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A Secretaria de Saúde, através
do Centro de Infectologia,
promove, neste  sábado (07), uma
ação pré Carnaval. Uma equipe da
Saúde estará na Praça 9 de Julho,
a partir das 8h, para realização de
testes rápidos de HIV e sífilis.

“O diagnóstico precoce é um
aliado no tratamento de doenças.
Por isso é importante fazer os
exames e estar sempre atento à sua
saúde”, pontua a secretária da
pasta, Renata Assirati.

Quem passar pelo local,
também receberá orientações
sobre a necessidade do uso de
preservativos.

Saúde promove ação pré Carnaval na Praça 9 de Julho

A Prefeitura Municipal informa
que será aberto prazo para o
Cadastro Único de Habitação do
Município de Jaboticabal. Os
interessados devem comparecer
na Estação de Eventos Cora
Coralina (Varejão) nos dias 10, 11,
12 e 13 de fevereiro, das 08h às
18h.

O prefeito Raul Girio priorizou
a habitação de interesse social.
“Abrimos um cadastro único para
todos os empreendimentos
habitacionais, evitando vários
cadastros. Vamos apoiar a
construção de alguns condomínios
nos próximos anos. Assim, a
população tem maior chance de
realizar o seu sonho. Meu governo
é muito sensível a esta questão e
não medimos esforços para realizar
o sonho da casa própria”, enfatiza.

Podem participar famílias que
moram em Jaboticabal há, no
mínimo cinco anos, possuem renda
familiar de R$ 0 a R$ 1.600 e que
nunca tenham sido contempladas
com programas habitacionais em
todo território nacional.

Documentação necessária:
No ato da inscrição o

interessado deve ter em mãos os

Jaboticabal abre cadastro para habitação popular
Cidade ganhará 1.600 moradias populares até 2016

seguintes documentos originais e
legíveis:

- RG ou CNH de todos os
integrantes do grupo familiar
maiores de 18 anos (validade de 5
anos)

- CPF de todos os integrantes
do grupo familiar maiores de 18
anos (o CPF deve estar válido  -
lembrar o munícipe de verificar
junto à Receita Federal)

- Certidão de Nascimento e/ou
Casamento (com averbação
quando for o caso de separação ou
óbito) e/ou Declaração Positiva ou
Negativa de União Estável
atualizada

- Certidão de Nascimento dos
filhos menores de 18 anos

- Carteira Profissional de todos
os integrantes do grupo familiar
maiores de 18 anos

- 3 (três) últimos holerites e/ou
comprovantes de pagamento/
salário de todos os integrantes do
grupo familiar maiores de 18 anos

- Comprovante de residência
(Contrato de Aluguel Residencial,
Declaração de Estudante, Contas
de água, luz, telefone fixo e outras
em nome do candidato)

- Atestado médico atualizado

contendo a espécie, o grau/nível
da deficiência e a Classificação
Internacional de Doenças – CID
– para famílias de que façam parte
pessoas com deficiência.

Mais informações anexo ou
(16) 3202-8301.

Conheça os condomínios
Vida Nova – O condomínio é

composto por 528 casas
assobradas para famílias com
renda até R$ 1.600. As obras já
estão em fase final. A Prefeitura
está estabelecendo os critérios
para a seleção das famílias e, em
seguida, encaminhará para análise
da Caixa Econômica Federal. Se
existir mais que 528 famílias
interessadas, haverá um sorteio
público.

Residencial Aurora - O
condomínio é composto por 416
apartamentos para famílias com
renda até R$ 1.600. Ficará
localizado próximo ao Ginásio de
Esportes do Jardim Paulista. O
projeto pertence ao Minha Casa,
Minha Vida Entidades e já está
com a demanda de candidatos
preestabelecidos - já foram
realizadas três reuniões com o
Mohas. A obra deve começar

ainda este ano.
CDHU - O condomínio da

CDHU é composto por 267 casas
para famílias com renda até R$
1.600. Está em fase de análise de
documentação na Secretaria
Estadual de Habitação, definindo

as formas de implantação e o local.
Em 2015 deve sair a aprovação
definitiva.

Manacás I e II - O condomínio
é composto por 400 apartamentos
para famílias com renda de três a
seis salários mínimos. São dois

condomínios destinados às
famílias com renda um pouco
maior, a segunda faixa do Minha
Casa, Minha Vida. O projeto está
em análise pela prefeitura e o
proprietário já está regularizando
a área.

Raul Girio prioriza a habitação de interesse social com Cadastro Único

Quando se prega o respeito, o

comportamento traz alegria e

felicidade

Transparência é jovialidade de

caráter, exemplo e dignidade

Quando plantamos a lisura e regamos

com a honestidade, colhemos os

frutos da sabedoria inabalável

A Secretaria de Assistência
Social divulgou, no início do mês,
o calendário de atividades do
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos das
unidades do Centro de Referência
em Assistência Social – CRAS.

Confira:
CRAS I - Dias: 05/02, 06/02,

10/02, 11/02, 12/02, 13/02, 18/02,
19/02, 20/02, 24/02, 25/02, 26/02
e 27/02

CRAS II - Dias: 02/02, 04/02,
05/02, 09/02, 11/02, 15/02, 18/02,
19/02, 23/02, 26/02 e 27/02

CRAS III - Dias: 03/02, 05/02,
10/02 e 12/02

Turmas de manhã e à tarde.
O serviço é oferecido com a

finalidade de complementar o
trabalho social com famílias e
prevenir a ocorrência de situações
de vulnerabilidade e risco social.

O objetivo é atender aqueles
que se encontram em situação de

Assistência Social divulga agenda de atividades dos CRASs
Unidades oferecem Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos a famílias em situação de vulnerabilidade

isolamento, trabalho infantil,
vivência de violência e/ou
negligência, fora da escola ou com
defasagem superior a dois anos,
em situação de acolhimento, em
cumprimento de medida
socioeducativa em meio aberto,
egressos de medida
socioeducativa, em situações de
abuso e/ou exploração sexual,
com medidas de proteção do ECA,

crianças e adolescentes em
situação de rua e em
vulnerabilidade que diz respeito às
pessoas com deficiência.

Durante os atendimentos, os
usuários são divididos em grupos
de acordo com a faixa etária
(crianças até 6 anos, crianças e
adolescentes de 6 a 15 anos,
adolescentes e jovens de 15 a 17
anos e pessoas idosas).

“Estamos fazendo a alegria da família comerciária na volta às aulas. É alegria em nome da educação,
reduzindo custos adicionais dos comerciários e seus dependentes, garantindo a economia do lar. É um
dos pontos que estimula o sindicato a ampliar outras atitudes benéficas e socializadoras”, ressalta o
Presidente BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS. Maiores detalhes na página 07.

ASSOCIADOS DO SINDICATO DOS
EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE

JABOTICABAL SÃO CONTEMPLADOS COM
KITS DE MATERIAL ESCOLAR E MOCHILAS

A Prefeitura de Jaboticabal
retomou, esta semana, uma
importante obra: a construção
da creche Pró Infância no
Parque das Araras.  A nova
unidade terá capacidade para
atender cerca de 120 crianças
em tempo integral.

“Tivemos problemas com a
primeira empresa e rompemos o

Retomada construção da
creche no Parque das Araras

contrato para uma nova licitação.
A equipe se empenhou e agora
retomamos a obra. Em breve,
entregaremos à população uma
nova creche”, explica o
secretário de Obras, Vergílio
Greggio.

O local contará com salas para
diversas atividades, área para
alimentação, playground,

sanitários, pátio, varanda,
estacionamento. Além da parte
administrativa.

Mais investimentos: Uma nova
creche com capacidade para
atender até 150 crianças está
sendo construída no Jardim Santo
Antônio. Na Sanbra, o projeto
prevê um local apto a receber até
120 novos alunos.



Uma atitude de extrema
importância e do mais alto
significado o zelo e dedicação
empreendido pelo presidente
BENEDITO OCLÁVIO
FRIZZAS, em mais um ato
solidário, ao entregar KITS
ESCOLARES para
associados.

A família comerciária
compareceu na sede da entidade
sindical no último dia 03 de
fevereiro às l8:30 horas e foram
recepcionados de forma
gratificante.

