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Otimismo é a alavanca para 
surpreender quem sonha e 

almeja novas fronteiras

Ter liberdade é conjugá-la com 
experiências para se vencer o 

cotidiano

Nos horizontes de nossas estruturas, 
reservar espaços para a segurança

A Rede Social de Proteção 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Jaboticabal, além 
de modelo entre outras cidades, 
agora teve suas ações reconheci-
das e premiadas pelo Movimento 
Nacional de Direitos Humanos 
na categoria “Ações e Experiên-
cias”.

 O grupo, formado por repre-
sentantes de diversos segmentos 
da sociedade e da administração 
municipal, promove reuniões 
mensais para discutir as ações 
promovidas em defesa dos direi-

Rede Social de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaboticabal recebe prêmio nacional 
Ações promovidas foram reconhecidas pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos
tos das crianças e adolescentes.

 “Esse é um prêmio coletivo 
que reconhece o trabalho de to-
dos os participantes. Jaboticabal 
é referência para muitas cidades 
que lutam para criar um projeto 
como o desenvolvido no municí-
pio e este prêmio reconhece o es-
forço de todos que acreditam no 
trabalho da Rede Social”, afi rma 
o juiz da Vara da Infância e Ju-
ventude, Dr. Alexandre Gonzaga 
Baptista da Silva. 

 A Prefeitura de Jaboticabal 
tem enorme satisfação em par-

ticipar da Rede Social de Prote-
ção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e dar suporte às suas 
ações. “Jaboticabal é uma cidade 
abençoada. Além das instituições 
que promovem diversos projetos 
sociais, também contamos com a 
Rede Social de Proteção dos Di-
reitos da Criança e do Adolescen-
te. Um exemplo de organização 
que luta pelo futuro de nossas 
crianças e adolescentes. Quero 
parabenizar a todos os envolvi-
dos nessa importante iniciativa”, 
ressalta o prefeito Raul Girio.

Está chegando a hora dos es-
tudantes colocarem as chuteiras, 
vestirem os uniformes e com-
plementos e participarem dos 
5º Jogos Escolares. As decisões 
já foram tomadas; as chaves, 
completadas; e os responsáveis, 
professores e coordenadores, já 
estão com os regulamentos em 
mãos. 

O pontapé inicial foi dado na 
tarde da última segunda-feira, dia 
3, durante o Congresso Técnico 
realizado no Auditório do Paço 
Municipal, com a presença do 
prefeito Raul Girio, do secretário 
da Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer (Secel), Cesar Esper, do 1º 
Sargento do Tiro de Guerra, Mar-
cos Aurélio da Silva, do presi-
dente da Fundação de Amparo ao 
Esporte (FAE), Samuel Cunha, 
do diretor do Departamento de 
Esportes (DEL), João Henrique 
Pifer e da professora Érika Re-
gina Bejo Pifer, que conduziu o 
Congresso juntamente com os 
professores e assistentes.

“Estou muito feliz por Jaboti-
cabal reunir 2900 crianças e ado-
lescentes das nossas escolas em 
uma só motivação, a do esporte. 
Essa adesão mostra a importân-

Congresso Técnico defi ne detalhes 
para os 5º Jogos Escolares

cia das atividades que a FAE e 
o DEL vêm fazendo por nossa 
cidade. Estou animado em acom-
panhar as competições e vamos 
trabalhar unidos para que tudo 
transcorra com muito equilíbrio, 
e que possamos devolver para o 
nosso município e todos os frutos 
que são colhidos por quem plan-
ta saúde e investe em educação”, 
destaca o prefeito Raul Girio.

Em breve, o DEL disponibili-
zará todas as chaves e tabelas das 
competições. “Assim que com-
pletarmos, vamos divulgar tudo 
em detalhe para que não haja ne-
nhuma dúvida para os coordena-
dores, professores e também nos-
sos alunos. Agradeço a presença 
de todos no Congresso Técnico 
e também a todas as Secretarias 
Municipais envolvidas, que nos 
ajudam efetivamente”, destaca 
Érika.

Na oportunidade, o presiden-
te da FAE parabenizou a todos 
os envolvidos. “Valorizo a par-
ticipação de cada diretor, coor-
denador, professor, enfi m, de 
todos que estão trabalhando para 
que as crianças e adolescentes 
tenham um treinamento melhor. 
Quero agradecer ao prefeito, que 

nos deu liberdade para desenvol-
vermos o melhor para o nosso 
esporte. Estamos formando com-
petidores, mas o melhor de tudo 
é conseguir massifi car o esporte, 
tornando acessível à população 
mais carente e promovendo a 
integração entre idades e classes 
sociais diferentes”, avalia Sa-
muel.

O diretor do DEL fi naliza con-
vidando a todos para prestigia-
rem os atletas. “Agradeço pela 
parceria FAE e DEL e a todos os 
envolvidos. Os Jogos Escolares 
são um conjunto de ações e par-
cerias que realmente fazem com 
que os resultados sejam efetivos. 
Esperamos a presença de todos 
deste momento importante”, 
conclui João Pifer.

Os Jogos Escolares reunirão 
nesta edição, que acontece de 10 
a 28 de agosto, 2900 alunos de 
quase 100% das escolas de Jabo-
ticabal, entre municipal, estadual 
e particular. Todas da rede mu-
nicipal de ensino aderiram e to-
das da rede particular. Os alunos 
competirão em 10 modalidades. 
A abertura dos Jogos acontece na 
segunda-feira, dia 10, no Ginásio 
de Esportes, às 15 horas.

A Prefeitura de Jaboticabal 
informa a mudança de mão dire-
ção de trecho da Avenida Doutor 
Fontes. A via pública passa a ter 
sentido único entre a Rua Rui 
Barbosa e ponte da Rua Juca 
Quito. “Os motoristas que tra-
fegam no centro em direção à 
Ponte Seca, passam a utilizar a 
Avenida Amorim Brenha ou a 15 
de Novembro. Peço a compreen-
são de todos e principalmente a 
atenção dos motoristas”, afi rma 
o Diretor de Trânsito José Carlos 
Fernandes (Turbina).

DTT informa mudança de mão de 
direção na Avenida Dr. Fontes

Trecho entre Rui Barbosa e ponta da Rua Juca Quito passa a ter sentido único

Na quinta-feira, 06, às 20 ho-
ras, foi realizada na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, Sessão 
Solene, em conformidade ao De-
creto Legislativo Nº 633/2015, 
de autoria do Vereador e Presi-
dente da Casa de Leis, Dr. Edú 
Fenerich, que institui Medalha 
Comemorativa pelos 25 anos do 
Colégio Maria de Jaboticabal.  

Foram entregues 25 medalhas 
comemorativas a 25 pessoas que 
fi zeram parte da história do co-
légio: Ana Lúcia Padron Dada-
mos: Empresária Jr Multimarcas; 
Antonio Carlos Ijanc: Empresá-
rio Contador Helija; Aparecida 
Francisca Nunes Moraes: Pro-
fessora - Colégio Maria; Carla de 
Stéfani: Empresária do Dia Dia; 
Célia Lourdes Sampaio Pereira: 
Professora de Arte Aposentada; 
Cláudio Eduardo Ferrari: Pro-
fessor - Colégio Maria; Dâni-
ca Crispolin de Moraes Ayello: 
Professora - Colégio Maria; 
Eduardo José Chioda: Coordena-

dor Pedagógico - Colégio Santo 
André; Elisabeth Regina Paes de 
Oliveira: Polícia Militar; Emer-
son Rodrigo Camargo: Professor 
- Colégio Maria; Fabiana Cris-
tina Marcon: Professora - Colé-
gio Maria; Fernanda Guimarães 
Chioda: Professora - Colégio 
Maria; Grazielli Padilha Gracioli 
de Mattos: Coordenadora Peda-
gógica do Ensino Fundamental 
e Ensino Médio - Colégio Ma-
ria; Humberto Montans Bellodi: 
Empresário - Teto Materiais para 
Construção; João Teixeira Neto: 
Professor - Colégio Maria; José 
Carlos Barbosa: Eletricista; Jo-
selma Tarrafi l de Sousa: Profes-
sora - Colégio Maria; Lucélia 
Bordin Henrique: Coordenadora 
Administrativa - Colégio Ma-
ria; Luciane Aparecida Benetti: 
Coordenadora Pedagógica - Co-
légio Objetivo; Márcia Helena 
Deberaldini Perrone: Empresá-
ria - Supermercado Deberaldini; 
Mariana Sampaio Pereira Dar-

quilla: Coordenadora Pedagógi-
ca - Educação Infantil e Ensino 
Fundamental - Colégio Maria; 
Mirella Maria Gerbasi: Empre-
sária - Ofi cina de Arquitetura; 
Míriam Carmen Grotta de Fa-
rias: Diretor Técnico do Núcleo 
e Informações Educacionais e 
Tecnologia D.E.- Jaboticabal/SP; 
Symone Angélica Cézar da Silva 
Augusto: Professora - Colégio 
Maria e Tatiane Hunch Castilho 
Andrade: Professora - Colégio 
Maria

Assista ao vídeo da ses-
são acessando: http://
tv.camarajaboticabal.sp.gov.
br /sessoes-solenes/ legis la-
tura-2013-2016/cmjabotica-
bal-06-08-2015_20-06.mp4/view

A Câmara Municipal, através 
do Presidente DR. EDÚ FENE-
RICH, parabeniza às pessoas en-
volvidas e pelo excelente históri-
co do Colégio Maria, que muito 
contribui para o desenvolvimen-
to do ensino em Jaboticabal.

