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O prefeito Raul Girio recebeu,
na última semana, a visita do de-
putado Roberto Massafera, que
na ocasião comunicou a liberação
de recursos para Jaboticabal e fa-
lou sobre o projeto de lei que clas-
sificaria a cidade como “Municí-
pio de Interesse Turístico”.

Jaboticabal foi contemplada
com emenda parlamentar de R$ 100
mil para custeio da Saúde e R$ 250
mil para recapeamento de vias.

A classificação como “Município
de Interesse Turístico”, junto à Secre-
taria de Estado do Turismo, permitiria
que o município se beneficiasse de
recursos e projetos voltados ao de-
senvolvimento do potencial turístico.

“É importante que Jaboticabal
seja reconhecida em todo o Esta-
do como uma cidade turística. Va-

Jaboticabal recebe novos recursos e pode virar “Município de Interesse Turístico”

O prefeito Raul Girio e o secre-
tário de Indústria, Comércio e Tu-
rismo, Valdemir Lutti, reuniram-se,
dia 09, com cerca de 60 pessoas
para a aula inaugural dos cursos
profissionalizantes do Via Rápida
Emprego.

Em Jaboticabal, os cursos ofe-
recidos pela Secretaria Estadual de
Desenvolvimento são: Operador
de Máquinas Agrícolas e Proces-
sos de Açúcar e Álcool. Cada alu-
no receberá uma bolsa auxílio de
até R$ 460.

“São cursos importantes e que
atendem a demanda do nosso se-
tor industrial e também da região.
Nosso maior objetivo é preparar
os munícipes para a reinserção ou
ingresso no mercado de trabalho”,
pontua o prefeito.

De acordo com o secretário,

mos receber mais pessoas, gerar
recursos no comércio, na rede ho-
teleira”, disse o prefeito.

Para o deputado, Jaboticabal é
o centro regional para uma popu-
lação de 400 mil pessoas que vi-

vem em municípios do entorno.
Instituições como a Fatec, ETEC,
e Unesp atraem um grande fluxo
de visitantes. “Jaboticabal é uma
cidade de inúmeras oportunida-
des”, resumiu Massafera.

Via Rápida Emprego: alunos participam de aula inaugural
Além de qualificação profissional, alunos receberão bolsa auxílio de até R$ 460

Valdemir Lutti, a participação fe-
minina surpreendeu. “Das 60 pes-
soas presentes na aula inaugural,
cerca de 40 eram mulheres. Isso
nos mostra que há espaço para
todos, inclusive em profissões ti-

das como masculinas, mas que a
qualificação é indispensável. E é
isso que estamos oferecendo a
eles.”

O curso terá carga horária de
100 horas e será realizado pela

FATEC. “É importante lembrar que
as aulas práticas para Operador de

Máquinas Agrícolas serão feitas
na Stéfani Tratores. Uma importan-

te parceria para a realização do
curso”, conclui Lutti.

Raul Girio destaca a reinserção ao mercado de trabalho, com cerca de 60 pessoas participantes na aula inaugural e parcerias já formalizadas para a prática profissional

O Prefeito Raul Girio se reúne com o Deputado Roberto Massafera, que garante verbas ao município.

Quem atrapalha passos firme e

resolutos, não só é cruel, mas

desastroso em quaisquer roteiros

Aos mansos é dado o direito de um

sono de paz. Aos que se assemelham

à rapina, o lodo fétido

Dinheiro gera prosperidade.

Falsidade, os grilhões da imundície
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Consultor Multidimensional da 5ª DI-

MENSÃO, para assuntos das Transformações
Globais, sobre:

-  O APOCALIPSE e a passagem pelo Sis-
tema Solar do Astro Higienizador, NIBIRU ou
PLANETA X.

- Autor e Editor do e-Book: “FECETE-
RAPIA-MANUAL PARA SESSÃO DE
CAPTAÇÃO MENTAL DE ENERGIAS CÓS-
MICAS”, do ORÁCULO MANTRÂNICO
MEDITATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e dos
livros da GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO, disponibilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

De todas as capacidades que nos con-
cede nosso grande cérebro  –  Lingua-
gem, Ferramentas, Cultura, a Capacida-
de de Reformar nosso ambiente e  Es-
truturar nossa Vida e assim por diante  –
o exercício da Razão é o poder mais

Quando tudo parecia perdido e sem
saída, Deus usou trezentos homens va-
lentes e corajosos que não se deixaram
vencer pelo medo dos seus inimigos. É
por isso que nós não devemos nunca ter
medo de nada, mas somente confiar no
Senhor Deus, porque Ele tem tudo so-
bre controle e nada acontece sem a sua
permissão. O medo só serve para atra-
palhar as nossas realizações, conquistas
e nos impedir de ter grandes vitórias na
nossa vida. Esses homens não sabiam
da força e da coragem que tinham para
enfrentar os seus inimigos, até que o
Senhor Deus levantou um homem cha-

Caminhamos às vezes sem rumo,
outras com o certo, alguns duvidosos,
muitos sem esperança, diversos pro-
curando acreditar que precisamos crer
em DEUS E AMAR JESUS. Os mo-
mentos  são longos, as duvidas per-
sistem, a falta de fé cria problemas, os
caminhos se cruzam, os encontros tra-
zem afinidades e atrações qque são
eternas, o amor persiste e a reforma
íntima exige transformações e pode-
res, que aparecem com  recursos ne-
cessários, para vencermos as duvidas
e aparecer a luz, para clarear os cami-
nhos longos e tortuosos, com atalhos,
curvas que demoram para chegar a um
fim. São sonhos inacabados e fantasi-
as que iludem, para depois nascerem
as realidades.

TUDO PODE MUDAR  NO
PERCURSO

A vida traz altos e baixos, luzes e
trevas, ódio e amor, orgulho e humil-
dade, egoísmo e a prática de ajuda a
todos os que procuram fazer doações,
dando de graça o que de graça recebe,
amando e perdoando, como lei maior,
que nos fortifica com as energias, que
somam para nascerem as fontes cria-
doras de marco de esperanças, ilumi-
nadas pela luz da verdade, da imensa
vontade de sermos felizes, hoje, ama-
nhã e sempre.

Há filhos que precisam perdoar seu
pai, sua mãe. Pode ser que estes conti-

Filhos, perdoem os vossos pais
nuem no erro, pode ser que o pai per-
maneça no vício do álcool, que seja bra-
vo, adúltero, que tenha abandonado a
família. e todos essas atitudes ferem os
filhos! Por isso, esse é o momento de
os filhos perdoarem seus pais até mes-
mo pelas palavras duras que eles já lhes
disseram.

Talvez, seus pais já tenha morrido e
você nem teve a oportunidade de lhes
pedir perdão pelas palavras duras, mas
Deus, que liga o Céu à Terra, lhe diz que
essa é a hora do perdão. Por mais dolo-
roso que seja, perdoe seu pai e sua mãe.

É necessário o seu perdão para que
haja uma “drenagem”, para que saia tudo
aquilo que está estragado na sua família.
Deixe Deus realizar isso em você, na
sua casa. Dê essa chance para seu pai e
para sua mãe, deixe Deus atingi-los, ti-
rar deles toda “infecção” e salvá-los. O
perdão é a maior manifestação de Deus,
que passa por nós e transforma tudo.

Seu irmão,

A VIDA É UMA ETERNA VIAGEM
TUDO NASCE COM O TEM-

PO, NAS VIDAS ETERNAS DO ES-
PÍRITO.

AS VITÓRIAS APARECEM E AS
DERROTAS TAMBEM.

Vencedores e derrotados se encon-
tram numa luta, talvez desigual ou
igual,  trazendo conseqüências que são
limitadas, pelo nível de evolução, apa-
recendo como ponto positivo o co-
nhecimento, a instrução e vontade de
servir para ser servido, de amar para
ser amado. Nascemos para a vida eter-
na do espírito. A humildade é condi-
ção necessária para servir de base e de
alicerce para a construção do lar, da
esperança, mundo eterno e do amor.
Sonhamos com tudo, vitórias e derro-
tas, acertos e desacertos, onde muita
coisa depende de nós e outras não são
as fagulhas que se desprendem do va-
zio da derrota e repleto das vitórias.

O AGORA TEM UM LEMA DE
CERTEZAS. O AMANHÃ ESTA-
RÁ GRAVADO NA PUREZA DO
CORAÇÃO. E O FUTURO SERÁ
UM DEGRAU, QUE ESTARÁ SU-
BINDO A ESCADA DA  ESPERAN-
ÇA, LIMITADA PELO TEMPO,
DENTRO DA DÚVIDA DE  SER-
MOS FELIZES E SEGUIRMOS OS
DITADOS DA BOA NOVA, QUE
ABRIRÁ CAMINHOS DE  LUZES,
ILUMINADAS PELO AMOR E
PERDÃO.

Vivemos sonhando, procurando,
para sermos hoje, melhores que on-
tem e amanhã, realizadores das pro-
messas, das lembranças acumuladas,
das saudades sentidas, relacionadas
com o coração no bem, na caridade e
na fraterna sabedoria, vinculadas no
amor e no perdão.

SOMOS DEVEDORES
Caminhamos para a reabilitação.

Temos que trabalhar para conquistar-
mos vitórias e subirmos na hierarquia
de valores.