Em discurso emocionado, o
Presidente falou da importância
de ser filiado ao Sindicato dos
Empregados no Comércio, seus
benefícios e amparo. Destacou
que, em muito breve a

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JABOTICABAL
ASSOCIADOS CONTEMPLADOS COM KITS DE MATERIAL ESCOLAR E MOCHILAS

ACADEMIA  estará em plena
atividade, como também a
instalação de consultório
odontológico, além do auxílio
maternidade, auxílio funeral,
colônia de férias em Praia
Grande, uma excelente
quantidade de sorteios de
prêmios ao longo do ano, vídeo
locadora, orientação jurídica e
homologações. Estudos estão
sendo feitos para a contratação
de médico especializado para
atender aos associados,
orientando e prescrevendo
receituários específicos para
cada caso. Além das que foram
entregue, novas moradias estão
nos planos da diretoria, pois
estudos estão sendo envidados
para a aquisição de áreas de

terras.
Sobre os KITS ESCOLARES,

BENEDITO OCLÁVIO
FRIZZAS, assim enfatizou:
“Estamos fazendo a alegria da
família comerciária na volta às
aulas. É alegria em nome da
educação, reduzindo custos
adicionais dos comerciários e
seus dependentes, garantindo a
economia do lar. É um dos
pontos que estimula o sindicato
a ampliar outras atitudes
benéficas e socializadoras”,
concluiu FRIZZAS.

As ilustrações comprovam a
autenticidade da entrega dos
KITS ESCOLARES,
acompanhados por
MOCHILAS.

Veja a relação de associados

que retiraram o kit escolar:
1- ANDRÉ LUIZ

BRUSSOLO DE MORAES  
2- JOSÉ ROBERTO

DUARTE GREGO  
3- HÉLIO ANTONIO DA

SILVEIRA SANTOS
4- ANDRÉ LUIS PICINATO

DA SILVA  
5-  RICARDO LUIZ

PEREIRA DIAS
6- ADRIANA APARECIDA

ALVES
7- MARCO ANTONIO B.

FERREIRA
8- FABIANA DOS SANTOS 
9- ANDREA M. FERREIRA

ARAÚJO
10- MÁRIO DE OLIVEIRA
11- EDILSON AMARO DA

SILVA

12- ISMAEL GENTIL DE
SOUZA JR.

13- FERNANDA C. DE
BARROS BARBOZA

14-  QUEITE DAIANA
BENTO

15- VANDER MARCOS
ULIAN

16- ANTONIO MARCOS
TEIXEIRA DA SILVA

17- ANDRÉ RICARDO DE
CAMPOS

18- LUCAS RICARDO DOS
SANTOS 

19- ELISANGELA
CRISTINA DA SILVA
HERMÁCORA

20- ADRIANA LIMAS DOS
SANTOS

21-RUBENS BELCHIOR 
22- MÁRCIO COSME DA

SILVA GABRIEL
23- VALMIR FERREIRA
24- MÁRIO ALFREDO

FRIZAS
25- ANACLAIR

APARECIDO HOMEM
26- JOMARA AP.

TARRAFEL
27- VIVIANE

CASTANHEIRA SEVERINO
28- ELIANE BATISTA DA

SILVA
29- EVA CARINA HOMEM

VOLTAREL
30- RENATA T. MARQUES
31- KELY SEVERO G.

SOUZA
32-ALINE LOPES

CARREGARI
 33- ELISANGELA B.

PEREIRA
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Após polêmica, Neymar pede respeito; relembre outras discussões
"Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas existe uma coisa que se chama respeito", diz craque após declarações de rivais do Atlético de Madrid na Copa do Rei

Depois do jogo contra o Atlético de
Madrid, Neymar saiu de campo com a
orelha quente. O atacante marcou dois
gols e ouviu declarações fortes dos
adversários, dizendo que ele ainda teria
muitos "problemas em sua carreira" por
seu estilo. E pelas redes sociais, o
craque mandou uma mensagem aos
críticos:

- Ninguém é obrigado a gostar de
ninguém, mas existe uma coisa que se
chama respeito.

Gabi e Cani, autores das declarações,
talvez não conheçam a história do camisa
11 do Barcelona tão bem. As discussões
em campo não são novidade. O estilo
ousado, os dribles e gols do atacante, e
até as provocações com palavras, se

A primeira grande discussão de
Neymar talvez tenha sido a maior de sua
carreira. Em um jogo do Campeonato
Brasileiro de 2010, na Vila, contra o
Atlético-GO, o atacante teve o pedido de
bater um pênalti negado pelo técnico
Dorival Júnior. Irritado, Neymar precisou
ser controlado por Léo, mas gesticulou em
direção ao árbitro e desrespeitou seu
treinador. No vestiário os dois tiveram
forte discussão. Neymar pediu desculpas,
disse que ficou envergonhado, mas o não
perdão de Dorival Junior resultou na
demissão do treinador do comando do
Santos.

tornaram marca registrada da defesa de
Neymar contra os rivais que o caçam em
campo.

Algumas delas mais inocentes, com
um pouco de maldade, ou até usando só
mesmo o futebol para responder, o craque
do Barcelona já estampou muitas
manchetes por brigas e confusões, confira
as principais.

"Envergonhei a minha família"

A frase do técnico Renê Simões é uma
marca forte na carreira de Neymar, e
aconteceu logo após o mesmo jogo da
briga com Dorival. "Neymar não é um
homem e nem um grande jogador, é
projeto disso tudo, tem de ser educado
logo", seguiu Simões. Foi depois deste
jogo que o clube decidiu criar um
departamento de gestão de carreira de suas
estrelas: Neymar passou a ter um assessor
próprio, psicólogo, fonoaudiólogo e
passou a ser lapidado com mais cuidado.

"Estamos criando um monstro"

As "firulas" de Neymar são os
principais geradores de confusão em
campo. Em um jogo que Neymar fazia
boa partida, deu chapéus e outros dribles,
contra o Ceará, pelo Brasileirão de 2010,
uma briga virou até funk. Revoltado com
as represálias dos cearenses, no apito
final, Neymar pisou no pé e bateu boca
com João Marcos. O adversário
respondeu chamando o santista para a
briga, com a frase que depois virou
música e febre em Fortaleza. O atacante
foi para o vestiário, não participou da
briga, e quem levou a pior foi o meia
Marquinhos, agredido por um policial
militar.

"Vem, Neymar"

Neymar também possui
histórico de brigas com árbitros.
A primeira mais grave foi no
Campeonato Brasileiro de 2011,
com Wilton Pereira Sampaio.
Após levar um amarelo, o atacante
se voltou de forma agressiva ao
juiz da partida, disse que ele
estaria de "palhaçada" e aplaudiu
ironicamente. Neymar foi expulso,
advertido por seu técnico, Muricy
Ramalho. Depois chorou e pediu
desculpas aos seus companheiros.

"Homens de preto"

De todas as quedas de braço
que Neymar teve em sua carreira,
essa possivelmente foi a que mais
lhe causou dano. Fora de um jogo
do Santos contra o Vitória pelo
Brasileirão de 2010, e revoltado
com atuação do árbitro Sandro
Meira Ricci, Neymar postou em
seu twitter "juiz ladrão, vai sair de
camburão". Apesar de afirmar que
as mensagens não foram postadas
por ele, o atacante foi processado
por Ricci e condenado a pagar 15
mil reais.

"Juiz ladrão vai sair de camburão"

Na estreia da Copa América de
2011, Neymar teve a primeira confusão
pela Seleção Brasileira. Após o empate
em 0 a 0, o técnico da Venezuela foi
para cima do atacante com
xingamentos, e o brasileiro não
revidou, mas teve de ser protegido pelo
técnico Mano Menezes. A reclamação
do adversário foi por Neymar não ter
jogado uma bola para fora para
atendimento de um venezuelano, e
quase marcar um gol na sequência.

"Fair Play"

Na Libertadores de 2011, quando foi
campeão, e na de 2012, Neymar teve
atuações memoráveis. Uma delas
motivada por uma confusão. Jogando
na altitude, com pressão do Bolívar,  e
gripado, o atacante foi caçado e
hostilizado pela torcida durante a
partida inteira. Quando foi cobrar um
escanteio foi ao chão, atingido por uma
laranja em cheio no rosto. Desta vez,
Neymar se segurou e respondeu com
futebol. Declarou: "Eu só tenho uma
coisa para falar, o jogo não é só de ida".
Coitado do Bolívar que pagou o pato.
Na volta, Neymar, reverenciado na Vila,
fez dois na histórica goleada por 8 a 0.

"Espreme essa laranja, meu filho!"

