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Tribunal rejeita contas de 2014 do 
prefeito Raul Girio

Arnaldo 
Jardim em 
Monte Alto

34ª Expofeira 
de Arte e 

Artesanato

Em 12 meses, prefeito sobe a dívida em 300%; Raul Gírio não responde
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O secretário de Agricul-
tura e Abastecimento, 
Arnaldo Jardim, se reu-
niu com agricultores de 
Monte Alto, para reafi r-
mar o compromisso e 
apoio do Governo do Es-
tado de São Paulo com 
os produtores rurais. O 
encontro no Sindicato 
Rural de Monte Alto reu-
niu diversas lideranças 
da região e serviu para 
ressaltar a força que o 
setor mantém mesmo 
em tempos de crise na-
cional.
“Venho aqui na condi-
ção de amigo da cida-
de, trazendo o abraço 
do governador Geraldo 
Alckmin, que tem os 
mesmos princípios de 
trabalho e honestidade 
de vocês”...

Os artistas e artesãos que 
queiram participar da 34ª 
Expofeira de Arte e Arte-
sanato e Festa do Quitute 
devem participar da tria-
gem realizada pela co-
missão organizadora. Os 
artistas podem levar as 
peças de 11 a 29 de abril 
na Estação de Eventos 
Cora Coralina, das 8 às 
11h30. Cada participante 
deve levar para amostra-
gem cinco peças de arte-
sanato.
Para os artesãos que mo-
ram em outras cidades, 
podem enviar via correio 
para Prefeitura de Jaboti-
cabal no endereço: Espla-
nada do Lago, 160 - Vila 
Serra, Cep – 14870-972. 
Aos cuidados da vice-pre-
sidente da Festa, Mônica 
Reino.

Dia Mundial da Saúde Jaboticabal goleia

A inspetora vitoriosa
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 O Tribunal de Con-
tas do Estado – TCE 
julgou irregular a 
prestação de contas 
da Prefeitura de Ja-
boticabal, referente 
ao ano de 2014. O 
parecer foi divulga-
do esta semana e re-
pete 2013, quando 
as contas também 
foram rejeitadas.
No relatório foram 
apontadas várias ir-
regularidades, entre 
elas, o aumento de 
300% da dívida a cur-

to prazo. Segundo 
o TCE, no exercício 
anterior, o défi cit era 
de R$ 4.048.997,73 
e teve acréscimo 
de 302,50%, o que 
elevou o resultado 
negativo para R$ 
16.297.178,4 e dei-
xou clara a inexis-
tência de liquidez 
para o enfrentamen-
to dos compromis-
sos de curto prazo, 
especialmente os 
restos a pagar.

Talvez quem conheça a 
inspetora de alunos Ma-
ria Helena Marioto tenha 
na memória a imagem de 
uma pessoa séria e rígi-
da. Essas características 
sempre fi zeram parte da 
profi ssional dedicada que 
é e fi zeram dela ser res-
peitada. Às vésperas de 
completar 25 anos de atu-
ação na escola Aurélio Ar-
rôbas Martins “Estadão”, 
Maria Helena tem a sen-
sação de dever cumprido 
e mostra que a alegria e 
o jeito “boa praça” de ser 
também fazem parte do 
seu cotidiano.

GAZETA TEEN 
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Eleições Municipais movimentam 
o cenário político de Jaboticabal
Março foi agitado nos bastidores políticos 

de Jaboticabal. O motivo foi a “janela” 
que possibilitou a troca de partido. Cinco 

vereadores migraram para outras legendas. 
O motivo das trocas é claro: as eleições 

municipais deste ano.
Leia + Pág.11 
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Triagem dos artesãos para 34ª Expofeira de Arte e 
Artesanato e Festa do Quitute começa na próxima semana

Jaboticabal oferece programação especial 
em comemoração ao Dia Mundial da Saúde

Ações acontecem na 
Unidade de Saúde da 
Mulher

Os artistas e artesãos 
que queiram participar 
da 34ª Expofeira de Arte 
e Artesanato e Festa do 
Quitute devem participar 
da triagem realizada pela 
comissão organizadora. 
Os artistas podem levar 
as peças de 11 a 29 de 
abril na Estação de Even-
tos Cora Coralina, das 
8 às 11h30. Cada parti-
cipante deve levar para 
amostragem cinco peças 
de artesanato.
Para os artesãos que mo-
ram em outras cidades, 

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) defi niu 
7 de abril como o Dia 
Mundial da Saúde.   O 
objetivo é conscienti-
zar as pessoas sobre a 

podem enviar via correio 
para Prefeitura de Jaboti-
cabal no endereço: Espla-
nada do Lago, 160 - Vila 
Serra, Cep – 14870-972. 
Aos cuidados da vice-
presidente da Festa, Mo-
nica Reino.
De acordo com o regu-
lamento da Expofeira as 
peças devem ser artesa-
nais, com características 
artísticas. É vedada a 
apresentação de produ-
tos industrializados. Os 
artistas plásticos tam-
bém entram nesta tria-

importância da preser-
vação da saúde para ter 
uma melhor qualidade 
de vida.
 A Secretaria Munici-
pal de Saúde preparou 
uma ação especial na 
Unidade de Saúde da 
Mulher, na  sexta-feira, 
8 de abril, entre 7h30 e 
11h30.
 “O evento é uma par-

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

Professores recebem capacitação 
do Sistema UNO de Ensino

O Sistema UNO está 
totalmente em acordo 
com as  necessidades 
no momento de ensinar 
e aprender

A Educação é uma das 
grandes prioridades em 
Jaboticabal. Por isso, a 
Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel) está constante-
mente empenhada para 
capacitar seus profes-
sores e levar até a sala 
de aula uma formação 

de qualidade que o alu-
no merece.
O mês de abril começou 
com os professores já 
capacitados por meio 
da formação do Siste-
ma UNO. O encontro 
aconteceu no último 
dia 31, na EMEB Coro-
nel Vaz. Estiveram pre-
sentes 280 professores 
das  escolas munici-
pais.
De acordo com a Se-
cretaria de Educação, 
a formação terá conti-

nuidade durante o ano 
letivo de 2016, com ofi -
cinas específi cas para 
cada ano/série, volta-
das ao enriquecimento 
das concepções e práti-
cas pedagógicas. 
O Sistema UNO está 
totalmente em acordo 
com as  necessidades 
no momento de ensi-
nar e aprender, com 
métodos apostilados e 
com estrutura que fa-
vorece o envolvimento 
de cada aluno. 

FIQUE SABENDO

gem. 
“A triagem é necessária 
devido a quantidade li-
mitada de estandes e a 
procura dos artesãos em 
participar da Festa, que é 
muito grande. Convida-
mos vários  jurados para 
defi nirem as melhores 
peças. Temos procura de 
artesãos de Jaboticabal 
e de várias cidades, com 
trabalhos maravilhosos e 
criativos”, informa a vice-
presidente da Festa, Mô-
nica Reino. 

ceria com a Faculda-
de São Luís. Foram 
oferecidos testes de 
diabetes e aferição de 
pressão. Também, dis-
tribuídos folhetos com 
informações sobre 
saúde e bem estar”, 
informa a diretora da 
Vigilância Epidemio-
lógica, Maura Guedes 
Barreto.

Programa Aprendizagem tem vagas 
gratuitas no Senac Jaboticabal

As inscrições estão aber-
tas no Senac Jaboticabal 
para que empresas de 
médio e grande porte in-
cluam os jovens, de 14 
a 24 anos incompletos, 
no programa Aprendiza-
gem, totalmente gratuito 
e que auxilia a primeira 
experiência no mercado 
de trabalho. Com 30 opor-
tunidades, a nova turma 
terá início em 5 de maio, 
com aulas às segundas e 
quartas-feiras, das 8 às 12 
horas.
O programa é uma forma-
ção técnico-profi ssional 
vinculada à Lei da Apren-
dizagem, nº 10.097/2000, 

ampliada pelo Decreto 
Federal nº 5.598/2005, 
que determina que todas 
as empresas de médio e 
grande porte contratem 
um número de jovens 
equivalente a um míni-
mo de 5% e um máximo 
de 15% do seu quadro de 
funcionários, asseguran-
do a eles sua formação, ou 
seja, aprendizes.
As informações detalha-
das sobre como partici-
par 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.
Serviço 
Programa Aprendizagem
Data: de 5 de maio de 
2016 a 5 de outubro de 
2017
Horário: as segundas e 
quartas-feiras, das 8 às 12 
horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço:Rua 24 de Maio, 
nº 831 – Centro
Telefone: (16) 3209-2800e 
www.sp.senac.br/jaboti-
cabal
Visita virtual à unidade: 
https://goo.gl/maps/
iDYTc5MBKLU2

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL
ESTAMOS JUNTOS – 
Nem bem foram divul-
gadas fotos do vereador 
Júnior De Vitto junto 
ao prefeito Raul Girio e 
logo surgiram os boatos 
de que ambos estariam 
juntos nas próximas elei-
ções.
NÃO ESTAMOS JUNTOS 
– Tão logo as conversas 
correram, a assessoria 
do vereador teve traba-
lho para desmentir ou 
tentar desmentir que a 
dupla De Vitto/Raul não 
é uma dupla dinâmica.
O PAI DA REGIÃO – Quan-

do o fi lho é bonito todos 
querem ser pais, no caso 
da Região Metropolitana 
de Ribeirão Preto, o ve-
reador Vitório De Simoni 
saiu na frente.  
COISA USADA – A crian-
çada que chegar no pri-
meiro dia de funciona-
mento da nova creche 
inaugurada pelo prefeito 
Raul Girio não vai sen-
tir o cheirinho de coisa 
nova. Parte dos móveis é 
usada. 
VISITA (IN)ESPERADA 
– Depois de um puxão 
de orelhas via facebook, 

o prefeito Raul Girio foi 
visitar as instalações do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel. 
NÃO FOI NESSA – Se a 
OAB estava esperando 
para seu pedido de Mo-
ção de Apoio ao pedido 
de impeachment ser vo-
tado na última Sessão da 
Câmara, fi cou decepcio-
nada. Não foi nessa. 
DANDO BALÃO – corre 
na boca miúda que vai ter 
candidato a prefeito que 
vai tomar balão na última 
hora de fechar apoios. É 
esperar para ver.
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Celeiro do mundo

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

VOLTAMOS MUITAS VEZES

Nesta semana recebemos a 
visita de uma delegação do 
Cobank, banco dos Estados 
Unidos focado na produção 
agrícola. Eles, como o restan-
te do mundo, enxergam no 
Brasil o futuro da produção 
de alimentos para o planeta. 
Ao lado do governador Ge-
raldo Alckmin e do vice-go-
vernador Márcio França, tive-
mos uma reunião afi rmativa 
sobre o papel do Estado de 
São Paulo neste desafi o.
É preciso mais do que nun-
ca se preparar para suprir 
a demanda mundial por ali-

ricos, pobres, emergentes, 
comercialmente abertos ou 
não, grandes como a Rússia, 
pequenos como Mônaco.
É neste quadro de desafi o 
que o Brasil deve ser prota-
gonista. Temos a mais efi -
ciente agricultura tropical 
do mundo todo. Temos dis-
ponibilidade de terras agri-
culturáveis. Temos luz solar 
abundante. Temos água para 
fazer crescer o alimento de 
muitas nações. E o mais im-
portante: temos um povo 
que não se furta a trabalhar 
de sol a sol para produzir. É 
nossa vocação natural.
Uma alternativa extrema-
mente coerente e produtiva 
é copiarmos o ótimo siste-
ma de funcionamento das 
cooperativas. O cooperati-
vismo une as pessoas no tra-
balho, dividindo os ganhos 
de maneira justa. Por que 
não formar uma cooperativa 
mundial de produção de ali-
mentos? Todos colaboram de 
acordo com suas possibilida-
des e, no fi nal, todos saem 
ganhando.
Neste caso, ganhar signifi -
ca matar a fome, alimentar 

cumprí-la de acordo com o 
grau de adiantamento do 
homem. Espiritismo, tercei-
ra  revelação codifi cado por 
ALLAN KARDEC, É uma ciên-
cia, fi losofi a e religião. Abriu 
novos caminhos para a EVO-
LUÇÃO. Vivemos em encar-
nações eternas, em mundos 
diversos, para  caminharmos 
juntos lado a lado, ombro a 
ombro, com irmãos e irmãs  
em busca de entendimentos, 
entrosamentos de paz frater-
na e união, trazendo acertos 
com direitos e obrigações a 
serem realizadas. Em tempo 
das realizações é que preci-
sam ser lapidadas, ao  longo 
do tempo, que é iluminado 
pela fé, esperança e carida-
de. Voltamos do plano ma-
terial para o espiritual, ou 
fora da matéria, vice-versa. A 
vida é dos encarnados e dos 
desencarnados. O espírito é 
eterno, vivemos dentro do 
corpo e fora dele. Passamos 
por provas ou expiações, no 
PLANETA TERRA, onde habi-
tamos, vivendo na família ou 
fora dela, cumprindo etapas  
na escola de aprendizagem, 
para evoluirmos. Somos pe-
cadores e repletos de dívidas 
contraídas em vidas anterio-

mentos. A Organização das 
Nações Unidas (ONU) estima 
que a população da Terra de-
verá chegar a 9 bilhões até 
2050. Isso impõe às lideran-
ças globais o desafi o de au-
mentar a produção agrícola 
de maneira sustentável. E 
São Paulo e o Brasil podem - 
e devem - protagonizar esse 
esforço.
A produção mundial de ali-
mentos deve crescer cerca 
de 70% em relação aos nú-
meros atuais, a afi rmação é 
de ninguém menos do que 
da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO). Um órgão 
que tem visão global sobre 
os países e sabe da realidade 
e da capacidade de cada um 
deles, inclusive das nossas.
É preciso ir além da ima-
gem mundial de amizade e 
simpatia que o Brasil trans-
mite e liderar os países em 
torno deste tema. A fome é 
um desafi o que não conhece 
fronteiras, partidos políti-
cos, raças ou culturas. É um 
problema que pode afetar a 
todos, por isso deve ser uma 
preocupação geral – países 

