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ELEIÇÕES 2016
Prefeitura exigirá de novo comandante corte de 

gastos para voltar a crescer

Não é novidade que 
a Prefeitura de Jabo-
ticabal passa por difi -
culdades fi nanceiras. 
Diversas ações equivo-
cadas fi zeram com que 
o governo atual au-
mentasse a dívida da 
prefeitura em mais de 
300%, segundo dados 
do Tribunal de Contas, 
divulgados pelo Jornal 
A GAZETA, na matéria 
“Afi nal, de onde vem a 
dívida da Prefeitura”, 
publicada na edição nº 
1.774. A situação liga 
o sinal de alerta para 

Novo prefeito terá que fazer com pouco e sanar dívidas
o futuro do município, 
que decidirá em 2 de 
outubro qual candida-
to terá que lidar com o 
desafi o.
O novo prefeito deve 

herdar cerca de R$ 40 
milhões de dívidas a 
pagar a curto prazo 
e ainda terá que lidar 
com a dívida previden-
ciária que o município 
tem com o SEPREM 
(Serviço de Previdên-
cia Saúde e Assistência 
Municipal).

Queridos 
Colegas do 
Magistério 

Paulista 
A Associação de Pro-

fessores Aposentados 
do Magistério Público 
do Estado de São Paulo,  
(APAMPESP), é compos-
ta por Professores, Di-
retores e Supervisores 
aposentados que a re-
presentam e lutam por 
todos os integrantes do 
quadro do magistério.
Hoje, ainda em mino-

ria comparando-a aos 
demais Sindicatos da 
Educação, tornou-se a 
incansável guardiã dos 
direitos dos aposenta-
dos. 

Proteção animal é 
assunto no plano 

de governo de 
quatro dos cinco 

candidatos a 
prefeito

Cada vez mais for-
te nas discussões do 
cotidiano e ganhan-
do maior número de 
adeptos a cada dia, a 
causa animal busca 
conquistar mais espa-
ço nas eleições deste 
ano. Com candidatos 
a vereador engajados 
na causa, o assun-
to também ganhou 
a atenção de quase 
todos os candidatos 
a prefeito, em seus 
respectivos planos de 
governo. 

Em ranking 
de cidades 
e! cientes, 

Jaboticabal 
tem nota ruim 

na Saúde
O desempenho da 

Saúde de Jabotica-
bal deu mais uma 
amostra, esta sema-
na, que está longe 
do que é sonhado 
pela população. No 
Ranking de Efi ciên-
cia dos Municípios, 
realizado pela Folha 
de S. Paulo e Datafo-
lha, em uma escala 
de 0 a 1, Jaboticabal 
foi classifi cada com 
nota 0,369 na Saúde. 
A média nacional é 
de 0,5.

Orçamento 
previsto para 

2017 ultrapassa 
R$ 300 milhões
O próximo prefeito 

de Jaboticabal deverá 
ter aproximadamen-
te R$ 304 milhões no 
orçamento, em 2017.  
Foi o que afi rmou a 
Secretária da Fazen-
da, Elivaine Silva, 
em entrevista à rá-
dio 101 FM. O valor 
é cerca de 6% menor 
que o orçamento vi-
gente, ou seja, R$ 20 
milhões.
Em Audiência Pú-

blica realizada no 
dia 26, na Câmara 
Municipal, a secretá-
ria apresentou o pro-
jeto. 

Foto: Divulgação/Assessoria
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 Esperanças renovadas

“Michel Temer tomou 
posse como presidente 
da República. De fato, 
de direito e em respeito 
- sobretudo - às regras 
da Democracia brasilei-
ra. A interinidade e o 
que restava de insegu-
rança acabaram. Eleito 
pelo povo, o Congresso 
Nacional cumpriu seu 
papel e aprovou o im-
peachment.Guardião 
da Constituição, o Su-

premo Tribunal Federal 
acompanhou o proces-
so desde o seu início e 
presidiu o julgamento 
realizado ao longo de 
meses, com direito à 
ampla de defesa.
O Brasil vive, a partir 

de hoje, um momento de 
esperanças renovadas. 
Um ambiente positivo 
que servirá de impul-
so para superarmos a 
dramática situação que 

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

nos encontramos por 
ações equivocadas do 
governo anterior. Isso 
signifi ca que temos um 
enorme trabalho a ser 
feito.
Vamos em frente em 

busca da retomada dos 
empregos, da melhoria 
da economia e do con-
trole efetivo da infl a-
ção. Nossa democracia 
é forte. Nossa nação é 
grande. Somos exem-
plo para o mundo, em 
especial para a Amérca 
do Sul. Jamais fugire-
mos da nossas missões. 
Na Câmara, continuarei 
dando o meu máximo 
para ajudar o presiden-
te Michel Temer – agora 
mais presidente do que 
nunca. Sempre com 
diálogo, respeito à Con-
stituição e em favor do 
bem comum.”
Deputado Baleia Ros-

si é Presidente Estadual 
PMDB-SP

FIQUE SABENDO
SINCOMÉRCIO CDL E SENAC

CHAVE PARA FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES 
“PÓS VENDA”

Todos os empresários 
e vendedores sabem que 
o atendimento ao cliente 
é o principal recurso para 
concretizar uma venda, 
mas, muitos deles, não 
entendem a importância 
de realizar um pós-ven-
da satisfatório. Para que 
o consumidor retorne à 
sua empresa e dê reco-
mendações, deve-se in-
vestir em um pós-venda 
efi ciente e efi caz. Esta é 
uma das chaves para a 
fi delização de clientes 
muito efi ciente.

Para que os bons ne-
gócios sejam realizados, 
deve se ter constante-
mente uma atitude po-
sitiva de investir em um 
atendimento de qualida-
de e com profi ssionais 
preparados para repre-
sentar a sua marca. O 
suporte do comercian-
te deve ser incondicio-
nal, oferecendo o que o 
consumidor precisa. O 
pós-venda deve ser vis-
to como o início de uma 
nova negociação. 

- Será que os atenden-
tes de pós-venda estão 
preparados para tirar dú-
vidas e serem educados 
e simpáticos mesmo em 
caso de consumidores 
insatisfeitos? A hora de 
fortalecer a relação clien-
te/empresa é o momento 
que o usuário encontra 
alguma difi culdade em 
relação ao produto com-
prado: quando precisa 
trocar, receber informa-
ções sobre assistência 

técnica e, ainda, sobre 
como usar um determi-
nado item.

Grandes empresas já 
contam com departamen-
to de pós-venda, mas as 
pequenas também po-
dem oferecer o servi-
ço. Apostar em ligações 
esporádicas para saber 
o grau de satisfação do 
cliente com o produto 
adquirido, pode ser uma 
alternativa. 

Em caso de reclama-
ções já solucionadas, o 
retorno com contato para 
saber se as necessidades 
foram supridas, é essen-
cial. Uma boa medida é 
analisar o histórico do 
cliente e ver aquele que 
não efetuou uma aqui-
sição na empresa há um 
tempo e ligar para falar 
sobre as novidades que o 
seu negócio oferece.

Todo o trabalho realiza-
do em prol do cliente con-
tribui com o crescimento 
do negócio. Compradores 

satisfeitos geram boas re-
comendações e isso pode 
resultar em novas vendas 
para a sua empresa. A va-
lorização do cliente deve 
estar acima de tudo. Por 
isso, treinar ao máximo 
a equipe de agentes para 
realizar uma comunicação 
efi ciente ao consumidor, 
é fundamental. Ninguém 
quer entrar em contato 
com uma central de rela-
cionamento que não con-
segue dar respostas escla-
recedoras e que o agente 
não soluciona o problema.