O Campeonato Paulista de 2013 foi o
último de Neymar pelo Santos e o mais
polêmico. Visivelmente muito acima do
nível da competição e de seus adversários,
o atacante fazia o que queria com a bola
dentro de campo, e muitos não levaram
isso esportivamente. Contra o Botafogo de
Ribeirão Preto, Neymar deu dois dribles
espetaculares para cima de Nunes, e depois
ainda tentou uma carretilha sem sucesso.
O adversário, que já havia brigado com
este elenco do Santos na final do Paulista
de 2010, se segurou no momento, mas
depois soltou  a boca: "Eu pensei duas
vezes, queria quebrá-lo todo. No lance da
carretilha eu ia grudá-lo na tela. Neymar
estava faltando com respeito".

"Queria quebrá-lo todo"

Em um duelo contra a Ponte
Preta, pelo mesmo Paulista de
2013, ao sentir um soco
desnecessário, Neymar foi discutir
com o zagueiro Artur, e o
adversário pegou seu rosto com
uma das mãos. O atacante deu dois
tapas no rival e os dois foram
expulsos. Na súmula, o árbitro
Luiz Flávio de Oliveira relatou
que Neymar iniciou a confusão
com um chute por baixo

Jogando em Itu, ainda por este
Paulista, Neymar começou a discutir
com o técnico do Ituano, Roberto
Fonseca. Perguntou: "Você me
chamou de macaco?", e se virou ao
árbitro e seus assistentes para reclamar
da ofensa. O treinador rebateu
dizendo que havia chamando Neymar
de cai-cai e que ele estaria surdo. O
caso foi investigado pela CBF, mas
ninguém foi punido.

Ficando mais à vontade com seu
futebol, naturalmente Neymar começa
a driblar mais e dar suas demonstrações
de confiança que irritam tanto os
adversários - como aconteceu contra o
Atlético. Mas o brasileiro já havia
passado por um entrevero antes nesta
temporada, jogando fora de casa, contra
o Sevilla. Ele chegou a marcar um dos
gols na goleada por 5 a 1, e, após o apito
final, deu duas cabeças em Coke, com
quem discutia. Separado por
companheiros, Neymar foi embora
fazendo sinal de "fala muito".

"Tira a mão de mim"

"Macaco?"

"Fala muito"

Fontes: http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-espanhol/noticia/2015/
01/craque-acelerado-11-maiores-confusoes-da-carreira-de-neymar.html



Arnaldo Jardim é Secretário de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo
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Por  Monsenhor Jonas Abib

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

Pr. Anastácio Martins
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Por mais longe que remontemos à
História da Família Ocidental, deparamos
com o Poder Paterno que acompanha

REFLEXÂO - A  LONGA  AUTORIDADE  PATERNA
sempre a autoridade marital.

A acreditar nos Historiadores e nos
Juristas, essa dupla autoridade teria sua
origem remota na Índia. Nos textos
sagrados dos Vedas, Árias, Brâmanes e
Sutras, a Família é considerada como um
Grupo Religioso do qual o pai é o chefe.
Como tal, ele tem funções
essencialmente judiciárias: encarregado
de velar pela boa conduta dos membros
do Grupo Familiar (mulheres  e crianças),
é o único responsável pelas ações destes
frente à  Sociedade Global. Seu poderio
exprime-se portanto, em primeiro lugar,
por um direito absoluto de julgar e punir.

Os poderes do chefe de família,
magistrado doméstico, reapresentam-se
quase inalterados em toda Antiguidade,
embora atenuados entre os Romanos.

Foi preciso esperar a palavra de

CRISTO para que as coisas se
modificassem, pelo menos em teoria.
Guiado por esse Princípio Revolucionário
que é o Amor, JESUS proclamou que a
autoridade  paterna não se estabelecera no
interesse do pai, mas na do filho, e que a
esposa e mãe não era sua Escrava, mas
sua Companheira.

Ao pregar o Amor ao Próximo, o
CRISTO colocava um freio à autoridade,
de onde quer que viesse. Reforçava o
Companheirismo, e portanto a  Igualdade
dos esposos, fazendo do casamento uma
Instituição Divina. Assim, dava um fim a
um poder exorbitante do marido, o poder
de repúdio (de rejeição), à Poligamia. A
mensagem de CRISTO era clara: o Marido
e Mulher eram iguais e partilhavam dos
mesmos Direitos e Deveres em relação aos
filhos.

Aristóteles foi o primeiro a justificar,
do ponto de vista Filosófico, a autoridade
do marido e do pai. O Princípio que
sustentava toda sua Filosofia era assim
enunciado: a autoridade do homem é
legítima porque repousa sobre a
desigualdade natural que existe entre os
seres humanos. (a natureza criou
indivíduos próprios para mandar e
indivíduos próprios para obedecer  –
segundo o livro A Política de Aristóteles.

Que na nossa opinião pode ser
revertida; uma vez que não devemos
generalizar quando refletimos sobre o
Comportamento Humano.
Provavelmente essa máxima de
Aristóteles, baseada nas informações
científ icas que se t inha sobre o
Comportamento Humano, valesse para
aquele momento do Mundo.

Texto inspirado no livro –  Um Amor
conquistado: O Mito do Amor Materno  –

Descobrir a verdadeira liberdade não
é fácil, mas é possível

A verdadeira liberdade não está no
mundo nem nas coisas dele, mas em Jesus

Aprenda a buscar a liberdade
Cristo! Ele é a salvação e é direito de todos
os povos conhecê-Lo, pois Ele é a luz das
nações. E que todas as nações tenham o
direito de conhecer e reconhecer Nosso
Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e
Libertador. E não foram homens que nos
apresentaram essa verdade, mas foi o próprio
Jesus quem a trouxe do céu. Ele é a verdade.

Neste mundo, cuja mentalidade e
cultura são de morte, Cristo é o Caminho,
a Verdade e a Vida. Queira caminhar por
esse caminho. Jesus é o único Salvador,
por isso, queira levar muitos a essa
liberdade. Todos têm o direito de
conhecê-Lo e serem salvos por Ele. Ele é
a luz das nações: “Eu sou a luz do mundo;
quem me segue não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida” (João 8,12).

Fale de Cristo, do amor de Deus, da
liberdade em Deus e da salvação do
Evangelho ? oportuna e
inoportunamente,? como nos é ensinado
na Palavra por meio de muitos profetas e
do grande apóstolo Paulo (II Timóteo 4,2).

Seu irmão,

Por omissão e equívoco, o setor
sucroenergético enfrenta a maior crise de
sua história. E não há como negar que o
grande responsável por essa situação que
abala toda a cadeia produtiva do açúcar e
etanol é o governo federal, que reluta em
adotar medidas eficazes para reativar e
incentivar o setor que apresenta um
diferencial competitivo para o Brasil na
produção de um combustível renovável,
ambientalmente correto e viável
economicamente, o etanol.

A crise atinge generalizadamente
plantadores e fornecedores de cana-de-
açúcar, empresários, a indústria de base
do setor e trabalhadores da área agrícola,
industrial e de serviços – penalizados pela
extinção de 300 mil postos de trabalho
agrícola – a partir do  fechamento de 60
usinas e  outras 66 unidades em
recuperação judicial.

Na busca do apoio oficial para esse
momento dramático, restou ao setor a
mobilização. As manifestações ganharam

Etanol: Sustentabilidade e emprego
às ruas em abril do ano passado, quando a
Frente do Etanol por mim presidida
participou de atos de protesto em parceria
com os plantadores de cana no interior
paulista contra o descaso do governo no
tratamento da crise. Na Câmara Federal
atuamos por medidas legislativas para
conter a crise, e a cadeia produtiva de cana,
açúcar e etanol do estado de São Paulo
seguiu mobilizada.

Na última terça-feira (27), em
Sertãozinho, participei do Movimento pela
Retomada do Setor Sucroenergético,
evento que reuniu mais de quinze mil
pessoas entre trabalhadores, plantadores
de cana, sindicalistas, empresários e
parlamentares para sensibilizar a
sociedade sobre os impactos negativos da
falta de incentivo ao setor sucroenergético
que abala a economia de centenas de
municípios canavieiros.

Foi um grito de alerta para que o
governo federal, de uma vez por todas,
apresente propostas concretas para
recolocar novamente em pé esse setor
estratégico da nossa economia.