A reencarnação é uma reali-
dade. É  a volta do espírito ao 
corpo. Voltamos muitas ve-
zes para nascer a evolução. 
Somos eternos trabalhadores 
que  dão seqüência às vidas 
que se multiplicam no tem-
po e no espaço vibratório da 
eterna evolução. Os elos se 
unem no mundo das ilusões, 
onde os sonhos nascem para 
serem um dia realidades.     
NÃO VIM DESTRUIR A LEI.        
MOISÉS, CRISTO, O ESPIRITIS-
MO.
Há duas partes distintas na 
lei de DEUS promulgada no 
monte Sinai e a lei civil e 
disciplinar estabelecida por 
MOISES. Uma é invariável, 
outra adaptada aos costumes 
e o caráter do povo. JESUS 
não veio destruir a lei, veio 

as pessoas. Mas não somen-
te colocar comida no prato, 
também produzir alimentos 
de qualidade, saudáveis. Po-
demos lançar mão das tec-
nologias disponíveis para 
multiplicar a produtividade, 
ao mesmo tempo em que ga-
rantimos mais saudabilidade 
ao que comemos.
Mas também não podemos 
nos iludir, pensar que o Bra-
sil será automaticamente 
ungido a esta liderança. Te-
mos um custo de produção 
exorbitante com insumos, 
energia e combustíveis. Não 
temos infraestrutura e logís-
tica decentes para escoamen-
to da produção - e ainda esta-
mos distantes, realmente, de 
um apoio governamental de 
políticas públicas estáveis e 
perenes que estejam direcio-
nadas ao produtor que quer 
trabalhar.
São Paulo pode não ser mais 
o centro da produção agro-
pecuária brasileira, mas ine-
gavelmente é o mais impor-
tante polo de produção de 
conhecimento para o setor. 
Produz tecnologia, multipli-
ca inovações, processa as 

res, num passado que se vai 
longe, num relacionamento 
entre encarnados e desen-
carnados, na procura de ser-
mos iluminados e com muito 
crédito espiritual. Os sonhos 
são promessas e conquistas 
que acumulamos no decorrer 
dos tempos. A reencarnação 
é uma realidade para os que 
tem olhos de ver e ouvidos 
de ouvir. A vida além túmulo 
prova que não existe morte 
para o espírito, que continua 
a viver, é eterno e duradouro 
na continuação de vidas su-
cessivas. A mudança é radi-
cal para nos aperfeiçoarmos 
em cada raça, credo, religião, 
modo de falar, mundo, país, 
nacionalidade, cor alimen-
tação, vestimenta e outros. 

matérias-primas de outros 
Estados e dita grande parte 
do jogo comercial para os 
produtos agrícolas.
Com apenas 3% do terri-
tório brasileiro, responde 
por 18% das exportações do 
agronegócio brasileiro. É o 
maior produtor nacional de 
cana-de-açúcar, responsável 
por 53,4% da produção bra-
sileira. E também o maior 
produtor nacional de etanol 
(53,6%), de açúcar (61,6%), de 
laranja (90%) e de ovos (30%) 
– somente no município de 
Bastos, são 18 milhões por 
dia!
É devido a essa importância 
que estamos constantemente 
recebendo visitas de delega-
ções estrangeiras. Na Secre-
taria de Agricultura e Abaste-
cimento, já fomos visitados 
somente nos últimos 12 me-
ses por diferentes lugares do 
globo como Ilhas Fiji, China, 
Japão, Canadá, Turquia, Es-
panha, Reino Unido, Itália, 
Camarões, Alemanha e El Sal-
vador.
Estamos exportando nosso 
conhecimento em controle 
biológico para a Bolívia usar 

COMEÇO

Pr. Anastácio Martins

No começo Deus criou os 
céus e a terra, e ela era sem 
forma e vazia. Mas o Senhor 
Deus fez dela um belo para-
íso. O que é impossível para 
este Deus? Nada, porque Ele 
tem Todo Poder. Ele pode mu-

e lhe trazia uma grande paz e 
alegria. Abraão seguiu seu ca-
minho colocando Deus na sua 
frente, e tudo que Abraão fez, 
Deus o prosperou de uma ma-
neira espetacular e poderosa. 
Ele amava tanto o Senhor 
Deus que quando o Senhor 
lhe pediu seu único fi lho da 
promessa em sacrifício, ele 
não recusou, porque ele tinha 
certeza que o Senhor Deus 
era Poderoso para trazer de 
volta o seu único fi lho dos 
mortos, mas Deus vendo a fé 
de Abraão não permitiu que 
ele sacrifi casse o seu único 
fi lho. A fé de Abraão aumen-

dar qualquer situação que hu-
manamente falando não tem 
mais jeito. Se você confi ar 
Nele de todo o seu coração, e 
buscá-lo todos os dias, Ele vai 
derramar bênçãos sem medi-
da na sua vida. Abraão foi um 
homem muito abençoado por 
Deus.Ele aproveitou todas as 
oportunidades que o Senhor 
colocou diante dele. Quando 
o Senhor disse: Sai-te da tua 
terra, e da tua parentela, e 
da casa de teu pai, para ter-
ra que te mostrarei. Ele não 
questionou, nem fi cou com 
medo, mas confi ou naquela 
voz que falava no seu coração 

tou de tal maneira que fez 
dele o nosso pai na fé. Você 
também pode ter esta fé se 
você passar a confi ar no Se-
nhor e obedecê-Lo de todo o 
seu coração. Deus vai te guiar 
por todos os caminhos da 
vida como Ele guiou Abarão. 
você será muito abençoado, e 
nada te faltará, porque o Se-
nhor vai à tua frente abrindo 
todos os caminhos para você 
passar. Para de confi ar em si 
mesmo e nas coisas que estão 
à sua volta, deixe o Senhor 
Deus ser o centro da sua vida. 
Ele vai te dar muito mais do 
que você está pendido ou 

pensando, e todos vão ver 
como você é muito abençoa-
do por Deus. A sua vida será 
um grande testemunho para 
muitos que não estão conse-
guindo vencer as grandes e 
as pequenas difi culdades do 
dia-dia. Deus te usará pode-
rosamente para transformas 
vidas fracassadas em vidas 
vitoriosas. Abraão não enfra-
queceu na fé, nem duvidou 
da promessa de Deus, pelo 
contrário, ele se fortaleceu 
na fé, dando glórias a Deus, 
sabendo que o Senhor estava 
com ele. Deus está com você! 
Faça como Abraão, coloque 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

EUTANÁSIA – ABORTO – PENA DE MORTE - SUICÍDIO
A TERCEIRA VISÃO – ANO IV 
DA NOVA ERA
GRANDE CRUZADA DE ES-
CLARECIMENTO
Como já estamos enlevados 
no plano astral, sabedores 
agora da existência nossa 
no Planeta Terra em esta-
do de espíritos encarnados, 
aproveitamos a oportuni-
dade para enfocar os temas 
de magna importância que 
se sucedem nos anais da so-
ciedade humana, que ainda 
continuam sendo considera-
dos como sendo um alvo de 
duvidas, principalmente en-
tre os meios de comunicação 
e a inteligência política, que 
desconhecem a realidade e 
o sentido da vida, mas que 
a partir do conhecimento da 
divindade poderão mudar 
seus conceitos. O que já está 
mais do que na hora, diga-se 
de passagem.
Assim, com absoluta cer-
teza podemos considerar 
quão abomináveis são todos 
aqueles que praticam ou que 
se situam a favor da pratica 
da eutanásia, do  aborto, da  
pena de morte e do suicídio.
Assim, afi rmamos e quem 
está realmente pari-passu 
com a Divindade – estará 

para a pessoa nesse estado a 
oportunidade de se desfazer 
de algo muito tenebroso. É a 
oportunidade para se redi-
mir de atos invigilantes que 
tenha executado em detri-
mento de seu próximo, nesta 
ou em outras vidas passadas. 
O ABORTO 
Quem pratica o aborto, mes-
mo quando em situação de 
gravidez indesejada, tais 
como, por estupro, por luxú-
ria (relacionamento extracon-
jugal), está cometendo um 
ato de criminalidade contra 
o seu próximo. Nada justifi -
ca abortar a vinda de um ser 
concebido, seja ela em que 
circunstancias forem, pois a 
vida está em Deus, uma vez 
que Deus e o Ser no Univer-
so são Um, portanto, tudo é 
vida e não morte.
A PENA DE MORTE 
Quem pensa que algum cri-
minoso deva ser morto (exe-
cutado), está infantilmen-
te enganado, pois esse ser, 
“post-mortem”, somente dei-
xa o corpo físico e a se ver li-
vre do corpo de carne inerte, 
volta-se contra seus infortu-
nados executores, procuran-
do sempre vingar-se contra 
as pessoas responsáveis por 

absoluta e categoricamente 
consciente, agora,  de que 
os  atos praticados por quem 
quer que seja e por quais-
quer meios, dos quais  quei-
ram se servir como paliativo 
de seus ou dos infortúnios 
alheios, pela pratica dos atos 
acima, devem  ser  irremediá-
vel e  absolutamente catego-
rizados no padrão vibratório 
da compaixão.
A EUTANÁSIA 
Não se deve achar que uma 
pessoa em terrível sofrimen-
to, deva ser “aliviada” de 
seus atrozes sofrimentos, 
manipulando-se-lhe a mor-
te prematura, pois o instan-
te agonizante para a pessoa 
nessa situação é de extrema 
importância para sua passa-
gem ao “mundo astral”, pois 
são aqueles momentos que 
para os olhos de quem con-
templa o “sofrimento” da 
pessoa em situação penosa, 
é para ela o momento sa-
grado para a sua derradeira 
redenção. É a oportunidade 
especial que lhe antecede 
um extremo gozo de enten-
dimento “MAIOR”, concedi-
do por DEUS, pois a “agonia” 
que para nós outros pode se 
apresentar como penosa é 

tal deliberação. Assim, são 
a favor da pena de morte, 
aqueles que desconhecem a 
vida astral. Pois o espírito é 
imortal. Devemos antes de 
tudo, para castigar um indi-
víduo encarnado que infl ige 
as leis terrenas, colocá-lo 
– no máximo -  em prisão 
perpetua, procurando, sim, 
nesse ínterim, expor-lhe os 
fatos, a realidade e o sentido 
da vida, deixando que a na-
tureza se encarregue da mor-
te do seu corpo físico.
O SUICÍDIO 
Quem pensa que pelo suicí-
dio, seus tormentos, abor-
recimentos ou frustrações, 
serão banidos, está redonda-
mente enganado.
É pelo suicídio que seus tor-
mentos se ampliam, pois terá 
que permanecer em estado 
da mais tenebrosa vicissitu-
de no plano astral, portanto, 
dentro de vibrações das mais 
baixas e pesarosas circuns-
tancias, durante um período 
que se estende exatamente 
ao do seu nascimento e o da 
pratica do suicídio, quando 
então, deverá se reencarnar 
novamente, e igualmente 
quando chegar o tempo igual 
àquele em que praticou o 