O Comerciante deve 
encarar o pós-venda, tão 
importante quanto o se-
tor de vendas, seja ele 
pessoalmente ou através 
de outros canais de ven-
das: telefone e e-mail. O 
comerciante deve se cer-
tifi car que os seus cola-
boradores também estão 
satisfeitos com o traba-
lho, se estiverem, essa 
satisfação será recíproca. 
Bons Negócios e Sucesso.

Senac Jaboticabal abre novas turmas 
do programa Aprendizagem

Iniciativa é 
totalmente gratuita 
para empresas, as 
quais devem inscrever 
os jovens que atuarão 
como aprendizes

Um dos momentos de-
safi antes da juventude é 
escolher qual profi ssão 
seguir. Muitas responsabi-
lidades, cobranças e dúvi-
das podem surgir, por isso, 
vivenciar a escolha, na prá-
tica, é a melhor alternativa. 
A partir de 12 de setembro, 
o Senac Jaboticabal abre 
novas turmas para o pro-
grama Aprendizagem, que 
tem como fi nalidade pos-
sibilitar aos jovens, de 14 
a 24 anos (incompletos), 
uma importante experiên-
cia de iniciação profi ssio-
nal. Ao todo, serão oferta-
das 60 vagas.  

Com duração de um 
ano e totalmente gratuito, 
o projeto proporciona ao 
aluno o contato com vários 
departamentos das empre-
sas, o que possibilita uma 
importante experiência 
para o início da carreira. 
A parte teórica do curso é 
desenvolvida no Senac, e 
as práticas são realizadas, 
paralelas às aulas, nas em-
presas contratantes dos 
aprendizes.

“O processo de recruta-
mento e seleção é estabele-

cido pelas próprias empre-
sas, como para qualquer 
outra vaga. Para participar 
desses recrutamentos, o 
candidato deve se apresen-
tar ao mercado de traba-
lho, geralmente, iniciando 
pela entrega de currículos 
nas empresas em que gos-
taria de trabalhar. É impor-
tante que evidencie o inte-
resse na vaga de aprendiz”, 
orienta Renata Lima, coor-
denadora da área no Senac.  

O programa é uma for-
mação técnico-profi ssional 
vinculada à Lei da Apren-
dizagem, nº 10.097/2000, 
ampliada pelo Decreto Fe-
deral nº 5.598/2005, que 
determina que todas as em-
presas de médio e grande 
porte contratem um núme-
ro de jovens equivalente a 
um mínimo de 5% e um má-
ximo de 15% do seu quadro 
de funcionários, assegu-
rando a eles sua formação, 
ou seja, aprendizes.

“Para as empresas, é uma 
excelente chance de trei-
nar futuros profi ssionais 
com os próprios métodos 
e fi losofi a”, destaca Renata. 
Na unidade de Jaboticabal, 
mais de 250 jovens já fo-
ram capacitados. 

As informações deta-
lhadas sobre como parti-
cipar do programa estão 
reunidas na página www.
sp.senac.br/aprendiza-
gem. A empresa deve 
contatar a unidade para 

verifi car a documentação 
necessária. Mais informa-
ções na unidade ou pelo 
telefone (16) 3209-2800.

Workshop para tuto-
res

Em 16 de agosto, o Se-
nac Jaboticabal realizou o 
3° Workshop de Tutores do 
Programa Aprendizagem. 
O evento teve como ob-
jetivo reunir as empresas 
que possuem aprendizes 
ou que tem interesse em 
contratá-los, para esclare-
cer dúvidas sobre a lei e 
o funcionamento do pro-
grama. “O encontro é uma 
oportunidade para que a 
empresa acompanhe o de-
senvolvimento do aluno e 
compreenda a importância 
entre a teoria e a prática, 
além de sensibilizá-los so-
bre o desenvolvimento do 
projeto que será apresen-
tado ao fi nal do curso”, fi -
naliza Renata.

Serviço 
Programa Aprendizagem
Data: 12 de setembro de 

2016 a 12 de fevereiro de 
2018

Horário: aos sábados, 
das 13h30 às 17h30

Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831 – Centro
Telefone: (16) 3209-

2800 e www.sp.senac.br/
jaboticabal

Visita virtual à unida-
de: https://goo.gl/maps/
iDYTc5MBKLU2

Queridos Colegas do Magistério Paulista 
A Associação de Pro-

fessores Aposentados 
do Magistério Público 
do Estado de São Paulo,  
(APAMPESP), é composta 
por Professores, Direto-
res e Supervisores apo-
sentados que a represen-
tam e lutam por todos os 
integrantes do quadro do 
magistério.

Hoje, ainda em mino-
ria comparando-a aos 
demais Sindicatos da 
Educação, tornou-se a in-
cansável guardiã dos di-
reitos dos aposentados. 
Embora reconhecida pela 
lisura de seu trabalho, 
não será capaz de deter 
a fúria governamental 
especializada em usur-
par conquistas tão dura-
mente adquiridas, caso 
as vozes de todos os que 
já se aposentaram, não 
se façam ouvir. Exponha 
este fato ao seu colega 
que aposentou. Ele deve 

acreditar que terá uma 
vida digna como aposen-
tado. A luta travada pelos 
colegas da Apampesp, 
não será sufi ciente para 
assegurar-Ihe essa con-
dição. A hora da espera 
acabou. Conte a ele que 
nada está seguro. Que to-
dos os dias, fatos novos 
e preocupantes ocorrem 
nos meios políticos. 

Neste mês, a Apam-
pesp enviou seus repre-
sentantes para Brasília 
por conta do Projeto de 
Lei 257/2016. Procure 
lê-lo. Você mesmo che-
gará à conclusão de que 
não dá mais para fi car à 
margem dessa batalha. 
Esqueça o tempo em que 
aposentar-se era chega-
da a hora da colheita dos 
anos trabalhados. Hoje a 
certeza que se tem, é que 
nada está garantido. Os 
incansáveis apampespia-
nos ainda continuam na 

luta diária. Precisam ur-
gentemente da conscien-
tização dos mais novos. 
Compreender as estra-
tégias usadas nos meios 
políticos, exacerbando 
poderes que acreditam 
ter, demanda compe-
tências que só o tempo 
constrói. Exige monito-
ramento contínuo, para 
que as reivindicações 
sejam fundamentadas e 
ofereçam soluções ade-
quadas. 

Venha nos conhecer. 
Traga seus colegas que já 
se aposentaram. Juntos, 
seremos mais fortes. 

Maria Martha Ulian da 
Silveira 

Representante da 
APAMPESP Jaboticabal

Avenida General Osó-
rio, 120 - apartamento 
111 - CEP.: 14.870-100 - 
Jaboticabal/SP
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Reconstruir o País

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

AS LIÇÕES NASCEM NO TEMPO E SÃO ETERNAS

Uma crise chega ao fi m 
com a decretação do impe-
achment de Dilma Rousse-
ff , condenada por crime de 
responsabilidade por 61 
dos 81 senadores da Re-
pública. Há, porém, causas 
mais profundas desta crise. 
Venho apontando aqueles 
que acredito terem sido os 
erros mais graves do antigo 
Governo Federal.

Primeiro, artifi cialismo e 
medidas casuístas na con-

toda sua estrutura estives-
sem a serviço de um projeto 
de poder iniciado por Lula 
em 2003. Esses são os três 
pecados capitais de Dilma 
Rousseff .

Assim, agora temos a ex-
pectativa de que a socieda-
de caminhe para recuperar 
os preceitos da estabilida-
de econômica. Que sejam 
pensadas políticas sociais 
que realmente emanci-
pem, capazes de promover 
as pessoas à cidadania. E 
a questão da prioridade à 
educação é fundamental 
para isso, inclusive como 
instrumento mais efi caz de 
distribuição de renda.

