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Ter princípios é arriscar

grandiosidades para alcançar

privilégios da vida

No universo de nossas decisões,

necessário estar presente a

concretização de sonhos

Enfrentar desafios é galgar

expectativas e vencer obstáculos

Uma equipe multidisciplinar da
Prefeitura de Jaboticabal voltou a
atuar na ponte na Avenida Carlos
Berchieri (Marginal) desde
quarta-feira (25). Médicos,
enfermeiros, psicólogos,
assistentes sociais, secretários
municipais e operários da limpeza
pública se uniram para levar saúde
aos oito moradores da região. A
ação integra a campanha
“Informação salva vidas. Esmola

não!”.
Funcionários das secretarias da

Assistência Social acolheram os
moradores de rua, alertando, mais
uma vez, a importância do
tratamento. “Nosso trabalho é
conversar e, com paciência,
explicar que o melhor caminho é
o tratamento, o convívio com a
família. Oferecemos todo tipo de
ajuda: médica, psicológica, social
e emprego”, reafirma a secretária
da pasta, Eliete Travaini Lopes.

Médicos e enfermeiros
realizaram o atendimento médico
no local, na quarta-feira (25).
“Eles já são pacientes da saúde
pública mas o índice de falta às
consultas é altíssimo. Por isso,
resolvemos trazer um ônibus

Prefeitura realiza ação na marginal para tratar os moradores de rua
Esmolas garantem R$ 100 por dia em Jaboticabal

equipado até eles. O Saúde Móvel
estará na região da marginal a cada
15 dias”, informa a secretária de
Saúde, Renata Assirati. “Abrimos
todas as portas: oferecemos
internação para tratamento e
colocamos toda a equipe da
prefeitura à disposição deles. Mas
é preciso que eles aceitem a nossa
ajuda, não podemos, por lei,
obrigá-los, nem mesmo a tomar os
remédios”, completa a secretária.

Assistentes sociais,
enfermeiros e psicólogos
conversaram, mais uma vez, com
os moradores, na quinta-feira (26).
Uma equipe da Secretaria de
Obras deu início à limpeza do rio,
roçamento do mato e demais obras
de recuperação das margens do
rio.

A ação contou com o apoio da
Polícia Militar e do Departamento
Municipal de Trânsito.

A volta para casa e o
tratamento

Para Eliete Travaini, o principal
objetivo da campanha é convencer
a população em situação de rua a
voltar para suas famílias.
“Buscamos restabelecer o vínculo
com os pais, filhos ou avós.

Trabalhamos com cada morador,
com os membros de sua família
para aceitá-lo de volta. É um
trabalho lento, a longo prazo.
Alguns já estão com alto índice de
dependência e o recomendado é a
internação médica. Estamos, mais
uma vez, tentando convencê-los a
mudar de vida”.

Dos oito moradores da ponte,
três não aceitaram nenhum tipo de
ajuda. “Conseguimos dar mais um
passo. O tratamento dos que
aceitaram também será a longo
prazo, porque muitos fogem e
voltam para as ruas. O mesmo
acontece com os que decidiram
voltar para casa. Nosso trabalho é
contínuo”, conclui.

Esmolas garantem R$ 100
por dia

Um morador que não quis ser
identificado (35 anos) informou,
em entrevista às rádios locais, que
arrecada cerca de R$ 100 por dia
com as esmolas que recebe da
população. “Moro há dois anos
nas ruas. Sou paulistano, mas
gosto de Jaboticabal. Tenho
família, mas prefiro morar nas
ruas. A equipe da prefeitura já
passou várias vezes aqui, mas não

quero ser internado. Sou
dependente do crack e não quero
ajuda de ninguém”, explica os
motivos para negar a ajuda.

Para Eliete a população pensa
ajudar ao dar esmola, mas o
caminho é o inverso. “Pelo
contrário. Ao dar esmola a pessoa
está contribuindo para que todas
essas pessoas continuem nas ruas.
Estamos fazendo nossa parte e

contamos com a ajuda de todos
nesta campanha”, convoca.

Ação em números: 09 Pessoas
moram na ponte (devido a

dependência de drogas. Todos tem

família/casa para morar), 01
Aceitou ser encaminhado para a

Casa Transitória e serviços de
saúde , 03 aceitaram internação
para tratamento contra as drogas
(banho, alimentação, exames de
saúde e internação), 02 aceitaram
voltar para as famílias e 03 não
aceitaram ajuda.

Desde o início de 2015, a
Prefeitura vem instalando
diversas academias ao ar livre no
m u n i c í p i o . R e s i d e n c i a l
Jaboticabal,Parque dos

População aprova instalação de academia ao ar livre
Projeto vem beneficiando diversos bairros da cidade

Laranjais, Praça das
Jabuticabeiras, São Roque e
Jardim das Rosas já receberam os
equipamentos.

“A população está adotando

um estilo de vida mais saudável e
utilizando os aparelhos instalados.
Quero agradecer publicamente a
nossa Líder de Governo, Doutora
Andréa Delegada, pelo empenho
em conquistar as novas academias
para Jaboticabal”, afirma o
prefeito Raul Girio.

A população aprovou a
instalação das novas academias.
“Moro próximo ao Parque dos
Laranjais e diariamente utilizava
a academia instalada no Lago
Municipal. Agora tem uma
instalada bem próximo de casa, e
fica muito mais fácil e cômodo
para me exercitar”, afirma Mário
Barbosa, morador da Rua
Francisco Puzzoni.

Nova academia – As equipes
da Secretaria de Obras preparam

uma área para a instalação de uma
nova academia ao ar livre no
Parque das Araras. A expectativa
é que os aparelhos sejam fixados
em até 15 dias.

A academia terá todos os
aparelhos existentes nas outras
academias. O projeto oferece a
Rotação Dupla Diagonal, que
aumenta a  mobil idade das
articulações dos ombros e dos
cotovelos; o multi-exercitador
que for ta lece ,  a longa e
aumenta a flexibilidade dos
membros  super iores  e
inferiores e o simulador de
cavalgada,  que fortalece a
musculatura  dos  membros
infer iores ,  super iores  e
aumenta  a  capacidade
cardiorrespiratória.



Arnaldo Jardim é Secretário de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo

José Fernando Stigliano

Redação, Administração e DEPARTAMENTO COMERCIAL: Avenida
General Osório Nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100

e-mails: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br

agazeta@asbyte.com.br

Fone: (0xx16)  3202.2636
http://www.jornalagazetajaboticabal.com.br/
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito
Impresso na Gráfica: 1ª PÁGINA - São Carlos/SP - Interpress Comunicações

Editoriais Ltda. - CNP Nº 60.394.848/000l-74 - Avenida São Carlos Nº 1.799 -
Telefone: (16) - 3373-7373 - Departamento Comercial GIAN -.

Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Bairro Santana
CEP: 02036-022 - Fone: (011) 2971-1000
Distribuído nas cidades: Jaboticabal, Guariba, Monte Alto, Bebedouro,

Taquaritinga, Taiuva,  Taiaçu, Vista Alegre do Alto, Cândido Rodrigues, Fernando
Prestes, Pradópolis, Barrinha, Pontal, Pitangueiras, Ribeirão Preto, Dumont,
Américo Brasiliense.

Matérias e/ou artigos assinados não representam necessariamente a nossa opinião,
sendo responsabilidade de seus autores.

EXPEDIENTE

Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - Mtb nº 33.489
Jornalista: José Roberto Scandelai - Mtb nº 33.487

Empresa Jornalística Scandelai & Scandelai Ltda-ME
Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562

Por  Monsenhor Jonas Abib

Pr. Anastácio Martins

A  GAZETAPÁGINA 02 SÁBADO, 28  DE FEVEREIRO DE 2.015

P/ HELDER F. SIMURRO

P/ Maria Cappatto

A gente sofre, e muito, quando se dá
conta que perdeu definitivamente um
amor, que a separação é definitiva, não tem
volta. Parece que a vida não faz mais
sentido. Nos entregamos à tristeza, à raiva.
É natural. Com o tempo, porém, isso passa,
retomamos a nossa auto-estima e seguimos
em frente – para viver outras paixões e
até mesmo outras desilusões.    

Apesar de isso nunca estar em nossos
planos, o amor pode chegar ao fim. Um

O fim de um amor não é o fim do mundo. Outros amores virão

dia aquela pessoa a quem nos dedicamos
e com quem fazíamos planos nos diz que
“infelizmente acabou”. Não é por nada que
fizemos, não há culpa ou motivos,
simplesmente chegou ao fim. Quando
acontece, é difícil de acreditar.
Prometemos mudar, propomos “dar um
tempo”. Nada adianta – e é melhor assim.

Receando encarar a verdade, as
mulheres  geralmente se culpam – “o que
foi que eu fiz?” – ou desculpam – “ele tem
medo de amar”. Porém, apesar de doer, é
melhor enfrentar o fim e até agradecer a
quem tem a coragem de dizer a verdade.
Ao menos não prolonga a agonia de algo
que já acabou.

Muitos comportamentos sinalizam que
já não somos amados. Ele ou ela está
sempre dando desculpas para o
distanciamento: muito trabalho, cansaço,
demandas da família, dos amigos. Ora,
quem ama sente saudade, quer ficar junto,
viajar, conhecer nossa família, apresentar
os amigos. Se isso não acontece é porque
não há amor, e o melhor para todos é
desistir enquanto ainda resta alguma
dignidade.

O homem sente mais dificuldade de
dizer claramente que acabou. Se é

cavalheiro e educado, não quer ferir aquela
a quem amou. Ao mesmo tempo, teme que
ela possa fazer escândalo. Por isso, prefere
dar as dicas e esperar que ela tome a
iniciativa. Se não dá certo, vai levando
enquanto sente alguma atração sexual,
mesmo que já tenha outra. Muitas vezes
ela até percebe que acabou – “quem quer
dá um jeito, quem não quer inventa uma
desculpa”, diz um provérbio árabe –, mas
não admite, se ilude, cria a esperança de
que seja só uma fase. Só cai na real
quando, uma vez longe, ele não telefona,
desaparece.

Claro que a rejeição e o abandono
machucam. Ao fim de um amor há quem
chegue a pensar: “Se ele ou ela tivesse
morrido seria melhor”.

A pessoa vive as mesmas fases do luto.
Primeiro, a negação: “ela ainda me ama,
pois vai volta”; “ele me ama, mas tem
medo”. A cada tentativa de volta, porém,
há a humilhação de aceitar a realidade.
Depois disso, vem a percepção do que se
perdeu – a companhia, o carinho, os planos
conjuntos. E tudo piora quando se
descobre que há outra pessoa: “O que ela
ou ele tem que eu não tenho? Juventude,
beleza, dinheiro?” Essa descoberta acaba

com a auto-estima, mas o melhor é se
conter. Quem quer viver um Atrás da Porta
– lembra-se da música do Chico Buarque
(67)? – e se arrastar, se humilhar, arrancar
os cabelos, que o faça, mas a sós, sem
deixar o outro saber. Por fim, vem a raiva,
que nos ajuda a superar tudo. Lembramos
dos defeitos, das indelicadezas, das nossas
desconfianças que se revelaram certezas.

Uma grande ajuda pode vir dos
amigos, da família, que nos dizem como
somos bonitos, legais e que tudo vai
passar. Também é bom lembrar que
conseguimos superar e esquecer outros
amores, por mais que na época parecesse
impossível. Com o tempo vem a cura, a
libertação, a consciência de que é melhor
ficar só do que com quem não nos ama
mais e, finalmente, a superação, a volta
do amor-próprio, o orgulho de ter
conseguido se livrar de uma dor que nunca
acabava.

Aí, é hora de comemorar: “Estou só e
sobrevivo, acordo e me sinto feliz.” Em
vez de Atrás da Porta, cantamos Olhos
nos Olhos, do mesmo Chico: “Quero ver
o que você faz/ Ao sentir que sem você
eu passo bem demais/ E que venho até
remoçando,/ Me pego cantando, sem
mais nem por quê.” E assim seguimos em
frente... mas vivendo muito bem sem
você, obrigado!!!

Machado de Assis acreditava que o
Tempo é o mais nobre dos Alquimistas. O
objetivo máximo da Alquimia sempre foi
a de alterar de uma coisa para outra. A
maior conquista dos Alquimistas foi a

 REFLEXÃO - O TEMPO... A MUDANÇA... A OPINIÃO...
Capacidade da busca e a Serenidade diante
do Tempo.

Com isso, os Alquimistas criaram uma
postura inteiramente nova para a
Humanidade: eles buscavam a eternidade
através dos elementos e das substâncias,
e não apenas através do Céu. Tomaram a
medida do Tempo com o uso da
ampulheta, “mãe do relógio”, com mais
precisão que a posição do Sol.

Os Alquimistas fizeram a Humanidade
perceber que o Micro representa o Macro
ou que o Pequeno é tão vasto quanto o
Grande. Foram eles que instigaram todos
o que buscavam e indagavam o significado
das coisas a considerar como verdadeiro
o que é durável ao longo do Tempo.

Compomos nossas fantasias, Cremos
em muitas coisas e Afirmamos outras
tantas, porém só nos sentimos seguros com
os fatos que menos Mudam  –  acreditamos
que somente a estabilidade traz conforto.
O Medo do Futuro pode nos tornar Servos

dos videntes, ter culpa do Passado
consegue nos transformar em  Servos, ou
pretensas  vítimas.

Mas, a confiança na Mudança das
coisas, a  Crença na relatividade dos  fatos
e dos atos nos tornam Livres, Alegres e
Otimistas. O Tempo avança em busca da
verdade. Cabe a nós, apenas e felizmente,
viver bem o limite Temporal da própria
existência. Predomina em nós a noção de
que tudo Muda e nada é eterno.