suicídio na vida anterior,  a 
sua mente se lhe tentará no-
vamente ao suicídio.
Dependerá dele, nesse exato 
momento, sua remissão ou 
a consequente e sucessiva 
reincidência na pena íntima 
que lhe foi imposta pelas 
Leis Divinas, quando do ato 
anterior, até sua completa 
interação aos postulados ce-
lestes.
CRIMINALIDADE - CORRUP-
ÇÃO – VÍCIOS – NARCOTRÁFI-
COS - etc., etc. 
O fi m desses atos próprios 
da ignorância humana, atre-
lada ao jugo do ego domi-
nador, não há de se esperar 
fechando-se as fabricas da 
morte, tais como as do ta-
baco e as de armas de fogo, 
ou destruindo-se os cultivos 
clandestinos das ervas per-
niciosas, ou combatendo a 
criminalidade com as Forças 
Armadas ou milícias.
Do ângulo transcendental, 
esse saneamento será alcan-
çado concomitante e pro-
porcionalmente, com a mu-
dança de mentalidade das 
pessoas, no entendimento 
maior da vida, com a apli-
cação absoluta de novos pa-
drões de ensino que devem 

tudo diante de Deus e deixe 
que Ele lhe dirija no melhor 
caminho que Ele já preparou 
para você, porque os cami-
nhos do Senhor são mais alto 
do que os seus caminhos. 
Não tenha medo, o melhor de 
Deus está por vir. (Leia Gêne-
sis 12 e 24). Esta é a minha 
oração. (Catedral do Povo De 
Deus. Av. Benjamim Constant 
Nº 789). Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com     

ser ancorados no decorrer 
desta Nova Era. 
Enquanto essa nova fi losofi a 
a ser implantada não acon-
tece, tais artifícios ardilosos 
vão de encontro aos “impos-
tos arrecadados”, aos “in-
teresses de domínio”, etc., 
uma vez que os atuais regi-
mes que constituem a base 
do PODER POLÍTICO e o PO-
DER RELIGIOSO, jamais terão 
capacidade de sanear as in-
justiças e a pobreza dos po-
vos, por que cada um tem lá 
suas versões próprias, uma 
vez que a Lei do Amor e da 
União não satisfaz seus inte-
resses.
Estas exortações estão no Li-
vro A Chave da Porta do Céu. 
Visite o site: www.aterceira-
visao.com.br

em sua produção de soja, in-
cialmente na região de San-
ta Cruz de la Sierra. Com a 
França, intercambiamos tec-
nologia por meio do Agropo-
lo de Campinas, criado em 
2015 e que já apresenta óti-
mos resultados.

O mundo nos olha com bons 
olhos. O país do futebol e do 
Carnaval pode ser também o 
país do alimento. O país que 
alimenta o mundo não ape-
nas com belas imagens de 
nossa natureza, mas também 
com o quê essa mesma natu-
reza, tão generosa em nosso 
território, pode oferecer.

Essa revolução verde, unin-
do produção e sustentabili-
dade, tem grandes chances 
de começar por nós. Em um 
cenário político e econômi-
co pantanoso como o atual, 
é vital semear boas ideias. É 
hora de, no bom sentido, fa-
zer o mundo comer em nos-
sas mãos. Para isso retomar 
investimentos, buscar inces-
santemente melhorar a pro-
dutividade e inovação e as-
sim gerar renda e emprego!

Muitas pessoas precisam 
perdoar. Hoje, o Senhor quer 
lhe dar a graça do perdão. 
Você acha que tem o direi-
to de fi car ressentido, mas 
o ressentimento deixa uma 
�bolsa de pus� em você, é 
uma infecção que só faz mal. 
Hoje, Deus lhe dá a graça de 
colocar para fora essa infec-

ção do ressentimento.   
Toda tristeza que você tem, 
toda depressão e todos os 
seus problemas de saúde 
podem ser causados pelo 
ressentimento, mas Deus o 
chama a dar o perdão para 
que você possa se livrar do 
ressentimento que tanto lhe 
faz mal. Deus quer entrar na 
sua vida de maneira nova.
Assim como a radioterapia 
queima as células com cân-
cer, o Espírito Santo quer 
curar o seu coração e lhe dar 
a capacidade de amar. Jesus 
quer abraçar você. O coração 
d’Ele bate forte por você.
Meu fi lho, volte para Deus, 
volte para a Igreja e para a 
sua comunidade. Quando 
você é curado pelo Senhor, 
volta a ter paz, a viver e a ter 
vida.
Deus abençoe você,
Seu irmão,

 Monsenhor Jonas Abib

Decida-se pelo perdão
Nascemos simples e ignoran-
tes para vivermos encarnados 
a curto ou a longo prazo. Nas-
cemos na semente do amor, 
respeito, num relacionamen-
to baseado no ensinamento: 
crescei e multiplicai-vos 
O OBJETIVO DA REENCARNA-
ÇÃO             
A justiça de DEUS está na 
oportunidade para nos apri-
morarmos, para um fi m de 
amor, perdão e renúncia 
progressiva da humanidade, 
diante dos problemas que 
aparecem  no decorrer das 
encarnações, do apego aos 
bens materiais. 
O  SENTIDO DE ENTENDIMEN-
TO DA VIDA ETERNA É DO ES-
PIRITO. A DO CORPO É TRAN-
SITÓRIA E PASSAGEIRA.

PLUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO AOS ACIONISTAS
Convocamos os acionistas para A.G.O. em 29/4/2016, às 18:45 horas, na sede social, em Jaboticabal/
SP, a fi m de deliberar sobre a Ordem do Dia: a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar 
as demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2015; b) Deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; c) Eleição dos membros da Diretoria para 
o triênio 2016/2019, e fi xação de seus honorários; d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal seus 
respectivos suplentes e fi xação de seus honorários. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede 
social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76, relativos ao exercício social objeto 
da Assembleia. Jaboticabal, 24/3/2016. Ass. Dr. Paulo Miki Junior - Diretor Presidente    (26/3, 2 e 9/4)
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Basquete: FAE estréia com vitória na Liga 
Regional de Ribeirão Preto

A categoria adulto 
enfrentou cravinhos 
fora de casa e 
obteve uma vitória 
na primeira rodada 
do campeonato da 
liga regional de 
ribeirão preto / 
temporada 2016.

Mesmo com todas as difi -
culdades de jogar fora de 

casa na estréia do Cam-
peonato de Basquetebol, 
promovido pela Liga Re-
gional de Ribeirão Preto, 
Jaboticabal conquistou 
um excelente resultado 
contra a equipe de Cravi-
nhos.
“Nossa equipe está em pe-
ríodo de preparação para 
os principais campeona-
tos do ano. O resultado 
foi muito bom, levando 
em conta que Cravinhos 
tem um equipe talentosa, 

com atletas jovens, porém 
prontos para esse tipo de 
competição”, afi rma o pre-
sidente da FAE, Carlos Cé-
sar Inácio (Loyola).
“O resultado demonstra 
o equilíbrio entre as duas 
equipes durante a partida, 
em um jogo muito dispu-
tado e limpo. A equipe de 
Cravinhos é bem orienta-
da e certamente vai fazer 
uma grande campanha”, 
declara o técnico João Pi-
ff er.

Libertadores 2016 conhece 36 de 38 classi! cados 
Acompanhe a luta pelas últimas vagas

A Copa Libertadores 
da América já 
conhece 36 dos 38 
times que estarão no 
torneio em 2016.

Uma novidade para a pró-
xima edição é a mudança 
nos critérios para o sor-
teio dos grupos, com a 
adoção de um ranking de 
clubes a ser anunciado até 
o dia 22 de dezembro.
Saiba como é a classifi ca-
ção em cada país e quem 
está na disputa pelos lu-
gares restantes. Este post 
será atualizado a cada 
mudança.
ARGENTINA
Para a fase de grupos, 
além do atual campeão 
River Plate, estão classifi -
cados Boca Juniors e San 
Lorenzo, os dois primei-
ros do campeonato, e o 
Rosario Central, fi nalista 
da Copa Argentina.
O Racing, vencedor do tor-
neio seletivo, e o Huracán 
entram na primeira fase, 
como melhor argentino na 
Copa Sul-Americana.
BOLÍVIA
Vencedor do Apertura 
2014 e do Clausura 2015, 
o Bolívar entra na fase de 
grupos. The Strongest, 
pela pontuação geral da 
temporada, tem a outra 
vaga direta. Também pela 

campanha nos dois tor-
neios, o Oriente Petrolero 
joga a primeira fase.
BRASIL
As quatro vagas diretas 
são dos três primeiros 
colocados do Brasileirão 
- o campeão Corinthians, 
Atlético Mineiro e Grêmio 
- e do Palmeiras, campeão 
da Copa do Brasil. O São 
Paulo, quarto do Brasilei-
ro, estará na primeira fase.
CHILE
Cobresal, campeão do 
Clausura, e o Colo Colo, 
do Apertura, jogarão a 
fase de grupos. A vaga 
na primeira fase perten-
ce à Universidad de Chile, 
campeã da Copa Chile.
COLÔMBIA
Vencedor do Apertura, o 
Deportivo Cali estará nos 
grupos. Também tem vaga 
direta o campeão do Fina-
lización, que terá fi nal en-
tre Júnior de Barranquilla 
e Atlético Nacional.
O Independiente Santa 
Fe, vencedor da Copa Sul-
Americana, entra na pri-
meira fase.
EQUADOR
Finalistas do campeonato 
nacional, LDU de Quito e 
Emelec vão diretamente 
aos grupos. O Indepen-
diente del Valle fi ca com a 
vaga na primeira fase pela 
pontuação anual.
MÉXICO
Duas vagas diretas cabem 

aos melhores da fase de 
classifi cação do Aper-
tura entre os times que 
não disputam a Cham-
pions League da Concacaf 
2015/16: Pumas e Toluca. 
O Puebla, via Supercopa, 
jogará a primeira fase.
PARAGUAI
Cerro Porteño, campeão 
do Apertura, e Olimpia, 
do Clausura, são os times 
garantidos nos grupos. 
Pela pontuação anual, 
o Guaraní se classifi cou 
para a primeira fase.
PERU
Sporting Cristal e Melgar, 
fi nalistas do campeona-
to nacional, estão direta-
mente na fase de grupos. 
Os perdedores das semi-
fi nais, Universidad César 
Vallejo e Real Garcilaso, 
disputam a vaga na pri-
meira fase. Na ida, vitória 
do Garcilaso por 1 a 0.
URUGUAI
Nacional e Peñarol, cam-
peão e vice da temporada 
2014/15, entram nos gru-
pos. O River Plate jogará a 
primeira fase pela pontu-
ação geral.
VENEZUELA
Começam na fase de gru-
pos Deportivo Táchira, 
campeão de 2014/15, e 
Trujillanos, segundo colo-
cado. Com a melhor cam-
panha entre as demais 
equipes, o Caracas come-
ça na fase prévia.

Jaboticabal goleia na Taça EPTV 2016

Jaboticabal venceu Cravi-
nhos pela Taça EPTV por 
7 a 2. A partida aconteceu 
no Ginásio Municipal de 
Esportes de Taiúva.
“Mais uma vez o time en-
tra em casa e mostra que 
pode brigar pelo Bicam-

peonato da Taça EPTV. 
Nossos atletas jogaram 
em Taiúva e agora se pre-
param para a próxima ro-
dada”, afi rma o presidente 
da Fundação de Amparo 
ao Esporte (FAE), Loyola).
Pratas da casa –Jabotica-
bal vem investindo nas 
categorias de base. As es-
colinhas de massifi cação 
atendem crianças de di-

versos bairros da cidade. 
“Grande parte dos atletas 
da equipe principal come-
çaram nas categorias de 
base da FAE e hoje são os 
atuais campeões da Taça 
EPTV. Os resultados mos-
tram o profi ssionalismo 
e dedicação da FAE com a 
formação de novos atle-
tas”, fi naliza Loyola.

THOMAZINHO

Jogo aconteceu 
em Taiúva

ATLÉTICO-MG: Uilson, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Júnior Urso, 
Rafael Carioca e Cazares; Luan (Leandro Donizete), Lucas Pratto e Robinho – Técnico: Diego Aguirre

Nadadores conquistam 56 
medalhas para Jaboticabal

No dia 30 de 
abril, a Academia 
Cardiofísico 
sediará o 3º 
Torneio Regional de 
Natação. Sinal de 
mais medalhas para 
Jaboticabal.

A equipe COC/Cardio-
físico/FAE esteve no 
2º Torneio Regional de 
Natação, realizado na 
Sociedade Recreativa 
de Esportes/Recra, em 
Ribeirão Preto (SP), no 
sábado (2), e trouxe re-
sultados importantes 

para Jaboticabal. Ao 
todo foram 56 meda-
lhas.
No torneio, Jaboticabal 
esteve representado 
por 46 nadadores, que 
conquistaram 15 meda-
lhas de ouro, 20 de pra-
ta e 21 de bronze.