OS TREZENTOS
mado Gedeão, para livrar os filhos de
Israel das mãos dos medianitas, que por
sete anos os havia dominado. Os filhos
de Israel se escondiam dos midianitas
em cavernas e em outros lugares segu-
ros nas montanhas, porque os midiani-
tas eram mais fortes do que eles. Todas
as vezes que os israelitas semeavam, os
midianitas vinham com os amalequitas
e os povos do deserto e os atacavam e
destruíam as suas colheitas, não deixa-
vam nada para os israelitas viverem,
nem ao menos uma ovelha, uma vaca,
ou um jumento. Destruíam tudo, pare-
ciam gafanhotos. Os filhos de Israel pe-
diram socorro a Deus e o Senhor man-
dou um profeta que lhes disse: eu sou o
Senhor, o Deus de vocês, e que vocês
não deveriam adorar os deuses dos amor-
reus, que viviam nesta terra. Mas vocês
não quiseram me ouvir, nem obedecer a
minha palavra, antes fizeram o que pa-
recia mal aos meus olhos, seguindo ou-
tros deuses. Eles reconheceram que ha-
via pecado contra o Senhor, foi aí que
eles se arrependeram e pediram perdão
a Deus. O Senhor viu que Gideão, estava
malhando o trigo no tanque de pisar
uvas, escondido, para que os midianitas
não o encontrassem. Então o anjo do
Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é
contigo, homem valente. Mas Gideão
respondeu: se o Senhor está com o nos-
so povo, porque está acontecendo tudo

isso? O Anjo disse: é porque eles deso-
bedeceram aos mandamentos do Senhor
e o Senhor não pode guardá-los dos seus
inimigos. Mas Gideão: vá nesta tua for-
ça e livrarás Israel das mãos dos midia-
nitas. Sou Eu quem está mandando que
vá. E disse Gideão: Senhor, como eu
posso libertar Israel? A minha família é
mais pobre da tribo de Manassés, e eu
sou o menor na casa de meu pai. Você
pode fazer isso porque Eu o ajudarei.
Você esmagará todos os midianitas como
se fossem um só homem. Gideão não
acreditou que ele sozinho venceria, en-
tão ele chamou alguns homens para ir
com ele. O Senhor disse: Gideão você
tem gente demais, e por isso não posso
deixar que vocês derrotem os midiani-
tas. Se Eu deixasse, vocês poderiam pen-
sar que venceram sem a minha ajuda.
Anuncie ao povo o seguinte: “Quem
for covarde e medroso, que volte para
casa” e voltaram vinte e dois mil ho-
mens. Mas dez mil ficaram. O Senhor
disse: Ainda é gente demais. Leve todos
até as águas, e ali Eu separarei os que
irão com você. E eles desceram até as
águas e o Senhor disse: Todos os ho-
mens que lamberem a água com a lín-
gua, como fazem os cachorros, devem
ser separados dos outros que se ajoelha-
rem para beber. Trezentos homens jun-
taram a água nas mãos e lamberam. Os
outros se ajoelharam. O Senhor disse: é
com esses trezentos que Eu libertarei
Israel e darei vitória sobre os midiani-
tas. (Leia Juízes 6.7. 8). Gideão ficou

surpreso, porque ele pensava que os tre-
zentos eram loucos e disse: bom, esses
não vão à guerra comigo. O Senhor dis-
se: é com esses que você vai libertar
Israel. Ele disse: como que nós vamos
vencer os nossos inimigos, só com tre-
zentos? Os nossos inimigos são muitos.
O Senhor disse: Não temas porque Eu
sou contigo. É assim que muitas pessoas
pensam quando estão enfrentando uma
situação difícil, não conseguem ver que
o Senhor já preparou tudo o que ela pre-
cisa para vencer. Deus não precisa de
muito para nos dar a vitória, basta so-
mente confiarmos Nele e deixar tudo em
suas mãos.  Porque agindo Deus, quem
impedirá? Levante a cabeça e vá à luta,
sem medo de perder o Senhor é contigo,
o inimigo vai tremer de medo, quando te
vires de pé e sem medo dele. Faça como
Gideão e os trezentos homens, eles fo-
ram para guerra e não teve medo dos
inimigos, Deus estava com eles o tempo
todo. Agora, Deus está com você e Ele
quer te dar uma grande vitória em todas
as areias da sua vida. Confia Nele e tudo
Ele fará por você. Esforça-te e tem bom
ânimo, não pasmes, nem te espantes,
porque o Senhor, teu Deus, é contigo,
por onde quer que andares. A benção já é
sua. Esta é a minha oração. Ouça o nos-
so programa: A Verdade da Palavra. Diá-
riamente na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

REFLEXÃO  –  RAZÃO  E  PAIXÃO
espantoso.

Mas quanto mais sabemos, mais per-
cebemos que não sabemos. Ainda assim,
a Razão nos fez descer das árvores, sair
das Cavernas, subir aos Céus, descer aos
Mares, rodear  –  e descer –  na Lua e
pode nos levar além de nosso Sistema
Solar.

Cada pessoa concebe-se a si mesma
como perfeitamente Racional, mas acre-
dita, que os Outros agem da  forma  mais
Irracional. Thomas Hobbes observou
corretamente que as pessoas tendem a
Invejar a Beleza, a Riqueza, o Poder, a
Influência, as Realizações e tudo o mais
umas das outras, mas notou – com alí-
vio – que nunca encontrara ninguém
que Invejasse a Sabedoria de outrem.

A Paixão nunca está inteiramente
ausente nem completamente contida.

Nem deveria estar. E que inumano seria
o Mundo se assim fosse. Os Sentimen-
tos fortes, quer sejam Positivos – de
Confiança – Amor, Bondade, Gratidão,
ou Negativos – de Defesa – Ódio, Inve-
ja, Frustração, nos impelem a agir por
eles, não por nós.

A Paixão pode ser dissipada apenas
pela Razão e sempre deve ser demons-
trada, expressa. Embora o melhor uso
da Paixão seja a Compaixão. As Pai-
xões humanas podem ser Explosivas ou
Fumegar enterradas antes de Estourar
em chamas. A chave é direcionar a  Ex-
plosão e conter o Fogo, de modo que o
Sentimento seja espremido enquanto se
diminuem os danos e aumentam os Be-
nefícios.

Mesmo as Paixões Positivas têm de
ter controle como o Amor, que permite

(ou abriga) que toleremos algum Mal
Estar, mas, tomara, não muito. Desco-
bertas da Neuropsicologia, como as re-
latadas por Antônio Damasio no livro
– O Erro de Descartes – nos mostram
que, na verdade, os Seres Humanos pre-
cisam de Emoções para Raciocinar Di-
reito. “Nós não somos máquinas! Ho-
mens é o que somos”, como disse Char-
les Chaplin, no filme “O Grande Dita-
dor”, onde ironizava o ditador Adolph
Hitler.

A Razão pode temperar a Paixão,
afrouxando o Domínio da Emoção e
oferecendo formas construtivas de ex-
primir Sentimentos destrutivos. A Pai-
xão vence a Razão a curto prazo, para
o Bem ou para o Mal. Mas a Razão
vence a Paixão a longo prazo, mais para
o Bem que para o Mal.

Texto inspirado no livro  –  Pergun-
te a  Platão.

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

A TERCEIRA VISÃO –  ANO II DA
NOVA ERA

BOM DIA, COM MUITO AMOR E
ALEGRIA, RADIANTE DE PAZ E
HARMONIA!

APOCALIPSE - MAIS INFORMA-
ÇÕES SOBRE A PASSAGEM DO PLA-
NETA X ou NIBIRU

Vai abaixo a entrevista feita em agos-
to de 2013 à Veritas Rádio, pela sra.
Pattie Brassard.

Conforme informa o interlocutor
desta reportagem, o currículo dela não
deixa dúvidas de que a Sra. Brassard teve
acesso aos segredos através das funções
exercidas no exército, Microsoft e na
própria NASA.

Sem titubear, Brassard inicia suas
revelações ao tratar do acidente nucle-
ar em Fukushima, Japão, em 2011. Sim,
o terremoto/tsunami foi um evento
natural se você considera como “natu-
ral” o alinhamento do segundo Sol
que está entrando no Sistema So-
lar e logo poderá ser visto por to-
dos.

- Como a Sra. Pattie Brassar ficou

FUNCIONÁRIA  DA  NASA  ADVERTE  O  MUNDO:
 CHEGADA  DE  NIBIRU  E  SUAS  CONSEQUÊNCIAS

sabendo disso tudo? Ora, ela trabalhou
para o exército americano, justamente
no setor de comunicação por satélite,
defesa antimísseis e uplinks. Na NASA,
ela teve acesso a todos os canais de co-
municação restritos e de uso militar,
inclusive os relatórios secretos envia-
dos pelos observatórios em órbita. Isso
explica não só como ela teve acesso,
mas também responde a várias questões:

- A construção em tempo recorde de um
mega telescópio no deserto do Atacama.

- A construção de um super telescó-
pio na Antártida.

- O envio de sondas de monitora-
mento à Marte.

- O ultramoderno telescópio do
Vaticano.

- A intensificação de cometas e as-
teroides.

- Maior número de meteoritos (bo-
las de fogo) chegando à Terra.... e por
aí vai...inclusive toda a preparação que
temos visto acontecer e se intensificar
nos últimos meses como a escavação de
cidades subterrâneas e a FEMA (FEDE-
RAL EMERGENCY MANAGEMENT
AGENCY – EUA-Departamento de
Segurança Interna) estocando manti-
mentos.

Bom, voltemos então ao terremoto
na região de Seattle: ela não explica
como, mas os militares e cientistas da
NASA devem ter como calcular o pró-
ximo alinhamento do Segundo Sol cau-
sando um forte terremoto, tão forte que
será capaz de arruinar a Califórnia... ou
mesmo afundá-la no oceano.

“As coisas só vão piorar de agora
em diante”, alerta Brassard.

O Segundo Sol está chegando com
seus 7 planetas. Chamemos pelo nome
que quisermos (Planeta X, Nibiru,
Hercólobus, Absinto), o certo é que
ele já foi predito. Este Segundo Sol é
1/10 o tamanho do nosso Sol, mas um
dos planetas que traz consigo é quatro
vezes o tamanho de Júpiter (o Kachina
Azul predito pelos índios Hopi).

Segundo Sra. Brassard, veremos as
coisas piorarem sensivelmente de ago-
ra em diante. Os planetas terão suas
órbitas perturbadas, a rotação da Terra
diminuirá, o campo magnético também
ficará mais fraco!

Os rastros químicos (chemtrails) as-

pergidas por aviões, principalmente no
hemisfério norte, é uma tentativa de-
sesperada de se encobrir este “segundo
sistema solar” que se avizinha do nosso
e que tantas perturbações causa.

A NASA já sabe que nenhuma arma é
capaz de mudar a rota do Segundo Sol.

Tudo é inútil. As “chemtrails” estão
aspergindo produtos químicos tóxicos
para reduzir a população (porque o nú-
mero de mortos será de bilhões). Daí a
FEMA (FEDERAL EMERGENCY
MANAGEMENT AGENCY – EUA-
Departamento de Segurança Interna) ter
comprado tantos caixões funerários
com anos de antecedência.

Ao nascer e pôr-do-sol todos pode-
rão ver o Segundo Sol, mas nenhuma
agência governamental irá dizer nada a
respeito porque apenas a “elite” está
sendo preparada. Toda a propaganda
em torno do fim do mundo em 2012
foi propositalmente feita pela eli-
te para acalmar a população, visto
que sabiam que iria falhar (o fim do
mundo), então, ninguém mais acredita-
ria quando dissessem que não seria em
2012, mas em 2013/2014. Eles sabem
as datas exatas.

