até 24 hrs do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do 
Banco do Brasil (obtida através do Portal de Custas – Recolhimento e Depósitos do TJSP (link disponível no sítio do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br)). Pagamento parcelado: O interessado em adquirir o bem 
em prestações poderá apresentar, por escrito: (i) até o início do primeiro leilão, proposta por valor não inferior ao da 
avaliação, atualizado; (ii) até o início do segundo leilão, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação 
atualizado. Ficando esta forma de pagamento sujeito a apreciação do M.M Juiz da causa, (Art. 895, §1, §2, §4, §5, §6, 
§7, §8, e §9 do NCPC). Condições: depósito do sinal igual ao superior a 25% do valor do lance vencedor, no prazo de 24 
hrs do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, (obtida através do Portal de Custas 
– Recolhimento e Depósitos do TJSP (link disponível no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.
br)), e o restante em até 30 parcelas*, corrigidas mensalmente pelo índice do TJSP e garantido por caução idônea (no caso 
de bens móveis), e pela hipoteca do próprio bem (no caso de bens imóveis). Propostas contendo pagamento parcelado 
não suspenderá o leilão (NCPC § 6° do art. 895). Propostas de pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas 
de pagamento parcelado. Comissão: A contra-prestação pelo trabalho desenvolvido pelo gestor fica fixada em 5% (cinco 
por cento) do valor da arrematação, comissão esta não incluída no valor do lance vencedor (artigo 17 do Provimento 
CSM n. 1625/2009), que será paga pelo arrematante, e não será devolvida nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
O depósito da comissão deverá ser feito através de boleto ou depósito em dinheiro, DOC ou TED, no prazo de até 24 hrs 
do encerramento do leilão, na conta da empresa gestora. Remição da Execução, Adjudicação Ou Acordo: Caso haja 
desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e 
outros referentes à divulgação e designação do ato, desde que devidamente comprovadas pela empresa gestora. Caso 
isso ocorra durante a alienação judicial, o leiloeiro fará jus a comissão prevista, nos termos do Art. 7° § 3° da Resolução 
CNJ nº 236/2016, que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário, os procedimentos relativos à alienação judicial por meio 
eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1º do NCPC. Dúvidas E Esclarecimentos: Pessoalmente junto ao Ofício 
Cível onde tramita a ação ou no escritório do gestor, localizado na Rua Décio nº 151 – Sala 5 – Saúde - São Paulo/SP, pelo 
telefone (11) 2910-7123, ou ainda por email: contato@impactoleiloes.com.br Ficam os executados Ivani Revolti Ferreira 
e Aliança Distribuidora De Produtos Alimentícios e Cigarros Jaboticabal, na pessoa de seu representante legal e 
demais interessados, Intimados das designações supra, através da publicação deste EDITAL, nos termos do Art. 274 
parágrafo único, Art. 887 §2º, §3º e §5º e Art. 889 parágrafo único, todos do NCPC, caso não tenha procurador constituído 
nos autos ou não seja localizada para intimação pessoal. Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de 
julgamento. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.

Lucas 2x14 ANJ - 21/12/2017

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007383-44.2014.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara do 
Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Edimar José Dolci EPP, CNPJ  
nº 03.680.908/0001-81, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, alegando 
em síntese: que as partes firmaram contrato de Termo de Adesão para prestação de serviço de passagem e cobrança em pedágio, cabendo 
ao réu o pagamento da contraprestação devida por meio de débito automático em conta corrente por ele indicado. Esses serviços são 
executados por meio de um sistema denominado “Sem Parar/Via Fácil” e firmado o contrato foram instalados nos veículos indicados pelo 
réu equipamento para o reconhecimento do veículo cadastrado e a aferição da quantidade de “passagens”. Alega que o réu não manteve na 
conta corrente indicada numerário suficiente para a quitação dos valores devidos em razão das “passagens” efetuadas por seus veículos e 
cobrados pelas faturas nº: 29016109, no valor de R$ 7.218,78, vencida em 30/09/2009 e fatura nº 31049288, no valor de R$ 106,00, vencida 
em 30/11/2009. O valor atual do débito é de R$ 11.171,29. Requer a citação do réu para pagamento do débito, acrescido de atualização 
monetária, ,multa e juros de mora, no prazo de 15 dias, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo, cabendo ao réu o  
pagamento de honorários advocatícios de 20%, bem como custas judiciais. Deu-se à causa o valor de R$ 11.171,29. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento do valor reclamado na inicial, ficando isento do pagamento das custas e honorários advocatícios, 
podendo oferecer embargos ao pedido inicial no mesmo prazo e caso não efetue o pagamento nem ofereça embargos, constituir-se-á, de 
pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 02 de agosto de 2017.
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Jaboticabal consagra-se 
Capital do Amendoim