DR. EDÚ FENERICH PRESIDE 
SESSÃO SOLENE EM QUE INSTITUI 
MEDALHA COMEMORATIVA PELOS 

25 ANOS DO COLÉGIO MARIA

ARNALDO JARDIM - SECRETÁRIO 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO VISITA 
FEACOOP 2015, SE REUNE COM 

PRODUTORES E LIDERANÇAS RURAIS

Reportagem completa na página 04
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

O PRINCÍPIO DA  CO-RESPON-
SABILIDADE  INEVITÁVEL demons-
tra que as  relações humanas são UMA 
GRANDE TEIA MULTIFOCAL. Revela 
que ninguém é uma ILHA FÍSICA, PSÍ-
QUICA  E  SOCIAL dentro da Humani-
dade. Todos somos infl uenciados pelos 

REFLEXÃO - SOMOS  INTERLIGADOS
outros. Todos nossos atos, quer sejam 
Conscientes ou Inconscientes, quer sejam 
atitudes Construtivas ou Destrutivas, al-
teram os  Acontecimentos  e o  Desenvol-
vimento da própria Humanidade.

Qualquer Ser Humano –  intelectual 
ou  iletrado, rico ou pobre, médico ou pa-
ciente, ativista  ou alienado  –  é afetado 
pela Sociedade, e, por sua vez, interfere 
nas conquistas e perdas da própria So-
ciedade através de seus comportamentos. 
Signifi ca que somos CO-RESPONSÁ-
VEIS pelo Futuro da Sociedade e, por 
consequência, pelo Futuro da Humanida-
de e do Planeta como um todo. 

Nossos comportamentos afetam de 
três modos as pessoas: alteram o Tem-
po delas, através do registro desses 
comportamentos;e alteram a qualidade e 
frequência das suas reações. Alterando o 
Tempo, a memória e as reações das pes-
soas, modifi cando seu Futuro, sua histó-
ria. Os mínimos comportamentos  podem 
interferir em grandes reações na História.

Hitler, em 1908, mudou-se para Viena 
com o objetivo de se tornar pintor.  O Pro-
fessor da Academia de Belas Artes que o 
rejeitou afetou seu Tempo, sua memória, 
seu inconsciente. Por sua vez, infl uenciou 
sua Afetividade, sua Compreensão do 
Mundo, suas  reações, sua luta no Partido 
Nazista, sua prisão, seu Livro. Todo este 
processo interferiu na Eclosão da Segun-
da Guerra Mundial, que afetou a Europa, 
o Japão, a Rússia, os Estados Unidos da 
América, que mudou os  rumos da  Hu-
manidade.

Se Hitler fosse aceito na Escola de 
Belas Artes, talvez tivéssemos um artista 
plástico, ainda que medíocre, e não um 
dos maiores Psicopatas da História. Não 
estamos dizendo que a Psicopatia de Hi-
tler seria resolvida com sua  Inclusão  na 
Escola de Viena, mas poderia ser abran-
dada ou talvez não se manifestar. Nin-
guém desaparece quando morre. Viver 
com Dignidade e Morrer com Dignidade 
deveriam ser tesouros cobiçados ansiosa-

mente.          
Lembro-me de uma Amigo humilha-

do pela Professora porque não conseguira  
ler direito um parágrafo. Ela pediu que 
ele repetisse várias vezes a leitura do 
texto, sob o deboche dos colegas. O re-
gistro desta experiência tinha bloqueado 
a inteligência do aluno, gerando gaguei-
ra, insegurança, afetando drasticamente 
seu  Futuro como pai e como profi ssional. 
Nunca mais conseguiu  falar em público.   

SOMOS TODOS RESPONSÁVEIS 
INEVITAVELMENTE, EM MAIOR 
OU MENOR PROPORÇÃO, PELA 
PREVENÇÃO DO TERRORISMO, 
DA VIOLÊNCIA SOCIAL, DA FOME 
MUNDIAL. 

A HUMANIDADE É  UMA FAMÍ-
LIA VIVENDO NUMA COMPLEXA 
TEIA.

SOMOS UMA ÚNICA ESPÉCIE. 
DEVERÍAMOS  AMÁ-LA E CUIDAR  
DELA MUTUAMENTE, CASO CON-
TRÁRIO NÃO SOBREVIVEREMOS.

Inspirado no livro  –  O Futuro da  Hu-
manidade  –  Augusto Cury – Psiquiatra 

Será que Deus escuta a nossa oração? 
Tudo pode ser mudado pela oração

Hoje, não temos Moisés, mas temos 
o Cristo Redentor. Diga: “É o Cristo Re-
dentor, Ele é vencedor e eu sou vencedor 
com Ele. A minha nação é vencedora com 
Ele, o Cristo redentor. Enche-me Senhor 
desta esperança.”

Moisés conhecia as estratégias de 
guerra, mas combateu na oração. Ele foi 
com a vara do poder de Deus na sua mão. 
Tudo pode ser mudado pela oração, pois 
ela é o nosso poder nas mãos, é a “fraque-

za” do coração de Deus, ou seja, Ele cede 
àqueles que são verdadeiramente orantes.

Meu irmão, a nossa luta não é contra 
homens. Por trás disso tudo, dos horro-
res da violência, está o inimigo. A nos-
sa oração precisa ser contínua, porque 
o inimigo quer nos destruir; temos que 
buscar meios para rezar constantemente. 
A Canção Nova oferece isso para você. 
Às vezes, falam que somos “carolas”. Se 
for para sermos “carolas”, seremos como 
Moisés e Araão.

A Canção Nova é sua companheira de 
oração, e a vitória será do Cristo Reden-
tor. Nós somos companheiros de oração. 
Diga: “Eu sou companheiro de oração da 
Canção Nova. Nós venceremos. Eu sou 
trigo, o meu país, minha nação, vai ven-
cer, porque somos companheiros de ora-
ção. Somos mais que vencedores. Eu faço 
do meu coração um altar”.

Rezemos juntos: “Se Cristo vos liber-
tar sereis verdadeiramente livres. Jesus, 
salva o Brasil, Ele o liberta e transforma”.

Hoje, estamos oprimidos, mas, no 
arrancar do “joio”, ou seja, do mal, sere-
mos mais que vencedores, e veremos que 
o “trigo” é muito mais. Eu sou “trigo”, o 
Brasil é “trigo”! Jesus é vencedor! O Bra-
sil é vencedor! Meu país é vitorioso!

Deus o abençoe!
Seu irmão,

DEUS, é a inteligência suprema, cau-
sa primária de todas as coisas, é eterno, 
imutável, imaterial, único e todo podero-
so, soberanamente justo e bom.       

A alma é o espírito encarnado. Espíri-
tos são seres inteligentes da CRIAÇÃO, 
povoam o UNIVERSO fora do mundo 
material.          

Os espíritos são criados iguais, mas  
não sabendo de onde vem, é preciso que 
o livre arbítrio tenha seu curso. Progri-
dem  mais ou menos rapidamente em 
inteligência e moralidade (Livro dos Es-
píritos). Deus impõe  a encarnação com 
o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. 
Para alguns é uma expiação, para outros 
missão. O  homem é formado de três par-

DEUS NOS CRIOU SIMPLES E IGNORANTES   

tes essenciais: O CORPO, A ALMA E O 
PERISPÍRITO.                       

A REENCARNAÇÃO   
OBJETIVOS 
Crescimento espiritual da humanida-

de dentro da expiação, para haver justiça 
de DEUS, num progresso eterno, de so-
nhos e realidades.    

Todos os espíritos tendem à perfeição. 
Deus lhe fornece os meios pelas provas  
da vida corpórea, mas em sua justiça, lhes 
faculta realizar em novas existências, o 
que não puderam fazer ou concluir numa 
primeira prova. A  doutrina da reencarna-
ção admite para o homem  vidas sucessi-
vas, tudo faz crer, a justiça de DEUS é a 
única, que explica o futuro e fundamenta 
nossas esperanças, oferecendo os meios 
de resgatarmos nossos erros através de 
novas provas (O Evangelho Segundo o 
Espiritismo). Um dia seremos felizes e 
realizados, evoluídos e acrescidos de lu-
zes, mas sempre a caminho de uma evo-
lução maior, na hierarquia de valores. Na 
vida tudo passa, crescemos na proporção 
do tempo, que nos propicia oportunida-
des para vencermos e criarmos dentro 
de nós a fé, esperança e caridade. Somos 
diamantes brutos para serem lapidados e 
prontos para o trabalho.          

SOMOS ETERNOS EM ESPIRITO          
Nós somos seres de fogo violeta.   
Nós somos a pureza que DEUS de-

seja.       
É morrendo que se vive para a VIDA 

ETERNA.