Eles sabem que toda a rede elétrica
do planeta será danificada e o povo fi-
cará sem eletricidade de uma hora para
outra.

(*) Por isso criaram o banco de se-
mentes na Noruega e a biblioteca digi-
tal.

O cometa ISON é maior do que o
que eles dizem ser. Sua cauda vai criar
problemas. Mas eles não vão alertar a
ninguém sobre o que vêm. Querem o
povo adormecido.

A radiação que atingirá a Terra será
devastadora. Só então saberemos por-
que construíram pirâmides e templos de
pedra no passado: são verdadeiras Gaio-
las Faraday -http://pt.wikipedia.org/
wiki/Gaiola_de_Faraday.

O nível do mar vai subir e muitos
países serão submersos. Eclipse de 3
dias! (Evento costeiro e a Profecia dos
3 Dias de Escuridão).

(*)Isso me lembrou os “Mapas Pós-
Transição” psicografados por vários
médiuns ao redor do mundo e videntes
de Nossa Senhora, como o brasileiro
Cláudio Heckert.

O caos será gigantesco, mas um novo
mundo surgirá depois disso.

Até lá, as tropas militares atirarão
sem piedade em quem não cumprir as
recomendações. Isso explicaria o atual
movimento de equipamentos militares
nos EUA, flagrado por civis. Também a
presença de militares estrangeiros como
russos e chineses em solo americano: a
“elite” já teria escolhido a América como
o lugar onde o novo mundo ressurgirá.

Segundo Brassard, a única salvação à
radiação que virá é estar no subterrâ-
neo. Tudo vai queimar na superfície.

A queda daquele meteoro na Rússia
não foi por acaso, foi um teste. Eles
testaram um raio a partir da Estação
Espacial Internacional e vejam no que
deu.

Por sorte a Rússia conseguiu inter-
ceptar o meteorito segundos antes do
seu impacto com o chão, o que teria
sido devastador.

Eles já sabem que nós não temos tec-
nologia para nos proteger do que vem
pela frente. Nossas armas são inúteis.

> Essas informações fornecidas por
uma ex-funcionária da NASA é mais um
indicador, e se junta entre tantas inu-
meráveis, tais como as profecias de
Nostradamus, de João – O Evangelista
(que consta no último livrinho da Bí-
blia), incluindo as informações forneci-
das por Ramatis (ver o livro: MENSA-
GENS DO ASTRAL), etc., etc.

-AMÓS (Profeta do Velho Testa-
mento) 8-10. “E eu vou transformar

as vossas festividades em pranto e to-

das as vossas canções em endecha, e

vou fazer que venha serapilheira sobre

cada cabeça; e vou fazer que a situa-

ção seja igual ao luto por um (filho)

único, e o resultado final disso será

como um dia amargo”.

Alerta: estamos em plena Copa do
Mundo de Futebol, uma festividade mun-
dial.... Será?!

j.Augusto
LUZ & PAZ
FRASES DA NOVA ERA DE MES-

TRES ASCENSOS
“Há muitos que não têm interesse

naquilo que está ocorrendo no planeta,
ou até nas questões espirituais, menos
ainda naqueles que atingiram uma cons-
ciência de unidade”.  – Jesus.

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

Quero dizer que as coisas muito “cer-
tinhas’’ para mim me dão tédio... E me
dá a sensação de insensibilidade e falsi-
dade...! Ora... Somos habitantes do pla-
neta terra! Nosso planeta está entre os
mais primitivos do universo e ninguém
está aqui de férias, prá viver como os
bonecos das barbies, com um eterno
sorriso no rosto... Oh, tédio! Almejar a
felicidade sim, mas tendo a consciência

Uma questão de ser verdadeiro!
de que serão apenas “momentos feli-
zes’’ que só foram sentidos porque tive-
mos a oportunidade de conviver com o
inverso e só por isso então, sabemos
distinguir o que é essa tal felicidade, que
vem e vai, temperando e dando sentido
às nossas vidas. Legal mesmo é sermos
originais, humanos... Já tive ímpetos de
fazer uma página “Zen’’ cheias de flor-
zinhas perfeitas, animaizinhos fofinhos,
céu azul estrelado, criancinhas saudá-
veis e belas, jovens bem vestidos e sor-
ridentes, casais em ambientes paradisí-
acos em poses sensuais e românticas...
Mas aí, quando vejo plantas morrendo
pela seca, cães e gatos esquálidos, vi-
rando latas nas ruas, bairros e cidades
sendo inundados por temporais violen-
tos, crianças barrigudinhas, descalças,
famintas e doentias; doentes e de rua
dominados pelas drogas ou habitantes
de lugares inóspitos em extrema pobre-
za, seres humanos (crianças, jovens,
adultos e velhos pobres) enfrentando a
longa fila da morte e morrendo sem di-
reito a um atendimento digno no S.U.S...
Ah, aí eu decido por ser eu mesma, sem

hipocrisia...! Quanto ao espírito de na-
tal, páscoa, eu não poderia deixar de
dizer o que penso a respeito, citando
prá isso, uma amiga a quem admiro
muito por suas idéias, que é a minha
filha Rafaela Cappatto, que produziu
essa reflexão: “Nunca entendi como o
papai Noel consegue sair lá da Norue-
ga, de trenó, atravessar o mar e ainda
chegar a tempo do Natal, em todas as
casas das crianças de classe média e
rica, porque ele não é tão bonzinho
assim não, já que não passa nas casas
de crianças pobres!” O natal e a Pás-
coa já há muito que perdeu o verdadeiro
sentido. Alguns os usam para lavar a
alma, fazendo sua caridade anual, ou-
tros o usam como pretexto para comer
e beber de forma nababesca, onde a
maioria transformou o natal e a páscoa
num grande negócio de compras e ven-
das...! Para mim, Natal e Páscoa são
todos aqueles dias em que lutamos por
uma sociedade melhor, nos preocupa-
mos com o nosso próximo e tentamos
ajudá-lo a atravessar um momento difí-
cil, para que lhe seja permitido viver

com mais dignidade. A verdadeira soli-
dariedade não está em se sentar em
frente à TV e apenas chorar por uma
notícia triste, de problemas sérios, que
acontecem pelo mundo, ou doar uma
cesta básica no Natal... A verdadeira
solidariedade consiste em ajudar nosso
próximo que está doente, desempregado,
ou passando por qualquer tipo de proble-
ma, pois ajudando a prevenir em nosso
próprio bairro e cidade, estamos conse-
quentemente prevenindo para que não se
torne um problema de proporção nacio-
nal ou mundial. A coisa começa assim,
fazendo o possível para ajudar sem ferir a
dignidade do necessitado de ajuda, a gen-
te chega lá e dá uma força, sem esperar
pagamentos e sem cobranças, pois a pro-
videncia divina anota... Para o dia que
talvez estejamos passando por uma pro-
va e necessitados de uma força.  Atenção,
vamos acordar de nossos sonhos colori-
dos, que não inclui nossos irmãos que so-
frem uma dor maior. Que todos os dias
sejam um Natal em sua vida. Lembrando,
que se queremos viver uma vida de paz,
não devemos esquecer que, dignidade,
saúde e pão na mesa de nossos irmãos, é
um direito de todos, e  isso eu chamo de
Paz! E paz é a gente quem faz!!!
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Copa do Mundo FIFA de 1950
A Copa do Mundo FIFA de 1950 foi

a quarta edição da Copa do Mundo FIFA
de Futebol. Ocorreu de 24 de junho a 16
de julho. Foi sediado no Brasil, tendo
partidas realizadas nas cidades de Belo
Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Re-
cife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os estádios já estavam prontos na
época, devido à paixão dos brasileiros
por futebol. O Brasil foi escolhido por
unânimidade como anfitrião na época,
sendo um sucesso no sentido de infraes-
trutura as instalações e exemplo para o
mundo.

Muitos atribuem essa situação a Ge-
túlio Vargas e sua administração, que
incentivava o esporte como extensão
da educação, e a sua capacidade de gerir
a coisa pública. Contudo, deve-se desta-
car que o Brasil viu, em 1947, a Fifa
adiar a competição em um ano para que
as seleções da Europa pudessem se rees-
truturar – a Segunda Guerra Mundial ar-
rasou o continente e deixou o mundo
sem Copas desde 1938. Foi, inclusive,
por causa dos efeitos do conflito que a
entidade decidiu levar o Mundial para a
América do Sul e o Brasil, como candi-
dato único, foi o eleito.

A CBD, antiga CBF, não colocou
impecilhos na decisão da Fifa de adiar
em um ano a competição. E, mesmo
com 12 meses a mais para entregar os
estádios, o Brasil conseguiu se compli-
car. Não havia exigências com trans-
porte, aeroportos, hospitais ou outros
itens de infraestrutura. O único pedido
era estádios “padrão Fifa”. O caderno
de encargos da entidade não tinha 420
páginas como hoje. A Fifa só pedia ar-
quibancadas para no mínimo 20 mil tor-
cedores, alambrados, cabines para a im-
prensa e autoridades e túneis interligan-
do os vestiários ao gramado.

A Presidência da República chegou a

formar a “Comissão de Estádios”, mas,
mesmo assim, nenhum ficou pronto
com antecedência – nem o Pacaembu,
inaugurado em 1940, considerado mo-
derno à época e que havia passado por
uma ampla reforma.

Em março de 1950, por exemplo,
foi feito o calçamento no entorno do
estádio para acabar com a lama que se
formava nos dias de chuva, reformado
o sistema de drenagem do gramado, fo-
ram abertos dois novos portões para
facilitar a entrada e a saída do público e
construído um ambulatório médico. Em
1.º de junho de 1950, 23 dias antes da
abertura da Copa, no entanto, vistoria
feita pelo presidente da Federação Ita-
liana de Futebol e delegado da Fifa, Ot-
torino Barassi, constatou que o tama-
nho do gramado não era adequado, as-
sim como a área da imprensa.

Dezesseis seleções nacionais foram
qualificadas para participar desta edi-
ção do campeonato, sendo 7 delas eu-
ropeias (Itália, Suécia, Suíça, Espanha,
Iugoslávia, Inglaterra e Escócia), 7 ame-
ricanas (Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai,
Bolívia, Estados Unidos e México) e 2
asiáticas (Turquia e Índia).