Jaboticabal volta a 
dar orgulho para a re-
gião metropolitana de 
Ribeirão Preto. Agora, 
a cidade foi reconheci-
da como a “Capital do 
Amendoim”, por ser 
a maior produtora da 
leguminosa no Brasil. 
O título foi consagra-
do na sexta-feira (12), 
no Palácio dos Bandei-
rantes, em São Paulo. 
A Lei nº 16.640 já está 
em vigor.

O prefeito José Car-
los Hori acredita que 
o título irá fortalecer 
o nome de Jabotica-
bal no Brasil, impul-
sionando a economia, 
seja na agricultura ou 
turismo. “O trabalho 
dos produtores rurais, 
em especial da Copla-
na, é um orgulho do 
jaboticabalense. Esse 
reconhecimento for-
talecerá nossa cidade, 
trazendo eventos na-

Hori e Alckmin ofi cializaram a legislação, que irá fomentar a economia, gerar 
emprego e melhorar a renda da população

cionais e fomentando 
a vinda de novas em-
presas. Vamos traba-
lhar a imagem da cida-
de, ampliar a oferta de 
trabalho e a rentabili-
dade do trabalhador a 
médio e longo prazo”, 
diz.

Para o autor do pro-
jeto, o deputado Mar-
co Vinholi, a economia 
do município é aque-
cida pelo amendoim. 
“Jaboticabal se forta-

leceu muito nos últi-
mos anos com plantio 
de amendoim. Temos 
um grande armazém 
que fica numa coope-
rativa importante para 
nosso estado, que é a 
Coplana, e através da 
cultura, Jaboticabal se 
tornou vetor de desen-
volvimento”, disse.

O Brasil é o 13º pro-
dutor de amendoim 
do mundo, o 5º em 
exportação, e 90% da 

produção nacional 
está em São Paulo. 
“De cada quatro to-
neladas que o Brasil 
exporta, uma tonela-
da sai de Jaboticabal, 
portanto nada mais 
justo do que conce-
der à nossa Cidade 
das Rosas e Athenas 
Paulista o título de 
‘Capital do Amen-
doim’. Isso revela a 
importância de cada 
um de vocês [produ-

tores e parceiros] que 
integram esta cadeia 
produtiva”, presiden-
te da Cooperativa, 
José Antonio de Sou-
za Rossato Junior.

Veja para Jabotica-
bal! Conheça as leis de 
incentivo para as em-
presas disponíveis:

http://www.jaboti-
cabal.sp.gov.br/2010/
index.php/conteudo/
visualizar/leis-de-in-
centivos
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Entrega de carnês de IPTU já começou e vem com três 
opções de pagamento à vista

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
entrega dos carnês do 
IPTU 2018 já começou. 
Neste ano, os muníci-
pes podem realizar o 
pagamento único com 
desconto até o mês de 
março.

“A prefeitura decidiu 
oferecer uma nova op-
ção de pagamento. No 
carnê, foram anexadas 
três opções de paga-
mento à vista. O mu-
nícipe pode efetuar o 
pagamento até março 
com descontos decres-
cente. Quem não tiver 
acesso à internet pode 

procurar o Sistema Prá-
tico, das 8h às 16h30”, 
ressalta a secretária da 
Fazenda, Angela Naza-
rio.

Acompanhe abaixo a 
tabela de desconto:

Pagamentos em ja-
neiro: 5%

Pagamentos em feve-
reiro: 4%

Pagamentos em mar-
ço: 3%

O vencimento da pri-
meira parcela ou pa-
gamento único está 
agendado para 19 de 
janeiro. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3209-3300.

