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Vereadores fazem 14 pedidos de informação ao Executivo Municipal

Confi ra o regula-
mento do concurso 
“Sua Mãe 
Vale Ouro” -  2016.

Em requerimento apresen-
tado na Sessão da Câmara 
Municipal pela vereado-
ra Dra. Andréa Delegada 
(PP), na noite de 19 de 
abril, os vereadores que-
rem informações sobre o 
fechamento da Unidade 
de Estratégia da Saúde da 
Família que estava funcio-
nando junto ao CIAF VI.
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Há mais de 15 dias, a 
falta d’água nos bairros 
Cohab I e Cohab III pas-
sou a ser um tormen-
to para comerciantes e 
moradores. O problema 
já se arrasta há meses, 
mas foi nas últimas se-
manas que se agravou 
mais. Em algumas regi-
ões, moradores fi cam 
com a torneira seca du-
rante todo o dia. 
Comerciante no Cohab 
I, Elaine Barros relata 
que às 6h já não tem 
água. Para limpar o es-
tabelecimento e lavar 
louças fi cou mais difícil. 
Quem ajuda é a cunha-
da, que guarda um pou-
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Comerciantes e moradores dos bairros Cohab I e 
Cohab III sofrem com a falta de água há meses

Problema tornou-se crônico na região e “liga um sinal de alerta” para o abastecimento no município

co de água durante a 
madrugada, horário que 
o abastecimento aconte-
ce normalmente. “Prati-
camente é o dia inteiro 
sem água”, afi rma ela 
que já cogita trocar os 
copos de vidro por des-
cartáveis.
Adriana Fahin é proprie-
tária de uma padaria no 
bairro e conta que sofre 
com a falta de água des-
de outubro do ano pas-
sado. De lá prá cá, além 

do transtorno, seus 
gastos também aumen-
taram. Os fornos mani-
pulados necessitam de 
água e a saída é com-
prar galões, que custam 
entre R$ 9 e R$ 10. “Essa 
falta d’água vem desde 
o ano passado. Temos 
que desembolsar mais 
dinheiro, fora o que a 
gente paga para o SAA-
EJ”, afi rma.

Questionada sobre o problema da falta d’água 
nos bairros, a assessoria de comunicação da 
prefeitura não respondeu à reportagem do 
jornal A GAZETA até o fechamento desta 
matéria.
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 Linhas de ônibus sofrerão alterações
Os usuários do servi-
ço de transporte ur-
bano de Jaboticabal 
devem fi car atentos 
a partir de segunda-
feira, dia 25. Algumas 
linhas passarão a ser 
conjuntas, o que fará 
com que o mesmo 
ônibus passe por ou-
tros bairros. Em en-
trevista à rádio 101 
FM, o gerente da Pi-
racema Transportes, 
Wilson Silveira, falou 
em dinamizar o servi-
ço prestado e ter mais 
efi ciência.

De um total de 14 li-
nhas, cinco serão al-
teradas. Aparecida, 
Residencial, Parque 
das Araras, Cohab I, 
Cohab II, Cohab III e 
Sorocabano serão os 
bairros afetados. Com 
novos trajetos, as li-
nhas terão o ponto 
fi nal apenas na Praça 
Dr. Joaquim Batista.
O gerente explicou 
que a mudança não 
aumentará o tempo do 
trajeto, pelo contrá-
rio. O tempo de espe-
ra do ônibus no ponto 

fi nal será menor. “A 
gente percebeu que o 
passageiro faz opção 
pelos circulares que 
não tem esse tempo 
de espera. Por conta 
disso, a gente está fa-
zendo nessas linhas 
também. As linhas só 
terão um tempo me-
nor, de 5 a 7 minutos, 
de espera no Centro. 
No bairro ele não vai 
parar mais. Vai passar 
como circular”, expli-
ca.
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Na contramão dos ou-
tros prefeitos do Brasil, 
o prefeito Raul Girio 
pediu para a Prefeitura 
de Jaboticabal reassu-
mir a responsabilidade 
da iluminação pública 
no município, que hoje 
pertence à Companhia 
Paulista de Força e Luz 
– CPFL.  Muitas cidades 
brigam, na justiça, para 
não trazer mais este 
custo aos cofres da pre-
feitura. 
Em release encaminha-
do para a imprensa, a 
Prefeitura informa que 
vai começar a fazer a 
transição do parque da 
CPFL para a administra-
ção municipal, e assim 
que a empresa forne-
cedora de energia en-

tregar seu parque em 
ordem, conforme de-
terminação da agência 
reguladora, a Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica - ANEEL, a respon-
sabilidade de cuidar da 
iluminação pública pas-
sará a ser da Prefeitura 
de Jaboticabal. A taxa 
que é recolhida pela 
CPFL passará a ser da 
Prefeitura, que terá que 
manter a iluminação 
pública em dia.
As tratativas acontece-
ram em reunião reali-
zada no dia 19 de abril, 
que reuniu o prefeito 
Raul Girio, o secretário 
de Governo, José Paulo 
Lacativa, a secretária de 
Negócios Jurídicos, Mi-
rela Senô, e o consultor 

de Negócios da CPFL, 
Jorge Cristiano Sanches 
Matsumoto.
O grande problema pa-
rece estar em manter a 
iluminação publica em 

FIQUE SABENDO
Iluminação Pública: Prefeitura quer 
reassumir responsabilidade e gastos

dia, pois, serviços bá-
sicos como distribui-
ção de medicamentos, 
atendimentos da saú-
de e fornecimento de 
água, todos feitos pela 

administração pública, 
já passam por proble-
mas. 
As tratativas estão no 
início, mas, se reassu-
mir a responsabilidade 

pela iluminação públi-
ca, a Prefeitura terá que 
lidar com mais gastos 
em um momento que 
busca fazer cortes para 
aliviar as despesas. 

MAIS UMA OBRA EM JABOTICABAL COM 
A PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR VITÓRIO 

DE SIMONI POR MEIO DO DEPUTADO 
BALEIA ROSSI E DO VICE-PRESIDENTE 

MICHEL TEMER

Obra do Anel Viário em 
andamento, logo mais 
um benefício para o nos-
so município graças ao 
empenho do Vereador 
VITÓRIO DE SIMONI, que 
por meio do Deputado 
Baleia Rossi  e do Vice-
Presidente Michel Temer 
conquistou 500 MIL para 
a microdrenagem do Anel 
Viário, que irá facilitar  o 
acesso para Jaboticabal, 
através da interligação de 
várias entradas, evitando 
que caminhões e carretas 
atravessem o centro da ci-
dade, causando enormes 
transtornos ao trânsito. 
“É muito bom ver minhas 
conquistas sendo concre-
tizadas, pois no futuro 
terei orgulho de dizer que 
pude contribuir com mais 
essa obra prá nossa cida-
de, além de tantas outras, 
conseguindo mais de 1,5 
MILHÃO para Jaboticabal”, 
conclui o Vereador Vitório 
de Simoni.

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL
REVISTA, QUE REVIS-
TA? – Vereador quer ex-
plicações da Prefeitura 
sobre a publicação da 
“Revista Prefeito e Vice”, 
com nota fi scal e tudo 
mais.
NO FLAGRA – Se os fi s-
cais não dão jeito só res-
ta apelar para as redes 
sociais. Prefeitura pos-
ta foto de morador que 
suja os locais públicos e 
terrenos baldios com lixo 
e entulhos.  
CRIATIVIDADE ATÉ 
DEMAIS – Trator empur-

ra terra em 500 metros 
de estrada rural e Prefei-
tura divulga como sendo 
grande ação de criativi-
dade diante da crise que 
assola o País.
DIRETO DO VIDEO 
SHOW – Corrida de rua 
é lembrada com frase de 
Paulo Cintura “Saúde é 
o que interessa, o resto 
não tem pressa”, perso-
nagem da Escolinha do 
Professor Raymundo, in-
terpretado pelo ator Pau-
lo Cesar Rocha.
SEM ÁGUA, SEM DÓ 

– Moradores de alguns 
bairros reclamam falta 
d’água nas torneiras há 
mais de duas semanas. 
Quando vem, vem fra-
ca e não abastece os 
reservatórios das ca-
sas.
NA CONTRA MÃO – 
Enquanto cidades lu-
tam para não assumir 
a responsabilidade 
pela iluminação públi-
ca, Jaboticabal rasteja 
na contra mão e discu-
te uma forma de assu-
mir o serviço.

Várias vezes durante meus 
doze anos como voluntário 
da causa animal, ouvi relatos 
de maus-tratos e abandono, e 
é claro presenciei. Todos os 
dias, na TV ou na internet, 
não é raro encontrarmos ví-
deos e relatos dessa lamentá-
vel situação. É impressionan-
te a frequência com que esses 
casos acontecem, isso por-
que só temos acesso a algu-
mas ocorrências. Imaginem a 
quantidade de bichinhos que 
tem sofrido sem que ninguém 
saiba ou tome uma atitude. 
Para evitar que essa situação 
continue se repetindo, todos 
precisam fazer a sua parte.
Resolvi escrever sobre o as-
sunto, porque já vivenciei 
vários casos marcantes na 
minha vida.
Parando para analisar o pro-
blema, é perceptível que nem 
todo mundo tem coragem ou 
condições de socorrer um 
animal de maus tratos e, por 
não saberem como lidar com 
a situação, acabam deixando 
prá lá. Assim, para evitar que 
mais casos como esse aconte-
çam e fi quem impunes, prepa-
rei três passos que você pode 
seguir para ajudar no comba-
te ao abandono e maus-tratos 
contra animais.
1º Passo: saiba quais atitudes 
caracterizam maus-tratos
Antes de qualquer coisa, para 
melhor identifi car o caso, 
você precisa saber quais si-
tuações podem ser conside-
radas como maus-tratos. Veja 
alguns exemplos:

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

PARA SUSPIRAR!