Basta nos distanciarmos um pouco das
coisas, dos  lugares e das pessoas para  que,
ao retornar, possamos perceber que
existem diferenças. Essas diferenças, às
vezes, são  mais fortes na coisa em si, e,
em outras vezes, na forma como as  vemos.
É a forma como vemos as coisas que
constitui nossa Opinião, ou Ponto de Vista.

Para vermos com precisão e
profundidade, é necessária a  Opinião: ela
é o Juízo ou o Conceito que arquitetamos
diante das  informações que temos sobre

algo. A Mudança é inerente ao Mundo e,
se é nele que vivemos, forçosamente
teremos de construir Opiniões sobre como
ele era, como está e como será.

Diante de todas as Mudanças do
Mundo, o que carregamos de mais nosso,
na Vida, são as nossas Opiniões. Não é a
Opinião dos outros que precisamos
carregar, pois, quando Concordamos com
elas, tornam-se nossas, trazendo como
vantagem a satisfação social de conviver
com um Grupo que pensa em uníssono.

Aceitarmos  as  Opiniões dos outros é
ter Consciência de que eles Pensam
daquela maneira, mesmo que nós  não
Concordemos.

Devemos nos informar, para
formarmos uma Opinião e emiti-la, pois
nos sentiremos mais Vivos e Atuantes. Só
nos informando teremos um Conceito e
não um Preconceito sobre as Pessoas, e as
Coisas.

Texto inspirado em livro do Psiquiatra
Edson Engels  –  José Fernando Stigliano

Como nunca antes na história deste
País, o governo da presidente Dilma está
atingindo um dos mais elevados índices
de frustração de expectativas da sociedade
brasileira. Promessas jogadas ao vento na
campanha eleitoral e medidas até agora
incapazes de reativar a economia estão
colocando em xeque as chances de
colocarmos o Brasil no caminho do
desenvolvimento.

A morosidade e a indecisão do governo
já comprometem áreas estratégicas de
nossa economia, como é o caso do setor
sucroenergético que enfrenta uma crise
que se arrasta desde 2008. Cerca de 300
mil postos de trabalho agrícola foram
extintos, mais de 60 usinas foram fechadas
e 66 unidades estão em recuperação
judicial, e mesmo assim o governo reluta
em adotar medidas para reativar o setor.

A crise atinge generalizadamente
plantadores e fornecedores de cana-de-
açúcar, empresários, a indústria de base
do setor e trabalhadores da área agrícola,

Indiferença oficial com o etanol
industrial e de serviços. O setor se
mobilizou e conquistou, no ano passado,
o aumento do teto da mistura de álcool
anidro à gasolina, dos atuais 25% para
27,5%.

Depois da luta pela aprovação da
proposta no Congresso Nacional e da
sanção da presidente Dilma no ano
passado, o aumento da mistura aguarda a
autorização do governo. O ministro-chefe
da Casa Civil, Aloizio Mercadante,
prometeu que o aumento da adição de
etanol na gasolina seria feito neste mês,
só que essa semana mudou a previsão. Ela
só se dará a partir de abril, frustrando mais
uma vez as expectativas de o setor começar
a por um ponto final na crise.

A relutância na autorização é
comparável com a decisão tardia da
retomada da Cide, uma reivindicação do
setor sucroenergético para resgatar o
diferencial tributário do etanol em relação
à gasolina.

Na luta para colocar novamente em pé
nosso combustível renovável, a Frente
Parlamentar do Etanol apoiou a
mobilização do setor sucroenérgetico para
chamar atenção do descaso do governo
com o programa do etanol. A frente
também autuou ao lado de entidades
representativas da cadeia da cana para
regulamentar o programa de eficiência
energética (Inovar Auto) dos motores
movidos a etanol; no incentivo à produção
de energia elétrica pela biomassa da cana;
e na desoneração do PIS/Cofins para os
produtores de cana, mas o aumento da
mistura, que poderá trazer novo alento aos
produtores de etanol, infelizmente
continua pendente por equívoco e omissão
do governo federal.

Em 2014, 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 previsão é de que o aumento da
mistura de etanol à gasolina 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.

Em São Paulo, o governador Geraldo
Alckmin tem dado importantes
contribuições para a superação da crise
enfrentada pelo setor sucroenergético. O
estado possui o menor ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços) do Brasil para etanol hidratado.
Enquanto a média das demais unidades
da federação fica em 22%, em São Paulo
a arrecadação junto ao segmento é de 12%.
Na primeira semana de fevereiro, o
governo estadual assinou decreto alterando
o regulamento do ICMS para simplificar,
racionalizar e atualizar as normas
tributárias do setor sucroenergético. A
medida beneficia os municípios com
usinas e atividades que integram a cadeia
produtiva do setor.

Do ponto de vista prático, a medida
possibilita e agiliza o uso de diferimentos,
amplia o conceito de co-geração de energia
e permite que além do uso do bagaço da
cana para gerar eletricidade, outros
materiais podem ser usados para produzir

energia. Isso pode aumentar
significativamente a participação da
bioletricidade na matriz energética
paulista.

Por meio da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento, o governo paulista
também está empenhado para o
fortalecimento do etanol, 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 as medidas de
logística; na viabilização da
bioeletricidade e também no apoio político
às reivindicações do setor.

É esse comprometimento que os
plantadores, fornecedores de cana e
produtores de etanol exigem do governo
federal para o setor que apresenta um
diferencial competitivo para o Brasil na
produção de um combustível renovável,
ambientalmente correto e viável
economicamente.

O etanol é o nosso grande diferencial num
mundo que luta contra a emissão de gases do
efeito estufa, que combate as mudanças
climáticas e que busca novos parâmetros para
uma economia de baixo carbono.

Os atuais improvisos e promessas não
cumpridas pelo governo com o setor
precisam urgentemente ceder lugar a
medidas mais estruturadas e planejadas
para ajudar o País vencer a estagnação
econômica que mergulhou.

A indiferença governamental à crise
vivida pelos produtores de etanol tem de
ser superada por meio do bom senso.
Aumento da mistura do álcool anidro à
gasolina para 27,5% já!

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

A eternidade marca entre nós uma
ação e reação, nos tempos idos da
imortalidade do ESPIRITO. Caminhamos
à procura de momentos felizes, horas de
realidades e minutos de sabedoria,
segundos de paz e união. As encarnações
se sucedem nos tempos. Precisamos
estudar e adquirirmos conhecimentos,
para lentamente passarmos pelos testes e
provas de difícil aprovação, perante as leis
de DEUS. A evolução é lenta e cresce com
o tempo, acumulando qualidades que nos
livra das trevas e da ignorância. A
reencarnação é uma  realidade. É a volta
do espírito ao corpo, em tempo marcado
pela ida e volta, de um plano para outro,
com compromissos estabelecidos, para
futuros compromissos na família, num
relacionamento a curto e a longo prazo.

A PASSAGEM PELO PLANETA
TERRA. SOMOS ETERNOS.

Vivemos apoiados na posição de
duvidas a respeito das reencarnações, que
nascemos para num plano de recuperação
espiritual, num planeta escola.DE
PROVAS E ESPIAÇOES, para
pagamento de dívidas contraídas no
passado, em vidas anteriores.Tudo pode
acontecer, num processo de acertos de
contas entre todos os habitantes,
principalmente dentro da família, com os
afins, para um entendimento de vibrações
negativas, para as positivas, de  ódio para

A TRAJETÓRIA QUE REALIZAMOS É ETERNA
amor, de orgulho para humildade, de
egoísmo para um desprendimento, dentro
da caridade.O evangelho no lar ajuda
muito o entendimento, trazendo a paz, o
amor e a união, numa reunião fraterna, o
ambiente estará em uma completa
harmonia. Se pudermos nos entender e
estudarmos em conjunto, não só o livro
da BOA NOVA -  O EVANGELHO
SEGUNDO O ESPIRITISMO, como
outros livros e mensagens, vindas do plano
espiritual, através dos espíritos, que são
guias de luz e bastante evoluídos e
conhecedores das leis de DEUS, onde os
MÉDIUNS, encarnados se servem de
instrumentos para  serem  intermediários
entre um plano e outro

VIVEMOS APOIADOS NA FÉ,
ESPERANÇA, CARIDADE. PORQUE
FORA DELA NÃO HÁ SALVAÇÃO.
TEMOS QUE SER HOJE, MELHOR
QUE ONTEM. O AGORA É O
MOMENTO DA LUZ  DE HOJE, QUE
PRECISA SER FORTALECIDO PELO
AMOR, QUE NOS LEVA AO PERDÃO
COM HUMILDADE. SONHAMOS
COM A FELICIDADE, ABRAÇADOS
NAS SAUDADES E LIGADOS NAS
LEMBRANÇAS.

A educação é fundamental para o
aprimoramento das ações e reações, diante
dos problemas que aparecem, no decorrer
de nossa existência, no mundo material,
que segue diretrizes e leis naturais, vindas
de DEUS E DE JESUS. A  força do
pensamento tem que ser concentrada no
bem e na prática da caridade, num objetivo
maior, no exercício da caridade. A riqueza
espiritual está na razão direta do
fortalecimento do espírito encarnado, que
precisa ser um realista do fortalecimento,
nítido e perfeito, num comportamento que
nos leva a uma vida, no caminho da  porta
estreita e alcançarmos  a luz no fim de um
túnel, para chegarmos a uma conquista
universal. O livre arbítrio nos leva a uma
liberdade de agirmos livremente e
tomarmos nossas decisões certas, ou
erradas, no comprimento  de nossos
devere, para adquirirmos nossos  direitos.
SOMOS  DEUSES DA VERDADE.

Você pode viver a vida nova que Cristo
lhe dá!

Como ser uma nova criatura?
Você não precisa mais viver essa

mentira? E essa depravação do mundo.
Mas quantas pessoas, infelizmente, vivem
esse clima de corrupção! Esse mal nos
pegou como uma doença, um contágio
passando de um para o outro e acabamos
ficando com coisas que não nos pertencem
e entrando em esquemas desonestos.

Você é criatura nova e não precisa mais
viver assim! Não precisa mais fazer
esquemas para tirar vantagens? Diga: “?Eu
posso ser honesto, vou ser honesto!”?.

Ainda existem muitas pessoas que
vivem “o olho por olho, dente por
dente”, que são más e querem ser assim.
Mas você não precisa ser assim. Você é
nova criatura, pode ser uma boa pessoa
e ajudar os outros. Há bondade em
você. É possível ser bom como Deus é
bom.

Reze comigo a canção: “Eu quero
amar, eu quero ser aquilo que Deus quer.
Sozinho eu não posso mais viver? Vem,
Espírito Santo! Vem Espírito!”.

Seu irmão,

Esta é uma boa pergunta. Como você
quer ser lembrado? Precisamos olhar no

COMO VOCÊ QUER SER LEMBRADO?
espelho todos os dias e fazer esta pergunta
para nós mesmos, até ao ponto de obtemos
uma resposta. Porque muitas pessoas não
param para pensar nisso e vão vivendo de
qualquer jeito, enganando, mentido,
trapaceando, fingindo, adulterando, se
prostituindo e etc. Sem saber que no futuro
serão lembradas como pessoas que nunca
fizeram nada de bom, apenas plantaram
sementes que nunca deram bons frutos.
Devemos plantar somente sementes boas,
para termos uma boa colheita no futuro.
Como é bom ser lembrado como aquele
que deixou tudo para trás para servir o
Deus vivo. Rute e Orfa eram mulheres
Moabitas que se casou com os filhos de
Noemi, Malom e Quiliom. Estes também
acabaram morrendo. Noemi já tinha
perdido o marido e agora como se não
bastasse, perdeu também os dois filhos,
ficando ela e suas noras. Então Noemi,
determinada a voltar para a sua terra, que
era Belém de Judá. Disse para as suas duas

noras: Ide, volte cada uma à casa de sua
mãe; e o Senhor use convosco de
benevolência, como vós usastes com os
falecidos e comigo. Elas choram muito e
disseram: Não! Nós iremos contigo.
Noemi disse: Eu não tenho mais filhos e
vocês estão livres para se casar de novo.
Então elas tornaram a chorar; e Orfa beijou
a sua sogra e voltou para o seu povo e para
os seus deuses; porém Rute se apegou à
ela. Noemi disse: Eis que tua cunhada
voltou ao seu povo e aos seus deuses; volta
tu também. Rute disse: Não me proíba de
ir com a senhora, nem peça para
abandoná-la! Onde a senhora for, eu irei;
e onde morar, eu também morarei. O teu
povo será o meu povo, e o seu Deus será o
meu Deus. Onde a senhora morrer, eu
morrerei também e alí serei sepultada. Que
o Senhor me castigue se qualquer coisa, a
não ser a morte, me separar da senhora.
Noemi vendo que Rute estava determinada
a ir com ela, não disse mais nada e foram

até Belém. Quem foi Rute? Ela foi uma
mulher de fé. Casou-se com um parente
de Noemi chamado Boaz, teve um filho
chamado Obede, que foi pai de Jesse e este
foi pai de Davi, que matou o Gigante
Golias e foi rei de Israel e um homem
segundo o coração de Deus. Rute até hoje
é lembrada. E Orfa? Nunca mais se ouviu
falar dela, não sabemos o que lhe
aconteceu. E você como quer ser
lembrado? Quer ser como Rute ou com
Orfa? A escolha é sua. O que você está
plantando hoje e o que você vai colher
amanhã? Que o Senhor lhe ajude a tomar
a decisão certa na sua vida. Porque
decisões vão decidir o seu futuro. Seja
como Rute, uma pessoa determinada, a
não voltar atrás, mas seguir em frente. Esta
é a minha oração. Ouça o nosso programa:
A Verdade da Palavra. Na GAZETA FM
107,9 das 05h30 às 06h30 e das 22h00 às
23h00. Segunda a Sexta.

catedraldopovodedeus@hotmail.com
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Você decide qual
é a alimentação

saudável ou
perigosa!

