
A GAZETA
ANO XXXVI - N.º 1.700 - Jaboticabal, 10 de Janeiro de 2.015 - Redação: Av. General Osório Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636  - Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - R$2,50Jonas de Gallileu

No dia 1º  de janeiro, às 10
horas da manhã, a  Câmara
Municipal realizou Sessão So-
lene para a Posse da nova
Mesa Diretora - Biênio 2015/
2016.

A  nova Mesa Diretora ficou
composta da seguinte forma:

Presidente: Dr. Edu Fenerich

Para tranquilidade dos pais e
responsáveis, a Prefeitura de Ja-
boticabal mantém as creches mu-
nicipais abertas durante o perío-
do de férias. Nesta terça-feira (06),
mais de 1000 crianças retornaram
às salas de aula, após recesso es-
colar.

Em Jaboticabal as creches ficam
fechadas apenas por alguns dias
em dezembro devido as festivida-
des de fim de ano. “Em janeiro,
quando os demais estudantes es-
tão de férias, mantemos as creches
abertas para atender os pequenos.
Os pais podem trabalhar tranqui-
lamente, sabendo que os filhos
estão em boas mãos”, pontua o
chefe de gabinete da Educação,
Paulo Henrique Francesquini.

O recesso escolar dos alunos
do ensino fundamental termina no
dia 04 de fevereiro.

Jaboticabal mantém creches
municipais abertas nas férias
Mais de 1000 crianças voltaram às aulas na terça-feira (06)

Durante o mês de dezembro, a
prefeitura promoveu uma grande
campanha de recolhimento de re-
síduos eletrônicos em Jabotica-
bal. Equipes da SAAMA (Secre-
taria de Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente) percor-
reram os bairros da cidade, dis-
ponibilizando um ponto de entre-
ga para monitores, TVs, celulares
e todo tipo de equipamento ele-
trônico.

Durante uma semana, mais de
mil quilos de equipamentos foram
recolhidos e terão um descarte cor-
reto. “Atendemos diversos pon-
tos da cidade e a população ade-
riu à campanha. Ressalto que a
SAAMA continua recolhendo es-
ses equipamentos em um ponto
fixo localizado no Paço Munici-
pal”, afirma o Secretário de Agri-

Campanha do resíduo eletrônico recolhe
mais de 1 tonelada de equipamentos

Campanha passou por diversos bairros da cidade

cultura, Abastecimento e Meio
Ambiente, Sérgio Nakagi.

Além do lixo eletrônico, também
foram disponibilizados pontos de
recolhimento de pilhas e baterias.
“Tanto o Paço Municipal quanto

as escolas municipais, estão ap-
tos a receber esse tipo de material.
Em parceria com a Coplana, esse
material é recolhido e encaminha-
do para um local seguro”, finaliza
Nakagi.

A noite de 31 de dezembro
foi de muita festa e celebração
na Esplanada do Lago. Cente-
nas participaram do tradicional
Reveillon no Lago, que nesta
edição, contou com a apresen-
tação de Neto Brás.

“Foi uma grande confrater-
nização entre as famílias de
nossa cidade. O público se di-
vertiu dando boas vindas ao
novo ano, com muita paz e ale-
gria. Um momento para guar-
dar em nossa memória”, afir-
ma o prefeito Raul Girio.

A festa começou por volta
das 22h30 com a apresentação
de MC Luan. Em seguida, Neto
Brás agitou o público ao som
dos grandes sambas. “Nada
melhor do que contar com mú-
sicos de nossa cidade em uma
festa popular como o Reveillon
no Lago”, finaliza Girio.

População celebra chegada
de 2015 no Reveillon no Lago
Famílias acompanharam a queima de fogos e o show de Neto Brás

Posse da nova Mesa Diretora biênio
2015/2016 da Câmara Municipal

Vice-Presidente: Vitório De Si-
moni

1º Secretária: Dra. Andréa De-
legada

2º Secretário: Rubinho Gama
A  C â m a r a  M u n i c i p a l

está em recesso parlamen-
tar até o dia 1º de feverei-
ro,  com suspensão das Ses-

sões Ordinárias nesse perí-
odo. As Sessões Extraordi-
n á r i a s  p o d e r ã o  o c o r r e r,
caso haja necessidade, du-
rante o recesso.  A próxima
Sessão Ordinária acontece-
rá dia 02 de fevereiro. Dis-
cursos  p ro fe r idos  e  i lu s -
tracões, na página 02.

Prefeito Raul Girio assina convênios para realização de três novas obras
Secretaria de Planejamento fará projetos que, após aprovação, seguirão para licitação

O prefeito Raul Girio esteve, no iní-
cio da semana, em Ribeirão Preto para
assinatura de três convênios impor-
tantes com a Caixa Econômica Fede-
ral. Os convênios vão garantir a refor-
ma do Complexo Esportivo Antonio
Mônaco, obras de microdrenagem em
vias pavimentadas do município e a
execução da segunda etapa da micro-
drenagem do Anel Viário.

“Desde que assumi a Prefeitu-
ra trabalho incansavelmente para
o desenvolvimento de Jaboticabal.

Obras como estas são fundamen-
tais para o crescimento da nossa
cidade. Sinto-me feliz por essas
conquistas e motivado a lutar por
novos recursos”, declarou o pre-
feito.

Na reforma do Antonio Môna-
co serão investidos R$ 600 mil – R$
536.250,00 em repasses do Minis-
tério do Esporte e R$ 63.750,00 de
contrapartida da Prefeitura. As
obras de microdrenagem receberão
R$ 300 mil em investimentos – R$

245.850,00 do Ministério das Cida-
des e R$ 54.150,00 em contraparti-
da. R$ 600 mil serão repassados a
obra de microdrenagem do Anel
Viário (segunda etapa) – R$
493.100,00 do Ministério das Cida-
des e R$ 106.900,00 da Prefeitura.

De acordo com o secretário de
Planejamento, André Nozaki, a
próxima etapa é a execução dos
projetos. “Assim que forem apro-
vados pela Caixa, os projetos se-
guem para licitação”.

Fatores predominantes para a realização de novas obras da administração municipal

Preservar o bom senso , a integri-
dade e o respeito eleva a moral

Seja dedicado em quaisquer
circunstâncias, mantendo a

educação

Quem desempenha o respeito, tem
qualidades imensuráveis



DISCURSO DE POSSE - DR.
CARLOS EDUARDO PEDROSO
FENERICH

Peço máxima vênia a todos para
repetir o que afirmei em oportunidade
anterior.

No dicionário de qualquer pessoa de
bem, nunca, e por motivo algum, de-
vem estar ausentes dois vocábulos: gra-
tidão e lealdade.

Na ausência de um deles e, sobretu-
do, se ambos não forem efetivamente
praticados, indubitavelmente, tal indi-
víduo não é pessoa de bem.

O primeiro momento, portanto, é
de gratidão.

Assim, agradeço primeiramente a
Deus por, na sua infinita bondade, per-
mitir que tudo isso esteja acontecendo.

Agradeço aos nobres colegas e pre-
zados amigos: Andréa Cristiane Fogaça
de Souza Nogueira, Jan Nicolau Baakli-
ni, Roberto Alessandro Raymundo, Sér-
gio Aparecido Ramos, Vitório De Simo-
ni e Wilson Aparecido dos Santos. Com
os votos de confiança desses respeitá-
veis edis, tive a honra de, novamente,
ter sido eleito presidente da Câmara
Municipal de Jaboticabal.

Em 31 de dezembro de 2016, por-
tanto, ao final desta legislatura, se Deus
quiser, completarei 20 anos de manda-
to, 11 deles no exercício do honroso
cargo de Chefe do Poder Legislativo
Municipal. É, sem qualquer sombra de
dúvida, motivo de muita alegria e felici-
dade sem, todavia, deixar de me lem-
brar a cada fração de segundo, da enor-
me responsabilidade que tudo isso re-
presenta.

Muito obrigado a Vossas Excelênci-
as pelos votos de confiança em mim
depositados. Procurarei merecê-los
sempre.

Agradeço a todos os amigos de ver-
dade, em cujos dicionários nunca falta-
ram os vocábulos gratidão e lealdade,
por terem, de alguma forma, contribuí-
do para com a minha eleição.

Nesse sentido, agradeço especial-
mente ao meu querido e leal amigo, cor-
religionário e presidente da Comissão
Executiva Municipal do Partido Popu-
lar Socialista (PPS), José Carlos Hori.
Esteja certo de que, em quaisquer cir-
cunstâncias, estaremos sempre juntos e
misturados. Isso, aliás, não deveria ser
novidade para ninguém!

Nos últimos tempos, por vezes ouvi,
que a lealdade da nossa relação política
e, sobretudo, a nossa amizade verdadei-
ra, que sempre fiz questão de proclamar
aos quatro ventos, poderiam redundar
na minha derrota para o cargo que hoje
assumo. Pelo mesmo número de vezes
respondi que se esse fosse o preço, pa-
garia com enorme prazer: era muito
barato!

Agradeço ainda aos queridos amigos
servidores da nossa Câmara Municipal
que, com trabalho competente e dedi-
cado, contribuem, diuturnamente, e de
forma decisiva, para o êxito da nossa
missão.

Agradeço, finalmente, às nossas fa-
mílias, base para nossa sustentação,
porto seguro para todos nós.

Como todos sabemos, infelizmente,

o exercício dos mandatos eletivos em
nosso país, em parcela significativa, vai
de encontro e não ao encontro das legí-
timas aspirações dos representados.

Como consequência, somos alvos de
críticas de toda natureza. As construti-
vas e prepositivas, sempre benvindas e
feitas por cidadãos na verdadeira acep-
ção do termo, e as destrutivas, sem qual-
quer importância, advindas da escória
da sociedade ou seja, feitas por indiví-
duos totalmente desqualificados que qua-
se sempre praticam com enorme inten-
sidade, tudo aquilo que criticam.

Aliás, para esses últimos, dedico as
sábias palavras proferidas por Hubert
Humphrey, ex-vice presidente dos Es-
tados Unidos, que afirmou: “É VERDA-
DE QUE EXISTEM VÁRIOS IDIOTAS
NO CONGRESSO. MAS OS IDIOTAS
CONSTITUEM BOA PARTE DA PO-
PULAÇÃO E MERECEM ESTAR
BEM REPRESENTADOS.” São, em
verdade, os adeptos do espelho de Le-
nin que ensinava aos seus seguidores:
“ACUSE-OS DO QUE VOCÊ FAZ,
XINGUE-OS DO QUE VOCÊ É.”