 Dono de muita beleza, 
talento e um belo sor-
riso, o modelo Diego 
Acetoze vem chamando 
atenção e é uma gran-
de promessa para o 
mercado artístico. Seu 
charme e potencial já 
são vistos em seus di-
versos trabalhos como 
modelo. Natural da ci-

dade de Araraquara, o 
bonitão tem 29 anos de 
idade, é estudante de 
Educação Física e seu 
talento e beleza andam 
juntos distribuídos em 
1,87 de altura. Die-
go foi descoberto pela 
Agencia CP Models, Fez 
curso de Interpretação 
em São Paulo na Agên-
cia Sagarana e hoje é 
agenciado pela Agencia 
Dois Tons e Agência Sa-
garana, aonde vem se 
dedicando ao máximo 
e se preparando para 
acontecer.
Diego tem tudo para ar-
rebentar!
O que vocês acham?
Vamos fi car de olho 
nele!
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O show da agricultura

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

“A ESCOLHA DO DESTINO”

Chegamos à 23ª edição da 
Agrishow – Feira Internacio-
nal de Tecnologia Agrícola 
em Ação. Entre os dias 25 e 
29 de abril, a cidade de Ribei-
rão Preto, importante polo 
do setor produtivo, se torna 
a capital latino-americana da 
inovação agrícola. Este even-
to realizado no Polo Regional 
de Desenvolvimento Tec-
nológico dos Agronegócios 
do Centro-Leste/Centro da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento de São Paulo, 

de quem não se furta as suas 
responsabilidades. É uma 
rica oportunidade de troca 
de experiência e contatos 
que impactarão a economia 
brasileira - que tem muito a 
agradecer ao setor.
Em 2015, enquanto o Produ-
to Interno Bruto (PIB) total, 
calculado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Esta-
tística (IBGE), registrou uma 
retração de 3,8% ante 2014, 
o da agropecuária cresceu 
1,8%. No caso dos dados do 
ano passado, a soma de toda 
a riqueza produzida pelo se-
tor agropecuário alcançou a 
marca de R$ 263,6 bilhões.
Gera empregos e renda não 
apenas para os expositores 
de máquinas e insumos, mas 
também para quem encon-
tra nos dias do evento um 
emprego temporário para 
ganhar um dinheiro extra. 
Movimenta a economia local 
enquanto gira a engrenagem 
mundial do setor.
Essa importância comprova-
da por números ofi ciais não 

a pagar, no convívio com a 
família terrena, encarnados 
num corpo. São desejos não 
realizados. São inimigos que 
criamos pela inveja, orgulho,  
ignorância e que precisamos 
viver perdoando, com humil-
dade. É o amor que nos une, 
num abraço fraternal, em um 
encontro que gera a paz e um 
fraterno encontro.
SONHOS ETERNOS 
Buscamos ser felizes nos so-
nhos, que criamos ligados às 
fantasias, para realizarmos 
o que prometemos antes de 
reencarnarmos. Dentro das 
alegrias que conquistamos, 
criamos soluções. São pode-
res que vivem dentro de nós, 
para brincarmos com a felici-
dade, nascendo a luz e mor-
rendo as trevas. São lindas as 
dádivas vindas de DEUS.
O amanhã virá para nascer 
mais um dia, onde abraça-
mos o sol que aquece, a lua 
que nos ilumina em noite de 
estrelas, num céu brilhan-
do, chamando a todos para 
sonhar e pedir um conselho 
- numa promessa de realiza-

é o momento de mostrar a vi-
talidade do setor agropecuá-
rio, o único que ainda resiste 
à crise no Brasil.
São 440 mil metros quadra-
dos recebendo uma média de 
160 mil visitantes. Um públi-
co altamente qualifi cado, for-
mado, em sua maioria, por 
produtores rurais de todo o 
território nacional e do ex-
terior. Teremos mais de 800 
marcas em exposição, levan-
do ao agricultor pequeno, 
médio e grande o que há de 
mais atual no setor de equi-
pamentos e de tecnologia.
Atualidades que interferem 
direta e positivamente em 
três pontos cruciais: aumen-
to da produtividade agrícola, 
geração de renda e diminui-
ção dos custos de produção. 
A Agrishow é oportuno estí-
mulo ao produtor rural, ain-
da mais em um cenário eco-
nômico e político delicado 
como o que vivemos agora.
Divulgar um Brasil que fun-
ciona a partir das mãos de 
quem trabalha com a terra, 

O poder da mente, que vibra 
tesouros ocultos da vida, na-
tural de um mundo desigual 
e das diferentes etapas, nas 
escolhas eternas da vida 
maior, nas vidas sucessivas. 
No tempo do amor e na eter-
na lembrança da saudade. No 
sonho da felicidade, que bri-
lha com a esperança, repleta 
de energias em um mundo 
maior de EVOLUÇÃO.
A luz surge no horizonte, 
para iluminar o UNIVERSO 
a brilhar junto das estrelas, 
nascendo  com a paz.
O PERDÃO DAS OFENSAS
Tudo na vida passa com o 
tempo. São dívidas cármicas 

interessa apenas ao nosso 
povo. Com o Brasil sendo 
considerado o líder nato da 
futura produção mundial de 
alimentos, a feira receberá 
também atentos olhos e ou-
vidos de empresas da China, 
Turquia, Alemanha, Estados 
Unidos, Finlândia, Itália e Es-
panha.
Pela Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento, levare-
mos aos nossos amigos e às 
nossas amigas do campo ini-
ciativas alinhadas à contem-
poraneidade, à necessária e 
crescente união entre produ-
ção e preservação ambiental. 
Nossa Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios 
(Apta) terá uma área para de-
monstrar o desenvolvimen-
to de estudos de integração 
lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF), silagem e o sistema de 
produção do Boi 7.7.7.
Preocupação com a nature-
za que se explicita com uma 
fossa séptica desenvolvida 
por nossa Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral 

ções a curto e a longo prazo. 
Encontramos os caminhos 
para percorrermos, agarra-
mos na esperança, com o co-
ração iluminado de sonhos 
eternos.
A DISCIPLINA E O TRABALHO 
Tudo na vida tem uma razão 
de ser. Segue uma direção 
ligada à disciplina, de um 
trabalho que se inicia com o 
nascimento e continua pelos 
anos. O trabalho vai tomando 
rumos diferentes, de acordo 
com a vontade de servir. Este 
processo é feito individual-
mente ou em grupo. Toda 
mudança requer confi ança, 
determinação, esforço e per-
severança. O despertar para a 
realidade maior, exige trans-
formações, novos caminhos, 
muita cultura e aprendizado. 
A responsabilidade ligada à 
família, com resgates de dí-
vidas contraídas em vidas 
anteriores, num passado que 
se vai longe. Temos que es-
tar preparados para enfren-
tarmos nossos desafi os, que 
a vida nos apresenta, para 
nos benefi ciarmos com os re-

(Cati) com dois objetivos: 
substituir o esgoto a céu 
aberto e as fossas negras, e 
utilizar o efl uente como um 
adubo orgânico. Para chamar 
a atenção sobre a importân-
cia do solo para a agricultu-
ra, um simulador de erosão 
da Cati demonstrará o que 
acontece quando chove em 
um solo nu e em outro com 
cobertura vegetal.
Lançaremos por meio de nos-
sa Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA) a cam-
panha de vacinação contra 
a febre aftosa, doença que 
quando ocorre se torna um 
pesadelo sanitário e econô-
mico. Apresentaremos ainda 
com a CDA todas as etapas 
de produção de mudas de se-
ringueira, desenvolvidas em 
suspensão com o objetivo de 
resultar em plantas mais sa-
dias.
Contemplaremos a agricul-
tura familiar com a entrega 
pela Cati de caminhões ad-
quiridos via Projeto Micro-
bacias II para as seguintes 

PEDIDO ESPECIAL

Pr. Anastácio Martins

Quando Jesus chegou a Cafar-
naum, um capitão do exérci-
to romano veio ao encontro 
Dele e prostrou-se aos seus 
pés, lhe fazendo um pedido 
especial em favor do seu ser-
vo que estava em casa muito 

tavam, porque eles achavam 
que Jesus era um falso profe-
ta. Os fariseus eram pessoas 
que exigiam que as pessoas 
fi zessem coisas que eles mes-
mos não fazia, só gostavam 
de mandar, mas não davam 
exemplo nenhum. Jesus os 
chamou de hipócritas que re-
presenta uma coisa que não 
é. Mas o capitão já conhecia 
a fama dos fariseus, e quan-
do ele ouviu falar de Jesus e 
dos milagres que Deus ope-
rava através Dele, o capitão 
não pensou duas vezes em 
procurar Jesus, porque no 
coração dele estava a certe-

doente e paralítico. Que fan-
tástico um capitão preocu-
pado com seu servo, prova-
velmente não era apenas um 
servo, mas um grande amigo 
ou quem sabe ele não era 
considerado, com se fosse 
um membro da família. En-
fi m o capitão não teve medo 
nem fi cou preocupado com 
que as pessoas iriam pensar 
dele, sendo romano e pedin-
do ajuda para a um judeu, 
principalmente para o Senhor 
Jesus que os fariseus tinham 
muita inveja e queria matá-Lo 
porque Jesus falava que era o 
fi lho de Deus. Eles não acei-

za que só Jesus podia fazer 
aquele milagre, quando Jesus 
disse: Eu vou à sua casa e vou 
curar o seu servo. O capitão 
se apressou e disse: Não meu 
Senhor, eu não sou digno de 
que entre debaixo do meu 
telhado, mas basta somente 
uma palavra e o meu criado 
fi cará curado, pois também 
sou homem sob autoridade 
e tenho soldados às minhas 
ordens; e digo a este: Vai, e 
ele vai; e a outro: Vem, e ele 
vem, e ao meu criado: Faze 
isto, e ele o faz. E maravi-
lhou-se Jesus, ouvindo isso, e 
disse aos que o seguiam: Em 