Equipe de futsal de Jaboticabal 2016: Diogo, Renan, Allan, Claiton, Jonas, Stevan, Juninho, 
Wellington e Celso. Agachados: Willian, Ivomar, Matheus, Poto, Breno, Thiago, Paulo Vitor e Andre-
son

Serrana é a maior vencedora 
da Taça EPTV de Futsal

Equipe já levantou 
a taça seis vezes e 
é seguida de perto 
por Orlândia, 
Bebedouro e 
Altinópolis, com 
cinco títulos cada

Algumas equipes chamam 
a atenção (e despertam a 
curiosidade) antes mesmo 
da bola começar a rolar na 
32ª edição da Taça EPTV 
de Futsal na região de Ri-
beirão Preto. São aquelas 
que tem o nome marcado 
na galeria dos campeões.  
Serrana, com sete títulos, 
sem dúvida, tem lugar de 
destaque nesta galeria. O 

time da cidade esteve nas 
quatro últimas decisões 
de título e levou a melhor 
em três. Ao todo, são seis 
títulos conquistados.
Com as últimas taças 
levantadas, Serrana se 
isolou na liderança do 
ranking de maiores cam-
peões, superando três 
penta campeões: Orlân-
dia, Bebedouro e Altinó-
polis. Bebedouro, aliás, 
é o time que mais vezes 
chegou à decisões: onze 
vezes.
Outros time que merece 
destaque na galeria dos 
campeões é o atual cam-
peão, Jaboticabal, com 
quatro títulos conquista-
dos, e Bebedouro 

Jogadores de Jaboticabal: 
Clayton Aparecido Si-
mião, Emanoel Júnior da 
Silva, Mário Alberto Barri-
lari Júnior, Wellington dos 
Santos Leite, Renan Man-
zini, Willian Renan Capa-
nema da Silva, Matheus 
Fernandes, Ivomar Soares 
de Macedo, Stevan Augus-
to de Souza da Silva, An-
derson Brandão da Silva, 
Breno Rinaldi da Cunha, 
Tiago Rodrigues Pinto Fe-
lipe, Jonas Duarte Xavier, 
Alan Franco da Costa e 
Paulo Vitor Cucco.
Dirigentes: Anselmo An-
tonio Húngaro, Diogo 
Augusto Carvalho As-
sumpção e Celso Ricardo 
Poletti.
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GENTE ESPECIAL
Maria 
Helena 
Marioto

ANIVERSARIANTES

A inspetora vitoriosa
Por Alexandre Rocha
Talvez quem conheça a inspetora 
de alunos Maria Helena Marioto 
tenha na memória a imagem de 
uma pessoa séria e rígida. Essas 
características sempre % zeram 
parte da pro% ssional dedicada 
que é e % zeram dela ser respeita-
da. Às vésperas de completar 25 
anos de atuação na escola Auré-
lio Arrôbas Martins “Estadão”, 
Maria Helena tem a sensação de 
dever cumprido e mostra que a 
alegria e o jeito “boa praça” de 
ser também fazem parte do seu 
cotidiano.
Restam cinco anos para que a 
inspetora, de 63 anos, consiga 

sua aposentadoria e comece a 
planejar uma nova rotina. Ma-
ria Helena começou na função 
em 1988, na escola Coronel Vaz 
e em 1991 passou a trabalhar no 
“Estadão”. Para lidar com os mi-
lhares de alunos que passaram 
por lá, ela impôs seu jeito sério. 
“Quem trabalhou na época do 
seu Rolando (ex-diretor) pegou 
aquele ritmo. A gente sempre 
tentou levar daquela forma. 
Mas estamos tentando fazer um 
pouco diferente de uns tempos 
pra cá, menos pesado e conver-
sando mais”, conta.
Maria Helena deve ser consi-
derada uma vitoriosa. Criou os 

filhos Cristiane e Cléber sozi-
nha e hoje ela colhe os frutos 
do bom plantio. Ambos são 
graduados: ela agrônoma e ele 
biólogo. Quando eles ainda 
eram pequenos, Maria Helena 
contava com o suporte dos pais, 
mas, em um período curto, de 
quatro meses, perdeu os dois, 
e ela teve que se virar sozinha. 
“Eu acho que fui uma vitoriosa 
pelos filhos que eu tive. São ma-
ravilhosos, sempre foram estu-
diosos e honestos. Deus mandou 
certinho”, conta ela que hoje é avó 
de Henrique, de quatro anos.
Quando não está trabalhando, a 
inspetora está na igreja. Religio-

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

Verso de Rodeio 
Autor: Nilson Alves Rigo

Eu sou teu marido!
Você é minha mu-
lher...
De agora em diante,
Tô pro que der e 
vier.
Não tem dia, nem 
hora!
É quando você qui-
ser!!! 
Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

CARINA MARQUES, celebre o dia 14, com o tesouro brilhante 
da paz, do amor, compreensão e conquistas. Parabéns!

Essa linda jovem, VICTÓRIA DE VITTO completa 17 anos de 
muito carisma e simpatia. Parabéns! Que todos os seus desejos se 
realizem. Felicidades!

Orlando, conhecido carinhosamente como Manu, proprietário 
da Carroceria São Cristóvão, completa mais uma primavera. Para-
béns! Que a felicidades esteja sempre presente em sua vida. 

JULIA SCANDELAI... harmonia, bondade, gestos solidários e 
um futuro brilhante, mas promissor. QUE NO DIA 15 VOCÊ CON-
SIGA COLHER TUDO DE BOM NESTA VIDA!

ANDERSON LUIZ, ótimas vibrações de luz, repletas de agradá-
veos surpresas nesta sua feliz existência. PARABÉNS pelo dia 14!

ROY CUNHA, que a felicidade traga inúmeráveis sonhos reali-
zadores, com muita energia para iluminar todos os dias da sua vida, 
principalmente no dia 12 de abril. FELICIDADES!

SAMUEL SANCHES, desejamos novas conquistas e a serenida-
de de realizações. Parabéns pelo seu Aniversário dia 12!

sa, ela participa do coral da Igreja 
de Santo Expedito há oito anos. O 
canto é uma atividade prazerosa 
para ela. “Me apego muito a Deus 
e ele é meu esteio. Tenho saúde, 
estou bem e trabalhando, graças 
a Deus isso é o mais importante”, 
a% rma. 
Maria Helena segue em frente 
mostrando que não tem apenas 
um jeito sério, mas também um 
sorriso no rosto e outro no cora-
ção. Eles são frutos da sensação 
de ter feito o melhor até aqui. 
Seu comprometimento, hones-
tidade e perseverança ensinam 
muito e fazem dela “gente espe-
cial”.

Luís Carlos Boni e Bárbara Paula F. Boni...12 anos são uma 
vida, são muitas conquistas, mudanças, reviravoltas, recomeços, 
lágrimas e sorrisos trocados. 12 anos são hoje a representação da 
vitória do nosso amor, da nossa união. Parabéns, meu amor, pelos 
nossos 12 anos de aniversário de casamento!
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COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL - COOPERSERV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal – 
Cooperserv, CNPJ nº 00.881.829/0001-40, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 813 (oitocentos e treze), em condições de votar, para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de Abril de 2016, na Escola de Arte 
Prof. Francisco Berlingieri Marino - Jaboticabal, sita na Rua Mizael de Campos, n° 202, Centro, na cidade e co-
marca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, por absoluta falta de espaço em sua sede, obedecendo aos seguintes 
horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto So-
cial: 01) em primeira convocação às 16:00 com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 2) em segunda 
convocação, às 17:00 com a presença de metade mais um dos associados; 03) em terceira e última convocação, 
às 18:00, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA:
1. Prestação de Contas do Conselho de Administração, referente aos 1° e 2° semestres do ano de 2015, 

acompanhados do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório de Gestão; Balanços Gerais; De-
monstrativo de sobras ou perdas apuradas; o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório da Auditoria Externa;

2. Distribuição das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Fixação de valor de honorários, das gratifi cações e da cédula de presença dos membros do Conselho 

de Administração e do Conselho Fiscal, proposto pelos conselheiros;
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 

EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma parcial do Estatuto Social, destacando a alteração do endereço da sede da cooperativa.
a) Alteração do inciso I do artigo 1°.
b) Alteração caput do artigo 20.
c) Alteração do §1º do artigo 20.
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 

Jaboticabal, 09 de abril de 2016.

JOSÉ EDUARDO SENEM
Diretor Presidente

Nota: Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do 
exercício de 2015 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos 

associados na sede da cooperativa.

Balanço Patrimonial - 12/2015
COOPERSERV - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL

CGC: 00.881.829/0001-40 - AF BACEN: 234724
AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 640  Centro, JABOTICABAL/SP. CEP: 14.870-095

ATIVO 12/2015 12/2014 PASSIVO 12/2015 12/2014
CIRCULANTE  370,345.84 PASSIVO CIRCULANTE  126,006.32 146,205.34 593,511.90

    
DISPONIBILIDADES  40,171.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES  126,006.32 146,205.34 56,670.47
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  0.00     Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados  0.00 38.98 17,124.62
    Carteira Própria  0.00     Sociais e Estatutárias  98,359.80 145,974.27 17,124.62

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS  9,353.73     Fiscais e Previdenciárias  1.86 1.86 112,311.71
    Centralização Financeira - Cooperativas  9,353.73     Diversas  27,644.66 190.23 112,311.71

OPERAÇOES DE CRÉDITO  269,138.10    370,300.85
    Setor Privado  336,274.05 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  27,641.66 0.00 390,396.77

    (-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa -67,135.95   -20,095.92

OUTROS CRÉDITOS  51,682.99 PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS  27,641.66 0.00 37,104.25
    Diversos  51,682.99    37,104.25

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  515,811.52 715,251.04 
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  222,258.84     Capital de Domiciliados no País  1,089,257.93 1,122,042.94 213,677.78

     Reservas de Lucros  1,532.70 14,922.12 
OPERAÇOES DE CRÉDITO  222,258.84     Sobras ou Perdas Acumuladas -574,979.11-421,714.02 213,677.78
    Setor Privado  277,700.85    225,273.89

    (-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa -55,442.01 TOTAL DO PASSIVO  669,459.50 861,456.38-11,596.11

  
PERMANENTE  49,213.16 54,266.70

  
INVESTIMENTOS  31,234.82 42,989.81
    Outros Investimentos  31,234.82 42,989.81

IMOBILIZADO DE USO  7,133.83 4,067.60
    Outras Imobilizações de Uso  74,386.30 74,386.30

    (-) Depreciações Acumuladas -67,252.47-70,318.70

DIFERIDO  10,844.51 6,502.07
    Gastos de Organização e Expansão  43,424.87 43,424.87

    (-) Amortização Acumulada -32,580.36-36,922.80

INTANGÍVEIS  0.00 707.22
    Ativos Intangíveis  0.00 707.22

  
TOTAL DO ATIVO  641,817.84 861,456.38

DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA Técnico em Contabilidade

Jose Eduardo Senem JOSE EDUARDO SENEM

Jorge Luiz Villela

CRC: 1SP230077-O/6

CPF: 594.682.978-53

Demonstração das Sobras e Perdas do Exercício
06/04/2016 15:00

EMISSÃO:
COOPERSERV

Descrição 201520162ºSemestre/2016
10 - RECEITA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  338,456.29 0.00 0.00

711     Operações de Créditos  336,331.67 0.00 0.00

715     Resultado de Oper. c/ Títulos e Vlrs. Mobiliários  2,124.62 0.00 0.00

719     Resultado das Operações Compulsórias  0.00 0.00 0.00

15 - DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  103,047.12 0.00 0.00

812     Operações de Captação no Mercado  1,100.00 0.00 0.00

814     Operações de Empréstimos e Repasse  0.00 0.00 0.00

820     Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  101,947.12 0.00 0.00

20 - RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  235,409.17 0.00 0.00

50 - OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS -123,378.54 0.00 0.00

721     Receitas de Prestação de Serviços  33.56 0.00 0.00

722     Rendas de Tarifas Bancárias  0.00 0.00 0.00

822     Despesas de Pessoal  5,140.10 0.00 0.00

824     Outras Despesas Administrativas  217,444.83 0.00 0.00

826     Despesas Tributárias  90.89 0.00 0.00

723     Resultado de Participações em Col. e Controladas  0.00 0.00 0.00

725     Outras Receitas Operacionais  99,263.72 0.00 0.00

832     Outras Despesas Operacionais  0.00 0.00 0.00

60 - RESULTADO OPERACIONAL  112,030.63 0.00 0.00

65 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL  0.00 0.00 0.00

75 - RESULT.ANTES DA TRIB.S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES  112,030.63 0.00 0.00

80 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  0.00 0.00 0.00

890     Provisão de Imposto de Renda  0.00 0.00 0.00

891     Provisão para Contribuição Social  0.00 0.00 0.00

892     Ativo Diferido  0.00 0.00 0.00

85 - PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO  0.00 0.00 0.00

90 - LUCRO LIQUIDO (PREJUÍZO)  112,030.63 0.00 0.00

92 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO  0.00 0.00 0.00

95 - LUCRO POR AÇÃO  0.08 0.00 0.00

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 662, DE 05 DE ABRIL DE 2016.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara 
Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 04 de abril de 2016, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV 
da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO
Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao Excelentíssimo Juiz Dr. SÉRGIO FERNANDO 

MORO.