Não se pode olvidar que, tanto as
críticas construtivas como as destruti-
vas, acabam por atingir diretamente
nossas famílias, que sofrem com a fun-
ção de para-raios para todos nós.

Fundamental e de inteira justiça,
portanto, agradecer à minha amada
mulher Adriane, aos meus igualmente
amados filhos, Mariana, Eduardo e Ma-
nuela, pelo imensurável e inesgotável
apoio de todas as horas e renovar pedi-
dos de desculpas pelas ausências cons-
tantes e transtornos eventualmente cau-
sados.

Agradecimento que também faço em
nome do Vereador Vitório à sua esposa
Adriana e seus filhos Adail e Livia; em
nome da Vereadora Andréa ao seu espo-
so Eduardo e à sua filha Ana Luiza e em
nome do Vereador Rubens Caiuby à sua
esposa Sonia e seus filhos Patrícia e Sa-
muel.

Cumprimento os membros da Mesa
Diretora desta Casa de Leis, cujo man-
dato se encerrou ontem.

Parabenizo suas Excelências os Ve-
readores Wilson Aparecido dos Santos,
Jan Nicolau Baaklini, João Roberto da
Silva e Roberto Alessandro Raymundo
que, exercendo respectivamente os car-
gos de presidente, vice-presidente, 1º
secretário e 2° secretário, durante o bi-
ênio 2013/2014, dirigiram, de forma
brilhante e competente, os trabalhos
legislativos e administrativos desta Casa
de Leis.

Por ocasião da posse, ocorrida em
1º de janeiro de 2013, Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores, prometemos
cumprir a Constituição Federal, a Lei
Orgânica Municipal, bem como todo os
demais diplomas legais vigentes em nos-
so país.

O artigo 2° da Constituição Federal,
determina que os poderes constituídos
são independentes, devendo, para o bem
da população, ser harmônicos entre si.

Todos somos hoje, ou pelo menos
deveríamos ser, membros do Partido de
Jaboticabal, o PJ, trabalhando, incansa-
velmente, pelo progresso da nossa ter-

ra e pelo bem estar da nossa gente.
Atento a esse comando constitucio-

nal, será precisamente nesse sentido que
procurarei desempenhar as atividades
relativas ao cargo de Chefe do Poder
Legislativo Municipal.

E, observado isso, o Poder Executi-
vo, poderá continuar contando com este
Poder Legislativo todas as vezes que suas
iniciativas vierem ao encontro dos le-
gítimos interesse da nossa gente.

Defenderei, como sempre fiz, com
toda a energia possível, as legítimas prer-
rogativas do Poder Legislativo, bem
como de todos os seus membros e servi-
dores, em face de quem quer que seja.

Como todos sabemos, esta é a casa
do povo, onde, em verdade, nós é quem
somos os convidados.

Assim, nos sentiremos prestigiados
com a presença dos cidadãos de verdade
no dia-a-dia deste Poder Legislativo,
fiscalizando e, por que não, participan-
do e auxiliando-nos na dificílima mis-
são de verear.

Todavia, também como é sobeja-
mente sabido, não se pode confundir
democracia com anarquia. A anarquia e
os anarquistas nunca terão vez nesta
Casa de Leis. Serão sempre repelidos
com toda a energia permitida pelo or-
denamento jurídico vigente.

O exercício do honroso cargo de
presidente da Câmara Municipal exige
enorme dedicação e necessita da parce-
ria fundamental com o trabalho desen-
volvido pelos demais Vereadores, bem
como e igualmente, com o trabalho de-
senvolvido pelos nossos dedicados e
competentes servidores.

Contando sempre com essas impres-
cindíveis parcerias, espero combater o
bom combate e, ao final, vencê-lo, jun-
tamente com os demais ilustres colegas
componentes da Mesa Diretora.

Erros certamente ocorrerão, até
porque, a infalibilidade é atributo exclu-
sivo da divindade. Vale a pena lembrar
que o homem que não comete erros ge-
ralmente não faz nada. Peço a Deus que
os erros que eventualmente cometer
sejam de inteligência, jamais de consci-
ência.

Aqui, vale lembrar das sábias pala-
vras de Augusto Cury: “FALHAMOS
CEM POR CENTO TODAS AS VEZES
QUE NÃO TENTAMOS.”

No mesmo sentido, William Shakes-
peare também sabiamente afirmou:
“NÃO É DIGNO DE SABOREAR O
MEL, AQUELE QUE SE AFASTA DA
COLMEIA COM MEDO DA PICADA
DAS ABELHAS.”

Que venham, portanto, as abelhas!
Delas, sem nenhum tipo de medo, sabe-
remos extrair e saborear o mel!

Infeliz do homem que se acha sabe-
dor de tudo.

Graças a Deus, me confesso um eter-
no e incorrigível aprendiz!

Assim, toda contribuição e toda crí-
tica construtiva e propositiva serão
sempre benvindas, pelo que, agradeço
antecipadamente. Contrário senso, as
críticas e quaisquer outras formas de
manifestação destrutivas, feitas sempre
pelos adeptos do quanto pior melhor,
bastante conhecidos, serão sempre re-
pelidas com intensidade redobrada àque-
la utilizada na sua gênese.

Hoje, estamos iniciando mais um
ano.

Renovam-se, portanto, nossas mais
sinceras e fundadas esperanças em que
tudo seja melhor do que tem sido.

Todavia, para que isso aconteça,
nossa esperança não pode ser aquela
originária do verbo esperar, ou seja, não
podemos, como disse Raul Seixas, ficar
dentro de um apartamento, sentados,
com a boca escancarada, cheia de den-
tes, esperando a morte chegar, pois,
certamente, a morte chegará e aquilo
que se espera jamais se realizará. Ao
contrário, é preciso que a nossa espe-
rança venha do verbo esperançar que
significa ir à luta, fazer algo concreto
para que a esperança se transforme em
maravilhosa realidade.

Precisamente com esse espírito é
que, agradecendo do fundo do coração a
honrosa presença de todos nessa ma-
nhã festiva, desejo, em meu nome, de
todos os demais Vereadores e servidores
da Câmara Municipal de Jaboticabal, que
tenhamos todos um Novo Ano repleto
de Saúde, Paz e Sonhos Realizados.

Dr. Edu Fenerich

DISCURSO PROFERIDO
PELO  VEREADOR  WILSON
APARECIDO  DOS  SANTOS

Hoje, depois de quatro anos como
presidente desta Casa, cumprindo o
biênio 2011/2012 da última legislatu-
ra e o biênio 2013/2014 do atual man-
dato, quero agradecer aos nobres pa-
res, em especial os demais membros
desta Mesa Diretora, pela confiança,
pela parceria, pelos embates, tão ne-
cessários para a construção de novas
ideias e resolução dos problemas que
nos cabem enfrentar nesta Casa.

Foi mais um grande e proveitoso
aprendizado, um prazer trabalhar com
vereadores tão empenhados e compro-
metidos e fico aqui com o sentimento
de dever cumprido.

Mesmo com dificuldades, o cami-
nho foi o do conhecimento, pois esta-
mos sempre aprendendo, todo meu

trabalho foi feito com dedicação e boa
vontade, atendendo aos compromis-
sos assumidos de uma gestão enxuta,
responsável e transparente.

Nestes anos realizei algumas con-
quistas para esta Casa de Leis, como a
acessibilidade para cadeirantes, gestan-
tes e idosos, adequando às normas de
mobilidade através da reforma na Câ-
mara Municipal. Para os funcionários,
aprovamos o plano de cargos e carrei-
ras e durante toda  gestão, os muníci-
pes tiveram grande acesso ao Legislati-
vo. Passei a atender aos sábados em
meu gabinete no “Fale com o Presiden-
te”, as pessoas que trabalham durante
a semana e não têm disponibilidade de
comparecer à Câmara Municipal para
fazer suas reivindicações.

A tribuna da Câmara Municipal e
o uso do plenário pela comunidade,
também foram frequentes.

Além da experiência como admi-
nistrador, o que me trouxe muito co-
nhecimento, pude ter mais proximi-
dade com o Executivo, Departamen-
tos e Secretarias, e principalmente com
os munícipes.

Ao longo das duas gestões como
Chefe do Legislativo devolvi, juntos
aos demais Vereadores, mais de Dois
Milhões de Reais da verba da Câmara
Municipal, que foi destinada para mui-
tas melhorias, como: implantação e
manutenção de massa asfáltica, am-
bulância e UTI, recapeamento de vá-
rias ruas; cobertura de quadra; retira-
da de caixa d’água; prestação de servi-
ços no Hospital Santa Isabel; carro
para Secretaria da Saúde, além de be-
neficiar várias entidades, como a Olhos
D´Alma.

Agradeço a Deus, pela oportuni-
dade, orientação e saúde.

Agradeço à minha família, que su-
portou minha ausência e sempre me
apoiou.

Agradeço aos funcionários desta
Casa, pois são eles que conduzem todo
o trabalho e fazem isso com profissi-
onalismo e competência.

E mais uma vez aos nobres vereado-
res, nosso trabalho em nome da popula-
ção continua, com seriedade e dedicação.

Desejo à nova Mesa Diretora su-
cesso, compromisso e responsabilida-
de, colocando-me à disposição como
parceiro.

A partir de 2015, como vereador
desta Casa, continuo meu compromis-
so assumido, agora com maior dispo-
nibilidade de atender a todos, acom-
panhar de perto as demandas, anseios
de toda população e trabalhar ainda
mais, por todos.

Desejo a todos aqui presentes, em
especial toda a população de Jaboti-
cabal, Córrego Rico e Lusitânia, que
2015 seja um Ano Próspero e Feliz!

DISCURSOS PROFERIDOS NA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2015/2016

DISCURSO PROFERIDO PELO
PROFESSOR CÉSAR ROBERTO
ÉSPER

O motivo pelo qual me apresento
como representante do Senhor Prefei-
to Municipal se deve ao fato do mes-
mo ter sido convocado para compare-
cer à posse de nosso Governador Ge-
raldo Alckimin no dia de hoje em São
Paulo.

As finanças dos municípios têm
sido afetadas fortemente pela política
fiscal e econômica do governo federal.
Segundo a Confederação Nacional de
Municípios (CNM) a imposição des-
ta política fiscal tem sufocado os ou-
tros entes federativos.

Como vocês têm vivenciado, Ja-
boticabal não poderia fugir à regra, ou
seja, o baixo crescimento econômico

do país nestes dois últimos anos teve
como consequência o agravamento das
dificuldades financeiras dos municípi-
os, obrigando-os a tomar medidas de
austeridade e limitando novos inves-
timentos.