A seleção da Inglaterra fazia a sua
primeira participação na competição.
A edição teve três grandes goleadas:
Uruguai 8 a 0 Bolívia, Brasil 7 a 1 Sué-
cia e Brasil 6 a 1 Espanha. Os destaques
dessa Copa foram: Roque Máspoli, Ob-
dulio Varela, Alcides Ghiggia e Juan Schi-
affino do Uruguai e Ademir de Mene-
zes, Zizinho, Jair da Rosa Pinto e José
Carlos Bauer do Brasil.

Durante a década de 1940, não hou-
vera a realização das copas previstas,
pois a tragédia da Segunda Guerra Mun-
dial mobilizara o mundo para o esforço
de guerra e impedira a realização dos
certames. A Federação Internacional de

Futebol, entretanto, permanecera mo-
bilizada e, tão logo quanto foi possível,
tratou de marcar a disputa da IV Copa
em um país fora do continente euro-
peu, que ainda encontrava-se em recons-
trução. O Brasil foi, então, o país
escolhido.Para a ocasião, foram cons-
truídos estádios, dentre eles o Maraca-
nã, que, na época, era o maior do mun-
do. Ao longo da competição, as equipes
da Índia, Turquia e Escócia desistiram;
o grupo 4 ficou com apenas duas sele-
ções: Uruguai e Bolívia. A partida direta
entre eles teve, por resultado, 8 a 0 para
os uruguaios.

A Copa do Mundo FIFA de 1950 não
teve uma final oficialmente. As quatro
equipes que se classificaram em primei-
ro em seus grupos formaram um novo
grupo e disputaram partidas entre si. A
Espanha e a Suécia foram goleadas pelo
Brasil e eliminadas por placares aperta-
dos pelo Uruguai. A última partida era
coincidentemente entre o primeiro e o
segundo colocados, que até então não
haviam perdido na competição.

A última partida da copa ficou co-
nhecida como Maracanaço e contou
com o maior público de todas as parti-
das de todas as copas: 199.854
pessoas.Ela ocorreu em 16 de julho no
Estádio do Maracanã.

O Brasil, embalado pela excelente
campanha, pelo apoio da torcida, pela
liderança e pelo elenco vitorioso, abriu
o placar aos 47 minutos com gol de
Friaça. O Uruguai, dezenove minutos
depois, empatou a partida com Schia-
ffino. O empate daria o título do cam-
peonato aos brasileiros. Entretanto, aos
79 minutos, Ghiggia virou o placar para
os uruguaios, dando o segundo título ao
Uruguai. Esta partida é considerada uma
das maiores decepções da história do
futebol brasileiro.

A Seleção Uruguaia posando antes da partida decisiva contra o Brasil em 1950. Em pé, da esquerda
para a direita, estão Varela, o técnico López, Tejera, dois membros da delegação, Gambetta, Matías
González, Máspoli, Rodríguez Andrade e outro membro da delegação; agachados, entre outros dois
delegados, estão Ghiggia, Julio Pérez, Míguez, Schiaffino e Morán.

Delegação Brasileira: Adãozinho, Ademir Menezes, Alfredo II, Augusto, Baltazar, Barbosa, Bauer,
Bigode, Castilho, Chico, Danilo Alvim, Ely, Friaça, Jair Rosa Pinto, Juvenal, Maneca, Nena, Nílton
Santos, Noronha, Rodrigues, Ruy e  Zizinho. Técnico: Flávio Rodrigues Costa.

Copa do Mundo FIFA de 1938
A Copa do Mundo de 1938 foi a ter-

ceira Copa do Mundo disputada, e con-
tou com a participação de 15 países, 36
países participaram das eliminatórias.
O campeonato ocorreu na França.

Foi um mundial tenso, marcado pela
gravíssima situação internacional, que
levaria a Europa e o mundo à Segunda
Guerra Mundial, pouco mais de um ano
depois do certame. A Áustria que fôra
anexada pela Alemanha de Hitler não
participou do mundial, pois foi obriga-
da à ceder seus jogadores à seleção ale-
mã. As grandes forças do mundial eram
a Itália, campeã mundial, a Hungria, a
Tchecoslováquia e o Brasil.

Foi a primeira copa em que o Brasil
realmente se organizou, evitando as
eternas e infrutíferas brigas entre cario-
cas e paulistas. O Brasil tinha um gran-
de jogador, o 1º grande gênio da seleção

em copas, Leônidas da Silva. Na estréia
um épico, Brasil 6 a 5 Polônia. Um jogo
cheio de alternativas decidido só na pror-
rogação. Uma guerra, com vários joga-
dores contundidos em ambas as equipes.

Durante as Oitavas aconteceu a pri-
meira grande zebra em copas, empate
de 3 a 3 entre Cuba e Romênia. No jogo
desempate deu Cuba por 2 a 1. A Suíça
empata com a Alemanha em 1 a 1 e
vence o jogo desempate por 4 a 2, des-
pachando a seleção teuto austríaca da
copa. Os italianos venceram a Noruega
por 2 a 1 e os húngaros golearam as
Índias Orientais Neerlandesas (hoje In-
donésia) por 6 a 0.

Nas quartas o Brasil jogou duas ve-
zes contra a Tchecoslováquia, 1 a 1 e 2
a 1 (jogo desempate). A Itália eliminou
a França, dona da casa, por 3 a 1. Os
húngaros avançaram com seu futebol

técnico eliminando a surpreendente Su-
íça por 2 a 0. O destaque coube à Suécia
que não jogou as Oitavas (seu adversá-
rio seria a Áustria) que espantou a zebra
cubana por 8 a 0. Na semifinal o Brasil,
sem Leônidas (poupado), perdeu para a
Itália, campeã mundial, por 2 a 1. Os
húngaros confirmam sua força e golei-
am a Suécia por 5 a 1. A seleção brasilei-
ra ganhou da Suécia a decisão do 3º lugar
por 4 a 2, na primeira grande participa-
ção canarinho em copas.

Na final, a Itália de Vittorio Pozzo, o
técnico, e do grande Giuseppe Meazza,
contra a forte Hungria. Itália 4 a 2 Hun-
gria, e a Azzurra era o primeiro time a
ser bicampeão mundial de futebol. Leô-
nidas, o Diamante Negro, foi o artilhei-
ro do mundial de 1938. Pozzo, até hoje,
é o único técnico campeão mundial em
duas oportunidades como treinador.

Seleção Italiana – Campe’a da Copa do Mundo de 1938? MC Andreolo, AT Bertoni, AT Biavati, G
Ceresoli, MC Chizzo, AT Colaussi, MC Donati, AT Ferrari, AT Ferraris, DF Foni, MC Genta, MC
Locatelli, G Masetti, AT Meazza, DF Monzeglio, G Olivieri, MC Olmi, AT Pasinati, MC Perazzolo, AT
Piola, DF Rava e MC Serantoni. Treinador: Pozzo.

Seleção Húngara – Copa do Mundo de 1938 (2º lugar)\? MC Balogh, AT D. Bíró, DF S. Bíró, AT
Cseh, MC Dudás, G Háda, AT Kohut, DF Korányi, MC Lázár, G Pálinkás, MC Polgár, MC B. Sárosi, AT
G. Sárosi, AT Sas, G Szabó, MC Szalay, MC Szucs, AT Titkos, AT Toldi, MC Turay, AT Vincze e AT
Zsengellér. Treinador: Dietz & Schaffer.

Copa do Mundo FIFA de 1934
A Copa do Mundo de 1934 foi a pri-

meira na qual os países tiveram que se
classificar na disputa das Eliminatórias
para poder participar. Dessa vez, a mai-
oria esmagadora das nações era do con-
tinente Europeu.

A influência indiscutível de Mussoli-
ni se impôs em diversos aspectos, como
por exemplo a escolha pré-determina-
da de árbitros "suspeitos" nas partidas
da anfitriã Itália. O sueco Ivan Eklind,
que apitou a semifinal e a final, teria se
encontrado com Mussolini antes das
partidas. Misteriosamente, decisões
polêmicas foram tomadas, sempre em
favor da Itália (expulsões e gols anula-
dos de adversário).

Alguns árbitros influenciaram tanto
nos resultados da Itália que foram ex-
pulsos por suas pátrias após o torneio,
caso do suíço René Mercet e do belga
Louis Baert.

Duas pecularidades marcaram a Copa
do Mundo de 1934: o defensor do título,
Uruguai, recusou o convite para partici-
par, num boicote aos europeus por terem

ignorado a edição anterior, em 1930 (Ape-
nas 4 seleções européias participaram do
torneio: Bélgica, França, Iugoslávia e
Romênia), tornando-se assim o único de-
fensor de título que não competiu no tor-
neio seguinte. Além disso, a anfitriã Itália
teve que passar pelas Eliminatórias, na
única ocasião em que um país-sede preci-
sou disputar Eliminatórias.

O modelo do mundial aconteceu em
estilo "mata-mata", composto por 5
fases com os confrontos das oitavas
definidos por sorteio: Oitavas, Quartas,
Semifinal, Disputa do 3º Lugar (ausente
em 1930) e Final. Participaram doze
seleções européias: Áustria, Tchecoslo-
váquia, Alemanha, Hungria, Itália, Es-
panha, Suécia, Suíça, França, Romênia,
Bélgica e Holanda; Duas sul-america-
nas: Brasil e Argentina; Uma norte-cen-
tro-americana: Estados Unidos e uma
africana: Egito.

A maior goleada da Copa ocorreu logo
na primeira fase, Itália 7x1 Estados Uni-
dos. O Brasil, outra vez desfalcado devi-
do às eternas brigas entre cariocas e pau-

listas, deu vexame: perdeu por 3 x 1 da
Espanha e voltou para casa. Outra de-
cepção foi a Argentina, vice-campeã do
mundo, que foi eliminada pela Suécia por
3 x 2. As grandes forças Mundial de 1934
eram a Itália, a Espanha, a Hungria e a
Tchecoslováquia.

O primeiro jogo-desempate da his-
tória das Copas foi entre Itália e Espa-
nha. No primeiro jogo, empate em 1 x
1 após a prorrogação (neste tempo ain-
da não havia disputa por pênaltis). No
desempate, deu Itália: 1 x 0. Nas semi-
finais, em Milão a Itália venceu a Áus-
tria por 1x0 e em Roma a Tchecoslo-
váquia bateu a Alemanha por 3 x 1. Na
Disputa pelo 3º lugar a Alemanha ven-
ceu a Áustria por 3x2.