O governo de São Paulo, por meio da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
está empenhado na recuperação e
fortalecimento do setor sucroenergético,
não só com políticas claras de apoio e
parceria com empresas, produtores de cana
e entidades representativas, mas no
incentivo às pesquisas para o etanol de 2ª
geração, no desenvolvimento de pesquisas
para novas variedades, no apoio às
medidas de logística, na viabilização da
bioeletricidade e também no apoio político
às reivindicações do setor.

A volta da Cide resgata o diferencial
tributário de um combustível renovável,
assim como consolida os passos que

demos com a regulamentação do programa
de eficiência energética (Inovar Auto) dos
motores movidos a etanol; o incentivo à
produção de energia elétrica pela biomassa
da cana; a desoneração do PIS/Cofins para
os produtores de cana e a imediata
implementação do aumento, de 25% para
27,5%, do teto da mistura do etanol anidro
na gasolina.

A aprovação da elevação do índice de
adição de etanol à gasolina foi, inclusive,
uma das grandes vitórias alcançadas pelo
setor em 2014, na Medida Provisória 647,
com a introdução de uma emenda que
depois de aprovada pelo Congresso
Nacional recebeu a sanção presidencial e
agora “repousa” nos escaninhos do Palácio
do Planalto aguardando a canetada da
presidente.

No ano passado, o Brasil consumiu
132,9 bilhões de litros de combustíveis,
aumento de 5,6% em relação a 2013. O
consumo da gasolina comercializada nos
postos com adição de etanol foi de 44,3
bilhões de litros, uma alta de 7,1% também
na comparação com 2013. Já o mercado
de etanol hidratado fechou 2014 com
volume total de 13 bilhões de litros,
aumento de 10,4% em relação ao ano
anterior.

A mudança no patamar da mistura
poderá adicionar ao mercado 1,3 bilhão
de litros de álcool anidro, o que irá
representar um impacto altamente positivo
para a recuperação da crise do setor
sucroenergético, e ainda ao meio ambiente
e consumidores, com redução da poluição
e preços mais justos.

Reafirmamos também a necessidade
de incentivar a produção da eletricidade
proveniente da biomassa da cana, uma das
alternativas energéticas mais eficientes

disponíveis atualmente para fazer frente à
escassez de eletricidade que ameaça o País
com apagões e racionamento.

Neste propósito, saúdo e festejo a
iniciativa da Unica (União da Indústria da
Cana-de-açúcar) de criar o Selo Energia
Verde,  lançado no início desta semana, para
certificar as empresas produtoras e
consumidoras de energia limpa e renovável.

Desenvolvido pela Unica em acordo
de cooperação com a CCEE (Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica), o
Selo Energia Verde será concedido por
meio de um certificado atestando que pelo
menos 20% da energia elétrica consumida
pelas empresas são produzidos de forma
sustentável.

A criação do Selo é parte integrante
do Programa de Certificação da
Bioeletricidade, que permitirá a troca de
informações entre a Unica e CCEE, como
a confirmação sobre a origem contratual
da energia comercializada pelas usinas
movidas a biomassa de cana no mercado
livre de energia.

O que se cobra são políticas públicas
planejadas e perenes para não
desperdiçarmos o enorme potencial de
energias renováveis que dispomos, a
formalização da bioenergia na matriz
energética e a imediata homologação do
aumento do teto da mistura de etanol à
gasolina.

Essas definições estratégicas ajudarão
a preservar o inestimável patrimônio
constituído pelo etanol e são a garantia de
maiores oportunidades para colocarmos o
Brasil na vanguarda desse combustível
renovável que faz inveja ao mundo todo;
é barato, não poluente e gerador de
empregos.

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

Precisamos estar preparados. Porque
não sabemos o que vai acontecer ou o que
nos espera. Muitas pessoas passam a vida

VOCÊ ESTÁ PREPARADO?
toda só se preocupando em viver o
momento, sem saber que um dia vão ter
que prestar contas a Deus de tudo o que
fizeram ou deixaram de fazer aqui na terra.
É como o servo que não se preparou para
receber o seu senhor e foi pego de surpresa.
Coitado desse servo. Assim também vai
acontecer para aquele que não se prepara
para o Dia do Senhor. “O Deus Todo
Poderoso” A parábola dos dois servos,
(Mateus 24.45aos51). Sabemos que o
servo fiel e inteligente é aquele que o
senhor encarrega de tomar conta dos
outros servos, para dar à eles os
mantimentos no tempo certo, este não
falha, pelo contrário, ele faz com todo
amor e cuidado. Feliz é este servo, porque
quando o seu senhor chegar, vai colocá-lo
como encarregado de todas as suas
propriedades, porque ele mostrou
confiança e honestidade. Mas, o servo
infiel e mau, pensa assim: O meu senhor
está demorando muito para voltar. Então

começa a bater nos seus companheiros, e
a comer, e a beber com os bêbados, sem
se dar conta que a qualquer momento o
seu senhor voltará no dia em que menos
se espera e na hora que ele não sabe. Como
o seu senhor irá tratá-lo quando chegar?
Garanto a você que este servo mal vai ter
um castigo muito severo, por não ter sido
fiel ao seu senhor. Nesta parábola Jesus
está dizendo que Deus é o Senhor e Ele
confiou a mim e a você a tarefa de cuidar
das coisas aqui na terra, ou seja, tudo o
que vier à nossa mão, devemos fazer,
conforme a nossa capacidade. Enquanto
não chega o Grande Dia de nós
encontrarmos com Ele face a face.
Enquanto temos tempo, devemos fazer o
bem a todos, sempre ajudando o próximo
com as suas necessidades. E não
maltratando, desprezando, tirando
vantagens, não abusando ou rejeitando,
mas aquele que faz a vontade de Deus,
permanece para sempre. A pessoa que se

considera um servo de Deus, é humilde,
honesta, sincera, não busca o seu próprio
interesse, mas só pensa em como ajudar
os outros, com todo amor e carinho. Seja
um servo bom e fiel e pratica a boa palavra
de Deus, sabendo que quando o Senhor
lhe chamar para prestar contas de tudo,
você possa se apresentar de cabeça erguida
diante Dele, dizendo: Eis aqui o que Tu
confiaste em minhas mãos. O Senhor lhe
dirá: Bem está servo bom e fiel. Sobre o
pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei;
entra no gozo do teu Senhor.  Agora o servo
que não fez a vontade de Deus, Ele dirá:
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas
exteriores; alí haverá pranto e ranger de
dentes. Esteja sempre preparado, para este
encontro que em breve vai acontecer. Esta
é aminha oração. Ouça o nosso programa:
A Verdade da Palavra. Diáriamente na
GAZETA FM 107,9 das 05h30 às 06h30
e das 22h00 às 23h00. Segunda a Sexta.

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
Facebook
   catedral_dopovodedeus@hotmail.com

ALUGA-SE
APARTAMENTO NA
PRAIA DE ITAÓCA

CONTATO: (16) 3203-2192 - ELZA

Em 2014, empresas brasileiras já
precisaram implementar o Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), um novo sistema do Governo
Federal de folha de pagamento digital.
Porém, muitas delas ainda estão com
dúvidas sobre a ferramenta. De olho
nesse cenário, o Senac Jaboticabal vai
oferecer três workshops do eSocial, nos
meses de fevereiro e março de 2015.

O objetivo do novo sistema é reduzir
a burocracia, substituindo as declarações
mensais e anuais por um único
documento, o eSocial. Ou seja, as
empresas passarão a comunicar ao
Governo, de forma unificada, as
informações relativas aos trabalhadores,
como vínculos, contribuições
previdenciárias, folha de pagamento,
comunicações de acidente de trabalho,
aviso prévio, escriturações fiscais e
informações sobre o FGTS.

Para o docente da área de finanças
Sylvio Joaquim de Lima Júnior, o eSocial,
que faz parte do Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), ainda é assunto

Senac Jaboticabal oferece Workshop eSocial
Sistema está sendo utilizado em todo o Brasil, mas ainda há dúvidas sobre a ferramenta de pagamento digital

novo e quem precisa utilizá-lo não pode ter
dúvidas. “Essa ferramenta é obrigatória,
mas é para ajudar o empresário, portanto,
no workshop do Senac queremos facilitar
o entendimento para que o sistema seja bem
utilizado”, afirma.

Quando estiver em pleno
funcionamento, a ferramenta vai unificar
as informações, evitando toda a papelada
que é feita hoje em dia.