Em vista disso, o Prefeito Raul Gí-
rio viu-se na contingência de adotar
uma conduta de extrema austeridade,
principalmente quanto à contenção de
despesas.

Esperamos que, com o início de um
novo mandato, o governo federal ao
que tudo indica, deverá implementar
novos rumos quanto à política fiscal,
minimizando a difícil situação por que
passa as administrações dos municí-
pios brasileiros.

Em nome do Senhor Prefeito Mu-
nicipal, Prof. Raul Gírio gostaria de agra-

decer os Membros da Mesa Diretora,
cujo mandato hora finda, pela colabo-
ração e compreensão para com esta
administração durante estes dois últi-
mos anos. Ao mesmo tempo, desejan-
do aos Membros da Mesa Diretora,
que agora inicia os trabalhos, uma pro-
fícua administração pelos próximos
dois anos e que, juntos, possamos aten-
der aos anseios de nossos munícipes,
propiciando uma qualidade de vida que
nossa população almeja.

Gostaria de finalizar apresentando
um pequeno poema de Fernando Pes-
soa intitulado “NAVEGAR É PRE-
CISO”.

Navegadores antigos tinham uma
frase gloriosa: “Navegar é preciso; vi-
ver não é preciso”.

“Navigare necesse; vivere non est
necesse” – latim, frase de Pompeu, ge-
neral romano, 106-48 aC., dita aos
marinheiros, amedrontados, que recu-
savam viajar durante a guerra, cf. Plu-
tarco, in Vida de Pompeu).

Quero para mim o espírito (d)esta
frase, transformada a forma para a ca-
sar como eu sou: Viver não é necessá-
rio; o que é necessário é criar.

Não conto gozar a minha vida; nem
em gozá-la penso.

Só quero torná-la grande, ainda que
para isso tenha de ser o meu corpo e a
(minha alma) a lenha desse fogo.

Só quero torná-la de toda a huma-
nidade; ainda que para isso tenha de a
perder como minha.

Cada vez mais penso.
Cada vez mais ponho da essência

anímica do meu sangue o propósito im-
pessoal de engrandecer a pátria e contri-
buir para a evolução da humanidade.

É a forma que em mim tomou o
misticismo da nossa Raça.

Muito Obrigado.

A  GAZETAPÁGINA 02 SÁBADO, 10 DE JANEIRO DE 2.015



A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 10 DE JANEIRO DE 2.015

Veja a lista com as 10 maiores transferências
do futebol mundial em 2014

1º - Luis Suárez - Do Liverpool para o Barcelona - 71,28 milhões
de libras - R$ 295,64 milhões.

2º - James Rodriguez - Do Monaco para o Real Madrid - 70,4
milhões de libras - R$ 291,99 milhões.

3º - Angel Di María - Do Real Madrid para o Manchester United -
66 milhões de libras - R$ 273,74 milhões.

4º - David Luiz - Do Chelsea para o PSG - 43,56 milhões de libras -
R$ 180,67 milhões.

5° - Juan Mata - Do Chelsea para o Manchester United - 39,36
milhões de libras - R$ 163,25 milhões.

6º - Alexis Sánchez - Do Barcelona para o Arsenal - 37,40 milhões
de libras - R$ 155,12 milhões.

7º - Mangala - Do Porto para o Manchester City - 35,2 milhões de
libras - R$ 146 milhões.

9º - Luke Shaw - Do Southampton para o Manchester United - 33
milhões de libras - R$ 136,87 milhões.

8º - Diego Costa - Do Atlético de Madri para o Chelsea - 33,44
milhões de libras - R$ 138,7 milhões.

Com base em informações do
site “Transfermarkt”, resolvemos
separar uma lista com as 10 maio-
res transferências do futebol mun-
dial no ano de 2014. Os grandes
clubes do Velho Continente anteci-

param o Natal e deram excelentes
presentes para os seus torcedores.

Chama a atenção o poder de
compra do Manchester United.
Das 10 contratações mais caras,
quatro foram feitas pelos Diabos

10º - Ander Herrera - Do Athletic Bilbao para o Manchester
United - 31,68 milhões de libras - R$ 131,4 milhões.

Vermelhos. Di María, Juan Mata,
Luke Shaw e Herrera.

A contratação mais cara de to-
das, porém, foi do Barcelona.
Luis Suárez custou aos cofres do
clube cerca de R$ 295 milhões.

Veja abaixo a lista.
Fonte:: http://

extra.globo.com/esporte/veja-
lista-com-as-10-maiores-transfe-
rencias-do-futebol-mundial-em-
2014-14903587.html

Cinco nomes que penduraram
as chuteiras em 2014

Um ano de despedidas. A
temporada que chega ao fim
teve muitos ídolos pendurando
as chuteiras depois de uma car-
reira de títulos e sucesso. O fu-
tebol brasileiro perdeu Seedorf
logo na primeira quinzena de
2014: ele deixou o Botafogo e
aceitou o convite para se tornar

técnico do Milan. Depois, fo-
ram-se o toque clássico de Alex,
a visão de jogo e as cobranças
de falta de Juninho, os gols e as
frases de Túlio Maravilha, as as-
sistências e os golaços de Ri-
valdo

Fonte: http://
globoesporte.globo.com/

Mal o ano começou, o futebol mundial passou a tratar o craque holandês
nascido no Suriname como ex-jogador. No dia 14 de janeiro, Clarence Seedorf, aos
37 anos, anunciou em coletiva que não era mais jogador e logo se tornou técnico
do Milan (equipe que já não dirige mais). O Botafogo, que o contratou em 2012,
foi o último clube do craque tantas vezes campeão por Milan, Real Madrid e Ajax.
No Rio, foi ídolo e líder. E conduziu o Alvinegro ao título estadual de 2013 e a uma
vaga na Libertadores de 2014, que não disputava havia 17 anos.

Dias depois do anúncio de Seedorf, outro craque resolveu pôr um ponto final
em sua carreira. Juninho Pernambucano deu entrevista coletiva em fevereiro, logo
após completar 39 anos, alegando que não conseguiria mais ser competitivo como
antes. Defendeu Sport, Lyon (França), Al-Gharafa (Catar), New York RB (EUA)
e Vasco, clube pelo qual se destacou na década de 90 e disputou sua última tempo-
rada na carreira. Também defendeu a seleção brasileira.

O grande sonho era chegar ao milésimo gol e, para isso, jogou até os 44 anos.
Túlio Maravilha conseguiu o feito - segundo suas contas - com a camisa do Araxá,
contra o Mamoré, pela Série B do Campeonato Mineiro, em fevereiro. A despedi-
da veio contra o Montes Claros, diante de 36 pagantes, no empate por 0 a 0 - um
cenário bem diferente daquele que o consagrou, principalmente pelo Botafogo.
Jogou por mais de 30 clubes e pela seleção brasileira.

Foram 900 jogos na carreira. Aos 41 anos, Rivaldo anunciou sua despedida dos
gramados no dia 15 de março, num sábado. Foi simples, discreto, bem ao seu estilo:
antes do treino do Mogi Mirim, clube em que atuava e do qual se tornou proprie-
tário. Um dos heróis do pentacampeonato mundial de 2002 pela Seleção, o camisa
10 canarinho brilhou na maioria dos clubes por onde passou: Corinthians, Palmei-
ras, La Coruña e Barcelona, sendo eleito o melhor jogador do mundo em 1999.

O anúncio já havia acontecido em 1º de dezembro, após algumas dúvidas se
continuaria ou não. A despedida de Alex foi na última rodada do Brasileirão, na
virada por 3 a 2 do Coritiba - clube onde surgiu e do qual é torcedor - sobre o Bahia
no Couto Pereira. O meia brilhou por Cruzeiro, Palmeiras e Fenerbahçe (ganhan-
do até estátua). E defendeu também Flamengo e Parma, da itália, além da seleção
brasileira
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P/ HELDER F. SIMURRO

A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de três dias,
terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar assim que receber a graça.  Oh! Divino
Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais todos os meus caminhos para que
eu possa atingir a felicidade. Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar, esquecer as
ofensas e até o mal que me tenham feito. A Vós que estais comigo em todos os instantes de minha
vida, eu quero humildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e confirmar mais
uma vez a intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou a tentação
material, com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na
perpétua Glória e Paz. Amém. Obrigado (a) por Vossa Infinita Misericórdia!

Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO

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

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2015 A
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril
de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém o artigo 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores
rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer
título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por força do Decreto-lei
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até
o dia 31 de janeiro de 2015, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação
bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical Rural - CSR, até a data do vencimento (31 de janeiro
de 2015), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização
monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos
contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não
recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via,
diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do
vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA:
www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR
deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021
ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA:
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-
CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores
Rurais.

Brasília, 16 de dezembro de 2014
KÁTIA REGINA DE ABREU - Presidente

Se você quer uma solução para a sua
vida, na esperança de que Jesus tem algo

Jesus deseja entrar na sua casa

Pr. Anastácio Martins

A eternidade é repleta de ações  e
reações. Tudo pode mudar. Porque a vida
do espírito continua, é eterna e dura-
doura no além túmulo, na vida junto do
corpo, dentro do conhecimento
(ALMA) dos encarnados.

DEUS É NOSSO PAI  E CRIADOR
A nossa trajetória é longa, passando

pelos séculos e por vários mundos, de
acordo com a Evolução. Evolução é
crescimento espiritual para adquirirmos
conhecimentos, valores que nos elevam
na hierarquia maior, criada por DEUS.

As descobertas vivas nasceram nos
tempos, para conhecimentos básicos da
vida eterna do espírito: conhecereis a
verdade e ela vos libertará.

NOVOS CAMINHOS
Os caminhos foram abertos  na codifi-

cação de ALLAN  KARDEC, onde nasceu
novas teorias e conhecimentos,  que pro-
curaram modificar os pensamentos, os
modos de viver dentro da vida religiosa.

ÍNDICE DE VALORES
Infelizmente a ignorância retarda a

evolução, que passa a ser lenta no decor-

IGNORÂNCIA , CHAGA  DA  HUMANIDADE
rer dos tempos. Para ser mais avançada,
requer conhecimentos e muito estudo.
Temos que vencê-la para nascer a sabe-
doria que nos conduz a um plano superi-
or, dentro da hierarquia de valores.

 A VIDA CONTINUA
O tempo passou e a fonte de conhe-

cimentos aumentaram. Ouça quem tem
ouvidos de ouvir e veja quem tem olhos
de ver. A vida segue caminhos que pode
nos dar diretrizes seguras para chegar-
mos à evolução, tudo depende de nós.