A final foi disputada no Estádio Na-
cional do PNF (Partido Nacional Fas-
cista), sob presença do imponente Mus-
solini e de outros 50 mil espectadores.
A Itália empatou o jogo com a Tche-
coslováquia no tempo normal, e na pror-
rogação Angelo Schiavio fez o gol do
título italiano: 2x1

Seleção Italiana – Copa do Mundo de 1934 (1º Título) DF Allemandi, AT Arcari, MC Bertolini, AT
Borel II, DF Caligaris, MC Castellazzi, G Cavanna, G Combi, AT Demaria, AT Ferrari, MC Ferraris IV,
AT Guaita, AT Guarisi, G Masetti, AT Meazza, MC Monti, DF Monzeglio, AT Orsi, MC Pizziolo, DF
Rosetta, AT Schiavio e MC Varglien I. Treinador: Pozzo.

Seleção Tchecoslovaca – Copa do Mundo de 1934 (2º lugar) MC Boucek, DF Burgr, MC Cambal, DF
Ctyroký, DF Daucík, AT Junek, AT Kalocsay, MC Kopecký, MC Koštálek, MC Krcil, AT Nejedlý, G
Patzel, G Plánicka, AT Puc, AT Silný, MC Šimperský, AT Sobotka, MC Srbek, MC Šterc, AT Svoboda,
MF Vodicka e DF •eníšek. Treinador: Petru.
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“Errar é humano!” Esta frase é
comum, está em nosso dia a dia e
às vezes vem com o complemento:
“Mas persistir é burrice!” A ques-
tão do erro em nós, mortais, faz
parte de nossas vidas. Mas é muito
relativo; por que muitas coisas imo-
rais, fora da lei, e fora da religião,
que antes eram erradas, agora não
são mais. Por exemplo: divorciar-
se ou ser homossexual, ao longo do
tempo tem deixado de ter conota-
ção de erro, no que se diz de aceita-
ção das pessoas, daquilo que se
acha certo. Mas o que podemos cha-
mar de erros? Eu particularmente
chamo de erro tudo aquilo que se
resulta em prejuízo para quem er-
rou ou para outra pessoa. Em mi-
nha opinião, aquilo que não me
prejudica e não prejudica outra
pessoa, não pode ser chamado de
erro. Será chamado de acerto? Ou
será neutro? Na verdade, para se
errar é necessário ter-se um refe-
rencial do que é certo. Errar no ca-
samento significa não conseguir
manter-se casado ou ser feliz. Er-
rar na vida financeira significa não
conseguir conquistar ou perder o
que se conquistou. Errar na reli-
gião significa pecar, dependendo a
religião, é maior pecado errar con-
tra a “religião”, do que contra Deus.
Em fim, somos passiveis de erro.
Podemos comparar o erro ao moto-
rista de uma autoestrada. Percebe-
mos que na autoestrada dirigimos,
por nós e por outros motoristas. Por
que quando estamos em uma auto-
estrada corremos não só o risco de
causarmos um acidente, como tam-

Supere as mágoas e os erros do passado!
“Lamentar uma dor passada, no presente, é criar outra dor e sofrer novamente.”- William Shakespeare

bém estarmos envolvidos em aci-
dentes causados por outros. Assim
é nosso dia a dia, às vezes somos
vitimas de nossos erros, como diz a
bíblia: De que se queixa, pois, o ho-
mem vivente? Queixe-se cada um dos
seus pecados. Lamentações 3:39, ou
somos vítimas de erros de outras pesso-
as, onde nossa vida está envolvida com
eles. De qualquer forma, o maior preju-
ízo é quando não possuímos condições
de absorver o erro. Por exemplo, o fi-
lho aproveita a oportunidade e compra
sem autorização, em nome do pai ou da
mãe, esconde e não paga a dívida. Quan-
do chega a cobrança, a surpresa do ocor-
rido. O crédito do pai, está comprome-
tido. Se o pai tiver dinheiro, ele paga a
dívida e absorve o prejuízo. Se não, o
pai vai amargar a restrição de seu nome
no crédito. Então são duas situações que
levamos em conta: o erro e as consequ-
ências. E neste caso, podemos compa-
rar estas situações às leis da física, espe-
cialmente a terceira lei de Newton: A

toda ação há sempre uma reação opos-

ta e de igual intensidade.

Os prejuízos das consequências dos
erros da vida podem ser enormes, tanto
na alma, no corpo e no espírito do ho-
mem, e ainda pode determinar o futuro
de toda uma vida, ou pelo menos uma
parte dela. Pagar em longo prazo um
erro é terrível, mas conviver com as
consequências de um erro sem a opor-
tunidade de reverte-lo, é pior ainda. Não
superar os erros e as mágoas, nos con-
gela, faz com que estejamos estagna-
dos. Quando não conseguimos superar,
absorver nossos erros, não investindo
nas pessoas, não tentamos de novo.
Quantas pessoas não conseguem se re-
lacionar novamente por que seus rela-
cionamentos anteriores foram um de-
sastre. Quantos empresários falidos não
se erguem por que perderam sua força,
de acreditar em si mesmos. Imagine se
Tomas Edison, o inventor da lâmpada
estive desistido. Quando um jornalista
lhe perguntou como se sentia por ter
tentado e falhado 700 vezes antes de
chegar a uma lâmpada que desse luz,
Thomas Edison negou que tivesse erra-
do ou falhado. O gênio da lâmpada disse
simplesmente que “tinha conseguido
descobrir 700 maneiras de uma lâmpa-
da não funcionar”. Isso lhe permitiu
acumular conhecimento e procurar ca-
minhos alternativos. Sem as 700 tenta-
tivas não teria havido a 701ª que pôs
uma lâmpada a dar luz. Qual a lição dis-
so? É que a pessoa persistente não en-

cara o erro como o fim, mas o erro
como a oportunidade de fazer melhor,
ou seja, de anular a tentativa errada,
aprender com ela e partir para uma nova
tentativa. Ou seja, aprender com nos-
sos erros é uma forma de nos aceitar-
mos falhos e procurar nos aperfeiçoar.
Tente, não erre, mas se errar, procure
errar diferente. Repetir o mesmo erro
soa como ser “burro”. Na fé, quando
erramos a religião, normalmente não
nos dá outra chance. Mas Jesus, nos
mostra que quando erramos e procura-
mos pela maneira de Deus, corrigir ou
não errar mais, Ele é conosco para nos
restaurar, mesmo que nossas falhas fo-
ram grandes e causou danos. Ainda as-
sim o Senhor Jesus nos recupera. Erros
graves, mesmo que leve uma pessoa à
cadeira elétrica, o poder de Deus, pode
livrar sua alma, seu espirito, se houver
arrependimento genuíno. Não podemos
esquecer nosso passado, e nem pode-
mos passar uma borracha nele, mas o
segredo está em se ter força para apren-
der com o passado, se arrepender e bus-
car acertar, ou seja, sempre teremos a
lembrança de nossos erros, mas ele não
nos faz sofrer, ele não causa decepção,
por que na verdade, muitos erros nos
trazem males que nos fazem procurar a
Deus. Talvez, você meu amigo ou mi-
nha amiga, teve seus olhos abertos ago-
ra, eu lhe digo: pare de sofrer! Faça uma
parceria com Deus na sua vida. Você se
arrepende e Ele te ajuda a fazer de novo,
só que, com um diferencial: agora você
faz do jeito dele. Ou seja, a maneira de
Deus é persistente, pela fé e certa da
vitória, por que não estamos sozinhos.
Ter saúde psíquica e aceitar os erros,
não significa garantia de acertar na nova
tentativa, mas significa ter força para
tentar de novo. Quando tentamos no-
vamente usando a fé, então, existe o
diferencial, por que a fé nos faz tentar
novamente e ela mesmo conspira a
nosso favor, para que até aquilo que era
prá dar errado, torne-se a dar certo.
Repensemos, existe muito mais opor-
tunidade no erro do que no acerto, ape-
nas é uma questão de como se acredita,
de como se encara os erros da vida.
Como você vê seus erros? Lembre-se,
não existe erros, pecados, atitudes mai-
ores do que o amor do nosso Deus. Com
Deus você pode superar e vencer todos
os seus erros. Obrigado pela leitura.
Mensagens como esta de segunda a sex-
ta das 8 às 9 da manhã na 107,9 GAZE-
TA FM ou a qualquer momento pelo
site: www.programapalavraviva.com.br

ABANDONO  DE  EMPREGO
FAZENDA REUNIDAS SANTA MARIA LTDA., CNPJ Nº

50.386.838/0001-33, sito à Jaboticabal Monte alto S/N – Zona Rural.
Comunica que o funcionário, Marcelo Honorato CPF Nº 141.003.168-
36,  CTPS 31806 - Série 104, não comparece ao serviço desde 14 de
maio de 2014. Vimos pelo presente informá-lo que nos termos do
dispositivo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica designado o
prazo de 3 dias a contar com a data da publicação, para que compa-
reça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
FAZENDA  REUNIDAS  SANTA  MARIA  LTDA

ORAÇÃO
URGENTE  A
SÃO  BENTO

Quem faz essa oração,
alcança o milagre urgente.
Peça uma graça a São Ben-
to, agora, em seguida repi-
ta em voz  alta e com muita
fé a seguinte oração: “São
Bento, tu és bento até no
nome, realize este milagre
e vou divulgar o seu santo
nome”.  (M.P.)

K. O.  MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, torna público que re-
cebeu da  CETESB a  Licença Prévia e de Instalação nº 52000453 e
Requereu a Licença de Operação  para fabricação de máquinas,
aparelhos e implementos para agricultura, na Avenida Major Hila-
rio Tavares Pinheiro nº 2.300, Jardim Kennedy, Jaboticabal –SP.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS PALAZZOS LTDA, tor-
na público que recebeu  da  CETESB a   Licença de Instalação nº
52000313 e requereu a Licença de Operação,  para produção de suco
de frutas, n. e.,  pronto para o consumo,  à Rua Francisco Ferrari nº.
1.400, Urbano, Jaboticabal - SP.

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

ROBER-LUX  DO  BRASIL  LTDA – EPP, torna público que
requereu junto à CETESB a Renovação da Licença de Operação
para fabricação de produtos diversos, sito à Rua Bernardo More-
llo, 250 – Jardim Grajaú - JABOTICABAL/SP.