Finalmente, recuperar o 
caráter meritocrático como 
critério de ocupação do 
Estado. Para que pessoas 
capazes sejam nomeadas 
para cargos públicos, com 
desempenho comprometi-
do com o interesse público 
e não com interesses locali-
zados. O Governo não pode 
ser usado como cabide de 

cessivas, temos que ter um 
relacionamento na procura 
da paz, união e muito amor, 
onde a semeadura é livre, 
mas a colheita é obrigató-
ria. As vidas são processos 
evolutivos, onde semeamos 
o amor para atingirmos um 
desenvolvimento de luz, 
despertando em nós a von-
tade de praticar o bem.           

A evolução é um caminho 
feito por nós dentro de vidas 
de renovação, de princípios 
básicos para conseguirmos 
em estágios e lutas renova-
doras, dentro do livre arbí-
trio, vencermos a ignorância 
e trazer a sabedoria. Somos 
eternos em espírito. Cada 
um recebe de DEUS um po-
der de luta, para mudarmos 
em nossas ações e reações 
de um CARMA, que sofre 
transformações, dentro da 
lei de causa e efeito. Passan-
do de erros para acertos, de 
trevas em luzes, da ignorân-
cia em sabedoria, tudo de-
pendendo de nós.        

Muitos são os chamados, 

dução da economia. Ficou 
evidente que isto introduz 
um fator de perturbação 
e paga-se um preço muito 
alto por isso. O controle dos 
preços dos combustíveis e 
da energia foram evidên-
cias dessa postura, além de 
uma série de outras políti-
cas intervencionistas que 
trouxeram instabilidade e 
desequilíbrio nos preços re-
lativos.

O segundo erro foi Dil-
ma aprofundar e perpetuar 
políticas sociais que se tor-
naram assistencialistas, e 
não emancipatórias, como 
devem ser. Transformou os 
brasileiros economicamen-
te desfavorecidos em de-
pendentes e desestimulou a 
busca de inserção no merca-
do regular de trabalho.

Terceiro erro foi durante 
seu governo chegarmos ao 
auge da manipulação parti-
dária do poder público. Ou 
seja, uma ocupação com-
prometedora de uma tal for-
ma que o Governo Federal e 

O PLANETA TERRA é uma 
escola onde nós aplicamos 
na prática os ensinamentos 
recebidos, onde procura-
mos aprender encarnados. 
É um PLANETA de PROVAS E 
EXPIAÇOES, de dores e sofri-
mentos, de trevas, egoísmo, 
onde nasce a caridade, mas 
agindo de forma interessei-
ra, deturpando a vontade de 
servir.   

Aprendemos com o mes-
tre JESUS que o amor e o per-
dão ao próximo é como amar 
a DEUS.       

No lar, junto da família, 
no decorrer das vidas su-

empregos. Tem que ter efi -
ciência na condução da má-
quina e do dinheiro públi-
cos.  

O presidente Michel Te-
mer tem grandes desafi os 
pela frente. O primeiro de-
les será fazer um governo 
que seja para valer, que não 
transija, que tenha ousadia. 
Um governo que rapida-
mente tome iniciativa nas 
reformas estruturais - como 
a da Previdência.

O segundo desafi o é ser 
um governo fi rme na gestão 
da política econômica para 
que realmente o reequilí-
brio fi scal possa ser esta-
belecido. Um bom primeiro 
passo foi dado ainda duran-
te a interinidade com as no-
meações de nomes notoria-
mente capazes de promover 
essa estabilidade - como o 
ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, e o presi-
dente do Banco Central, Ilan 
Goldfajn.

É extremamente neces-
sário que a economia seja 

mais poucos são os escolhi-
dos, onde a seara é grande 
e os trabalhadores terão que 
trabalhar dentro de um cur-
rículo planifi cado para ven-
cer e nascer a luz.          

Uma pessoa não é consi-
derada sábia somente pelo 
que diz ou faz, mas acima de 
tudo, pelo que é. O ato exter-
no por si mesmo, mas sim, 
pela qualidade e a intenção 
interna de quem o realizou.      

Temos que ajudar os se-
melhantes a se levantarem 
com sua carga, porém nós 
não podemos levá-la.          

Nós temos que ver e me-
lhorar a nossa forma de ver 
tudo e a todos, porque no 
UNIVERSO, tudo que existe 
tem sua razão de ser e de 
crescer. Precisamos   evoluir 
crescendo espiritualmente, 
porque com o tempo tudo 
vai melhorar.

Se conquistarmos a feli-
cidade, nasce a EVOLUÇÃO, 
cresce o amor, vive a espe-
rança e sonhamos com um 
mundo melhor.        

encarada como prioridade. 
É por meio dela que os go-
vernos são capazes de pro-
mover as transformações 
sociais tão necessárias ao 
Brasil. Precisamos, de forma 
urgente, reverter os núme-
ros negativos de nosso Pro-
duto Interno Bruto (PIB), por 
três anos retraído. Nossa 
economia encolheu 0,6% no 
segundo trimestre de 2016 
e 3,8% em um ano.

É um claro sinal de que 
precisamos de interven-
ções sérias, nem sempre 
agradáveis. São quase 11,8 
milhões de brasileiras e 
brasileiros desempregados. 
Pessoas que querem tirar do 
seu trabalho digno e hones-
to o dinheiro para honrar 
seus compromissos. Um lar 
economicamente desestabi-
lizado pode gerar proble-
mas mais graves.

Gera questões de ordem 
psicológica como a depres-
são e o desespero de um pai 
de família que não consegue 
sustentar seus fi lhos e espo-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

sa. Um caso triste e extremo 
aconteceu no Rio de Janei-
ro no último dia 29, quan-
do um empresário matou 
os dois fi lhos e a esposa, 
se suicidando em seguida, 
motivado por difi culdades 
fi nanceiras. Isso não pode 
voltar a acontecer.

Uma atitude oportuna e 
necessária é que o presi-
dente Michel Temer deixe 
claro desde já que não será 
candidato à reeleição. Esse 
posicionamento gera uma 
condição de conforto para 
promover essas mudanças 
tão importantes para o nos-
so País. Demonstraria clara-
mente desde seu primeiro 
dia de presidente efetivo 
que suas ações não fazem 
parte de uma campanha 
presidencial para 2018 e 
ampliaria suas condições de 
angariar apoio às medidas 
necessárias.

O novo presidente preci-
sa pacifi car e unir o Brasil, 
promover mudanças estru-
turais. Reconstruir o País!

Não podemos colher a 
Palavra de Deus somen-

 Monsenhor Jonas Abib

Para viver a Palavra de Deus

Como viver a 
Palavra de Deus?

Na vida tudo passa, cres-
cemos na proporção do tem-
po que nos dá oportunida-
des de vencermos, criarmos 
dentro de nós a fé, esperan-
ça e caridade, porque somos 
diamantes brutos para ser 
lapidados e prontos para o 
trabalho. 

 DEUS É a inteligência su-
prema, causa suprema de 
todas as coisas, é eterno e 
imutável, imaterial, único 
e todo poderoso, soberana-
mente justo e bom.            

Os que melhor uso fi ze-
rem do livre arbítrio, conse-
guirão evoluir, obter recur-
sos, para voltar menos vezes 
encarnados num planeta, vi-
ver de acordo com a neces-
sidade.

Trabalhar com dedicação 
para a evolução espiritual, 
para crescer  e estamos ca-
minhando em busca de en-
contrarmos a felicidade e o 
amor a DEUS.

Gloria a DEUS nas alturas 
e paz na terra aos homens 
de boa vontade. 

te das pregações e leitu-
ras diárias da liturgia. É 
necessário que leiamos 
a Palavra de Deus dia-
riamente.