Para Andressa Aparecida Affonso,
também docente do Senac Jaboticabal, o
eSocial visa não só uma maior gestão dos
procedimentos, como também a redução e
centralização de serviços. “Esse sistema dará
um grande salto de qualidade na padronização
das incidências nas áreas de gestão de pessoas,
medicina e segurança do trabalho”, diz.

Mais informações sobre o workshop
pelo portal www.sp.senac.br/jaboticabal,
no qual as incrições são realizadas, ou pelo
telefone (16) 3209-2800.

Serviço
Workshop eSocial
Data: 21 a 28 de fevereiro de 2015
Horário: aos sábados, das 8h30 às 12h30
Workshop e Social

Data: 14 a 21 de março de 2015
Horário: aos sábados, das 8h30 às 12h30
Senac Jaboticabal

Trabalho, como se sabe, representa a
aplicação das forças e faculdades humanas
para alcançar um determinado fim,
podendo a atividade ser predominante,
física ou intelectual. É o inverso da

TRABALHO
preguiça, que significa aversão ao
trabalho. Tudo se constrói com o trabalho,
seja em casa, na profissão, onde quer que
seja, inclusive no plano espiritual.

O trabalho é a lei da Natureza.
Constitui uma necessidade. A civilização
obriga o homem a trabalhar. O trabalho
não abrange apenas as ocupações
materiais.  O trabalho se impõe ao homem
como conseqüência da sua própria
natureza corpórea e representa meio de
aperfeiçoamento da inteligência. Sem o
trabalho o homem permaneceria sempre
na infância, quanto ao intelecto. Por isso
seu alimento, segurança e bem-estar
dependem do trabalho e da atividade.

Ao extremamente fraco de corpo
premiou-lhe Deus a inteligência em
compensação. Mas é sempre um trabalho.
A natureza do trabalho está em relação com
a natureza das necessidades. Quanto
menos materiais são estas, menos material

é o trabalho, não se deduzindo disso que
o homem se conserve inativo e inútil. O
forte deve trabalhar para o fraco. Não
tendo este família, a sociedade deve fazer
as vezes desta. É a lei da caridade.

Como diz “Kardec tecendo
considerações sobre o desemprego e a
ciência econômica, ressaltando, a
importância da educação moral, que
consiste na arte de formar os caracteres
que incute hábitos, inclusive de ordem e
de previdência”. Há diversos tipos de
trabalho, como profissões diferentes e que
no conjunto, formarão todo o homem para
preencher com seu devido cargo, seja ele
de menor ou maior importância, sempre
um trabalho depende do outro, um
construtor não constrói sua obra se faltar
cada peça desse contexto para formar sua
equipe: desde o engenheiro até o servente
de pedreiro, e assim em todas as áreas de
trabalhos profissionais. Há trabalhos em
grupos, casas, nas atividades assistenciais,
administrativas etc. Todo ser humano
enfrenta dificuldades, problemas, desafios,

no seu dia a dia, inclusive em função do
trabalho que realiza. Por vezes, obstáculos,
podem constituir crises, que irão exigir
mais trabalho para serem superadas.
Importante não parar de trabalhar, antes,
durante e depois de qualquer crise,
inclusive com vistas à manutenção da paz
interior, portanto,  prossiga  sem  jamais
esmorecer, aplicando suas forças e suas
faculdades no trabalho em que, não por
acaso, você se encontra hoje, e dê graças
sempre a Deus pelo seu trabalho, de onde
sai o seu sustento e de sua família. Jamais
esqueçamos que a caridade, que representa
o AMOR em ação, nunca deve ser
esquecida no trabalho que se realiza, seja
ele de que natureza for, pois se você não
trabalhar motivado, com amor, você se
torna um funcionário ruim e infeliz, e com
certeza acabará perdendo sua vaga para
outro mais preparado. Pense sempre que:
Se você  colaborar com seu trabalho, sua
empresa crescerá e você  crescerá junto
com ela, e assim em conjunto todos serão
SUCESSO!!!

Nova Novela - Os 3 magníficos

Por Noel, O mensageiro da Paz

Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 – Centro
Informações:  (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

VENDE-SE
FURADEIRA HORIZONTAL INVICTA

Vendo usada,  toda em ferro fundido. Facilito pagto.
Tratar Aparecida 16 98134-9357.

SERRA ESQUADREJADEIRA
Vendo usada, marca Baldan SEC 2 cortes 2.000mm, com motor.

Facilito pagto. Tratar Aparecida 16 98134-9357.

SERRA ESQUADREJADEIRA
Vendo usada, marca Rockwell Invicta RT3Q, abertura 2,30m,

toda em ferro fundido e eixo inclinável. Facilito pagto.
Tratar Aparecida 16 98134-9357.

SERRA ESQUADREJADEIRA
Vendo usada, Rockwell Invicta, abertura 1,80m. Facilito pgto.

Tratar Aparecida 16 98134-9357.

DOBRADEIRA/ VIRADEIRA IMAG
Vendo usada, manual 3 metros régua lisa. Facilito pgto.

Tratar Aparecida 16 98134-9357.

DOBRADEIRA/ VIRADEIRA HARLO
Vendo usada, toda em ferro fundido, 2m. Facilito pgto.

Tratar Aparecida 16 98134-9357.

DESEMPENADEIRA INVICTA
Vendo usada, c/pés de madeira, 1,46mx0,30m. Facilito pgto.

Tratar Aparecida 16 98134-9357.

PRENSA EXCENTRICA 8 TON.
Vendo usada, ideal p/aço inox ou galvanizado, c/2 matrizes.

Facilito pgto.
Tratar Aparecida 16 98134-9357.

MÁQUINA DE SOLDA TIG WHITE MARTINS
Vendo usada, ACDC, 350 amp. Facilito pagamento.

Tratar Aparecida 16 98134-9357.

EXAUSTORES EÓLICOS
Vendo 13 usados, em perfeito estado, c/diâmetro interno de

50cm. Facilito pgto.
Tratar Aparecida 16 98134-9357.



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

LOUCAS
PRÁ CASAR

Sessão: 21:00 todos os dias.

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE
ESCLARECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA
NOVA ERA

Na matéria anterior, focalizamos o
Planeta X ou Nibiru que está sendo
rastreado pela NASA, além de outros
aspectos sobre os eventos das
Transformações Globais, dentre os quais
citamos um evento que ocorrerá em nosso
Planeta Terra, chamado “introversão
planetária”. Assim sendo, compilamos
uma mensagem ditada por SÃO LUIZ DE
GONZAGA, ao psicógrafo Diamantino
Coelho Fernandes e editada no Livro
“Vida Nova” na década de 1.960, pela
Livraria Freitas Bastos, que fornece
importantes informações e
esclarecimentos sobre esse evento.

(...) Sempre que a humanidade terrena
tiver de ascender a um novo grau na escala
da espiritualidade, sobretudo quando esta
ascensão tiver de ser coletiva, sinais desse
auspicioso acontecimento serão
difundidos por toda a superfície terrena.
Na era que todos estamos vivendo, quer
os Espíritos no Espaço quer os seres
humanos na Terra, esses sinais serão não
apenas visíveis mas também sensíveis por
toda a parte, e deles todos os homens e
mulheres da era presente tomarão perfeito
conhecimento. A vida dos planetas assim
como a dos seres, obedece a um ciclo
evolutivo que pode ter a duração de anos
como de séculos ou milênios, ao fim dos
quais um novo ciclo se apresenta para

INTROVERSÃO PLANETÁRIA

impulsionar o respectivo progresso.
Estamos assim antevendo já o que na

Terra se passará em breves anos, para o
encerramento de um e início de outro ciclo
de vida deste pequeníssimo planeta.

Um fato que todos haveis de presenciar
porque será verificado nos cinco
continentes, é o que denominarei
INTROVERSÃO PLANETÁRIA, ou seja,
a REVERSÃO DE VARIAS ÁREAS DO
PLANETA AO SEU INTERIOR POR
EFEITO DE MOVIMENTOS
TELÚRICOS, com o aparecimento de
outras presentemente ocultas às vossas
vistas. É como se PROCESSARÃO esses
fenômenos? Duas explicações podem ser
dadas à vossa compreensão, meus irmãos
encarnados.

