
Jaboticabal, 21 de Maio de 2016 N.º 1.776ANO XXXVII

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório, Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636 - R$2,50

TRADICIONAL 

CAMINHADA DA 

FÉ EM LOUVOR 

A SANTA RITA 

DE CÁSSIA SERÁ 

REALIZADA NESTE 

SÁBADO (21)

INSCRIÇÕES 
PARA 

VESTIBULAR 
DA FATEC 
VÃO ATÉ 9 
DE JUNHO

Leia + Pág. 8

Leia + Pág. 2 COLABORADORES 
Pág. 3

VERSOS DE RODEIO
  Pág. 5

ANIVERSARIANTES
Pág. 5

JOÃO ROCK
Pág. 2 Leia + Pág. 2

Plenário aprova cinco projetos da Ordem do Dia

   Com 15 empresas 
participantes, o Gru-
po de Recursos Hu-
manos de Jaboticabal 
– GRHJ tem se reuni-
do uma vez por mês, 
na Associação Co-
mercial, Industrial e 
Agronegócio de Jabo-
ticabal – ACIAJA, para 
trocar experiências, 
fortalecer o setor e 
disseminar conheci-
mento. O grupo conta 
ainda com o apoio do 

   Há 22 anos, Celsa Maria 
Pereira estava preocupada 
com a sua saúde, após de-
tectar alguns nódulos nas 
mamas. Devota de Santa 
Rita de Cássia, ela fez um 
pedido de cura à santa e 
realizou um procedimen-
to cirúrgico para a retira-
da dos nódulos. Após a 
cirurgia fi cou diagnostica-
do o desaparecimento de 
doenças e, em retribuição 
a intenção feita à santa, 
Celsa deu início a uma das 
mais tradicionais cami-
nhadas de Jaboticabal.

   A Faculdade de Tec-
nologia (Fatec) Nilo De 
Stéfani está com as ins-
crições abertas para os 
vestibulares dos cur-
sos de Biocombustíveis 
e Gestão Empresarial 
(EaD) para o segundo 
semestre de 2016. Os 
cursos são gratuitos e 
as inscrições devem ser 
feitas pela internet no 
endereço www.vestibu-
larfatec.com.br até as 
15h do dia 9 de junho. 
As provas serão realiza-
das no dia 3 de julho na 
própria sede da facul-
dade.  

Instituto Tecnológico 
de Jaboticabal – ITJ e 
da ACIAJA.
   Criado em 2009 e 
movido pela vontade 
dos profi ssionais da 
área em compartilhar 
inovações e casos de 
sucesso, o GRHJ con-
ta com a participação 
de empresas de diver-
sos segmentos.
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   Uma pracinha chama a 
atenção de quem passa 
pela primeira quadra da 
Rua Juca Quito, em Ja-
boticabal. Sempre bem 
cuidada, a Praça Ruth 
Kaneshiro foi adotada 
por moradores que deci-
diram fazer a diferença e 
não esperar mais da Pre-
feitura qualquer ação. A 
única pendência é a co-
locação de uma placa no 
local, prometida desde 
2013.
   Os moradores Hamil-
ton Mariotto, Odilon da 
Silva e Sidney Marques 
uniram-se há três anos 

para cuidar da pracinha. 
Plantaram árvores, colo-
caram bancos e compra-
ram máquinas para fazer 
a manutenção do local. 
Sidney lembra a inicia-
tiva, começou ainda no 
Governo Hori, em julho 
de 2012, logo após con-
clusão das obras de dre-
nagem do Córrego Jaboti-
cabal. “Nós conversamos 
com o ex-prefeito Hori e 
pedimos para ele fazer 
a pracinha para nós. Foi 
onde ele fez e nós come-
çamos a cuidar”,  lembra.

Pág. 4

BASQUETE 
INVICTA

ESBANJANDO 
SAÚDE E ALEGRIA

GAZETA
ESPORTES

GENTE 
ESPECIAL

Pág. 4 Pág. 5

CÂMARA APROVOU 
REAJUSTE SALARIAL

FIQUE 
SABENDO

Pág. 2 

RAPIDINHAS DA 
POLÍTICA LOCAL

BEM VINDA 
QUERIDA 

Pág. 2 

Há três anos, moradores cuidam de praça e 
aguardam placa comemorativa que foi feita errada

Local foi adotado após falta de manutenção da Prefeitura

Grupo de pro! ssionais de RH busca 
fortalecimento e novas soluções para o setor

Empresas, Instituto Tecnológico e ACIAJA têm abraçado a causa e 
incentivado o desenvolvimento do grupo
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João Rock 2016 lança linha de camisetas 
exclusivas em homenagem à música

   Com mais de dez estampas, 
as peças personalizadas es-
tarão à venda através do site 
da loja ofi cial do evento e 
também no dia 18 de junho, 
data em que acontece a 15ª 
edição do festival, em Ribei-
rão Preto (SP)
   Com um DNA ligado ao uni-
verso musical no segmento 
do rock e seus subgêneros, 
além de uma identidade que 
expressa liberdade e atitude, o 
João Rock, considerado um dos 
maiores festivais de música do 
país, celebra seus 15 anos com 
a criação de uma linha de cami-
setas em homenagem à música.
São dez estampas sendo que 
três delas compõem a edição 
Assinatura, que foram dese-
nhadas a mão pelo ilustrador 
e designer gráfi co Renê Jr., 
de Sorocaba (SP). O artista, 
conhecido por seus traços 
característicos e identidade 
única, foi também o respon-
sável pela criação da identi-
dade visual do festival em 
2015 e 2016. Outros produ-
tos com a marca do Festival 
- incluindo novas camisetas 
e diversos acessórios - tam-
bém integrarão o portfólio 
de moda do João Rock.
   Produzidas em homena-
gem aos principais pilares 
do festival, à música e aos 
artistas que passaram pelo 
evento, cada peça da Linha 
Assinatura reúne uma estam-

pa diferente e tem um signi-
fi cado amplo. A opção, por 
exemplo, “Rock tem começo 
mas não tem fi m”, traz a im-
portância do festival ter se 
consagrado como um evento 
muito querido pelos artistas 
e bandas que passaram pe-
los seus palcos. Entre esses, 
aquele que sem dúvida teve 
a maior identifi cação com 
o JR foi o eterno Chorão do 
Charlie Brown Jr. A peça traz 
a frase dita pelo cantor em 
uma de suas passagens pelo 
evento. Para o fi lho de Cho-
rão, Alexandra Abrão, seu pai 
fi caria muito honrado e feliz 
em receber uma homenagem 
de um festival que ele se 
sentia tão em casa. “Meu pai 
sempre gostou de estar no 
João Rock e fazia questão de 
participar. Então receber esta 
homenagem do evento é gra-
tifi cante, tenho certeza que 
ele iria gostar muito”, conta.
As outras duas versões da 
Linha Assinatura são: Bateria 
João Rock: Criada para home-
nagear os objetos responsá-
veis por dar vida a música: 
os instrumentos musicais. 
Desde sua primeira edição 
o João Rock elegeu a bateria 
como seu símbolo. Inclusive 
a inspiração para o nome do 
festival vem de grandes ba-
teristas como João Barone do 
Paralamas do Sucesso e John 
Bonham do Led Zeppelin.

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

Tradicional Caminhada da Fé em 
Louvor a Santa Rita de Cássia será 

realizada neste sábado (21)
   Em 2015, cerca de 
700 pessoas � zeram o 
trajeto

Por Alexandre Rocha
   Há 22 anos, Celsa Maria 
Pereira estava preocupada 
com a sua saúde, após de-
tectar alguns nódulos nas 
mamas. Devota de Santa 
Rita de Cássia, ela fez um 
pedido de cura à santa e 
realizou um procedimen-
to cirúrgico para a retira-
da dos nódulos. Após a 
cirurgia fi cou diagnostica-
do o desaparecimento de 
doenças e, em retribuição 
a intenção feita à santa, 
Celsa deu início a uma das 
mais tradicionais cami-
nhadas de Jaboticabal.
   A Caminhada da Fé em 
Louvor a Santa Rita de Cás-
sia começou com poucas 
pessoas, aproximadamen-

te oito. Eram todos fami-
liares que acompanhavam 
Celsa na missão que ter-
minava com a reza de um 
terço. “Era lindo, tinha 
pouquinha gente, mas ti-
nha bastante fé e alegria”, 
conta.
   Ano após ano o número 
de participantes só aumen-
tou. Em 2015, cerca de 700 
pessoas fi zeram o trajeto 
de 9 km, iniciado na Rua 
Francisco Alves, no bairro 
Barreiro, com destino à ca-
pela de Santa Rita, onde é 
realizada uma missa. 
   Celsa, hoje com 62 anos, 
afi rma que, além dela, ou-
tras pessoas conseguiram 
alcançar algum objetivo 
e retribuem participando 
da caminhada. “Eu tenho 
muita fé em Deus, primei-
ramente, depois em Santa 
Rita, que é por ela que a 
gente pede intercessão. 

Eu comecei essa caminha-
da com muita fé e espe-
rança e alcancei a graça”, 
relata. 
A 22ª Caminhada da Fé 
em Louvor a Santa Rita 
de Cássia acontece neste 
sábado (21), a partir do 
meio dia, na Rua Francis-
co Alves, 596, no Barreiro.