Sessão: Sex - 19:00 e 21:30 /
Sáb. e Dom. - 14:00 - 16:30 - 19:00
e 21:30 / 2ª a 4ª - 16:30 - 19:00 e
21:30

Censura: 12 Anos
Sinopse: A Culpa é das Estre-

las, acompanha a jovem Hazel
Grace, uma menina que tem um
tipo complexo de câncer. Em uma
de suas idas a um grupo de apoio
ela conhece Augustus Waters,
um jovem bonito com quem ela
vai viver uma grande história de
amor - e aprender que a vida é
cheia de novas possibilidades.

A CULPA É DAS ESTRELAS

OPERAÇÃO SOMBRA
- JACK RYAN ***

Criado pelo escritor Tom Clan-
cy, o personagem Jack Ryan já foi
vivido por outros três atores em
quatro filmes: Alec Baldwin (em “A
Caçada Ao Outubro Vermelho’’),
Harrison Ford (em “Jogos Patrióti-
cos’’ e “Perigo Real e Imediato’’) e
Ben Affleck (em “A Soma De Todos
Os Medos’’). O Ryan da vez é o
ator Chris Pine, mais conhecido por
viver o capitão Kirk na nova série
“Star Trek’’. Nessa nova aventura,
podemos perceber a ressureição dos
velhos vilões russos da Guerra Fria.
Agora porém, ao invés de armas nu-
cleares e poderio bélico, temos uma
trama econômica e financeira, já que,
nos dias atuais, esse é o maior pâni-
co dos investidores e empresários
do mundo. Uma das grandes sur-
presas de “Operação Sombra’’ é o
diretor, o inglês Kenneth Branagh
(o homem por trás de produções
tão díspares como “Hamlet’’ e
“Thor’’). Novamente, ele abando-
na qualquer  resquício do bordão bri-
tânico e se entrega ao mais puro e
corrido entretenimento comercial.
Ele também interpreta o vilão da
produção, ao passo que o veterano
Kevin Costner (do novo “Super-
man - O Homem De Aço’’), dá vida
ao mentor de Pine, um ex-agente da
Cia. E Pine cumpre bem seu papel,

dando ao personagem o vigor físi-
co necessário e valorizando o im-
pacto emocional de seus atos. Mas
o novo Jack Ryan, apresenta sim
sua parcela de problemas, e a prin-
cipal é o roteiro um tanto quanto
confuso, algumas cenas soam es-
tranhas, especialmente as que en-
volvem cenas de ação na metade
final, “escondidas” para baixo do
tapete, devido à edição ágil. Keira
Knigthley não tem muito o que fa-
zer, a não ser o contraponto entre
o trabalho e a vida pessoal de Jack
Ryan. Mas nada que atrapalhe qua-
se duas horas de boas doses de di-
versão e passatempo escapista.

Lançamentos
AMOR SEM FIM
VERSOS DE UM CRIME
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ÔH Mulher!
Vou fazer uma
massagem no seu
pé de um jeito delicioso,
Vou apertar a sua mão
de um jeito carinhoso,
Vou beijar a sua boca,
prá você sentir como
o meu beijo é mais
gostoso!!!
Ooo, vichiii,
vichiii, vichee!!!

“Olhe para o alto e eleve-se!” (San-
to Padre Pio de Pietrelcina)

...............................................................
Uma nação deve ter seu próprio

exército, eventualmente, pode ter mer-
cenários, em último caso mesmo, mas
jamais, nunca mesmo utilize o exército
de outra nação “amiga” em seu territó-
rio. Uma vez dentro, esse exército ja-
mais sairá.

....................................................................
“Ninguém melhor do que o próprio

trabalhador sabe onde lhe doem os ca-
los”, por isso é absurdo “substituir o dis-
cernimento dele pelo paternalismo es-

tatal”.
...............................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkk!
Era uma vez... numa terra muito dis-

tante... uma princesa linda, independen-
te e cheia de auto-estima.

Ela se deparou com uma rã enquan-
to contemplava a natureza e pensava
em como o maravilhoso lago do seu
castelo era relaxante e ecológico...

Então, a rã pulou para o seu colo e
disse: linda princesa, eu já fui um prínci-
pe muito bonito.

Uma bruxa má lançou-me um en-
canto e transformei-me nesta rã asque-
rosa.

Um beijo teu, no entanto, há de me
transformar de novo num belo príncipe
e poderemos casar e constituir lar feliz
no teu lindo castelo.

A tua mãe poderia vir morar conos-
co e tu poderias preparar o meu jantar,
lavar as minhas roupas, criar os nossos
filhos e seríamos felizes para sempre...

Naquela noite, enquanto saboreava
pernas de rã sautée, acompanhadas de
um cremoso molho acebolado e de um
finíssimo vinho branco, a princesa sor-
ria, pensando consigo mesma:

- Eu, hein?... nem morta!
Luís Fernando Veríssimo

Realizada nos dias 6/6 e 7/6.
No ano de seu Centenário, o

Colégio Santo André faz aconte-
cer sua tradicional Festa Junina.

1- Preencha toda pálpebra até o
concavo com sombra amarela.

2- Faça um (>) com sombra ver-
de claro.

3- Esfume com verde escuro.
5- Contorne por fora da linha

d’agua com sombra verde escuro.
4- Aplique sombra iluminadora

dourada ou prata.

QUE  TAL  ESTA  MAQUIAGEM  PARA  A  COPA?

6- Abaixo da sobrancelha apli-
que sombra cor da pele.

7- Delineador preto.
8- Iluminador nas têmporas.
9- Blush bronzeador.
10- Batom nude.
Finalize com cílios postiços e

muito rímel.
BOA COPA!

CONTRATA-SE
Cobrador (a) com moto própria, salário

fixo + comissão, ajuda de custo e premia-
ção. Interessados enviar currículo para Rua
Maestro Grossi, 459, Nova Jaboticabal.

A diretoria do Asilo São Vicente
de Paulo, de Jaboticabal, esteve reu-
nida recentemente para assinar o
convênio com o Governo do Esta-
do de São Paulo, através da Secre-
taria de Desenvolvimento Social,
que destinará R$ 30 mil reais para a
entidade.

Os recursos serão utilizados para
aquisição de um novo veículo. Os re-
cursos foram disponibilizados para a
instituição através de uma emenda par-
lamentar do Deputado Estadual Rafa-
el Silva (PDT).

“Tinha recebido um pedido do ve-
reador Carmo Jorge. Fiz o encami-
nhamento e obtive um aceno positi-
vo do Governo Estadual. O convênio
já está assinado e agora aguardamos a
liberação dos recursos na conta ban-
cária da entidade”, afirmou o parla-
mentar.

O Deputado Rafael Silva, além
de indicar o Asilo São Vicente de
Paulo para receber recursos do Es-
tado, também destinou emendas
para a ACC – Associação Cristiane
da Costa, Unenlar e APAE. Essas
entidades já apresentaram a docu-

Diretoria do Asilo São Vicente assina convênio com Estado

mentação exigida e em breve tam-
bém assinarão os convênios. Cada
uma receberá R$ 30 mil reais.

“É sempre uma enorme alegria
colaborar com as entidades assis-
tenciais. Em Jaboticabal, elas pres-

tam um magnífico trabalho social e
merece todo o nosso carinho”, afir-
mou o deputado Rafael Silva.

Festa Junina no Colégio
Santo André

 Pais, alunos, ex-alunos, profes-
sores, funcionários e amigos deram
colorido e tom especial ao pátio da
escola nos dias 6 e 7 de junho.

A Prefeitura acerta os últimos deta-
lhes para a Festa do Quitute e ExpoFei-
ra de Arte e Artesanato. Em 2014, o
objetivo da Comissão Organizadora é
incluir conceitos de sustentabilidade na
decoração da Estação de Eventos Cora
Coralina.

Em comemoração aos 186 anos de
Jaboticabal, será montado  um jardim
suspenso, utilizando materiais reciclá-
veis. Também serão distribuídas mudas
de pimentas que servirão de ornamen-
tação das mesas disponibilizadas aos vi-
sitantes.

“Vamos exaltar uma página impor-
tante de nossa história. E nada melhor

Sustentabilidade é tratada em tema da Festa do Quitute
Nesta edição, festa ressalta os segmentos que movimentam economia local

A Prefeitura Municipal deu iní-
cio à obra de reforma e ampliação
do CIAF VII “Alice Kamla”. Um
investimento de R$ 210 mil, con-
quistados através do Programa
Estadual Qualis-UBS. A obra
soma-se às duas novas constru-
ções de unidades de saúde – CIAF
VIII e IX – já em andamento.

De acordo com o secretário de
Obras, Vergilio Greggio, a empre-
sa vencedora da licitação trabalha
no local  cerca de quinze dias. “As
obras estão a todo vapor e, em

que incluir nesse tema a reutilização de
materiais e promover a distribuição de
mudas. Além de ajudar as entidades, te-
mos chance de preservar o meio ambi-
ente”, afirma o Presidente da Comissão
Organizadora, Sérgio Nakagi.

Além do jardim suspenso e da utili-
zação de mudas na ornamentação, a
Festa do Quitute e ExpoFeira de Arte e
Artesanato conta com políticas para a
retirada e reutilização do lixo produzi-
do nos seis dias de festa. “Nesse mo-
mento, pedimos o auxílio das  entidades
para garantir que possamos garantir o
trabalho dos reponsáveis pela limpeza
do local”, finaliza Nakagi.

Prefeitura inicia reforma e ampliação do CIAF VII
Administração constrói duas novas unidades de saúde e já reformou as demais

breve, entregaremos o CIAF no-
vinho para a população.”

No local será construído um
consultório odontológico, uma
sala para reuniões de agentes co-
munitários, almoxarifado e banhei-
ros adaptados. Além da troca de
pisos, revisão da parte elétrica e
pintura geral.

Obras entregues: Em 2013, a
administração municipal trabalhou
na reforma das unidades de saúde
- CIAF’s I, II, III, IV, V, VI e Córrego
Rico.

Entre as várias atividades que mar-
caram a Semana do Meio Ambiente em
Jaboticabal, a SAAMA (Secretaria de
Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente), realizou o emplacamento
de uma nascente localizada entre Jabo-
ticabal e Taquaritinga.