Já foi disponibilizado o boleto para o pagamento à vista ou referente à primeira 
parcela no site www.jaboticabal.sp.gov.br

Mutirão da dengue recolhe 133 toneladas 
de inservíveis

A prefeitura não dá tré-
gua para as arboviroses. 
O ano começou com a 
continuidade do mutirão 
de limpeza que passou 
por diversos bairros da 
cidade. Até a sexta-feira 
(5), 133 toneladas foram 

recolhidas.
“Foram 114 caminhões 

de lixo retirados de quin-
tais e terrenos. As equi-
pes passaram pelos bair-
ros realizando a limpeza 
e orientando a população 
sobre a importância em 

Equipes passaram por diversos bairros, visitando quintais e eliminando possíveis focos 
manter tudo limpo e or-
ganizado”, ressalta a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angélica Dias.

Agora, a prefeitura 
continua com o trabalho 
casa a casa realizado pe-
los agentes de endemias. 

“Ressalto a importância 
em autorizar a entrada 
de nossos agentes. Mui-
tos criadouros estão no 
interior das residências, 
em locais pouco prová-
veis. Os agentes estão 
treinados para identifi car 

e acabar com qualquer 
foco do Aedes aegypti”, 
declara Maria Angélica.

Desde janeiro de 2017, 
Jaboticabal registrou 
apenas 22 casos positi-
vos. “Isso não signifi ca 
que podemos relaxar e 

deixar de realizar ações 
preventivas, pelo contrá-
rio, com os casos regis-
trados em nossa região, 
toda atenção é necessá-
ria”, fi naliza Maria Angé-
lica.
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Operação tapa-buraco será 
retomada no dia 18

Prefeitura abre inscrições para 1ª turma do 
Time do Emprego de 2018

Folia de Reis emociona público no 
Museu Histórico

A Secretaria Muni-
cipal de Obras e Ser-
viços Públicos reini-
cia o trabalho após o 
período de chuvas, 
no dia 18 de janei-
ro. Enquanto isso, as 
equipes trabalham 
na limpeza da cida-
de normalmente.

A pasta está empe-
nhada na manuten-
ção da cidade. “Nos 
primeiros dias do 
ano estamos priori-
zando o roçamento 
do mato alto, capina-
ção de guias e sarje-
tas, limpeza de buei-
ros, ruas e avenidas. 
Na semana passa-
da, por exemplo, os 
bairros Cohab I, São 

A Secretaria de In-
dústria, Comércio e 
Turismo de Jaboti-
cabal informa que 
as inscrições para o 
Time do Emprego já 
estão abertas e vão 
até o dia 26 de janei-
ro.

“O Time prepara os 
participantes para 
entrevistas, confec-
ção de currículos e 
participação de di-
nâmicas de grupo. 
Uma boa oportunida-
de para quem deseja 
ingressar ou se reco-
locar no mercado de 
trabalho”, convida o 
secretário de Indús-
tria, Comércio e Tu-
rismo, José Vantini 
Júnior.

Os interessados de-
vem procurar o Pos-
to de Atendimento 
ao Trabalhador no 
Paço Municipal com 
seu RG, CPF, Carteira 
de Trabalho e Título 
Eleitoral.

Marcos, Grajaú, Mo-
rumbi e Tangará re-
ceberam a equipe de 
manutenção de áreas 
verdes. Após esses 
dias mais chuvosos, 
retomamos o tapa-
-buraco”, informa o 
secretário José Car-
los de Abreu.

“Nosso compromis-
so desde o início do 
ano passado é cui-
dar de Jaboticabal e 
deixá-la mais bonita. 
Não tem novidade. 
Iniciamos 2018 com 
o mesmo empenho e 
dedicação para aten-
der a população da 
melhor forma possí-
vel”, finaliza Abreu.

Inscrições devem ser feitas no Posto de Atendimento ao Empreendedor

Evento marca abertura da agenda cultural de 2018
Uma das mais tra-

cionais manifestações 
culturais de nossa 
região deu o tom de 
como será o ano de 
2018 em Jaboticabal. 
Organizado pelo De-
partamento de Cul-
tura, a apresentação 
aconteceu em frente 
ao Museu Histórico. A 
Folia de Reis de Cór-
rego Rico apresentou 
um pouco de seu re-
pertório ao público 
presente, emocionan-
do aqueles que co-
nhecem um pouco de 
sua história. 