A PRIMEIRA delas é que em
consequência de movimentos operados no
centro do planeta, GRANDES PORÇÕES
DO MESMO SERÃO EXPELIDAS COM
TAL PODER DE EXPANSÃO, QUE AS
CAMADAS SUPERIORES SE
DESINTEGRARÃO E SERÃO
ABSORVIDAS PELO VÁCUO
PRODUZIDO PELO FENÔMENO DA
EXPANSÃO. Desta maneira, podem
interiorizar-se no âmago do vosso planeta,
grandes áreas atualmente iluminadas pelo
Sol e na superfície, vindo outras ocupar
seu lugar, ou, pelo menos apresentar-se às
vossas vistas e passarem a fazer parte da
nova superfície da Terra.

Esta é uma das explicações ao alcance
da vossa compreensão.

 A SEGUNDA é a da necessidade de
modificar, em alguns pontos do globo
terráqueo, a topografia existente há
centenas de milênios, com o fim de tornar
produtivas para a vida humana, largas
áreas terrenas até agora completamente
improdutivas. ESTE TRABALHO HÁ DE
PARECER-VOS TALVEZ CICLÓPICO
PELA SUA GRANDIOSIDADE,
IRMÃOS ENCARNADOS, E EM
VERDADE O É.

OBEDECE PORÉM A PLANOS
METICULOSAMENTE TRAÇADOS
NO ALTO HÁ MAIS DE QUATRO MIL
ANOS, AGUARDANDO A ÉPOCA

CONVENIENTE À SUA EXECUÇÃO.
(....) Tranquilizai-vos porém, eu vos

peço, irmãos meus, porque em se tratando de
medidas executadas por Forças Superiores,
como no caso se trata, e mais ainda, sob a
supervisão do Nosso Amado Jesus, só o
podem ser, como efetivamente são, para a
felicidade e bem-estar de quantos forem
atingidos, e jamais para infelicidade ou
sofrimento de seus guiados terrenos.

Sabendo-se que nenhum ser humano da
era presente está na Terra pela vez primeira,
aqui tendo nascido, vivido e morrido um
sem número de vezes, não há que temer o
que possa ocorrer em face dos fenômenos
a se registrarem no planeta, desde que todos
se convençam de que a morte do corpo
apenas se dá para libertar o Espírito, porque
a vida deste sendo como é eterna, infinita,
aqueles cuja matéria perecer em
consequência das transformações operadas
na Terra, têm assegurada no mesmo
instante, não apenas a sua liberdade
espiritual, como ainda uma nova
modalidade de vida tranquila e feliz, já por
todos vivida antes da presente encarnação.

O mundo terreno, como sabeis, possui
uma área de solo fixo três vezes inferior
àquela que se encontra coberta pelas
águas. O que reduz de muito a parte
habitável pela sua população. Sendo
necessário incrementar o volume da
população da Terra, para possibilitar a
vinda ao planeta de muitos milhões de
almas de há muito aguardando
oportunidade para reencarnarem,
TORNOU-SE NECESSÁRIO
REAJUSTAR A TOPOGRAFIA DA
TERRA, CRIANDO E AMPLIANDO

ÁREAS ATÉ ENTÃO OCULTAS,
CAPAZES DE ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE UMA
POPULAÇÃO ALGUMAS VEZES
MAIOR DO QUE A ATUAL.

Ao mesmo tempo em que esse fato se
verificará na Terra, constata-se no Alto
também um grande empreendimento
destinado a receber, confortar e instalar
todos os Espíritos que deverão deixar a
Terra DAQUI PARA O FIM DO SÉCULO
(*), e serão provavelmente alguns milhões,
de maneira a que todos estes possam
bendizer quanto lhes houver sucedido,
como determinante de sua partida.

Bem sei que ao lerem estas palavras,
todos os meus irmãos começarão a pensar
naqueles que formam o seu núcleo
familiar, pela circunstância de poderem
deixá-los a seu tempo. Meus queridos:
recordareis-vos por acaso das inúmeras
vezes em que tendes estado na Terra como
parte de outros núcleos familiares iguais
ao vosso de hoje? Bem sei que não podeis
recordar-vos. Entretanto, eu vos digo que
o fato já se verificou um sem número de
vezes, e Nosso Divino Mestre Jesus
sempre tomou conta, abençoou, dirigiu e
protegeu os que ficaram, ao mesmo tempo
em que recebia a cada um de vós no plano
espiritual a que todos fostes conduzidos
em seguida à vossa desencarnação.

Assim sendo, não há porque vos
impressionardes por tal motivo.

-São Luiz de Gonzaga é considerado o
Padroeiro da Juventude Cristã.

(*) Nota: É de bom alvitre informar
que 20 anos mais ou menos antes ou
depois do ano 2.000 é um tempo
irrelevante no âmbito Cósmico, nas
vibrações da 5ª Dimensão.

LUZ & PAZ

Assim como os seres humanos, os
animais estão suscetíveis a acidentes, e
os seus donos devem estar preparados
para ajudá-los da melhor maneira
possível. De acordo com Mariana
Paranhos, médica veterinária da
UCBVET Saúde Animal, manter a calma
e passar tranquilidade ao pet são fatores
essenciais. “A prioridade é levar o cão
ou gato a um especialista com segurança,
proporcionando um atendimento
adequado e ágil. Outra observação
importante é nunca administrar
medicamentos sem que haja as devidas
recomendações”, afirma.

Ainda segundo a veterinária, as
pessoas devem ficar atentas em como
manusear o pet que acabou de sofrer um

Veterinária dá dicas de como agir
em caso de acidentes com pets

acidente. “Quando sentem dor, os
animais tendem a apresentar alterações
de comportamento, podendo ficar
agressivos. Além disso, certos cuidados
evitam que o quadro se complique e, até
mesmo, ajudam no processo de
recuperação”, explica.

O que fazer
Em primeiro lugar, é necessário

trabalhar a aproximação. “Muitas vezes,
o contato direto pode desencadear uma
reação indesejada. Por isso, faça-o
lentamente. Mantenha próximo alguns
itens que poderão ser úteis durante a
manipulação como, por exemplo, toalhas
ou panos para envolver o animal”, diz
Mariana Paranhos. Também é indicado
ligar para o veterinário para adiantar o
que aconteceu.

De acordo com a especialista, o dono
deve fazer uma avaliação do estado geral
do cão ou gato, procurando saber qual
foi a origem do acidente. Essa
informação será essencial na hora da
consulta. Para levá-lo até a clínica o mais
adequado é utilizar uma caixa específica
para transporte, mas adaptações podem
ser feitas com artigos de plástico ou
papelão. “O importante é colocá-lo em
uma área limitada para reduzir o risco
de outras lesões”, ressalta. Não tentar
remover qualquer objeto que possa estar
inserido no pet e evitar colocar os dedos
próximos à boca dele em casos de
convulsões, também são indicações
pertinentes.

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo:

(16) 99708 - 7292

VENDE-SE
01 TERRENO no Bairro Jardim São José Nº 70, Quadra “E”,

Lote 08. Pronto para construir com caixa d’agua própria, asfalto,
esgoto, e energia elétrica, tudo em perfeita ordem. 200 metros
quadrados de área total. Tratar pelo telefones: (16) 3975-1664
(fixo) com LUIZ. Rib. Preto: 99113-2836 – celular com LUIZ.
Com LUCAS pelo telefone: 98819-7670.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente EDITAL, de conformidade com o artigo 34 do
Estatuto Social, ficam todos os senhores sócios, com suas
obrigações regulares, perante a CÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS - CDL, convocados para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária “AGO”, que será realizada na sua sede social,
situada à Av. Benjamim Constant nº. 223, Centro, nesta cidade,
no dia 18 de Fevereiro de 2015 (18/02/2015), às 14:00 horas,  a
fim de tomar conhecimento do Relatório e Aprovação das Contas
da Diretoria do Ano de 2014.

Na falta de Quorum, a Assembléia poderá ser instalada em
Segunda Convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer
número de associados regulares.

Jaboticabal, 04  de Fevereiro de 2015.

____________________
Renato José Kamla

Presidente

Câmara de Dirijentes
Lojistas de Jaboticabal

Av. Benjamim Constant, 223 - Jaboticabal - SP
scpc@cdljaboticabal.com.br / administracao@cdljaboticabal.com.br

CNPJ Nº 44.547.503/0001-57

UMA NOITE NO MUSEU 3
O segredo da tumba

Sessão: 17:00 e 19:00 sábado e
domingo.19:00 sexta, segunda, terça e
quarta.