Autoria: Jan Nicolau Baaklini

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Excelentíssimo Juiz Dr. Sérgio Fer-
nando Moro.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jabotica-
bal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrente da execução do presente Decreto Legislativo correrão por conta de 
verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 05 de abril de 2016.
DR. EDU FENERICH

PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
aos 05 de abril de 2016.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 650/2016) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 85/2016)

Associação Mulher Unimed realiza neste 
domingo, 10 de abril, churrasco em prol do 

Hospital e Maternidade Santa Isabel

Churrasco 
Bene� cente para 
levantar recursos 
para o HMSI

O Hospital e Maternidade Santa Isabel 
merece nosso apoio

A Associação Mulher 
Unimediana de Jabo-
ticabal realizará nes-
te domingo, dia 10 de 
abril, o II Churrasco Be-
nefi cente para levantar 
recursos para o HMSI, a 
maior entidade fi lantró-
pica ligada ao setor de 
saúde na microrregião.
O churrasco será rea-
lizado na Associação 
Nipo Brasileira de Ja-
boticabal, das 10 às 13 
horas. Os participantes 
concorrerão ao sorteio 
de prêmios, como uma 
Moto CG 125 Fan e uma 

TV de Plasma de 51 po-
legadas. Os ingressos 
estão sendo vendidos 
a R$ 150,00 e cada um 
dá direito a duas pesso-
as, incluindo, além do 
churrasco, as bebidas. 
Os ingressos podem ser 
adquiridos pelos tele-
fones (16) 3209-2433 e 
99222-5589.
“Conto com a presença 
de todos os jabotica-
balenses que compre-
endem a importância 
do HMSI para a saúde e 
a vida da nossa comu-
nidade”, destaca a pre-
sidente da AMUJ, Dra. 
Mara Regina Valério.
A AMUJ foi fundada no 
dia 8 de março de 1999 
e é formada por pes-
soas ligadas à Unimed, 

motivadas a participar 
da vida da comunidade, 
desenvolvendo proje-
tos de Inclusão e Res-
ponsabilidade Social.
A captação fi nanceira 
para o desenvolvimen-
to de projetos ligados 
às entidades fi lantrópi-
cas da cidade é feita por 
meio de eventos e con-
tribuições mensais das 
associadas e afi ns.
Em 2015, com a parti-
cipação de mais de 500 
pessoas da comunidade 
jaboticabalense, a Asso-
ciação Mulher Unimed 
de Jaboticabal – AMUJ ar-
recadou R$ 36 mil para o 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel – HMSI, com 
a realização do I Chur-
rasco Benefi cente.

ALUGA-SE APARTAMENTO 
EDIFÍCIO ILHA BELA - ANDAR ALTO

Totalmente reformado, uma suite, 2 quartos com WC, quarto e banheiro para 
doméstica, sala de jantar e TV, rico em armários embutidos, varanda, cozinha, 
área de serviço, ar condicionado nos quartos e salas, garagem para 2 carros.

Direto com o proprietário:
Agendar visita pelo telefone:

 (11) 9.9142-3075 ou (11) 9.9117-1581
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  Criação da Região Metropolitana 
de Ribeirão Preto é um passaporte 
para o futuro”, a! rma De Simoni

O vice-presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboti-
cabal, vereador Vitório De 
Simoni, participou na ma-
nhã de terça-feira (05/04) 
da audiência pública so-
bre a criação da Região 
Metropolitana de Ribeirão 
Preto (RMRP), na qual Ja-
boticabal está incluída. O 
evento, realizado no Salão 
Nobre Mário de Campos, 
da Escola Estadual Au-
rélio Arrobas Martins (o 
Estadão), em Jaboticabal, 
reuniu populares e auto-
ridades para tratar da im-
portância da implantação 
da RMRP. 
“A criação da Região Me-
tropolitana de Ribeirão 
Preto é um passaporte 
para o futuro com cres-
cimento econômico e so-
cial, de forma contínua, 
sólida e ordenada. Isso 
porque, com a criação da 
Região Metropolitana, os 
municípios integrantes 
poderão receber recursos 
dos governos Federal e 
Estadual, o que deve tra-
zer benefícios como a po-
tencialização da produção 
industrial, produção agrí-
cola, comércio, serviços, 
melhorias na educação, 
saúde, transporte, segu-
rança, emprego”, avalia 
De Simoni.
Além de Ribeirão Preto, ci-
dade polo regional, outras 
33 cidades devem inte-

grar a área, entre elas Ja-
boticabal, que é conside-
rada a terceira cidade de 
maior destaque na região. 
Santa Rosa de Viterbo, 
São Simão, Morro Agudo, 
Orlândia, Nuporanga, Sa-
les Oliveira, Batatais, Al-
tinópolis, Santo Antônio 
da Alegria, Pitangueiras, 
Taquaral, Taiúva, Monte 

Alto, Barrinha, Guariba, 
Luís Antônio, Serra Azul, 
Cajuru, Tambaú, Mococa, 
Santa Cruz da Esperan-
ça, Cássia dos Coqueiros, 
Santa Rita do Passa Qua-
tro, Brodowski, Cravi-
nhos, Dumont, Guatapará, 
Jardinópolis, Pontal, Pra-
dópolis, Serrana, Sertão-
zinho completam a lista.
Vale lembrar que uma 
Região Metropolitana só 
pode ser criada por Lei 
Complementar Estadual 
votada na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo.

       A criação da Região 
Metropolitana de 
Ribeirão Preto é um 
passaporte para o 
futuro...”

No Parque Permanente 
de Exposições de Ribei-
rão Preto com 18 atra-
ções 
A corrida pelos ingres-
sos do Festival João Rock 
está acelerada. A organi-
zação do evento iniciou 
no último dia 01 a venda 
do segundo e último lote 
de ingressos. No último 
ano, os acessos a todos 
os setores se esgotaram 
com 43 dias de antece-
dência.
Segundo Luit Marques, 
um dos organizadores, 
esta é a última chance 
para o público não “mos-
car” (mote da campanha 
de 2016 para quem per-
deu a oportunidade de 
comprar antecipadamen-
te) e garantir o ingresso. 
Neste ano já acontece-
ram uma pré-venda - re-
alizada antes do anúncio 
da programação - com 
valores promocionais ex-
clusiva pelo site, e a co-
mercialização total do 1º 
lote, que começou com o 
lançamento das atrações 
e terminou três dias an-
tes do previsto.
As vendas deste segun-
do lote acontecem pelo 
site do festival (www.
joaorock.com.br ) com 
parcelamento em até 4 
vezes. Além disso, existe 
o ponto de venda físico 
situado na loja Ophicina 
do Shopping Iguatemi 
Ribeirão Preto, onde são 
aceitos cartões de débito 
e crédito, mas sem par-
celamento. A venda é li-
mitada a 6 ingressos por 
CPF pelo site e 4 no pon-
to de venda. “Este segun-
do lote permanece até os 
ingressos se esgotarem. 
Como nos anos anterio-
res, acreditamos que os 
acessos a todos os seto-
res devem ser vendidos 
antecipadamente”, conta 
Marcelo Rocci, um dos 
organizadores do festi-
val.

João Rock inicia venda do 2º e último 
lote para edição histórica do Festival

Evento de 2016 que acontece no dia 18 de junho

Venda de ingressos: 
www.joaorock.com.
br e loja Ophicina do 
Shopping Iguatemi 

Ribeirão Preto.

Os valores atuais são: 
pista: R$110,00 (estu-
dante); R$ 120,00 (solidá-
rio/com doação de 1 kg 
de alimento) e R$ 220,00 
(inteira). Já o Camaro-
te João Rock, os valores 
são: R$220,00; R$ 250,00 
e R$ 440,00, respectiva-
mente. A Pista Premium 
custa R$280,00 (estu-
dante), R$ 300,00 (soli-
dário) e R$ 560,00 (intei-
ra). O Camarote Skol, por 
R$ 470,00, tem serviço 
de open bar e open food 
e permite acesso para a 
pista premium.
A 15ª edição do João 
Rock!
O João Rock, festival que 
acontece há 15 anos em 
Ribeirão Preto, a aproxi-
madamente 300 km da 
capital São Paulo, con-
quistou um grande pú-
blico se consolidando 
entre os principais do 
país. Neste ano, o even-
to acontece no dia 18 de 
junho no Parque Perma-
nente de Exposições de 
Ribeirão Preto com gran-
des atrações em 4 palcos. 
No Palco João Rock, o vi-
sitante poderá curtir as 
bandas Dado Vila Lobos e 
Marcelo Bonfá Legião Ur-
bana XXX Anos, Natiruts, 
Planet Hemp, Nando Reis, 
Criolo e convidados, Pa-
ralamas do Sucesso, Na-
ção Zumbi e Black Alien. 
A abertura será feita pela 

banda vencedora do con-
curso que acontece des-
de 2009. Neste espaço 
os shows serão no estilo 
non-stop, ou seja, sem 
intervalos, com as apre-
sentações alternadas em 
dois palcos.
Já o Palco 2002 - “Onde 
Tudo Começou” - recebe-
rá CPM22, Titãs, Ira! e Ci-
dade Negra, homenage-
ando o primeiro ano do 
evento. Outra novidade 
é a estreia do palco “For-
talecendo a Cena”, onde 
se apresentarão algumas 
das novas bandas de 
destaque do cenário do 
Rock nacional: Marrero, 
Scalene, Dona Cislene, 
Far From Alaska e Super-
combo.
Também estão confi rma-
dos a Arena de Esportes 
Radicais e uma ampla 
área de alimentação com 
Food Trucks.

Festival João Rock
Data: 18 de junho
Local: Parque Permanen-
te de Exposições de Ri-
beirão Preto
Palco João Rock: Nati-
ruts, Nação Zumbi, Crio-
lo e convidados, Parala-
mas do Sucesso, Dado 
Vila Lobos e Marcelo 
Bonfá Legião Urbana XXX 
Anos, Nando Reis, Planet 
Hemp, Black Alien e ban-
da vencedora do concur-
so.
Palco 2002: Ira!, CPM22, 
Titãs e Cidade Negra.
Palco Fortalecendo a 
Cena: Marrero, Dona Cis-
lene, Supercombo, Scale-
ne e Far From Alaska.

 SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL 
 
 
 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
O Presidente do Sindicato Rural de Jaboticabal, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, 
quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 20 de abril de 2016, em 
nossa sede social à Rua Castro Alves, n° 911, nesta cidade, às 16:00 
horas, em primeira convocação com o número de associados 
estabelecidos pelo Estatuto Social e, não havendo número suficiente 
para instalação da Assembléia, será realizada às 17:00 horas em 
segunda convocação com o número de associados determinado pelo 
Estatuto Social, dando plenos poderes à Diretoria deste Sindicato para 
discutirem a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação da 
Ata da Assembléia anterior; b) Leitura, discussão e votação do Balanço 
e Relatório da Diretoria, referente ao ano de 2015, com o parecer do 
Conselho Fiscal.  

 
Jaboticabal/SP, 04 de abril de 2016. 