   Vida longa ao Rock Nacio-
nal: Desde sua primeira edi-
ção, o festival sempre reuniu 
os maiores nomes do rock 
nacional, seus subgêneros e 
ritmos parceiros. A estampa 
traz as diversas referências 
à história do rock no Brasil. 
Essa arte tem 9 “easter eggs” 
representando momentos 
históricos e símbolos carac-
terísticos da história do rock 
brasileiro, desde a década de 
1950 até os dias de hoje.
   As peças, que estarão dis-
poníveis em uma cartela de 
cores e modelos, nas opções 
masculina e feminina, serão 
comercializadas no site ofi -
cial da lojawww.lojajoaoro-
ck.com.br  e também durante 
o festival.
   João Rock 2016 - Data: 18 
de junho. Local: Parque Per-
manente de Exposições de 
Ribeirão Preto - SP
   Palco João Rock: Natiruts, 
Nação Zumbi, Criolo e con-
vidados, Paralamas do Su-
cesso, Dado Vila Lobos e 
Marcelo Bonfá Legião Urbana 
XXX Anos, Nando Reis, Planet 
Hemp, Black Alien e banda 
vencedora do concurso.
   Palco 2002: Ira!, CPM22, Ti-
tãs e Cidade Negra.
   Palco Fortalecendo a Cena: 
Marrero, Dona Cislene, Su-
percombo, Scalene e Far 
From Alaska.

Inscrições para vestibular da Fatec vão até 9 de junho

  A Faculdade de Tec-
nologia (Fatec) Nilo De 
Stéfani está com as ins-
crições abertas para os 
vestibulares dos cursos 
de Biocombustíveis e 
Gestão Empresarial (EaD) 
para o segundo semestre 
de 2016. Os cursos são 
gratuitos e as inscrições 
devem ser feitas pela in-
ternet no endereço www.
vestibularfatec.com.br até 
as 15h do dia 9 de junho. 
As provas serão realiza-
das no dia 3 de julho na 
própria sede da faculda-
de.  
   No ato da inscrição o 
candidato deverá ter em 
mãos os documentos pes-
soais, como CPF e RG e 
pagar a taxa de R$ 75,00. 
O curso de Biocombus-
tíveis conta com 80 va-
gas nos períodos diurno 
e noturno, com três anos 
de duração. No término, 
o aluno recebe a carteira 
de registro profi ssional 

do Conselho Regional de 
Química (CRQ).
   O Curso de Gestão Em-
presarial conta com 40 
vagas e o aluno faz à dis-
tância. Cada disciplina, o 
aluno conta com um pro-
fessor para atendimento 
presencial quando neces-
sário, além do compareci-
mento obrigatório para as 
provas.
   “A Fatec é uma faculda-
de pública, gratuita e de 
qualidade voltada para 
a área do agronegócio. 
Conta com um mercado 
de inovação tecnológica 
em função das necessida-
des do mercado, tanto no 
setor produtivo como de 
serviços. Os alunos que se 
formam na Fatec podem 
atuar em diversas áreas, 
como usinas, laboratórios 
de produção de bebidas, 
a cachaça e a cerveja, por 
exemplo, produção indus-
trial, energias renováveis, 
entre outros. É um ensino 

de qualidade e o melhor 
de tudo, gratuito. É uma 
oportunidade que o can-
didato deve aproveitar”, 
destaca o professor e co-
ordenador, Júlio Souza.
   De acordo com a coor-
denadora Simone Roberta 
Scatolin, a Fatec Jaboti-
cabal conta com diferen-
ciais importantes para a 
formação do aluno e a ga-
rantia de um profi ssional 
de sucesso. “Temos cinco 
laboratórios totalmente 
equipados, inclusive para 
a produção de cervejaria, 
área experimental para 
plantio agrícola, estufa, 
entre outros. Contamos 
com parceria com a Unesp 
de Jaboticabal, seja para 
pesquisa ou estágio. O 
aluno da Fatec tem con-
dições de seguir uma car-
reira  de sucesso”, conclui 
Simone.
   Para mais informações, 
o telefone de contato da 
Fatec é (16) 3202-6519. 

FIQUE SABENDO

Câmara aprovou reajuste salarial para 2017
Por Alexandre Rocha
   A Sessão Ordinária da 
Câmara de Jaboticabal, 
na segunda-feira (16), de-
fi niu o reajuste de salário 
para prefeito, vice-pre-
feito, secretários e vere-
adores a partir de 2017. 
   Os edis tiveram rea-
juste de 27%, enquanto 
o prefeito teve 16%. Já 
os secretários, 24%. O 
vice-prefeito passará a 
ganhar menos no pró-
ximo ano. Atualmente, 
recebe quase R$ 11 mil 
mensais e a partir de 
janeiro cairá para R$ 
7.891,03.
   Outra alteração que 
poderá ocorrer será em 
relação ao reajuste ser 
feito todo ano. Atual-

mente, a Câmara vota 
no último ano da legis-
latura vigente.  
   O presidente da Casa, 
Dr. Edu Fenerich, afi r-
mou que o reajuste se-
guiu o que a lei deter-
mina. “O atual prefeito, 
o vice-prefeito, secretá-
rios municipais e todos 
os funcionários públi-
cos municipais tiveram 
reajustes salariais em 
2013, 2014, 2015 e 
2016, que somaram 
32,26%. Os vereadores 

não tiveram nenhum 
centavo de reajuste 
no mesmo período. O 
subsidio fi xado para 
os vereadores da pró-
xima legislatura (2017-
2020) foram corrigidos 
em 27%, ou seja, muito 
abaixo da infl ação do 
período”, explicou.
   O reajuste segue agora 
para o Executivo, onde 
o prefeito Raul Girio 
deve ou não sancionar.
Leia mais sobre a ses-
são na página 4.

Veja como era e como fi cou:
Até 2016                   A partir de 2017

Vereador -     R$   6.192,03                  R$   7.891,03 
Prefeito -     R$ 21.774,19                   R$ 25.333,03 
Secretários -     R$ 10.872,09                  R$ 13.500,00 
Vice-prefeito - R$ 10.872,09              R$   7.891,03

QUE BACANA. QUE 
LEGAL – Procurando se 
aproximar do público 
mais jovem e “desco-
lado”, prefeito muda o 
linguajar em seus posts 
nas redes sociais.
EU VOU VETAR – Não 
querendo deixar o pró-
ximo ocupante da sua 
cadeira com um salário 
maior, prefeito promete 
vetar o aumento dado 
pelos vereadores.
TEM QUEM GOSTA E 
QUEM NÃO GOSTA – 
Obra de drenagem no 
bairro Aparecida tem 
agradado uns e desa-

gradado outros. Tudo 
depende de quem e de 
como se escreve.
LEGENDA DA FOTO – 
Prefeitura divulga fotos 
da obra do Anel Viário. 
O difícil é saber se o 
assessor quer pular no 
buraco ou está surpreso 
com o tamanho do rom-
bo. Faltou a legenda.
NÃO VAI NÃO QUE É 
PERIGOSO – Assesso-
res entusiasmados com 
performance do prefei-
to, compartilham em 
redes sociais seus fei-
tos e ainda dizem: siga 
em frente, prefeito. Só 

que na frente tem um 
buraco...
AUMENTANDO O VO-
CABULÁRIO – Turma 
do “eu vou junto” está 
aumentando o seu vo-
cabulário. Agora apren-
deram a falar imbecil, 
boboca, desocupado. 
Parece propaganda dos 
palavrões fofos da Ti-
gre.
BEM VINDA QUERIDA 
– E a querida voltou. 
Não fi cou nem algumas 
horas fora do seu habi-
tat mais recente que é 
a internet. Bem vinda, 
querida.

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL
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São Paulo acolhe a pecuária

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

P/ Maria Cappatto

A IGNORÂNCIA NOS LEVA AO SOFRIMENTO

   A primeira edição da Sema-
na da Carne será realizada na 
cidade de São Paulo entre os 
dias 13 e 19 de junho. É uma 
iniciativa para aproximar os 
produtores e consumidores 
desta proteína animal, ressal-
tando a importância e susten-
tabilidade da pecuária paulis-
ta e nacional. O consumidor 
está cada vez mais exigente, 
não só com relação à quan-
tidade de carne consumida, 

cedimentos que assegurem e 
melhorem a qualidade do ali-
mento, em consonância com 
uma das diretrizes do gover-
nador Geraldo Alckmin, que 
é, de buscar a saudabilidade 
dos alimentos.
   A programação inclui gran-
de número de palestras com 
especialistas da área, que 
abordam questões que vão 
da nutrição animal, aos cui-
dados genéticos, à defesa sa-
nitária até aos cuidados com 
o corte, industrialização, em-
balagem e distribuição. Serão 
workshops, feira de negó-
cios, atrações culturais, leilão 
benefi cente, promoções em 
restaurantes paulistanos e 
visitas a estabelecimentos co-
merciais. Além disso, é uma 
forma de consolidar o con-
ceito, o produto, a exemplo 
de datas da capital paulista 
como São Paulo Fashion Week 
e Restaurant Week. 
   As inovações, tecnologias 
e práticas para aprimorar a 

num pensamento, trazendo 
a luz,  o amor e a convicção 
de que somos eternos em es-
pírito.                
   SOMOS   IDEALIZADORES, 
QUE VIVEMOS EM BUSCA DA 
FELICIDADE. SONHAMOS 
COM OS OLHOS  DO CORA-
ÇAO, A PROCURA DA LUZ, 
DO AMOR. AS LEMBRANÇAS 
VOLTAM JUNTO DA SAUDA-
DE, QUE SOMAM VIVÊNCIAS  
DE PODERES, QUE  BRILHAM 
COM A FORÇA DA PAZ E DA 
FRATERNA VONTADE, DE  
SERMOS HOJE, MELHORES 
QUE ONTEM.                  
    É O MAIOR TESOURO QUE 
BRILHA NA ETERNIDADE, 
ONDE CRIAMOS FORÇAS 
PARA VENCERMOS  AS TRE-
VAS E FAZERMOS NASCER A 
LUZ. É O TEMPO. Tudo nasce 
para viver. Tudo desencarna 
para continuar vivendo, na  
vida fora da matéria. Temos 
que ser fortes, para vencer-
mos. As luzes se acendem 
para iluminarem os cami-
nhos em direção do certo, 
do positivo, para que a vitó-

como também quanto à qua-
lidade do produto que chega 
a sua mesa.
   Por isso, a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo uniu 
esforços com a Sociedade 
Rural Brasileira (SRB) e com 
várias outras entidades para 
fomentar a realização de uma 
semana de eventos técnicos, 
gastronômicos e culturais que 
evidenciem a importância des-
ta cadeia produtiva para a eco-
nomia paulista e brasileira.
   O Estado de São Paulo hoje 
tem 5% do rebanho de corte 
do País, mas é responsável 
pelo abate de 24% do total 
nacional, é centro de deci-
sões de comercialização de 
logística, especialmente para 
exportações e sede das prin-
cipais empresas de insumos 
e equipamentos para o setor. 
Queremos manter essas con-
dições e agregar maior com-
petitividade, estimulando e 
difundindo processos e pro-