IRA SERTORI STELLA
LTDA torna público que
recebeu da CETESB a Licença
Prévia N° 52000370 e requereu
a Licença de Instalação, para
Combustíveis e Lubrificantes
para Veículos; Comércio
Varejista sito à RUA JOSÉ
CARNEIRO MESQUITA,
349, CENTRO, LUIS
ANTÔNIO – SP.

INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SUCOS
PALAZZOS LTDA, torna
público que recebeu   da
CETESB  a Licença de
Operação nº 52001628, válida
até 02/02/2019  para produção
de Suco de Frutas  pronto para
o consumo,  à Rua Francisco
Ferrari nº. 1.400, Jardim
Morumbi, Jaboticabal – SP.

MORUMBI CHECHI
GRÁFICA LTDA – ME, torna
público que recebeu da
CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº
52001623, válida até 30/01/
2018 para serviço de impressão
de rótulos, sito à Av. Carlos
Berchieri nº 2051, Cidade
Jardim, Jaboticabal - SP.

VARELAS LEILÕES
Av. Cons. Nébias, 539 – conj. 23, 2º and. – Encruzilhada – Santos/SP – CEP

11045-000. – site.: www.varelasleiloes.com.br – e-mail:
varelas@varelasleiloes.com.br – tel/fax: (13) 3307.6330

TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOTICABAL/SP
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA PÚBLICA de intimação de EDEMO JOÃO

FERNANDES, inscrito no CPF/MF sob nº 605.172.048-00. O DR. ALEXANDRE
GONZAGA BATISTA DOS SANTOS, MM. Juíz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Jaboticabal/SP, na forma da LEI, FAZ SABER, aos que o presente
Edital de 1ª e 2ª praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e
possa interessar que, por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento
de Sentença, processo 0003566-79.2008.8.0291, em que MARLENE
RODRIGUES CAMARGO FERNANDES move em face de EDEMO JOÃO
FERNANDES, que foi designada a venda do bem móvel descrito abaixo, de acordo
com as regras expostas a seguir: DA PRAÇA: Os lances serão captados por MEIO
ELETRÔNICO através do Portal www.varelasleiloes.com.br, a 1ª PRAÇA terá
início no dia 24/03/15 às l5:00h, com encerramento no dia 26/03/15 às 15:00h.
Não havendo lanço superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem
interrupção a 2ª PRAÇA com encerramento no dia 14/04/2015 às 15:00h, sendo
vendido o bem pelo valor mínimo de 60% da avaliação judicial, (ambas em horário
de Brasília). CONDIÇÕES DE VENDA: O bem móvel será vendido no estado em
que se encontra. As fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado estarão
disponíveis no site do Gestor. DO CONDUTOR DA PRAÇA: A praça será
conduzida pelo Gestor Varelas Leilões – (habilitado pelo TJ/SP). DÉBITOS: Fica
o arrematante responsável pelas despesas gerais relativas à desmontagem, transporte
e transferência patrimonial do bem arrematado, bem como eventuais débitos
pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e
tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do artigo
130 CNT. DOS PAGAMENTOS: O arrematante deverá efetuar o pagamento do
preço do bem arrematado e da comissão de 5% (cinco por cento), sobre o preço do
a título de comissão a VARELAS LEILÕES, no prazo de até 24 horas após o
encerramento da praça através de guia de depósito judicial em favor do responsável,
ambas emitidas e enviadas por e-mail pelo Gestor. A comissão devida não está
inclusa no valor do lance e não será devolvida, salvo por determinação judicial.
REMIÇÃO DA EXECUÇÃO/ACORDO: Se, após a publicação do edital, e antes
de alienado o bem, o executado quitar a dívida ou realizar acordo, deverá pagar a
importância atualizada dos débitos, mais juros, custas, honorários advocatícios e
a comissão devida ao Leiloeiro de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação
do bem. Aplica-se o mesmo percentual em caso de adjudicação do bem pela
exequente. RELAÇÃO DO BEM: Uma Caminhonete, marca/modelo, Ford F-250
XLT F22 – Super Duty, cabine simples, cor prata, com placas EDA 3321 –
Jaboticabal/SP, ano/modelo 2008/2009, movida à diesel, chassi
9BFFF22C69B059430, Renavan 987790005. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$
66.322,88 (Sessenta e seis mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos),
para janeiro/2.015. ÔNUS: Constam débitos de IPVA/LICENCIAMENTO/TAXAS
com valor estimado de R$ 1.201,79 (Hum mil duzentos e um reais e setenta e
nove centavos), para janeiro 2015. Débitos desta ação, R$ 71.729,33 (Setenta e
um mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), janeiro/2015. Não
constam nos autos ônus, recurso ou causa pendente de julgamento até a presente
data. Cabe ao interessado a verificação da existência de demais débitos e ônus
incidentes sobre o imóvel. Nos termos do artigo 687, parágrafo 5º do CPC o(s)
executado (s), cônjuges ou terceiros não sejam encontrados, intimados ou
cientificados por qualquer razão das datas das praças, valerá o presente como
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. E para que produza seus fins,
efeitos e diretos, será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da Lei. Jaboticabal, 29 de janeiro de 2015.

VENDO EDÍCULA
Edícula bem localizada no bairro Nova Jaboticabal
- 4 cômodos mais garagem
- terreno 14 X 33
- Valor: R$ 170.000,00
Direto com o proprietário

Ricardo (16) 9.9112-0299 ou 3203-3090
Aceito carro ou imóvel de menor valor como parte do pagamento.

José Roberto Jans ME, torna público que requereu da CETESB
a Renovação da   Licença de Operação para Posto revendedor  na
Avenida Comendador João Maricato, 2151, Jardim Angélica,
Jaboticabal/SP.
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PORTARIA Nº 32/2015

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

NOMEIA, a partir desta data, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO da Câmara Municipal
que ficará assim constituída: Funcionários LUIZ CARLOS DOS SANTOS – Presidente,
CARINA MOREIRA, HOMERO MARCIANO Membros.

Registra-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 05 de janeiro de 2015.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 34/2015

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

Em virtude do Ponto Facultativo decretado na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 16
de fevereiro, segunda-feira de carnaval, RESOLVE que a Sessão Ordinária realizar-se-á no
primeiro dia útil subsequente, dia 18 de fevereiro (quarta-feira), às 20hs.

Registra-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 29 de janeiro de 2015.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
Presidente

PORTARIA Nº  31/2015

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

RESOLVE:
Em cumprimento ao disposto no artigo 74 da Constituição Federal e atendimento aos

apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constantes do Item A.2 (Do
Controle Interno), do Relatório de Inspeção as Contas Anuais de 2012, TC-2556/026/12 e
Item A.2 (Do Controle Interno), do Relatório de Inspeção as Contas Anuais de 2013, TC-
000453/026/13, da Câmara Municipal de Jaboticabal, NOMEAR os funcionários pertencentes
ao quadro efetivo de pessoal do legislativo, Odair Casari, Silvia Cristina Mazaro Fermino e
Solange Mary Fernandes, sob a presidência do primeiro, para comporem a COMISSÃO DE
CONTROLE INTERNO da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para fins
legais a 01 de janeiro de 2015.

Registre-se e cumpra-se

Jaboticabal, 05 de janeiro de 2015.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

Câmara Municipal de Jaboticabal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 631, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 02 de
fevereiro de 2015, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de
Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO
Institui Diploma Comemorativo aos “25 anos da Pastoral da Criança na Diocese de Jaboticabal-

SP” que será outorgado aos Coordenadores da Pastoral e dá outras providências.
Autor: João Roberto da Silva
Art. 1º Fica instituído o Diploma comemorativo aos “25 anos da Pastoral da Criança na

Diocese de Jaboticabal”, em função da comemoração de aniversário da Pastoral da Criança.
Paragrafo Único - Os coordenadores da Pastoral da Criança homenageados de que trata o

“caput” desse artigo são:
a) Dom Antônio Fernando Brochini;
b) Dom Geraldo Majella Agnelo;
c) Dra. Zilda Arns Neuman (em memória);
d) Irmã Odette Silva (em memória);
e) Frei Walmir Neves de Barros;
f) Zenaide Cândida Trinch Buzeto;
g) Julia Boneti Pinto;
h) Penha Aparecida Gonçalves Barbosa;
i) Regina Marcia Joaquim de Paula;
j) Elenice Ap. Cruzato Rodrigues;
k) Sueli Aparecida Ramalho de Oliveira;
l) Neisi Almeida Faria Takashi.
Art. 2º A entrega de honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizado no ano de 2015, em

data e local a serem designados pelo presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto- Legislativo correrão por conta

de verba própria consignada no orçamento vigente.
Art. 4º Fica revogado o Decreto-Legislativo nº 617, de 22 de abril de 2014.
Art. 5º Este Decreto-Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, aos 02 de fevereiro de 2015.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de
Jaboticabal, aos 02 de fevereiro de 2015.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 437/2015)
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 52/2015)

PORTARIA Nº 33/2015

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

RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 16 de
fevereiro (segunda-feira), em virtude do feriado de 17 de fevereiro (Carnaval), voltando às
atividades dia 18 de fevereiro (quarta-feira), às 12hs.

