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Visando dinamizar as vendas 

do comércio de nossa cidade, a 
Prefeitura de Jaboticabal pro-
videnciou uma bela decoração 
natalina na Praça 9 de Julho. O 
objetivo é incentivar a população 
a apreciar a beleza das luzes e 
enfeites de Natal e, desta forma, 
ajudar nossos comerciantes a in-
crementar suas vendas.

Famílias aproveitam o horário 
ampliado de funcionamento do 
comércio não só para fazer suas 
compras de Natal, mas também 
para confraternizar, curtir as noi-
tes de verão ao ar livre e aprovei-
tar o clima que o Natal inspira. De 
acordo com Mônica Reino, umas 
das responsáveis pela decoração, 
o objetivo foi fazer algo simples, 
mas profi ssionalizado. “Contrata-
mos uma empresa que tem know 
how nesta área e que vem, monta, 
faz manutenção na decoração e 
depois desmonta. Priorizamos o 
profi ssionalismo”, destacou.

A opção de ter a despesa com 
a decoração do Natal em um mo-
mento que se faz necessária eco-
nomia não só por parte do poder 
público, mas de um modo geral, 
foi uma ação do prefeito Raul Gi-
rio para ajudar os comerciantes a 
dinamizar as vendas. Em contra-
partida, a festa de réveillon que 
é feita tradicionalmente, este ano 

Praça 9 de Julho entra em clima natalino
não o será, tendo em vista que as 
despesas com a festa são grandes 
e que os recursos da administra-
ção estão sendo canalizados para 
saúde e limpeza pública.

“Mesmo sabendo que muitas 
pessoas acreditam que a obriga-
ção de decorar o comércio é dos 
próprios comerciantes, o que 
foi ratifi cado em uma pesquisa 
com ouvintes de uma rádio lo-
cal, optei por evitar sobrecarre-
gar os empresários, que já estão 
passando por difi culdades com 
a crise econômica brasileira e 
temem que o Natal apresente 
queda nas vendas em relação ao 
ano anterior. A nossa maneira de 
ajudar foi criando um ambiente 
agradável, simples, bonito e que 
chame a atenção das famílias 
para que prestigiem o nosso co-
mércio e usufruam do clima na-
talino”, afi rmou o prefeito Raul 
Girio. 

Ao contrário do que infe-
lizmente aconteceu em muitas 
prefeituras do interior, cuja 
crise afetou inclusive a folha 
de pagamento, em Jaboticabal 
o Executivo conseguiu não só 
manter sua folha de pagamento 
em dia, mas também pagará o 
décimo terceiro dos servidores 
na data certa. “Isto é um ponto 
positivo também porque com 
seus pagamentos em dia e o 

décimo terceiro salário os nos-
sos servidores contribuem para 
aquecer ainda mais o comércio 
da nossa cidade”, completou 
Raul Girio.

A decisão de cancelar a festa 
de réveillon no Lago foi pauta-
da na despesa que este evento 
acarreta. A princípio o prefeito 
pensou em manter os fogos de 
artifício, mas diante de tantas 
solicitações de associações pro-
tetoras dos animais, o prefeito 
acatou o pedido e reforçou o 

conceito de que as festas de fi nal 
de ano devem mesmo ser usu-
fruídas na companhia de nosso 
maior bem: a família e os ami-
gos.

Prefeitura investe em progra-
mação de Natal

Além da bela decoração 
de natal que está iluminando 
a Praça 9 de Julho, a Prefei-
tura de Jaboticabal, por meio 
do Departamento de Cultura, 
organizou a Parada de Natal 
e a Noite de Belém, além de 

abrir a Concha Acústica para 
eventos particulares gratuitos. 
No dia 7, segunda-feira, às 
20h, quando se celebra o pri-
meiro dia de horário de fun-
cionamento do comércio até 
a noite, acontece a Parada de 
Natal. No dia 9 de dezembro, 
quarta-feira, às 20h, com saída 
na Praça Dom Assis, acontece 
a tradicional Noite de Belém. 
A encenação será na Conha 
Acústica, às 20h30.

Outros eventos:

Dia: 11 – 20h30 - Coral Cató-
lico Nilce Lellis da Paróquia de 
São José Operarário

Local: Praça 9 de Julho
Dia: 17 – 20h30 - Corporação 

Musical Gomes e Puccini
Local: Praça 9 de Julho
Dia: 18 – 19h - Musical “Na-

tal é Música para Sempre”
Local: Concha Acústica
Dia: 21– 20h30 - Corporação 

Musical Gomes e Puccini
Local: Praça Dr. Joaquim Ba-

tista

No dia 01/12 o Rotary 
Club de Jaboticabal teve a 
honra de receber o casal Go-
vernador do distrito 4540,  
Adelino José Francisco e sua 
esposa, a Coordenadora das 
Casas da Amizade, Márcia 
Mazzini Lopes Francisco.