   Somos criadores de fon-
tes negativas e lutamos para 
vencê-las. Às vezes nos ro-
deia um mundo anormal, um 
clima negativo, nos deixan-
do sem ação, sem opção para 
vencermos e acharmos um  
caminho seguro. Mas tudo 
pode se modifi car, criando 
recursos e meios para neu-
tralizarmos as infl uências 
negativas, que querem  nos 
dominar, nos levando ao 
caos. Temos que orar e vi-
giar. O fortalecimento vindo 
de DEUS, exemplo de JESUS,  
a fé, a prece, o recolhimen-
to dentro da concentração, 

produção e armazenamento 
dos produtos, desenvolvidas 
pelos diferentes órgãos da 
nossa Secretaria serão apre-
sentados aos diversos públi-
cos do evento.
   Haverá, por exemplo, pa-
lestra com o pesquisador da 
Agência Paulista de Tecnolo-
gia dos Agronegócios (Apta), 
da Secretaria, Flávio Dutra 
de Resende, que apresentará 
os benefícios do sistema Boi 
7.7.7, e mostrará as diferen-
ças existentes entre as carca-
ças produzidas no sistema. A 
tecnologia reduz de 38 para 
24 meses o tempo de aba-
te do animal, aumentando a 
produtividade, diminuindo 
o custo de produção para o 
pecuarista e melhorando a 
sustentabilidade do sistema. 
Também será apresentada a 
história da Pecuária de Cor-
te no Estado de São Paulo, 
que ao longo dos anos sofreu 
grande infl uencia do Instituto 
de Zootecnia.

rias surjam no contexto das 
realidades.  Seguiremos ao 
lado da caridade, como ban-
deira da salvação, iluminada 
pela beleza do amor, alicer-
çado pelo perdão que nasce 
na esperança, se fortalece na 
fé, como tributo de sonhos, 
que se tornarão realidades. 
Somos trabalhadores na luta 
pela igualdade de compor-
tamento perante a família e 
a vida profana, repleta  de 
ideais e compromissos, as-
sumidos antes ou depois de  
reencarnarmos. A reforma 
íntima é muito necessária 
para  o aprimoramento das 
qualidades, que são neces-
sárias para  a EVOLUÇÃO,  
que é o crescimento espiri-
tual.     
   Tudo pode acontecer no 
decorrer das encarnações, 
mudanças se operam, trans-
formações são necessária 
para o crescimento espiritu-
al, dependendo do esforço 
de cada um, principalmen-
te o estudo, adquirindo-se 
conhecimentos, abrindo 

   Outra atração é a “Beef 
Week”, na qual os participan-
tes poderão consumir pratos 
de carne a preços promocio-
nais em restaurantes, além de 
receber descontos ao adquirir 
carne em açougues, empórios    
e supermercados.
   A exposição “Arte do Boi” 
reunirá um interessante acer-
vo de obras artísticas, incluin-
do artes plásticas e fotografi a 
que envolvem a temática da 
pecuária. Teremos a honra 
de contar com a contribuição 
de artistas renomados como 
Renan Antonelli, Fabio Fatori, 
Diego Penedo e Rodrigo Gas-
taldon. As obras serão comer-
cializadas em um leilão e os 
recursos serão revertidos ao 
projeto Pecuária Solidária e 
assim apoiar entidades que 
fazem importante trabalho 
social
   Na BeefExpo, serão mais de 
cinco mil participantes, 100 
expositores, 1.500 pecuaris-
tas e terá a presença de 65 pa-

NÃO SEJA?

Pr. Anastácio Martins

   Não seja ansioso por coisa 
alguma, porque a ansiedade 
não deixa você ver as coisas 
boas que Deus está fazendo 
em seu favor. Quantos que 
não estão perdendo a paz, a 
alegria, a felicidade, por cau-
sa da ansiedade? Você pode 

descobre que tem valor aos 
olhos de Deus. Ele sempre 
está do seu lado, aconteça o 
que acontecer. Mas quando 
você fi ca ansioso, você acaba 
se esquecendo de que existe 
um Deus vivo que cuida de 
você dia e noite. Não faça 
como Marta que recebeu Je-
sus em sua casa, enquanto 
ela estava tentando agradá-
Lo, a sua irmã chamada Ma-
ria fi cou assentada aos pés 
de Jesus ouvindo o ensina-
mento da Palavra de Deus. 
Jesus ensinava de tal manei-
ra que a Palavra penetrava 
no íntimo da alma, transfor-
mando de dentro para fora. 

vencer este mal, usando a 
Palavra de Deus que Diz: Não 
andeis ansiosos, preocupa-
dos, afadigados, desespera-
dos, nem se culpando por 
um erro do passado, do qual 
o Senhor Deus já lhe per-
doou. Você não precisa andar 
como derrotado ou fracassa-
do nesta vida. Jesus já pagou 
o preço com o Seu sangue 
precioso naquela cruz. Você 
é muito mais que vencedor, 
agora olha para as promes-
sas que Deus tem colocado 
no seu coração. Ele disse: 
Eu nunca te deixarei, nem te 
desampararei. Isso é bom, 
principalmente quando você 

Maria não conseguia parar 
de ouvir, enquanto que Mar-
ta estava arrumando a casa 
e preparando uma refeição 
para os convidados. Quando 
ela viu Maria, sentada, fi cou 
muito nervosa e disse: Mes-
tre, não lhe parece injusto 
que minha irmã fi que sentada 
aqui, enquanto eu faço todo o 
trabalho? Diga-lhe que venha 
me ajudar. Mas o Senhor res-
pondeu: Marta, Marta, você 
está tão ansiosa com todos 
esses serviços caseiros! Há 
realmente apenas uma coisa 
necessária com que devemos 
nos preocupar. E Maria desco-
briu o que é, e ninguém po-

derá tirar isso dela. Quando 
você escolhe ouvir a Palavra 
de Deus com o seu coração, 
tudo muda na sua vida, Mar-
ta estava ansiosa e não deu a 
mínima importância, o que o 
Mestre ensinava, porque ela 
achou que era mais impor-
tante cuidar dos serviços da 
casa. Quantos que não estão 
fazendo isso, desprezando a 
Palavra de Deus, por causa 
de algum compromisso que 
poderia ser adiado. Depois, 
fi cam desesperados, porque 
as coisas não estão dando 
certo, e começam a reclamar 
de tudo e de todos, tentan-
do jogar a culpa em alguém, 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Prolongue sua juventude, EVITANDO HÁBITOS PREJUDICIAIS À TUA SAÚDE...
   O avanço da idade é inevitá-
vel. O processo pode ser mais 
avançado para um e menos 
para outros, mas todos ire-
mos envelhecer. Já percebeu 
que algumas pessoas pare-
cem mais velhas do que ou-
tras, mesmo tendo a mesma 
idade? Claro que todos que-
rem prolongar a juventude 
o máximo que podem, mas 
como isso é possível? O se-
gredo está nos hábitos. Veja 
o que você faz todos os dias 
e repare se os seus hábitos 
lhe ajudam a envelhecer com 
saúde e parecer mais jovem 
do que realmente é.
   Envelheça com saúde evi-
tando esses 10 hábitos diá-
rios que muitos ainda pos-
suem:
   1. Cair em tentação: É mui-

tonina, um hormônio que re-
para suas células e seu DNA. 
Outro motivo para não dor-
mir demais é que outro hor-
mônio é produzido enquanto 
você dorme, este relacionado 
ao crescimento, responsável 
pela vitalidade e força do tô-
nus muscular. Dormir traz 
uma série de benefícios, mas 
em excesso pode fazer mal. 
Lembre-se que dormir pouco 
também é pouco saudável, 
podendo causar problemas 
psicológicos, envelhecimento 
precoce e falta de controle do 
apetite, inclusive comendo 
mais do que deve, e o que é 
pior: o corpo pede refeições 
calóricas. Durma bem e o su-
fi ciente!
   3. Não amar a si mesmo: O 
seu amor próprio refl ete na 

to fácil cair de boca naquele 
doce maravilhoso, ou naquela 
sobremesa irresistível depois 
do almoço, mas se você quer 
se manter jovial, atente-se ao 
consumo de doces e comidas 
gordurosas. Quanto mais a 
idade avança, mais fácil sur-
gem doenças como diabetes, 
problemas cardiovasculares 
e até mesmo câncer, todas 
infelizmente associadas ao 
consumo excessivo de açúcar 
e gordura. Além disso, o ex-
cesso de açúcar potencializa 
o surgimento de rugas, dei-
xando sua pele com aspecto 
de cansaço.
   2. Dormir demais: Os adul-
tos devem dormir entre 7 e 9 
horas por noite. Quando você 
dorme o sufi ciente (e dorme 
bem), o corpo produz mela-

sua felicidade e energia. Pes-
soas que se amam costumam 
dedicar algum tempo do dia 
a si mesmas. Há muitas for-
mas de fazer isso – lendo um 
bom livro, tomar uma xícara 
do seu chá preferido, ter um 
hobby nas horas vagas que 
lhe dê prazer, ou fazer cur-
sos. Isso lhe dará mais brilho 
ao seu dia, à sua rotina, e en-
tão vai descobrir que, quanto 
mais envelhece, sempre há 
algo novo e interessante para 
fazer e aprender, assim como 
faze cada vez mais descober-
tas sobre si mesmo!
   4. Resolver problemas com 
álcool: Já foi comprovado 
que uma taça de vinho tinto 
por dia traz benefícios para 
a saúde, mas tomar a garrafa 
inteira é outra história. Quan-