Ser pai é uma grande benção de Deus 
para todos os homens e também uma 
grande responsabilidade. Todos os pais 
devem amar seus fi lhos e ensinar o ca-

FELIZ DIA DOS PAIS
minho que eles devem andar. Os fi lhos 
seguem os passos do pai, por isso é muito 
importante que o pai seja um exemplo 
em todas as áreas para que os fi lhos ve-
jam e possam imitá-los. Quando o pai 
não honra nem respeita a sua família, 
seus queridos fi lhos vão fazer o mesmo, 
porque eles passaram a vida todo sen-
do ensinados através de palavras e atos. 
Você que é pai ou pretende ser um dia, 
procure nas Sagradas Escrituras saber 
qual é a função e como um pai deve ser, 
ela fala tudo sobre o dever e a obrigação 
de um pai de família. Deus é o nosso Pai 
e Ele nos deixou um grande exemplo de 
como ser um pai bondoso e amoroso para 
os nossos fi lhos. Deus é misericordioso, 
está sempre pronto para nos perdoar e 
nos amar, mesmo quando erramos o ca-
minho, Deus com toda a sua paciência e 
amor, tenta de todos os meios, fazendo do 
possível ao impossível para nos conduzir 
de volta ao caminho certo. Ele nunca nós 

deixa, nem nos abandona por nada. Ele 
se preocupa conosco, mesmo quando não 
falamos com Ele, mas Ele está sempre alí 
para nos abraçar e falar: Meu fi lho ama-
do, Eu estou contigo e nunca te deixarei, 
nem te desampararei. O Pai sabe o que é 
bom para seus fi lhos, mas os fi lhos muitas 
vezes pensam que sabem tudo e não que-
rem ouvir os conselhos de seus queridos 
pais e acabam se metendo e muitas confu-
sões, sem saber como sair delas. Quando 
o rei Davi deu conselhos para seu fi lho 
Salomão, dizendo: meu fi lho, procure co-
nhecer o Deus de seu pai. Adore e sirva 
a esse Deus com o coração limpo e boa 
vontade de alma, porque o Senhor Deus 
vê todos os corações e conhece todos os 
pensamentos e desejos. Se você procurar 
Deus, você o encontrará; mas se você 
abandonar, Ele o rejeitará para sempre. 
Assim, seja muito cuidadoso, porque o 
Senhor Deus escolheu você para cons-
truir esse Templo Santo (Templo de Sa-
lomão). Seja forte e faça conforme Ele 
manda (I Crônicas 28. 9). Davi instruiu e 

aconselhou seu fi lho em tudo, e como ele 
seria muito abençoado por Deus, se ele 
servisse a Deus com todo o coração. Esse 
é um dos melhores conselhos que um pai 
natural pode e deve dar a cada um de seus 
fi lhos, seguindo a direção de Deus. Jesus 
disse: Vocês podem pedir ao Pai qualquer 
coisa em meu nome, e Eu (Jesus) o farei, 
e assim o Pai será glorifi cado Por meio do 
fi lho. Sim, peçam qualquer coisa em meu 
nome, e Eu o farei. (João 14.13-14). En-
tão, o que você está esperando para pedir? 
Peça para o Senhor Deus, em nome de Je-
sus, para te dar sabedoria e inteligência, 
para você ser um bom pai. Tenho certeza 
que Deus vai te dar muito mais do que 
você está pedindo ou pensando. Confi a 
no Senhor e Ele vai realizar o desejo do 
teu coração. “FELIZ DIA DOS PAIS”. 
Esta é a minha oração. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 das 05h30 às 
06h30  e das 22h00 às 23h00. Seg. a Sex.   
facebook  catedral_dopovodedeus@hot-
mail.com

Quando éramos crianças, nossos pais 
sempre diziam que jogar lixo no chão era 
falta de respeito, com um simples argu-
mento de que não fazíamos isso em casa. 
Essa mensagem nos pautou durante a 
infância, mas muitas vezes fi cou de lado 
quando nos tornamos adultos.

A gestão e gerenciamento dos resídu-
os sólidos no Brasil é ultrapassada e irres-
ponsável, haja vista a política de “afastar 
o lixo para longe dos olhos”, que pendura 
desde o século XIX.

São Paulo abriga uma intensa e diver-
sifi cada atividade agropecuária. Por isso, 
os desafi os da gestão privada e pública 
relativos aos tratos da terra renovam-se 
diariamente.

Cuidar do lixo, cuidar do futuro

O apoio e o incentivo governamen-
tal aos municípios que não conseguiram 
elaborar o plano de resíduos e implantar 
os chamados aterros sanitários são funda-
mentais para a mudança de paradigma da 
gestão no setor de tratamento de rejeitos, 
isto deve ocorrer, mas não pode ser pre-
texto para adiarmos prazos e compromis-
sos.

Tive a honra e o privilégio de presidir 
o grupo de trabalho que elaborou a Lei 
12.305, que instituiu a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos (PNRS), depois 
de quase duas décadas de discussões no 
Congresso Nacional. A lei estabelece di-
retrizes para a gestão integrada e o geren-
ciamento dos resíduos sólidos, responsa-
bilizando os geradores.

Promulgada em agosto de 2010, a 
lei é moderna e dá rumo a este problema 
antigo de afastamento e destinação do 
lixo, com origem no Brasil Colônia, gra-
dativamente agravado pelo processo de 
industrialização e desenvolvimento que 
desconsiderou a sustentabilidade, e pela 
concentração de 84% dos habitantes nas 
cidades.

No caso dos defensivos agrícolas, a 
PNRS regularizou a destinação das em-
balagens vazias, consolidando o Instituto 
Nacional de Processamento de Embala-
gens Vazias (Inpev), reconhecido como 
referência em logística reversa.

Debaixo dos nossos pés, os solos sus-
tentam a base da agricultura. Ao todo, 

95% dos alimentos produzidos no mundo 
vêm do solo.

Os solos sequestram e armazenam o 
carbono como matéria orgânica, contri-
buindo para reduzir o efeito estufa e as 
possíveis mudanças climáticas globais; 
têm infl uência decisiva no ciclo hidroló-
gico do planeta por sua ação de fi ltragem; 
constituem matéria prima básica para as 
construções.

A saúde da terra depara-se com um 
grande desafi o: 33% das áreas territoriais 
do planeta estão degradadas, causando a 
redução da cobertura vegetal, no assore-
amento dos cursos de água, diminuição 
da fertilidade, contaminação do solo e da 
água e empobrecimento das colheitas.

É essencial preservar os nossos recur-
sos naturais e expandir a nossa produção 
de alimentos. E neste momento, em que 
os brasileiros sentem os impactos da falta 
de água, precisamos cuidar do solo, pois 
seu manejo adequado contribui para pre-
servação da quantidade e da qualidade 
dos recursos hídricos.

Por não ser um recurso renovável, o 
solo deve ser preservado sob pena de pre-
cisarmos lidar a médio prazo com outra 
grande ameaça à vida do planeta.

A disposição de resíduos sólidos em 
lixões é crime e quem causar poluição 
resultando em danos à saúde humana ou 
ao meio ambiente, incluindo a disposição 
inadequada de resíduos sólidos.

Os indicadores documentados no 

recente estudo publicado pela Associa-
ção Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) 
apontam que a geração de resíduos cres-
ceu nos últimos quatro anos. A produção 
de resíduos aumentou 29%, a cobertura 
dos serviços de coleta passou de 88,98% 
para 90,68% e a quantidade de postos de 
trabalho diretos subiu mais de 18%.

O percentual de resíduos encaminha-
dos para aterros sanitários pouco alterou 
nos últimos anos, passando de 57,6%, 
em 2010 para 58,4%, em 2014. Porém, 
a quantidade destinada inadequadamente 
preocupa, pois atingem a marca de 30 mi-
lhões de toneladas de resíduos por ano, de 
acordo com o estudo.

O Governo Federal está indo na con-
tramão da PNRS ao deixar engavetado o 
Plano Nacional de Gestão de Resíduos 
Sólidos, que em 2011 foi objeto de de-
bate público, teve extensa participação e 
formou um texto com amplo apoio. Esse 
Plano tem uma função importante na in-
dução de Estados e Municípios para a ela-
boração de seus planos. O Estado de São 
Paulo saiu na frente ao lançar seu Plano 
Estadual, apoiando seus municípios a 
conceberem suas próprias regras.

Com a criação da PNRS, nós evolu-
ímos dois séculos em cinco anos, reu-
nindo os instrumentos necessários para 
transformar essa realidade e estabelecer 
um novo paradigma que nos coloque de 
fato no século XXI. Agora vamos elevar 
o nível para trabalhar mais efetivamente 
os instrumentos econômicos para o de-
senvolvimento de novas tecnologias sus-
tentáveis.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – 
PMDB - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro - PMDB de Jaboticabal, nos termos esta-
belecidos no Estatuto do PMDB, através deste Edital, convoca todos os 
fi liados até 15/02/2.015, com domicílio eleitoral neste Município, para a 
Convenção Municipal do Partido que se realizará no próximo sábado, dia 
15/08/2.015, na Câmara Municipal de Jaboticabal, localizada na Rua Ba-
rão do Rio Branco, nº 765 – Centro, neste município de Jaboticabal/SP, 
com início às 09:00 horas e encerramento às 12:00 horas, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
1) Eleição, por voto direto e secreto, dos Membros do Diretório Muni-

cipal e respectivos suplentes;
2) Eleição por voto direto e secreto, de 01 (um) Delegado e 01 (um) 

Delegado suplente à Convenção Estadual;
3) Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão de Ética e Disciplina, 

constituída de 05 (cinco) Membros Titulares e 05 (cinco) Suplentes;
4) Eleição por voto direto e secreto da Comissão Executiva e seus su-

plentes, do Conselho Fiscal e Suplentes, pelo Diretório Municipal eleito, 
imediatamente após a Convenção.