Registra-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 29 de janeiro de 2015.

DR. EDU FENERICH
Presidente

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
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

GUILHERME
 ROSSETI:
O QUE É
QUE O

RAGAZZO
TEM?

Guilherme  tem 22
anos e  uma beleza
distribuída em 1,85 de
altura, que conta com
um corpo prá lá de
escultural, todo
desenhado numa
a l i m e n t a ç ã o
balanceada, academia
e  boas pedaladas.
Além disso, o rapaz
tem simpatia, carisma,
e humildade para dar e
vender. Estudante de
Engenharia, o talento
já esta na área da moda
há exatamente 07 anos.
Além de estrelar em
trabalhos para marcas
famosas, o belo já
aterrissou em vários
concursos de beleza,
entre eles o Mister São
Paulo.

Atualmente o
escorpiano, com
descendência italiana,
vive em Ribeirão Preto
e é representado pela
Diamonds Agency.

Vamos ficar de olho
nele!

Na segunda-feira, dia 02, às 20 horas,
a Câmara Municipal realizou a primeira
Sessão Ordinária de 2015, que passa a ser
conduzida pelo Presidente Dr. Edu
Fenerich, no biênio 2015-2016.

Inicialmente, houve o uso da tribuna
pelo Secretário de Planejamento André
Nozaki, que falou sobre os desafios de
Jaboticabal nos próximos anos; a
importância da proximidade entre o
Legislativo e o Executivo; e obras
concluídas e em processo de finalização.

Foram lidos, discutidos e aprovados os
seguintes projetos:

Câmara Municipal realizou a primeira Sessão Ordinária de 2015
Projeto de Lei Ordinária 362/2015, que

autoriza a Prefeitura Municipal de
Jaboticabal a celebrar convênio com a
Associação “Jesus Fonte de Água Viva”
de Taquaritinga/SP. Autoria: Executivo
Municipal;

Projeto de Lei Ordinária 366/2015, que
revoga a Lei nº 3.928, de 27 de agosto de
2009, que denominou de Dr. Avelino
Geraldo Martins Neto (Paçoca), o Centro
Integrado de Atendimento à Família nº 8 -
CIAF VIII. Autoria: Dr. Edu Fenerich;

Projeto de Lei Ordinária 337/2014, que
institui o dia de Comemoração da

Campanha “Quebrando o Silêncio” em
Jaboticabal. Autoria: Prof. Amaral;

Projeto de Decreto 49/2014, que
outorga o Título de Cidadão
Jaboticabalense ao senhor Augusto Amaro
Neto. Autoria: Rubinho Gama;

Projeto de Decreto 50/2014, que
outorga o Título de Cidadão
Jaboticabalense ao senhor Antônio
Joaquim Moura. Autoria: Junior De
Vitto;

Projeto de Decreto 51/2015, que dá
nova redação ao artigo 2º do Decreto
Legislativo nº 217/98, de 26 de fevereiro

de 1998, e agora passa a ter a seguinte
redação: “Artigo 2º - Todos os anos, no
dia 08 de março, ou no dia útil
imediatamente anterior à data, haverá na
Câmara Municipal Sessão Solene para
entrega de Diplomas Comemorativos
encerrando as comemorações”. Autoria:
Dr. Edu Fenerich;

Projeto de Decreto 52/2015, que
institui Diploma Comemorativo aos “25
anos da Pastoral da Criança na Diocese
de Jaboticabal- SP”, outorgado aos
Coordenadores da Pastoral. Autoria: Prof.
João Roberto.

Texto e direção: Vitor Branco
ELENCO: O espetáculo conta

com um elenco experiente formado
por Vitor Branco (A Praça é Nossa,
A Próxima Vítima), Wanderlei
Grillo (ex-malhação), Bruna
Andrade e Fernando Negah.

Alguns ingredientes conseguem
transformar uma história
aparentemente comum em uma
comédia teatral formidável. O
resultado de 12 anos de sucesso foi

 Neste dia 07  “PROCURA-SE mulher perfeita.com”
em um texto dinâmico com excelentes
atores e uma boa direção.

O espetáculo “Procura-se Mulher
Perfeita.com”, seguiu a receita e vem
lotando os teatros por onde passa. O
produtor e ator Vitor Branco transformou
o texto em sucesso de bilheteria na capital
e agora segue com uma turnê
apresentando em teatros por todo o Brasil.

Leleco: Um cabelereiro bem sucedido
e famoso da alta sociedade de Manaus.

Um sujeito assumido, competente,

sistemático e possessivo.
Gustavo: Abandonado pela família

com 18 anos veio a ser criado por
Leleco. Seu sonho era estudar em São
Paulo, mas acabou viciado em internet,
envolvendo em sites de relacionamentos
e mudando os planos.

Suzana: Uma garota apaixonada,
ciumenta, implicante e misteriosa.

O que pode acontecer quando Leleco
descobre que seu protegido casou em São
Paulo? Pior, depois de sua morte

inesperada tenta resolver o problema
voltando como espírito para atrapalhar a
vida de Gustavo. Está armada a confusão.

“Procura-se Mulher
Perfeita.Com”, uma comédia de
outro mundo. No Cine Theatro
Municipal, às 21 horas.

Um texto engraçado e divertido
que não cai no vulgar. O texto foi
inspirado no filme Ghost e a
montagem também relembram trilhas
de grandes sucessos do cinema.
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VENHA CONHECER OS MODELOS
SHINERAY EM NOSSA LOJA!!!

PREÇOS ESPECIAIS !!!

Versos retirado do livro “Trovas
de Rodeio Bala de Prata &
Amigos”.

Eu bebo
cachaça,  cerveja.

Toco viola e violão
Canto moda sertaneja,
Prá distrair meu

coração
Só assim, para espantar
Essa tal de solidão!
Ooo, vichiii, vichiii,

vichee!!!

Agilidade, economia e resistência, em modelos especialmente desenvolvidos
para a sua vida na cidade. A Bull Motors criou o melhor custo benefício,
combinando desempenho, versatilidade e estilo. O resultado são motos perfeitas
para qualquer situação, que vão deixar o seu dia a dia muito mais dinâmico.

“ARTUR STIGLIANO SILVA... que no dia 18 de abril e em todos os dias de sua

vida, você continue com sua doçura e o carinho que sempre tem com todos. Que seus

desejos se realizem, e que se transforme em uma pessoa cada vez melhor, com respeito

aos outros. Que a humildade, a honestidade, a paciência e a perseverança, não sejam

somente suas qualidades, mas sim, que façam parte de seu ideal de vida”. Te amamos

muito! Seus pais Fernanda de Moraes Stigliano e Lúcio Carlos Guizzo da Silva, e seu

irmão Ian Stigliano Silva.

“IAN STIGLIANO SILVA... que no dia 09 de fevereiro, seja

especial de seu nascimento e em todos os outros dias da sua

vida, você possa realizar seus sonhos e alcançar seus objetivos,

sendo um homem de bem, responsável e que continue amável,

doce, inteligente e surpreendente”. Seus pais Fernanda Moraes

Stigliano e Lúcio C. Guizzo da Silva, e seu irmão Artur te amam

e estão dispostos a te amar e te ajudar por toda a vida!

Ivan Brandimarte, te parabenizamos pelo seu aniversário
que acontecerá dia 11 de fevereiro. Que você consiga realizar
todos os seus sonhos. FELICIDADES!

Samuel Nucci Marcom completará mais um ano de
vida dia 11 de fevereiro. Desejamos saúde, paz e sucesso!

A  GAZETAPÁGINA 08 SÁBADO, 07  DE FEVEREIRO DE 2.015