Na primeira atividade de-
senvolvida pelo grupo, como 
em todo ano, foi feito plantio 
de árvóre na Praça Rotária.

Em seguida foi realizada 
na sede do Rotary Club, a 
Assembléia com o Governa-
dor e os rotarianos; e com a 
Coordenadora e as Damas da 
Casa da Amizade.

Nesta oportunidade, fo-
ram apresentados trabalhos 
desenvolvidos neste Ano Ro-
tário pelas duas entidades, 
tanto pelo Rotary como pela 
Casa da Amizade. Ao fi nal, o 
casal  governador agradeceu 

Rotary Club recebe o casal Governador do Distrito 4540 
pelos trabalhos realizados até 
o momento, desejando êxito 
em todas as atividades.

Às 20:30 horas, aconteceu 
o jantar de confraternização, 
com a presença de presiden-
tes de clubes da região, go-
vernadores assistentes, auto-
ridades, impressa e a familia 
Rotária, assim como, Damas 
da Casa da Amizade, Ro-

taractianos e Interactianos. 
No encerramento da visita 
foi feita a arrecadação do 
Real Feliz, cuja a fi nalidade 
é patrocinar doses da vaci-
na contra a Poliomielite, a 
POLY PLUS. Este é um dos 
programas do Rotary Club  
desenvolvido há varios anos, 
mundialmente.

Este dinheiro arrecada-

do do Real Feliz, é enviado 
para a Fundação Rotária, que 
triplicado, gera compra de 
doses da vacina, ou seja, o 

Rotary de Jaboticabal doou 
nesta visita 738 unidades da 
POLY PLUS. Esta reunião 
se desenvolveu com com-

panheirismo, e o casal go-
vernador agradeceu a todos 
os presentes, com palavras 
emotivas.

Seja referência, pratique 
a caridade

É com atitudes simples e 
sinceras que se adquire a 

confi ança

Seja uma fortaleza a praticar e 
inspirar o bem sem ostentação
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 A equipe SESI Jabuka Fusion garan-
tiu vaga para a fi nal estadual da compe-
tição, dias 5 e 6 de dezembro, em Pre-
sidente Epitácio. Além das provas com 
robôs, alunos apresentam projeto de 
pesquisa com soluções inovadoras para 
processamento do lixo. 

São Paulo, 3/12/2015 – Estudantes 
do time SESI Jabuka Fusion, de Jabo-
ticabal, participaram da última seletiva 
do 7º Torneio SESI-SP de Robótica, 
categoria First Lego League, que termi-
nou dia 2/12, em Presidente Epitácio. 
O time de Jaboticabal fi cou entre os 11 
melhores e conquistou vaga para a fi nal 
estadual do torneio, que ocorrerá dias 5 
e 6 de dezembro, também em Presidente 
Epitácio.

 Para esta temporada, a competição 
tem como tema Trash Trek. Como par-
te do desafi o, as 170 equipes deverão 
identifi car problemas relacionados ao 
lixo e apontar soluções inovadoras para 
diminuir sua produção, indicar maneiras 
efi cientes de realizar o reaproveitamento 
de resíduos, bem como o transporte e o 
armazenamento desses resíduos.

Os times também participam do 
Desafi o do Robô, modalidade da com-

ALUNOS DE JABOTICABAL SE CLASSIFICAM PARA FINAL ES-
TADUAL DO 7º TORNEIO DE ROBÓTICA, DIAS 5 E 6/12

petição em que os alunos constroem e 
programam um robô autônomo capaz de 
cumprir missões predeterminadas. A pro-
va é realizada em uma mesa de competi-
ção, na qual os robôs devem executar as 
tarefas programadas em até dois minutos 
e meio.

Na Etapa Regional da competição 
as equipes são compostas por seis alu-
nos, um técnico e um mentor. A pon-
tuação de cada time é baseada em três 
requisitos: projeto de pesquisa (inova-
ção, apresentação e pesquisa); projeto 
do robô (design do robô, programação 
e estratégia e inovação); e core values 
(inspiração, trabalho em equipe e pro-
fissionalismo). 

Das 170 equipes que iniciam o tor-
neio, 42 se classifi cam para a Etapa Es-
tadual. Então, uma nova disputa selecio-
nará os melhores times do estado para a 
Etapa Nacional do torneio, que será reali-
zada em março de 2016, em Taguatinga-
DF. As equipes com melhor desempenho 
no cenário nacional garantem vagas para 
competições internacionais.