 
Sindicato Rural de Jaboticabal 

Ismael Perina Junior 
Presidente 

 

A luta contra o Aedes 
aegypti ainda está a ple-
no vapor e permanece 
com grandes preocupa-
ções, uma delas é que o 
outono iniciou com as 
mesmas características 
do verão: temperatu-
ras altas e muita chuva. 
Apesar dos benefícios da 
água, o trato doméstico e 
comercial dado a ela vem 
favorecendo a criação de 
focos do mosquito, já 
que não há a prática dos 
cuidados necessários. 
Segundo dados da Pre-
feitura de Jaboticabal, 19 
casos de dengue foram 
confi rmados na cidade 
até 1° de março, porém, 
679 ainda aguardavam 
laudo. Pensando no bem-
estar da população e 
em como participar na 
batalha ao indesejado 
mosquito, que também 
transmite Chikungunya 
e Zika, o Senac Jabotica-
bal adotou medidas pre-
ventivas para a saúde 
de seus colaboradores e 
alunos.
Os vasos existentes na 
unidade não possuem 
recipientes nas bases, a 
fi m de evitar o acúmulo 
de água, e a fonte, do jar-
dim externo, utiliza uma 
bomba para circulação 
da água e, todas as se-
gundas-feiras, tem água 
sanitária adicionada ao 
processo para evitar o 
surgimento de larvas.
Outra alternativa sugeri-
da pela instituição é cul-
tivar repelentes naturais. 
“A estratégia é deixar o 
ambiente menos favo-
rável para o mosquito. 
Algumas plantas são 

Senac Jaboticabal no 
combate à dengue

Ações territoriais e naturais contemplam exemplos 
promovidos pela unidade

      Todo cuidado 
é pouco...”

desagradáveis para ele 
e ainda servem de deco-
ração, deixando um am-
biente muito mais acon-
chegante e, ao mesmo 
tempo, com práticas de 
prevenção”, comenta o 
docente da área de meio 
ambiente João Teixeira 
Neto. Algumas plantas 
propostas para cultivo 
são:
• Verbena ou Erva 
Cidreira: com aroma 
de limão, essas plantas 
ajudam e mantêm os 
mosquitos à distância. 
Devem ser inseridas em 
áreas problemáticas no 
solo ou em vaso profun-
do. A terra deve estar 
sempre úmida e receben-
do luz solar.
• Cravo da índia: 
pode ser cultivado ao re-
dor do jardim para apro-
veitar as propriedades 
antimosquito.
• Menta: todas as 
variedades de menta 
possuem propriedades 
repelentes. Pode ser 
plantada na terra ou vaso 
com constante irrigação 
e luz solar. Quando inse-
rida no jardim, é impor-
tante lembrar que é uma 
planta que se propaga, 

podendo, às vezes, ma-
tar plantas mais fracas.
• Alecrim: O ale-
crim é excelente para 
acabar com a invasão de 
mosquitos.
• Tomilho limão: 
também é um repelente 
de mosquitos. Plante-o 
em vasos ou no jardim.
• Lavanda: o aroma 
da lavanda é o favorito 
de muita gente e bastante 
utilizado em aromatera-
pia, devido às fantásticas 
propriedades relaxantes. 
Entretanto, os mosquitos 
não gostam do perfume. 
Pode ser cultivada no jar-
dim ou em vasos dentro 
de casa para manter um 
ambiente livre de mos-
quitos e suavemente per-
fumado.
• Crotalária: essa 
espécie atrai libélulas 
que atuam como preda-
dores das larvas do Ae-
des aegypti.
“Todo cuidado é pouco, 
então é necessário atuar 
de forma ativa e criativa. 
O Senac Jaboticabal está 
nessa luta e busca incen-
tivar a população. Afi nal, 
é preciso arregaçar as 
mangas para ganhar a 
batalha”, conclui Neto.
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Plenário aprova criação de cargos 
no Executivo

Os vereadores aprova-
ram na segunda-feira 
(04/04), na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
os projetos de lei or-
dinária nº 492/2016 e 
nº 493/2016 que criam 
cargos no quadro per-
manente do Executivo. 
São, respectivamente, 
47 vagas distribuídas 
em diversos cargos, 
como enfermagem, far-
mácia, radiologia, su-
porte de informática, 
vigia, padeiro, entre 
outros, e 40 para Edu-
cador Infantil. Além 
dos dois projetos, as 
demais proposições 
constantes da Ordem 
do Dia (Projeto de Lei 
Ordinária nº 487/2016; 
Projeto de Lei Ordiná-
ria nº 488/2016 e Pro-
jeto de Lei Ordinária nº 
491/2016) foram apro-
vadas por unanimidade 
com dispensa de 2ª dis-
cussão e votação e se-
guem para a sanção do 
prefeito Raul Gírio. 
 
Três projetos de lei or-
dinária foram incluídos 
na pauta de votação e 
igualmente aprovados 
por unanimidade: o 
substitutivo ao Projeto 
de Lei nº 489/2016, que 
dispõe sobre a abertu-
ra de um crédito adi-
cional suplementar no 
valor de R$958.769,32 
destinados às obras 
de construção da Cre-
che do Parque das Ara-
ras; o Projeto de Lei nº 
498/2016, que altera 
dispositivos da Lei nº 
4677, de 23 de abril de 
2015, que dispõe sobre 
a Estrutura e o Quadro 
de Servidores do Poder 
Legislativo Municipal. 
A fi nalidade do projeto, 
segundo o presidente 
do Legislativo, é a ex-
tinção do cargo de En-
carregada de Limpeza e 
a criação de uma vaga 
de Servente no Quadro 
de Servidores do Le-
gislativo, bem como a 
alteração da data base 
da revisão geral anu-
al dos funcionários do 
Legislativo; e o Proje-
to de Lei nº 499/2016, 
que reajusta em 8,32% 
os valores do Auxilio 
Alimentação e do Auxi-
lio Transporte dos Ser-
vidores do Legislativo 
Municipal, sendo 5% a 
partir de 01 de março 
de 2016 e 3,32% a par-
tir de 01 de outubro de 
2016. 
 
Ainda foi incluído na 
Ordem do Dia o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 85/2016, que outor-
ga Título de Cidadão 
Jaboticabalense ao Ex-
celentíssimo Juiz Dr. 
Sérgio Fernando Moro, 
com aprovação da 
maioria, tendo dois vo-
tos contrários: dos ve-
readores Carlota e Prof. 
João Roberto.
 
OS DISCURSOS
Oito vereadores fi ze-
ram uso da tribuna. 
Junior de Vitto abriu 
os pronunciamentos 
do Expediente falando 
a respeito do aumento 
no valor do transporte 
universitário. “O papel 
do vereador é ajudar 
a dar a cada dia condi-
ções melhores à popu-

lação. Em conversa com 
a empresa e a adminis-
tração municipal, con-
seguimos um desconto 
de 15% para quem paga 
até o dia 10. Foi uma 
forma que encontramos 
de podermos ajudar de 
alguma forma”, disse o 
parlamentar, que falou 
ainda sobre a situação 
da limpeza pública nos 
bairros da cidade e de 
uma reivindicação de 
local adequado para os 
mototaxistas aos mol-
des daqueles que pos-
suem os taxistas.
 
O vereador Carmo Jor-
ge, por sua vez, falou 
sobre os enfeites de 
fi nal de ano da Praça 
9 de Julho. “Fiz um re-
querimento e os valo-
res fi caram em 77 mil. 
Sabemos que fi nal do 
ano não teve fogos por 
motivos de corte de 

gastos. Não teve Carna-
val. 77 mil na Praça 9 
de julho foi uma aber-
ração. Aqueles enfeites 
a mais ou a menos não 
ia resolver nada para a 
população. Deveria acu-
dir as necessidades da 
população, como a falta 
de medicação”, acredi-
ta o parlamentar. Car-
mo Jorge ainda comen-
tou sobre a questão de 
vagas nas creches e o 
fato de não haver prio-
ridade para mães que 
trabalham fora. “É uma 
lei federal que deve ser 
cumprida, mas antes 
se conseguia encaixar 
os fi lhos. Tem hora que 
fi camos tristes, por-
que tem mãe que dei-
xa criança sozinha em 
casa porque precisa 
trabalhar”, desabafou. 
O vereador lembrou 
também dos proble-
mas de iluminação em 
Jaboticabal. “No claro 
já é perigoso, imagina 
no escuro. A CPFL não 
toma nenhuma atitude. 
Enquanto não for co-
brada de verdade, não 
vai fazer nada. Enquan-
to isso a população vai 
sofrendo”, concluiu.
 
Jan Nicolau subiu à tri-
buna para falar sobre a 
falta de um tomógrafo 
na cidade. “Não temos 
um tomógrafo em Ja-
boticabal que funcio-
ne. Problema na saúde 
não é de hoje, mas te-

mos que começar a re-
solver”. O parlamentar 
falou ainda sobre as va-
gas nas creches citada 
por Carmo Jorge. “Fal-
ta vaga e muitas mães 
que estão trabalhando 
não têm onde deixar 
seus fi lhos. E graças a 
Deus estão trabalhan-
do, porque tem muitas 
delas que não estão tra-
balhando pela falta de 
emprego. Estamos dei-
xando muitas empresas 
acabar com esse caos 
que estão passando 
sem incentivo algum. 
Temos que manter vi-
vas as micro, peque-
nas, médias e grandes 
empresas que existem 
em nosso município, 
gerando emprego”. Jan 
ainda falou sobre sua fi -
liação ao Partido da Re-
pública (PR).
 
Já o vereador Prof. João 

Roberto questionou so-
bre a abertura de novo 
concurso na Prefeitu-
ra Municipal. “Acabou 
de fazer um concur-
so e agora abre outro 
com 45 vagas? Ficamos 
apreensivos por causa 
do impacto fi nanceiro, 
próximo a 52%. Essas 
45 vagas não poderiam 
ter sido contempladas 
em concurso recém 
realizado? Não sei se 
isso aqui é um caça 
nível ou se é falta de 
planejamento”, disse. 
O parlamentar falou 
ainda sobre a palestra 
promovida na segunda-
feira (28/03) pela Esco-
la do Legislativo sobre 
o mosquito Aedes ae-
gypti. “Enviamos mais 
de 300 convites. Pas-
mem os senhores, não 
apareceu nenhuma en-
tidade representativa 
da cidade. Tivemos lá 
sim, os alunos da esco-
la, que acabaram sendo 
multiplicadores. Quan-
do nós estamos à beira 
de uma epidemia e te-
mos que agir, infeliz-
mente a sociedade não 
responde quando en-
viamos convites. É la-
mentável”, desabafou o 
parlamentar, que falou 
ainda da inauguração 
da creche Zilda Arns e 
parabenizou o artista 
plástico Alex dos San-
tos, que esteve em São 
José do Rio Preto onde 
recebeu menção hon-

rosa por seu trabalho, 
e também a para-atleta 
Jéssica Ferreira, que foi 
convidada para pales-
trar na Unilever.
 
A vereadora Carlota co-
mentou sobre a parti-

cipação das mulheres 
nas eleições e aprovei-
tou para propor à Dra. 
Andréa, anteriormen-
te a julho, uma reu-
nião para que “todas 
as mulheres dos mais 
diferentes partidos se 
reúnam para discu-
tir a questão eleitoral, 
porque tem políticas 
públicas próprias para 
as mulheres, para me-
lhorar a qualidade de 
vida dos municípios”. 
Carlota ainda ques-
tionou se algum dos 
parlamentares saberia 
dizer se a prefeitura 
já havia dispensado 
funcionários em cargo 
de confi ança ou RPA 
(Recibo de Pagamento 
Autônomo). “Eu não te-
nho essa informação, e 
temos que aprovar as 
40 vagas no cargo de 
educador infantil. Se 
teremos três creches, 
precisamos de educa-
dor”, afi rmou.
 
Já o parlamentar Vitório 
de Simoni voltou a fa-
lar sobre os problemas 
de iluminação na cida-
de, que seriam de res-
ponsabilidade da CPFL. 
“Podíamos provocar o 
Ministério Público com 
uma representação. Já 
que a prefeitura não 
está tomando as provi-
dencias com a urgência 
que o assunto merece, 
nós vamos tomar essa 
atitude”, disse. O vere-

ador igualmente discor-
reu sobre a criação da 
Região Metropolitana 
de Ribeirão Preto. “Tra-
rá com certeza enormes 
progressos e desenvol-
vimento para a região 
de Ribeirão Preto na 

qual Jaboticabal está 
incluída. Falamos tanto 
em geração de emprego 
e renda, para a região 
ser mais valorizada aos 
olhos do governo esta-
dual, é importante que 
essa criação venha a 
dar sustentação, maior 
recursos por parte do 
Governo do Estado para 
a nossa região, especifi -
camente para nossa ci-
dade”, ponderou.
 
Wilsinho Locutor tam-
bém falou sobre o pro-
blema da iluminação 
pública no município e 
fez críticas ao prefei-
to municipal. “O pre-
feito esqueceu que ele 
sancionou um projeto 
que deu um impacto 
de R$1 milhão aos co-
fres públicos, afundou 
a prefeitura e não tem 
dinheiro para pagar au-
mento sufi ciente. Não 
tem dinheiro para com-
prar ambulância para 
a saúde. Será que ele 
tinha ciência desse im-
pacto? E vem falar que 
eu que não tinha ciên-
cia do projeto de ener-
gia?!”, questionou.
 