Jaboticabal, 07 de agosto de 2.015

VITÓRIO DE SIMONI
Presidente da Comissão Executiva Municipal do PMDB

COMUNICADO
A APAE DE JABOTICABAL AGRADECE AOS FUNCIO-

NÁRIOS QUE COLABORARAM COM A ENTIDADE POR 
OCASIÃO DA 33ª FESTA DO QUITUTE, AUXILIANDO NO 
PREPARO DAS TAPIÓCAS. AGRADECE TAMBÉM AOS 
PARCEIROS, PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, QUE 
NOS APOIARAM NESTE EMPREENDIMENTO QUE VISA 
A SUSTENTABILIDADE DA ENTIDADE:

PESSOAS FÍSICAS:
INÊS BELLODI
MARIA DE FÁTIMA A. BELLODI
ZÉLIA AP. BELLODI
ELIZABETH HELENA BELLODI
DELPHINO BELLODI
CELINA DANTAS BELLODI
CELSO AP. CASSIANO
ADEMIR PINELLI

PESSOAS JURÍDICAS:
SUCRANA - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
SUPERMERCADO COJIBA
SM DOCES
OXIQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA
ODONTERÁPICA EXPRESS
VAREJÃO TERRA DA GENTE
PETTY EMBALAGENS
BIOFARM - TECNOLOGIA EM VETERINÁRIA
TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
INTERENG - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
MESQUITA CONSTRUÇÕES LTDA
DE SMET EMPRAL

ERRATA
No Edital do Processo Seletivo nº 001/2014 de 22 de maio de 

2015, da AAPROCOM – Associação de Apoio a Projetos Co-
munitários do Município de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
no item 1.2.3,  onde se lê: Encarregado de Pessoal  Vencimen-
to R$ 1.603,55, leia-se: Encarregado de Pessoal  Vencimento R$ 
1.080,00.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Jaboticabal – SP, 07 de agosto de 2015.

Winston Massaru Marumoto
Presidente
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Ainda há meio ano para a premia-
ção da Bola de Ouro, mas o resultado 
da Champions League com certeza 
será levado em conta para eleger o 
melhor do mundo. Desta vez, há um 
novo nome para fi gurar entre Cris-
tiano Ronaldo e Lionel Messi, o do 
brasileiro Neymar.

Com o prêmio sendo dividido 
nos últimos anos entre Lionel Mes-
si e Cristiano Ronaldo, o português 
levou a melhor em 2014 e 2013, mas 
este ano ele não é o favorito. Apesar 
de seus gols, o camisa 7 não foi, não 
chegou a nenhum título com o Real 
Madrid.

Com este pano de fundo, além de 
Messi, outro jogador do Barcelona 
ameaça o reinado de CR7, Neymar. 
O brasileiro já é um dos nomes da 

Opinião: Neymar está melhor que Cristiano 
Ronaldo na briga pela Bola de Ouro

A grande temporada do atacante brasileiro pode colocá-lo 
entre os fi nalistas do prêmio de melhor do mundo

temporada. No trio MSN, ele prota-
gonizou uma das melhores tempora-
das ofensivas do time catalão.

Seus números têm melhorado 
bastante desde seu ano de estreia. Na 
última temporada, Neymar totalizou 
12 gols em todas as competições, 
algo aceitável, mas muito longe seus 
39 gols em 2014/15 (22 na La Liga, 
7 na Copa do Rei e 10 na Champions 
League). Ele foi artilheiro da Copa 
do Rei (empatado com Iago Aspas) 
e da UCL (empatado com Messi e C. 
Ronaldo).

Tornou-se claro que Neymar está 
entre os melhores do ano. Os 58 gols 
de Cristiano são espetaculares, mas a 
Bola de Ouro, apesar de ser um tro-
féu individual, também leva em con-
ta o sucesso coletivo e nesse quesito, 

o brasileiro goleou o português.
 O trio do Barça pode não parar 

por aí. Antes de janeiro de 2016, 
quando a cerimônia de premiação do 
melhor do mundo, acontece, Neymar 
pode conquistar também a Superco-
pa Europeia (contra o Sevilla), a Su-
percopa da Espanha (contra o Athle-
tic) e o Mundial de Clubes.

Além disso, Neymar tem a Copa 
América, que começa nessa semana 
e que disputará contra seu compa-
nheiro de equipe e amigo, o argen-
tino Lionel Messi. Neymar possivel-
mente não ganhará a Bola de Ouro, 
mas pode terminar em segundo, até 
mesmo à frente de Cristiano Ronal-
do.

O Santos tem tradição de ganhar 
campeonatos com equipes forma-
das por jogadores jovens recém-
promovidos da base. O atual elenco 
pode entrar nesta conta. Neymar, 
Paulo Henrique Ganso e André são 
algumas das revelações santistas que 
tiveram grande destaque neste Cam-
peonato Paulista. Alguns deles já 
haviam se destacado na última tem-
porada, chegando à fi nal do Estadual 
sob o comando de Vagner Mancini. 
Agora, com Dorival Júnior e alguns 
reforços com experiência e qualida-

Com muitos gols, Santos encanta 
e é campeão paulista 2010

de (como o retorno de um melhorado 
Wesley e a vinda de Marquinhos e 
Durval), os meninos ganharam ma-
turidade e chegaram ao título.

O que mais chamou a atenção na 
campanha alvinegra no torneio foi a 
ofensividade do time. Foram muitas 
goleadas: 4 a 0 no Rio Branco, 5 a 0 
no Grêmio Prudente (à época, ainda 
Barueri), 6 a 3 no Bragantino, 9 a 1 
no Ituano e 5 a 0 no Monte Azul. So-
mente na fase classifi catória, foram 
61 gols em 19 jogos. Uma incrível 
média de 3,21 tentos por partida. Um 

índice que só foi alcançado pela mes-
cla de atletas habilidosos e incisivos e 
um treinador que soube tirar o melhor 
deles, sem medo de jogar para frente.

Se o Santos teve tanto brilho no 
Paulista, parte do crédito tem que ser 
dada a Dorival Júnior. O treinador 
montou o Santos com um esque-
ma difícil de ser visto no País, com 
muitos meias ofensivos e somente 
um volante - Arouca, que nem é tão 
defensivo assim. O resultado foi um 
futebol que encantou o público e le-
vou à merecida taça, 18ª de Estadual.

Com chuva e sufoco, Cruzeiro vence Goiás e é campeão brasileiro de 2014

Foi mais sofrido do que a torcida po-
deria imaginar. Mas o Cruzeiro conquis-
tou no domingo o título do Campeonato 
Brasileiro 2014 com duas rodadas de an-
tecedência. Com o gramado encharcado 
por causa da chuva, o time celeste derro-
tou o Goiás por 2 a 1 e pôde comemorar 
diante de 57 mil torcedores o quarto título 
brasileiro, o segundo de forma consecu-
tiva.

A partida foi difícil para o Cruzeiro, 
que saiu na frente e sofreu o empate, mas 
conseguiu virar na etapa fi nal. Com gols 
de Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, o 
time celeste foi a 76 pontos, manteve os 
sete de diferença para o São Paulo e não 
pode mais ser alcançado pelo time paulis-
ta, segundo colocado. Nas rodadas fi nais, 
enfrenta Chapecoense e Fluminense ape-
nas para cumprir tabela.

A confi rmação do título no domingo 
dá mais tranquilidade para o Cruzeiro se 
dedicar apenas à fi nal da Copa do Brasil 

na próxima quarta-feira, contra o rival 
Atlético-MG, no Mineirão. Depois de ter 
sido derrotado no jogo de ida por 2 a 0, o 
time celeste terá de vencer por três gols 
de diferença ou devolver o placar e levar 
a decisão para os pênaltis.  

O Goiás permaneceu com 44 pontos e 
caiu para o 13º lugar. O time goiano ainda 
precisa pontuar nas rodadas fi nais, con-
tra Atlético-PR e Chapecoense, para não 
correr risco de rebaixamento no fi nal da 
competição.

Fases do jogo: Mesmo com o gramado 
pesado, o Cruzeiro conseguiu se impor no 
início da partida, pressionou o adversário 
e abriu o placar aos 12min. Mayke desceu 
em velocidade pela direita e cruzou para a 
área. Ricardo Goulart desviou de cabeça 
e mandou a bola no canto direito de Re-
nan. Apesar do apoio da torcida, o time 
celeste foi surpreendido pelo Goiás, que 
empatou aos 22min. Depois de uma co-
brança de falta, a zaga mineira não cortou 

e a bola sobrou para Samuel, que chutou 
no canto superior esquerdo de Fábio.  

O Cruzeiro voltou a encontrar difi cul-
dade no segundo tempo. Apesar da pres-
são dos donos da casa, o Goiás explorava 
os contra-ataques e chegava com perigo. 
A tensão tomou conta da torcida celeste, 
depois que o São Paulo fez 1 a 0 no San-
tos. Com os resultados naquele momento, 
o time mineiro não seria campeão neste 
domingo.

O time celeste, então, acionou nova-
mente uma de suas principais armas: a 
bola aérea. Willian fez boa jogada pela 
esquerda e cruzou na medida para Ever-
ton Ribeiro, que cabeceou para colocar a 
equipe mineira à frente novamente.

O fi nal da partida foi dramático para 
o Cruzeiro, que sofreu forte pressão do 
Goiás. O goleiro Fábio voltou a fazer a 
diferença e assegurou o título celeste com 
defesas precisas.

Os jogadores do Cruzeiro, em pé (da esquerda para a direita): o goleiro Fábio, Henrique, Lucas 
Silva, Dedé, Bruno Rodrigo e Júlio Baptista. Agachados: Ceará, Willian, o paraguaio Samúdio, Élber 
e Éverton Ribeiro.