verdade vos digo que nem 
mesmo em Israel encontrei 
tanta fé. Enquanto você fi -
car olhando para as pessoas 
à sua volta, você nunca vai 
crescer na vida, porque to-
dos são falhos e não serve de 
exemplo para ser seguido, o 
único exemplo que devemos 
seguir, o do Senhor Jesus. Ele 
nunca falhou, nem tropeçou. 
Jesus veio como homem, mas 
fez coisas maravilhosas para 
nos ensinar que tudo é pos-
sível ao que crer. Faça como 
o capitão, vá ao encontro de 
Jesus e conte a Ele tudo o que 
esta em se coração, derrama 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

sua alma na presença Dele, 
e quando você sentir que é 
o momento, peça tudo o que 
você quiser em nome de Je-
sus e Ele vai fazer, para que o 
Pai Celestial seja glorifi cado. 
(Leia Mateus 8). Peça com fé, 
e não duvidando! Esta é a mi-
nha oração. (Catedral do Povo 
De Deus. Av.: Benjamim Cons-
tant Nº 789). Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com    

entidades: Associação Ba-
tataense dos Produtores da 
Agricultura Familiar (Abafa) 
de Batatais, Associação do 
Centro Comunitário Taquari 
Córrego de Pirassununga e 
Cooperativa dos Apicultores 
e Agricultores Familiares de 
Araras e Região.
O Microbacias II é uma inicia-
tiva que permite ao peque-
no produtor agregar valor 
ao produto agropecuário, 
facilitando o acesso dele ao 
mercado porque promove 
melhorias em sua produção 
como embalagens e maqui-
nários mais profi ssionais. 
Como nosso Gabinete fun-
cionando durante todo o 
evento no próprio recinto de 
exposições, estaremos acom-
panhando este momento de 
efervescência de ideias e 
inovações. Sempre preocu-
pados em garantir condições 
para que o homem do campo 
produza, movimente a eco-
nomia, respeite a terra e sus-
tente sua família.
Espero vocês na Agrishow!

Há um lugar no céu que é nosso, só 
nosso. Se não o ocuparmos, ele fi cará 
eternamente vazio.

Estamos aqui de passagem, como 
alguém que precisa fazer o caminho 
para chegar ao céu. E Deus quer que 
vivamos num estado de vigilância, 
de prontidão, sem medo nem receio, 
pois o céu é nosso lugar!
Em geral, nós cristãos católicos te-
mos medo da volta do Senhor, mas 
quando Jesus voltar, a redenção será 
plena. Tudo será resgatado, redimi-
do, levado à plenitude! Jesus será 
infi nitamente glorifi cado. A vinda do 
Senhor será algo realmente glorioso.
Muitas vezes, olhamos apenas para o 
fato de que Ele virá para nos julgar. 
Sim, Ele julgará, mas se tememos a 
Deus agora, não devemos ter medo 
daquele dia.
Não podemos correr o risco de nos 
perder antes da segunda vinda de 
Jesus. Precisamos pregar a salvação. 
Que as pessoas vejam em nós a força 
do Espírito Santo para garantir a sua 
salvação e a de seus familiares.
Seu irmão,

Por  Monsenhor Jonas Abib

O medo da segunda vinda do Senhor

Muitos de nós temos 
medo da segunda 
vinda de Cristo

lacionamentos existentes na 
família e na sociedade. Os 
confl itos surgem, na propor-
ção que aparecem os con-
vívios com os amigos, ini-
migos, adversários, rivais. 
A disciplina deve imperar 
dentro da força de vontade, 
de colocar como exemplos 
a paciência, compreensão e 
muito amor, para reparações 
necessárias dos erros come-
tidos, onde tudo tem uma 
razão de ser. 
DO MAL EXTRAÍMOS O BEM.
A LIBERDADE  DE AGIRMOS, 
NASCE NO CORAÇÃO.
Dessa experimentação, em 
nos extraímos, como conse-
qüência o CHOQUE DE RE-
TORNO, pela ação de causa 
e efeito, CARMA... para isso 
evitamos a igual atitude, 
passando assim a agir de 
um modo mais maleável e 
propenso ao bem, num fu-
turo próximo, onde reinará 
o amor, como ensinou JESUS.
DOIS OBJETIVOS
Um benefi ciando nossa EVO-
LUÇÃO. Outro.. colaborando 
com a  SOCIEDADE.

Várias vezes durante meus 
doze anos como voluntário 
da causa animal, ouvi relatos 
de maus-tratos e abandono, e 
é claro presenciei. Todos os 
dias, na TV ou na internet, 
não é raro encontrarmos ví-
deos e relatos dessa lamentá-
vel situação. É impressionan-
te a frequência com que esses 
casos acontecem, isso por-
que só temos acesso a algu-
mas ocorrências. Imaginem a 
quantidade de bichinhos que 
tem sofrido sem que ninguém 
saiba ou tome uma atitude. 
Para evitar que essa situação 
continue se repetindo, todos 
precisam fazer a sua parte.
Resolvi escrever sobre o as-
sunto, porque já vivenciei 
vários casos marcantes na 
minha vida.
Parando para analisar o pro-
blema, é perceptível que nem 
todo mundo tem coragem ou 
condições de socorrer um 
animal de maus tratos e, por 
não saberem como lidar com 
a situação, acabam deixando 
prá lá. Assim, para evitar que 
mais casos como esse aconte-
çam e fi quem impunes, prepa-
rei três passos que você pode 
seguir para ajudar no comba-
te ao abandono e maus-tratos 
contra animais.
1º Passo: saiba quais atitudes 
caracterizam maus-tratos
Antes de qualquer coisa, para 
melhor identifi car o caso, 
você precisa saber quais si-
tuações podem ser conside-
radas como maus-tratos. Veja 
alguns exemplos:

Maus-tratos e abandono de animais é crime. Saiba como denunciar
·  abandono; períodos acima 
de 48 horas já caracterizam 
abandono, ou seja, mesmo 
que seja por um fi nal de se-
mana.
·   agressões físicas (espanca-
mento, mutilação, envenena-
mento);
·   manutenção do animal 
preso a correntes ou cordas, 
em locais sem ventilação ou 
entrada de luz, em locais pe-
quenos e sem cuidados com a 
higiene ou desprotegido con-
tra o sol, chuva ou frio;
·    privação do animal à ali-
mentação adequada e diária 
ou ao atendimento veteri-
nário, caso esteja doente ou 
ferido;
·  submissão do animal a ta-
refas exaustivas de trabalho 
mesmo que sejam exercícios 
de competição, ou além de 
suas forças;
·    utilização de animais em 
espetáculos que possam sub-
metê-los a pânico, estresse, 
agressões, e
·    captura de animais silves-
tres, seja lá em que condi-
ções forem.
Agora, caso presencie a ocor-
rência de qualquer uma des-
sas situações, você já pode 
partir para o próximo passo.
2º Passo: tenha certeza e reú-
na evidências
Todas as situações descritas 
acima caracterizam crimes 
contra os animais, portanto, 
os responsáveis por cometê-
los devem ser punidos. Como 
sua intenção não é prejudicar 
ninguém injustamente, o ide-

al é que você tenha certeza 
quanto a denúncia que está 
prestes a fazer. Para isso, pro-
cure evidências e testemu-
nhos que comprovem suas 
suspeitas, fotografe ou fi lme 
os animais que estão sofren-
do maus-tratos e procure o 
maior número de informa-
ções possíveis para identifi -
car o agressor. Feito isso, é 
hora de partir para ação.
3º Passo: denuncie
Bom, para de fato conseguir-
mos mudar, mesmo que pou-
co a pouco, essa realidade, 
sempre que presenciarmos 
algum desses casos, devemos 
denunciar. Esses atos, tanto 
de abuso como de crueldade, 
são considerados crimes am-
bientais e devem ser apresen-
tados à polícia, que formali-
zará a ocorrência e instaurará 
um inquérito.
Em Jaboticabal, a denúncia 
pode ser feita presencial-
mente na polícia ambiental 
na Rua Gonçalves Ledo, 155 
– jardim Santa Rita ou através 

do telefone (16) 3202 2122. 
Em todo o país, os casos po-
dem ser relatados ao “Disque-
Denúncia“, pelo telefone 181, 
que realiza atendimento 24 
horas por dia, todos os dias 
da semana.
Com essa atitude você pode-
rá contribuir para mudar a re-
alidade e a qualidade de vida 
de muitos animais que estão 
em situação de risco ou aban-
dono por aí. Trata-se de um 
ato de amor e consciência, 
não hesite em fazê-lo!
Créditos: Gabriela Giraldi - 
Medicina Veterinária

 Ednei Valêncio 
Mentor Abrigo São Lázaro
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Equipe FAE Jaboticabal se preparou para 
competições no feriado e fi nal de semana

A equipe de ciclismo da 
Fundação de Amparo ao Es-
porte de Jaboticabal (FAE), 
com a participação de 10 
atletas,   representou o mu-
nicípio em Campinas,  no 
feriado de quinta-feira, dia 
21, a partir das 8h30, na 
Prova Tiradentes de Ciclis-
mo. A equipe é composta 
pela categoria adulto mas-
culino livre e adulto femini-
no livre. 
No domingo, dia 24, a equi-
pe adulto masculino livre de 
Malha da FAE  estará com-
petindo com a equipe de 
Taquaritinga, na Cancha de 
Malha Municipal, em Taqua-

ritinga, do Campeonato Re-
gional de Malha 2016 - Liga 
Pirassununguense de Malha. 
A competição começa às 9h. 
Já a equipe de pedestrianis-
mo de Jaboticabal, categoria 

masculino e feminino, estará 
empenhada com 28 atletas 
na  Corrida Histórica Praça 
Shopping, também no dia 24 
às 9h na cidade de São José 
do Rio Preto. 