Noel:  O Mensageiro da PAZ

CAMPANHA DA FRATERNIDADE E SOCIEDADE

Ninguém se julga culpado pela
miséria. Nem govêrno, nem comércio,
nem polícia. Mas todos querem tirar a
imagem da miséria da frente dos olhos! A

sociedade joga para o poder político. As
autoridades jogam para a polícia; a
assistência social devolve para a
sociedade! Um círculo vicioso que não
tem cura. Todos sentem medo de conviver
com um mendigo, com um carente, com
um doente. É mais fácil ignorar os
problemas sociais. Tudo se tr5ansforma
em v il condição humana. Procurar restos
para se alimentar, dormir na sarjeta,
procurar drogas para son har com a
felicidade. Tudo não passa de uma triste
derrota do “outro”. Repete-se o episódio
do “assaltado”, desprezado pelas
“autoridades”, pelos “piedosos”, se
desviando das vítimas sociais. É melhor
fingir que não existem, pois esses dão
menos prejuízos e trabalho, do que mudar
as situações. Às vezes encontramos os
“paliativos albergues”, um pouco de
limpeza, de comida! Mas logo os
deserdados são devolvidos às ruas. E é
mantido o “status quo” da situação. Por

onde andam os “samaritanos” da política,
do poder público? Os ecos das
“campanhas eleitorais?”. Porque uma
“campanha da fraternidade” de apenas
quarenta dias? Porque construir “templos

satomÔnicos” varejões do comércio
religiosos? CAMPANHA DA
FRATERNIDADE É UM CONVITE
PARA REAL MUDANÇA
COMPORTAMENTAL.
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Título da Liga dos Campeões vale mais
do que o da Copa do Mundo

Os maiores clubes do mundo
conheceram, na segunda-feira, seus
rivais para as oitavas de final da Liga
dos Campeões. Posteriormente a isso,
a Uefa indicou que o vencedor do
torneio voltará da final em Berlim
com um prêmio superior ao que a Fifa
pagou à seleção campeã do mundo em
2014.

O campeão  do  to rne io  de
clubes somará um pacote de mais
de R$ 119 milhões, enquanto a
Alemanha levou do Brasi l  ao
vencer a Copa do Mundo "meros"
R$ 93 milhões. Isso sem contar o
que cada time europeu ganhará
com os lucros dos direitos de TV
e que podem somar ao vencedor
outros R$ 36 milhões.

No total, a Fifa distribuiu às 32
seleções em 2014 R$ 1,2 bilhão em
prêmios no Brasil. A Uefa, por sua
vez, promete uma distribuição de R$
2,92 bilhões. Cada um dos
participante da Liga dos Campeões
deixa a competição com pelo menos

R$ 28,1 milhões, mesmo perdendo
todos os jogos. Na Copa, cada seleção
somou R$ 3,98 milhões.

Fonte: http://

www.leianoticias.com.br/noticias/
index.php/noticias/esporte/42778-
titulo-da-liga-dos-campeoes-vale-
mais-do-que-o-da-copa-do-mundo

Liga dos Campeões é mais um exemplo de
7 a 1 europeu contra o futebol brasileiro
Fase de grupos da prestigiada

disputa de clubes europeus começa
com craques, grande premiação, fair
play financeiro e outros motivos que
mostram por que o Brasil ficou para
trás

Começou na terça-feira a fase de
grupos da Liga dos Campeões. Mais
prestigiada disputa de clubes em todo
o planeta, a competição é mais um
exemplo que explica a derrota da
seleção brasileira por 7 a 1 para a
Alemanha na semifinal da Copa do
Mundo 2014. Explica, no caso, por
que o futebol europeu está tão à frente
do nosso atualmente.

Até o dia 6 de junho de 2015,
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi,
Neymar e outros dos maiores craques
mundiais irão desfilar seus talentos
pelos gramados da Europa. À
distância, o iG Esporte mostra a razão
de clubes, dirigentes e torcedores no
Brasil estarem tomando mais uma
goleada:

Futebol europeu 1 x 0 Brasil –
Fator Diego Costa

Ficou evidente na Copa do Mundo
a falta que a seleção brasileira sentiu
de um camisa 9 de peso, alguém para
chamar a responsabilidade ao lado de
Neymar. Diego Costa poderia ser esse
cara, mas nunca esteve nos planos
principais de Luiz Felipe Scolari e
acabou se naturalizando espanhol.
Hoje defendendo o Chelsea, abriu a
temporada marcando sete gols em
quatro jogos. Mas, lembre-se, não
pode ser convocado por Dunga. Além
disso, com exceção ao Neymar no
Barcelona e Thiago Silva no Paris
Saint-Germain, os brasileiros não são
protagonistas em seus times. Gol da
Alemanha!

Futebol europeu 2 x 0 Brasil -
Premiação

Os valores distribuídos por CBF e
Conmebol para os campeões do
Brasileirão e da Libertadores chega a
ser considerado ridículo se
comparados ao que a Uefa paga a
quem faturar a Champions. Na última
temporada, o Real Madrid embolsou
nada menos do que • 53,4 milhões
(cerca de R$ 110 mi) entre premiação
e direitos de TV. Só para ter a ideia, o
San Lorenzo, atual campeão da
Libertadores, ficou com R$ 13
milhões

Futebol europeu 3 x 0 Brasil -
Público

Principal competição europeia, os

estádios estão sempre cheios. Atual
campeão, o Real Madrid teve média
de 71.575 torcedores nos seis jogos que
disputou em casa. O recordista foi o
Barcelona, com 77.930. Apenas duas
equipes (CSKA Moscou e Victoria
Plzen) registraram média inferior à do
Brasileirão 2014, que é de 15.475

Futebol europeu 4 x 0 Brasil –
Custo-benefício

Aqui a relação é entre preço do
ingresso e qualidade do espetáculo. O
São Paulo fez uma promoção e baixou
os valores para a importante partida
do último domingo contra o Cruzeiro.
Ótimo! Só que Corinthians, Flamengo
e tantos outros abusam do bolso do
torcedor. Em Itaquera, entradas para
o duelo com a Chapecoense vão de
R$ 50 a R$ 250 (e nem estamos
falando de setor VIP). Na Champions,
o mais barato para o confronto entre
Barcelona e Paris Saint’Germain sai
por • 59 (R$ 180). Mas terá Neymar,
Messi e Ibrahimovic!

Futebol europeu 5 x 0 Brasil –
Fair play financeiro

Na Europa, clube que não está com
as contas em dia, não joga. Simples
assim. Nesta temporada, o sérvio
Estrela Vermelha foi proibido de
participar da Champions por violar
esse fair play, um controle sobre as
receitas e despesas dos clubes. Por
este motivo, o PSG não pôde inscrever
o jovem Rabiot. No Brasil, por outro
lado, sobram notícias de salários
atrasados e clubes endividados.

Futebol europeu 6 x 0 Brasil –
Técnicos novos em evidência

Técnicos novos em evidência:
Diego Simeone, Jürgen Klopp, José

Mourinho, Pep Guardiola... A Europa
ficou recheadas de caras novas nos
bancos de reservas ao longo dos
últimos dez anos e que hoje são
reconhecidos entre os melhores
treinadores do mundo. No Brasil, até
se tenta, mas não há a cultura de
renovação. Basta ver que São Paulo,
Inter, Grêmio e Flamengo são
comandados pelos mesmos nomes de
19 anos atrás. E o Vasco, na crise,
apelou para Joel Santana.

Futebol europeu 7 x 0 Brasil –
Disciplina

Você nunca verá em uma partida
de Champions policiais tendo que
fazer uma barreira com escudos para
proteger um jogador na hora de cobrar
escanteio. Lá já houve muitos
problemas com hooligans, é verdade,
mas isso faz parte de um passado que
não ameaça mais quem está nas
arquibancadas. Tanto para o público
que vai aos estádios quanto para os
atletas, assistir a uma partida de
futebol na Europa é muito mais seguro
do que no Brasil.

Futebol europeu 7 x 1 Brasil –
Estádios modernos

O grande legado da Copa do
Mundo no Brasil foram os estádios.
É inegável que as novas arenas
provocaram um público no
Brasileirão. A média saltou de 12.504
para 15.475. E na Europa nem todos
os clubes têm estádios modernos
“padrão Fifa”, caso do Atlético de
Madri. Tanto que os arquirrivais
Barcelona e Real Madrid têm projetos
ambiciosos de erguerem suas novas
arenas. O Brasil desconta nos
acréscimos!

Local: Estádio Anacleto
Campanella, em São Caetano (SP)

Data: 22 de fevereiro de 2012,
sábado

Horário: 16h20 (de Brasília)
Árbitro: Aurélio Santanna

Martins
Assistentes: Reinaldo

Rodrigues dos Santos e Claudson
Lincoln Beggiato

Assistentes Adicionais:

SÃO CAETANO FOI VICE-CAMPEÃO DA LIBERTADORES
DA AMÉRICA. PERDEU NA FINAL PARA O CORINTIANS.

FICHA TÉCNICA: SÃO CAETANO 0 X 1 CORINTHIANS
Leonardo Ferreira Lima e Magno
de Sousa Lima Neto

Cartões amarelos: Diego e
Augusto Recife (São Caetano);
Welder, Wallace e Gomes
(Corinthians)

Gol: CORINTHIANS: Willian
aos 17 minutos do segundo tempo

SÃO CAETANO: Luiz;
Daniel, Jorge Luiz, Preto Costa e
Diego; Marcone (Thiago Silvy),

Augusto Recife, Anselmo e
Marcelo Costa; Geovane (Aílton)
e Betinho (Pedro Júnior)

Técnico: Márcio Araújo
C O R I N T H I A N S : D a n i l o

Fernandes; Welder, Wallace,
Marquinhos e Ramon; Gomes,
Edenílson, Ramírez e Douglas
(Vitor Júnior); Willian (Gilsinho)
e Adriano (Elton).

Técnico: Tite

SÃO CAETANO: Luiz; Daniel, Jorge Luiz, Preto Costa e Diego; Marcone (Thiago Silvy),
Augusto Recife, Anselmo e Marcelo Costa; Geovane (Aílton) e Betinho (Pedro Júnior).

CORINTHIANS: Danilo Fernandes; Welder, Wallace, Marquinhos e Ramon; Gomes, Edenílson,
Ramírez e Douglas (Vitor Júnior); Willian (Gilsinho) e Adriano (Elton) - Técnico: Tite
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EDITAL

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCÍCIO 2.015

O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro na Avenida
13 de Maio, nº  750 - Centro, nesta cidade e comarca de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, possuidor do CNPJ. nº  50.717.282/0001-
60, NOTIFICA as Entidades de Administração Pública Municipal,
direta e indireta, do Município de Jaboticabal/SP., que em
conformidade com o Artigo 580 e seguintes da CLT - Consolidação
das Leis do Trabalho, deverão descontar a título de Contribuição
Sindical o correspondente a “remuneração” de um dia de trabalho
de todos os seus servidores e empregados públicos, sindicalizados
ou não, no mês de março de 2.015, independente do regime de
contratação, conforme Artigo 1º da Instrução Normativa n° 01, de
30/03/08, do Ministério do Trabalho e Emprego ( DOU. Seção 01,
pág. 93 de 03/10/08 ), e efetuarem o recolhimento para esta Entidade
Sindical, até o dia 30/04/2.015. O não recolhimento da referida
Contribuição até o prazo acima mencionado, acarretará juros e
multa de acordo com o Artigo 600 da CL T.

Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente
Edital, que vai afixado nos locais de costumes e publicado na
Imprensa.

Jaboticabal, 09 de Fevereiro de 2.015.

MARIA ELVIRA ARMENTANO SENEM
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO
Welington de Caiado Castro, abaixo assinado, representante legal

e sócio administrador da empresa IMAJA - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA, estabelecida nessa cidade de
Jaboticabal-SP, na Avenida major Hilário Tavares Pinheiro nº. 3133,
Bairro Parque Industrial, inscrita no CNPJ sob Nº. 48.454.276/0001-
76 e Inscrição Estadual Nº. 391.014.280, comunica o extravio de
todos livros e documentos fiscais.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.
Welington de Caiado Castro

ALUGA-
SE

APARTAMENTO
NA

PRAIA DE
ITAÓCA

CONTATO:
(16)

3203-2192
ELZA

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

Diárias e
Feriados. Tratar
com Reginaldo:

(16) 99708 - 7292

QUALLY CITRUS SUCOS LTDA-ME, torna público que
recebeu  da CETESB a  Licença de Operação   nº 52001639, válida
até 23/02/2019  para  produção de refresco de frutas ou de outros
vegetais, à Rua Doutor Neves  nº 694, Bairro Maria de Lourdes,
Jaboticabal - SP.

UZINAS  CHÍMICAS  BRASILEIRAS  S/A, torna público
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação n°
52001637, para a atividade de Fabricação de Medicamentos para
Uso Veterinário na Praça Dr. Joaquim Batista n° 150, Centro –
Jaboticabal – S.P..