Também é necessário 
que vivamos a Palavra 
na prática, pois é a von-
tade de Deus que cum-
pramos a Sua Palavra, 
mas para isso é preciso 
lê-la. Se você não con-
segue encontrar dispo-
sição para ler a Bíblia, 
peça-a ao Senhor e Ele 
lhe dará a disposição 
necessária para tomar-
mos a decisão de lê-la, 
estudá-la e  vivê-la.Seu 
irmão,

 PROFESSOR BENÊ

ETA MUNDO BOM¨!
Nós que aqui esta-

mos, precisamos bem 
conhecê-lo para bem 
viver! Os seres vegetais 
e irracionais “agem” por 
impulsos de vida, en-
quanto nós, racionais, 
somos caracterizados 
pela capacidade de “ra-
ciocínio” que nos leva 
a inquirir através do 
“porquê consciente”, 
caraterística fundamen-
tal do raciocínio!
Seres humanos, tanto 

quanto os irracionais 
dependem de músculos 
para manipular objetos 
que os rodeiam, para 
ampliar a extensão de 
suas forças físicas para 
explorar o meio am-
biente, enquanto que 
nós necessitamos de 
“algo muito mais nobre 
que nos permita com-
preender o mundo, por 
isso fomos dotados da 
capacidade de racioci-
nar! Essa capacidade 

não se limita a um mero 
“quebra-cabeça” instin-
tivo que anula difi cul-
dades , além dos órgãos 
sensoriais, fomos agra-
ciados com a capacida-
de de raciocínio! Fomos 
criados segundo a ima-
gem e semelhança de 
um “SUPREMO e PATER-
NAL CRIADOR”! Assim, 
podemos compreender 
este mundo, zelar por 
sua conservação, alar-
gar seus  horizontes de 
beleza, potencialidade, 
felicidade e gritar ¨ETA 
MUNDO BOM¨!

No domingo, dia 04 de 
setembro, a equipe do Ja-
boticabal Defenders come-
çará sua caminhada na Taça 
9 de Julho (FEFASP). O jogo 
será contra a equipe do Li-
meira Tomahawk, disputa-
do na cidade de Leme, às 
10 da manhã.

No Primeiro semestre, 
a equipe jaboticabalen-
se disputou a Super Copa 
São Paulo e avançou até as 
quartas de fi nais, fi cando 
com o sexto lugar na com-
petição, se consolidando 
como uma das equipes que 
mais se desenvolvem no 
estado. Porém, nessa nova 
competição, a equipe al-
meja postos maiores, para 
isso reforçou com novos 
atletas, através de uma se-
letiva realizada no mês de 
julho.

Sob o comando do técni-
co e jogador Rafael Duarte 
Vieira, os javalis do interior 
paulista buscam fazer bo-
nito nesse novo desafi o, e 
contam com o sempre pre-
sente apoio da nossa cida-
de para isso.

Além de sua estreia, nes-
sa primeira fase, os Defen-

ders encaram o Piracicaba 
Cane Cutters no dia 18 de 
setembro, novamente na 
cidade de Leme. O tercei-
ro jogo ocorre no dia 16 de 
outubro contra o atual cam-
peão Leme Lizards.

Por fi m, os Javalis en-
cerram a sua participação 
na primeira fase contra o 
Londrina Bistlebacks, no 
dia 13 de novembro, aqui 
em Jaboticabal. Nesse jogo, 
a presença da torcida, que 
sempre dá apoio, será de 
extrema importância para 
vencermos essa etapa.

Jaboticabal Defenders
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nas discussões do coti-
diano e ganhando maior 
número de adeptos a 
cada dia, a causa animal 
busca conquistar mais 
espaço nas eleições des-
te ano. Com candidatos 
a vereador engajados na 
causa, o assunto tam-
bém ganhou a atenção 
de quase todos os can-

Senado aprova impeachment, Dilma perde 
mandato e Temer assume

Senadores rejeitaram 
pena de inabilitação da 
petista para funções 
públicas.

Presidente afastada perdeu mandato por 61 votos favoráveis e 20 contrários

O plenário do Sena-
do aprovou na quarta-
feira (31), por 61 votos 
favoráveis e 20 contrá-

rios, o impeachment de 
Dilma Rousseff  (PT). A 
presidente afastada foi 
condenada sob a acu-

sação de ter cometido 
crimes de responsabi-
lidade fi scal – as cha-
madas “pedaladas fi s-
cais” no Plano Safra e os 
decretos que geraram 
gastos sem autorização 
do Congresso Nacio-
nal, mas não foi punida 
com a inabilitação para 
funções públicas. Com 
isso, ela poderá se can-
didatar para cargos ele-
tivos e também exercer 
outras funções na ad-
ministração pública.
A decisão de afastar 

Dilma defi nitivamente 
do comando do Palácio 
do Planalto foi toma-

da na primeira votação 
do julgamento fi nal do 
processo de impeach-
ment. A pedido de sena-
dores aliados de Dilma, 
o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), ministro Ricardo 
Lewandowski, decidiu 
realizar duas votações 
no plenário.
A primeira, analisou 

apenas se a petista deve-
ria perder o mandato de 
presidente da República.
Na sequência, os se-

nadores apreciaram se 
Dilma devia fi car ine-
legível por oito anos a 
partir de 1º de janeiro 

de 2019 e impedida de 
exercer qualquer fun-
ção pública.
Na votação, 42 sena-

dores se posicionaram 
favoravelmente à ina-
bilitação para funções 
públicas e 36 contra-
riamente. Outros 3 se-
nadores se abstiveram. 
Para que ela fi casse 
impedida de exercer 
cargos públicos, eram 
necessários 54 votos 
favoráveis.
Por Gustavo Garcia, 

Fernanda Calgaro, Fi-
lipe Matoso, Laís Lis e 
Mateus Rodrigues 
Do G1, em Brasília

Por Alexandre Rocha
Não é novidade que 

a Prefeitura de Jabo-
ticabal passa por difi -
culdades fi nanceiras. 
Diversas ações equivo-
cadas fi zeram com que 
o governo atual au-
mentasse a dívida da 
prefeitura em mais de 
300%, segundo dados 
do Tribunal de Contas, 
divulgados pelo Jornal 
A GAZETA, na matéria 
“Afi nal, de onde vem a 
dívida da Prefeitura”, 
publicada na edição nº 
1.774. A situação liga 
o sinal de alerta para 
o futuro do município, 
que decidirá em 2 de 
outubro qual candida-
to terá que lidar com o 
desafi o.
O novo prefeito deve 

herdar cerca de R$ 40 
milhões de dívidas a 
pagar a curto prazo 
e ainda terá que lidar 
com a dívida previden-
ciária que o município 
tem com o SEPREM 
(Serviço de Previdên-
cia Saúde e Assistência 
Municipal), que no go-
verno atual saltou de 
R$ 89 milhões para R$ 
347 milhões. O prazo 
para pagamento é de 
35 anos. Para conse-
guir sanar os valores e 
demais despesas men-
sais, o novo prefeito 
terá que cortar gastos 
e trabalhar com o me-
nor número possível 
de cargos de confi ança. 