Veja os confrontos das oitavas da 
Libertadores com quatro brasileiros

São Paulo se junta 
a Corinthians, 
Atlético-MG e 
Grêmio nas oitavas 
de � nal da Taça 
Libertadores, que 
já serão disputadas 
nas duas próximas 
semanas

Os confrontos das oitavas 
de fi nal da Taça Liberta-
dores foram defi nidos na 
noite de quinta-feira. No 
Grupo 1, último a ser de-
fi nido, o São Paulo con-
seguiu se classifi car na 
segunda colocação ao 
empatar com o The Stron-
gest por 1 a 1, em La Paz, 
e se juntou a Corinthians, 
Atlético-MG e Grêmio, 
outros representantes do 
Brasil na próxima fase. 
Dos cinco que iniciaram 
a competição, apenas o 
Palmeiras está elimina-
do.
Pelo calendário previsto 
para a Libertadores des-
de seu sorteio, no fi m do 
ano passado, as oitavas 
de fi nal serão disputadas 
nas próximas duas se-
manas, e as quartas nas 
duas seguintes. Depois, 
o torneio será paralisado 
para a disputa da Copa 
América Centenário, e as 
semifi nais só terão início 
na primeira semana de 
julho. A Conmebol anun-
ciou na sexta-feira as da-
tas das oitavas de fi nal.
Entre os clubes do país, 
o Timão obteve a melhor 
campanha: foi o terceiro 
colocado na classifi cação 
geral, e vai enfrentar o 
Nacional, do Uruguai, res-
ponsável por eliminar o 
Palmeiras com duas vitó-
rias no Grupo 2. O primei-
ro jogo será em Montevi-
déu e o segundo na Arena 
Corinthians.
O Atlético-MG teve pra-
ticamente a mesma cam-
panha dos paulistas, mas 

um gol a menos de sal-
do, diferença que os co-
mandados de Tite tira-
ram na goleada por 6 a 0 
sobre o Cobresal, na úl-
tima quarta-feira. Com 
a quarta posição entre 
os classificados, o Galo 
terá pela frente o Ra-
cing: primeiro jogo em 
Avellaneda, na Argen-
tina, e decisão em Belo 
Horizonte.
O Grêmio foi vice-líder de 
seu grupo, e, no geral, o 
melhor entre os segundos 
colocados. Por isso, en-
frentará o pior primeiro: 
Rosario Central, da Argen-
tina. O duelo começará a 
ser decidido na Arena do 
Grêmio e será defi nido no 
Gigante de Arroyito, em 
Rosario.
Por fi m, com o empate de 
quinta-feira, o São Paulo 
conseguiu a 12ª campa-
nha da Libertadores, e 
terá de superar o Toluca 
nas oitavas de fi nal. O 
Morumbi será palco da 
primeira partida do due-
lo, que terá sua decisão 
no México.
Os cruzamentos foram 

feitos seguindo o forma-
to tradicional dos últimos 
anos. Os oito primeiros 
colocados dos grupos de 
um lado, os oito segun-
dos de outro. O melhor 
primeiro colocado cruza 
com o pior segundo, o 
segundo melhor primei-
ro com o segundo pior 
segundo, e assim por 
diante. Quem terminou 
na frente no grupo abre a 
disputa fora e decide em 
casa.
Veja abaixo os duelos das 
oitavas de fi nal da Liber-
tadores:
1º) Atlético Nacional (COL) 
x 16º) Huracán (ARG) 
2º) Pumas (MEX) x 15º) De-
portivo Táchira (VEN) 
3º) Corinthians x 14º) Na-
cional (URU) 
4º) Atlético-MG x 13º) Ra-
cing (ARG) 
5º) Toluca (MEX) x 12º) São 
Paulo 
6º) Boca Juniors (ARG) x 
11º) Cerro Porteño (PAR) 
7º) River Plate (ARG) x 
10º) Independiente del 
Valle (EQU) 
8º) Rosario Central (ARG) 
x 9º) Grêmio

THOMAZINHO

Lusuelen Domingues - Campeã ... Elite feminina na terceira etapa 
DESAFIO DOS SERTÕES - Sertãozinho - SP Aliga MTB 2016

Rafael Cestari - 3º lugar team pening aberta, Congresso Team 
Pening 2016 Avare -SP !!!

 Linhas de ônibus sofrerão 
alterações a partir de segunda, 25

Por Alexandre Rocha
Os usuários do serviço 
de transporte urbano de 
Jaboticabal devem fi car 
atentos a partir de se-
gunda-feira, dia 25. Al-
gumas linhas passarão 
a ser conjuntas, o que 
fará com que o mesmo 
ônibus passe por outros 
bairros. Em entrevista à 
rádio 101 FM, o gerente 
da Piracema Transpor-
tes, Wilson Silveira, fa-
lou em dinamizar o ser-
viço prestado e ter mais 
efi ciência.
De um total de 14 linhas, 
cinco serão alteradas. 
Aparecida, Residencial, 
Parque das Araras, Co-
hab I, Cohab II, Cohab III 
e Sorocabano serão os 
bairros afetados. Com 
novos trajetos, as li-
nhas terão o ponto fi nal 
apenas na Praça Dr. Joa-
quim Batista.
Tempo de espera
O gerente explicou que 

a mudança não aumen-
tará o tempo do trajeto, 
pelo contrário. O tempo 
de espera do ônibus no 
ponto fi nal será menor. 
“A gente percebeu que 
o passageiro faz opção 
pelos circulares que 
não tem esse tempo de 
espera. Por conta disso, 
a gente está fazendo 
nessas linhas também. 
As linhas só terão um 
tempo menor, de 5 a 7 
minutos, de espera no 
Centro. No bairro ele 
não vai parar mais. Vai 
passar como circular”, 
explica.
“O ônibus anda mais e 
espera menos no ponto 
fi nal. O trajeto vai fi car 
maior, com o mesmo 
tempo, só que o ônibus 
não fi ca mais parado no 
sol quente, às vezes em 
um bairro com pouca 
luminosidade e segu-
rança”, justifi ca a mu-
dança.

Como fi ca?
Linha 1 – Cohab II via 
Parque das Araras – a li-
nha fará o mesmo traje-
to na ida, mas na volta 
passará pelo Parque das 
Araras
Linha 3 - Cohabs I e III 
via Sorocabano - sai do 
Centro, vai até a Cohab 
I, passa pela Cohab III e 
Santo Antônio (que até 
às 8h é atendido pela 
linha cinco). Na volta 
passa pelo bairro Soro-
cabano e conclui o tra-
jeto no Centro.
Linha 5 – Residencial 
via Aparecida - o ônibus 
que leva o passageiro 
ao bairro Residencial 
fará o mesmo trajeto 
na ida. A mudança es-
tará no retorno, quan-
do passará pelo bairro 
Aparecida. 
Linha 7 - Sorocabano 
via Cohabs I e III – sai 
do Centro, passa pelo 
Sorocabano, vai até o 

Cohab III e Cohab I e 
volta para o Centro. Faz 
o inverso da linha 3.
Linha 9 – Aparecida via 
Residencial -  faz o tra-
jeto inverso da linha 5, 

saindo do Centro, indo 
até a Aparecida, pas-
sando pelo Residencial 
e conclui o trajeto no 
Centro. 
Mais informações

A Piracema fará uma 
panfl etagem aos usu-
ários que explicará as 
alterações. Para mais 
informações, ligue: (16) 
3203-7388.

São Paulo se junta 
a Corinthians, 
Atlético-MG e 
Grêmio nas oitavas 
de � nal da Taça 
Libertadores, que 
já serão disputadas 
nas duas próximas 
semanas
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GENTE ESPECIAL
Sueli 
dos 
Santos

ANIVERSARIANTES

A telefonista otimista
Por Alexandre Rocha
A telefonista do Hospital São 
Marcos, Sueli dos Santos, de 51 
anos, é uma daquelas pessoas 
otimistas e com sorriso fácil. 
Essas características ajudaram 
bastante ela a lidar com a vida 
pro% ssional e encontrar tran-
quilidade no dia a dia.
Ser telefonista não é uma das 
pro% ssões mais tranquilas, lon-
ge disso. Ainda mais quando 
é de um hospital, que possui 
grande ' uxo de pessoas a todo 
o momento. Há 16 anos Sueli 
é funcionária lá e está há cinco 

como telefonista. Além de lidar 
com o telefone, ela atende quem 
chega à portaria cinco, local que 
dá acesso à maternidade.
Mas, Sueli, chegou ao hospital 
após acumular grande baga-
gem. Trabalhou na área de Re-
cursos Humanos de uma imo-
biliária local e passou 11 anos 
no setor % nanceiro de uma 
empresa do ramo agrícola. Só 
depois chegou ao hospital. Co-
meçou no escritório, cuidando 
de cadastros e passou por vários 
setores, até chegar onde está 
hoje. “Eu acredito que nada é 

por acaso. Foi ótimo eu ter vin-
do para cá”, conta.
Para quem estava acostumada 
a trabalhar dentro de uma sala, 
com pouco ou nenhum conta-
to com outras pessoas, Sueli se 
saiu bem e mostrou sua versa-
tilidade. “Gosto de interagir, de 
manter contato com o público”, 
a% rma ela, que sempre valorizou 
o trabalho, principalmente agora, 
frente ao momento de crise que 
vive o País.
Sueli preocupa-se com a saúde 
e o conhecimento quando não 
está trabalhando. Ela gosta de 

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

Locução: Bala de Prata
Autor: Rubens Fumin-
celli

Ô mulher...
O amor que nos fi -
zemos,
Eu nunca mais vou 
esquecer.
Foi um amor tão 
gostoso...
Que para sempre 
vou te querer!!!
Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

manter hábitos saudáveis como 
a natação e ler livros. O corpo e 
a mente sempre estiveram em 
sintonia e ajudaram bastante a te-
lefonista chegar até aqui. As mu-
danças pro% ssionais que levaram 
até ao desemprego não afetaram 
o otimismo dela, que é “gente 
especial” por saber lidar com as 
situações adversas. 
“Por mais difícil que seja a situa-
ção que você se encontra, sempre 
algo vai melhorar e mudar. As 
coisas sempre têm um lado bom, 
por pior que seja a situação. Com 
Deus a gente chega lá”, % nalizou.