do algo não está indo bem, é 
fácil dizer que bebeu demais 
para esquecer os problemas, 
mas isso não vai adiantar. 
Aprenda a lidar com seus pro-
blemas, enfrente-os ao invés 
de “afogá-los” em álcool. O 
excesso de álcool tem efeitos 
muito nocivos no organismo, 
incluindo infl amações e me-
tabolismo lento. Uma boa al-
ternativa é escrever seus pro-
blemas, pontuá-los, ler e ver 
o que pode ser feito. É uma 
opção mais saudável e pode 
clarear os pensamentos.
   5. Não perdoar: Guardar 
rancor é uma perda de tem-
po. E faz mal. Quando não 
perdoamos, colocamos uma 
carga extra de estresse sobre 
nós mesmos, e isso pode cau-
sar pressão alta, ansiedade e 

para não admitir o seu erro. 
Mas Jesus conhece todos os 
corações e sabe como ajudá-
los. Entrega o teu caminho à 
Ele, confi a Nele com todo o 
seu coração. A vitória já é sua! 
Ouça a Palavra de Deus, ela 
tem o poder que você precisa 
para vencer a ansiedade. Leia, 
Lucas 10: 38). Esta é a minha 
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 

lestrantes nacionais e inter-
nacionais de 46 países, que 
trarão importantes inovações 
para ampliar a produtividade 
no setor.
   Na etapa paulista do Inter-
Corte, que será realizada nos 
dias 16 e 17 de junho, os pro-
dutores poderão participar 
de uma feira de negócios com 
empresas do setor. Também 
haverá painéis de discussão 
com o tema “Pecuária de Pon-
ta a Ponta: tecnologia, genéti-
ca, fazenda, frigorífi co, distri-
buição e consumidor”.
   Assim a proposta de pro-
mover vários eventos, conju-
gados num mesmo período, 
de debates e atividades rela-
cionadas ao setor, propiciará 
importante momento para 
integração e aperfeiçoamen-
to. Esta gera propiciará novos 
negócios e oportunidades 
para que o País continue a 
ser um dos maiores suprido-
res da demanda mundial por 
proteína animal.

   A palavra “servo” equivale 
a escravo, tudo pelo seu Se-
nhor. Sou servo do Senhor 
e vou caprichar. O único di-
reito que tenho é de servir.
   Ser servo, colocar-se total-
mente a serviço, é um dom 
que o Senhor nos concede.
   Quando você começa a 
servir ao Senhor, tem de se 
preparar para a provação, 
porque Deus prova, sim, os 
fi lhos que ama. Mas,quando 
você grita para Deus, Ele 
lhe dá uma força especial, 
para que você possa en-
frentar todas as coisas sem 
esmorecer.
   Esteja submisso ao céu.
   Seu irmão,

Por  Monsenhor Jonas 
Abib

Ser servo é um dom que vem de Deus

Até mesmo para nos 
fazermos servos de 
Deus, precisamos da 
graça d’Ele

novos  meios de evolução. 
VIVEMOS  POR MUNDOS DI-
FERENTES.  
 Tudo na vida passa por eta-
pas, onde deparamos com 
um mundo desigual, os so-
nhos passam por atividades 
de esperanças, que precisam 
ser  realizados, para passar-
mos por momentos de feli-
cidades. Seremos eternos 
trabalhadores em busca de 
felicidade, à custa de muito 
trabalho. O esforço e a de-
dicação geram modifi cações 
no modo de pensar e agir, 
diante dos problemas que 
aparecem, com o decorrer 
dos tempos. 
   As alterações  se multipli-
cam nos relacionamentos 
dentro da família, para  pre-
pararmos e enfrentarmos os 
problemas que criamos, de-
vido às diferenças de evolu-
ção.    
   TEMOS QUE ACREDITAR EM 
DEUS, COMO FONTE DE LUZ 
E DE AMOR, A ILUMINAR OS 
CAMINHOS QUE PERCORRE-
MOS.

 Ednei Valêncio 
Mentor Abrigo São Lázaro

Agradecer Sempre!
   Tenho muita fé em Deus, 
e não poderia ser diferente. 
Nesses 12 anos de abrigo 
São Lázaro, muitas difi culda-
des, como mentor encontrei, 
mas a saída sempre apare-
cia quando menos esperava. 
Muitos dias de desespero e 
angústia eu enfrentei nessa 
jornada. O extremo era quan-
do o estoque de ração zera-
va e eu não tinha de onde 
tirar. Mas graças a Deus, que 
nunca nos desamparou, e a 
uma alma caridosa, nós re-
cebíamos uma ligação com 
doação para acalmar o cora-
ção. O alívio era imediato e 
eu sabia que desistir nunca 

fôra uma opção. Minha jor-
nada do dia a dia é bem pu-
xada, pois além da loja, na 
qual sou proprietário, vou 
ao abrigo ao menos três ve-
zes ao dia, fora os animais 
que ajudo em seus lares e 
as dezenas de ligações, que 
recebo ao dia para novos 
resgates ou pedido de aju-
da. Mas tudo vale muito a 
pena no fi nal. O amor desses 
animais é algo inexplicável, 
amor puro, simplesmente 
amor.
   Já vi e vivi histórias muito 
tristes, já resgatei animais 
dos mais diversos abusos e 
abandonos, das mais varia-

das doenças. Histórias não 
faltam, algumas nem sem-
pre com fi nal feliz, na qual 
nem gosto de recordar. Mas 
tem aquelas que mesmo com 
todos os obstáculos, tor-
nam-se memoráveis. Como é 
o caso da Neguinha, deixada 
amarrada em um brejo, sem 
água, nem comida, encon-
trada pele e osso, deixada 
simplesmente para morrer. 
Sempre me pergunto como 
alguém pode ser tão despre-
zível e covarde. Mesmo com 
todos os obstáculos, Negui-
nha, que teve muita sorte, 
se encontra hoje saudável e 
feliz no abrigo. Mas muitos 

não têm o mesmo fi nal feliz. 
Mesmo quando socorridos, o 
tempo acaba sendo o inimi-
go desses animais e morrem 
nos braços dos socorristas 
ou durante a internação. 
Penso que ao menos por cin-
co minutos eles se sentiram 
amados. Porém hoje a sema-
na é de agradecimentos.
   Primeiramente agradeço 
à Deus por estar tornando 
esse sonho possível e às 
boas pessoas que sempre 
nos ajudam. Com medo de 
esquecer de alguém, vou 
generalizar. Meus agradeci-
mentos às casas de Rações, 
que recebem as doações 

da população, ao setor de 
construção que recebe as 
doações para construção do 
abrigo, aos mais diversos 
comércios que recolhem as 
moedinhas nos cofrinhos 
que o abrigo disponibiliza, 
aos pets shops que dão ba-
nho e tosa aos animais que 
precisam, às clínicas veteri-
nárias que acolhem nossos 
animais no momento de dor 
e desespero, aos voluntários 
que sempre nos ajudam a 
vender rifas e comidas, aos 
doadores em geral que con-
tribuem comprando e fazen-
do suas doações e as pesso-
as que dedicam o seu tempo 

à causa. Meu muito obriga-
do, sem vocês não seria pos-
sível. Que Deus sempre lhes 
dê em dobro e que o nosso 
querido abrigo nunca seja 
desamparado.

até desencadear depressão. 
Desapegue-se do passado 
praticando o perdão, ou até 
mesmo pedindo perdão. Es-
queça as expectativas que 
não foram atingidas, o quan-
to sofreu por causa de al-
guém, e o tempo que perdeu 
remoendo tudo isso. Sua ma-
turidade não vai lhe permitir 
guardar tanto rancor.
 

A Vivo informa que realizará manutenção programada em cabo óptico da localidade 

Agulha afetando toda a localidade, no dia 02/06/2016 da 00h00 às 06h00. Durante 

este período, os usuários dessa localidade ficarão com os serviços de telefonia fixa 

instáveis.

Comunicado
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Basquete FAE Jaboticabal segue invicta na 
competição da liga de Basquete Ribeirão Preto 2016

   A equipe de basquete 
feminino adulto da FAE Ja-
boticabal, orientada pelo 
técnico João Pifer e pela as-
sistente Luiza Lemos, con-
quistou mais uma vitória 
importante no Campeona-
to da Liga de Ribeirão Preto 
e segue invicta na Compe-
tição. Participam seis equi-
pes: Matão, Passos   (MG), 
Araraquara, Recreativa e 
Ipanema Clube de Ribeirão 
Preto, e Sertãozinho.
   Segundo João Pifer, a 
competição é muito acir-
rada, mas a equipe da FAE 
demonstra, desde o iní-
cio, muito promissora em 
termos de classifi cação 
entre as quatro melhores 
equipes para fase de play-
off s. Até o momento con-
quistou três vitórias em 
três jogos frente às equi-
pes de Sertãozinho, Ipa-
nema Clube e Recreativa 
de Ribeirão Preto.

   No último domingo, dia 
15, a equipe da FAE en-
frentou em casa, jogando 
no Ginásio Edno Pereira 
dos Santos (Jatobá), a Re-
cra e obteve o placar de 
FAE Jaboticabal 59 x 56 
Recreativa Ribeirão Preto. 
A cestinha da partida foi a 
atleta da FAE Jaboticabal, 
Jaqueline Silva, com 14 
pontos anotados.