“O jaboticabalense 
se orgulha de suas 
origens e a Folia de 
Reis de Córrego Rico 
faz parte dessa histó-

ria. São gerações que 
dedicam um pouco de 
seu tempo para cele-
brar essa história”, 
lembra o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

Patrimônio Cultural 
- Folia de Reis, Reisa-
do, ou Festa de Santos 
Reis é uma manifesta-
ção cultural religiosa 
festiva e classifi cada, 
no Brasil, como fol-
clore no intuito de 
rememorar a atitude 
dos Três Reis Magos, 
que partiram em uma 
jornada à procura do 
esconderijo do Meni-
no Jesus Cristo, para 
prestar-lhe homena-
gens e dar-lhe presen-
tes.
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Departamento Municipal de Vigia Patrimonial faz 
balanço positivo de 2017

Os prédios públicos 
de Jaboticabal estão 
mais seguros. É o que 
garante o setor respon-
sável pelo trabalho. 
Com uma postura bas-
tante atuante e precisa, 
o Departamento Muni-
cipal de Vigia Patrimo-
nial e Apoio Logístico 
celebra o bom desem-
penho em 2017.

“Conseguimos redu-
zir em cerca de 70% o 
número de furtos em 

prédios públicos se 
comparado ao mesmo 
período antes do iní-
cio do trabalho da nova 
equipe. Esse número 
se deve ao empenho 
dos colaboradores nas 
rondas preventivas e 
às parcerias com secre-
tarias da prefeitura e 
comunidade”, comenta 
o diretor do departa-
mento, José Eduardo 
Sostena.

Ele explica que mora-

Rondas preventivas e trabalho conjunto com secretarias e comunidade tem feito a diferença

dores próximos a uni-
dades de educação e 
saúde tem acionado o 
setor quando detectam 
alguma atitude suspei-
ta. “Nos ajuda porque 
conseguimos inibir 
esse tipo de situação 
e evitar furtos que tra-
riam prejuízo ao poder 
público”, explica Soste-
na.

O setor também atua 
em conjunto com di-
versos setores da pre-

feitura. “Temos uma 
parceria muito grande 
com o Fundo Social, 
por exemplo, onde re-
alizamos abordagens 
e encaminhamentos 
quando necessário. 
Com esse tipo de ação 
conseguimos atuar em 
locais com maior fl u-
xo de pessoas como o 
Mercado Municipal”, 
comenta. 

Rodoviária - Com 
sede no Terminal Ro-
doviário “Dom José 
Varani”, o setor tem 
colecionado bons re-
sultados no local. “É 
notável a diferença na 
rodoviária. Antes, as 
pessoas eram frequen-
temente abordadas 
por andarilhos e usu-
ários de drogas. Hoje, 
reduzimos considera-
velmente esse tipo de 
constrangimento”, ga-
rante Sostena.

Câmeras – Para ofe-
recer mais segurança 
para as pessoas que 
frequentam a prefeitu-
ra e a rodoviária, ainda 

em 2017 o Executivo 
recuperou 18 câmeras 
de segurança. “São 10 
na prefeitura e 8 no 
terminal. No Paço Mu-
nicipal, fi zemos uma 
revisão de toda a fi ação 
para que o sistema vol-
tasse a funcionar. Já na 
rodoviária as câmeras 
não existiam”, conta 
Sostena.

Equipe - Para fi nali-
zar, o diretor elogia a 
equipe de trabalho e 
espera um 2018 ainda 
melhor. “Nosso depar-
tamento é composto 
por 95 vigias. É uma 

equipe que tem aceita-
do e dado ideias, e vem 
contribuindo bastante 
com Jaboticabal”, fi na-
lizou.

O Departamento Mu-
nicipal de Vigia Patri-
monial e Apoio Logísti-
co conta com a ajuda de 
todos para continuar 
protegendo os prédios 
públicos de Jabotica-
bal. Qualquer pessoa 
que presenciar alguma 
atitude suspeita pode 
acionar o departamen-
to pelos telefones (16) 
3203-5973 e (16) 9 
9610-8746.

Neste mê de janeiro, limpeza de bairros prossegue 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que nos 
últimos dias, 13 bair-
ros foram benefi ciados 
pela operação “Cidade 
Linda é Cidade Limpa”. 
Equipes promoveram a 
limpeza e roçamento 
no Jardim Grajaú, Jar-
dim Morumbi, Jardim 
Tangará, Verde Ville, 
limpeza de creches e 
áreas verdes no Soro-
cabano, Cohab II, Cida-

de Jardim e Planalto do 
Bosque.