DIOGO RONCATO SAGULA, neste dia especial sinta o prazer 
como dádivas dos céus, alegrias infi ndas e votos infi nitos de muitas 
felicidades nesta comemoração do dia 23 de abril.

LUANA VIANNA... o dia 28 é momento de novas conquistas, al-
cançando novos horizontes regados a signifi cativas concretizações. 
FELICIDADES!

LUCIANO REA, felicitações, emoções, proveitosas e repletas de 
inúmeras realizações. FELIZ ANIVERSÁRIO no dia 28 de abril.

IVETE RODRIGUES... que seus passos sejam edifi cados com 
a supremacia do amor, esperanças sólidas e feliz jornada. PARA-
BÉNS PELO DIA 27!

GUSTAVO MALAGO... aproveite este dia 23, pontilhado de bons 
e felizes acontecimentos, compartilhando com amigos e familiares 
as agradáveis surpresas, inumeráveis e promissores acontecimen-
tos. Parabéns!

DENIS TOZZI, que a renovação desta data possa lhe trazer inu-
meráveis alegrias, felicidades, paz e harmonia. FELIZ ANIVER-
SÁRIO!

São Paulo se junta 

Grêmio nas oitavas 

Libertadores, que 
já serão disputadas 
nas duas próximas 

MICHELE PIRES... estou muito feliz por esta data. Estou feliz 
por saber que você completa mais um ano de vida dia 28.

Que você continue sendo sempre essa mulher apaixonante e ilu-
minada, como eu aprendi a amar e sou loucamente apaixonado até 
hoje. Que Deus ilumine seus passos, onde quer que você vá. Que ele 
encha seus caminhos de alegrias e te dê muitas felicidades. Torço 
muito pelo seu sucesso e quero estar ao seu lado, assistindo todas as 
suas conquistas e aplaudindo todas elas. Feliz aniversário! (Gusta-
vo R. T. Scandelai)

Quem completou mais um NIVER no dia 14 de abril, é o nosso 
querido leitor Éderson José Casagrande. Recebeu os cumprimen-
tos dos familiares e amigos. Parabéns!
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ABANDONO DE EMPREGO
Comunicamos que o funcionário FÁBIO ANTONIO VIANA 

SANCHES, portador do RG nº 29.776.578-4, CPF nº 280.098.318-
32, Carteira Profi ssional de Trabalho nº 43672, Série 270, com 
ENDEREÇO  à  RUA FRANCISCO BRUNO SOBRINHO, 136 
- BAIRRO: COHAB III - JABOTICABAL/SP - CEP: 14.875-
468, não comparece ao trabalho, desde que saiu de férias no dia 
10/02/2.016, devendo retornar no dia 10/03/2.016, sem apresen-
tar qualquer justifi cativa. Vimos pela presente cientifi cá-lo, nos 
termos do ARTIGO 482, LETRA I, da CLT, que fi ca consignado 
ABANDONO DE EMPREGO, ou justifi que a causa em 48 horas 
a contar desta publicação. Caso contrário, consideraremos a atitu-
de como renúncia ao cargo, fi cando demitido por ABANDONAR 
O EMPREGO, na forma da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).  Jaboticabal, 14 de Abril de 2.016

a.)  - EMPRESA: ALLUMIX ESQUADRIAS
        CNPJ: 17.089.501/0001-99

REGULAMENTO DO CONCURSO “SUA MÃE 
VALE OURO” - JABOTICABAL SHOPPING 2016.

1 DO CONCURSO
1.1 O concurso cultural “SUA 
MÃE VALE OURO”, doravante de-
nominado simplesmente “CON-
CURSO”, tem caráter exclusiva-
mente recreativo e cultural, de 
acordo com o disposto no artigo 
3º, inciso II da Lei 5.768/71 e no 
art. 30 do Decreto 70.951/72. A 
participação neste CONCURSO 
é voluntária e gratuita, não es-
tando vinculada à aquisição de 
qualquer bem, serviço ou di-
reito nos espaços que contem-
plam o Jaboticabal Shopping. A 
participação neste CONCURSO 
não implica em qualquer ônus, 
de qualquer natureza para os 
participantes inscritos e para 
os participantes premiados ao 
fi nal do CONCURSO.
2 ORGANIZADOR
2.1 Este CONCURSO é orga-
nizado pelo CONDOMÍNIO 
JABOTICABAL SHOPPING, so-
ciedade limitada inscrita pe-
rante o C.N.P.J.M.F. sob o nº 
01.610.392/0001-73, com sede 
na Praça Dom José Marcondes 
Homem de Mello, Número 146, 
na Cidade de JABOTICABAL, Es-
tado de São Paulo, doravante 
denominado “ORGANIZADOR”.
3 PARTICIPANTES
3.1 Podem participar deste 
CONCURSO pessoas físicas re-
sidentes e domiciliadas no Bra-
sil, com no mínimo 18 (dezoito) 
anos de idade, excluídos os pre-
postos com função de gestão, 
sócios, diretores, executivos, 
funcionários e tercerizados do 
ORGANIZADOR e seu conglo-
merado econômico-fi nanceiro. 
Além destas, não podem par-
ticipar deste CONCURSO qual-
quer pessoa ou funcionário de 
organização que esteja, direta 
ou indiretamente, envolvida em 
qualquer aspecto deste CON-
CURSO, nem tão pouco funcio-
nários das pessoas jurídicas 
que ocupam os espaços do Con-
dominio Jaboticabal Shopping.
4 MECÂNICA DO CONCURSO
4.1 O presente CONCURSO irá 
premiar 04 (QUATRO) partici-
pantes autores da melhor frase 
de até 140 (cento e quarenta) 
caracteres, como também do 
melhor vídeo de 15” que res-
ponda de forma criativa a per-
gunta: POR QUE A MINHA MÃE 
VALE OURO?
5 INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições para o CON-
CURSO iniciam-se no dia 18 de 
abril de 2016, às 15.00 horas e 
terminam no dia 02 de maio de 
2016 às 17.00 horas, no horário 
de Brasília-DF.
5.2 Somente serão aceitas ins-
crições feitas segundo o méto-
do descrito neste Regulamento 
(Cláusulas 7 e 8 ) e durante o pe-
ríodo de inscrição especifi cado 
nesta cláusula.
5.3 Todas as informações ofe-
recidas pelos participantes ao 
ORGANIZADOR no ato de sua 
inscrição serão utilizadas de 
acordo com o estabelecido nes-
te Regulamento.
6 PRAZO PARA EXECUÇÃO DO 
CONCURSO
6.1 O CONCURSO encerrar-se-
á no dia 05 de maio de 2.016, 
com a divulgação das frases e 
vídeo vencedores, o que acon-
tecerá no jantar a ser realizado 
na praça de alimentação do Ja-
boticabal Shopping, a partir das 
20.00 horas. As frases e vídeos 
poderão ser enviadas na forma 
indicada neste regulamento, até 
o dia 02 de maio de 2016, às 
17.00 horas, considerando-se o 
horário de Brasília - DF.
6.2  Todas as frases e vídeos 
enviados após a data e horário 
previstos para o encerramento 
da entrega das frases e vídeos, 
na forma indicada na parte fi nal 
da cláusula 6.1 supra não serão 
recebidos, independentemen-
te do fato que tenha causado o 
envio extemporâneo, sendo eli-
minadas.
7 PARTICIPAÇÃO
7.1 O interessado em participar 
deste CONCURSO, VIA FRASE, 
deverá:
a) Retirar o seu cupom em qual-
quer dos espaços – lojas, praça 
de alimentação - do Jaboticabal 
Shopping e preencher respon-
dendo a pergunta “ POR QUE MI-
NHA MÃE VALE OURO?” e inserir 
na urna, que estará localizada 
no corredor central do Jabotica-
bal Shopping. 
Importante: Dentro das lojas do 
Jaboticabal Shopping, sem ne-
nhum ônus para o participante 
do concurso, estarão entregan-
do cupons somente para a par-
ticipação da frase;