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE
ESCLARECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA
NOVA ERA

LUZ & PAZ
Mesmo com o tudo que ensejamos

saber sobre a existência do homem na face
terrena, no estado em que nos
encontramos, vamos acrescentar que na
dimensão física, cuja vibração da energia
se dá em fase de baixa escala e muito
condensada em relação à sua FONTE, que
é uma vibração em alta escala, sendo pois
UMA PROVA DE QUE NÃO EXISTEM
MUNDOS SEPARADOS, mas sim, um se
une ao outro, é a unicidade. Como tal
acontece com a água, a qual, constituída
que é pela fórmula de todos conhecida,
ou seja H

2
O, é um elemento que pode

passar de um estado para outro,
dependendo do campo vibratório ou da
natureza do seu estado na qual é submetida
à “temperatura” do meio ambiente, no qual
estando em estado gasoso, pode passar
para o estado sólido e desse para o líquido,
e assim alternadamente conforme as
moléculas são submetidas pela
temperatura ambiente, mas sem jamais
perder sua constituição tal qual foi criada.

NÓS ESTAMOS NO ALÉM
Então, assim é com a energia cósmica

no seu estado natural, no meio sutil em que
ela se encontra no ambiente cósmico, assim
como está moldada, por exemplo, num
corpo astral, ou aquele corpo que
comumente chamamos de Espírito que
também pode ser a alma, propriamente dita.

Pois bem. Quando há o processo de
transmutação dimensional, então esse
corpo é submetido a uma concentração
vibratória no seu estado de ser, sendo que
se houver um abaixamento do campo
vibratório, quando as moléculas se
contraem e passam a vibrar
aceleradamente, dá-se o fenômeno da
concentração de energia, que é a
condensação dessa mesma energia.
Portanto não são estados antagônicos da
matéria como conhecemos aqui no plano
físico e nem quando ela está no plano
astral. Assim, a física e a química são unas.

Esse estado de concentração energética
nós conhecemos muito bem, pois estamos
vivendo nessa situação, que é o campo
físico, então obviamente, é um estado
“ALÉM” do campo sutil, digamos, gasoso
em que vivíamos, antes de nos
reencarnarmos.

Portanto, vivendo em corpo de carne
e osso estamos além do estado normal da
astralidade. E a prova disso tudo está
exatamente no fenômeno da morte, pois
que, a partir do momento que nascemos,
nossa constituição orgânica já começa a
se deteriorar até o perecimento, que aliás,
pode ser abrupto (acidente, por exemplo,
ou doença) ou normalmente pela
senilidade.

De qualquer forma ou qualquer das
circunstancias há uma deterioração
gradativa do nosso corpo físico. Isso
significa que a fuga da energia do estado
em que se encontra, que é o estado físico,
está sendo forçada para sua volta ao estado
anterior, que é o estado astralino, ou corpo
astral. Resumidamente: espiritual. Então

nós, consciência astral, dotados de corpo
mental, corpo astral e corpo perispiritual,
quando baixamos ao estado vibratório de
modo pesaroso, porque ainda em
consciência cósmica não sabe viver no
ambiente astralino, se dá o fenômeno da
expansão carnal, ou seja, as moléculas em
estado vibratório denso, são envolvidas
por FEC´es (Filamentos Energéticos
Cósmicos) dessa natureza, tal qual, um
diamante, quando deixado exposto ao
ambiente exterior sendo submetido ao
envolvimento da poeira e da umidade, pela
intempérie do tempo, acaba por ser
envolvido por uma camada que
denominamos de cascalho.

Esse é o mecanicismo cósmico quanto
ao fenômeno de transmutação
dimensional.

Desse modo, e partindo dessa
premissa, chegamos à conclusão de que
não compensa estarmos submetidos às
intempéries do ambiente físico, que é um
campo pesaroso, pois que é um campo
vibratório transitório.

Para que possamos ascender para
regiões onde o ambiente de vida seja mais
ameno, e de menos sofrimento, temos que
desenvolver nosso conhecimento a
respeito, aprendendo a entender esse
mecanicismo e aproveitar nossa estada no
campo físico, ou seja, em corpo carnal
para, em meio ao contínuo sofrimento a
que somos submetidos, fiquemos atentos
para esse fenômeno e do qual sairemos a
partir do momento em que realmente,
começarmos a praticar nossos atos e
atitudes, conforme os Preceitos da
ORDEM CRÍSTICA, acrescentando a
isso, a prática diária da oração, vibração e
meditação, que é o mecanicismo próprio
para deixar nossos corpos mental, astral e
perispiritual, devidamente limpos,
higienizados e energizados, cuja prática
dentre tantas oferecidas pelos
ensinamentos esotéricos, encontramos
também, a FECETERAPIA,  que é um
processo simples mas eficaz, para se

praticar quando nos levantamos e quando
tomamos banho.

Quando o homem e a mulher
entenderem que é imprescindível a prática
diária da limpeza, higienização e
meditação, que é feita mentalmente pelo
raciocínio e a imaginação do que resulta
o pensamento, o qual nada mais é que
agregação de energias obtidas nesse
processo específico, precisa e deve ser
adotada da mesma forma como os rituais
do almoço e do jantar, cuja prática diária
é usada mundialmente como forma
sistemática para o sustento de nosso corpo
físico.

É de suma, inadiável e imprescindível
importância que adotemos a prática diária
de “almoçar e jantar” limpeza,
higienização e meditação. Este
procedimento é para aqueles, é claro, que
têm o desejo de acabar com a dor e o
sofrimento.

Esse ritual é feito ao longo de nossa
existência quase que desapercebidamente,
através dos rituais religiosos, embora de
forma sutil, mas agora estamos tomando
conhecimento do mecanicismo dessa
necessidade e, de posse desse
conhecimento, podemos agora ampliar
essa tarefa diária, em prol e benefício de
nós mesmos.

Não existe outro remédio mais eficaz
do que a conhecida evangelhoterapia, hoje
decodificada e facilmente assimilável,
podendo ser praticada e degustada como
um NÉCTAR DIVINO.

A dor e o sofrimento são alimentados
pela nossa mente desequilibrada por
desconhecermos a realidade cósmica.

Mudemos nosso modo de raciocinar e
imaginar a vida... E a vida nos encherá de
energia vital... transformando-nos em
Fontes Vivas de Luz.

É o que tínhamos para o momento.
SÃO SEBASTIÃO.
( P S I C O G R A F O L O G I A

CANALIZADA POR j.AUGUSTO DE
PAULA).

O diretor de Cultura, Abel
Zeviani, e funcionários do
departamento participaram, na sexta-
feira (20), de um curso oferecido pela
Fundace / FEA – USP, em Ribeirão
Preto, sobre Sistema Municipal de
Cultura. O objetivo é auxiliar os
municípios consorciados ao CIC
(Consórcio Intermunicipal de
Cultura) na elaboração de seus
sistemas.

“Estamos trabalhando para isso.
Nesse momento, estamos na etapa dois
do processo de criação – são cinco
etapas ao todo. O curso está sendo
importante para nos orientar no passo
a passo. Já possuímos o Departamento
e Conselho Municipal de Cultura
atuantes, duas das exigências para o
Sistema Municipal de Cultura vigorar”,
explicou o diretor.

Os próximos passos para
concretização do sistema são a

Jaboticabal se capacita para criação do Sistema Municipal de Cultura
realização da Conferência Municipal
de Cultura, a elaboração do Plano
Municipal de Cultura e a elaboração
da Lei Municipal de Incentivo à
Cultura, com consequente criação do
Fundo Municipal de Cultura.

De acordo com Thaís Creolézio,
uma das gestoras envolvidas no
processo, “com o Sistema Municipal
de Cultura ativo, Jaboticabal pode
assinar convênio com o Sistema
Nacional e, assim, garantir recursos

para ações culturais na cidade.”
Há ainda quatro encontros em

Ribeirão Preto, nos quais participarão
gestores ligados à Cultura de
Jaboticabal e um representante da
sociedade civil.

IRA SERTORI STELLA LTDA., torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Instalação N° 52000369 e requereu a Licença
de Operação para Combustíveis e lubrificantes para veículos;
comércio varejista, sito à RUA JOSÉ CARNEIRO MESQUITA,
Nº 349, CENTRO, LUIS ANTÔNIO/SP.

Prece poderosa para prosperidade
Oh! Criador do Mundo, Tu que Disseste: Peças e Receberás, embora esteja nas

alturas, em Vossa Divina Glória, inclinai seus ouvidos a esta humilde criatura para
satisfazer-me o desejo. Ouve minha prece. Oh! Pai Amado, fazei que por vossa vontade
eu obtenha a graça que tanto desejo (pedido). Deus, supre agora todas as minhas
necessidades, segundo as Suas riquezas em Glória, e serei sempre grato por suas
riquezas sempre ativas, presentes, imutáveis e abundantes em minha vida e que isso
seja feito pelo poder e nome do Vosso Adorado Filho Jesus. Salmo 23. O Senhor é  o
meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a
águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor
do seu nome. Ainda que eu andasse pelos vales da sombra da morte, não temeria mal
algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma
mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias de minha vida; e habitarei na casa do Senhor por longos dias. (Rezar
esta prece pela manhã sete vezes, juntamente com o Salmo 23 e o Pai Nosso. Mande
publicar no 3ºdia e observe o que acontecerá no 4º dia). (M.I.R.C.)

O prefeito Raul Girio recebeu a
visita do médico Dr. Nechar, na sexta-
feira (20), para conhecer as novas
instalações da UPA, inaugurada no
início do mês, em Jaboticabal (SP). Na

Prefeito Raul Girio e Dr Nechar visitam a UPA
Nesta semana, equipe da Prefeitura de Sertãozinho também prestigiou a unidade

quarta-feira (25),  funcionários da
Prefeitura de Sertãozinho (SP) também
conheceram o funcionamento do
prédio.

“Nossa estrutura é moderna e atende

às necessidade da nossa população. Os
atendimentos de emergência ganharam
mais conforto e rapidez. Quero agradecer
o trabalho do médico Dr. Nechar, que se
empenhou em trazer este bonito projeto
para nossa cidade, quando ainda era
deputado federal”, elogia o prefeito.

O administrador da UPA, André Luiz
Domingues, informou que equipe de
Sertãozinho veio à Jaboticabal conhecer
o desafio de inaugurar a UPA. “Muitas
cidades não conseguiram concluir as
obras. Jaboticabal finalizou e já está
atendendo a população. Passamos para
as enfermeiras de Sertãozinho as
dificuldades que encontramos e como
conseguimos superá-las. Foi uma troca
de experiências muito importante para as
duas cidades”, finaliza.

Estrutura - A nova unidade de saúde
conta uma estrutura complexa com salas
específicas para pré-consulta, emergência
(Sala Vermelha), necrotério, Sala

Amarela, raio-X, consultórios, sutura,
gesso e imobilização de fratura,
observação - feminina, masculina,
infantil (com banheiros adaptados),
inalação, medicamento, curativo, coleta,
lavagem e descontaminação e
esterilização.

Há ainda recepção, banheiros
adaptados, dispensa de medicamento,
estocagem, armazenagem de roupas –
limpas e sujas, copa e sala de estar para
funcionários, quartos para plantonista,
PBX, guarda macas e cadeiras de rodas,
administração, arquivo médico, diretoria e
lavabo.

Serviço:
UPA 24h (Unidade de Pronto

Atendimento)
Avenida Sete de Setembro, 750 -

Centro
Telefone: (16) 3209-1919
Administrador: André Luiz

Domingues



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 28  DE FEVEREIRO DE 2.015

Autor: Bala de Prata
Você quer ser a

minha esposa?
Então deixa eu

sentir, o mel da sua
boca.

Vou deixar você
todinha louca. 

Batendo coxa com
coxa!

Ooo, vichiii, vichiii,
vichee!!!

PREÇOS ESPECIAIS !!!

JET 125 - CONSORCIO COM ENTREGA ANTECIPADA

R$ 539,76 + 48 de 179,92

LÍVIA SERIGATTI CAMARGO... no próximo dia 08 de março é
seu aniversário. Os pais Marlene e José  Antonio,  desejam  um feliz
aniversário, cheio de muito amor e paz. Parabéns!

BEBÊ MODELO
Quem está dando os primeiros passos na carreira da moda é a

lindíssima Emanuely Lopes. Essa fofura acabou de fazer seu
primeiro ensaio fotográfico, que por sinal ficou bonito de se ver. A
princesinha tem apenas 7 meses de idade, é natural  de Jaboticabal
e sua beleza é de deixar qualquer um encantado, principalmente
pelos olhos azuis da cor do céu. Emanuely é um bebê adorável e já
é uma aposta da Agência Diamond´s Agency Management. Ela é
linda e ainda com esse olhar hipnotizador, já é um sucesso,
concordam? Vamos ficar de olho nela!

RAFAEL  TOFANI... que no dia 01 de março, muitas alegrias e
realizações sejam suas. Parabéns!

Clailson Nakagi... desejamos que a tua vida seja repleta de emoções,

alegrias e conquistas. Parabéns pelo aniversário dia 03 de março.

Patrícia Pagliuso Micheletto... a vida é um milhão de novos
começos, movidos pelo desafio sempre novo, de viver e fazer todo
sonho brilhar. Suas filhas e seu esposo André Micheletto, desejam,
neste dia 28 de fevereiro, um aniversário de muita paz e saúde!

ANDRÉ MARCOM... parabéns pelo seu aniversário transcorrido
dia 27 de fevereiro.  Desejamos que você tenha sempre muita saúde,
paz, amor e sucesso em sua vida. Felicidades!

SELSO KOO...  felicidades pelo dia 04/03!  Que esse dia seja cheio
de realizações e muitas conquistas!

ANTONIO SENA FILHO, parabéns pelo dia 06 de março, que é
tão especial para todos à sua volta. Muita alegria, paz e harmonia.
Que todos os seus desejos se realizem, pois você merece. Feliz
Aniversário!

A supervisora de ensino Chelsea Maria de Campos Martins,
professora do Moura Laceda, filha do vendedor Walter da Báltico
Jaboticabal, é casada com Márcio Martins e mãe do Mathes, e a
aniversariante do próximo dia primeiro de março. FELICIDADES!