Propostas de go-
verno
Junto com o regis-

tro de suas respectivas 
campanhas, os can-
didatos a prefeito de 
Jaboticabal apresenta-
ram aquilo que deve 
nortear seu mandato, 
caso eleito: o Plano 
de Governo. Embora 

Novo prefeito terá que fazer com pouco e sanar dívidas

não sejam obrigados a 
cumprir, a peça é fun-
damental para legali-
zar a candidatura. 
Dos cinco candida-

tos a prefeito de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori 
(PPS) foi o único a dei-
xar claro em seu plano 
de governo que cortará 
gastos com cargos de 
assessoria. O Jornal A 
GAZETA procurou to-
dos os candidatos para 
falar sobre o assunto. 
Apenas Renata Assirati 
(PSDB) não respondeu 
até o fechamento desta 
edição.
Para Hori é preciso 

pulso fi rme para rever-
ter o cenário de crise. 
“Vou cortar cargos de 
confi ança e reestru-
turar a administração 
pública. Temos que 
manter os serviços pú-
blicos, com bom aten-
dimento médico, nas 

creches, no tapa-bura-
co e limpeza da cidade. 
Mas a crise exige ex-
periência e mudanças 
no atual formato. Em 
2005, a prefeitura ti-
nha uma dívida de cer-
ca de 7% do orçamento 
e baixamos para a me-
tade. O cenário agora é 
mais crítico e será ne-
cessário planejamen-
to sério, uma equipe 
competente e prepa-
rada e atitude para co-
locar Jaboticabal nos 
trilhos mais uma vez”, 
garante.
A candidata do PT 

(Partido dos Trabalha-
dores), Mirian Bacca-
rin, se justifi ca dizendo 
que tem se pronuncia-
do sobre a situação 
fi nanceira da Prefei-
tura e quer resolver o 
problema sem cortar 
gastos em programas 
sociais. “É necessário 

enxugar o número de 
cargos de confi ança e 
diminuir o número de 
secretários”, disse. 
Questionada sobre 

quantos cargos de con-
fi ança teria em seu go-
verno, Mirian criticou 
o Governo Girio. “Com 
bem menos do que o 
atual. Exagerou-se no 
número de cargos de 
confi ança, usando-se 
uma prática política 
equivocada e lesiva ao 
contribuinte que é a de 
obter-se apoio eleitoral 
através da indicação 
a cargo público”, afi r-
mou.
Embora não tenha 

deixado claro no pla-
no de governo o corte 
de gastos com comis-
sionados, Emerson 
Camargo (PEN) garan-
te que diminuirá o nú-
mero de assessores, 
renegociará dívidas e 

reduzirá o número de 
aluguéis pagos pela 
prefeitura. “Retoma-
remos os serviços da 
Emurja que nos au-
xiliará na redução de 
gastos com contrata-
ções de empresas ter-
ceirizadas, como ocor-
re hoje na Prefeitura. 
Outra medida será a 
ocupação do Vice como 
Secretário de uma das 
pastas e da junção de 
pastas afi ns”, promete. 

Candidato otimis-
ta?
Para o candidato 

Junior De Vitto (PSB), 
como o orçamento ain-
da não foi defi nido, só 
será possível mensu-
rar o tamanho do pro-
blema e as ações no 
primeiro ano de ges-
tão, mas acredita num 
conjunto de decisões, 
como planejamento, 
transparência, cortes e 

outros. 
Mesmo assim, em 

seu plano de gover-
no, DeVitto fala em 
criar departamentos 
e secretaria, instituir 
a Guarda Civil Muni-
cipal, fazer constru-
ções e implantar um 
Centro de Inovação 
Tecnológica, o que au-
mentaria as despesas. 
Questionado quanto 
custaria, o candidato 
não foi preciso. Dis-
se que o impacto or-
çamentário seria mí-
nimo e que pretende 
contar com verbas 
que seu vice, Dr. Ne-
char, irá buscar. 
 “As ações previstas 

no Plano de Governo 
serão desenvolvidas 
ao longo do mandato”, 
respondeu ao ser ques-
tionado se não estava 
sendo muito otimista 
com as promessas.

foto: Miguel Schincariol/AFP

Foto: Divulgação/Assessoria

ELEIÇÕES 2016
Prefeitura exigirá de novo comandante corte de 

gastos para voltar a crescer
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Diretor da Unimed de Jaboticabal atuará como 
Médico voluntário nas Paralimpíadas Rio 2016

   O médico pediatra 
cooperado da Unimed 
de Jaboticabal e Prove-
dor do Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel, 
Dr. Luiz Eduardo Ro-
mero Gerbasi, vai atuar 
como Médico Socorris-
ta Voluntário nas Para-
limpíadas Rio 2016, no 
período de 06 a 16 de 
setembro.
   Ele inscreveu-se no 

Programa de Voluntá-

rios Rio 2016 buscando 
uma oportunidade para 
participar ativamente 
dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos.“Decidi 
participar como volun-
tário para, no futuro, 
poder contar que parti-
cipei da primeira Olim-
píada realizada na Amé-
rica do Sul e no Brasil. 
Será um evento históri-
co”, afi rma o médico.
Ele conta que assis-

tiu pela TV a uma pro-
paganda informando a 
importância do volunta-
riado para o bom anda-
mento das Olimpíadas 
e informando que os 
interessados poderiam 
fazer a inscrição por um 
site. “Fiz a inscrição e 
até me esqueci. Depois 
de alguns meses recebi 
um e-mail para que pre-
enchesse um formulário 
e que aguardasse, pois 
minha inscrição estava 
em análise”.
   Depois de preencher 

um formulário e apre-
sentar alguns documen-
tos solicitados, Dr. Luiz 
Eduardo foi convoca-
do para uma entrevista 
presencial que aconte-
ceu em São Paulo. “Nes-
sa entrevista ocorreram 
várias dinâmicas para 
ver onde eu me encai-
xaria. Desde o início me 
inscrevi para participar 
de qualquer atividade, 

mesmo não sendo na 
área médica. Uma dinâ-
mica que me chamou 
a atenção foi a que me 
colocaram em uma sala 
onde havia cinco pôs-
teres em tamanho real 
de atletas olímpicos e 
eu deveria escolher um 
e explicar o porquê. En-
tre eles, o Giba do vôlei, 
a Maurren do salto, o 
Ricardo Prado da nata-
ção, a Daiane da ginás-
tica olímpica e o Daniel 
da natação paralímpi-
ca. Escolhi o Daniel por 
considerá-lo a pessoa 
que mais teve difi cul-
dade em alcançar os 
objetivos que ele alcan-
çou, precisou enfrentar 
difi culdades devido à 
sua defi ciência física e 
às difi culdade de viver 
em um país que não dá 
muita importância aos 
esportes olímpicos, que 
só se importa com fute-
bol”, conta o médico.

   Ele acredita que foi 
em função desta escolha 
que foi designado para 
servir nas Paralimpía-
das. Ele também passou 
por treinamentos on-
line e presenciais. “Que-
ro contribuir para que 
as primeiras olimpíadas 
da América do Sul se-
jam um grande sucesso, 
como acho que serão, 
e contribuir para que 
o lema das Olimpíadas 
Rio 2016 - diversidade e 
inclusão - se cumpra na 
prática. E, claro, quero 
poder fi car perto de al-
guns de nossos ídolos”, 
afi rma.
   Na opinião do Dr. 

Luiz Eduardo, a expe-
riência de participar 
como voluntário em 
uma Olimpíada também 
trará ganhos para a vida 
profi ssional, como “o 
preparo para o atendi-
mento de pessoas por-
tadoras de necessidades 

especiais, já que todo o 
treinamento que ofere-
cido foi baseado nisso, 
além de saber lidar com 
as diversidades”, con-
clui.
   Ao todo, será um pe-

queno exército formado 
por 70 mil voluntários 
participando em nove 
áreas de atuação em 
quatro regiões do Rio 
de Janeiro e também 
nas cidades do futebol 
(São Paulo, Brasília, Sal-
vador, Belo Horizonte e 
Manaus).
   Entre as áreas de atu-

ação estão: serviços de 
Transporte; Atendimen-
to ao Público; Esportes; 
Imprensa e Comunica-
ção; Apoio Operacional 
(serviços administrati-
vos, credenciamento, 
logística e distribuição 
de uniformes); Protoco-
lo e Idiomas; Tecnolo-
gia; Produção de Ceri-
mônias; e Saúde.