7.2. O interessado em participar 
deste CONCURSO, VIA VÍDEO, 
deverá:
a) Entrar na fanpage do Jabo-
ticabal Shopping e enviar via 
inbox um vídeo criativo de até 
15 segundos, falando Por que a 
minha mãe vale ouro? 
7.3 Ante a publicidade feita 
deste Regulamento, o PARTICI-
PANTE declara conhecer todas 
as cláusulas e condições deste 
Regulamento e aceitar as condi-
ções do CONCURSO, declarando 
e garantindo, ainda, possuir ca-
pacidade para tanto, bem como 
de que todas as informações 
prestadas em razão de sua par-
ticipação são verdadeiras.
8 TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS 
DAS INSCRIÇÕES
8.1 O PARTICIPANTE poderá 
participar apenas e tão somen-
te uma única vez no CONCURSO 
objeto deste regulamento e con-
correr com apenas uma frase ou 
vídeo.
8.1.1. Em caso de aferição, por 
parte da comissão julgadora no-
meada na forma indicada neste 
regulamento, estará expressa e 
automaticamente desclassifi ca-
do o participante.
8.1.2. A aferição na forma in-
dicada no item 8.1.1. acima 
poderá ocorrer através de cons-
tatação do mesmo numero de 
inscrição do participante junto 
ao Cadastro Nacional de Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica – CPF 
OU CNPJ.
8.2 Estarão automaticamente 
desclassifi cadas as frases e ví-
deos que não tenham coerência 
ou lógica, com o uso incorreto 
da língua portuguesa; as que fu-
jam da temática descrita ou as 
que contenham palavras de bai-
xo calão. As frases também não 
poderão conter palavras que 
incitem à violência, contrárias à 
moral e aos bons costumes, pa-
lavrões ou ofensas ao nome ou 
moral de qualquer pessoa. Não 
há obrigação do ORGANIZADOR 
em comunicar ou informar aos 
participantes desclassifi cados 
a sua desclassifi cação/retirada 
do CONCURSO.
8.3 Da mesma forma, serão au-
tomaticamente desclassifi cadas 
as frases e vídeos que fi zerem 
referências desonrosas a pes-
soas, locais, obras culturais ou 
quaisquer outras protegidas 
por direitos autorais ou direi-
tos de propriedade industrial 
ou intelectual, ou as frases que 
façam referência à quaisquer 
marcas do ORGANIZADOR ou de 
seus concorrentes.
8.4 O ORGANIZADOR se reser-
va no direito de desclassifi car 
as inscrições que não preen-
cham os requisitos previstos 
nos itens desta Cláusula 8 e em 
qualquer outra disposição des-
te Regulamento, independen-
temente de qualquer obrigação 
de comunicar os participantes a 
respeito desta desclassifi cação.
8.5 O ORGANIZADOR, assim 
como as respectivas controla-
doras, coligadas, subsidiárias, 
fi liais, franquias, agências, su-
cursais, estabelecimento ou 
escritório, bem como seus fun-
cionários, administradores, di-
retores, representantes, distri-
buidores, franqueados, agentes, 
cessionários ou licenciados, e, 
ainda, todas as pessoas físicas e 
jurídicas vinculadas a qualquer 
título ao grupo econômico ao 
qual as Partes pertençam, além 
das empresas patrocinadoras e 
respectivas afi liadas, não pode-
rão ser responsabilizados pelo 
conteúdo das dicas, que serão 
de inteira responsabilidade do 
participante.
8.6 Quando de sua inscrição no 
CONCURSO, os PARTICIPANTES 
manifestarão sua total e incon-
dicional aceitação a todo o dis-
posto neste Regulamento, bem 
como renunciarão a qualquer 
questionamento sobre os crité-
rios de julgamento adotados.
9 SELEÇÃO E NOTIFICAÇÃO DOS 
GANHADORES
9.1 As frases e vídeos inscritos 
serão julgados sob o critério de 
criatividade, originalidade, cor-
reção gramatical e adequação 
ao tema, além da adequação 
ao presente Regulamento, e se-
rão avaliadas em conformidade 
com o abaixo descrito:
a) Todas as frases e vídeos en-
viados até as 17.00 horas do 
dia 02 de maio de 2016 serão 
analisadas por uma COMISSÃO 
JULGADORA composta por 03 
(três) jurados selecionados e in-
dicados única e exclusivamente 
pelo ORGANIZADOR;

b) Serão premiadas QUATRO 
frases e 1 vídeo, a critério da 
comissão julgadora;
c) As decisões do ORGANIZA-
DOR acerca da administração 
deste CONCURSO e seleção do 
participante ganhador são defi -
nitivas e irrecorríveis;
d) O nome do ganhador des-
te CONCURSO será divulgado 
e fi cará disponível no website 
http://www.jaboticabalshop-
ping.com.br/ ,e na fanpage, a 
partir do dia 5 de maio de 2016 
pelo prazo de 180 – cento e oi-
tenta - dias.
e) Os participantes ganhadores 
também serão comunicado por 
e-mail e/ou telefone, e deverão 
então indicar o endereço para 
entrega do prêmio;
f) Os  PARTICIPANTES classifi -
cados deverão preencher os es-
paços existentes no cupom de 
forma correta, cuja veracidade 
será aferida quando da apre-
sentação de seus documentos à 
época da entrega de seu prêmio. 
Em caso de desclassifi cação, os 
contemplados subseqüentes 
serão comunicados e deverão 
se submeter às mesmas regras 
deste Regulamento.
g) O ORGANIZADOR compro-
mete-se a fazer o possível para 
contatar o participante ganha-
dor observando-se, sempre 
as informações indicadas no 
cupom. Contudo, decairá do di-
reito ao prêmio aquele que não 
possa ser contatado dentro do 
prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias seguintes à data de divul-
gação ou não se manifeste den-
tro de tal prazo, nos termos do 
artigo 47 da Portaria nº 41/2008 
do Ministério da Fazenda; 
h) Os prêmios não poderão ser 
trocados por dinheiro ou outro 
produto ou serviço ou transferi-
dos a outra pessoa.
9.2 Em caso de fraude apurada 
após a divulgação do resultado, 
o participante será automatica-
mente excluído do CONCURSO 
sendo que o prêmio será trans-
ferido para o próximo partici-
pante classifi cado, desde que 
atendidas todas as condições 
válidas.
10 DA PREMIAÇÃO E ENTREGA 
DOS PRÊMIOS
10.1 Os participantes ganhado-
res deste CONCURSO farão jus 
aos seguintes prêmios:
10.2. QUANTO ÀS FRASES:
a) PRIMEIRO COLOCADO: 01 
(um) VALE PRESENTE no valor 
de R$ 2.000,00 e um jantar para 
duas pessoas na Praça de Ali-
mentação do Jaboticabal Shop-
ping, exceto bebidas alcóolicas.
b) SEGUNDO COLOCADO: 01 
(um) VALE PRESENTE no valor 
de R$ 1.000,00
c) TERCEIRO COLOCADO: 01 
(um) VALE PRESENTE no valor 
de R$ 700,00
D) QUARTO COLOCADO: 01 
(um) VALE PRESENTE no valor 
de R$ 500,00
10.3 QUANTO AO VÍDEO
01 (um) VALE PRESENTE no valor 
de R$ 500,00 para o vídeo mais 
criativo, a critério único e exclu-
sivo da comissão julgadora.
10.3 O prêmio é pessoal e in-
transferível, sendo proibida a 
sua conversão em dinheiro.
10.4 A comunicação para rece-
bimento do prêmio será feita, 
via correio, com aviso de recebi-
mento, sem qualquer obrigação 
de entrega pessoal, livre e de-
sembaraçado de quaisquer ônus 
aos participantes ganhadores, 
devendo ser enviados ao ende-
reço indicado nos cupons de 
participação para as frases e via 
fanpage (inbox) para os vídeos.
10.5 O participante ganhador, 
ao receber o prêmio do CON-
CURSO, concorda em assinar 
termo de recebimento e aceitá-
lo sem direito a futuras reivin-
dicações do ORGANIZADOR 
isentando este último de todo e 
qualquer responsabilidade, seja 
a que título for cujo fato gerador 
seja o presente concurso, esten-
dendo-se esta isenção a suas 
companhias coligadas, subsidi-
árias e afi liadas, inclusive seus 
respectivos funcionários, repre-
sentantes, prestadores de servi-
ços e agentes ou qualquer outra 
pessoa ou organização envolvi-
da diretamente ou indiretamen-
te a este CONCURSO, de toda e 
qualquer demanda ou ação le-
gal conseqüente de sua partici-
pação no CONCURSO ou recebi-
mento e utilização de qualquer 
prêmio, com exceção daquelas 
relativas ao cumprimento, bom 
andamento e desfecho do CON-
CURSO.

10.6 Os vales presentes deverão 
ser usados exclusivamente nas 
lojas do Jaboticabal Shopping.
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Todos os participantes 
deste Concurso declaram, des-
de já, serem de sua autoria as 
frases e vídeos encaminhados 
ao ORGANIZADOR e que estes 
não constituem plágio de espé-
cie alguma, ao mesmo tempo 
em que cedem e transferem ao 
ORGANIZADOR, sem qualquer 
ônus para esta e direito a inde-
nização seja de que forma for, 
e em caráter defi nitivo, plena 
e totalmente, todos os direitos 
autorais sobre o referido traba-
lho, para qualquer tipo de uti-
lização, publicação, reprodução 
por qualquer meio ou técnica, 
especialmente na divulgação 
do resultado, pelo máximo pe-
ríodo permitido em lei. Os ven-
cedores autorizam a veiculação 
de seu nome, imagem e voz em 
quaisquer veículos de comuni-
cação, incluindo meios de ra-
diodifusão, meios eletrônicos e 
impressos.
11.2 As autorizações descritas 
acima não implicam em qual-
quer obrigação de divulgação 
ou de pagamento de qualquer 
quantia por parte do ORGANI-
ZADOR.
11.3 Quaisquer dúvidas, diver-
gências ou situações não pre-
vistas neste Regulamento serão 
apreciadas e decididas por uma 
Comissão Julgadora do ORGA-
NIZADOR.
11.4 Em caso de fraude com-
provada, o participante será 
automaticamente excluído do 
Concurso, independentemente 
do envio de qualquer notifi ca-
ção e, caso seja o ganhador, o 
prêmio será transferido para o 
próximo participante classifi ca-
do dentro das condições válidas 
e previstas neste Regulamento. 
Para efeito dessa cláusula, con-
sidera-se fraude a participação 
através do cadastramento de in-
formações incorretas ou falsas, 
a participação de funcionários, 
terceiros, parentes até segundo 
grau de funcionários e tercei-
ros, promotores, agentes, afi -
liados ou outros que possuam 
relação profi ssional direta ou 
indireta com o ORGANIZADOR.
11.5  A simples participação 
neste CONCURSO, implica no 
conhecimento e total aceitação 
deste Regulamento. 
11.6 O participante cuja condu-
ta implicar na manipulação do-
losa da operação do CONCURSO 
ou que violar os termos e con-
dições impostos neste Regula-
mento, estará automaticamente 
desqualifi cado e/ou desclassifi -
cado.
11.7 Se por qualquer motivo, 
alheio à vontade e controle do 
ORGANIZADOR, não for possí-
vel conduzir este CONCURSO 
conforme o planejado, poderá 
o ORGANIZADOR fi nalizá-lo an-
tecipadamente, mediante aviso 
aos participantes através de di-
vulgação. Caso o CONCURSO te-
nha seu término antecipado, o 
ORGANIZADOR deverá avisar ao 
público e aos participantes atra-
vés dos mesmos meios utiliza-
dos para sua divulgação, expli-
cando as razões que o levaram 
a tal decisão.
11.8 Dúvidas e informações so-
bre este concurso poderão ser 
esclarecidas por meio do e-mail 
do Jaboticabal Shopping: aten-
dimento@jaboticabalshopping.
com.br 
11.9 Este Concurso, assim como 
seu regulamento, poderá ser 
alterado, a critério do ORGANI-
ZADOR, mediante aviso no web-
site http://www.jaboticabalsho-
pping.com.br/, e fanpage.
11.10 Uma cópia deste Regula-
mento, assim como a divulga-
ção do ganhador do Concurso 
poderão ser obtidas no website 
http://www.jaboticabalshop-
ping.com.br/, e fanpage.
11.11 Os classifi cados e ganha-
dores dos prêmios na forma 
indicada neste regulamento de-
verão apresentar ao ORGANIZA-
DOR seus documentos identifi -
catórios quando da entrega do 
respectivo prêmio, sob pena de 
não o fazer, estar ele automa-
ticamente desclassifi cado não 
recebendo, consequentemente 
o prêmio a que faria jus.
11.12 Fica desde já eleito o Foro 
Central da Comarca de Jaboti-
cabal-SP para dirimir quaisquer 
questões oriundas deste CON-
CURSO.