   “Parabenizo as atletas 
pela garra e determinação 
a cada partida e espero 
manter a regularidade na 
competição. Aproveito 
para agradecer o apoio da 
FAE, como também dos 
pais, amigos e toda  tor-
cida que compareceu no 
domingo pela manhã no 
Ginásio do Jatobá, incenti-
vando e apoiando o traba-

Agenda de esportes da FAE para o ! nal de semana
   Confi ra a agenda da 
Fundação de Amparo 
ao Esporte de Jabotica-
bal (FAE) para este fi nal 
de semana e vamos tor-
cer pelos competidores 
representarem com su-
cesso nosso município 
em todas as modalida-
des.
   A equipe do vôlei fe-
minino Sub 14 da FAE 
Jaboticabal disputou 
com Monte Alto, na sex-
ta-feira, dia 20, às 15h, 
do Campeonato Estadu-
al de Vôlei APV 2016, 
com a equipe do profes-
sor  Everton Capitaneo. 
O Campeonato aconte-
ce no Ginásio Municipal 

José Pizzarro, em Mon-
te Alto.
   Neste sábado, dia 21, 
às 15h, é a vez do fute-
bol masculino sub 17, 
da equipe
   Carlos Alberto Ros-
setto disputará com a 
equipe de Descalvado, 
do Campeonato Copa 
Paulista de Futebol 
2016, no Campo Muni-
cipal de Descalvado.
A equipe de Dirceu 
Miranda Jr. de hande-
bol masculino sub 17 
disputará com SMELT 
Matão no Campeonato 
Regional de Handebol 
2016 (Liga Regional 
Paulista de Handebol) 

neste sábado, dia 21, às 
16h30, no Ginásio Mu-
nicipal de Matão.
   A equipe de atletismo 
masculino e feminino, 
comandada por Rober-
ta Braz, participará nos 
dias 21 e 22, das 8h às 
17h, do Campeonato 
Estadual  Caixa de Atle-
tismo na Pista de Atle-
tismo de São Bernardo 
do Campo. A equipe da 
FAE será composta por 
08 atletas
   O Taekwondo, catego-
ria masculino, coman-
dado pelo professor 
Fábio Fernandes, parti-
cipará do Campeonato  
Open Taekwodo  Tkd 

THOMAZINHO

Plenário aprova cinco projetos da Ordem do Dia
  Os vereadores apro-
varam por unanimida-
de, na segunda-feira 
(16/05), na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
as proposições previs-
tas inicialmente na Or-
dem do Dia: o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 87/2016, de autoria 
do vereador prof. João 
Roberto, que outorga 
o Título de Cidadão Ja-
boticabalense ao Pastor 
Genicio Severo dos San-
tos; e o Projeto de Re-
solução nº 13/2016, de 
autoria da Mesa Direto-
ra, que dispõe sobre o 
“Pregão”, modalidade 
de licitação para aqui-
sição de bens e servi-
ços comuns em que a 
disputa pelo forneci-
mento é feita em ses-
são pública, por meio 
de propostas e lances, 
para classifi cação e ha-
bilitação do licitante 
com a proposta de me-
nor preço.
   Com pedido de dis-
pensa das Comissões e 
inclusão na Ordem do 
Dia por meio de reque-
rimento assinado pela 
maioria absoluta dos 
vereadores (Art. 99 do 
Regimento Interno), o 
Projeto de Resolução 

nº 14/2016, para fi xa-
ção dos subsídios de 
vereador para a próxi-
ma Legislatura (1º de 
janeiro de 2017 a 31 de 
dezembro de 2020), foi 
aprovado por maioria 
absoluta em votação 
única. Já os projetos 
de Lei nº 503/2016 e 
nº 504/2016, que fi xa 
o subsidio dos secre-
tários, e do prefeito e 
vice, respectivamente, 
foram aprovados por 
maioria absoluta em 
primeiro turno. Após 
convocação verbal do 
Presidente para a se-
gunda discussão e vo-
tação em sessão extra-
ordinária, as matérias 
igualmente foram 
aprovadas por maioria 
e seguem para sanção 
ou veto do prefeito mu-
nicipal.
   Os subsídios – De 
acordo com a Consti-
tuição Federal, o sub-
sídio máximo dos vere-
adores em Municípios 
de cinquenta mil e um 
a cem mil habitantes 
(o caso de Jaboticabal) 
é de 40% do subsídio 
dos Deputados Estadu-
ais, hoje fi xado em R$ 
25.322,25, possibili-
tando, neste caso, um 

As sessões podem ser assistidas no endereço eletrônico da WEBTV Câmara de 
Jaboticabal (tv.camarajaboticabal.sp.gov.br/).

teto de R$ 10.128,90 ao 
subsídio de vereador. 
Porém, por decisão da 
maioria absoluta dos 
vereadores, a corre-
ção dos subsídios, cal-
culada com base na 
infl ação dos últimos 

quatro anos do Índi-
ce Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA), fi cou abaixo da 
infl ação, com um rea-
juste de cerca de 27% 
referente ao acumu-
lado dos quatro anos. 

O subsídio mensal do 
parlamentar, que hoje 
é de R$ 6.192,03, será 
de 7.891,03 e passa a 
valer na próxima Legis-
latura (1º de janeiro de 
2017 a 31 de dezembro 
de 2020). Os subsídios 

para Prefeito, Vice-
Prefeito e Secretários, 
hoje em R$21.774,19, 
R$10.872,09 e 
R$10.872,19, respecti-
vamente, passam a R$ 
25.335,03, R$ 7.891,03 
e R$ 13.500,00. 

lho realizado nesta moda-
lidade”, fi naliza o técnico 
João Pifer.
   Confi ra as parciais:
   1º quarto - Jaboticabal 
24 x 14 Recreativa;
   2º quarto - Jaboticabal 
13 x 14 Recreativa;
   3º quarto - Jaboticabal 
15 x 09 Recreativa;
   4º quarto - Jaboticabal 
07 x 19 Recreativa.

Bad Boy no Ginásio de 
Esportes Municipal de 
Valinhos, no próximo 
domingo, dia 22, das 
8h às 17h. A equipe da 
FAE será composta por 
14 atletas.  
   Nos dias 21 e 22 a 
equipe de Jiu Jitsu par-
ticipará do Campeona-
to Internacional Open 
IBJJF Jiu Jitsu Jitsu 
Campeoniship, no Gi-
násio da Universidade 
Positivo, em Curitiba. O 
atleta Eduardo Martins 
da FAE representará Ja-
boticabal no evento e 
com grandes chances 
de  medalha. Vamos 
torcer!

“A empresa MIKI ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S 
LTDA, situada a Av. Aristides Bellodi, 100 – Jd. São 
Marcos I, Jaboticabal-SP – CNPJ. 03.117.517/0001-
53 estará arquivando seu Distrato Social assinado em 
29/07/2015 no Cartório da cidade de Jaboticabal/SP.”
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GENTE ESPECIAL
Dona 
Biloca

ANIVERSARIANTES

Esbanjando saúde e alegria aos 84 anos
Por Alexandre Rocha
   A sua estatura é pequena, mas 
o coração é gigante. Quem co-
nhece a Dona Biloca sabe o 
quanto ela é querida e sempre 
praticou o bem. Aos 84 anos, 
ela esbanja saúde e alegria. Se 
continuar assim, viverá mais 84 
anos, por que não?
   Euclédia Camassutti Bedim 
está longe de ser um nome co-
mum. Ela mesma confessa. Sua 
própria mãe se atrapalhava um 
pouco na hora de pronunciar 
e preferiu optar por um jeito 
mais fácil de chamar que dura 
até hoje.

   Biloca cresceu ao lado dos pais 
e de 13 irmãos. Sempre mo-
rou na zona rural, até mesmo 
quando casou com Aparecido 
Bedim, grande companheiro 
com quem conviveu durante 63 
anos. Fruto do relacionamento 
vieram 6 ' lhos. Hoje, Biloca 
tem 15 netos e 12 bisnetos.
   Sempre trabalhou na roça, 
ajudando o marido, seja co-
lhendo algodão ou qualquer 
outra atividade braçal que não 
deixasse de exigir dela. Os ' -
lhos também ajudaram bastan-
te e hoje Biloca só coleciona 
coisas boas. Lembranças, uma 

saúde invejável e muita vonta-
de de viver.
   Dona Biloca já andou de 
avião, fez caminhada de 12 km 
aos 80 anos, conheceu lugares 
inesquecíveis como Holambra, 
Porto Seguro e Poços de Cal-
das e ainda sonha em viajar de 
navio e voar de asa-delta. “Eu 
preciso fazer esse passeio. O 
dia que der certo eu vou”, a' r-
mou.
   Conhecida por todos no bair-
ro Alto, há quase 30 anos a pro-
cissão em homenagem a Santo 
Antônio sai da casa dela, em 
direção à igreja. “Eu amo meu 

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

Narração: Bala de 
Prata
Autor: Rubens Fu-
mincelli
Quando olho para 
outra pessoa,
É por você que es-
tou procurando.
Não preciso nem di-
zer,
Quem estou aman-
do.
Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

PAROU TUDO.COM

   Conhecem este talen-
to? Então eu apresento: o 
nome dele é Paulo André 
Neto (30), vive no interior 
de SP, mais precisamente 
na cidade de Estrela D’O 
este.
   Nos altos dos seus 1.90 
cm de altura e 97 kg, o 
bonitão regalou os olhos 
do mundo da moda e 
dos concursos de beleza, 
onde desfi lou sua irreto-
cável beleza em diversos 
trabalhos. Sendo sempre 
um forte candidato no 
que se refere à beleza, já 
chegou a conquistar o tí-
tulo de mister fotogenia. 
Além do mais, o caris-
mático, humilde e profi s-
sional já posou para um 
lindíssimo trabalho nú 
artístico em Manaus para 
um calendário, vestido de 
índio e foi um sucesso.
   Atualmente ele é empre-
sário, dono de um lava-ja-
to, e também é conhecido 
nas redes sociais, como 

o lava-gato. É só acessar 
que vocês verão o suces-
so do rapaz. Do signo de 
capricórnio e descenden-
te de italiano, seu corpo 
defi nido e sem exagero é 
resultado de musculação, 
corrida, cross fi t e uma 
alimentação controlada. 
Em sua passagem pelo 
mundo da moda, o rapaz 
já apareceu em desfi les, 
catálogos de moda e fez 
fi guração nas novelas: 
Guerra dos Sexos, Chiqui-
titas e Amor à Vida. Vai-
doso, André fi naliza agra-
decendo ao Dr. Lucas Dias 
Guimarães,  profi ssional 
que cuida da sua pele.
   Atualmente ele se de-
dica à sua empresa, mas 
pelo que tudo indica, ele 
se prepara para voltar 
com tudo em 2017.
   Vamos fi car de olho!
   Foto: Danielle Succés
Agradec imento : Ivana 
souza

EDUARDO PROENÇA... ótimas vibrações de luz, repletas de 
agradáveos surpresas nesta sua feliz existência. PARABÉNS PELO 
DIA 23!