Proteção animal é assunto no Plano de Governo 
de quatro dos cinco candidatos a prefeito

Por Alexandre Rocha
Cada vez mais forte 

nas discussões do coti-
diano e ganhando maior 
número de adeptos a 
cada dia, a causa animal 
busca conquistar mais 
espaço nas eleições des-
te ano. Com candidatos 
a vereador engajados na 
causa, o assunto tam-
bém ganhou a atenção 
de quase todos os can-

Apenas candidata petista não trata do assunto
didatos a prefeito, em 
seus respectivos planos 
de governo. Apenas Mi-
rian Baccarin (PT) não 
dedicou espaço ao tema.
A candidata petista 

justifi ca que o seu pro-
grama de governo ainda 
está sendo especifi ca-
do e que pretende dar 
atenção ao tema. Mirian 
diz que fará investimen-
tos em infraestrutura e 

equipe de profi ssionais, 
entre outras ações.
Entre as propostas 

dos candidatos ao Exe-
cutivo para a proteção 
animal estão a criação 
de programas de ado-
ção, campanhas de 
conscientização, fi sca-
lização de comércios, 
realização de parcerias, 
criação de departamen-
to, entre outras.

Em ranking de cidades e! cientes, 
Jaboticabal tem nota ruim na Saúde

Município amarga a 1144ª posição

Por Alexandre Rocha
O desempenho da 

Saúde de Jaboticabal 

deu mais uma amostra, 
esta semana, que está 
longe do que é sonha-

do pela população. No 
Ranking de Efi ciência 
dos Municípios, reali-

zado pela Folha de S. 
Paulo e Datafolha, em 
uma escala de 0 a 1, 
Jaboticabal foi classi-
fi cada com nota 0,369 
na Saúde. A média na-
cional é de 0,5.
O ranking espelhou 

a situação ruim que o 
setor vive em Jabotica-
bal. A Saúde tem deixa-
do a desejar em alguns 
quesitos e virou notí-
cia negativa na região 
com a falta de medi-
camentos na Farmácia 
Municipal e constantes 
problemas envolvendo 

a Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA.
Além da Saúde, o 

ranking também clas-
sifi cou a efi ciência da 
Educação, Receita e 
Saneamento. No pri-
meiro, Jaboticabal teve 
nota 0,65, enquanto no 
segundo 0,191. Já no 
quesito Saneamento a 
nota foi 0,974, o que 
possibilitou que a nota 
geral da cidade fosse 
alavancada, atingindo 
0,506 na média geral.
Com o resultado, Ja-

boticabal ocupa a posi-

ção 1144ª no ranking. 
Comparado a cidades 
da região com o mes-
mo porte habitacional 
ou maior, a “Athenas 
Paulista” fi ca à fren-
te, apenas, de Sertão-
zinho, que é a 1549º 
colocada. Araraquara 
(71º), Matão (146º), 
Bebedouro (368º) e Ri-
beirão Preto (627º) ob-
tiveram melhores re-
sultados.
Para mais informa-

ções, acesse: http://
www1.folha.uol.com.
br/remf/

Orçamento previsto para 2017 ultrapassa R$ 300 milhões
Por Alexandre Ro-

cha
O próximo prefeito 

de Jaboticabal deverá 
ter aproximadamen-
te R$ 304 milhões no 
orçamento, em 2017.  
Foi o que afi rmou a 
Secretária da Fazen-
da, Elivaine Silva, em 
entrevista à rádio 101 
FM. O valor é cerca de 
6% menor que o or-
çamento vigente, ou 
seja, R$ 20 milhões.
Em Audiência Pú-

blica realizada no dia 
26, na Câmara Mu-
nicipal, a secretária 

apresentou o projeto 
de lei que trata as di-
retrizes orçamentá-
rias para o próximo 
ano. Segundo ela, o 
valor para o próximo 
ano será menor devi-
do à queda na receita 
e também na despesa 
fi xada. 
No projeto de lei, 

a Prefeitura fi ca com 
aproximadamente R$ 
225 milhões, a Câ-
mara com R$ 9,9 mi-
lhões, o Serviço de 
Previdência Saúde e 
Assistência Munici-
pal (SEPREM) R$ 44 

milhões, o Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal 
(SAAEJ) com R$ 23 
milhões e a Fundação 
de Amparo ao Espor-
te (FAE) com R$ 1,6 
milhão.
Com a proposta, as 

secretarias munici-
pais que terão maior 
orçamento são: Edu-
cação – R$ 66 milhões 
(29,4%) e Saúde – R$ 
65 milhões (28,5%).
O projeto de lei se-

guirá para a Câmara 
de vereadores para 
votação.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ANTONIO 
CARLOS MARCHIORI

(Prenotação 151.121 de 16/06/2016)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial 
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à 
Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(16)3202-3015.

                       FAZ SABER a Antonio Carlos Marchiori, RG nº 
6.239.659-6-SSP/SP, CPF nº 020.083.838/57, brasileiro, casado, 
engenheiro agrônomo e agropecuarista, residente e domiciliado 
nesta cidade, na Rua Professora Ana Ramos de Carvalho, nú-
mero 400 (qualifi cação que consta da matrícula do imóvel), que 
nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Guariba 
– SICOOB COOPECREDI, credora fi duciária da Cédula de Cré-
dito Bancário nº 17.165-0, garantida pela alienação fi duciária, 
registrada sob nº 32 na matrícula nº 16.568, que grava o imóvel 
denominado Fazenda Santo Antonio, situado neste município e 
comarca de Jaboticabal, vem lhe notifi car para o cumprimento 
das obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao 
pagamento das parcelas vencidas, apurado pela credora até o dia 
16/06/2016, no valor total de R$581.389,33 (quinhentos e oitenta 
e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), 
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e as despesas 
de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se tam-
bém 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 na 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 dé-
bito acima mencionado e mais o valor de R$309,24 (trezentos e 
nove reais e vinte e quatro centavos), referente as custas com a 
notifi cação extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, contados a partir desta data.

   Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante 
à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, 
de forma que, com este ato, perde V.Sª. a propriedade do imóvel 
em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Re-
gião de Guariba – SICOOB COOPECREDI.

                       Para conhecimento do interessado e para que não 
alegue ignorância, expede-se o presente edital, que será publica-
do em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 
15 de agosto de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi -
cial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

ORAÇÃO À NOSSA SENHORA DESATADORA DOS NÓS
Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um fi lho 

afl ito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados fi lhos, pois são movidas 
pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem em teu coração, volta o teu olhar 
compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces 
o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe 
que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus fi lhos, confi o hoje a fi ta da minha 
vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno poderá tirá-la do teu precioso amparo. 
Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu 
poder intercessor junto a Teu Filho e Meu Libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos este 
nó... Peço-te que o desates para a glória de Deus, e por todo o sempre. Vós sois a minha 
esperança. Ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das 
minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade, com Cristo, das minhas 
cadeias. Ouve minha súplica. Guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio! Maria, 
Desatadora dos Nós, roga por mim. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por 
nós. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desatai os nós de nossas vidas. Nossa Senhora De-
satadora dos Nós, atendei aos nossos pedidos. Rezar: Creio, Pai Nosso e Ave Maria. (F.A.S.)

PLASMITEX COMÉRCIO LTDA - ME, torna público que re-
cebeu  da CETESB a  Renovação da  Licença de Operação nº 
52001991, válida até 29/08/2018  para Serviço de Fundição de 
Metais não Ferrosos,  sito à  Rua Antonio Guerreiro nº 101, Distri-
to Industrial Bruno Verardino – Jaboticabal - SP.