Jaboticabal, 15 de abril de 2016

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1000161-37.2016.8.26.0291 - C- 172/16
Classe: Assunto: Arresto - Medida Cautelar
Requerente: Jardel Fernando Cheida e outro
Requerido: Empresa Mb1 Incorporadora e Construtora Spe 

Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000161-37.2016.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro de Jaboti-

cabal, Estado de São Paulo, Dr(a).
Rogério Tiago Jorge, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Empresa Mb1 Incorporadora e Construto-

ra Spe Ltda, Rodovia SP - 318 Km. 310, casa 05, Condominio 
Residencial Firenze, Bonfi m Paulista - CEP 14110-000, Bonfi m 
Paulista-SP, CNPJ 17.378.762/0001-29, que lhe foi proposta 
uma ação de Arresto por parte de Jardel Fernando Cheida e ou-
tro, alegando em síntese, o inadimplemento contratual por parte 
da requerida, que vendeu aos requerentes um imóvel residen-
cial do futuro empreendimento imobiliário denominado THE 
ONE (Unidade n° 71, da Torre 01, localizado à Rua José Fra-
guas, 101, na cidade de Jaboticabal). Todavia houve paralisação 
injustifi cada das obras no mês de dezembro de 2014. Embora 
tenha procurado dezenas de vezes a requerida e elaborado noti-
fi cação extrajudicial, a requerida simplesmente não demonstrou 
qualquer interesse em devolver os valores pagos ou retomar as 
obras, quando então os demandantes tomaram conhecimento 
que a requerida estava em péssima situação fi nanceira. O preço 
de total avençado contratualmente foi de R$ 139.898,84 (cento 
e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta 
e quatro centavos). Os requerentes pagaram à título de sinal, o 
valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e o remanes-
cente (R$ 132.398,40 cento e trinta e dois mil, trezentos e no-
venta e oito reais e quarenta centavos) fi cou pactuado que seria 
quitado de forma parcelada. Atualmente o valor total pago cor-
responde ao importe de R$ 30.464,59 (trinta mil, quatrocentos e 
sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Tendo em 
vista que a requerida vem sofrendo uma verdadeira enxurrada 
de ações judiciais dos adquirentes do imóvel prometido, e se 
não bastasse, encerrou suas atividades no escritório comercial 
que mantinha na cidade de Ribeirão Preto, os requerentes se 
valem da presente medida, a fi m de garantir execução futura, 
máxime por ser incontroverso os valores pagos, a paralisação 
das obras (inadimplemento por parte da requerida) e o encerra-
mento das atividades por parte da demandada, que não cuidou 
sequer de apresentar justifi cativas do ocorrido. Encontrando-se 
a réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CI-
TAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 802, CPC, 1973), 
iniciando-se do término do prazo estipulado nos termos do art. 
231, IV, do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será consi-
derado revel, caso em que será nomeado curador especial . Será 
o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de

Jaboticabal, aos 13 de abril de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRES-

SÃO À MARGEM DIREITA

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
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Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos das localidades de Agulha e Fernando Prestes tiveram seu 

funcionamento prejudicado no dia 14/04/2016 das 08h37 às 15h13. Assim que houve 

a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico 

danificado foi recuperado.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE REENVIO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Carta Convite nº 01/2.016. Aquisição de micro computado-

res 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 para entrega das propostas: Dia 03/05/2016, até 

às 11:00 horas.

Sessão de Abertura das propostas: Dia 03/05/2016, às 

16:00 horas, no Departamento de Administração da Câmara Muni-

cipal de Jaboticabal.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

RGR PRODUÇÕES E EVENTOS S/S LIMITADA, CNPJ 
nº. 08.624.664/0001-33, os sócios da empresa supra, com sede 
em Jaboticabal/SP, Av. Benjamin Constant, nº. 494, sl 2, Centro, 
resolvem dissolver a sociedade. A sociedade ora dissolvida não 
deixa ativo e nem passivo.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA 
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2016
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base 
no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição 
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o  
art. 605 da CLT, vêm CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, 
com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, 
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, 
alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da 
Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2016, devida por força do Decreto-lei 
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, 
impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2016, em qualquer estabelecimento integrante do 
sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural 
- CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2016), constituirá o produtor rural em mora e o 
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT.  
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda,  
de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá 
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde 
tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual 
impugnação administrativa contra o lançamento e a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR 
deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, 
para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito 
Federal, CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do seu Estado, podendo 
ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto 
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA, pelas Federações Estaduais de 
Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 11 de Abril de 2016
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da CNA
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 Vereadores fazem 14 pedidos de 
informação ao Executivo Municipal

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal aprovaram na 
segunda-feira (18/04) 
os dois projetos pre-
vistos para discussão 
e votação na Ordem do 
Dia: o Projeto de Lei Or-
dinária nº 496/2016 e o 
de nº 497/2016, ambos 
de autoria do vereador 
Carmo Jorge, que de-
nomina de José Gon-
çalves Cândido a Rua A 
do loteamento Jardim 
das Rosas II, e de Walter 
Tessionil Ballini a Rua 
B do mesmo loteamen-
to, respectivamente. As 
proposições, dispensa-
das de segunda vota-
ção e discussão seguem 
para sanção do prefei-
to. Ao todo os verea-
dores apresentaram 14 
requerimentos, ou seja, 
pedidos de informação 
ao Poder Executivo com 
o objetivo de fi scalizar 
os atos do Governo Mu-
nicipal, além de mais 
de 50 moções e 23 indi-
cações.
 
Ainda durante o Expe-
diente, fase inicial da 
sessão ordinária previs-
ta no Art. 94 do Regi-
mento Interno, foi lido 
o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 86/2016, 
que outorga o título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se a Marcos Vinícius 
Nascimento Valentin, 
de autoria da vereadora 
Dra. Andréa Delegada. 
O Executivo Municipal 
igualmente enviou à 
Câmara dois projetos 
de sua autoria: o Proje-
to de Lei Complemen-
tar 42/2016, que altera 
a Lei Complementar nº 
7, de 18 de dezembro 
de 1992, sobre o Códi-
go Tributário Municipal 
sobre o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) e o 
Projeto de Lei Ordinária 
nº 500/2016, que solici-

ta a abertura de crédito 
adicional especial. As 
três proposições pas-
sam a seguir o trâmite 
legislativo até entrar 
na pauta de votação da 
Casa.
 
Confi ra abaixo os reque-
rimentos, por vereador, 
lidos durante a sessão:
 
VEREADORA DRA. AN-
DRÉA DELEGADA 
Requerimento nº 
1065/2016 – requer in-
formações sobre o fe-
chamento do Programa 
Estratégia de Saúde da 
Família do Bairro Santa 
Mônica.
 
VEREADOR JAN NICO-
LAU 
Requerimento nº 
1053/2016 – requer in-
formações, por meio de 
relatórios, sobre qual 
a data prevista para o 
término da reforma do 
CIAF da Sanbra, em nos-
so município, qual o va-
lor gasto, desde o início 
até a presente data, có-
pia dos empenhos pa-
gos até o momento com 
material e mão de obra; 
Requerimento nº 
1054/2016 – requer 
relação de todos os 
imóveis, respectivos 
contratos, com os va-
lores atualizados das 
locações e destinações, 
em que a Prefeitura 
Municipal fi gura como 
locatária dos imóveis, 
no período de janeiro 
de 2013 até a presente 
data; 
Requerimento nº 
1055/2016 – requer por 
meio de relatórios, o va-
lor gasto com merenda 
escolar desde janeiro 
de 2013 até a presente 
data, mês a mês, infor-
mando se os produtos 
hortifrúti estão sendo 
adquirido dos agriculto-
res de nosso município,  
qual a nutricionista res-

ponsável pela elabora-
ção do cardápio, qual o 
setor, incluindo o nome 
da pessoa responsável 
em receber e fi scalizar 
se os produtos alimen-
tícios chegam em bom 
estado de armazena-
mento e acondiciona-
mento, para serem dis-
tribuídos e, de quanto 
em quanto tempo é rea-
lizada a fi scalização nas 
escolas e creches para 
verifi cação da manipu-
lação dos alimentos e 
se estão sendo segui-
das normas de manuse-
amento dos mesmos; 
Requerimento nº 
1056/2016 – requer in-
formações sobre quais 
as providências que 
estão sendo tomadas 
para a disponibilização 
de maior segurança no 
Terminal Rodoviário de 
nosso município, visto 
que principalmente à 
noite e de madrugada a 
mesma não existe, colo-
cando em risco de assal-

tos tanto os motoristas 
e cobradores como os 
passageiros, pois mui-
tos cidadãos trabalham 
em outros municípios, 
dirigindo-se ainda de 
madrugada a este local;
Requerimento nº 
1057/2016 – requer in-
formações sobre quais 
as providências que 
estão sendo tomadas 
junto à Companhia 
Paulista de Força e Luz 
(CPFL) para que a troca 
de lâmpadas queima-
das, nos postes de ilu-
minação pública, seja 
realizada de forma 
imediata.
 