AMÉRICO PRESECATAN RODRIGUES, gratidão em abun-
dância e dádivas dos céus para enriquecer sua vida com amor, ami-
zades, saúde, sucesso e paz. PARABÉNS PELO ANIVERSÁRIO 
TRANSCORRIDO DIA 17! a.) Sua mãe Rute

MAÍRA MACHADO MARCOM, celebre este dia 21, com o te-
souro brilhante da paz, do amor, compreensão e conquistas. PA-
RABÉNS!

ANA SCANDELAI... que este dia 21, lhe traga  felicidade, inú-
meráveis sonhos realizadores, com muita energia para iluminar to-
dos os dias da sua vida. FELICIDADES!

MARCELO VASCONCELLOS, desejamos novas conquistas e a 
serenidade de realizações. Parabéns pelo seu Aniversário neste 21!

pedaço, todos os meus vizinhos 
são maravilhosos”.
   Simples e de conversa fácil, 
Biloca só tem a agradecer aos 
amigos e família, que sempre 
proporcionaram momentos 
de alegria em sua vida. É disso 
que faz dela ser “gente especial”, 
saber reconhecer o que lhe faz 
bem e ser a melhor pessoa para 
o próximo.
   Talvez ela tenha o segredo 
para a longevidade: trabalhar, 
ter coração bom e prosear com 
qualquer pessoa. “Eu não fujo 
de ninguém”, ' naliza a simpáti-
ca Biloca.

AUTO POSTO PETRUS DE JABOTICABAL LTDA., torna pú-
blico que requereu na CETESB a renovação da licença de operação 
para, COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRI-
FICANTES, sito à AVENIDA JOSÉ DA COSTA, 294, BAIRRO 
APARECIDA, JABOTICABAL/SP.

MANOEL ROQUE DA COSTA PITANGUEIRAS torna públi-
co que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação 
Simplifi cada N° 52000097, válida até 18/05/2019, para Grades Me-
tálicas; Fabricação de à RUA RIO GRANDE DO SUL, 55, CEN-
TRO, PITANGUEIRAS/SP.

FIBRASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E 
FIBRAS LTDA. - EPP, torna público que requereu  da CETESB  
a Renovação da Licença de Operação para Fabricação Artefatos 
de Fibra de Vidro na Rua Francisco Volpe nº 71, Jardim Kennedy 
– Jaboticabal - SP.

TOTAL MED DO BRASIL EIRELI - EPP, torna público que 
recebeu  da CETESB a Renovação da Licença de Operação Simpli-
fi cada nº 52000098, válida até 18/05/2019, para a atividade Fabri-
cação de Aparelhos para uso Eletrocirúrgicos, localizada à Travessa 
Silvio Moretti nº 71, Bairro Aparecida,  Jaboticabal - SP.

TEMOS ESTERCO ORGANICO 
DE FRANGUINHA

Para toda Lavoura, R$ 185,00 por tonelada, 
entregue na propriedade.

Caminhão caçamba, em média de 24 mil quilos.
Contato Nelson:

(14) 9.9608-3210 ou (14) 3406-5510Mar e Rio Pescados Comercial e Importa-
dora, contrata representante comercial para a 
cidade de Jaboticabal para atuar no ramo de 
pescados culinária oriental. Agendar entrevis-
ta no (17)3513-1000 c/Marta e enviar currí-
culo p/ recepcao@mareriopescados.com.br.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESAS HOMOLOGADAS: Openlegis Informática Ltda.-

EPP e Danilo Atílio Bueno Braguim
FUNDAMENTO: convite nº 01/2016
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para a 

Câmara Municipal.  
VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS: 
- Openlegis Informática Ltda.-EPP  = R$ 46.100,00 (quarenta 

e seis mil e cem reais)
- Danilo Atílio Bueno Braguim = R$ 3.112,00 (três mil cento e 

doze reais)
DATA DAS HOMOLOGAÇÕES: 17/05/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 094, DE 18 DE MAIO DE 2016 - NOMEIA, a partir da 
publicação desta portaria, o PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO 
da Câmara Municipal.

VENDEDOR EXTERNO
 Jaboticabal

Experiência em atendimento Varejos
Salário + Prêmio, Conv. Médico, Ticket Alim., Veículo.

 Enviar currículo para:

curriculo.dist@terra.com.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A GENTIL 
ALCIDES GUSMAN

(Prenotação 149.955 de 17/03/2016)

       ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

        FAZ SABER ao Senhor GENTIL ALCIDES GUSMAN, 
RG nº 4.011.687-SSP/SP, CPF nº 047.761.511/20, brasileiro, sol-
teiro, maior, pecuarista, residente e domiciliado na cidade de Cáce-
res-MT, na Rua Costa Marques, número 419, centro (qualifi cação 
constante da matrícula número 40.145 desta Serventia) e eventuais 
herdeiros e ou sucessores, que se acha(m) em lugar incerto e não 
sabido, que de conformidade com as disposições do art. 213, Inciso 
II,  § 3º, da Lei Federal nº 6.015/73, nos termos da Lei nº 10.267, 
de 28 de agosto de 2001, e ainda, com base nos itens 137 e 138, 
do Cap. XX das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da 
Justiça, encontra-se prenotado nesta Serventia sob nº 149.955, de 
17/03/2016, requerimento para “Retifi cação Georreferenciada”, 
com alteração da descrição das divisas, área e confrontações do 
imóvel denominado Sítio Bela Vista, situado neste município e co-
marca de Jaboticabal, de propriedade da Agrícola Jaboticabal Ltda, 
objeto da matrícula nº 8.567, livro 2RG, desta Serventia, tudo nos 
termos do requerimento e demais documentos exigidos por Lei.

         Assim, conforme matrícula número 40.145, na qualidade 
de proprietário do imóvel denominado Fazenda Boa Esperença, si-
tuado neste município e comarca de Jaboticabal, confrontante do 
imóvel supra, fi ca(m) V.Senhoria(s) notifi cado(s), para que NÃO 
CONCORDANDO com os termos da retifi cação requerida, se di-
rija a este Registro Imobiliário, situado na Avenida Major Novaes 
nº 535, centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com atendi-
mento ao público de segunda à sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, 
onde, querendo poderá apresentar impugnação fundamentada, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação 
do presente edital (item 138.12 – Cap.XX – Normas de Serviço da 
E. Corregedoria Geral da Justiça).    

          Fica(m) outrossim, V.Senhoria(s) cientifi cado(s), que dei-
xando de apresentar a impugnação no prazo estipulado, presumir-
se-a a anuência.                

          Para conhecimento dos interessados e para que não ale-
guem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal local, por 02 (duas) vezes consecutivas. Jaboticabal, 19 
de maio de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, di-
gitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
       JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A HERMES ULIAN E TERCI-
LIA MARCHIORI ULIAN

(Prenotação 149.957 de 17/03/2016)

       ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

        FAZ SABER aos Senhores HERMES ULIAN, RG nº 
8.451.852-SP, CPF nº 276.332.258/15, agricultor, e sua mulher 
TERCILIA MARCHIORI ULIAN, RG nº 5.859.441-SSP/SP, CPF 
nº 162.264.878/10, do lar, ambos brasileiros, casados sob o regime 
da comunhão de bens, anteriormente à Lei nº 6.515/77, residentes 
e domiciliados nesta cidade, na Rua Professor Norival Mendes, nú-
mero 90, Jardim Bela Vista (qualifi cação constante da matrícula 
número 11.146 desta Serventia) e eventuais herdeiros e ou sucesso-
res, que se acha(m) em lugar incerto e não sabido, que de conformi-
dade com as disposições do art. 213, Inciso II,  § 3º, da Lei Federal 
nº 6.015/73, nos termos da Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001, 
e ainda, com base nos itens 137 e 138, do Cap. XX das Normas de 
Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, encontra-se prenotado 
nesta Serventia sob nº 149.957, de 17/03/2016, requerimento para 
“Retifi cação Georreferenciada”, com alteração da descrição das 
divisas, área e confrontações do imóvel denominado Fazenda Gua-
rany, situado no distrito de Luzitânia, neste município e comarca 
de Jaboticabal, de propriedade da Agrícola Jaboticabal Ltda, objeto 
da matrícula nº 18.026, livro 2RG, desta Serventia, tudo nos termos 
do requerimento e demais documentos exigidos por Lei.

         Assim, conforme matrícula número 11.146, na qualidade 
de proprietários do imóvel denominado Sítio Tanque, situado no 
distrito de Luzitânia, neste município e comarca de Jaboticabal, 
confrontantes do imóvel supra, fi cam V.Senhorias notifi cados, para 
que NÃO CONCORDANDO com os termos da retifi cação reque-
rida, se dirija a este Registro Imobiliário, situado na Avenida Ma-
jor Novaes nº 535, centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, 
com atendimento ao público de segunda à sexta-feira das 09:00 
às 16:00 horas, onde, querendo poderão apresentar impugnação 
fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
primeira publicação do presente edital (item 138.12 – Cap.XX – 
Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça).    

          Ficam outrossim, V.Senhorias cientifi cados, que deixando 
de apresentar a impugnação no prazo estipulado, presumir-se-a a 
anuência.                