CAMPEONATO BRASILEIRO 2013: SANTOS FC X GOIÁS

Os jogadores do Santos FC em pé (da esquerda para a direita): Thiago Ribeiro, o goleiro Aranha, 
Everton Costa, Durval e Edu Dracena. Agachados: Cicinho, Emerson, Pedro Castro, Alison, Cícero e 
Leandrinho, antes da partida contra o Goiás, válida pela décima nona rodada do Campeonato Brasi-
leiro 2013.

Após dominar o Brasileirão e ser 
campeão com quatro rodadas de antece-
dência, o Cruzeiro mostrou mais de um 
motivo para o título nacional ser inques-
tionável

O Cruzeiro conquistou pela terceira 
vez o Campeonato Brasileiro. Além dos 
títulos de 1966 (Taça Brasil) e 2003, a 
Raposa agora pode comemorar mais uma 
vez como o melhor clube do Brasil. E, em 
2013, isso nunca foi tão evidente. Com 
uma campanha praticamente perfeita, o 
time dominou e conquistou o Brasileirão 
sem qualquer questionamento.

Para comemorar esse mais novo título 
do Cruzeiro, o Goal separou os momen-
tos mais importantes da campanha, os 
jogos marcantes e também os principais 
personagens que ajudaram o clube minei-
ro a escrever o nome na história do Brasi-
leirão mais uma vez.

A caminhada do Cruzeiro no Brasilei-
rão não foi de tantos altos e baixos, mas 
sim com uma regularidade que nenhum 
outro time nacional conseguiu. A pior 

posição do clube mineiro durante todo o 
campeonato foi a 7ª colocação, situação 
que aconteceu apenas na terceira rodada.

Com um aproveitamento espetacular 
dentro de casa e outro muito bom fora de 
casa, a Raposa não deixou muita graça na 
disputa pela liderança. Jogando em Minas 
Gerais, a equipe conseguiu 14 vitórias, 
dois empates e perdeu apenas uma vez, 
86% de aproveitamento. Longe de casa, 
foram nove resultados positivos, três em-
pates e cinco derrotas, 56% no aprovei-
tamento.

Após assumir a liderança na 16ª roda-
da, a equipe não largou o osso mais e viu 
Botafogo, Grêmio e Atlético-PR fi carem 
olhando de longe o cobiçado primei-
ro lugar. Na 34ª rodada, o Cruzeiro não 
precisou nem entrar em campo para ser 
campeão. A derrota do Atlético-PR para o 
Criciúma sacramentou a terceira conquis-
ta da equipe mineira.

Jogando na Arena Jacaré, na Indepen-
dência e claro no Mineirão, o Cruzeiro 
contou com um forte aliado no Brasi-

leirão. A torcida não só compareceu em 
peso como deu ao clube a maior média da 
Série A e do futebol brasileiro contando 
todas as divisões.

A média da equipe está em 28.714, 
lembrando que em alguns jogos o time 
atuou fora do Mineirão e isso ainda di-
minuiu esse número. O torcedor mineiro 
ainda conseguiu uma ocupação média de 
55%, quarto melhor número do Brasilei-
rão. Não é por acaso que o time conse-
guiu uma das melhores campanhas como 
mandante.

Entre os jogos com maior público do 
Cruzeiro, estão a vitória por 3 a 0 sobre o 
Grêmio, com 58.113 de torcedores no dia 
10/11. A vitória pelo mesmo placar sobre 
o Botafogo, no dia 18/09, fi ca na segunda 
colocação com 44.504 de público. Já a 
derrota por 1 a 0 para o São Paulo no dia 
9/10, com 40.743 é a terceira. Completa a 
lista a memorável virada sobre o Criciú-
ma por 5 a 3 no dia 26/10, com 38.378 de 
espectadores.

P/ GÉSSIUS DE KLAUSS
Compartilhar da amizade de uma per-

sonalidade regada à simplicidade, com 
inúmeros talentos, portador de obras que 
dignifi cam sua capacidade, no trabalho, 
DEJAIR THOMAZINHO, foi convidado 
para fazer a página esportiva deste sema-
nário, e não se tinha noção de quanto isto 
foi positivo, levando-se em consideração 
sua capacidade, até mesmo acima do 
normal, com aceitação incrível do lei-
tor pela riqueza de detalhes. Com várias 
formações superiores, contemplado com 
cursos de línguas (inglês, italiano, francês 
e espanhol), trás na personalidade fi rme 
de propósitos, a inteligência, o respeito, 
marcados pela diversidade de apren-
dizados, que tem lhe rendido respeito, 
capacidade e identifi cação na área artís-
tica, desfrutando de boas e duradouras 
amizades. Em seu universo de sabedoria 
pode-se desfrutar da fi rmeza, respeito, 
honestidade e cumpridor dos deveres. É 
uma fortaleza, mas de um coração mei-
go, saudável, ultrapassando os limites 
do universo na paciência, entendimento, 
solidário e fraterno. Seus sonhos não se 
restringem apenas na solidariedade, é um 

 DIVERSIDADE DE UM TALENTO
gigante de mente sensível, colecionador 
de inúmeros talentos e um construtor nos 
palcos da vida. Com toda experiência, 
desenvolvendo trabalhos administrativos 
junto à lavoura, fruto de uma parceria 
familiar, ainda dedica-se com excelência 
a atividades ligadas ao setor esportivo, 
efetuando fi lmagens para vários canais 
de TV. Na adolescência, era admirado 
pelos familiares a forma como conduzia 
com responsabilidade os estudos e fun-
ções profi ssionais. Galgando todos estes 
privilégios, cresceu intelectualmente, 
retribuindo aos seus, todo o investimen-
to compartilhado, na estrada da vida. 
Jamais esmoreceu ou deixou de cumprir 
os deveres, investindo sobremaneira em 
vários empreendimentos. Sua história é 
pautada em desafi os, sua melhor escola 
da vida, o que lhe trouxe uma bagagem 
extraordinária. Não esmorece jamais ante 
os obstáculos, ultrapassa-os com clareza, 
educação e honestidade. É um profi ssio-
nal bem sucedido, com uma visão além 
do futuro com dimensões afetiva junto à 
religiosidade no altar do dia-a-dia, for-
talecendo e valorizando todos que usu-
fruem de sua amizade. Em seu cenário, as 

dimensões da educação lhe traz valores 
éticos e espirituais a níveis de ser seguro e 
digno. A disciplina pessoal e profi ssional 
proporciona o equilíbrio emocional, além 
de outros atributos, de maneira irrestrita. 
Suas convicções ultrapassam concep-
ções, porque é autêntico, compreensivo, 
questionando sempre a disciplina nos em-
bates da existência. Fomenta o convívio 
fraterno, mas não esquece de ter posições 
de interatividade, de forma consciente 
e exemplar. Observa questões políticas 
e sociais com muita cautela e refl exão, 
transmitindo respeito, com transforma-
ções para o bem. Em conceitos, empre-
ga recursos dinâmicos, consolidando a 
transformação, contribuindo em gênero 
e bom senso aos anseios e decisões to-
madas. É envolvido em ideais, coragem 
e atitudes repletas de objetivos ao bem 
comum. Em sua trajetória resgata o em-
preendedorismo com absoluta certeza de 
ser um vencedor. Assume compromissos 
com honra, fazendo imperar a sabedoria. 
Espontâneo, obediente e tolerante no 
concurso da moral, desfrutando sempre 
do dever cumprido, é a personalidade que 
merece destaque.
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A transferência de tecnologia para 
o produtor rural visando aumento de 
produtividade e sustentabilidade tem 
sido uma das bandeiras do secretário de 
Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Arnaldo Jardim, que na 
última quinta-feira, 6, acompanhou de 
perto as inovações tecnológicas apresen-
tadas na Feacoop 2015, em Bebedouro. 
O secretário visitou a feira para conhecer 
as novidades para o homem do campo, 
e aproveitou o momento para se reunir 
com produtores e lideranças rurais em 
um encontro aberto ao diálogo e a rece-
ber demandas, críticas e sugestões.

O secretário conheceu uma das 
grandes apostas da feira realizada 
pela Coopercitrus - Cooperativa de 
Produtores Rurais, a dinâmica que 
recolhe a palha seca de cana, a trans-
forma em fardos e os recolhe para 
serem usados na geração de energia. 
A entidade tem expectativa de gerar 
1mw hora a cada uma tonelada do 
material, oferecendo mais uma fonte 
de energia ao mesmo tempo em que 
gera mais renda ao produtor de cana.

Arnaldo Jardim destacou a impor-
tância de boas inovações no campo 
capazes de agregar mais valor à pro-
dução em um momento de economia 
brasileira frágil e em retração. “Não 
será um ano fácil. É preciso diminuir 
as distâncias entre os centros de pes-
quisa e o campo, não apenas fazer a 
pesquisa pela pesquisa, mas aplicá-la, 
oferecê-la ao agricultor. O governador 
Geraldo Alckmin sempre nos orienta 
a focar no pequeno e no médio produ-

tor, a fazer parcerias para multiplicar 
esse conhecimento”, destacou.

Esse ganho com a utilização da 
palha de cana é a aposta também da 
Prefeitura de Bebedouro, que alme-
ja transformar o material em energia 
dentro de seu próprio território, forta-
lecendo o cooperativismo da região ao 
oferecer mais uma fonte de renda vin-
da dos canaviais. “Precisamos apostar 
cada vez mais nas cooperativas para 
sair dessa crise”, pediu o prefeito 
Fernando Galvão Moura, se dizen-
do ainda certo de que “o governador 
Geraldo Alckmin nos apoiará. Tudo o 
que foi visto aqui pelo secretário será 
levado ao governador”, afi rmou.