Presença paulista no exterior – Na úl-
tima edição do torneio nacional, a equipe 
de Birigui, foi a grande campeã. Com 
isso, o time do interior paulista garantiu 
vaga para o FLL World Festival, o maior 
e mais importante torneio mundial de ro-
bótica dessa categoria, disputado no mês 
de abril, em St. Louis, Estados Unidos. 
Na classifi cação geral os biriguienses fi -
caram entre os dez melhores e consegui-
ram a primeira colocação na modalidade 
Apresentação do Projeto de Pesquisa.

Outras equipes do SESI-SP também 
mostraram todo o seu potencial em tor-
neios internacionais. Os times de Boi-
tuva, Ipiranga (São Paulo), Valinhos e 
Bauru participaram do FLL Open Afri-
can Championship, na África do Sul, em 
maio. A equipe do Ipiranga foi a grande 
campeã do torneio. Em julho, foi a vez 
dos alunos de Itapetininga e de São José 
do Rio Preto, que disputaram o FLL Asia 
Pacifi c Open, na Austrália. Na ocasião, o 

time de Rio Preto foi o campeão geral.
Formar o cidadão do futuro – O Tor-

neio SESI-SP de Robótica é voltado aos 
estudantes do Ensino Fundamental II da 
entidade e tem como objetivo desenvol-
ver nos alunos da rede escolar competên-
cias e habilidades nos campos da Ciência 
e da Tecnologia, utilizando contextos do 
mundo real. Desde o primeiro torneio, 
em 2009, o número de equipes partici-
pantes cresceu mais de 300%, saindo de 
53 para 170 equipes. 

Na opinião de Walter Vicioni Gonçal-
ves, Superintendente do SESI-SP, o ob-
jetivo do evento é incentivar o estudo da 
Ciência e da Tecnologia a partir do Ensi-
no Fundamental II e, posteriormente, for-
talecer esse aprendizado nos laboratórios 
do SENAI-SP. “Estamos desenvolvendo 
competências e habilidades importantes 
para o futuro. Não é apenas robótica. 
Estamos introduzindo os jovens para o 
futuro.”

Na metodologia utilizada no SESI-
SP, as crianças são estimuladas a desen-
volver competências e habilidades para a 
aplicação da ciência, desmistifi cando o 
uso da tecnologia na vida moderna. “Em 
nosso modelo educacional, o estudante é 
estimulado o tempo todo a pensar, pes-
quisar e fazer novas descobertas”, com-
pleta Vicioni. 

Os trabalhos na área de robótica são 
desenvolvidos em sala de aula e super-
visionados por analistas de suporte em 
informática. O evento tem como parcei-
ro a organização norte-americana For 
Inspiration and Recognition of Science 
and Technology (FIRST), fundada em 
1989 para estimular o ensino e a prática 
da ciência e da tecnologia entre os jo-
vens.

Mundialmente, a entidade congrega 
mais de 212 mil estudantes, 19,5 mil ti-
mes, 17,5 mil robôs, 57 mil mentores e 
33 mil voluntários. Para saber mais sobre 
o 6º Torneio SESI-SP de Robótica e as 
equipes participantes, acesse: facebook.
com/roboticasesi.

Dia 02, às 20 horas, 

foi realizada na Câma-

ra Municipal Audiência 

Pública para discussão 

da Lei Orçamentária 

Anual – LOA 2016, que 

estima a receita e fi xa a 

despesa do Município 

de Jaboticabal para o 

exercício de 2016, de 

acordo com a Constitui-

ção Federal, Lei 4.320, 

de 17/03/1964, Lei 

Complementar nº 101, 

de 04/05/2000 – LRF, 

Audiência Pública para discussão da 
Lei Orçamentária Anual – LOA 2016

Art 48 – Da transparên-

cia - Lei Orgânica do 

Município de Jabotica-

bal.

O Orçamento do Mu-

nicípio de Jaboticabal, 

para o exercício de 2016, 

estima a Despesa da Ad-

ministração Direta em 

R$ 280.347.458,00 (con-

forme a planilha abaixo), 

abrangendo a Adminis-

tração Direta e Indireta. 

A Reserva de Contin-

gência fi ca estabelecida 

em R$ 250.000,00 (SA-

AEJ); R$ 1.346.100,00 

(SEPREM), R$ 5.566,00 

(FAE), totalizando R$ 

1.601.666,00.

Despesas por funções 

direta e indireta.

A audiência foi condu-

zida por José Aparecido 

Quintino (Contabilista 

da Prefeitura de Jaboti-

cabal) e contou na audi-

ência com os Vereadores 

Rubinho Gama e Maria 

Carlota 



PÁGINA  03A  GAZETASEXTA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2015



PÁGINA  04 A  GAZETA SEXTA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2015