          Para conhecimento dos interessados e para que não ale-
guem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal local, por 02 (duas) vezes consecutivas. Jaboticabal, 19 
de maio de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, di-
gitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:           
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A CONRADO 
HONORATO DE MORAIS

(Prenotação 149.758 de 03/03/2016)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídi-
ca da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida 
Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

                       FAZ SABER a Conrado Honorato de Morais, RG nº 
32.896.450-5-SSP/SP, CPF nº 220.846.028/66, brasileiro, solteiro, 
maior, gerente de operações, residente e domiciliado nesta cidade, 
na Rua Floriano Peixoto, número 1.200, apartamento 203 (qualifi -
cação que consta da matrícula do imóvel), que nos termos do artigo 
26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Banco Bradesco S/A, 
credor fi duciário da Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal nº 
237/0394/28072014-01, garantida pela alienação fi duciária, regis-
trada sob nº 01 na matrícula nº 45.124, que grava o prédio de uso 
comercial, situado na Rua Minervino de Campos Pedroso, número 
271, Parque Industrial Carlos Tonanni, nesta cidade, vem lhe notifi -
car para cumprimento das obrigações contratuais principais e aces-
sórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas apurado pelo 
credor até o dia 25/02/2016, no valor total de R$33.891,90 (trinta 
e três mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa centavos), su-
jeito à atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de 
cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação.

                       Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, 
localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 
3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a 
Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima men-
cionado e mais o valor de R$440,02 (quatrocentos e quarenta reais 
e dois centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudicial, 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta 
data.

  Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de que 
o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante ao cre-
dor fi duciário o direito de consolidação da propriedade do imóvel, 
nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma 
que, com este ato, perde V.Sª. a propriedade do imóvel em favor do 
Banco Bradesco S/A.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 04 de 
maio de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei 
e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
        JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A HÉLIO NOSRALLA 
JÚNIOR e LÚCIA HELENA SONCINO NOSRALLA

(Prenotação 150.027 de 22/03/2016)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial 
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à 
Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

                       FAZ SABER a Hélio Nosralla Júnior, RG nº 
6.027.259-SSP/SP, CPF nº 745.217.488/72, advogado, e sua mu-
lher Lúcia Helena Soncino Nosralla, RG nº 8.867.259-SSP/SP, 
CPF nº 979.615.908/20, empresária, residentes e domiciliados nes-
ta cidade, na Rua Floriano Peixoto, número 1.113, centro (qualifi -
cação que consta da matrícula do imóvel), que nos termos do artigo 
26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Banco Bradesco S/A, 
credor fi duciário da Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal nº 
237/0394/16102014-01, garantida pela alienação fi duciária, regis-
trada sob nº 01 na matrícula nº 42.271, que grava o imóvel agrícola 
denominado Quinhão 01, com área de 8,36 hectares, localizado 
neste município e comarca de Jaboticabal, vem lhes notifi car para 
cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias re-
lativas ao pagamento das parcelas vencidas apurado pelo credor 
até o dia 21/03/2016, no valor total de R$88.594,00 (oitenta e oito 
mil, quinhentos e noventa e quatro reais), sujeito à atualização mo-
netária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do 
efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que ven-
cer (em) no prazo desta intimação.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a compare-
cerem no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboti-
cabal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, te-
lefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, 
de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pagamento do 
débito acima mencionado e mais o valor de R$309,24 (trezentos 
e nove reais e vinte e quatro centavos), referente às custas com a 
notifi cação extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante 
ao credor fi duciário o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, 
de forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a propriedade do imóvel 
em favor do Banco Bradesco S/A.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publi-
cado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 
04 de maio de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:       
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 664, DE 17 DE MAIO DE 2016

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Ja-
boticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária re-
alizada dia 16 de maio de 2016, aprovou e nos termos do Art. 35, item 
IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga o Titulo de Cidadão Jaboticabalense ao Pastor Geni-
cio Severo dos Santos e dá outras providências. 

Autoria: João Roberto da Silva

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao 
Sr. Genicio Severo dos Santos. 

Art. 2° A entrega da honraria de que trata o artigo 1° será re-
alizada em Sessão Solene da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 
data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora;

Art. 3° As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto-
Legislativo correrão por conta de verba consignada no orçamento vi-
gente;

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

Jaboticabal, 17 de maio de 2016.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo 
da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 17 de maio de 2016.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 663/2016) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 87/2016) 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO Nº 336, DE 17 DE MAIO DE 2016

Dr. Edu Fenerich, Presidente da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 16 de maio de 2016, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

RESOLUÇÃO

Fixa o subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal 
de Jaboticabal para a legislatura de 1º de janeiro de 2.017 a 31 de 
dezembro de 2.020, e dá outras providências.

Autoria: Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira, Carmo 
Jorge Marques Reino, Dr. Edu Fenerich, João Roberto da Silva, Luiz 
Augusto do Amaral, Maria Carlota Niero Rocha, Roberto Alessandro 
Raymundo, Rubens Caiuby da Gama Junior, Sergio Aparecido Ramos, 
Vitório De Simoni e  Wilson Aparecido Dos Santos

Art. 1º O subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal 
de Jaboticabal para a legislatura de 1º de janeiro de 2.017 a 31 de de-
zembro de 2.020 será de  R$ 7.891,03 (sete mil, oitocentos  e noventa 
e um reais e três centavos).

§ 1º O subsídio de que trata o caput deste artigo, será corrigido 
na mesma data e no mesmo percentual concedido aos servidores pú-
blicos municipais, respeitado o teto infl acionário e o disposto no art. 29, 
VI, “c” da Constituição Federal.

§ 2º Para cada falta injustifi cada às Sessões Ordinárias, o  Ve-
reador faltante  sofrerá um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) 
calculado o subsídio de que trata o caput do art. 1º desta Resolução.

Art. 2º Não será remunerado o exercício dos cargos da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Art. 3º As sessões extraordinárias não serão remuneradas. 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Resolução 

correrão por conta de verba própria consignada no respectivo orça-
mento.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publi-
cação.

Jaboticabal, 16 de maio de 2016.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo 
da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 17 de maio de 2016.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 667 /2016)
(Projeto de Resolução nº 14/2016) 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 97/2016  

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe con-
fere a legislação vigente,

RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de 
Jaboticabal no dia 27 de maio de 2016, em virtude do feriado do dia 
26 de maio (Corpus christi).

Registra-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 19 de maio de 2016.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
Presidente
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO Nº 337, DE 17 DE MAIO DE 2016

Dr. Edu Fenerich, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 16 de maio de 2016, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica 
do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

RESOLUÇÃO

Dispõe sobre o PREGÃO, no âmbito da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Autoria: Mesa Diretora - Biênio 2015/2016

Art. 1° A Câmara Municipal de Jaboticabal realizará, facultativamente, licitação na modalidade de “pregão”, para a aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, através de 
propostas escritas de preços e lances verbais sucessivos em sessão pública.

§1° Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente defi nidos no objeto do edital, desempenhem perfeita conformidade com as espe-
cifi cações usuais praticadas no mercado, de acordo com o disposto no Anexo desta Resolução.

§2º Excluem-se da modalidade de “pregão”, as contratações de obras e serviços de engenharia, as locações imobiliárias e as alienações em geral.
§3° O “pregão” poderá ser realizado utilizando-se recursos próprios de tecnologia da informação, ou em parceria, mediante  convênios,  com  instituições federais, estaduais, municipais, fi nanceiras e bolsas de mer-

cadorias ou valores, esta última, desde que atenda os requisitos previstos no §3°, do Artigo 2°, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de  julho de 2002.
Art. 2º Compete, privativamente, ao Presidente do Poder Legislativo Municipal, nas licitações realizadas na modalidade de “pregão”:
I. nomear através de Portaria o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio;
II. autorizar a abertura da licitação, com vista ao parecer jurídico, parecer administrativo, parecer fi nanceiro e despacho da comissão de licitações;
III. decidir sobre todos os recursos interpostos contra o processo licitatório;
IV. adjudicar o objeto da licitação, na hipótese de recursos administrativos;
V. homologar, revogar ou anular o processo licitatório;
VI. aplicar as sanções por inadimplemento.
Art. 3° Compete ao Departamento de Administração:
I.  receber a solicitação contendo o objeto, com a respectiva justifi cativa da necessidade de aquisição e/ou contratação, emitido pelo departamento responsável;
II. proceder a instrução do processo licitatório, para aquisição e/ou contratação dos respectivos produtos/serviços, com os respectivos orçamentos;
III. encaminhar ao Presidente para autorização de abertura do processo licitatório;
IV. se autorizado, encaminhar a comissão de licitações para andamento.
Art. 4º Compete a Comissão de Licitações:
I.  detalhar de forma clara e objetiva, o objeto do certame;
II. defi nir as exigências de habilitação, os prazos e condições da contratação, as sanções por inadimplemento, os prazos de validade das propostas, os critérios de aceitabilidade dos preços, o critério de encerramento 