TEMOS QUE VENCER  PARA
PROGREDIR

 São etapas vivas, onde reencarnamos
em mundos diferentes, para criarmos a
força do bem, do amor, do perdão e apren-
dermos a viver seguros, cientes da res-
ponsabilidade do trabalho,  no cumpri-
mento dos deveres, para termos direitos.

O LAR TEM QUE SER ABENÇO-
ADO POR DEUS

O relacionamento tem que existir
no lar, dentro da família, aproveitar para
por em prática a caridade. A cada um
será dado segundo suas obras. A união
tem que fazer parte com a humildade,
como qualidade essencial de cada um dos
participantes, como lutadores da paz,
da fraternidade. Tudo depende da evo-
lução, do crescimento moral e espiritu-
al que cada um adquire

VIVA JESUS PARA SEMPRE
Somos os eternos vigilantes do orai

e vigiai em nossas vidas, para vencer-
mos as influências negativas. Precisa-
mos acreditar em DEUS. Ter fé, espe-
rança e praticar a caridade, para sentir-
mos dentro de nós o amor e sermos os
fiéis trabalhadores da BOA NOVA.
ONDE MUITOS SÃO OS CHAMADOS
E POUCOS OS ESCOLHIDOS.           .

VAMOS  AMAR E PERDOAR.

Entre a lua e as estrelas
num sorriso de criança

no canto dos passarinhos
num olhar, numa esperança...

Todo dia é ano novo
na harmonia das cores
na natureza esquecida

na fresca aragem da brisa
na própria essência da vida.

Todo dia é ano novo
no regato cristalino

pequeno servo do mar
nas ondas lavando as praias

na clara luz do luar...
Todo dia é ano novo

na escuridão do infinito
todo ponteado de estrelas
na amplidão do universo

no simples prazer de vê-las
nos segredos desta vida

Todo dia é Ano Novo
no germinar da semente.

Todo dia é ano novo
nos movimentos da Terra
que gira incessantemente.

Todo dia é ano novo
no orvalho sobre a relva
na passarela que encanta

no cheiro que vem da terra
e no sol que se levanta.

Todo dia é ano novo
nas flores que desabrocham

perfumando a atmosfera
nas folhas novas que brotam

anunciando a primavera.
Você é capaz, é paz

É esperança
Todo dia é ano novo
no colorido mais bel

o dos olhos dos filhos seus...
Você é paz, é amor  alegria de Deus.

Não há vida sem volta
e não há volta sem vida

no ciclo da natureza
neste ir e vir constante
No broto que se renova

na vida que segue adiante
em quem semeia bondade
em quem ajuda o irmão

colhendo felicidade
cumprindo a sua missão.

Todo dia é ano novo... portanto...
feliz ano novo todo dia!

Porque  só  depende de nós para  que
em  nossas  vidas  tudo  seja  sempre
novo, é  só reinventar, criar e  fazer
do  seu  dia  sempre  um  NOVO  DIA
para  que  o   Ano  todo  seja  sempre

um  Novo Ano  que  sempre  se
inicia...

Quem? Que já não passou por tantas
lutas na vida ao ponto de achar que nun-
ca iria vencer, porque não via nenhuma

UM NOVO DIA
solução. Quando de repente, sem mais e
sem menos, apareceu a solução, de onde
não se esperava. Assim aconteceu na
vida de um homem chamado Naama,
chefe do exército do rei da Síria; este
era um grande homem diante do seu se-
nhor e de muito respeito, e todos se
curvavam diante dele; porque o Senhor
Deus tinha dado a vitória ao exército
dos sírios. Naama era um soldado va-
lente, mas sofria de uma terrível doen-
ça na pele (Lepra). A história de Naama
demonstra a providência de Deus, o seu
Poder, sua graça redentora e o seu juízo
contra o pecado. A narrativa destaca a
verdade de que a graça e a salvação divi-
na não se limitavam a Israel, mas o que
Deus queria era se compadecer-se dos
não-israelitas e levá-los a conhecer o
único Deus verdadeiro. Quando Naama
com o seu exército atacou Israel, os sí-
rios haviam levado como prisioneira
uma menina israelita, que ficou sendo
escrava da mulher de Naama. Esta me-

nina tinha tudo para odiá-lo, e desejar
que ele morresse com aquela lepra, por-
que ele havia tirado ela de sua família e
de seu país. (lembre-se que todas as coi-
sas contribuem para o bem e nada acon-
tece sem a permissão de Deus). Um novo
dia para Naama. A menina não agüen-
tava mais vê-lo sofrer. Então disse à
sua senhora: gostaria que o meu senhor
estivesse diante do profeta que mora
em Samaria; ele o restauraria da sua
lepra. Naama ficou tão feliz que pediu
autorização, e o rei concedeu, dando-
lhe alguns presentes para levar. Naama
foi até o rei de Israel, pensando que
este tinha poder para curá-lo. O rei
ficou indignado. Quando o profeta Eli-
seu soube, disse: deixe-o vir a mim e
ele saberá que há um Deus em Israel.
Naama foi até o profeta, pensando que
ele coloria a mão sobre sua doença e o
curaria, mas o profeta mandou o seu
obreiro dizer para ele se lavar no rio
Jordão sete vezes. Naama não gostou,

porque era um rio muito sujo e disse:
em Damasco não tem rios limpos que
eu poderia me lavar? Mas os seus ser-
vos disseram: meu pai, se o profeta
lhe pedisse alguma coisa difícil o se-
nhor não faria? Por que é que o se-
nhor não pode se lavar, como ele dis-
se, e ficar curado? Com muito custo
Naama foi e mergulhou sete vezes e
a sua carne ficou como de uma crian-
ça. Ele voltou e pediu perdão ao pro-
feta e queria dar-lhe presentes, mas o
profeta rejeitou. “Porque a obra é de
Deus, e não do homem.” Imagina o
que a menina não recebeu de bênçãos
na vida dela. Foi um novo dia para
Naama. E para você? Não será tam-
bém? Quando você menos esperar,
Deus vai te surpreender com todas as
bênçãos, em nome de Jesus. Esta é a
minha oração. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107.9 das
05h30mim às 06h30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
 facebook
 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

[Na verdade, ninguém se conhece por
inteiro. E isto porque o Autoconhecimen-

REFLEXÃO  –  AUTOCONHECIMENTO … MISTÉRIOS …  –

to se dá por meio de nossas observações
e de nossas reações diante dos eventos. A
Vida é a descoberta, tanto de sensações
quanto de acontecimentos ou  pessoas.

Aristóteles estabeleceu que “tudo
o que existe na inteligência veio atra-
vés dos Sentidos”. Em outras pala-
vras, o Eu forma-se COM e NO Mun-
do e é sempre uma relação entre o Ser
e o Mundo. Essa relação vai se for-
mando pelas experiências sobre as
quais Sentimos Emoções Agradáveis
ou Desagradáveis, Positivas ou Nega-
tivas, constituindo Juízos de Valor].

As primeiras impressões sobre as
coisas já provocam Juízos e Valores que
podem se manter ou ser modificados

por novas impressões. Esses Juízos e
Valores acumulados são o arcabouço do
Eu. Por isso dizemos que: “eu sou  tí-
mido”, ou “eu sou roqueiro”, etc.

Como jamais alguém poderá viver
todas as situações, jamais nos conhe-
cemos por inteiro. Acumulamos cir-
cunstâncias e formamos o Eu, ou a
consciência de si. O Mistério, um dos
grandes companheiros do Espírito
humano, é o espaço do inexplicável.
O espelho do invisível. O substanti-
vo do indescritível. O que torne o
Mistério mais instigante seja desper-
tar a curiosidade.

Ao deparar com um Mistério, que-
remos descobrir como é e como se dá.

Ver um truque de mágica é fascinante.
Descobrir como ele se processa e re-
produzi-lo é arrebatador. O Mistério
revela nossa ignorância, e se nos toca
profundamente, temos que resolvê-lo.
Isso é possível por dois Caminhos: o
Conhecimento ou a Crença.

Milhares de Mistérios foram es-
clarecidos através dos séculos, e ou-
tros ainda serão desvendados. A fragi-
lidade humana diante da imensidão do
Universo até tende a achar ser miste-
rioso não ter Mistério.

CONHECER-SE  É  UMA  CA-
MINHADA  EM  BUSCA DO DES-
COBRIMENTO DOS NOSSOS
MISTÉRIOS  INTERIORES.

Texto inspirado em livro do Psi-
quiatra Edson Engels.

A Unesp lançou, em dezembro, o
Portal Sempre Unesp. Trata-se de um
canal direto com seus egressos, alunos
que realizaram graduação ou pós-gradu-
ação na Universidade. O cadastro é ex-
tremamente simples e, na maioria dos
casos, basta acessar o endereço
www.unesp.br/sempreunesp e colocar o
CPF. Além do cadastro, o Portal ofere-
ce espaço para depoimentos, contatos
com egressos, benefícios para os cadas-

Uma vez Unesp, sempre Unesp
trados e histórico do projeto.

O projeto nasce da constatação que
a Unesp forma profissionais, em nível
de graduação e de pós-graduação, em
diferentes áreas do conhecimento, in-
seridos em diferentes contextos e que,
muitas vezes, pela atividade cotidiana,
perdem o vínculo com a Universidade
onde realizaram a sua formação profis-
sional.

A Universidade se ressente desse afas-
tamento de seus egressos, pois o víncu-
lo é um aspecto fundamental que pode
realimentar a própria instituição em
diferentes áreas, quer na possibilidade
de avaliar seus currículos a partir do
ponto de vista dos ex-alunos, quer na
abertura de mercado de trabalho, quer
na participação de seus egressos em di-
ferentes projetos institucionais.

Com o intuito de elaborar uma pro-
posta de ação na Unesp para estabele-
cer o contato com o egresso, foi cons-
tituído pela Prograd – Pró-reitoria de
Graduação um grupo de trabalho, com
participantes das Pró-Reitorias, Asses-
sorias e de representantes das Unidades
Universitárias.

O Portal SEMPRE UNESP é resul-
tado desse esforço coletivo que tem por

objetivo estabelecer políticas atraentes
para a manutenção do vínculo com seus
alunos que passem por ações realizadas
desde o ingresso na universidade até a
saída, quando eles se tornam egressos.
Busca-se, assim, estabelecer um relaci-
onamento contínuo e permanente de
troca de cada estudante com a institui-
ção formadora, visando benefícios mú-
tuos.

A criação do Portal busca, portanto,
ampliar o potencial das iniciativas já
estabelecidas entre docentes, egressos e
administração de algumas unidades uni-
versitárias, colocando o que já existe
dentro de um trabalho progressivamen-
te menos voluntarista e mais profissio-
nal, organizado e planejado uniforme-
mente, de modo a atualizar, avaliar e
inovar as relações da Universidade com
seus egressos.