Na Feacoop 2015, a Coopercitrus 
ofereceu ainda insumos e maquiná-
rios para deixar o cotidiano agrícola 
mais fácil, com ganho de produtivi-
dade e sustentabilidade, resultando 
em maior geração de renda e valor 
agregado. Soluções integradas para 
gerarem resultados sustentáveis 
como o Veículo Aéreo Não Tripu-
lado que, a cada três segundos, tira 
uma foto da lavoura. As imagens dão 
origem a um relatório da plantação 
que possibilita ao agricultor fazer a 
colheita no piloto automático, lite-
ralmente, por já ter traçada a rota por 
onde a colheitadeira passará. 

O mesmo sistema é utilizado 
também para fazer a adubação, ga-
rantindo que apenas a quantidade 
necessária do produto seja despejada 
no solo, poupando recursos naturais e 
dinheiro. Como não necessita de um 

motorista, sua vantagem é poder ser 
utilizada também em períodos chu-
vosos. “Precisamos fazer com que 
o agricultor diminua o custo de sua 
unidade produtiva, isso não se faz 
sem tecnologia”, defendeu Fernando 
Degobbi, gerente fi nanceiro da Coo-
percitrus.

Abertura 
Após conhecer a edição 2015 do 

evento de tecnologia a serviço da terra 
e conferir a dinâmica de enfardamen-
to da palha de cana, Arnaldo Jardim 
se reuniu na Feacoop com produto-
res rurais de cooperativas da região, 
colaboradores da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (Cati), 
da Coordenadoria de Defesa Animal 
(CDA) e representantes de empresas 
do agronegócio para uma conversa 
aberta a sugestões, críticas e elogios.

O secretário destacou as opções 
de auxílio ao homem do campo ofe-
recidas pelo Governo do Estado por 
meio da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. Arnaldo Jardim lem-
brou aos agricultores sobre as linhas 
de crédito disponíveis no Fundo de 
Expansão do Agronegócio Paulista 
(Feap), que podem ser usadas para 
compra de tratores e implementos 
com juros zero para adimplentes, 
além de fi nanciar melhorias nas pro-
priedades rurais.

Defesa animal e vegetal, reavalia-
ção da legislação de cancro e greening 
da laranja e rediscussão da taxação 
tributária ao setor citricultor também 
estiveram na pauta do encontro. 

Necessidade
Com crescimento de mais de 10% 

no número de expositores neste ano, 
pulando de 143 em 2014 para 160 
em 2015, a Feacoop levou ao homem 
do campo, principalmente para o pe-
queno e o médio produtor, opções 
como as linhas de crédito da Sicoob 
oferecendo produtos e serviços com 
menor custo, fazendo com que mais 

recursos permaneçam em seus locais 
de origem e movimentem a econo-
mia da região. Além de um shopping 
agropecuário, com produtos de cam-
ping, soluções para fazendas, rações, 
pet shop e jardinagem. 

A estudante Vitória Diana era 
uma das visitantes curiosas por saber 
como a tecnologia pode melhorar sua 
lida na lavoura, otimizar seu futuro 

como produtora de tomate ao lado 
do pai e do padrinho neste negócio 
familiar no município de Matão. Aos 
14 anos, ela demonstra certeza de que 
quer continuar trabalhando com a 
terra. “Essas máquinas que têm aqui 
ajudam a animar a gente a fi car no 
campo porque fi ca mais fácil cultivar 
a terra, melhor para colher o tomate”, 
reconheceu.

ARNALDO JARDIM - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO VISITA FEACOOP 

2015, SE REUNE COM PRODUTORES E LIDERANÇAS RURAIS
TECNOLOGIA PARA FACILITAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E GERAR MAIS RENDA NO CAMPO É APRESENTADA NA FEACOOP 
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O auditório do Centro de Lazer da Fe-
comerciários em Praia Grande, Baixada 
Santista, foi totalmente ocupado por mais 
de 350 pessoas que participaram, na quin-
ta-feira, 30 de julho, da abertura do VIII 
Congresso de Advogados da Federação 
dos Comerciários do Estado de São Pau-
lo. O evento teve como tema “Novo CPC: 
Implicações e Compreensões em Relação 
ao Processo do Trabalho”, que entrará em 
vigor em 17 de março de 2016, em subs-
tituição ao de 1974. O novo código traz 
uma série de mudanças com o objetivo de 
dar maior celeridade ao julgamento dos 
processos e maior liberdade às partes.

A solenidade de abertura do evento 
foi concorrida, com a presença de autori-
dades políticas, sindicais, patronais e ju-
rídicas, inclusive com a presença de três 
desembargadores, entre eles, o presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 
da 15ª Região, desembargador Lorival 
Ferreira dos Santos. O desembargador foi 
homenageado pelo presidente Luiz Car-
los Motta, da Federação e da UGT/SP, 
coordenador-geral do VIII Congresso. 
Lorival, sensibilizado, chorou de emoção 
ao relembrar seu passado profi ssional 
como trabalhador comerciário e, depois, 
como presidente do Sincomerciários de 
Araçatuba.

Durante solenidade, discursaram o 
presidente Motta, o dirigente Arnaldo 
Azevedo Biloti, diretor de Assuntos Tra-
balhistas e Jurídicos da Federação e coor-
denador executivo do Congresso, e o de-
sembargador Lorival Ferreira dos Santos. 
Confi ra, abaixo, o discurso na íntegra.

Discurso Motta
“Sejam bem-vindos ao oitavo Con-

gresso de Advogados, o único evento no 
campo sindical que é realizado há oito 
anos seguidos reunindo, sempre, mais de 
trezentos participantes.

A realização contínua deste Congres-
so se deve a vários fatores.

Todos têm como base a palavra 
COMPROMETIMENTO.

Ao fazer as inscrições, neste Con-
gresso, dos seus advogados e das suas 
advogadas, os Sincomerciários e os Sin-
prafarmas demonstram COMPROME-
TIMENTO com a capacitação desses 
profi ssionais, que são de extrema im-
portância em nossas atuações sindicais e 
trabalhistas. 

As demandas do próprio Sindicato e 
da categoria têm estreitas relações com os 
nossos Departamentos Jurídicos.

Pensando em estreitar, ainda mais, 
este relacionamento, os dirigentes da Fe-
comerciários e dos seus 68 Sindicatos Fi-
liados estão investindo na infraestrutura 
das dezenas de Departamentos Jurídicos 
que atuam na base comerciária de todo o 
Estado de São Paulo.

A subsede da Federação em Campinas 
comprova esta minha afi rmação. Ela está 
sendo totalmente reestruturada a fi m de 
subsidiar nossas ações, principalmente 
junto ao TRT da 15ª Região.

BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS - PRESIDENTE DO SINDICATO DOS  
EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JABOTICABAL  E DIRETORES 

PRESTIGIAM ABERTURA DO VIII CONGRESSO DE ADVOGADOS DA FEDERAÇÃO

Reafi rmo aqui as metas traçadas para os 
Departamentos Jurídicos e que estão sendo 
conduzidas pelo diretor de Assuntos Tra-
balhistas e Jurídicos da nossa Federação, 
também coordenador-executivo deste VIII 
Congresso, o companheiro Arnaldo Biloti.

Ou seja: nosso foco é reconhecer, cada 
vez mais, a importância de cada um de 
vocês, advogados e advogadas das nossas 
entidades sindicais, enquanto profi ssionais 
especializados e COMPROMETIDOS 
com a missão e com os valores dos Sindi-
catos e no pleno atendimento à categoria.

O cumprimento dos objetivos estraté-
gicos do movimento sindical comerciário 
do Estado de São Paulo, liderado pelas 
diretorias das nossas entidades, deve 
contar com Departamentos Jurídicos atu-
antes nos quais trabalham profi ssionais 
habilitados como vocês que, certamente, 
fomentarão debates e trocas de conheci-
mentos benéfi cos para todos nós nestes 
dois dias de trabalho.

Com a honra de abrir o oitavo Con-
gresso de Advogados, que tem como 
tema central o “Novo Código de Processo 
Civil: Implicações e Compreensões em 
Relação ao Processo do Trabalho”, acho 
oportuno salientar que a Lei 13.105, san-
cionada pela presidente Dilma, instituiu o 
novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Artigo 1.046 do novo 
código dispõe que o mesmo deverá entrar 
em vigor um ano após a sua publicação 
ofi cial.

O texto legal foi publicado dia 17 de 
março de 2015.

Temos consciência que as relações 
humanas estão em constantes transfor-
mações.

O código de processo civil atual recla-
mava por novos comandos legais a fi m de 
contemplar as novas realidades da socie-
dade brasileira.

A comissão de juristas criada em 2010 
para discutir e formular o anteprojeto do 
novo código foi presidida pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux.

Segundo consta, o texto sancionado 
foi elaborado a partir de um trabalho en-
volvendo mais de 100 Audiências Públi-
cas e o recebimento de aproximadamente 
80 mil e-mails.

O ministro Fux considera que se trata de 

“um código da sociedade brasileira”, pois a 
grande maioria das sugestões apresentadas 
pela sociedade foi acatada pelo Código.

Decorre daí a importância de discutir-
mos esta matéria.

O novo CPC traz a promessa de apli-
car a força da jurisprudência brasileira, 
que deverá ser aplicada de modo unifor-
me em todo o Brasil.