A operação ainda be-
nefi ciou Jardim Kenne-
dy, Santa Rosa, Jardim 
Brandi e Santo Antônio. 
“Com as chuvas o mato 
cresce mais rápido e 
o desafi o de manter a 
cidade limpa é mui-
to maior. Diariamente 
nossas equipes estão 
pelas ruas realizando 
a limpeza e roçamento, 

Diversos bairros foram visitados pelas equipes que concentraram esforços 
principalmente na limpeza de áreas verdes

principalmente de áre-
as públicas e creches. 
Mais uma vez exalto a 
importância da popula-
ção contribuir, princi-
palmente mantendo os 
terrenos baldios em or-
dem”, afi rma o secretá-
rio de Obras e Serviços 
Públicos, José Carlos 
Abreu.

Para mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3209-4108.

Inscrição para o Passe Escolar será de 10 a 19 de janeiro
O aluno da rede mu-

nicipal ou responsável 
que utiliza o passe es-
colar deve se atentar 
aos prazos e documen-
tos necessários para 
a inscrição deste ano. 
Os interessados devem 
procurar a Secretaria 
Municipal de Educação 
- Avenida Carlos Ber-
chieri, nº 101 -, de 10 a 
19 de janeiro, das 8h às 
11h30 e das 14h às 16h. 

“É muito importante 
que os estudantes não 

deixem para a última 
hora, já que há uma lis-
ta de documentos que 
devem ser apresenta-
dos”, enfatiza o secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins.

Alunos da rede esta-
dual de ensino devem 
solicitar diretamente 
na escola onde estu-
dam.

Atenção para a lista 
de documentos neces-
sários:

• Declaração de 
matrícula do requeren-
te

• Fotocópia do 
comprovante da resi-
dência (conta de água, 
luz, telefone ou IPTU) 
em nome do pai ou 
da mãe do requeren-
te. Caso não conste 
o nome do pai ou da 
mãe, apresentar um 
dos documentos cita-
dos acima em nome do 
proprietário do imóvel, 
com justifi cativa

• Fotocópia do 
comprovante de renda 
de todos os membros 
da família que traba-
lham

• Fotocópia do RA 
Escolar

• No caso que o 
funcionário não tiver 
hollerith, trazer decla-
ração emitida pelo em-
pregador, onde devem 
constar os valores dos 
recebimentos mensais

Mais informações no 
(16) 3209-2469. 

Jaboticabal recebe representantes da região para 
capacitação do Programa Município Verde Azul

O Clube da As-
sociação Nipo Bra-
sileira, de Jabo-
ticabal, sedia o 
primeiro encontro 
do Programa Muni-
cípio Verde Azul, 
em 2018, na região. 
Cerca de 40 cidades 
receberam orienta-
ções e participaram 
de oficinas na terça 
(09) e quarta-feira 
(10) durante todo o 

dia.
“É mais um ano 

de muito trabalho 
com energias reno-
vadas e uma agen-
da positiva para 
avançarmos com 
projetos que via-
bilizam um futuro 
sustentável”, afir-
ma o secretário 
de Meio Ambiente, 
José Carlos Abreu.

O encontro visa 

Encontro representa o início dos trabalhos em 2018
capacitar os inter-
locutores do pro-
grama e respectivas 
equipes técnicas 
municipais que atu-
am na área das dire-
tivas do Verde Azul. 
Oficinas de poda e 
educação ambiental 
e a transformação 
de resíduos em ob-
jetos úteis também 
fazem parte da pro-
gramação.



8 SÁBADO, 13 DE JANEIRO DE 2.018

CONSTRUTORA JOÃO PIM
Vende-se o aluga-se casa pronta/entrega com 100 metros quadrados de área construída

PREÇO DE CUSTO 
FONE (16) 9.9708-4893

Te dei o nome de Evellyn por 
conta de sua essência, porém 
para mim tornou-se um infi nito 
de signifi cados.

Seu sorriso doce, meigo e en-
cantador tem sido meu caminho 
durante todos esses 11 anos.

O aniversário foi seu, mas 
quem ganhou o presente foi eu.

Que papai do céu te abençoe 
grandiosamente, te protegendo 
onde meus olhos  não puderem 
te alcançar!

Feliz aniversário meu peda-
cinho de céu!

Infi nitamente te amo!
Carinhosamente, de sua mãe
Dany Santana