O relacionamento com os egressos
viabiliza incrementar a missão princi-
pal da universidade, que é a formação de
recursos humanos. Conhecer e acom-
panhar o desenvolvimento deles cons-
titui um retorno importante para a qua-
lidade do trabalho realizado e os neces-
sários ajustes para a eficiência, a siner-
gia e a valorização dos cursos ofereci-

dos pela instituição.
Os beneficiários das ações de relaci-

onamento com os egressos são: a) a Uni-
versidade, que pode avaliar, fazer o
acompanhamento, criticar e melhorar
suas ações de formação de profissionais;
b) o poder público que financia a Uni-
versidade, que poderá demandar, sugerir
e prestar contas aos contribuintes sobre
a localização dos profissionais que aju-
da a formar; e c) a sociedade como um
todo, que terá mais transparência quan-
to ao desempenho dos formados pela
Universidade.

Em um universo em que o processo
educativo escolar cada vez mais está
presente para toda a vida, não existe
mais, propriamente, um egresso, pois
uma pessoa que foi aluno ou funcioná-
rio tem tudo para manter, de forma sem-
pre renovada, sua relação com a Uni-
versidade, seja novamente como aluno
ou por meio de outro tipo de parceria
ou participação.

Neste sentido, os egressos são fonte
de informação e de atualização perma-
nente para a Universidade. Este Portal,
ao estabelecer um programa geral de re-
lacionamento com alunos, contribui,
portanto, para a visibilidade institucio-
nal, agrega recursos humanos e reforça
o conceito de que “uma vez Unesp, sem-
pre Unesp’.

Julio Cezar Durigan é reitor
da Unesp

para fazer por você, acertou! Ele foi à
casa de Zaqueu e, na hora em que estava
saindo, este Lhe disse: “Senhor, se eu
roubei alguém, vou devolver tudo e dar
todo o restante para os pobres”. Jesus,
então, lhe respondeu: “Hoje, a salva-
ção entrou nesta casa, porque também
este é filho de Deus; porque o Filho do
Homem veio para buscar e salvar aquilo
que estava perdido” (cf. Lucas 19).

Assim como fez com Zaqueu, Jesus
quer entrar na sua casa e salvar o que
está perdido.

É preciso resgatar o que nós, ho-
mens e mulheres, perdemos neste mun-
do: o amor pelas coisas de Deus, pela
obra divina. A partir disso, com o poder
do Espírito Santo, nos transformare-
mos em criaturas novas, ressuscitadas,
e a criação ressurgirá ainda mais bela.
Deixe o Senhor entrar também na sua
casa e transformar todas as coisas!

Seu irmão,

Ao assumir a Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento de São Paulo nes-
ta quinta-feira (08/01), apresentei al-
gumas premissas da gestão no discurso
de posse, cujos principais trechos são
transcritos a seguir:

Honrado com o desafio de conduzir
a Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento de São Paulo, registro minha sa-
tisfação de integrar o Governo Alck-
min, marcado pela ética no trato do
espaço publico e pela visão empreende-
dora, conceitos especialmente valiosos
neste momento da conjuntura nacional

São Paulo nasceu e nutriu-se da agri-
cultura e hoje é núcleo para orientar e
difundir o desenvolvimento de tecno-
logia e de pesquisa agropecuárias.

A agricultura paulista vive o perma-
nente desafio de se manter inovadora.
E ainda de ser integradora, combinando
a logística de produção com a de distri-
buição, assim orientando a ampliação
da nossa infraestrutura.

Neste sentido, o Programa Melhor
Caminho executado pela Codasp tem

Compromisso com a agricultura
colaborado em preservar trechos de di-
fícil acesso da malha viária paulista. Este
programa precisa ser ampliado e a Co-
dasp fortalecida.

Mas para manter a agricultura pau-
lista na vanguarda, não podemos jogar
fora o patrimônio constituído pelo se-
tor sucroenergético, que está vivendo a
maior crise da sua história. E o grande
responsável é o governo federal. Ses-
senta usinas fecharam e 66 outras estão
em recuperação judicial. Mais de ses-
senta mil trabalhadores das áreas agrí-
cola, industrial e administrativa foram
demitidos. O impacto da crise sobre nós
é imenso porque São Paulo é o maior
produtor de açúcar e etanol.

A Secretaria será determinada na re-
cuperação e fortalecimento do setor,
não só com políticas claras de apoio e
parceria com empresas, produtores de
cana-de-açúcar e entidades representa-
tivas e também com o governo federal
para, por exemplo, retomar a Cide para
que o etanol possa ser competitivo
como combustível ecológico.

A agricultura paulista pode ter regis-
trado em 2014 o seu maior prejuízo
devido à pior seca registrada em 80 anos,
segundo o Instituto de Economia Agrí-
cola.

O comportamento das chuvas e a
redução das vazões dos rios e dos ní-
veis dos reservatórios estão estimu-
lando um dos mais amplos debates
sobre o uso da água para abasteci-
mento e geração de energia. E o que
isso importa à agricultura? Bastan-
te. Hoje a Secretaria de Agricultura
e Abastecimento apresenta seu Ba-
lanço Ambiental, toca o Programa
de “Micro Bacias”, gerencia o Pro-

grama de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável.

Assim, a Secretaria trabalhará com
firmeza pela regulamentação e imple-
mentação do Programa de Regulariza-
ção Ambiental, importante dispositivo
legal recentemente aprovado pela As-
sembleia Legislativa.

A Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento estará ainda sintonizada e mo-
bilizada em defesa das demandas, neces-
sidades e iniciativas das áreas equipa-
mentos e com os setores de insumos, de
adubos e de defensivos agrícolas que ali-
mentam a produção agrícola, impulsio-
nam o setor e contribuem enormemen-
te para o desenvolvimento do Estado.

A agricultura, que precisa do solo
fértil, da água e do sol, necessita tam-
bém de políticas públicas estáveis, de
segurança jurídica, de previsibilidade nos
parâmetros econômicos, para se desen-
volver, e, quero afirmar com toda ênfa-
se, isso está faltando em nosso país.

Em São Paulo, sob a batuta do go-
vernador Geraldo Alckmin, trabalhare-
mos para fortalecer a estabilidade e a
previsibilidade que os produtores tanto
precisam para gerirem os seus negóci-
os.

A consolidação e a informatização
dos sistemas de defesa agropecuária, as-
sim como o fortalecimento do associa-
tivismo e do cooperativismo, nas suas
vertentes de produção, comercialização
e crédito, bem como o avanço no segu-
ro agrícola são diretrizes, já observadas
que pretendemos manter e aprofundar.

É premissa também estabelecer ações
diferenciadas para a agricultura famili-
ar, que mesmo ocupando pequenas áre-
as, ajuda a dar de comer ao brasileiro. É

a atividade que mais gera empregos no
campo.

Por outro lado, a Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento reforçara sua
atuação visando à segurança alimentar
para ampliar o atendimento dentro de
um conceito de nutrição saudável.

São Paulo constituiu e garantiu o sis-
tema de pesquisa, formado por univer-
sidades, institutos de pesquisa, entida-
des e empresas privadas que encontram
na Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento, na Agência Paulista de Tecno-
logia dos Agronegócios e nos seus insti-
tutos agronômico, biológico, de econo-
mia agrícola, de pesca, de tecnologia de
alimentos, de zootecnia uma base con-
sistente de apoio e integração.

Estes institutos, orgulho de São Pau-
lo, devem ser recuperados e dinamiza-
dos, para bem cumprirem a sua honrosa
e profícua missão.
Minha vivência como deputado estadu-
al e federal, como presidente da Frente
Parlamentar pela Valorização do Setor
Sucroenergético e membro da Frente
Parlamentar da Agropecuária, alerta
para que vejamos este momento atual
como vital para reforçar a atividade
agrícola como um dos eixos centrais da
economia paulista e utilizaremos o tem-
po que nos foi dado para influenciar a
formulação de uma política nacional
agropecuária.

Devemos construir parcerias com
mais entidades e empresas, em um mo-
vimento de renovação e de pesquisa. E,
principalmente, tenho certeza de que
devemos estabelecer alianças e parceri-
as com as instituições ligadas à nossa
estrutura, seus funcionários e colabora-
dores para atingir os objetivos que a
população espera de nós.

Vamos trabalhar!
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GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III
DA NOVA ERA

SAUDAÇÕES ESTELARES ILU-
MINADOS NA HARMONIA UNIVER-
SAL!

O SER HUMANO É UNO COM O

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Autor e Editor do e-Book: “FE-

CETERAPIA-MANUAL PARA
SESSÃO DE CAPTAÇÃO MENTAL
DE ENERGIAS CÓSMICAS”, do
ORÁCULO MANTRÂNICO MEDI-
TATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e
dos livros da GRANDE CRUZADA
DE ESCLARECIMENTO, disponi-
bilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

No dia 24 de dezembro ocorreu o
sorteio pela Loteria Federal da Rifa do
Fusca Cheio de Cerveja, sendo o núme-
ro premiado o 1940, e o ganhador o
senhor Marcos Siqueira. O valor arre-
cadado com a Ação Entre Amigos tota-
lizou a quantia de R$ 46.307,00.

A Diretoria do Lar Acolhedor São
Vicente de Paulo - LASVP agradece
imensamente a todos que colaboraram,
e ao empenho da equipe.

Por Bartira Marchioratto Daloia
Janeiro chegou. Verão, sol, calor.

Vários amigos curtindo as férias, indo
para a praia, aproveitando mar gelado,
petiscos. E você, ficou no escritório?
Vai curtir o verão no sofá da sala? En-
tão, que tal aproveitar essa época para
viajar sem gastar quase nada e sem se-
quer sair do lugar?

Os livros são as passagens mais ba-
ratas que você pode adquirir e, com cer-
teza, irão permitir que descubra um novo
mundo, um novo modo de pensar e, até
mesmo, de se relacionar. Além de obter
conhecimentos e informações, a leitu-
ra possibilita melhora da memória, da
escrita e da fala, fazendo com que o
vocabulário e desenvoltura melhorem,
e, ainda, faz a timidez perder espaço. É
um ótimo recurso para estimular a cria-
tividade e o melhor remédio para ame-
nizar conflitos e situações de estresse.

Que tal viajar nas férias?
Lendo você pode fazer novos ami-

gos e trocar dicas e experiências, admi-
rar novos ídolos e conhecer outras per-
sonalidades. A literatura é um entrete-
nimento altamente acessível e permite
que você nunca esteja solitário, mesmo
se um banco e o pôr do sol forem os
únicos ao seu redor.