Bruno Passos Giampietro... no dia 01 de março, desejamos que
você tenha um feliz aniversário, repleto de paz, saúde e sucesso!



Edital expedido nos autos da Recuperação Judicial de SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., com prazo de 15 dias, Proc. nº 0001213-22.2015.8.26.0291 - nº de ordem 364/2015 (Artigo 52
§ 1º da Lei 11.101/2005). A Dra. DÉBORA CRISTINA FERNANDES ANANIAS ALVES FERREIRA, Juíza de Direito
da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jaboticabal/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber que por parte de SEMENTES
ESPERANÇA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 55.859.656/0001-56, requereu a
recuperação judicial, sendo determinada para que possa superar sua situação de crise econômico-financeira exposta na
inicial, permitindo-lhe a continuidade de sua atividade empresarial, com a preservação do emprego dos trabalhadores
diretos e indiretos e, ao mesmo tempo, atender os interesses dos credores-fornecedores, promovendo a sua preservação.
Salienta tratar-se de relevante engrenagem do agronegócio paulista e brasileiro, voltada ao desenvolvimento de atividades
sustentáveis e geradora de renda para produtores rurais de todo porte, a merecer adequada proteção para superação da crise
financeira e soerguimento de suas atividades. A empresa recuperanda demonstrou ter cumprido as exigências do artigo 48
e exibiu os documentos especificados no artigo 51, ambos da Lei nº 11.101/05. Com fundamento no artigo 52, da Lei
11.101/05 requereu o processamento da recuperação; a nomeação de administrador judicial (art. 22); a dispensa de
apresentação de certidões negativas (art. 52, II); requereu a suspensão de que trata o art. 6º, § 4º; autorização para prestação
de contas mensais; a participação do representante do Ministério Público; a expedição de editais e a concessão do prazo de
60 dias para apresentação em Juízo do Plano de Recuperação Judicial e sua posterior aprovação. Despacho inicial deste
Juízo (fls. 282/283) - Decisão: Primeiramente, observo que a empresa autora atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00. É
sabido que a taxa judiciária corresponde à contraprestação dos serviços judiciários que são prestados à parte que deles
necessita e os reclama perante o Estado-Juiz e tem como parâmetro, como regra geral, o valor da vantagem buscada pelo
autor. No caso da recuperação judicial, embora não haja critério legal e específico para mensuração do valor da causa, é de
se considerar a regra geral de estimativa, segundo a qual deve corresponder à vantagem econômica almejada pelo devedor.
Revela-se, de início, inviável manter o valor que a parte, originariamente, atribuiu à causa. De outra banda, o Juízo não
desconhece as dificuldades financeiras por que passa, agora, a recuperanda. E nesta fase, é quase impossível quantificar as
vantagens econômicas almejadas pela devedora, que nem sempre terá pronto o plano de recuperação. Neste caso, autorizo,
excepcionalmente, que o valor da causa seja revisto no momento posterior à concessão da recuperação, ocasião em que
serão complementadas as custas processuais, se o caso. Fixo, assim, o prazo de trinta dias após a concessão da recuperação,
para que seja aquilatado o efetivo valor da causa e recolhidas as custas efetivamente devidas. No mais, preenchidos os
requisitos legais para a admissibilidade do pedido, DEFIRO o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa
SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nomeio como administrador (artigos
52, inciso I, e 64, da LRF) o Dr. JORGE T. UWADA, Rua Tabatinguera, 140, 6º Andar cj. 609, telefones (11) 3107 3604;
3105 4382, com as incumbências previstas no artigo 22, da Lei nº 11.101, intimando-o para, em dois dias, prestar o
compromisso legal (artigo 33, da LRF), ocasião em que deverá informar a este Juízo a sua expectativa quanto à remuneração,
dentro dos parâmetros traçados pelo artigo 24, da LRF. Deve o administrador judicial informar ao juízo a situação da
empresa, em 10 dias, para fins do artigo 22, inciso II, “a” (primeira parte), e “c”, da Lei nº 11.101. Se houver necessidade
de contratar auxiliares (contador, advogados etc), deverá apresentar o contrato. Nos termos do artigo 52, inciso II, da
referida lei, determino a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto
para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando-
se o artigo 69, da LRF, ou seja, que o nome empresarial seja acompanhado da expressão “em Recuperação Judicial”,
oficiando-se à JUCESP para as devidas anotações. Determino, consoante o inciso III, do artigo 52, da LRF, “a suspensão
de todas as ações ou execuções contra o devedor”, na forma do artigo 6º, da LRF, permanecendo os respectivos autos no
juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º, do artigo 6º, da Lei e as relativas a créditos
excetuados na forma dos §§ 3º e 4º, do artigo 49, da mesma Lei”, providenciando a devedora as comunicações competentes
(artigo 52, § 3º). Determino, nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei nº 11.101, à devedora “a apresentação de contas
demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores”. Expeça-
se comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver
estabelecimentos (LRF, artigo 52, inciso V), providenciando ela os respectivos endereços, no prazo de 10 dias, bem como
o recolhimento das taxas para o encaminhamento das cartas. O prazo para habilitações ou divergências aos créditos
relacionados (pela devedora) é de 15 (quinze) dias a contar da publicação do respectivo edital (LRF, artigo 7º, § 1º).
Expeça-se o edital a que se refere o artigo 52, § 1º, e artigo 55, da LRF, providenciando a devedora a sua publicação, no
prazo de 10 dias, observando-se o artigo 191, da LRP. A devedora deve providenciar a publicação dos editais no Diário
Oficial Eletrônico do Tribunal de Justiça e em jornal de grande circulação. Eventuais habilitações ou divergências quanto
aos créditos relacionados pela devedora (artigo 7º, § 2º), que são dirigidas ao administrador judicial, deverão ser protocoladas
no Cartório da 2ª Vara Cumulativa de Jaboticabal no prédio do fórum local, situado na Praça do Café, s/nº, de segunda a
sexta-feira, no horário de atendimento ao público, que cuidará de entregar ao administrador judicial. Relativamente a
créditos trabalhistas, observo que para eventual divergência ou habilitação é necessário que exista sentença trabalhista
líquida e exigível (com trânsito em julgado), competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual fixação do valor a ser reservado.
Habilitações retardatárias estão sujeitas ao pagamento das custas processuais. O plano de recuperação judicial deve ser
apresentado no prazo de 60 dias, na forma do artigo 53, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência. Com
a apresentação do plano, expeça-se, imediatamente, o edital contendo o aviso aludido no artigo 53, parágrafo único, da Lei
nº 11.101, com prazo de 30 dias para as objeções. Para tanto, a devedora já apresentará a minuta de edital acompanhando
o plano. Caso ainda não tenha sido publicada a lista de credores pelo administrador judicial, a legitimidade para apresentar
tal objeção será daqueles que já constam do edital da devedora e que tenham postulado a habilitação de crédito. Se a
requerente do pedido estiver com o nome negativado em banco de dados, o que deve ser informado, autorizo sejam
oficiados esses bancos de dados (SERASA, SCPC) para que acrescentem às negativações que aí estejam averbadas, que a
devedora está em processo de recuperação judicial perante esta Vara. Deverá a serventia anexar os documentos que encontram-
se na contracapa dos autos na pasta de sigilo fiscal. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. CREDORES:
CLASSE I - TRABALHISTAS. ADEMIR HILARIO AMARAL: R$ 2.839,22; ADILSON DA COSTA ARAUJO: R$
1.380,68; ADRIANA APARECIDA COSTA: R$ 945,46; ADRIANA LUIZ FERREIRA DE SOUZA: R$ 852,95;
ADRIANA SILVA MENDONCA DAQUILA: R$ 749,22; ADRIANO DE JESUS COSTA: R$ 1.479,13; ADRIANO
TREVISAN PEREIRA DA SI: R$ 1.001,18; AILTON XAVIER: R$ 4.033,61; ALAN CRISTIAN BARROZO FERMINO:
R$ 341,53; ALAN SILVA DE SOUZA: R$ 2.698,83; ALESSANDRO DE OLIVEIRA: R$ 1.100,74; ALEX FERMIANO:
R$ 2.595,99; ALINE AP R GAZETA HOMEM: R$ 2.783,26; ALTAIR DE SOUZA: R$ 2.499,26; AMANDA CRISTINA
FARIA DE SOUZA: R$ 594,73; ANA CRISTINA MARIKO NIKI ROMEI: R$ 1.114,75; ANDERSON BATISTA PORTO:
R$ 1.227,02; ANDRE FERNANDO LORIEL GONÇALVE: R$ 1.438,45; ANDRE LUIZ GONÇALVES PEREIRA: R$
1.805,01; ANDRE RICARDO GONÇALVES: R$ 798,02; ANGELA MARIA DE OLIVEIRA: R$ 890,90; ANTONIO
CARLOS DE PAULA FONSEC: R$ 1.102,60; APARECIDO CAETANO NASCIMENTO: R$ 1.513,44; BRUNO POSTAI
BEDORE: R$ 4.054,38; CAIRO AUGUSTO RAMOS: R$ 1.201,59; CARLOS ALBERTO CONSTANT: R$ 2.392,14;
CARLOS ALBERTO SILVA PEREIRA: R$ 1.488,89; CARLOS ANDRE DA SILVA: R$ 1.743,43; CARLOS EUGENIO
DOS ANJOS: R$ 2.673,23; CARLOS TOVAR DA SILVA: R$ 1.197,57; CESAR APARECIDO FERREIRA GOMES:
R$ 1.268,24; CICERO ANTONIO SOARES: R$ 1.336,29; CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA: R$ 934,52;
CLODOALDO GUEMBARSKI: R$ 1.377,01; DANIEL DE OLIVEIRA RISSE: R$ 1.204,08; DANIEL DOS SANTOS
GOMES: R$ 2.125,77; DANIELA SELLARO STOQUE: R$ 1.539,01; DANILO DOS SANTOS GOMES: R$ 307,20;
DIVALDO DOS SANTOS: R$ 1.297,95; DORA LUCIA DA SILVA: R$ 841,60; DORIVAL MOREIRA RAMOS: R$
1.190,66; DORIVAL PINTO DE CARVALHO: R$ 1.930,20; EDER ALVES PEREIRA: R$ 976,88; EDILSON GOMES
SOARES: R$ 212,21; EDITH APARECIDA DA CRUZ SANTOS: R$ 849,53; EDIVALDO APARECIDO CHAMBO:
R$ 1.177,44; EDIVALDO DO ROSARIO: R$ 1.832,05; EDUARDO POSTAI BEDORE: R$ 1.910,55; EGUEMIEL
MIQUELIN: R$ 1.059,72; ELIZABETE LOPES DA SILVA: R$ 891,25; EMERSON DIOGO BARROZO FERMINO:
R$ 1.204,97; FABRICIO DE OLIVEIRA PACAGNAN: R$ 2.081,63; FERNANDO LOPES SILVA: R$ 1.491,33; FLAVIO
VIEIRA NASCIMENTO: R$ 1.033,30; FRANCIELE FERNANDA DE MATTOS: R$ 841,76; GEILSON MAXIMO
PEREIRA: R$ 2.000,86; GERALDO DOS SANTOS: R$ 1.487,98; GILMAR PEREIRA DA FONSECA: R$ 1.332,53;
GIOVANI VIEIRA DA SILVA: R$ 1.178,34; GUILHERME HENRIQUE RISATTO GAM: R$ 1.413,48; GUSTAVO
HENRIQUE BENEDICTO: R$ 815,48; HELIO APARECIDO RUY: R$ 1.326,61; HELIO RODRIGUES PINHEIRO:
R$ 1.526,06; HENRIQUE ANTONIO SEBASTIANE: R$ 1.486,88; HENRIQUE BALDUCCI BORGES: R$ 1.406,03;
IRACI GUERREIRO DE OLIVEIRA: R$ 845,57; ISABEL CRISTINA CAMPANA: R$ 861,46; IZAEL MAXIMO DA
FONSECA: R$ 1.332,91; JANILSON DA SILVA CORREA: R$ 1.377,25; JANIO CLEBER PINTO DOS SANTOS: R$
1.904,19; JEAN BELODI CARDOZO: R$ 2.533,41; JEAN FELIPE JUNQUEIRA BRAZ: R$ 1.458,58; JEFERSON
APARECIDO MORAES: R$ 1.043,83; JEFERSON PEREIRA DE SOUZA: R$ 22.500,00; JOÃO LUIZ AMBROZINO:
R$ 1.280,63; JOÃO LUIZ DOS SANTOS NETO: R$ 871,30; JOÃO NEI JESUS ARAÚJO: R$ 1.221,82; JOAQUIM
PEREIRA BARBOSA: R$ 1.351,06; JONATAS ROQUE DE SOUZA: R$ 1.507,94; JOSÉ ALVES PEREIRA: R$ 1.595,76;
JOSÉ APARECIDO DE ANDRADE: R$ 1.517,88; JOSÉ CARLOS FRANCISCO: R$ 1.788.350,06; JOSÉ DE ASSIS
MARTINS FERNANDES: R$ 605,89; JOSÉ LUIZ GARCIA: R$ 225,85; JOSÉ NUNES DE FARIAS: R$ 1.797,31;
JOSÉ PEDRO PINTO: R$ 1.397,80; JOSEANE CRISTINA SIMOES RIGLER: R$ 875,32; JOSEANE DA SILVA
SANTOS: R$ 884,43; LAÍS PATRÍCIA SAVAN: R$ 1.035,36; LIDIOMAR FERREIRA SOARES: R$ 1.494,54; LUCAS
CESTARI GONÇALVES DE SOUZA: R$ 1.223,75; LUCAS TORRES DE LIMA: R$ 1.487,57; LUCIANA SIQUEIRA
SOARES GUINOI: R$ 1.433,29; LUCIANO PIMENTA RUAS: R$ 1.005,54; LUÍS PAULO DE OLIVEIRA: R$ 1.366,99;
LUÍZ CARLOS ALVES: R$ 1.789,19; LUÍZ CARLOS SILVÉRIO FILHO: R$ 1.341,59; LUÍZ FERNANDO ULIAN:
R$ 2.175,43; LUPERCÍLIO JOSÉ BARBOSA DA SIL: R$ 878,09; MAIARA CRISTINA BETIOLI: R$ 1.517,52;
MANOEL RAMOS PEREIRA: R$ 1.731,24; MARCELO HENRIQUE MARIANO: R$ 2.941,51; MÁRCIA APARECIDA
PAULINO: R$ 851,23; MARCOLINA PEREIRA DA SILVA: R$ 879,60; MARCOS BONINI: R$ 1.336,87; MARCOS
ROBERTO CAMPOS DA SILVA: R$ 2.321,12; MARIA AMÉLIA DA CRUZ PEREIRA: R$ 854,75; MARIA DE FÁTIMA
DA SILVA: R$ 1.048,46; MARIA DO ROSÁRIO CORDEIRO: R$ 878,24; MARISA POSTAI BEDORE: R$ 3.429,99;
MARLON ROBERTO BRAGANÇA DA SIL: R$ 1.994,12; MARTA AP. PAULINO DE OLIVEIRA: R$ 877,60;
MATHEUS AUGUSTO MATAQUEIRO SAN: R$ 2.532,30; MATHEUS QUERINO DA CRUZ: R$ 1.373,67;
MAURÍCIO MACHADO PEREIRA: R$ 1.385,90; MICHELE DA SILVA GOMES CARDOSO: R$ 894,55; MILTON
CÉSAR DE SOUSA: R$ 1.981,14; NARCIZO BATISTA TEL JUNIOR: R$ 1.850,14; NATALINO ALVES DA SILVEIRA:
R$ 1.324,96; NEWTON PIANCÓ: R$ 1.166,49; ODAIR JOSÉ CANDIDO: R$ 1.745,59; ODETE APARECIDA DA
SILVA: R$ 884,77; OSVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA: R$ 1.386,68; PAULO ROBERTO FERNANDES DE
LIM: R$ 4.396,35; PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES: R$ 1.740,39; RAIMUNDO SALVADOR DE OLIVEIRA:
R$ 1.903,54; RAMON DANILO FERNANDO DA SILVA: R$ 327,08; REGINALDO GUEMBARSKI: R$ 1.515,07;
REGINALDO RODRIGUES CARVALHO: R$ 1.094,79; RENAN HENRIQUE DE ARAÚJO: R$ 1.369,08; RENATO
BULGARELLI: R$ 5.768,29; RENATO HONORATO FERREIRA: R$ 894,38; RICARDO AVELINO ALVES: R$
1.684,15; ROBERTO CÉLIO DA SILVA: R$ 1.181,74; ROBERTO PAVANELLI: R$ 1.798,48; RODRIGO CAMASSUTI
BEDORE: R$ 400.008,00; RODRIGO CÂNDIDO: R$ 1.787,00; RODRIGO FERREIRA ALVES: R$ 1.743,18; ROGÉRIO
JOSÉ DOS SANTOS: R$ 1.318,14; RONALDO BELODI: R$ 2.225,71; RONALDO NASCIMENTO MONTEIRO: R$
2.110,18; ROSE MEIRE CARDOSO: R$ 827,48; ROSELIO PEREIRA DOS SANTOS: R$ 1.306,16; ROSEMEIRE
CRISTINA FERREIRA DA: R$ 904,86; ROSIMAR AP. DA SILVA GUEMBARSKI: R$ 880,84; SEBASTIÃO CORREA:
R$ 2.315,34; SEBASTIÃO MARQUES: R$ 24.000,00; SERGIO APARECIDO DA SILVA: R$ 2.484,31; SIDMAR
DONIZETE DE SOUZA: R$ 1.401,51; SILVANA T. RAMPAZZO PENARIOL: R$ 3.471,77; SOELI LUIZ FERREIRA
DA COSTA: R$ 886,28; TIAGO LIBORIO DE BRITO: R$ 1.301,15; VALDAIR DOS REIS CUNHA: R$ 4.145,37;
VALMIR DOS SANTOS SOARES: R$ 2.062,94; VANDER KOKI CORDEIRO GALDINO: R$ 1.416,47; VANIA SILVA
DE SOUZA: R$ 205,02; WILLIAN SILVA BARBOSA: R$ 1.214,90. CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS. ACEDATA
SOFTWARE LTDA: R$ 2.784,00; ADEMAR COLUCCI E OUTRO: R$ 33.291,28; ADEMIR APARECIDO FERREIRA
MANDUCA: R$ 83.067,26; ADEMIR APARECIDO PASCHOA: R$ 88.403,49; ADEMIR PUGLIANO: R$ 478.620,39;
ADILSON COLUCCI: R$ 15.625,65; AGROBOM COMÉRCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA: R$ 112.351,37;
AGROFITO LTDA: R$ 6.600,00; AGROMÉRICA AGROMETALÚRGICA AMÉRICA LTDA: R$ 274.758,00; AGROP.