Thomazinho Produções 

Digitais está em atividades.

Contato:
(16) 9.9610-4371 ou 9.9790-5131

GAZETA 
ESPORTES
Campeonato Brasileiro de Kung Fu e Boxe Chinês

Aconteceu na cidade 
de São Paulo nos dias 
20 e 21 de agosto, o 10º 
Campeonato Brasileiro 
de Kung Fu e Boxe Chi-
nês, no ginásio  Mané 
Garrincha. A cidade de 
Jaboticabal foi muito 
bem representada pela 
equipe GUARDIA TOP 
TEAM com 11 competido-
res, trazendo um total de 
13 medalhas, sendo elas: 
10 medalhas de Ouro, 
2 medalhas de Prata e 
1 medalha de Bronze. A 
equipe foi representada 
pelos seguintes atletas: 

BRUCE GUARDIA - cam-
peão na modalidade Ar-
mas Curtas e  campeão 
na modalidade Tao Luns 
juvenil; 

RAYAN GUARDIA - cam-
peão na categoria Tao 
Luns Infantil; 

SANDRA GUARDIA - 
campeã Combate até 52 
kg Boxe Chinês; 

MARIA EDUARDA 
GUARDIA - campeã Tao 
Luns mirin; 

RAFAELA KEROLYN DOS 
SANTOS - campeã Com-
bate até 65 kg Boxe Chi-
nês e campeã na catego-

ria Armas Duplas; 
LUCIANO SOUZA DE 

ARAÚJO - Campeão Com-
bate até 75 kg Boxe Chi-
nês;

BRUNO FELIPE MAIK 
MAGALHÃES: campeão 
Combate até 90 kg Boxe 
Chinês;

LUIS OCTAVIO OLIVE-
RA: Campeão Combate 
até 70 kg Boxe Chinês;

MARCELA STIGLIANO 
NERY: Vice Campeã Com-
bate até 60 kg Boxe Chi-
nês; JOSÉ PAULO DO RIO 
JUNIOR: Vice Campeão 
Combate até 85 kg Boxe 

Chinês; 
LUIS NERY LIMA DOS 

SANTOS: Terceiro Lugar 
Combate até 65 kg Boxe 
Chinês.  

Todos os atletas acima 
estão classifi cados e con-
vocados para representar 
Jaboticabal no Campeo-
nato Internacional que 
acontecerá em Novem-
bro. 

A equipe GUARDIA TOP 
TEAM AGRADECE A PRE-
FEITURA DE JABOTICA-
BAL, O DEPARTAMENTO 
DE TRANSPORTE E AO 
JORNAL A GAZETA.

RM METALURGICA LTDA ME torna público que recebeu 
da CETESB a Licença de Instalação N° 52000437 para Estrutura 
Metálica para Galpões, Coberturas e Silos fabricação de à RUA 
ALFEU MARTINI, nº 390, INDUSTRIAL, DISTRITO INDUS-
TRIAL, JABOTICABAL/SP.
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Taiaçu tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 26/08/2016 das 21h52 às 22h12. Equipamento normalizado 

após recuperação automática.

Comunicado

GINO PANOSSO - EPP torna público que recebeu da CETESB 
a Renovação da Licença de Operação N° 52001993, válida até 
29/08/2020, para Pulverizadores; Fabricação de à RUA JAPÃO, 
nº 150, SOROCABANO, JABOTICABAL/SP.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0003071-64.2010.8.26.0291

Classe – Assunto: Usucapião - Propriedade
Requerente: João Gonçalves Junior e outro

3ª Vara 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido 

nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0003071-
64.2010.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboti-
cabal, Estado de São Paulo, Dr(a).

Vivian Bastos Mutschaewski, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Emilia de Matos, José de Matos, Suede 

dos Santos Prior, Selmo dos Santos Prior, Nelson Mattos, Iraci 
Lorenzani Matos, Wilson Mattos, Casemiro dos Santos Prior, 
demais dados desconhecidos, réus ausentes, incertos, desco-
nhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, que João Gonçalves Junior, Ivanete Orlovicin 
Gonçalves ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando Ob-
jeto da Ação: “Os Requerentes tornaram-se possuidores de 
6/240 avos do imóvel localizado à Rua José Bonifácio, nº 770, 
de propriedade do Sr. Jóao Gonçalves Júnior, a parte rema-
nescente é de Francisco Cassiano Teixeira e de Ivete O. C. 
Teixeira que concordam como o pedido assim como os de-
mais confrontantes. O imóvel está registrado sob nº 10.685 
do livro 2-RG. Os autores encontram-se na posse desde 1985. 
Requer que se conheça o domínio dos autores da parte ideal. 
Da à causa o valor de R$ 10.000,00”, alegando posse mansa e 
pacífi ca no prazo legal. Estando em termos, expede-se o pre-
sente edital para citação dos supramencionados para, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fl uir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 18 de agosto 
de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRES-
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“VIKTA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA torna públi-
co que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação n° 
52000587 e requereu a Licença de Operação para Mancais para 
Transmissão Industrial; Fabricação de à RUA ALCEBÍADES FON-
TES LEITE, Nº 151, JARDIM DAS ROSAS, JABOTICABAL”

RESOLV contrata: ENCARREGADO(A) DE LIMPEZA
Necessário:

- Experiência na área da Limpeza, conhecimento com tratamento de piso e maqui-
nário de limpeza; - Experiência com liderança de equipe; -Ensino Médio completo;

Interessados devem encaminhar currículo por  e-mail: rh@resolv.com.br
No assunto favor colocar:  ENCARREGADA JABOTICABAL

de 

avós Carlos Bento e Diva Bento e de seu irmão Kauã.

ANIVERSARIANTES

HELOINJET - EPP torna público que recebeu da CETESB a Li-
cença Prévia e de Instalação Nº 52000582 e requereu a Licença de 
Operação para Peças e Acessórios para bicicletas e tricículos não 
motorizados; fabric à AVENIDA MAJOR HILARIO TAVARES 
PINHEIROS, 2735, SOROCABANO, JABOTICABAL/SP

CONVERSA COM JESUS (Orar durante 9 dias seguidos)
Ó meu Jesus. Em vós depositei toda minha confi ança. Vós sabeis de tudo, meu 

Pai. És o senhor do Universo. Sois o Rei dos Reis. vós que fi zestes o paralítico 
andar. o morto voltar a viver, o leproso sara, fazei com que (pedir a graça). Vós 
que vistes minhas angústias e lágrimas, bem sabeis de tudo, Divino Amigo, como 
preciso alcançar (pedir a graça com fé). Convosco, Mestre, me dâ ânimo e alegria 
para viver. De vós espero tudo com fé e confi ança.(pedir a graça com fé) Fazei, Di-
vino Jesus que antes de terminar esta conversa que teri Convosco, durante 9 dias, 
possa alcançar esta graça que peço com fé (pedir a graça) Como gratidão mandarei 
publicar 1.000 orações iguais a esta para que outras pessoas que precisam de vós, 
aprendam a ter fé e confi ança na vossa misericórdia. Ilumine os meus passos, 
assim como o sol ilumina todos os dias do amanhecer. Jesus tenho confi ança em 
vós. Cada vez mais aumenta minha fé.

Obrigado por tudo Senhor. AMÉM! (F.A.S.)
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OLIMPÍADAS 2020
Karatê: atletas jaboticabalenses miram Tóquio 2020

Por Alexandre Rocha

Os Jogos Olímpicos no 
Rio de Janeiro deixarão 
saudades a muitos brasi-
leiros. O evento, realizado 
pela primeira vez na Amé-
rica do Sul, surpreendeu a 

todos pela organização, pe-
los resultados alcançados 
e também pela beleza da 
cidade. A expectativa ago-
ra % ca para Tóquio 2020, 
onde Jaboticabal poderá 
ter atletas na disputa do 
karatê.