As possibilidades são muitas, basta
você encontrar o gênero que mais lhe
agrada. Os clássicos são sempre uma boa
pedida, mas se você quer apenas rela-
xar, que tal um livro para dar risada? Ou
então uma obra para se aventurar em
um universo sobrenatural, pós-apoca-
líptico, mágico, com clima, pessoas e
situações completamente diferentes do
que está acostumado?

Existem também os livros biográfi-
cos, que te transportam para uma reali-
dade possível e, ao mesmo tempo, ina-
creditável. Há guias e roteiros que te
fazem viajar com imagens e tudo! Sem
contar os clássicos literários nacionais.

Seja Dom Casmurro, do carioca
Machado de Assis, ou Hazel Grace, do
contemporâneo John Green, procure
companhia nas letras impressas nos li-
vros da biblioteca mais próxima e faça
dessas férias um mês com novos ami-
gos, aventuras e muita imaginação.

Bartira Marchioratto Daloia é fun-
cionária da biblioteca do Senac Jaboti-
cabal.

Serviço
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

A ENERGIA DO NÚCLEO DE UM ÁTOMO
(ESSENCIA MATER PRIMA) É A FONTE CRIADORA DO UNIVERSO: DEUS!

TUDO TODO QUE É DEUS
Cada um de nós é um Ponto de Luz

no Universo... Somos, portanto, pon-
tos de Luzes no Todo Universal.

Aprendendo pelo exercício da vida
o processo do raciocínio e da imagina-
ção de cuja causa surte por efeito o pen-
samento.

E como tal somos partículas atômi-
cas que juntamente com todos os cor-
pos e colônias de todos os planetas e
galáxias formam o organismo DEUS.

Não podemos compreender a pleni-
tude de DEUS, em razão de que fazemos
parte da essência D´Ele.

Tal qual um micróbio, que faz parte
de uma colônia microbiana de um órgão
nosso, não pode compreender a pleni-
tude do Ser em que habita.

Para que possamos compreender
DEUS na sua magnânima concepção
somente seria possível caso não esti-
véssemos nem fizéssemos parte deste
universo: O TUDO TODO QUE É
DEUS!

Como fazemos parte dessa Organi-
zação Pura e Perfeita Divina, um agen-
te e regente Criador da Amorosa Luz,
quanto mais formos evoluindo em nos-
so tirocínio mental atemporalmente
ajustado por estações dimensionais (vi-
brações multidimensionais), estaremos
favorecendo a sensação do Sentir Divi-

no Cósmico, como se fossemos expan-
dindo-o no espaço e no tempo, dentro
do macro micro cosmos, dos mundos
das formas e etéricos.

Assim, fazemos com que o organis-
mo sideral do Criador Incriado Criante,
vá se tornando cada vez mais Oniscien-
te, Onipresente e Onipotente, daí a ra-
zão transcendental de que o nosso grau
de conhecimento quanto mais evoluído
for, permitirá que alcancemos o bem-
estar mental que alimenta nosso pró-
prio ser Divino ao qual estamos, ele-
vando-o e expandindo-o ao Ser que so-
mos parte integrante, conjugado e com-
partilhado em Harmonia e União:

É o EU E DEUS SOMOS UM.
É que DEUS está no núcleo de cada

átomo. O aquilo que É.
CADA SER É MANIFESTAÇÃO DA

VIDA DE DEUS e, portanto, SOMOS
IMORTAIS.

Temos a concluir então que:
SOMOS DEUS EM AÇÃO!
ESTA CONCEPÇÃO É ORIUNDA

DA MEDITAÇÃO TRANSCENDEN-
TAL, CONJUGADA AO PROCESSO DE
ATRAÇÃO DE IDÉIAS CAPTADAS
E ORIUNDAS DE MENTORES DO
CONHECIMENTO MAIOR DAS ES-
FERAS DIMENSIONAIS SUPERIO-
RES.

Para exercitar sua capacidade men-

tal, faça uma conotação entre o tirocí-
nio acima – panorama da realidade da
Nova Era (estamos entrando nas ondas
vibratórias da Quinta Dimensão) apa-
rentemente invisível, com os fatos re-
centes e verídicos que estamos presen-
ciando.

Vou citar três exemplos distintos,
que refletem a ascensão por que esta-
mos entrando (na 5D) pelo fato de que
a Luz está penetrando e clareando a es-
curidão da ignorância:

1- O pronunciamento do Papa
Francisco: “NÃO HÁ FOGO NO IN-
FERNO; ADÃO E EVA NÃO SÃO RE-
AIS”.

2- A notícia veiculada na matéria
televisiva da Rede Record sobre a mu-
lher grávida que recebeu três tiros do
marido e as três balas – “inexplicavel-
mente” (será?) – (medite sobre isso)
desviou a trajetória ao se aproximar do
útero onde um bebê com oito meses es-
tava gestando.

3- As falcatruas (corrupções) que
estão vindo à tona (de conhecimento
público) como jamais visto na história,
tais como os mais recentes casos da
Petrobrás e da Máfia das Próteses - qua-
drilha de médicos ortopedistas que es-
tão implantando pinos nas pessoas aci-
dentadas sem haver essa necessidade.

LUZ & PAZ

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal

CASA DO CRIADOR

Ação Entre Amigos do Lar Acolhedor São Vicente de Paulo - LASVP

A Prefeitura de Jaboticabal trabalha
na reforma e ampliação de mais uma
unidade de saúde. Dessa vez, são os pa-
cientes do CIAF II “Danilo A. Petrou-
cic” que serão beneficiados.

Cerca de R$ 140 mil, provenientes
do Ministério da Saúde, serão investi-
dos na reforma geral do prédio.

“Além de nova pintura, o projeto
inclui revisão da parte hidráulica e elé-
trica, troca da cobertura, troca de por-
tas e janelas e obras de acessibilidade,
incluindo rampas de acesso e banheiros
adaptados”, pontuou o secretário de
Planejamento, André Nozaki.

Atendimento: Para a execução da
obra e conforto dos usuários, a Secreta-
ria de Saúde transferiu os atendimentos
para o CIAF I “Luis Aberto Bernal”.

Prefeitura inicia reforma do CIAF II
Até a conclusão da obra, pacientes serão atendidos no CIAF I

A Prefeitura adquiriu dois novos
veículos que serão utilizados pelas
equipes da Estratégia de Saúde da Fa-
mília em visitas domiciliares. Foram
investidos R$ 58 mil, conquistados
por emenda do Senador Aloísio Nu-
nes.

“Os veículos serão importantes na
atuação das equipes da Estratégia de
Saúde da Família, nas visitas residen-
ciais que são realizadas diariamente”,
afirma a Secretária de Saúde, Renata
Assirati.

Saúde da Família - A Saúde da

Prefeitura destina dois novos veículos para a Estratégia de Saúde da Família
Veículos serão utilizados em atendimentos domiciliares

Família é entendida como uma estra-
tégia de reorientação do modelo assis-
tencial, operacionalizada mediante a
implantação de equipes multiprofis-
sionais em unidades básicas de saúde.

Estas equipes são responsáveis
pelo acompanhamento de um número
definido de famílias, localizadas em
uma área geográfica delimitada. As
equipes atuam com ações de promo-
ção da saúde, prevenção, recuperação,
reabilitação de doenças e agravos mais
freqüentes, e na manutenção da saúde
desta comunidade.

Concessionária Contrata:
-VENDEDOR(a) DE VEÍCULO: Com experiência em

VENDAS e atendimento ao público

A empresa oferece: Salário Compatível, Convênio
Médico, Odontológico, Farmácia, Seguro de Vida e Vale
Transporte.

Enviar CV. no e-mail: limeirarhrecruta@gmail.com sob a
sigla VEND/2014

-VENDEDOR(a) DE CONSÓRCIO E SEGURO:
Com experiência em VENDAS e atendimento ao público

A empresa oferece: Salário Compatível, Convênio
Médico, Odontológico, Farmácia, Seguro de Vida e Vale
Transporte.

Enviar CV. no e-mail: imeirarhrecruta@gmail.com sob a si-
gla CONS/2014 OU seguro/2014
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MAZZA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, torna
público que requereu junto a CETESB de forma concomitante as
Licenças Previa de Instalação e de Operação para a atividade de
“Fabricação de moveis com predominância de madeira”, sito à Rua
Euclides da Cunha, 39 comp 49, Centro Jaboticabal/SP.



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

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

3ª VARA CÍVEL DO FORO DE JABOTICABAL-SP

EDITAL DE LEILÃO e de intimação do executado TADEU JU-
LIO DE OLIVEIRA. O Excelentíssimo Senhor Doutor, MMº Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível do Foro de Jaboticabal-SP, na forma da lei,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimen-
to tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os
autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CRISTI-
ANI CORSATO, em face de TADEU JULIO DE OLIVEIRA, pro-
cesso nº 0004155- 37.2009.8.26.0291, que foi designada a venda
do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:

DO LEILÃO – O 1º Leilão terá início no dia 02 de fevereiro de
2015 às 16:00 horas e se encerrará aos 04 de fevereiro de 2015 às
16:00 horas. Não havendo lance igual ou superior à importância da
avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início do 1º Leilão; o 2º
Leilão seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no dia 04 de feve-
reiro de 2015 às 16:01 horas e se encerrará aos 25 de fevereiro de
2015 às 16:00 horas, e nos termos do §2º do art. 687 do Código de
Processo Civil, o edital será publicado na modalidade eletrônica no
Portal www.paulistaleiloes.com.br .

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

DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 1º Leilão, o
valor mínimo para a venda do bem apregoado será o valor da ava-
liação judicial do bem móvel descrito e individualizado abaixo. No
2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60%
(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial.

DO PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO DA GES-
TORA JUDICIAL – o preço do bem arrematado e a comissão da
Gestora Judicial PAULISTA LEILÕES, (5% cinco por cento sobre
o valor da arrematação) deverão ser depositados através de guia
de depósito judicial do Branco do Brasil S/A no prazo de 24 horas
da realização do leilão. Em até cinco horas após o encerramento do
leilão, o arrematante receberá e-mail com instruções para depósito,
ocasião em que deverá aguardar o recebimento deste e-mail antes
de efetuar o depósito. Decorridos o prazo sem que o arrematante
tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao
MMº Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabí-
veis. A comissão devida ao gestor será de cinco por cento sobre o
valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço.

DOS DÉBITOS - Eventuais débitos fiscais serão suportados
pelo arrematante, com exceção dos débitos referidos no art. 130 §
único do Código Tributário Nacional, se for o caso.