Dra. Andréa Delegada 
abriu seu discurso fa-
lando sobre a palestra 
realizada pela Escola 
do Legislativo: “infeliz-
mente nos esforçamos 
para trazer conheci-
mentos para a popula-
ção, mas a população 

não prestigia. É muito 
triste, porque eles aca-
bam que não tomam 
conhecimento, dizem 
que o vereador não faz 
nada”. A parlamentar 
ainda comentou sobre 
um projeto de Vitório 
de Simoni sobre a per-
missão de parada de 
ônibus urbano fora dos 
pontos normais de em-
barque/desembarque 
para pessoas com defi -
ciência física e visual. 
“Eu espero que o senhor 
tenha mais sorte do que 
eu. Apresentei um pro-
jeto em 2015. No nosso 
projeto o embasamen-
to do parecer contrário 
foi ‘a propositura afeta 
organização de serviço 
público de interesse lo-
cal sendo, portanto, de 
competência reservada 
ao município’. Que te-
nha mais sorte, porque 
acho que é de grande 
importância”, avaliou.
 
Por fi m, o Chefe do Le-
gislativo municipal, Dr. 
Edu Fenerich comen-
tou sobre a abertura 
de novo concurso da 
Prefeitura, sobre postu-
lantes ao cargo de ve-
reador que, segundo o 
presidente da Câmara, 
desconhecem o papel 
constitucional do ve-
reador, confundindo-o 
muitas vezes com o de 
prefeito, e sobre a CPFL. 
“Além da falta de ilumi-
nação, outra questão é 
a queda constante de 
energia na zona rural. 
Se não mexer no bolso 
dessa gente, não vai 
funcionar”, concluiu. 
 
Para conferir a sessão 
na íntegra, acesse-a 
pela WEBTV da Câmara 
de Jaboticabal, dispo-
nível no site ofi cial do 
Legislativo (tv.camara-
jaboticabal.sp.gov.br).
 
 
PROJETOS LIDOS E QUE 
PASSAM A TRAMITAR 
PELAS COMISSÕES:
 
Projeto de Lei Ordinária 
nº 495/2016 – Acres-
centa o §4º ao artigo 3º 
da Lei nº 4.592, de 10 
de setembro de 2.014.
Projeto de Lei Ordinária 
nº 496/2016 – Deno-
mina de JOSÉ GONÇAL-
VES CANDIDO a Rua A  
do loteamento JARDIM 
DAS ROSAS II e dá ou-
tras providências.
Projeto de Lei Ordinária 
nº 497/2016 – Deno-
mina de WALTER TES-
SIONIL BALLINI a Rua B 
do loteamento JARDIM 
DAS ROSAS II e dá ou-
tras providências.



10 SÁBADO, 09 DE ABRIL DE 2016

Nos ajude a ajudar!

 Ednei Valêncio 
Mentor Abrigo São Lázaro

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

TALENTO DA SEMANA: 
BRUNA FERREIRA

 Bruna é fotógrafa, natu-
ral de Araraquara e tem 
mostrado muito talento 
e isso é visto claramen-
te quando lançamos 
nossos olhares em seus 
trabalhos. Incansável na 
busca da melhor foto, do 
melhor momento e aten-
ta aos detalhes, a jovem 
já fez diversos trabalhos 
incluindo belíssimos cli-
ques em celebridades. 
Bruna tem uma vasta ex-
periência, e é com este 
talento que ela pretende 
seguir em frente, é cla-
ro, fazendo o que real-
mente ama. Atualmente, 
vivendo  e trabalhando 
para duas empresas  na 
capital, São Paulo. Está 
em constante evolução e 
crescimento, até porque 
a jovem tem apenas 19 
anos, mas desde os 15 
tem experimentado di-
versos estilos e inspira-
ções na fotografi a.
Um futuro brilhante à es-
pera!
Alguém duvida? Nós não!

O Abrigo São Lázaro vem há 
quase 12 anos, trabalhando 
em prol dos animais. Atu-
almente, além dos mais de 
220 animais que o abrigo 
acolheu, ajuda também em 
torno de 50 animais com 
ração e assistência em seus 
lares. Todos os dias, deze-
nas de ligações são realiza-
das com pedidos de ajuda. 
Muitas dessas o abrigo não 
pode ajudar, pois nem o 
espaço físico, nem o mone-
tário possibilitam. O abrigo 
para sobreviver depende de 
doações e campanhas para 
arrecadação de fundos. Con-
tamos com a colaboração 
da população, com a crise, 
muitos contribuintes deixa-

ram de nos ajudar, o carnê 
de colaboração no valor de 
R$ 10,00 mensais era a prin-
cipal fonte de renda do abri-
go. Hoje, com o aumento da 
população de animais ado-
tados somados à crise, as 
campanhas ajudam e mui-
to na subsistência do local. 
Os cofrinhos, por exemplo, 
são deixados nos estabele-
cimentos comerciais e os 
clientes deixam suas moedi-
nhas de troco e uma vez por 
mês passamos para recolher 
a contribuição. Além dos 
cofrinhos, estamos rifando 
uma moto usada para o dia 
08 de maio. Cada número 
no valor de R$ 10,00. Neste 
domingo, outra ação será re-
alizada: Bazar Solidário, na 
escola Walter Barioni. Ações 
como essas são comuns no 
dia a dia do abrigo, por não 
ter verbas do setor público, 
temos sempre estar criando 
novos meios de arrecada-
ção, pois faça crise ou não, 
os animais precisam se ali-
mentar, entre outras coisas. 
Não deixe de contribuir! Eles 
também sentem fome e frio. 
Nos ajude a ajudar! Fone: 
997230172.

 O

EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo Digital nº: 1000105-04.2016.8.26.0291 - ctrl. 

136/16
Classe: Assunto: Procedimento Ordinário - Rescisão / 

Resolução
Requerente: Michele de Almeida Cheida e outro
Requerido: Mb1 Incorporadora e Construtora Spe Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000105-04.2016.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro de Ja-

boticabal, Estado de São Paulo, Dr(a).
Rogério Tiago Jorge, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Mb1 Incorporadora e Construtora Spe 

Ltda, Rodovia SP/328 - Km 310, casa 03, 01, Condomínio 
Residencial Firenze, centro - CEP 14110-000, Bonfi m Pau-
lista-SP, CNPJ 17.378.762/0001-29, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Michele 
de Almeida Cheida e outro, alegando em síntese terem, em 
julho de 2013, fi rmado Instrumento Particular de Promessa 
de Venda e Compra de Unidade Autônoma para a aquisição 
de unidade residencial (nº. 71, da Torre 01) do empreendi-
mento The one Residencial, situado na Rua José Fráguas nº. 
101 – Jaboticabal/SP, cuja chave seria entregue em feverei-
ro/2016, pelo valor de R$139.898,84 (inclusa a comissão 
do corretor). O referido valor foi parcelado, sendo pago em 
dia pelos autores até serem informados da paralisação da 
obra (dezembro/2014), fato que ocasionou o desinteresse 
dos autores pela aquisição do imóvel. Requerem os autores: 
a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos, 
corrigidos monetariamente desde o desembolso de cada 
parcela; a condenação da requerida por dano material e mo-
ral. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresen-
te resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos ar-
ticulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por 
extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 15 de mar-
ço de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL - FORO DE JABOTICABAL - 4ª VARA

Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic4@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

JOSÉ ROBERTO JANS, torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença Prévia n° 52000430 e requereu a Licença de 
Instalação, para Posto Revendedor na Rua Euclides da Cunha, 
249, JABOTICABAL/SP.

ARADOR MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
LTDA.-EPP, torna público que recebeu  da CETESB a Renova-
ção da Licença de Operação nº 52001902, válida até 31/03/2020 
para Fabricação de Implementos Agrícolas à Rua Santo André, nº 
530, Nova Jaboticabal – Jaboticabal - SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Carta Convite nº 01/2015. Aquisição de micro computadores 
e nobreaks para Câmara Municipal de Jaboticabal. 

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, sito a Rua Barão do Rio Branco, 
765, centro, Jaboticabal-SP, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 
11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site www.
camarajaboticabal.sp.gov.br.

Data fi nal entrega das propostas: Dia 19/04/2016, até às 
11:00 horas.

Sessão de Abertura das propostas: Dia 19/04/2016, às 
16:00 horas, no Departamento de Administração da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Carta Convite nº 02/2015. Contratação de empresa especia-
lizada, para a confecção de honrarias para o Legislativo municipal. 

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, sito a Rua Barão do Rio Branco, 
765, centro, Jaboticabal-SP, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 
11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site www.
camarajaboticabal.sp.gov.br.

Data fi nal entrega das propostas: Dia 19/04/2016, até às 
11:00 horas.

Sessão de Abertura das propostas: Dia 19/04/2016, às 
15:00 horas, no Departamento de Administração da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Ferreira e Segecic Bebidas Ltda.-ME 
CONTRATADA: Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME
FUNDAMENTO: convite nº 03/2015
OBJETO:
Ferreira e Segecic Bebidas Ltda.-ME: Aditivo ao contrato 

administrativo objetivando o acréscimo ao con-trato inicial para for-
necimento de 100 (cem) galões de água mineral, com capacidade 
de 20 litros cada, 

Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME: Aditivo ao 
contrato administrativo objetivando o acréscimo ao contrato inicial 
para fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) fardos com doze 
unidades, tendo cada embalagem individual 510 ml água mineral e 
7 (sete) caixas contendo 48 (quarenta e oito) copos descartáveis de 
200 ml cada.

VALOR DO ADITAMENTO: 
Ferreira e Segecic Bebidas Ltda.-ME - R$ 600,00 (seiscen-

tos reais) 
Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME - R$ 1.987,00 

(mil novecentos e oitenta e sete reais)

DATA DO ADITAMENTO: 27/01/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 087, DE 01 DE ABRIL DE 2016  - EXONERA, a 
partir de 01 de abril de 2016, VAGNER ALESSANDRO DA SILVA, 
ocupante do cargo de Assessor  de Gabinete.

PORTARIA – Nº 088, DE 01 DE ABRIL DE 2016  - NOMEIA, a partir 
de 01 de abril de 2.016,  CAROLINA APARECIDA CORREA, ocu-
pante do cargo de Assessor de Gabinete.

PORTARIA – Nº 089, DE 01 DE ABRIL DE 2016  - EXONERA, a 
partir de 01 de abril de 2016, MÁRIO CESAR DE OLIVEIRA LA-
FRANCHI, ocupante do cargo de Assessor  de Gabinete.

PORTARIA – Nº 090, DE 01 DE ABRIL DE 2016  - NOMEIA, a partir 
de 01 de abril de 2.016,  MÁRIO CESAR DE OLIVEIRA LAFRAN-
CHI, ocupante do cargo de Assessor Técnico da Escola do Legisla-
tivo.

PORTARIA – Nº 091, DE 01 DE ABRIL DE 2016  - NOMEIA, a partir 
de 01 de abril de 2.016,  ALENCAR LIGERO como ocupante do 
cargo de Assessor de Gabinete.

Jaboticabal sediou audiência de implantação da 
Região Metropolitana

O salão nobre da es-
cola estadual Auré-
lio Arrôbas Martins 
“Estadão” foi palco 
da terceira audiên-
cia de implantação 
da Região Metropo-
litana de Ribeirão 
Preto. O encontro 
contou com um pú-
blico pequeno, com-
posto em sua maio-
ria por membros do 
Executivo de Jabo-
ticabal, vereadores 

e representantes 
de autoridades. A 
mesa que conduziu 
o evento foi com-
posta por políticos 
de cidades vizi-
nhas, entre eles es-
tavam os deputados 
Léo Oliveira e Rafael 
Silva. O evento ser-
viu para apresentar 
o projeto que pre-
tende atrair investi-
mentos para 34 ci-
dades da região.

Evento contou com pouco público e presença de deputados

   A criação 
da Região 

Metropolitana 
de Ribeirão 

Preto irá abrir 
possibilidades 
para buscar 

soluções para 
problemas...”

Banda jaboticabalense lançará 
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Jaboticabal sediou audiência de implantação da 

TEEN 

Por Alexandre Rocha
Buscando dar mais um 
passo em sua curta traje-
tória, a General Autono-
mia pretende lançar seu 
primeiro EP (Extended 
Plays) em junho. Com 
quatro músicas, o tra-
balho pretende mostrar 
a visão do mundo que o 
grupo tem, transforman-
do críticas em músicas. 
O baterista Guilherme 
Haynes, de 19 anos, ex-
plica que o grupo, for-
mado em 2012, passou 
por uma mudança de 
identidade durante os 
últimos anos. O punk, 
carro chefe da banda 
no início, deu lugar a 
um estilo “desapegado”. 
“Usamos um pouco de 
cada estilo e infl uência 
de cada integrante. Isso 
faz com que não tenha-
mos pré-defi nições e ró-
tulos”, afi rma.
Acumulando experi-
ências valiosas nesses 
quatros de existência, a 
General Autonomia ace-
na para um pouco mais 
de apoio para conseguir 
chegar ainda mais longe. 