N. SENHORA DO CARMO S/A: R$ 62.325,00; ALEXANDRE PINELLI E OUTROS: R$ 8.503,96; ALFEU
PUGGINI: R$ 159.562,57; AMENCO AGROINDUSTRIAL LTDA: R$ 584.063,00; ANA LUZIA MARCELINO
BARATO: R$ 6.957,91; ANDRÉ FABIANO DEGAN: R$ 17.879,10; ANGELO NASCIMENTO E OUTROS:
R$ 105.603,37; ANTONIO BOTTA E OUTROS: R$ 110.222,45; ANTONIO CARLOS MARCHIORI: R$
2.230,77; ANTONIO ROBERTO BARATO: R$ 36.260,64; ANTONIO VENUTO MANZONI: R$ 4.716,64;
APARECIDO DONISETE MORELLI E OUTRO: R$ 21.018,59; ARMAZÉNS GERAIS FASSINA LTDA: R$
13.186,65; ARNALDO FADIN FILHO E OUTRO: R$ 7.225,04; ART - REP. REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA: R$ 2.452,26; ART PEL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA: R$ 2.100,60; ARTONI
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA: R$ 228,64; AUDAX FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E MERCANTÍS: R$ 240.862,68; AUTUORI, BURMANN
SOCIEDADE DE ADVOGADOS: R$ 3.319,97; BANCO CITIBANK S/A: US$ 1.200.000,00; BANCO
DAYCOVAL S.A: R$ 49.620,55; BANCO DO BRASIL S/A: R$ 21.205,08; BANCO DO BRASIL S/A: US$
2.202.000,00; BANCO INDUSVAL S/A: R$ 219.338,51; BANCO ITAÚ S.A: R$ 1.137.219,12; BANCO ITAÚ
S.A: US$ 612.000,00; BANCO SAFRA S/A: R$ 2.760.655,16; BANCO SANTANDER BRASIL: R$ 2.627.015,88;
BANCO SANTANDER BRASIL: US$ 276.000,00; BENEDICTA THEREZINHA PEDRINHO BAPTISTA E
OUTROS: R$ 8.494,03; BIOOLEO - INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A: R$ 1.601.863,48; BOA VISTA
SERVICOS S.A.: R$ 247,04; BPA FOMENTO MERCANTIL, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
: R$ 5.669,56; CACILDO APARECIDO SINCHETTI E OUTRO: R$ 25.920,36; CARMO PEDRO BIBO
PEDRINHO: R$ 28.558,38; CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.: R$ 300,20;
CLAUDINEI APARECIDO GUIDELI: R$ 14.313,62; COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL:
R$ 873,58; COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ: R$ 87.544,23; CONSELHO REGIONAL DE
QUIMICA -: R$ 747,15; CONTINENTAL EMBALAGENS E INDÚSTRIA DE CAIXAS LTDA: R$ 110,33;
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS: R$ 1.679.920,27; COPLANA -
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL: R$ 84,15; DANILO RAFAEL OTA: R$ 32.918,77; DELAPLASTIC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: R$ 10.800,00; DIONIZIO BONFANTE NETO E OUTRO: R$ 37.023,00;
DORI ALIMENTOS S.A. : R$ 194.744,80; EDMILSON CESAR DAVOGLIO E OUTRO: R$ 20.109,59; EDSON
APARECIDO PENARIOL E OUTROS: R$ 63.182,20; EDSON LUIZ DE SOUZA: R$ 373.307,56; ELOI
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS - EIRELI: R$ 404.658,42; ELZIO CARLOS DOS SANTOS: R$
409,00; EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS: R$ 529,86; ENEIDA THEREZINHA
PALAZZO ZELI - EIRELI: R$ 1.200,00; EUCLYDES BRUDERHAUSEN NETO E OUTRA: R$ 8.638,76;
EURO PNEUS COMERCIAL LTDA: R$ 798,00; EVERSON DIEGO DE SOUZA: R$ 49.406,74; F. MECAL
MECÂNICA E CALDEIRARIA LTDA: R$ 560,00; FERT SOLO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
LTDA : R$ 325.400,00; FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA: R$ 7.662,71; GENI APARECIDA
LENHARO DE ANTONIO E OUTROS: R$ 32.332,34; GILMAR ALBERTO BRUMATTI E OUTRA: R$
15.154,81; GRÁFICA E EDITORA CAPUANO LTDA: R$ 561,00; HELIJA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/
: R$ 1.100,00; HSBC BANK BRASIL S/A: R$ 210.694,45; INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES BALSAMO
LTDA: R$ 77.269,00; IRMA MICALI VALÉRIO E OUTROS412-0 - PRODUTOR RURAL (PESSOA FÍSICA):
R$ 7.856,24; IVAN ANTONIO AIDAR412-0 - PRODUTOR RURAL (PESSOA FÍSICA): R$ 13.432,34; J FARIA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA: R$ 713,65; J. A. F. FERREIRA
ALIMENTOS EIRELI: R$ 168.061,57; JOÃO BAPTISTA FENERICH: R$ 46.969,74; JOÃO BEDORE E
OUTRAS: R$ 35.558,14; JOÃO LUIZ ALMICI S S ANTONIO: R$ 32.281,09; JONAS WILLIAN BONFANTE:
R$ 29.406,00; JOSÉ ALVES DOS SANTOS: R$ 2.960,31; JOSÉ EDUARDO BATISTA: R$ 8.910,24; KATHIA
CRISTIANE GUEDES DA SILVA HORTENSE: R$ 27.233,87; LAERTE FERREIRA MANDUCA E IRMÃO:
R$ 78.353,97; LEANDRO JOSE BUZINARO: R$ 45.285,76; LEAOBRA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA:
R$ 36.699,40; LOGPLAN LOGÍSTICA E PLANEJAMENTO LTDA: R$ 40.000,00; LUCIANO DA SILVA
PERES: R$ 135.138,64; LUIZ ANTONIO MANZONI: R$ 30.000,00; LUIZ CARLOS BEDORE E OUTROS:
R$ 649.085,96; LUIZ JOAQUIM DONEGÁ E OUTROS: R$ 7.680,00; LUIZ UMBERTO OLIVEIRA SILVA:
R$ 16.842,62; M G TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA: R$ 6.666,72; MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.:
R$ 2.473,58; MÁRCIA FINENCIO DE OLIVEIRA: R$ 20.479,01; MÁRCIO HORTENSE: R$ 46.883,78;
MARCOS ANTONIO MINARI E OUTRO: R$ 35.540,58; MARCOS ROBERTO FINENCIO: R$ 577.334,90;
MERCADÃO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.: R$ 51,00; MOCOPLAST MOCOCA
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA: R$ 2.866,02; N A FOMENTO MERCANTIL LTDA: R$ 88.487,72;
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA: R$ 10.063,13; NCH BRASIL LTDA: R$ 3.627,09;
NELSON SCABELLO: R$ 9.786,57; NEOGRID SOFTWARE S.A.: R$ 83,30; NESTOR DO NASCIMENTO:
R$ 53.351,59; NICOLA IANILLI E OUTRO: R$ 3.838,48; NILSON ANTONIO CUOGHI: R$ 28.571,41;
NIVALDO FORTES PERES FILHO: R$ 106.180,36; ODAIR BEDORE E OUTROS: R$ 45.965,76; ONDAPEL
S/A IND. DE EMBALAGENS: R$ 3.064,95; PAULO RODRIGO RUEDA: R$ 25.631,59; PAVÃO INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA: R$ 32.078,40; PEDRO SELIO PINELLI: R$ 30.941,95; PEPSICO DO BRASIL LTDA:
R$ 75.243,28; PETT & MARQUES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES DE COMMODITIES LTDA: R$
3.630,19; POSTO BEIRA RIO JABOTICABAL LTDA.: R$ 473,80; PROTÉCNICA SEGURANÇA EM
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI: R$ 2.095,00; RAQUEL CRISTINA DA SILVA:
R$ 32.079,79; RED - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP:
R$ 642.850,16; REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A: R$ 74,77; REFINARIA
NACIONAL DE SAL S/A: R$ 907,20; REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA: R$ 302,52; RIBEIRÃO
COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA: R$ 3.444,88; RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS
LTDA: R$ 53,07; RODRIGO BILMAIA: R$ 17.691,77; RUMAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA: R$
15.981,00; S/A STÉFANI COMERCIAL: R$ 990,00; SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.: R$ 4.625,79; SALLES
MOREIRA E ABR. SAMP. AD: R$ 400,00; SANDRA MARIA CAMARA 13887999878: R$ 7.437,50;
SCHUTTER GESTÃO DE GARANTIAS E INSPEÇÕES LTDA: R$ 788,00; SEBASTIÃO FERREIRA
MANDUCA NETO: R$ 4.398,92; SGS DO BRASIL LTDA: R$ 3.811,51; SIDNEY BEDORE E OUTROS: R$
25.000,00; SILVEIRA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.: R$ 4.407,52; SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS D.A.F.DE JAB: R$ 133,34; SIOL ALIMENTOS LTDA: R$ 6.568,53;
SUPRIR INDÚSTRIA DE METAIS LTDA: R$ 696,63; SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA: R$
640.000,00; TAVEJHO COMÉRCIO IMPORTADOR E EXPORTADOR DE CEREAIS LTDA: R$ 623.263,50;
TEGAPE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE TECIDOS TÉCNICOS LTDA: R$ 4.725,00; TELEFÔNICA
BRASIL S/A: R$ 10.795,24; TRACBEL S/A: R$ 1.600,00; TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA: R$ 1.026,09;
UNIAMÉRICA REPRESENTAÇÕES DE OLEOS VEGETAIS S/S LTDA: R$ 25.588,58; V.G.R
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA: R$ 347.907,50; VIVO S/A: R$ 1.483,12; ZILQUIMICA
PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA: R$ 354,30; ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/: R$
5.960,47. CLASSE IV - ME e EPP. ADILSON APARECIDO BRAZ ELETRICISTA - ME: R$ 1.218,00;
AGOSTINHO & AGOSTINHO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME: R$ 280,33; ALADIM COMÉRCIO
DE FERRAGENS LTDA - ME: R$ 85,20; ANTONIO CARLOS COLLA - ME: R$ 126,00; APARECIDO
WALDIR GUARIZ - ME: R$ 13.635,80; ARANHA & ARANHA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME: R$ 4.596,80;
ART MUSEU FERRAGENS LTDA ME: R$ 3.958,34; ARZINHO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA - EPP: R$ 2.185,10; ATHENAS GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP: R$ 1.779,00; BIANCHINI
COMÉRCIO DE AMENDOIM EIRELI - EPP: R$ 18.370,20; BNR DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
LTDA - EPP: R$ 158,45; BOASSEG ASSESSORIA LTDA - ME: R$ 1.576,00; BR SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME: R$ 10.000,00; C&S SUPORTE
ADMINISTRATIVO LTDA - ME: R$ 2.752,09; CALSEG COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA
LTDA - ME: R$ 2.342,00; CARDOSO COMÉRCIO DE GÁS JABOTICABAL LTDA - EPP: R$ 1.706,00;
CARPA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME: R$ 55,20; CLÁUDIO MALERBO
- ME: R$ 18.500,00; CLAVESP - CLASSIFICAÇÃO VEGETAL DE SÃO PAULO LTDA - ME: R$ 7.680,00;
CMF COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME: R$ 30.000,00; COFEJA COMÉRCIO DE FERRAGENS
JABOTICABAL LTDA - EPP: R$ 346,25; COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - EPP: R$
2.154,00; CR CATANDUVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME: R$ 1.700,00; DALVA MARTINS
CREPALDI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - EPP: R$ 440,00; DANIELLE OLIVEIRA
CACAMBA LTDA - ME: R$ 480,00; EDUTIL TRANSPORTES LTDA-EPP: R$ 886,81; EXPRESSO RODO
JABOTI LTDA EPP: R$ 14.148,32; EXTERMINSETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP: R$ 367,00;
FRANCFORT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP: R$ 14.555,40;
G S V - COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA - EPP: R$ 1.240,24; GENARO EMPILHADEIRAS LTDA -
ME: R$ 478,00; GEODESIGN MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA - ME: R$ 1.350,00; GERMANO
VERONEZ - ME: R$ 9.045,00; HR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/S LTDA - EPP: R$ 20.000,00;
IKATU SEMENTES LTDA. ME: R$ 4.308,00; INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP: R$ 800,00; ISAKAR
SANCHES TRANSPORTES LTDA - ME: R$ 4.850,00; J.P.A. AGRO E SERVIÇOS LTDA - ME: R$ 1.006,17;
JOSÉ MONTEIRO MUNHOZ - ME : R$ 1.241,89; JULIANO FIORIN TRANSPORTES - ME: R$ 3.083,22;
KAPP - PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME : R$ 767,90; LABORANT - SERVIÇOS DE
APOIO A EDIFÍCIOS LTDA. - ME : R$ 5.022,40; LEMOS E PAULA, COMÉRCIO, ARMAZENAMENTO DE
GRÃOS LTDA - ME: R$ 11.547,48; LIDERTRANS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA -
ME: R$ 1.819,92; LIDIANE CAMILA ZARDI PAPELARIA - ME: R$ 1.436,50; MAX COMÉRCIO DE
EXTINTORES LTDA - ME: R$ 195,00; NATISA COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -
EPP: R$ 36.187,50; NOVA FORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGEM EIRELI - EPP: R$ 9.183,33;
OLÁVIO NAZARIO E FILHOS LTDA - EPP: R$ 101,43; OLIVEIRA E GAGLIARDI LTDA-EPP: R$ 432,00;
PARDAL SERVIÇOS LTDA - ME: R$ 430,00; PETTY - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP: R$
452,65; PROPRÁTICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E RESIDENCIAIS LTDA - EPP: R$ 9.721,64; R.R.
PARAFUSOS LTDA. - ME.: R$ 2.550,28; RENATO J. BIANCHI RADIOCOMUNICAÇÃO - EPP: R$ 1.090,00;
REVOLTI & OLIVEIRA MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME: R$ 1.677,00; RONALDO CARDOSO CHECA
- ME: R$ 2.886,62; SILVIO AUGUSTO PERINA - ME: R$ 310,00; TESLA RIO PRETO COMÉRCIO DE
MÁQUINAS LTDA. - EPP : R$ 17.700,00; TRANSLIDER LTDA - EPP: R$ 402.175,35; TRANSPORTADORA
MOYCANA LTDA - ME: R$ 647,72; UNIÃO FARELOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP: R$ 2.262,23;
VALDIR APARECIDO NORASCHI ME: R$ 493,40; VEDOVELLI & SANTOS LTDA - EPP: R$ 567,00; VEG-
LINE COMÉRCIO ATACADISTA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME: R$ 252.000,00;
WALDEMAR APARECIDO GUARIZ - ME: R$ 8.000,00. EXTRACONCURSAL. BANCO DO BRASIL S/A:
R$ 1.658.210,60; BANCO DO BRASIL S/A: US$ 160.000,00; BANCO INDUSVAL S/A: US$ 457.795,90;
BANCO ITAU S.A: R$ 284.304,78; BANCO J. SAFRA S/A: R$ 253.333,20; BANCO PANAMERICANO S/A:
R$ 23.777,46; BANCO SAFRA S/A: R$ 774.559,90; BANCO VOLVO BRASIL S/A: R$ 110.209,60; BANCO
VOTORANTIM S/A: US$ 748.800,00; BV FINANCEIRA S/A: R$ 34.653,05. Fica determinado que com a
apresentação do Plano de Recuperação, será expedido o edital contendo o aviso do art. 53 parágrafo único da Lei
11.101/05, com prazo de 30 dias para objeções, e, o prazo para habilitação ou divergências aos créditos relacionados
será de 15 dias a contar da publicação do presente edital (LRF, art. 7, § 1º). E para que produza seus efeitos de
direito, será o presente edital, com o prazo de 15 dias, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 13 de fevereiro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL FORO DE JABOTICABAL - 2ª VARA