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

ADVERTÊNCIA - O bem será vendido no estado de conserva-
ção em que se encontra, sem garantias, constituindo ônus do inte-
ressado verificar suas condições, antes das datas designadas para
as alienações judiciais eletrônicas, sendo de responsabilidade do
arrematante os custos com desmontagem, transporte e transferên-
cia patrimonial do bem arrematado.

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

TODAS AS REGRAS E CONDIÇÕES APLICÁVEIS ESTÃO
DISPONÍVEIS NO PORTAL www.paulistaleiloes.com.br. A alie-
nação obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provi-
mento CSM nº 1.625/09 do TJSP, artigo 686 do Código de Processo
Civil e o caput do artigo 335, do Código Penal. OBS: Se por qual-
quer motivo, a intimação pessoal do(s) executado(os), quando
for(em) necessária, não se realizar efetivamente no endereço cons-
tante dos autos, incidirá a disposição do art. 238, parágrafo único
do Código de Processo Civil e, em reforço, considerar-se-á a inti-
mação feita pelo edital.

RELAÇÃO DOS BENS:
Uma motocicleta da marca Yamaha, modelo XVS Drag Star, ano/

modelo 2007/2008, cor preta, Renavam 977437574, Chassis nº.
9C6KM004080002315, Placas CDO-5652. Avaliação do Bem: R$
17.484,94 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e
noventa e quatro centavos). O bem acima descrito encontrase lo-
calizado à Av. Castro Alves nº. 1.170, Centro, Jaboticabal-SP, sen-
do depositário do bem o Sr. Tadeu Julio de Oliveira. Conta do
referido veículo, alienação fiduciária a favor de Yamaha Adminis-
tração de Consórcio S/C Ltda. Constam débitos de IPVA no valor
de R$ 1.597,89. Não consta dos autos causas ou recursos penden-
tes de julgamento sobre o bem a ser arrematado. NADA MAIS.

Eu, ________________________________________ escri-
vã (o) subscrevi.

ALEXANDRE  GONZAGA  BAPTISTA  DOS  SANTOS
JUIZ  DE  DIREITO

_______________________________________________
Rua Riachuelo, 82 conj. 86 – Centro – Santos-SP, CEP: 11.010.020

Tel. (13) 3219-4260, Nextel (13) 98181-4909 ID: 84*49486
E-mail: paulista@paulistaleiloes.com.br – WebSite:

www.paulistaleiloes.com.br

Depois de um ano cheio de sur-
presas e algumas decepções, eis a
minha lista pessoal acerca dos 10
MELHORES FILMES DE 2014.
Um grande abraço e um ótimo
2015.

01. ELA
02. BOYHOOD - DA INFÂNCIA

À JUVENTUDE
03. O LOBO DE WALL STREET
04. O ABUTRE
05. O HOMEM DUPLICADO

06. GUARDIÕES DA GALÁXIA
07. CAPITÃO AMÉRICA 2 - O

SOLDADO INVERNAL
08. PLANETA DOS MACACOS -

O CONFRONTO
09. GAROTA EXEMPLAR
10. X-MEN - DIAS DE UM FU-

TURO ESQUECIDO
Lançamentos
LOUCAS PARA CASAR
WIPLASH - EM BUSCA DA

PERFEIÇÃO

OPERAÇÃO BIG HERO
17:00 -19:00 todos os dias
Na metrópole fictícia chamada

Expired San Fransokyo (uma junção
de San Francisco e Tóquio), Big Hero
6 será centrado em um jovem prodí-
gio chamado Hiro Hamada e seu robô
Baymax. Quando eles descobrem uma
conspiração criminosa, terão que par-
ticipar de uma equipe inexperiente de
combatentes do crime

ÊXODO: DEUSES E REIS
21:00 todos os dias
Adaptação da história bíblica do

Êxodo, segundo o livro do Antigo Tes-
tamento. O filme conta a história de
Moisés (Christian Bale), nascido na
época em que o faraó ordenava para
que todos os hebreus fossem afoga-
dos. Moisés é resgatado pela irmã do
faraó e passa a viver com a família
real. Quando se torna adulto, o profe-
to é escolhido por Deus para ir ao
Egito, buscando liberar os hebreus da
opressão.

CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS
Nos termos dos artigos 1.072 e 1.152 do Código Civil, a pedido

dos sócios EDWIN KENJI TAKEUTI e EDSON YOSHIO TAKEU-
TI, a SOCIEDADE  MALDEE  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS
EDUCACIONAIS  S/S LTDA., sociedade simples limitada, com
sede na Cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, na Avenida
Comendador Castro Ribeiro, 193, Centro, CEP 15910-000, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 09.236.405/0001-06 (“Sociedade”), convoca
a sócia DEVELINA APARECIDO PELLOSO INFORÇATTI para
participar da Reunião de Sócios Extraordinária da Sociedade, que
se realizará em 20 de janeiro de 2015, às 16h00, na sede social da
Sociedade, e que terá como matérias constantes da ordem do dia:
(i) esclarecimento e discussão dos atos praticados pela adminis-
tração da Sociedade, notadamente acerca de valores adicionais
cobrados de alunos separadamente e recebidos na sede da Socie-
dade, bem como eventos realizados nas dependências da Socie-
dade cujos valores recebidos em contraprestação não foram re-
vertidos para a Sociedade; (ii) ressarcimento de valores à Socieda-
de; (iii) destituição de administrador da Sociedade; e (iv) comuni-
cação de eventuais irregularidades às Autoridades Policiais, para
a apuração de possíveis crimes; e (v) alteração do contrato social
da Sociedade. Colocamo-nos à inteira disposição de V.Sa. para
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. EDWIN
KENJI  TAKEUT I e  EDSON  YOSHIO  TAKEUTI.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas de
Jaboticabal, inscrita no CNPJ sob o nº 49.225.022/0001-49, nos ter-
mos do que dispõe o seu Estatuto Social, convoca os Senhores
Associados para a Assembléia Geral Extraordinária, que se reali-
zará na sede social da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas –
APCD Central, à Rua Voluntários da Pátria, n° 547 – Bairro Santana –
Cidade São Paulo, no dia 21 de janeiro de 2015, às 18:00 horas, em
primeira convocação com 10% (dez por cento) dos associados remi-
dos e efetivos aptos e, em segunda convocação meia hora mais
tarde, com um número mínimo de 100 associados remidos e efetivos
aptos, com a seguinte Ordem do Dia:

Aprovação da proposta de prorrogação, por mais 6 (seis) meses,
do período de mandato das atuais Diretorias, passando de 3 (três)
anos para 3 (três) anos e 6 (seis) meses, com escrutínio para 2ª
quinzena de maio de 2017.

A prorrogação do mandato é mecanismo que se faz necessário
tendo em vista que os mandatos das atuais diretorias tiveram início
em 23 de novembro de 2013, mandato de três anos, com  término em
22 de novembro de 2016. Entretanto, para sincronizar as eleições
gerais da APCD com a previsão estatutária é que está sendo propos-
to para a Assembléia Geral Extraordinária a prorrogação do mandato
das atuais diretorias até maio de 2017, quando então acontecerão as
eleições gerais da APCD.

E para ciência de todos os associados, publique-se o presente
Edital de Convocação em Jornal de grande circulação e através de
publicação da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, nos ter-
mos do Artigo 10 do Regimento Interno de Assembleias Gerais.

São Paulo, 05 de Janeiro de 2015.

Marcos Antônio Labella
Presidente

Patrícia Danuze Patricio Tersi
Secretária Geral

DECLARAÇÃO
EXPRESSO  RODO  JABOTI   LTDA, CNPJ Nº 50.386.473/0001-

47, Inscrição Estadual Nº 391.007.673-119, sito à Rua Savério Amoro-
so, 179 - Vila Santo Antônio, Jaboticabal/SP, Declara para os fins a
que se fizerem necessário que, foram extraviados parte de documen-
tação fiscal, trabalhista e tributário entre outros, anteriores ao exer-
cício de 2.014, inclusive.

Por ser verdade, firmamos a presente
Jaboticabal, 10 de dezembro de 2014

Paulo Cesar Vantini
Sócio-Proprietário

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

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

SADI  MASSONI  ME, torna público que recebeu junto a CE-
TESB a Licença de Instalação nº 52000352 e requereu a Licença de
Operação, para Fabricação de conservas de legumes e outros vege-
tais, exceto palmito, sito à RUA RUI BARBOSA, Nº 81, CENTRO,
TAIÚVA/SP.

SHELDON QUÍMICA LTDA - EPP torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia N° 52000368 e requereu a Licença de Insta-
lação para a fabricação de fertilizantes químicos de uso agrícola e
doméstico à AVENIDA DR. JOSÉ ANTONIO MIZIARA, 1391, 1421,
DIST. INDUSTRIAL, JABOTICABAL/SP.

ALUGO APARTAMENTO
GUARUJÁ/PITANGUEIRAS

APARTAMENTO FRENTE PARA O MAR COM
DOIS DORMITÓRIOS, 3º REVERSIVO. GARAGEM,
VENTILADOR E TV A CABO. JANEIRO E CARNA-
VAL. TRATAR COM MARIA REGINA PELOS FO-

NES: (11) 5584-8641 – 99614-1984

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
JOÃO ANTONIO BEDIN JABOTICABAL, inscrito no CNPJ

sob o nº 716868/0001-80, estabelecido à Avenida Major Hilário
Tavares Pinheiro nº 2.060, Jaboticabal/SP, DECLARA para os de-
vidos fins que se fizerem necessários, que foram EXTRAVIADOS
os seguintes documentos: Talão de Notas Série “A” nº 01 ao nº
250; Série “A” nº 251 a 500; Série “A” do nº 501 a 600. Boletim de
Ocorrência nº 1601056/2014. Por expressão da verdade, firmo o
presente. Jaboticabal, 06 de janeiro de 2.014.

a.)  –  João Antonio Bedin Jaboticabal

A  TRIÂNGULO  DO  SOL  AUTO-ESTRADAS  S/A  torna público
que REQUEREU à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo –
CETESB a renovação da Licença de Operação n.° 176/05 de 23/05/
2005 para a Duplicação da Rodovia Brigadeiro Faria Lima – SP 326/
Km 293+000 ao Km 313+000 / Km 338+000 ao Km 346+600m / Km
374+000 ao Km 378+000, entre os municípios de Matão, Dobrada,
Jaboticabal e Bebedouro, com validade de 10 (dez) anos.