Ainda segundo o ministro Fux, isso 
permitirá que o juiz julgue com mais agi-
lidade, porque caberá a ele ajustar a tese 
jurídica já fi rmada pelos tribunais supe-
riores ao caso concreto.

Assim, o novo Código de Processo 
Civil repercutirá diretamente no cotidiano 
de trabalho e dos operadores de direito que 
integram os mais variados Departamentos 
Jurídicos do nosso elenco federativo.

Vai refl etir, inclusive, no âmbito do 
processo do trabalho.

O Artigo 15 do novo CPC prevê que 
na ausência de normas que regulem pro-
cessos eleitorais, trabalhistas ou adminis-
trativos, as suas disposições serão aplica-
das supletiva e subsidiariamente. 

A regra atual diz que o Código de Pro-
cesso Civil se aplica de modo subsidiário 
à CLT.

Portanto, o Artigo 15 trará implica-
ções ao processo do trabalho, de modo 
que neste VIII Congresso teremos uma 
melhor compreensão da nova sistemática 
legal e as reais consequências no proces-
so trabalhista.

Outro tema relevante que será apre-
sentado neste evento abordará as defesas 
do reclamado em relação às inovações e 
às alterações promovidas pelo novo CPC.

Isso contribuirá no desenvolvimento 
dos processos trabalhistas sob a égide do 
novo CPC.

Com idêntica relevância este Con-
gresso destacará a distribuição do ônus 
da prova, e as tutelas de urgência e de 
evidência no novo CPC.

São institutos jurídicos que se relacio-
nam com o desenvolvimento do conten-
cioso trabalhista existentes nos mais va-
riados departamentos jurídicos do nosso 
elenco federativo.

Por fi m, quero salientar que dedica-
mos, neste evento, um painel denomina-
do Terceirização e Trabalho.

É de conhecimento público e geral 
que somos contra as medidas provisórias 
editadas, recentemente, que visam a pre-
carização do trabalho.

Estive com a presidente Dilma no dia 
8 de dezembro de 2014.

Na ocasião, ela afi rmou que iria manter 
um diálogo com os trabalhadores e preser-
var os direitos da classe trabalhadora.

Entretanto, para a nossa surpresa, 
a presidente editou as MPs 664 e 665, 
disciplinando o seguro desemprego, o 
auxílio-doença e a aposentadoria, dentre 
outros retrocessos aos trabalhadores.

A posição da UGT e das demais Cen-
trais Sindicais contesta as diretrizes des-
sas MPs.

Temos plena consciência de que as 
conclusões obtidas neste painel serão de 
grande valia para o movimento sindical 
comerciário do Estado de São Paulo.

As razões jurídicas aqui contempladas 
vão servir de fundamento legal para que 
possamos reivindicar a preservação de 
direitos em prol da Classe Trabalhadora.

Com a convicção de que se trata de 
um Congresso relevante, agradeço a pre-
sença de todos vocês, dos dirigentes dos 
nossos Sindicatos, dos renomados pales-
trantes que em muito contribuirão para o 
sucesso deste Congresso.

Também agradeço o companheiro 
Biloti e os membros da Comissão Técni-
ca composta pelo Dr. João André Vidal, 
coordenador do Departamento Jurídico 
da Federação, e pelo Dr. Ronaldo Lima 

dos Santos, procurador do trabalho do 
Ministério Público do Trabalho da 2ª 
Região e professor da USP.

Estendo meus agradecimentos aos fun-
cionários e assessores da nossa Federação.

Muito obrigado pela participação.

Integrantes do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaboticabal se fi zeram presentes no VIII 
CONGRESSO DE ADVOGADOS. José Donizetti Alves do Nascimento - Funcionário, Mário Alfredo 
Frizas - Diretor, Benedito Oclávio Frizzas - Presidente, Drº Alexandre Amaral - Advogado e Alexandre 
Walter Polachini - Diretor

Espero que o VIII Congresso de Ad-
vogados seja aproveitado integralmente.

Muito obrigado.”
Luiz Carlos Motta é presidente da Fe-

comerciários, da UGT/SP e coordenador-
geral do VIII Congresso de Advogados.
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Em sua 17ª edição, o Megaleilão Ne-
lore CFM colocará à venda 1.510 animais 
avaliados (1.110 Touros Nelore CFM e 
400 Fêmeas Nelore CFM) nos dias 12 a 
14 de agosto, em São José do Rio Preto 
(SP), e terá muitas novidades.

Uma delas é o leilão das fêmeas CFM 
que ocorrerá no dia 12 de agosto, quarta-
feira, simultaneamente ao Encontro Téc-
nico, com transmissão pelo Canal do Boi 
a partir das 20h.

“Este ano, o Megaleilão Fêmeas Ne-
lore CFM será diferente. Caracterizado 
pela oferta restrita de vacas e novilhas da 
CFM, ele agora será realizado no recinto 
de Leilões Anísio Haddad (São José do 
Rio Preto, SP), na quarta-feira, dia 12 
de agosto, a partir das 20h”, explica Luis 
Adriano Teixeira, coordenador de pecuá-
ria da Agro-Pecuária CFM.

No total, serão colocadas à venda 
200 vacas prenhes de até 7 anos de ida-
de, com parição prevista para a estação 
normal do fi nal do ano. Todas foram 
acasaladas no programa de produção 
de touros da CFM. Para os pecuaristas 
que desejam escolher o acasalamento, a 
CFM ofertará 200 novilhas ao redor de 
20 meses, prontas para a estação do fi nal 

Muitas novidades no Megaleilão Nelore CFM, que venderá 1.510 
Touros e Fêmeas, entre 12 e 14 de agosto, em São José do Rio Preto

do ano.
A atração principal do evento, o Me-

galeilão Touros Nelore CFM, colocará à 
venda os 1.110 melhores reprodutores 
da CFM da safra 2013. De toda a oferta, 
560 touros Nelore CFM serão vendidos 
no leilão presencial no Recinto Anísio 
Haddad (S. J. Rio Preto), no dia 13 de 
agosto, a partir das 12h. Os demais 550 
touros estarão à disposição dos pecu-
aristas na Megaloja CFM nas fazendas 
São Francisco (Magda, SP) e Lageado 
(Aquidauana, MS).

Todos os touros do Megaleilão Nelore 
CFM têm alto índice de mérito genético 
e estão prontos para a próxima estação 
de monta. Destaque especial aos 10 tou-
ros TOP, os líderes da safra, que abrirão 
o leilão presencial no dia 13 de agosto. 
“O Megaleilão Touros Nelore CFM deste 
ano está com uma das melhores ofertas 
de reprodutores da história da CFM. Es-
ses machos passaram por uma rígida sele-
ção desde o nascimento e são os melhores 
entre mais de 10,5 mil animais machos e 
fêmeas nascidos em 2013. Os 10 touros 
TOP fazem parte do teste de progênie da 
CFM e são perfeitos para os  programas 
de seleção e centrais de inseminação do 

A Katayama Pecuária colocará à venda 
500 touros Nelore KA no seu leilão anual, 
programado para o dia 15 de agosto de 2015, 
na Estância Cachoeirinha (Guararapes, SP). 
A seleção é especial e inclui reprodutores 
jovens com 20 a 24 meses, rigorosamente 
avaliados no programa de melhoramento 
genético da Katayama (PKGA).

“Nosso programa de seleção completa 
16 anos e chegou a um excepcional nível 
de qualidade. No leilão anual da Katayama 
colocaremos à venda machos que represen-
tam nossa fi losofi a de trabalho, com foco na 
produtividade, baixo custo e funcionalidade. 
Nossos touros estão aptos a trabalhar perfei-
tamente bem nas mais diferentes regiões do 
país”, ressalta o criador Gilson Katayama.

O Leilão Katayama também ofertará 
touros PINT-KA. São reprodutores pro-
vados e com mérito genético para ser 
futuros reprodutores de centrais de inse-
minação. “O PINT-KA seleciona os nos-
sos melhores machos. Em nosso leilão, 
teremos lotes especiais para os pecuaris-
tas que desejam adquirir a genética que 
impulsiona a pecuária nacional”, explica 

Leilão Katayama 2015 colocará à venda 500 touros Nelore em Guararapes (SP)

Gilson Katayama.
Mais informações sobre o Leilão Ka-

tayama 2015 podem ser obtidas no site 

mercado”, explica Luis Adriano Teixeira.
Mais uma vez, o Megaleilão Nelore 

CFM terá condições especiais para os 
compradores. As fêmeas serão vendi-
das em 14 parcelas iguais sem juros. Os 
touros do também serão vendidos em 14 
vezes (leilão presencial) e em 7 vezes 
com preço fi xo e sem comissão de com-
pra (Megaloja). Eles contam com várias 
vantagens, como o frete rodoviário grátis 
para cargas fechadas de 16 ou 24 touros 
para qualquer região do país. Em compras 
de outras quantidades de touros, o frete é 
grátis para os pontos de entrega nos esta-
dos de SP, MS, MT, GO, TO e BA. Além 
disso, no leilão presencial há comissão 
reduzida, descontos progressivos, des-
conto dobrado para baterias especiais e a 
promoção carga fechada, outra novidade 
do Megaleilão Nelore CFM com lotes ho-
mogêneos padrão Megaleilão.