A ação garante a preservação do local
para a realização de projetos de educação
ambiental. “Entre as palestras e ativida-
des propostas, o emplacamento dessa
nascente garante um local preservado que
vem sendo visitado, e que mostra para as
crianças a importância da preservação am-
biental. Agradeço aos parceiros e alunos
que participam das ações promovidas pelo
SAAMA”, afirma o Secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e Meio Ambiente,
Sérgio Nakagi.

Durante a Semana do Meio Ambien-
te, a SAAMA promoveu a distribuição
de mudas e mais uma edição do projeto
Reflorestando as Nascentes.

Semana do Meio Ambiente promove diversas atividades em Jaboticabal
Atividades incluíram palestras, plantios e o emplacamento de uma nascente

Laboratório coleta até
as 8h na terça (17)

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o Laboratório Microrregional
de Jaboticabal fará coleta de materiais para exames laboratoriais das 07h às 08h,
na terça-feira (17 de junho). O horário normal para coleta é das 07h às 09h, mas
foi reduzido em 1h devido ao jogo do Brasil, na Copa do Mundo.

A secretaria informa, ainda, que o Laboratório funcionará até as 12h, mas em
trabalho interno. “É importante frisar que a coleta de material será feito até as
08h. Depois continuamos trabalhando na análise dos materiais coletados”,
informa Eliana de Souza Camilote, responsável pelo laboratório.



FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

Tel. (16) 99200-0286 – (16) 3202-6208 ( André)

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.

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

TELEFONE: (16) 3209-4900

Av. Hermínia Casteletti Bellodi, 61 - Jaboticabal-SP
e-mail: almeida_materiais@ig.com.br

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

1ª VARA DO TRABALHO DE JABOTICABAL – SP
PROCESSO EDITAL DE LEILÃO (20/2014) A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2014 “ÀS 10 HORAS”.

Atenção: pregão a ser realizado no salão de convenções do Hotel Recreio São Jorge, endereço Av. Carlos Berchieri, 1, CEP: 14887-050, na cidade de
Jaboticabal – SP. O Dr. Ismar Cabral Menezes, Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Jaboticabal. Faz saber a todos quanto o presente virem ou dele tiverem
conhecimento que no dia 24/07/2014 às 10:00 horas. No seguinte endereço, Hotel Recreio São Jorge, endereço Av. Carlos Berchieri, 1, CEP: 14887-050, na
cidade de Jaboticabal – SP.  Será realizado LEILÃO JUDICIAL através do leiloeiro MARIO SANA KASHIWAGUI, n° da matricula na Junta Comercial 196,
com escritório à rua da Glória, 18, 4° andar – cj. 43 – CEP: 01510-000 Centro – São Paulo – SP, Pelo maior lance observado as ressalvas de cada processo,
dos bens penhorados e avaliados, das execuções em tramitação nos processos abaixo relacionados, fixados os percentuais devidos ao leiloeiro no ato da
arrematação: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, pago pelo arrematante (inclusive o reclamante ao atuar nesta condição), em caso de
adjudicação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da avaliação ou 5% (cinco por cento) sobre o maior lance, se equiparada ao valor deste, a cargo do executado
e acrescido a execução: no caso de pagamento da execução, desistência, acordo e renuncia, 5% (cinco por cento) do valor da avaliação a ser pago pelo executado
no prazo que o juiz assinalar. Também será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da avaliação a ser pago pelo requerente, no caso de remição de bens pelo
cônjuge, descendente ou ascendente do executado no prazo assinalado pelo Juiz, o arrematante deverá pagar o valor total do lance em 24 horas após a
arrematação através de guia de depósito judicial, assinalado no art. 888, § 4°, da CLT, se não cumprir perderás o valor da comissão em beneficio do leiloeiro
e o valor do sinal de 30% em beneficio da execução, Aos interessados em arrematar bens imóveis esclarece-se desde já que os critérios relativos a imposto cujo
fato gerador seja propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens ou a contribuição de melhoria
sub rogam-se o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente de boa fé, a não ser que conste indicação ou decisão judicial contrária. Caso as
executadas não sejam encontradas ficam por estes intimados. Todos os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pelo MM. JUIZ DO TRABALHO,
inclusive sobre eventual parcelamento na arrematação de bens móveis ou imóveis:

Lote 01 – Processo 094-96.2012.8.15.0029 – IDELICIO LACERDA DOS REIS. Em face de DELFINO E DELFINO LTDA.: Um veiculo marca
CHEVROLET/CLASSIC LS. Ano de fabricação e modelo 2012, chassis n° 9BGSU19FOCB236513, PLACA ETY-0839. Cor BRANCA, em adequado
funcionamento, avaliado em 24 de Fevereiro de 2014 conforme pesquisa de mercado em R$ 22.000,00. ( Vinte e dois mil reais.).

Lote 02 – Processo 150-66.2011.8.15.0029 – LEANDRO BATISTA PEREIRA Em face de  MARINEU FERNANDES – ME. : Parte ideal correspon-
dente a 25% (vinte e cinco por cento) de uma casa que recebeu o n° 26 da Rua Amália monteiro Vita, desta cidade e comarca de Jaboticabal, num terreno de
formato de paralelogramo, com 10,00m de frente para a referida via publica , aos fundos com a mesma medida confronta com o imóvel n° 27, da Rua
AlphelRampazzo, com 20m da frente aos fundos em cada um dos lados, sendo que do lado esquerdo de quem do imóvel olha para a rua confronta com imóvel
de n° 16, da Rua Amália Monteiro Vitta e do lado direito com o imóvel n° 36, da mesma rua,distando 3,08m da esquina com a Avenida João Trevisoli,
perfazendo uma área total de 194,65 m². Lote 11, da quadra 40, do conjunto Habitacional JARDIM HUGO LACORTE VITALLI, que se encontra averbado
sob o n° 04/3.817, em 05/06/1985. Registrado no Cartório de Registros de Imóveis de Jaboticabal – SP, MATRICULA N°  27.416. Cadastro na Prefeitura
Local sob o n° 01.03.0407.00023.02. AVALIAÇÃO:- Referido imóvel, com área construída de 99.32 m², segundo cadastro da Prefeitura, de construção
simples, de alvenaria coberta com telhas, sem laje, piso frio, com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, é avaliado no total, conforme pesquisa de
mercado, em R$ 90.000,00, portanto a parte ideal ora penhora, em R$ - 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), avaliado em 07/05/2013.

Lote 03 – Processo 403.20.2012.5.15.0029 – ROMILDO RODRIGUES DE SOUZA em face de  MARIA APARECIDA CASTREO COLLEVATTI.
: Um terreno de conformação irregular, denominado de “C”, localizado na Avenida Major Novaes, s/n°, lado da numeração “par” da via publica, esquina com
a Rua santo Lessi, no lugar denominado bairro “Sorocobano”, nesta cidade e Comarca de Jaboticabal, dentro das seguintes medidas, confrontações e demais
características: Tem inicio pelo ponto “E-1”, assinalado em planta e cravado no vértice formado entre a via pública Avenida Major Novaes, o terreno
denominado de “D” (matricula número 39.754) e a área em descrição: dai, segue com o azimute de 307° (trezentos e sete graus), 33’ (trinta e três minutos)
e 49" (quarenta e nove segundos), em uma distancia de 17,65 metros (dezessete metros e sessenta e cinco centímetros), até ao ponto denominado de “F-12”,
confrontando pela direita com o terreno denominado de “D” (matricula número 39.754); daí, defletindo á esquerda e segue com azimute de 218° (duzentos
e dezoito graus), 15’ (quinze minutos) e 49" (quarenta e nove segundos) em uma distancia de 11,79 metros (onze metros e setenta e nove centímetros), até
o ponto denominado de “C-2” Confrontando pela direita com o terreno denominado “B” (matricula número 39.752); daí, defletindo á esquerda e segue com
azimute de 127° (cento e vinte e sete graus), 20’ (vinte e nove minutos) e 57" (cinquenta e sete segundos), em uma distancia de 12,59 metros ( doze metros
e cinquenta e nove centímetros), até o ponto denominado de “D”, confrontando pela direita com Rua Santo Lessi, segue pela esquerda por um arco de
desenvolvimento com 7,72 metro (sete metros e setenta e dois centímetros) e, arco esse proveniente da concordância de um raio igual á 5,00 (cinco metros),
até ao ponto denominado de “E”, confrontando pela direita com o ponto de esquina entre a Rua Santo Lessi e Avenida Major Novaes; daí, segue com azimute
de 39° (trinta e nove graus), 31’ (trinta e um minutos) e 37" (trinta e sete segundos), em uma distancia de 6,82 metros (seis metros e oitenta e dois
centímetros), até o ponto denominado de “E-1”, o lugar do inicio da presente descrição, confrontando pela direita com a Avenida Major Novaes; perfazendo
o terreno a área de 203,52 m² (duzentos e três metros e cinquenta centímetros quadrados). (Desdobro averbado em 09 de julho de 2010, sob o n° 03/35.523,
do livro 2- RG deste Serviço Registral). Cadastro Municipal número 01.04.0101.00010.03 Matricula n° 39.753 do Registro de Imóveis da Comarca de
Jaboticabal – SP.

PROPRIETÁRIA: Maria Aparecida Collevatti.
Consta da AV. 04/39.753, de 11 de Julho de 2012, que no terreno supra descrito foi constituído um prédio de uso residencial, com 76,43 m° ( setenta e

seis metros e quarenta e três centímetros quadrados), o qual recebeu o número de 2.090 da Avenida Major Novaes.
Valor do Terreno em R$15.000,00.    Área construída no valor de R$ 60.000,00
Sendo a  avaliação total de R$75.000,00 em 26/09/2013.

Lote 04 – Processo: 489.54.2013.5.15.0029 – OSMARINDO PORTO ARANHA em face de  TEREZINHA DE FÁTIMA SILVA DE ALMEIDA. :
Bem: Encontrado á Rua Momoe Ota, n° 80 – Residencial Jaboticabal, em Jaboticabal: Um veiculo CHEVROLET/ CLASSIC LS, ano 2010, modelo 2011,
placas ETM-0265, motor 1.0 VHC – e flex, quatro portas, cor cinza, RENAVAM N° 255412975, CHASSI n° 9BGSU19FOBB190145, em regular
funcionamento, avaliado conforme pesquisa de mercado, em R$22.000,00, na data de 19/06/2013.