Praça do Café s/nº - Aparecida - CEP.: 14.887-901 - Fone: (16) 3203-3211 - Jaboticabal/SP - E-mail: jabotic2@tjsp.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0001213-22.2015.8.26.0291 - Ordem nº 364/2015

Classe: Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial e Falência
Requerente: Sementes Esperança Comércio, Importação e Exportação Ltda.
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PROMOÇÃO: segunda  e  terça  todos pagam meia: R$  8,00

Censura: 16 anos/com
apresentação de RG ou doc. com
data de nascimento e foto.

Sinopse: Anastasia Steele
(Dakota Johnson) é uma
estudante de literatura de 21
anos, recatada e virgem. Uma dia
ela deve entrevistar para o jornal
da faculdade o poderoso magnata
Christian Grey (Jamie Dornan).
Nasce uma complexa relação
entre ambos: com a descoberta
amorosa e sexual, Anastasia
conhece os prazeres do
sadomasoquismo, tornando-se
objeto de submissão do sádico
Grey.

CINQUENTA TONS DE CINZA
Sessão: 13:45,16:00,19:00 E 21:40 - SAB. E DOM.

16:00, 19:00 e 21:40, demais dias.

Cantinho Dos Orixás
Suzana de Iansa

Ela já nasceu com dons espirituais. A mais procurada
Mãe de Santo da Bahia. Trabalha sem mentiras e sem
enganar. Trabalha na Umbanda e Candomblé. Afasta vícios
da bebida, cura doenças desconhecidas, trás seu amor de
volta e trabalha para abrir seus caminhos.

Consulta com: Búzios, Tarô e Bola de Cristal.
Atendimento pessoalmente ou à distância.
Contato: Tel.: (075) 3232- 4055 ou 75 9205-

2512

site www.maesuzanadeiansa.com

Esta é da Bahia Axé
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Quem estiver passando pelo Shopping
Santa Úrsula, de Ribeirão Preto, durante
a “Semana Pet” – de 26 de fevereiro a 1º
de março -, poderá tirar dúvidas sobre o
bem-estar de seu cão ou gato com médicos
veterinários e profissionais capacitados. A
UCBVET Saúde Animal, indústria
farmacêutica com sede em Jaboticabal
(SP), disponibilizará uma equipe
especializada que ficará de plantão no
estande da empresa ao longo de todo o
evento, promovido, das 13 às 21 horas,

Veterinários de plantão tiram dúvidas sobre saúde animal

no Pátio Central do complexo de compras.
“Sabemos que quem possui um animal

de estimação zela pelo seu bem-estar e
saúde. Por isso, ficaremos à disposição
para esclarecer dúvidas de comportamento
do pet, manejo correto de medicamentos,
entre outras orientações”, afirma Ives
Charlie, médico veterinário e consultor
Técnico Comercial da UCBVET. Mais
informações sobre a programação da
“Semana Pet” poderão ser obtidas pelo site
www.shoppingsantaursula.com.br.

A campanha Criança Nota 10 —

Proteger a infância é acreditar no Futuro!

convida a sociedade a colaborar para a
manutenção dos programas e ações da
Legião da Boa Vontade em favor da
educação e do cuidado de crianças,
adolescentes e jovens de famílias de baixa
renda de todo o Brasil. Mas, para a
Instituição, educar não se restringe às
escolas, aos cadernos, às aulas. Educar é
abrir caminhos para que as pessoas
construam seus sonhos e para que tenham
a chance de viverem em um lugar mais
justo.

A LBV oferece às crianças,
adolescentes e jovens acesso à educação,
à cultura, ao lazer, à alimentação, entre
outros benefícios, a fim de que possam
crescer saudáveis e desenvolver suas
potencialidades. Educar alimenta o futuro
com esperança, oportunidade,
conhecimento e cidadania. Por saírem de
comunidades em situação de
vulnerabilidade social, essas meninas e
esses meninos necessitam de apoio e de
atenção. Todas as iniciativas da Instituição
em prol da infância e da juventude visam
defender os direitos desse público,
combatendo o trabalho infantil e
afastando-os dos inúmeros perigos das
ruas e do isolamento.

Com essa ajuda, crianças, adolescentes
e jovens conseguem superar dificuldades
e vislumbrar um futuro melhor para eles e
para suas famílias. Assim ocorre com o

Um lugar para alimentar-se de esperança
LBV promove iniciativa para a manutenção do trabalho com crianças e jovens

pequeno João Vítor (6), de Londrina/PR.
Sua mãe, Franciele dos Santos, na
necessidade de garantir o sustento do lar,
procurava um local seguro para deixá-lo
enquanto trabalhava. Achou na Instituição
algo ainda maior: o filho passou a adotar
melhores comportamentos, pondo fim às
dificuldades de relacionamento em casa.
Até problemas com a alimentação foram
sanados e a relutância em comer certos
alimentos ficou no passado. “Ele até
dorme mais cedo porque sabe que vem
para a LBV no outro dia. Mudou
totalmente a nossa rotina. (...) Só tenho a
agradecer por esse trabalho bonito que
vocês fazem”, destacou a mãe.

Neste ano, a campanha entregará 16
mil kits de material escolar e pedagógico
e 30 mil conjuntos de uniformes. Entre os
beneficiados estão: estudantes das escolas
da LBV, participantes dos programas
promovidos pelos Centros Comunitários
de Assistência Social da Instituição e
crianças atendidas por organizações
parceiras.

Os serviços prestados pela Legião da
Boa Vontade transformam vidas e
constroem uma sociedade mais justa,
solidária e, portanto, melhor. Você pode
contribuir com essa iniciativa, acessando
o site www.lbv.org/doe. Alimente o futuro
do país com educação!

Siga a LBV no Facebook (LBVBrasil),
no Twitter (@LBVBrasil) e no Instagram
(@LBVBrasil).

Está em andamento a reforma dos
reatores do Digestor Anaeróbio de Fluxo
Ascendente da Estação de Tratamento de
Esgoto de Jaboticabal. Serão investidos
aproximadamente R$ 637 mil,
conquistados por meio de convênio com
o Sanerbase do Governo do Estado de São
Paulo.