Durante a Rio 2016, o 
Comitê Olímpico Interna-
cional – COI, anunciou a 
inclusão de cinco moda-
lidades esportivas para a 
próxima Olimpíada. Surfe, 
skate, beisebol/so) bol, es-
calada e karatê farão parte 

Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Ô Mulher, me 
leva prá casa, 
me chama de 
guri... vou te 
dar todo amor 
que tenho 
aqui! Hoje é 
o dia que vou 
fazer você 
sorrir!!!
Ooo Vichi, 

Vichi,vichee!!! 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

GABRIEL CHIODA

Revelando-se uma 
grande aposta para es-
tampar e marcar com 
seu talento as telinhas 
da TV, o modelo e ator 
Jaboticabalense desco-
berto pela First Models 
Ribeirão Preto/SP ater-
rissou no Rio de Janei-
ro onde vive, e tem mo-
tivos o suficiente para 
está bem feliz com esta 
decisão. Estudando mui-
to, Gabriel sabe muito 
bem aonde quer che-
gar esbanjando talento 
e profissionalismo por 
onde passa.

Dando os primeiros 

passos na carreira artís-
tica, e em pouco tempo 
já estreou com o pé di-
reito, fazendo participa-
ções em: Malhação, Zor-
ra Total, Haja Coração, 
Mister Brau e Terra Pro-
metida; além dos filmes: 
amor.com e Minha Mãe é 
uma peça.

O garotão tem 18 anos 
de idade, olhos verdes, 
é do signo de aquário e 
esta cursando Academia  
Vita de atores no Rio de 
Janeiro, com o diretor e 
ator William Vita, além 
disso, faz parte do cas-
ting Army agency-RJ.

Em testes para partici-
pação em duas grandes 
novelas brasileiras, o 
que resta é ficarmos na 
torcida pelo seu suces-
so!

Pois Gabriel Chioda 
não é apenas mais um 
rostinho bonito, ele tem 
talento transbordando 
nas veias.

De olho nele!
Foto: Matheus Muraca

do programa olímpico nos 
Jogos de Tóquio 2020.

Segundo o sensei Paulo 
Mota, o karatê estava ten-
tado entrar nas Olimpía-
das desde 1970. De lá pra 
cá, foram realizadas várias 
mudanças nas regras e nos 
conceitos para que o es-
porte fosse introduzido. O 
fato de a arte marcial ser de 
origem japonesa também 
pesou na escolha, segundo 
ele.

Com a introdução da 
modalidade, Jaboticabal 
poderá ter dois represen-
tantes no karate, na mo-
dalidade kata. “Hoje, Ja-
boticabal é um celeiro do 
karatê nacional. É referên-
cia até para o Japão e Euro-
pa”, a% rma o sensei, que há 
20 anos incentiva o esporte 
no município.

Atualmente, a Seleção 

VENDE-SE 
BICICLETA NOVA

Interessados falar com:
 Décio Casagrande, no endereço: 

Rua Tenente Garcia, Nº 69, Bairro Aparecida

PROCURA-SE SERVIÇOS DE DIARISTA 
E ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Tratar: Creovânia:
 (16) 3382-5918 - 9368-5892
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����� Brasileira sênior titular, 
na modalidade kata equi-
pe, campeã panamerica-
na e tricampeã sul-ame-
ricana, conta com três 
jaboticabalenses: Nicole 
Helena Yonamine Mota, 
Monique Saory Yona-
mine Mota e Claudine 
Aguiar.

Outros três atletas de Ja-
boticabal compõe a equipe 
masculina titular: Luiz An-
tonio Batista, Guilherme 

Silva e Brendon de Almei-
da.

Para Mota, o esporte 
in3 uencia diretamente na 
disciplina de quem o prati-
ca. A formação como atleta 
é seu foco principal, pois 
acredita que os benefícios 
são ainda maiores. “Exis-
tem muitos conceitos de 
disciplina, moral e respei-
to. Essas coisas são funda-
mentais para a formação 
da criança”, concluiu.

Parabéns Vitória Milena Bento pelos seus 3 aninhos 

de vida. Receba os parabéns da sua mãe Queite, dos seus 

avós Carlos Bento e Diva Bento e de seu irmão Kauã.

ANIVERSARIANTES

AGNALDO ALMEIDA, desejamos que neste dia 03, 

você consiga realizar todos seus sonhos com muita sau-

de e paz.  Parabéns!

Tóquio
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LIDERANÇAS DO TRANSPORTE SE REUNEM EM BRASÍLIA (DF)
XVI Seminário Bra-

sileiro do Transporte 
Rodoviário de Cargas 
debateu o Marco Regu-
latório e a Reforma Tra-
balhista

Na quarta-feira (31), 
Matheus Vantini, Diretor 
Executivo do Grupo Rodo 
Jaboti, lideranças e autori-
dades governamentais se 
reuniram em Brasília (DF), 
na 16ª edição do Seminá-
rio Brasileiro do Transpor-
te Rodoviário de Cargas. O 
encontro, debateu o Mar-
co Regulatório, a Reforma 
Trabalhista e outras ques-
tões fundamentais ao de-
senvolvimento do setor. 
Foi realizado no Auditório 

Nereu Ramos – Anexo 2 da 
Câmara dos Deputados. O 
seminário é uma realiza-
ção da Comissão de Viação 
e Transportes da Câmara 
dos Deputados, com apoio 
da Federação Interestadu-
al das Empresas de Trans-
porte de Cargas (Fenatac) 
e da NTC&Logística, com 
o apoio institucional da 
Confederação Nacional do 
Transporte (CNT).

O evento já é tradicio-
nal para o setor e já levou 
temas de grande destaque 
à Câmara, como o apagão 
logístico, a infraestrutura 
rodoviária e a Lei do Mo-
torista.  O fórum contou 
com solenidade de aber-
tura feita pelo presidente 

da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, com parti-
cipação do presidente da 
NTC, José Hélio Fernan-
des, o Deputado Nelson 
Marquezelli, relator da PL 
4860/2016, que trata o 
Marco Regulatório do TRC, 
e outras lideranças e auto-
ridades.

A mesa de moderado-
res e palestrantes foi pre-
sidida pelo presidente 
da Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara 
dos Deputados, Washing-
ton Torres. A moderadora 
do painel sobre o Marco 
Regulatório foi a deputada 
Christiane de Souza Yared, 
autora do projeto de Lei nº 
4.860/2016, que institui 

as normas para a regula-
ção do transporte rodovi-
ário de cargas.

Entre os palestrantes e 
debatedores convidados 
para o evento estão o di-
retor da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT), Jorge Bastos; o 
presidente da Confede-
ração Nacional do Trans-
porte (CNT), Clésio Andra-

de; o diretor jurídico da 
NTC&Logística, Marcos Au-
rélio Ribeiro, e o advogado 
e ex-presidente do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST), Almir Pazzianotto 
Pinto.

O presidente da NTC, 
José Hélio Fernandes, 
afi rmou que o evento é 
grande, pois o setor pre-
cisa fi car atento à chega-

da das novas regulamen-
tações. “O projeto do 
marco regulatório é uma 
situação nova e agora 
temos uma expectativa 
do que pode acontecer 
após o advento do novo 
marco e a  reforma tra-
balhista também é um 
tema recorrente em to-
das as nossas reuniões e 
no Brasil inteiro.

MATHEUS VANTINI - Diretor Executivo do Grupo Rodo Jaboti e lideranças do 

transporte, acompanharam a votação do impeachment em Brasília