Banda jaboticabalense lançará 
seu primeiro EP em junho

“Já vivemos vários tipos 
de situações. Quando 
passamos no ‘SP Music 
Festival’ como fi nalistas, 
por exemplo, não pode-
mos participar por falta 
de apoio da cidade. Sen-
do uma banda indepen-
dente, não tínhamos o 
dinheiro sufi ciente para 
ir”, conta Haynes.
O baterista destaca ain-
da a amizade com outras 
bandas e a importância 
delas no crescimento da 
General Autonomia. “A 
nossa gama de contatos 
com outras bandas do 
mesmo nicho, além de 
criar um ciclo de amiza-
des que vai muito além 
do palco é muito impor-
tante para nós. Bandas 
como a Padú, Constance 
e Vegga são grandes ami-
gas”.
Para saber mais sobre 
a General Autonomia, 
acesse o site: www.gene-
ralautonomia.com.br. A 
banda também tem um 
canal no Youtube e uma 
página no Facebook para 
quem quiser ouvir suas 
músicas.

Sobre os EPs
Os EP’s são discos de cur-
ta duração com, em mé-
dia, quatro canções, tam-
bém conhecidos como 
miniálbuns. Os EPs tem 
ganhado a preferência 
de artistas do Brasil e 
do mundo nos últimos 
anos. O motivo? Em vez 
dos tradicionais CDs 
com cerca de dez faixas, 
que tem dado prejuízo a 
gravadoras pelo seu cus-
to e baixa venda, a opção 
pelo EP passou a ser a 
válvula de escape devido 
ao seu retorno positivo 
aliado ao custo-benefício 
comprovado.
Box > Sobre a General
Formação: Daniel (vocal), 
Daniel (vocal e guitarra), 
Rafael (guitarra), Marco 
Antônio (contrabaixo) e 
Guilherme (bateria).
Referências: Dead Fish, 
Rancore, Medulla, Project 
46, Metallica, Pink Floyd 
e Iron Maiden.
Faixas do EP: “As dores 
somem quando os olhos 
se fecham”, “Metrópole”, 
“O tempo” e “Silêncio”.

Eleições Municipais movimentam o cenário 
político de Jaboticabal

Por Alexandre Rocha 
Março foi agitado nos 
bastidores políticos de 
Jaboticabal. O motivo 
foi a “janela” que pos-
sibilitou a troca de par-
tido. Cinco vereadores 
migraram para outras 

legendas. O motivo das 
trocas é claro: as elei-
ções municipais deste 
ano.
Na Câmara Municipal, 
das 13 cadeiras, cinco 
sofreram alterações 
partidárias. O trio Car-

mo Jorge Reino, Sergi-
nho Ramos e Wilsinho 
Locutor migraram 
para o Partido Socia-
lista Brasileiro – PSB, 
onde Junior De Vitto 
também representa 
agora. Carmo e Wilsi-

nho eram do Partido 
Verde – PV, enquanto 
Serginho estava no 
Partido Popular Socia-
lista – PPS e De Vitto 
no Partido Trabalhista 
Cristão – PTC.
Outra troca no legis-

lativo foi protagoni-
zada por Dra. Andréa 
Delegada, que deixou 
o Partido da Social De-
mocracia Brasileira – 
PSDB para fazer parte 
do Partido Progressis-
ta - PP.

O ex-vereador Profes-
sor Emerson Camargo 
já havia deixado o PSB 
em 2015. Neste ano, 
ele aparece como  in-
tegrante do Partido 
Ecológico Nacional – 
PEN. 

Jaboticabal sediou 
audiência de implantação 
da Região Metropolitana

Por Alexandre Rocha
O salão nobre da escola 
estadual Aurélio Arrô-
bas Martins “Estadão” 
foi palco da terceira au-
diência de implantação 
da Região Metropolita-
na de Ribeirão Preto. O 
encontro contou com 
um público pequeno, 
composto em sua maio-
ria por membros do Exe-
cutivo de Jaboticabal, 
vereadores e represen-
tantes de autoridades. 
A mesa que conduziu 
o evento foi composta 
por políticos de cida-
des vizinhas, entre eles 
estavam os deputados 
Léo Oliveira e Rafael 
Silva. O evento serviu 
para apresentar o pro-
jeto que pretende atrair 
investimentos para 34 
cidades da região.
Para o vereador de Ri-
beirão Preto e um dos 

líderes do estudo para 
criação da Região Me-
tropolitana, Maurílio 
Romano, os municí-
pios da região precisam 
crescer juntos, buscan-
do conquistas e mais 
qualidade de vida. “A 
criação da Região Me-
tropolitana de Ribeirão 
Preto irá abrir possibi-
lidades para buscar so-
luções para problemas 
juntos”, afi rmou.
Segundo o deputado Ra-
fael Silva, a criação do 
grupo precisa ser vota-
da até junho na Assem-
bleia Legislativa. Do 
contrário, o recesso dos 
deputados e o período 
eleitoral difi cultaria a 
criação da Região Me-
tropolitana no segundo 
semestre. A expectativa 
é que o processo seja 
concluído a tempo. 
O prefeito Raul Girio 

Evento contou com pouco público e presença de deputados
foi questionado sobre 
a participação de Jabo-
ticabal na formação da 
Região Metropolitana 
de Ribeirão Preto, por 
meio de sua assessoria 
de comunicação, mas 
até o fechamento desta 
edição não houve res-
posta.
Sobre a Região Metro-
politana
Desde 2008, a criação e 
implantação da Região 
Metropolitana de Ribei-
rão Preto vem sendo 
estudada e encabeçada 
pelo vereador ribeirão-
pretano Maurílio Ro-
mano. A implantação 
do projeto pretende 
promover o desenvol-
vimento das cidades 
inseridas no grupo, 
encontrando soluções 
para problemas e faci-
litando a vinda de re-
cursos.
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Tribunal rejeita contas de 2014 
do prefeito Raul Girio

Em 12 meses, prefeito sobe a dívida em 300%; Raul Gírio não responde

Por Alexandre Rocha
O Tribunal de Contas 
do Estado – TCE julgou 
irregular a prestação de 
contas da Prefeitura de 
Jaboticabal, referente 
ao ano de 2014. O pa-
recer foi divulgado esta 
semana e repete 2013, 
quando as contas tam-
bém foram rejeitadas.
No relatório foram 
apontadas várias irre-
gularidades, entre elas, 
o aumento de 300% da 
dívida a curto prazo. 
Segundo o TCE, no exer-
cício anterior, o défi cit 
era de R$ 4.048.997,73 
e teve acréscimo de 
302,50%, o que elevou 
o resultado negativo 
para R$ 16.297.178,4 
e deixou clara a inexis-
tência de liquidez para 
o enfrentamento dos 
compromissos de curto 
prazo, especialmente 
os restos a pagar.
O relatório fala ainda 
em “total falta de con-
trole dos bens patrimo-

niais da prefeitura” e 
recomenda que “estabe-
leça e mantenha rigoro-
so controle dos gastos 
com combustíveis”.
As contas referentes ao 
ano de 2015 ainda não 
foram julgadas e, com 
menos de nove meses 
de governo, tudo indica 

que Gírio não consegui-
rá equacionar os núme-
ros antes do término do 
seu mandato.
Até o fechamento da 
edição, a assessoria de 
imprensa do prefeito 
Raul Girio não respon-
deu à reportagem do 
Jornal A GAZETA.

Confi ra outras irregularidades apontadas:
• Aprimorar o Planejamento das Peças Or-
çamentárias, de modo que as ações de governo 
sejam formuladas de forma compreensível;
• Evitar o aumento de saldo de dívida ativa;
• Esforçar-se para que Conselho de Acompa-
nhamento e Controle Social do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação cumpra inte-
gralmente suas obrigações, bem como melhore 
os índices do IDEB;
• Regularizar os aspectos operacionais da 
Saúde;
• Cumprir com suas responsabilidades pre-
videnciárias para obter o Certifi cado de Regulari-
dade;
• Regularizar o Setor de Bens Patrimoniais;
• Realizar o tratamento de resíduos;
• Classifi car corretamente as despesas;
• Regularizar o quadro de pessoal e a con-
tratação de autônomos.

Arnaldo Jardim reforça compromisso da Secretaria 
com produtores rurais de Monte Alto

O secretário de Agri-
cultura e Abastecimen-
to, Arnaldo Jardim, se 
reuniu com agriculto-
res de Monte Alto, para 
reafi rmar o compromis-
so e apoio do Governo 
do Estado de São Pau-
lo com os produtores 
rurais. O encontro no 
Sindicato Rural de Mon-
te Alto reuniu diversas 
lideranças da região e 
serviu para ressaltar a 
força que o setor man-
tém mesmo em tempos 
de crise nacional.
“Venho aqui na condi-
ção de amigo da cida-
de, trazendo o abraço 
do governador Geraldo 
Alckmin, que tem os 
mesmos princípios de 
trabalho e honestida-
de de vocês”, apontou 
o secretário. Para ele, a 
delicada situação eco-
nômica e política do 
Brasil “tem revelado de 
uma forma muito cla-
ra a força que o setor 
agropecuário tem”.
Arnaldo Jardim lembrou 
que a agropecuária tem 
resistido aos negativos 
índices econômicos do 
Brasil, ainda mais nos 

últimos dois anos, com 
o encolhimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
do País. “É o setor que 
ainda gera empregos e 
renda para as pessoas”, 
destacou.
Essa força foi mostrada 
em números pelo vice-
prefeito e presidente 
do Sindicato de Monte 
Alto, João Paulo de Ca-
margo Victorio Rodri-
gues. Ele lembrou que 
a cultura da cebola no 
município, somente em 
2015, rendeu R$ 100 
milhões – o mesmo va-
lor da receita corrente 
líquida da prefeitura 
monte-altense.
Para o vice-prefeito, o 
comprometimento com 
os agricultores passa 
também por questões 
morais, e não apenas 
pelo apoio fi nanceiro. 
“Temos o compromisso 
fi el de fazer com que 
Monte Alto seja não so-
mente uma cidade me-
lhor, mas também mais 
honesta”, prometeu.
Camargo aproveitou a 
visita do secretário, em 
2 de abril, para agrade-
cer as melhorias rece-

bidas pelo município, 
como a central de ali-
mentos que garantiu 
mais qualidade e segu-
rança alimentar à me-
renda escolar, uma re-
troescavadeira em 2011 
e o atual recapeamento 
de trechos no distrito 
de Aparecida, destino 
de turismo religioso.
“Hoje estamos receben-
do aqui um secretário 
que já fez muito por 
Monte Alto. Se não ti-
vermos parceiros, não 
conseguimos adminis-
trar nossos problemas. 
Meu agradecimento é 
em nome de toda a nos-
sa população”, exultou 
a prefeita Silvia Apare-
cida Meira.
Diversifi cada
A agricultura monte-al-
tense tem como carac-
terística ser diversa, o 
que, consequentemen-
te, refl ete no acesso do 
produtor rural aos ser-
viços oferecidos pela 
Secretaria por Meio de 
sua Coordenadoria de 
Assistência Técnica In-
tegral (Cati). De acor-
do com o engenheiro 
agrônomo da Secretaria 

André Luiz Gonçalves, 
do Escritório de Desen-
volvimento Rural (EDR) 
de Jaboticabal, os agri-
cultores compram mais 
frequentemente semen-
tes de milho e feijão e 
buscam principalmente 
orientações e auxílio 
sobre fruticultura e ole-
ricultura.
Também procuram 
apoio para maior pro-
dução leiteira e acesso 
ao Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulis-
ta (Feap) e ao Programa 
Pró-Implemento. “Os 
produtores estão sem-
pre na Casa da Agricul-
tura. A turma aqui mexe 

o doce, como se diz”, 
revelou, adicionando 
que a equipe da Cati faz 
também o acompanha-
mento dos agricultores 
no Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 
(Pnae) e no Programa 
Paulista da Agricultu-
ra de Interesse Social 
(PPAIS)
Agricultores como Ade-
lino Pressendo, que 
cultiva pimentão ver-
melho e amarelo, toma-
te e pepino, satisfeito 
com a visita do secre-
tário Arnaldo Jardim a 
Monte Alto. “É bom ter 
quem ouve a gente por-
que é difícil irmos para 

a capital. O secretário 
fala de um jeito que a 
gente entende. Fico fe-
liz de apresentar nos-
sa realidade para ele”, 
contou.
A proximidade entre 
Secretaria e produtores 
foi também elogiada 
pelo produtor de ce-
bola Aparício Garbim. 
Para ele, “dá um âni-
mo o secretário vir até 
aqui saber como está a 
situação em nosso mu-
nicípio. E olha que está 
muito ruim por causa 
das chuvas fortes, o 
que não choveu no ano 
passado já choveu nes-
te ano”, contou.

Foto: Reprodução