VEREADOR PROF. JOÃO 
ROBERTO
Requerimento nº 
1064/2016 – requer in-
formações sobre a uti-
lização de veículo do 
ambulatório de Infecto-
logia - DST/AIDS;
 
VEREADORA CARLOTA
Requerimento nº 

1060/2016 – requer in-
formações do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal so-
bre as demissões fei-
tas nos meses de mar-
ço e abril do corrente; 
Requerimento nº 
1061/2016 – requer 
informações do Exmo. 
Sr. José Augusto Fa-
gundes Gouvêia - Pre-
sidente da autarquia 
SAAEJ, sobre Cargos de 
Confi ança da atual Ad-
ministração;
Requerimento nº 
1062/2016 – requer 
informações da Exma. 
Sra. Eglã de Sarom Ro-
drigues - Superinten-
dente da Autarquia SE-
PREM, sobre Cargos de 
Confi ança da atual Ad-
ministração;
Requerimento nº 
1063/2016 – requer in-
formações do Exmo. Sr. 
José Paulo Lacativa Fi-
lho, Presidente interino 
da Autarquia EMURJA, 
sobre Cargos de Con-
fi ança da Atual Admi-

nistração.

VEREADOR RUBINHO 
GAMA
Requerimento nº 
1058/2016 – requer 
cópia da nota fiscal 
das despesas com 
a publicação com a 
Revista Prefeitos & 
Vice; 
Requerimento nº 
1059/2016 – requer 
cópia dos comprovan-
tes dos pagamentos 
das parcelas dos meses 
de janeiro, fevereiro e 
março/2016, do par-
celamento e reparce-
lamento de débitos do 
município de Jabotica-
bal com o Regime Pró-
prio de Previdência So-
cial – RPPS.
 
VEREADOR VITÓRIO DE 
SIMONI 
Requerimento nº 
1052/2016 – requer in-
formações sobre a Obra 
do Bosque “Francisco 
Buck”.

Fechamento da ESF do Ciaf VI
 

Em requerimento apre-
sentado na Sessão da 
Câmara Municipal pela 

vereadora Dra. Andréa 
Delegada (PP), na noite 
de 19 de abril, os vere-

adores querem infor-
mações sobre o fecha-
mento da Unidade de 

Estratégia da Saúde da 
Família que estava fun-
cionando junto ao CIAF 

VI.
A solicitação se baseia 
na matéria publicada 
na edição 1.771, do Jor-
nal A GAZETA, distribu-
ído no último dia 16, 
quando veio à tona os 
problemas provocados 
pelo fechamento.
Entre as informações 
solicitadas, os vereado-
res querem saber para 
onde vão os funcioná-
rios, o que será feito 
com a ESF, e se houve 
um estudo prévio para 
o fechamento da unida-
de.
Nota Ofi cial
Em nota ofi cial divulga-
da pela Assessoria de 
Imprensa, a Prefeitura 
afi rma que decidiu des-
credenciar uma equipe 
da Estratégia de Saúde 
da Família na Unidade 
de Saúde CIAF VI (Estra-
tégia de Saúde da Famí-
lia “Gino Bassi”), tendo 
em vista o trabalho de 
contenção de despesa.
Na nota, a Prefeitura 

diz que o Governo Fe-
deral participa com 
apenas 35% das despe-
sas, restando ao muni-
cípio a contrapartida de 
65% para a execução da 
Estratégia de Saúde da 
Família, onerando mui-
to os cofres públicos 
municipais.
Quanto aos prestado-
res de serviços da Es-
tratégia de Saúde da 
Família daquele local, a 
Prefeitura informa que 
não ocorrerá nenhu-
ma demissão, sendo os 
mesmos totalmente re-
alocados em outras uni-
dades de Estratégia de 
Saúde da Família, uma 
vez que no momento 
há défi cit de vagas para 
preenchimento.
E que ainda não há pre-
visão nem pretensão 
de descredenciamen-
to de nenhuma outra 
equipe ou Unidade de 
Estratégia de Saúde da 
Família em nosso mu-
nicípio.

E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA 

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base 

e a arrecadação da Contribuição 
- CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o  

, que possuem imóvel rural, 
a qualquer título, atividade econômica rural, 

II, 
b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da 

, devida por força do Decreto-lei 
e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, 

, em qualquer estabelecimento integrante do 
A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural 

- CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2016), constituirá o produtor rural em mora e o 
e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT.  

prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
e a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita 

- SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
o no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 

e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda,  
recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá 

a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde 
5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 

. Eventual 
o lançamento e a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR 

recebimento da guia, 
a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito 

podendo 
. O sistema sindical rural é composto 

e Pecuária do Brasil-CNA, pelas Federações Estaduais de 
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Comerciantes e moradores dos bairros Cohab I e 
Cohab III sofrem com a falta d’água há meses

Problema tornou-se crônico na região e “liga um sinal de alerta” para o abastecimento no município
Por Alexandre Rocha
Há mais de 15 dias, a 
falta de água nos bair-
ros Cohab I e Cohab 
III passou a ser um 
tormento para comer-
ciantes e moradores. O 
problema já se arrasta 
há meses, mas foi nas 
últimas semanas que se 
agravou. Em algumas 
regiões, moradores fi -
cam com a torneira seca 
durante todo o dia. 
Comerciante no Cohab I, 
Elaine Barros relata que 
às 6h já não tem água. 
Para limpar o estabele-
cimento e lavar louças 
fi cou mais difícil. Quem 
ajuda é a cunhada, que 
guarda um pouco de 
água durante a madru-
gada, horário que o 
abastecimento aconte-
ce normalmente. “Prati-
camente é o dia inteiro 
sem água”, afi rma ela 
que já cogita trocar os 
copos de vidro por des-
cartáveis.
Adriana Fahin é pro-
prietária de uma pada-
ria no bairro e conta 
que sofre com a falta de 
água desde outubro do 
ano passado. De lá prá 
cá, além do transtorno, 
seus gastos também au-
mentaram. Os fornos 
manipulados necessi-
tam de água e a saída 
é comprar galões, que 
custam entre R$ 9 e R$ 
10. “Essa falta d’água 
vem desde o ano passa-
do. Temos que desem-
bolsar mais dinheiro, 
fora o que a gente paga 
para o SAAEJ (Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal)”, 
afi rma.
Ela afi rma que o pro-
blema só tem piorado e 
que aos fi nais de sema-
na a falta de água é ain-
da pior. “Já chegou fi nal 
de semana de não ter 
água no período da ma-
nhã, nem no da tarde”, 
fala. Segundo Adriana, 
mesmo com o forneci-
mento comprometido 
nos últimos meses, o 
valor da conta não abai-
xou. “A conta todo mês 
vem com um valor bem 
razoável, ou seja, um 
pouco caro”, completa.
Para Adriana, a origem 
do problema é a falta 
de planejamento. “O 
que foi passado é que 
está faltando água por-
que aumentou muito a 
população dos bairros 
e Jaboticabal não tem 
água sufi ciente para 
todo mundo”, explica. 
“Nós precisamos que 
isso seja solucionado. 
Além de termos o esta-

    Já chegou 
! nal de 

semana de 
não ter água 

no período da 
manhã, nem 
no da tarde

belecimento, nós mora-
mos por aqui também”, 
fi nalizou.
A dona de casa, de 65 

anos, Sebastiana Nicoli-
ni Pereira, moradora do 
Cohab III acorda às 5h 
e tem que esperar até 
às 7h30 para ter água. 
“Tem dia que acaba 
meio dia, tem dia que 
acaba às cinco horas. 
A gente tem que fi car 
sempre atento, do con-
trário fi camos sem to-
mar banho, sem fazer 
janta, sem fazer nada”, 
lamenta.
Sebastiana ressalta que 
não usa água para lavar 

quintal e calçada, pen-
sando em evitar a falta 
de água na região. Mes-
mo assim não é o sufi -
ciente para ela livrar-se 
do problema. “É uma 
tristeza. Tem dia que 
o meu genro chega em 
casa à tarde e eu não 
deixo nem ele lavar a 
louça, senão a gente 
não toma banho”, con-
tou.
No estabelecimento em 
que Maiara Martins é 

atendente, a falta de 
água acontece no fi nal 
da tarde, por volta das 
16h. Um funcionário do 
SAAEJ passa avisando 
que fará o desligamen-
to das bombas devido 
ao número baixo de 
água no reservatório. 
Do contrário, o equipa-
mento queima. Segun-
do ela, o funcionário da 
autarquia afi rma que o 
consumo no bairro está 
alto.
Como o estabelecimen-

to também funciona 
à  noite, a saída para 
amenizar o problema é 

Maiara encher dois ga-
lões durante o dia para 
o serviço não parar com 
a outra funcionária no 
período noturno. Mas 
o problema piora quan-
do ela chega em casa. 
“Já aconteceu de ir para 
casa após o serviço, 
às 18h, e não ter água. 
Tive que ir para a igreja 

sem tomar banho”, la-
menta.
Questionada sobre o 
problema da falta de 
água nos bairros, a as-
sessoria de comunica-
ção da prefeitura não 
respondeu à reporta-
gem do jornal A GAZE-
TA até o fechamento 
desta matéria.

Comerciante enche galão de àgua de dia para 
ter a noite