Lote 05 – Processo Carta Precatória: 544-73.2011.5.15.0029 CP. -  LUIZ AMÉRICO PALMA DE SOUZA em face de  AMRILDO REIS AMENT. :
Bem: Um Apartamento n° 11, Localizado no primeiro pavimento ou térreo do Condomínio “Edifício Portinari”, nesta cidade e Comarca de Jaboticabal – SP,
situado na Alameda André Ijanc, 50, no bairro denominado Jardim Nova Aparecida, com área total de 34,6250 metros quadrados, sendo 32,1425 metros
quadrados de área útil ou privativa, 2,4825 metros quadrados de área comum, cabendo-lhe ainda uma fração ideal de 9.4380% no terreno e nas coisas de uso
comum, nesta já incluída (01) uma vaga de garagem descoberta de uso individual e indeterminada, com as seguintes confrontações: quem de dentro do
apartamento olha para frente, confronta-se com o hall de circulação, pela direita com área comum do condomínio, pela esquerda com o apartamento n° 12
e pelos fundos com área comum do condomínio. O apartamento é composto por sala, quarto, banheiro, cozinha e um pequeno quintal. O imóvel penhorado
é objeto da MATRICULA N° 33.745do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal e é avaliado em R$63.000,00. (sessenta e três mil reais),
na data de 01/06/2011, conforme os preços praticados no mercado imobiliário local, tudo para garantia da divida referida na carta precatória.

Lote06 – Processo n° 21.61.2011.5.15.0029 – ALEXSANDRO VIEIRA DE ELSON em face de  SANTO GONÇALVES DE SOUZA. Bem. :
Encontrado á Rua Silvio Borsari, n° 750 – Vale do Sol, em Jaboticabal/SP: 01 (um) trator agrícola MASSEY FERGUSSON modelo MF 65 X – 11, ano
1971, série SNF1356013695, sem implementos, em regular funcionamento, avaliado conforme pesquisa no mercado próprio em R$ 12.000,00 na data de
14/12/2012.

Lote07 – Processo n° 363-38.2012.05.15.0029 – ANTONIO TALARICO NETO em face de  ROSELI MOREIRA DURAN – ME. Bem. : Encontrado
a Avenida Antônio Tesari01 (um) Veiculo Marca VW- GOL 1.6 POWER, ano de fabricação 2012, ano de modelo 2013, cor branca, placa ETY-0988, flex,
renavam n° 00469899940. Encontra-se em regular funcionamento. Avaliado junto ao mercado próprio em R$30.000,00 em 10/03/2014.

Loter08- Processo n° 446-25.2010.5.15.0029 – RITA DE CÁSSIA BARBOSA CONCEIÇÃO em face de  JUAREZ FÉLIX DA SILVA. Bem:
Encontrado a Rua das Ácacias, n° 70,  01 (um) Veiculo marca / modelo Fiat Palio Fire 1.0, Placa AMU-1499, CHASSI 9BD17103762619724. Ano modelo
e fabricação de 2005/2006, cor cinza , 2 portas, em regular funcionamento, avaliado em R$14.000,00, na data de 03/04/2014.

Lote09– Processo n° 094-62.2013.05.15.0029 – MAURICIO BACAROLO DE OLIVEIRA em face de DELFINO LTDA. Bem. : 01 (Um) Veiculo
marca CHEVROLET/CLASSIC LS, ano de fabricação e modelo 2012, CHASSI N° 9BGSU19FOCB236514, Placa ETY- 0839, Cor Predominante branca,
em regular funcionamento, avaliado conforme pesquisa em mercado próprio, em R$22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), na data de 24/02/2014.

Lote10 – Processo n° 0000388-51.2012.5.15.0029 – EDNA SANTOS MELO em face de NOVAL TECNOLOGIA – COMERCIO E MANUTEN-
ÇÃO INDUSTRIAL LTDA – ME. Bem. : Encontrado a Avenida José da Costa n° 1.911 – Jaboticabal/SP, 01 (um) AutomóvelMarca Fiat modelo,
StradaFire Flex, Placa EDA-4342, RENAVAM 148524230, CHASSI N° 9BD27803M97163614, cor prata, ano modelo e fabricação 2009, motor 1.4,
movido a gasolina e álcool (flex). Estando o veiculo em regular funcionamento. Avalia-se conforme tabela FIPE, em R$24.372,00, na data de 24/04/2014.

Lote11– Processo n° 0082500.82.2009.5.15.0029 – FÁBIO ANTONIO DOS ANJOS em face de VITÓRIA VIDROS E ESPELHOS LTDA – ME. Bem.
: 200m² (duzentos metros quadrados) de vidros com espessura de 8 a 10 Mm em dimensões variadas, Avaliado o bem em R$90,00 (noventa reais),
Totalizando em R$18.000,00 (dezoito mil reais), na data de 03/12/2013.

Lote12 – Processo n° 159700-10.2005.5.15.0029 RT – LEANDRO HENRIQUE AGOSTINHO em face de  MICROCELL JABOTICABAL INFOR-
MATICA LTDA, ENZO JOSÉ TEIXEIRA CAETANO E THIAGO JOSI CAETANO HIPPÓLITO Bem. : Parte ideal – correspondente a 1/7 da nua
propriedade do imóvel MATRICULADO JUNTO AO C.R.I. Local sob o n° 196.193 parte esta pertencente ao executado ENZO JOSÉ TEIXEIRA
CAETANO, a saber, no termos da respectiva certidão juntada aos autos: “UMA CASA, de tijolos e coberta de telhas, situada nesta cidade, a Rua
Duque de Caxias n° 58, contendo quatro cômodos internos inclusive cozinha, edificada em terreno que mede meia data, mais ou menos, se
dividindo, confrontando pela frente com a rua referida, de um lado como João Mateus ou seus sucessores  e peloos fundos com
Teodora Sacomano ou seus sucessores”. Obs. : A Residência edificada no imóvel é de construção antiga, porém o forro é de laje e piso em cerâmica
composta de sala, copa, cozinha, banheiro e três quartos, contendo ainda uma pequena garagem de telha tipo calhetão, sendo a área do terreno, após
retificações respectiva, de 225,39 m². Após pesquisas junto a imobiliárias aqui estabelecidas, avaliei o referido imóvel em R$ 91.000,00 (noventa e um mil
reais), correspondendo, pois a parte ideal penhorada – 1/7 do valor total -, em R$ 13.000,00 (treze mil reais), na data de 26/07/2012.

Lote13 – Processo n° 17-58.2010.5.15.0029 – MESSIAS RIBEIRO DA SILVA em face de  QUALITY MAIS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA + 03 executados. Bem. : O apartamento n° 32, Localizado no segundo pavimento do CONDOMINIO “LA DOCCE VITTA”, nesta cidade e
Comarca de Jaboticabal/SP, situado a Rua Manoel Morgatto, n° 300, Colina Verde, com área construída total, de 80,72 m². Sendo 69,59 m² de área útil ou
privativa e 11.13 m² de área comum, sendo a ele vinculada a vaga de garagem individual n° 06, localizada no térreo, no pátio de estacionamento do condomínio,
correspondendo-lhe uma fração ideal de 16,66666% no respectivo terreno e nas coisas de uso comum.” O imóvel é composto por dois quartos, sendo uma
suíte, banheiro social, sala, cozinha e área de serviço. Matricula n° 44.605, do livro n°2 de Registro geral do C.R.I de Jaboticabal/ SP. Avaliado,
conforme pesquisa junto ao mercado imobiliário, em R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), na data de 21/11/2013.

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

  E para que cheguem ao conhecimento das reclamadas e seus proprietários ou sócios, foi expedido o presente edital, a ser publicado pela imprensa local
e fixado no lugar de costume na sede desta 1ª VARA DO TRABALHO, servindo também como notificação no caso de não localização de qualquer
interessado. Também que a juntada de via deste (ou de certidão) aos autos do processo respectivo servirá como certidão de designação, nos termos do artigo
162, §4. Do código do processo cível, sob autorização, determinação e supervisão da MM. JUIZ DO TRABALHO, está autorizada a livre divulgação pelo
leiloeiro MARIO SANA KASHIWAGUI, n° da matricula na junta comercial 196, com escritório á Rua da Glória, 18 – 4 andar – Cj. 43 – CEP 01510-000,
Centro – São Paulo – SP, em caso de devolução das notificações postais serão substituídas pela publicação do presente. Jaboticabal 13 de junho de 2014. Eu
Rodrigo Rodrigues Politi, Diretor de Secretaria, digitei, imprimi, conferi e encaminhei. (as) – Dr. Ismar Cabral Menezes Juiz do Trabalho.
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ACONTECE NO DIA 14 DE JUNHO -  21:30HS NO
THEATRO MUNICIPAL

REALIZAÇÃO: AGÊNCIA DE MODELOS PAULO PUPIM

CONCURSO RAINHA E MINI RAINHA DO
RODEIO SHOW DE JABOTICABAL 2.014



Marco Vinholi, que em sua
trajetória traz muita experiên-
cia nas questões estudantis, de
ensino técnico, capacitação
profissional e empreendedoris-
mo juvenil, destaca as Facul-
dades de Tecnologia (FATECs)
como grandes patrimônios do
Governo de São Paulo.

Marco Vinholi teve a opor-
tunidade de acompanhar a luta
de seu pai, ex-Deputado Geral-
do Vinholi e do ex-Prefeito
José Carlos Hori, na conquista
de nossa Fatec. Lembrando
também, que Vinholi foi home-
nageado pela primeira turma
de formandos, em 2011, e foi
autor da Lei que denominou a
Fatec de Nilo De Stéfani.

Para Marco a filosofia da
Fatec Jaboticabal, bem como
de outras, é de extrema im-
portância para o desenvolvi-
mento regional, sendo na

Marco Vinholi fala sobre a importância
do Ensino Técnico e Capacitação

Profissional de nossos jovens

oferta de cursos que privile-
giam as necessidades do mer-
cado de trabalho locais, for-
mando e qualificando técni-
cos, seja no destaque que o
município ganha por atrair alu-
nos de outras cidades”, co-
mentou Marco.

“Em minha visão, a educa-
ção e a formação superior são

primordiais para o desenvolvi-
mento de uma nação, sendo
que o ensino público de quali-
dade é um grande veículo para
isso. As escolas técnicas am-
pliam as oportunidades de tra-
balho, uma vez que a mão-de-
obra é largamente absorvida
pelas indústrias instaladas em
nossa região”, concluiu Marco.
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