Mais Informações sobre o 17º Me-
galeilão Nelore CFM e o programa de 
melhoramento genético da CFM pelos te-
lefones (17) 3214-8700 ou 0800 127 111, 
ou pelo e-mail faleconosco@agrocfm.
com.br ou no endereço eletrônico www.
agrocfm.com.br. Siga a CFM no twitter 
pelo @agrocfm

www.katayama.com.br, e-mail: kataya-
ma@katayama.com.br ou pelo telefone 
(18) 3606-9000

AUTO POSTO MONTE SERENO LTDA torna público que 
recebeu da CETESB a Renovação de Licença de Operação N° 
52001725 para atividade de Comércio Varejista de Combustíveis 
e Lubrifi cantes para Veículos, sito à AVENIDA MONTE SERE-
NO, S/N, JARDIM BELA VISTA, PRADÓPOLIS/SP.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido. Den-

tro de três dias, terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar assim 
que receber a graça. 

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais to-

dos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade, Vós que me concedeis 

o sublime dom de perdoar, esquecer as ofensas e até o mal que me tenham feito. A 

Vós que estais comigo em todos os instantes de minha vida, eu quero humildemen-

te agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e confi rmar mais uma vez a 

intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou a tentação 

material, com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os 

meus irmãos na perpétua Glória e Paz. Amém. 

Obrigado (a) por Vossa infi nita misericórdia!

Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)
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AILTON DE AGUIAR 
03711707882, torna público 
que requereu na CETESB a 
Licença Prévia, de Instalação 
e de Operação (Atividade de 
Montagem e Acabamento de 
Móveis de Madeira, Associado 
à fabricação de, na Av. Jaime 
Ribeiro, nº 319, Vila Industrial, 
Jaboticabal/SP.

A. de Araújo - ME torna 
público que recebeu da CE-
TESB concomitantemente as 
Licenças Prévia e de Instalação 
nº 52000524 e requereu a Li-
cença de Operação para a ativi-
dade de “Fabricação de Peças 
e Acessórios para Bicicletas e 
Triciclos não Motorizados”, 
sito à Avenida Jaime Ribeiro, 
nº 319, Box 9, Bloco B, Vila 
Industrial, município de Jabo-
ticabal (SP).

Indústria e Comércio de 
Arruelas R.J.R. Ltda - ME 
torna público que recebeu da 
CETESB a Licença de Ope-
ração nº 52001736, válida até 
31/07/2019, para a atividade 
de “Porcas e Arruelas Metáli-
cas; Fabricação de”, sito à Ro-
dovia Brigadeiro Faria Lima, 
km 344,5, Fazenda Santa Ma-
ria, área rural do município de 
Jaboticabal (SP).

Mauro Barbosa 74431773800 torna público que recebeu da 
CETESB concomitantemente as Licenças Prévia e de Instalação 
nº 52000522 e requereu Licença de Operação para a atividade de 
“Vasos de Cerâmica ou Barro Cozido; fabricação de, sito à Rua 
Pio Frederico Politi, nº 31, Bairro Capalbo Neto, município de 
Jaboticabal (SP).

TOTAL HEALTH DO BRASIL LTDA, torna público que rece-
beu da CETESB a Licença de Operação – Ampliação Novos Equi-
pamentos nº 52001730, válida até 28/07/2019 para Fabricação de 
Aparelhos para Ginástica, sito à Av. Professor Vicente Quirino nº 
817, Bairro Aparecida,  Jaboticabal - SP.

CERÂMICA STÉFANI S/A, torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença de Operação - Renovação nº 52001734, válida 
até 31/07/2019 para Fabricação de Filtros de Cerâmica ou Barro 
Cozido, sito à Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro nº 1.388, 
Bairro Sorocabano, Jaboticabal - SP.

SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA., torna público que requereu da CETESB 
a Renovação da Licença de Operação, para Fabricação de Doce 
de Amendoim à Rua Antonio Guerreiro, nº 50, Distrito Industrial 
Bruno Verardino,  Jaboticabal – SP.

MODELAÇÃO STILUS LTDA-ME,  torna público que rece-
beu da  CETESB a Licença de Instalação nº 52000389 e requereu 
a Licença de Operação para Produção de Alumínio Fundido em 
Formas e Peças na Avenida Pércio da Rocha Neves Filho nº 140, 
Distrito Industrial Bruno Verardino -, Jaboticabal - SP.

A.C.D. DA MATA ESTRUTURAS METÁLICAS-ME, torna 
público que requereu da CETESB a Licença Prévia para Fabri-
cação de Estruturas Metálicas à Estrada Municipal Jaboticabal a 
Luzitânia nº 2000, km. 2,5, Chácara Estiva do  Palmital, Zona 
Rural, Jaboticabal/SP.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A
ANDERSON ANDRÉ TEIXEIRA

(Prenotação 145.019 de 24/03/2015)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone (0l6) 3202-3015.

FAZ SABER a Anderson André Teixeira, RG nº 264547123-
SSP/SP, CPF nº 163.975.068/19, brasileiro, servidor público mu-
nicipal, residente e domiciliado em Taquaritinga-SP, na Rua Luiz 
Vieira de Carvalho, número 527, Vila de Santi, que  nos termos do 
artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômi-
ca Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imo-
biliário nº 844440591512, fi rmado em 09 de maio de 2014, garan-
tido pela alienação fi duciária, registrada sob nº 09 na matrícula nº 
23.951, que grava o imóvel situado na Rua Professor Valdir Pedro 
Morano, nº 700, apartamento 305, bloco “C”, nesta cidade, vem 
lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais prin-
cipais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas 
números 07, 08, 09, 10 e 11, apurado pela credora fi duciária até o 
dia 14/05/2015, no valor total de R$2.640,19 (dois mil, seiscen-
tos e quarenta reais e dezenove centavos), sujeito à atualização 
monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data 
do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que 
vencer(em) no prazo desta intimação.

Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localiza-
do à Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-
3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a 
Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima 
mencionado e mais o valor de R$313,41 (trezentos e treze reais 
e quarenta e um centavos), referente às custas com a notifi cação 
extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conta-
dos a partir desta data.

Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de que o não cumpri-
mento da obrigação no prazo estipulado, fi ca assegurado à credora 
fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos 
termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma 
que, com este ato, perde a V.Sª. a propriedade do imóvel em favor 
da Caixa Econômica Federal.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 28 de 
julho de 2015. Eu, Álvaro Benedito Torrezan, Ofi cial, mandei di-
gitar e subscrevi.

O OFICIAL:
             

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A IGOR 
TIAGO LEPPOS THOMAZ

(Prenotação 145.656 de 13/05/2015)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone (0l6) 3202-3015.

FAZ  SABER a Igor Tiago Leppos Thomaz, RG nº 
41.235.973-X-SSP/SP, CPF nº 227.254.488/67, brasileiro, sol-
teiro, maior, motorista, residente e domiciliado nesta cidade, na 
Alameda Homero Borsari, número 750, Vale do Sol, que  nos ter-
mos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa 
Econômica Federal, credora fi duciária do contrato de fi nancia-
mento imobiliário nº 155551728311, fi rmado em 10 de novembro 
de 2011, garantido pela alienação fi duciária, registrada sob nº 13 
na matrícula nº 8.101, que grava o imóvel situado na Alameda 
Homero Borsari, nº 750, Vale do Sol, nesta cidade, vem lhe no-
tifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, apurado pela credora fi duciária 
até o dia 23/03/2015, no valor total de R$14.064,82 (quatorze mil, 
sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), sujeito à atuali-
zação monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até 
a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) 
que vencer(em) no prazo desta intimação.

Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado à 
Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-3015, 
no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-
feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima mencio-
nado e mais o valor de R$161,03 (cento e sessenta e um reais e 
três centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudicial, 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir des-
ta data.

Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de que o não cumpri-
mento da obrigação no prazo estipulado, fi ca assegurado à credora 
fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos 
termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma 
que, com este ato, perde a V.Sª. a propriedade do imóvel em favor 
da Caixa Econômica Federal.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 28 de 
julho de 2015. Eu, Álvaro Benedito Torrezan, Ofi cial, mandei di-
gitar e subscrevi.

O OFICIAL:

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN 



PÁGINA  08 A  GAZETA SÁBADO, 08 DE AGOSTO DE 2015

Locução: Bala de Prata
Autor: Rubens 
Fumincelli 

Nosso amor é tão gran-
de, 

Que nunca vai se acabar.
Eu prometo a você... 
Que nunca vou me 
cansar,
E para sempre irei te 

amar.
Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

A Associação Regional de Engenheiros, fundada em sete de agosto de um mil novecentos e setenta e seis, completa 39 anos, graças aos esforços dos Ex-Presidentes: Eng. Civil – Eduardo Carlos Rodrigues 
Nogueira – 1987 E 1988; Eng. Mecânico – Oswaldo Martins Cruz Júnior – 1989 e 1990; Eng. Civil – Wladimir Morgatto – 1991 e 1992; Eng. Agrônomo – João Antonio Galbiatti – 1993 e 1994; Eng. Civil – 
Augusto Cera Júnior – 1995 e 1996; Eng. Elétrico – Elvio Roberto Morgatto – 1997 e 1998; Arquiteto – Gilberto Araújo – 1999 e 2000; Arquiteto – João Tadeu Morescalchi – 2001, 2002, 2003 e 2004; Eng. 
Agrônomo – José Tadeu de Faria – 2005, 2006, 2007 e 2008; Eng. Mec. e de Seg. no Trabalho – Geraldo Cascaldi Júnior – 2009 e 2010; Eng. Civil e de Seg. no Trabalho Thiago Barbieri de Faria – 2011-2012 
e Eng. Eletricista Pedro Alessandro Iughetti – 2013, 2014 e atualmente 2015, 2016 e 2017.