QUALLY CITRUS SUCOS LTDA-ME, torna público que rece-
beu  da CETESB a  Licença Prévia nº 52000358 e requereu a Licença
de Instalação para fabricação de suco de frutas pronto para o con-
sumo, à Rua Doutor Neves  nº 694, Bairro Maria de Lourdes, Jabo-
ticabal - SP.

INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  SUCOS  PALAZZOS  LTDA,
torna público que recebeu   da  CETESB  a Licença de Instalação nº
52000357 e requereu a Licença de Operação  para produção de
suco de frutas  pronto para o consumo,  à  Rua Francisco Ferrari nº.
1.400, Jardim Morumbi, Jaboticabal – SP.

Henfel Indústria Metalúrgica Ltda., torna público que  recebeu
da CETESB a Licença de Instalação nº 52000359 e requereu a
Licença de Operação   para fundição de metais ferrosos  na Ave-
nida Major Hilário Tavares Pinheiro, nº 3.447, Parque Industrial
Carlos Tonanni – Jaboticabal - SP.

ORAÇÃO DE SANTA RITA
1º) Acender uma vela durante 9 dias. 2º) Reza 9 Pai Nossos e 2 Ave Marias.

3º) Oferecer s Santa Rita. Fazer 3 pedidos:
a) Pedido impossível
b) Pedido necessário
c) Pedido de negócio
Apagar a vela todas as vezes que terminar a oração e, no último dia da Novena,

deixar a vela queimar até o fim. Mesmo que não tenha fé, faça que a Santa Rita vai
atender o seu pedido. Não esqueça de publicar no último dia ou no dia seguinte! C.C.

ASSISTENTE SOCIAL
Contrata-se com experiência na área da saúde ambos os sexos.

Os interessados enviar currículo para caixa postal 532 - CEP 14.870-
971 Jaboticabal/SP

vagasempregojaboticabal@gmail.com

FELIZ DIA DE REIS - 06 DE JANEIRO
Noel... O
Mensageiro
 da Paz!

Requerimento da Renovação de Licença de Operação
Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal, Torna público que

requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para
Hospital, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1.387, Centro, Jabo-
ticabal/SP – CEP. 14870-810.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Aniversário: Larissa da Silva Scarpellini Grigório no dia 11/01. Receba os
cumprimentos do esposo Auricimar, filho Vinicius, amigos e familiares.
PARABÉNS E MUITAS FELICIDADES!

Parabenizamos os irmãos Murilo Cestari e Rafael Cestari, que
completarão mais um ano de vida dia 15 de janeiro. Desejamos
muita paz, saúde e sucesso!

Rodrigo Forcenette, parabéns pelo dia 11 que é muito especial.
Muita alegria, paz e harmonia. Que todos os seus desejos se reali-
zem, pois você merece. Feliz Aniversário!

MURILO MERENDA... a vida é um milhão de novos começos, movidos pelo
desafio sempre novo de viver e fazer todo sonho brilhar. Parabéns pelo NIVER
neste dia 10 de janeiro.

Eduardo Yoshida, parabéns pelos seu aniversário a transcorrer
dia 12 . Que esta data marque o início de uma vida consciente e
proveitosa, repleta de muito amor e felicidade.

Feliz Aniversário Bruno Rangel Geraldo Martins. Esperamos que
você tenha o seu melhor aniversário dia 12, porque você merece!

LUIS CARLOS RODRIGUES - ME Torna público que requereu
na Cetesb a Renovação da Licença de Operação Simplificada, com
atividade de Serviços de Marcenaria, no endereço Praça Saul Bor-
sari nº 21 - Vila Saul Borsari - município de Jaboticabal-SP, CEP
14883-279.

VIVI MARINI
A jaboticabalense Victória Mari-

ni, é mais conhecida como Vivi Ma-
rini. A menina não está para brinca-
deira. Aos 10 anos de idade, já carre-
ga uma bagagem cheia de títulos de
beleza e grandes trabalhos.

Mini Miss São Paulo, Top Teen,
Mini Miss São Paulo Estudantil
2013, Mini Miss Brasil Word, Mini
Rainha da Festa do Peão e Princesa
de Rodeio Show. A bela é modelo ofi-
cial da Pingo de Gente e já posou
para diversas marcas da moda infan-
til brasileira, entre elas: Anjo D'agua,
Nina Valentina e Petit Cherrie. Fêz
catálogo Gira Giro com a Cris da
Chiquititas. E os mais recentes tra-
balhos são para a marca de sapatos

Pampili e um desfile para Lilica Ri-
pilica junto a Mel Maia da rede Glo-
bo. Vivi já  tem até fã clube na inter-
net. E não achando pouco agora, ela
chega arrasando como mini estilista
e faz sua primeira criação, uma linda
bolsa de festa.

De férias, a modelo descansa e se
prepara para começar com tudo em
2015.

Essa menina veio mesmo para bri-
lhar!

Em Ribeirão Preto ela faz parte
do casting da Diamonts e For Mo-
dels; em São Paulo My Cast e Origi-
nalle; em Jaboticabal PHP Models.

Vamos ficar de olho nesta meni-
na!

Apresentação: Bala de Prata.
Verso de Rodeio, Autor: Nilson A.
Rigo

Eu adoro o seu jeito de ser
E foi assim que me conquistou
Você não teve que provar nada
De cara meu coração se apaixo-
nou

Era a certeza de um amor
perfeito

Que naquele momento entre
nós brotou!!!

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

Carina Guzzo, dia 16 é seu dia e como é bom estar ao seu lado em mais um
aniversário, e olha que foram muitos. E a impressão que tenho é que a cada ano
se torna mais especial, dividir a minha vida com você. Parabéns!

a.) Paulo Guzzo

Rafael Roveri, este dia 10 é seu dia e desejamos que você encontre
o caminho para fazer todos os sonhos brilharem e que a cada ano
saiba ainda mais apreciar a vida e fazer das experiências uma esca-
da para buscar o topo das realizações. Um feliz aniversário!

André Calafati Izaque, parabéns pelo dia 13! Que Deus lhe dê
saúde, alegrias e faça da felicidade um rastro de luz em tua vida!
Feliz Aniversário!



Ampla visão, tirocínio administra-
tivo, experiência e transparência, fize-
ram com que a CDL – CÂMARA DE
DIRIGENTES LOJISTAS, se tornasse
ainda mais forte, totalmente indepen-
dente, cujo pulso firme do Presidente
Renato Kamla, têm creditado respeita-
bilidade e dinamismo.

Prova maior, neste final de ano, a
quantidade de prêmios proporcionados
ao público consumidor.

Com todo esse incentivo, o comér-
cio torna-se mais atrativo, com ofertas
que superam expectativas.

Vinte pessoas foram contempladas
com VALES COMPRA  da “PROMO-
ÇÃO NATAL EM FAMÍLIA” (R$
500,00 cada um): Nager Rodrigues de
Almeida, Johnny Carlos Rodrigues de
Lima, Fabiana Luiza Duro Agostini, Lis-
laine Cristina Claro, Silvia Patrícia Car-
raschi Oliveira, Regiane Coelho da Sil-
va, Anderson Rodrigo Silvestre, Marle-
ne Martinez Cavichioli da Mota, Nival-
do Alexandre Ferreira, Camila Roberta
Chioda, Valmir Antonio Guardia, Danu-
za A. Marques, Eder Ferreira da Silva,
Maria Dolores Paschoa Botelho, Andreia
Cabral de Souza, Filomena Del Vecchio,
Rita de Cássia Poiani Bosso, Adalberto
Rivelino Saurin, Maria Aparecida Couto
e Silvia Aparecida Agassi Vitta.

No sorteio do automóvel FIAT VI-
VACE ZERO KM, a contemplada foi
SÔNIA MARIA GONÇALVES LOPES,
que efetuou compras na loja KANTI-
NHO DA LINGERIE.

Diante de todas as promoções, à
frente da CDL, o Presidente, RENA-
TO KAMLA, assim se manifestou: “
Tivemos um ano de 2.014 apesar das
dificuldades, com grandes realizações
da CDL. Conseguimos fazer sorteio de
prêmios em todas as datas marcantes
para o comércio, como Dia das Mães,
Dia dos Namorados, Dias dos Pais, Dias
das Crianças, e o sorteio do “NATAL
EM FAMÍLIA”, que sorteou 20 VA-
LES COMPRAS de R$ 500,00, diária-
mente, e no dia 27 de dezembro o tão
esperado sorteio do UNO VIVACE 0
KM. Realmente superou nossas expec-
tativas, pois a maioria dos comercian-
tes aderiram à campanha, e a partici-
pação em massa dos clientes no nosso
comércio, sendo beneficiados com cu-
pons e participando da campanha.
Começamos 2.015 com grandes pre-
tensões, sempre visando a ajudar o co-
mércio local, tanto os comerciantes,
como consumidores, este último com

PROMOÇÃO NATAL EM FAMÍLIA CDL
PATROCÍNIO META FIAT, APOIO SINCOMÉRCIO E REALIZAÇÃO CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

uma campanha que pretendemos colo-
car em prática o mais breve possível,
que é o “LIMPE SEU NOME”, dando
chances de o consumidor fazer acor-

dos com os lojistas, para limpar o nome
e voltar a fazer novas compras no cre-
diário em nosso comércio. Já estamos
trabalhando para tentar dar uma aque-

cida em nossas lojas, para que seja atra-
tivo aos consumidores. A CDL não pára
e temos muitos projetos para este ano
de 2.015. Fechamos 2.014 com chave

de ouro e abriremos o ano de 2.015
com a mesma chave”, concluiu RENA-
TO KAMLA.

Como podemos observar, a trans-

parência é o fator primordial do suces-
so, que conduz a CÂMARA DE DIRI-
GENTES LOJISTAS numa posição es-
trutural digna do maior respeito.

Carla da Pacific Blue faz a entrega da TV para o ganhador Felipe Barrire Arnoni de Taquaritinga Carla da Pacific Blue faz a entrega da TV para o ganhador Sidney Giacometti de Jaboticabal

Chegou ao final, na quarta-feira (31/12), o MEGA FEIRÃO
PACIFIC BLUE. Um super feirão onde, além de aproveitar as
melhores promoções, com preços de fábrica, o cliente concorria a
prêmios. E, como não podia ser diferente, foi retribuído aos cli-
entes, a possibilidade de concorrer a duas TVs de 42 polegadas.
Milhares de cupons depositados nas urnas da PACIFIC BLUE,
mas apenas dois ganhadores dos prêmios.

A PACIFIC BLUE agradece a todos que confiam na marca.
Ganhadores:
Felipe Barrire Arnoni de Taquaritinga e Sidney Giacometti

da cidade de Jaboticabal.
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