“As obras prosseguem e nossa
expectativa é que tudo esteja pronto até o
final de 2015. A reforma garante muito
mais qualidade no tratamento da água que
devolvemos à natureza”, afirma o prefeito

ETE: reforma de reatores prossegue
Obra faz parte das melhorias realizadas pela Prefeitura no local

Raul Girio.
Outros investimentos – Além dos

reatores, o SAAEJ realizou a compra de
uma nova Peneira Rotativa com
gradeamento mais fino.

O equipamento é utilizado na Estação
de Tratamento de Esgoto de Jaboticabal,
garantindo melhor qualidade do serviço,
simplificando o trabalho de tratamento em
na estação.

Um convênio entre Prefeitura e Fundo
Estadual de Recursos Hídricos garantiu o
investimento de R$ 200 mil na aquisição.

Evento conta com apoio da Delegacia

de Defesa da Mulher e do Conselho

Municipal da Condição Feminina

O Fundo Social de Solidariedade já
iniciou os preparativos para a
comemoração do Dia Internacional da
Mulher. A data e o local já estão definidos:
o evento será no domingo (08 de março),
no Centro de Convivência do Idoso.

A presidente, Cidinha Girio, e sua
equipe trabalham para definir os últimos
detalhes da programação. “Vamos oferecer

Fundo Social prepara
comemoração do Dia da Mulher

tratamentos de beleza, exames médicos e
muita diversão para as mulheres da nossa
cidade”, pontua.

Esse ano o evento contará com
importante apoio da Delegacia de Defesa
da Mulher e do Conselho Municipal da
Condição Feminina. Empresas
interessadas em participar da
comemoração podem entrar em contato
com o Fundo Social.

Mais informações pelo telefone (16)
3202-8994.

Unir forças de vários setores da
sociedade. Este é o principal desafio da
Prefeitura para mobilizar a população
para, juntas, vencerem um dos maiores
problemas mundiais: o avanço no uso de
drogas. As secretarias municipais de
Saúde, Obras e Assistência Social
intensificaram suas ações para oferecer
tratamento aos moradores de rua na ponte
localizada na Av. Carlos Berchieri
(Marginal). A campanha “Informação

salva vidas. Esmola não!” visa
conscientizar a população de seu papel
neste processo.

“Precisamos unir toda a sociedade para
ajudar essas pessoas. A Prefeitura, sozinha,
perde forças. A população não pode dar
esmolas, os pais precisam conversar mais
com seus filhos, a prefeitura deve dar o
tratamento de saúde adequado e a polícia
toda a segurança para a população. A
Prefeitura está fazendo a sua parte. Todos
nós temos que abraçar essa causa”,
convoca o prefeito Raul Girio, que
completa: “devemos frisar que a esmola é
uma das responsáveis pela permanência
das pessoas na rua. A Prefeitura oferece
emprego, internação, tratamento de saúde,
cursos de qualificação, acolhimento social.
São várias ações interligadas, mas
precisamos que a população também

A Prefeitura Municipal e o SAAEJ
(Serviço Autônomo de Água e Esgoto),
trabalham na perfuração de um poço
profundo no bairro Morada Nova. Um
investimento de R$ 146.295,00, que vai
amenizar a falta de água que acontece,
esporadicamente, em alguns bairros altos
da cidade.

“Além do bairro onde será instalada,
esta obra vai beneficiar os bairros Morada
do Campo, Laranjais, Parati e Ipês”,
completa o presidente do SAAEJ, José

Jaboticabal ganhará
novo poço profundo

Augusto Fagundes Gouvêa.
A empresa Acqua Tecnologia De

Água Eirelli – EPP, que executa a obra,
faz agora teste de vazão e análise da
qualidade da água.

Mais investimentos: A Prefeitura
também investiu na perfuração de um
poço profundo no Distrito Industrial. A
obra já foi concluída e aguarda, para
liberação, a análise da qualidade da água.
Cerca de R$ 148 mil foram investidos na
perfuração do poço de 400m.

Jaboticabal fortalece ações com os moradores de rua
Prefeitura busca apoio da polícia, secretarias municipais, religião e, principalmente, da população; ações de conscientização começaram em 2013

colabore”.
A secretária de Assistência Social,

Eliete Travaini Lopes, explica que o
trabalho é de longo prazo. “É um problema
muito complexo, que envolve as famílias,
a população e o poder público. Iniciamos,
em 2013, o Serviço de Abordagem Social,
com um trabalho intersetorial para
conhecer os moradores de rua. Criamos
um vínculo para ajudá-los. Traçamos as
estratégias e, agora, fortalecemos essas
ações”, explica a secretária. “Já
oferecemos vários serviços na rede
pública. Em 2015 nossa meta é fortalecer,
ainda mais, nossas ações”, finaliza.

Conheça os serviços disponíveis na
Prefeitura:

Trabalho e cursos – A prefeitura de
Jaboticabal garante emprego temporário
para 100% dos moradores de rua
interessados em trabalhar, através do
projeto Frente de Trabalho. Oferece, ainda,
cursos de qualificação gratuitos. Os
interessados trabalham por seis meses,
com salário de R$ 724.

Internação – A Prefeitura está
oferecendo um tratamento especial aos
moradores de rua. Além das vagas para
internação em hospitais psiquiátricos da
região, a Secretaria de Saúde firmou
convênio com duas comunidades
terapêuticas. 100% dos moradores que
aceitam ajuda e optarem pela internação
tem sua vaga garantida.

Serviço de Abordagem Social - Uma
equipe especializada, formada por
assistente social e agentes sociais,
acompanharam os moradores de rua em

2013 e 2014. Criaram vínculos e
ofereceram ajuda a todos. Realizaram uma
triagem, tentando reestabelecer os
vínculos com suas famílias de origem ou
oferecer tratamento na rede municipal de
saúde. A aceitação da ajuda não pode ser
imposta, conforme prevê a lei brasileira.
O trabalho é diurno e noturno.

CREAS – O Centro de Referência
Especializado de Assistência Social
oferece proteção social especial com foco
nas situações de risco, exclusão e
vulnerabilidade já estabelecidas ou
acirradas. A unidade dá total apoio aos
moradores de rua, buscando reestabelecer
os vínculos familiares e sociais.

Fórum e discussão - A Secretaria de
Assistência Social promove, no dia 06/03,
o 1° Fórum sobre População em Situação
de Rua. O objetivo é trazer a problemática
para discussão em sociedade, estimulando
a reflexão sobre o tema para, juntos,
pensarmos nas formas de ajudar essas
pessoas. O evento será gratuito e aberto a
todos os interessados. Ao final, haverá
entrega de certificado aos participantes.

Casa Transitória - A Prefeitura
inaugurou, em 2014, o novo prédio para
acolher os moradores de rua. O local conta
com amplos quartos, cozinha e área
administrativa, com capacidade para
atender até 30 pessoas. Os moradores
recebem café da manhã, almoço e jantar.
A permanência é de três dias, mas alguns
permanecem no local por mais tempo. A
Casa conta com cozinheira, auxiliar
administrativa, assistente social, motorista
e profissionais da limpeza. Cada morador

recebe produtos de higiene
individualizado e são convidados a
colaborar com a manutenção do prédio.
Para ser acolhido é imprescindível que a
pessoa aceite deixar as ruas e a respeite as
regras básicas de convivência – entre elas
o abandono do uso de armas brancas,
álcool e drogas.

SAUAD – O Serviço de Atendimento
aos Usuários de Álcool e Drogas
(SAUAD) conta com uma equipe
multidisciplinar para ajudar aos
dependentes e seus familiares. Os
pacientes passam por uma triagem para
detectar os principais problemas causados
pelas drogas no paciente. Em seguida, as
psicólogas traçam um plano de trabalho
individual ou coletivo, dependendo de
cada caso. Se houver necessidade, o
paciente é encaminhado ao Ambulatório
de Saúde Mental para consulta com um
psiquiatra, que indica o tipo de tratamento
adequado (medicação ou internação para
desintoxicação). Interessados devem
procurar a Travessa Diogo Barbosa, n° 35,
ao lado do Centro de Infectologia. Mais
informações pelo telefone (16) 3203-8233.

Passagem Social – O Projeto
Migrante fornece passagens para cidades
circunvizinhas, num raio de 70 km. Este
serviço é destinado aos migrantes e às
pessoas que estão em trânsito que não
possuem condição financeira para
aquisição de passagens. O Serviço está
localizado no Terminal Rodoviário. O
projeto é uma parceria com o Governo do
Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3ª VARA, COMARCA DE JABOTICABAL

FORO DE JABOTICABAL
Praça do Café s/nº -  Aparecida - CEP.: 14.887-901 - Fone:

(16) 3203-3211 - Jaboticabal/SP - E-mail:
jabotic2@tjsp.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº 0011990-03.2014.8.26.0291 - 3491/2014
Classe - Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária

Requerente: João Aparecido da Silva e outros

3ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS,

expedido nos autos da Ação de usucapião, PROCESSO
Nº 0011990-03.2014.8.26.0291

O(A) Doutor(a) Alexandre Gonzaga Baptista dos
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de
jaboticabal, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a(o) herdeiros incertos e não sabidos de
IRACINO DI CENÇO, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que João Aparecido da Silva e
Geny Pisolato da Silva ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração do domínio dos
autores na posse do imóvel localizado à Rua 21 de abril,
nº 12, no município de Taiuva-SP, transcrição nº 5.610,
Livro 3-E, do CRI de Jaboticabal-SP, com a área de 348
metros quadrados, para registro do referido imóvel,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Dá à
causa o valor de R$ 10.882,15. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.

Jaboticabal, 20 de novembro de 2014

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS
TERMOS DA LEI  11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Uma equipe do Departamento
Municipal de Trânsito, da Polícia Militar
e do CIRETRAN se uniram para uma
operação especial de fiscalização de
veículos escolares que circulam sem a
autorização dos órgãos competentes.

Vans, peruas e ônibus escolares
passaram por uma vistoria completa.
Foram apreendidos 9 veículos – 6 no
bairro Aparecida e 3 na área central. O
maior problema encontrado pela equipe
foi a falta de autorização para circular e

Prefeitura, polícia e CIRETRAN
apreendem veículos escolares irregulares

ausência do curso obrigatório para o
exercício da profissão.

Vários veículos exercem a atividade
remunerada de forma clandestina. “Nossa
preocupação é garantir a segurança das
crianças. É necessário observar se as vans
possuem cinto de segurança, extintor,
placa vermelha, tacógrafo. Essas ações são
importantes para a segurança de alunos,
pedestres e condutores”, explica o diretor
do departamento, José Carlos Fernandes
(Turbina).
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VENDE-SE
UMA CAMIONETA F-1000 - ANO 1.990 - COR CINZA

METÁLICA - DIESEL - 5 MARCHAS - CARROCERIA DE
MADEIRA. TRATAR:  (16) 9-9975-7988

VENDE-SE
ECOSPORT MODELO FREESTYLE ANO 2011 COM

50.000KM ORIGINAL. COR PRATA METÁLICA.
TOTAL FLEX. TRATAR: (16) 9-9975-7988



Nascido em 1958, o empresário
Paulo Vantini, empresário,
professor, técnico em contabilidade
e MBA em Logística pela FAAP/
Ribeirão Preto,  trilhou os caminhos
do sucesso. Dedicado e focado em
objetivos, começou a trabalhar
cedo, juntamente com seus irmãos
e o pai, no Rodo Jaboti Transportes,
já em meados de 1.965, com
abertura proferida pelo seu irmão
mais velho José Sylvio. Desde então,
passou a se dedicar de corpo e alma,
para os negócios da família, que
nesse ano de 2.015, completa meio
século. Um pai presente e constante,
constituiu uma família maravilhosa

 Paulo Cesar Vantini
junto de sua esposa a Dra.
Rosangela e seus filhos Paulo e
Matheus. Vale ressaltar, que o
empresário, ao longo desses 58 anos
de vida, sempre foi uma pessoa de
coração enorme e exemplar,
ajudando entidades e instituições
local e cidades da região. Sua
família dedica  singela homenagem,
ao exemplo de Esposo, Pai e
Profissional...

“Este é um momento especial
para sua alma, seu espírito. Deus,
em sua infinita bondade e
sabedoria, deu à natureza, a
capacidade de desabrochar a cada
estação, e a nós capacidade de

recomeçar a cada ano, novas
conquistas, com muitas energias.
Nesta sua nova comemoração, é a
oportunidade de fazer novos
amigos, entregar-se ainda mais à
filantropia, aprender novas lições,
conquistando novos horizontes.
Amadurecendo, olhe a vida com
mais prazer, como dádiva do
MESTRE JESUS. Para você,
esposa e filhos, é um dia grandioso,
compartilhado com cumprimentos,
alegrias e felicidades. Que você,
sabemos, já por várias décadas, é o
primeiro a chegar na empresa, e o
último a sair, sempre com o dever
cumprido e a integridade a

qualquer prova. Que esta data seja
intensa, em todos os dias futuros,
com coragem para enfrentar
desafios e vencer obstáculos como
sempre o faz, com entusiasmo,
sabedoria e capacidade. Que a cada
abraço, lágrimas discorram para
irrigar a tolerância, a paciência,
esculpindo sempre, exemplos na
trajetória da vida. A comemoração
do dia de hoje, 28 de fevereiro, é um
tesouro para ser guardado
infinitamente, sob o orvalho dos
seus, na brisa desta manhã, regada
a um banquete grandioso de
duradouras comemorações. Que
esta celebração traga serenidade,
paz, amor, compreensão,
resignação e os anseios das mais
plenas realizações”. PARABÉNS E
FELIZ ANIVERSÁRIO!
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