da etapa de lances verbais, e, a redução mínima admissível entre os lances sucessivos, as condições de prestação de garantia de execução do contrato;
III. solicitar parecer da existência de recursos orçamentários que assegure o pagamento das obrigações do objeto pretendido, junto ao Departamento Contábil e Financeiro;
IV. solicitar parecer jurídico que assegure sobre a legalidade do procedimento, junto ao Departamento Jurídico;
V. solicitar junto a empresa de consultoria contratada ou Departamento Jurídico, a elaboração da minuta do edital para o certame;
VI. encaminhar o edital para aprovação da presidência;
VII. dar publicidade do edital, no jornal ofi cial da Câmara Municipal de Jaboticabal, bem como disponibilizar no site ofi cial o arquivo para download e afi xar no átrio, deste Poder.
Art. 5° São atribuições do pregoeiro:
I. a participação na elaboração do edital;
II. a coordenação dos trabalhos da equipe de apoio e a condução do procedimento licitatório;
III. o credenciamento dos interessados, mediante a verifi cação dos documentos que comprovem a existência de poderes para a formulação de propostas, lances e demais atos inerentes ao certame;
IV. o recebimento da declaração dos licitantes de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, bem como, os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação;
V. a abertura dos envelopes de propostas, a análise e desclassifi cação daquelas que não atenderem às especifi cações do objeto ou às condições e prazos de execução ou fornecimento fi xadas no edital;
VI. a ordenação das propostas classifi cadas e a seleção dos licitantes que participarão da fase de lances verbais;
VII. a classifi cação das ofertas, após a fase de lances;
VIII. a verifi cação e a decisão motivada a respeito da aceitabilidade do menor preço;
IX. a negociação do preço, visando à sua redução;
X. a análise dos documentos de habilitação do autor da oferta de melhor preço;
XI. a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, caso não haja manifestação de recursos por parte dos licitantes;
XII. a elaboração da ata da sessão pública;
XIII. o recebimento dos eventuais recursos, das solicitações de esclarecimentos e providências e das impugnações do ato convocatório;
XIV. o encaminhamento do processo instruído ao Presidente para o exercício das atribuições defi nidas Artigo 2°, desta Resolução.
Art. 6º São atribuições da equipe de apoio:
I. recepção do licitante, inclusive com a sinalização do local onde será realizada a sessão;
II. recebimento da declaração dando ciência da habilitação, do credenciamento, envelope de proposta e habilitação e ainda das amostras quando requeridas em edital;
III. identifi cação dos representantes dos licitantes, distinguindo os que possuem poderes para fazer lances e interposição de recurso;
IV. auxiliar na organização na fase de lances; 
V. operar software para preenchimento dos valores e lances apresentados;
VI. assessorar o pregoeiro nas sessões do certame, redação de atas e demais relatórios, juntada de documentos, bem como montagem e numeração de processos;
VII. outras tarefas determinadas pelo pregoeiro.
Art. 7° A fase preparatória do “pregão” observará as seguintes etapas:
I. justifi cativa da contratação e/ou aquisição;
II. planilha contendo os quantitativos, valores unitário e total, conforme orçamentos constantes no processo;
III. a indicação da disponibilidade de recursos orçamentários com a indicação das respectivas rubricas, fi cha e funcional programática, evento e subelemento;
IV. elaboração das minutas de edital e contrato, contendo:
a)  o objeto do certame de forma precisa, sufi ciente e clara, vedadas especifi cações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento ou a pres-

tação dos serviços;
b) os critérios de aceitação das propostas, das exigências de habilitação e das cláusulas do contrato, inclusive a condição e forma de pagamento, as obrigações das partes, as condições de fornecimento e prestação 

de serviços, as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento, legislação especifi ca e demais condições essenciais para o fornecimento ou serviço;
I. aprovação das minutas de edital e contrato pelo Departamento Jurídico;
II. anexar Portaria de nomeação do pregoeiro e equipe de apoio;
Art. 8° A convocação dos interessados em participar do certame será efetuada mediante publicação de aviso resumido na Imprensa Ofi cial da Câmara Municipal de Jaboticabal, site ofi cial e átrio desta Casa Legislativa.
§1° No caso de certame, cujo valor estimado da contratação foi igual ou superior ao limite fi xado na letra “c”, do inciso II, do Artigo 23, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, e suas alterações posteriores, a 

publicidade a que alude este Artigo, será feita, obrigatoriamente, em jornal de grande circulação, assim considerado aquele de tiragem diária em torno de 20.000 (vinte mil) exemplares.
§2° Do aviso de que trata este artigo, constarão o objeto da licitação, o local da sessão inaugural, dias e horários para a obtenção da íntegra do edital, o pregoeiro e a sua respectiva equipe de apoio.
Art. 9°- A sessão pública do “pregão” observará as seguintes regras:
I. a partir do dia e horário previsto no edital, os interessados ou os seus representantes deverão identifi car-se e, se for  o  caso, credenciar-se, mediante comprovação da existência de necessários poderes para a 

formulação de propostas e outros atos inerentes ao certame;
II. como requisito para a participação no ‘’pregão”, os licitantes oferecerão específi ca declaração de pleno conhecimento e atendimento das exigências de habilitação, e, na sequência, entregarão os seus 

envelopes devidamente lacrados;
III. depois de divulgadas as propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especifi cações e condições de prestação detalhadas no edital, o pregoeiro classifi cará o autor da proposta de menor preço, 

bem como, as que tenham apresentado preços sucessivos e superiores até 10% (dez por cento), em relação àquela;
IV. quando não forem verifi cadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas condições defi nidas no inciso anterior, o pregoeiro classifi cará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), 

para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;
V. aberta a etapa competitiva, os licitantes escolhidos serão convidados pelo pregoeiro, de forma sequencial , a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decres-

cente de valor;
VI. a desistência em apresentar lance verba l, quando convocado, importará na sumária exclusão do licitante da fase de lance e na manutenção do último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas;
VII. caso não se realizem  lances verbais, será verifi cada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
VIII. declarada encerrada a fase competitiva de lances e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classifi cada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
IX. acolhida a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação  de  habilitação  do  licitante  que  a  tiver  formulado,  para  verifi cação do atendimento das exigências do edital, e que, se 

confi rmado, será imediatamente declarado vencedor;
X. se a oferta não for aceitável ou, se o licitante desatender as regras de habilitação, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verifi cando a aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classifi cação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda o edital;
XI. nas situações previstas nos incisos VII, VIII e X, o pregoeiro deverá negociar diretamente com o proponente, objetivando a obtenção de preço melhor;
XII. eventual intenção de recurso deverá ser manifestada ao fi nal da sessão pública do pregão, devendo, contudo, o recorrente, apresentar por escrito no prazo de 3 (três) dias corridos, as razões de seu inconformismo 

expostos na ata da reunião;
XIII. na hipótese do inciso anterior, os demais licitantes terão o mesmo prazo de 3 (três) dias, contado do término daquele assegurado ao recorrente, para, em querendo, apresentar contrarrazões;
XIV. o recurso tem efeito suspensivo e seu acolhimento importará na invalidação apenas dos atos incapazes de aproveitamento;
XV. resolvido o recurso e constatada a regularidade dos procedimentos, a autoridade competente homologará o ato adjudicatório para determinar a contratação no prazo fi xado no edital;
XVI. como condição para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação apresentada no julgamento correspondente;
XVII. quando o proponente vencedor não atender ao previsto no inciso anterior,  ou,  recusar-se  a  assinar   o  ajuste,  injustifi cadamente,   outro   será convocado respeitada a ordem classifi catória, e assim sucessi-

vamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
Art. 10 Qualquer pessoa poderá reclamar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do “pregão”, desde que o faça até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a entrega das propostas.
§1° Caberá ao Presidente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
§2° No caso de provimento das razões apresentadas, será designada nova data para a realização do “pregão”.
Art. 11 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude 

fi scal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, fi cará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Jaboticabal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Art. 12 Como prova de habilitação no “pregão”, será exigida dos licitantes, exclusivamente, a documentação relativa à:
I. habilitação jurídica;
II. qualifi cação técnica;
III. qualifi cação econômico-fi nanceira; e
IV. regularidade fi scal.
Parágrafo Único - Dependendo de cada caso e em face do vulto ou das peculiaridades do objeto do “pregão”, poderão  ser  dispensados dos requisitos  para habilitação dos licitantes, os documentos relacionados com 

os incisos II e III, deste Artigo.
Art. 13 Os atos essenciais do “pregão” serão documentados e apensados no respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo, além daqueles indicados nos anteriormente:
I. os originais das propostas escritas e dos documentos de habilitação do licitante vencedor;
II. a ata da sessão do “pregão”;
III. os comprovantes da publicidade do aviso de abertura do “pregão”, do resultado fi nal da licitação e do extrato do instrumento ou do termo contratual.
Art. 14 Naquilo que for compatível com a Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, subsidiariamente, aplicar-se-ão as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.
Art. 15 Os casos omissos nesta Resolução, serão resolvidos pelo Presidente deste Poder Legislativo, a quem compete, ainda, as orientações complementares sobre a matéria.
Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 17 de maio de 2016.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 17 de maio de 2016.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 664/2016)
(Projeto de Resolução nº 13/2016)
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Há três anos, moradores cuidam de praça e 
aguardam placa comemorativa que foi feita errada

Local foi adotado após falta de manutenção da Prefeitura

Por Alexandre Rocha
   Uma pracinha chama a 
atenção de quem passa 
pela primeira quadra da 
Rua Juca Quito, em Ja-
boticabal. Sempre bem 
cuidada, a Praça Ruth 
Kaneshiro foi adotada 
por moradores que de-
cidiram fazer a diferen-
ça e não esperar mais 
da Prefeitura qualquer 
ação. A única pendência 
é a colocação de uma 
placa no local, prometi-
da desde 2013.
   Os moradores Hamil-
ton Mariotto, Odilon da 
Silva e Sidney Marques 
uniram-se há três anos 
para cuidar da pracinha. 

Plantaram árvores, co-
locaram bancos e com-
praram máquinas para 
fazer a manutenção do 
local. Sidney lembra 
a iniciativa, começou 
ainda no Governo Hori, 
em julho de 2012, logo 
após conclusão das 
obras de drenagem do 
Córrego Jaboticabal. 
“Nós conversamos com 
o ex-prefeito Hori e pe-
dimos para ele fazer 
a pracinha para nós. 
Foi onde ele fez e nós 
começamos a cuidar”,  
lembra.
   Hamilton conta que 
no local só havia pedra 
e não era bem frequen-

tado antes da pracinha 
ser criada. “Esse lugar 
sempre foi muito jo-
gado, vinham pessoas 
usar drogas. Quando fi -
zeram, colocaram três 
plantas e ainda passou 
um pessoal e arrancou. 
Foi aí que pensamos 
em nos reunir e fazer 
algo para deixar isso 
aqui bonito. A gente 
plantava e vinha o pes-
soal e estragava. Mas 
fomos persistentes e 
hoje está essa maravi-
lha”, relata.
Para o técnico em 
meio ambiente, Ricar-
do Miciano, a atitude 
dos moradores pro-

porcionou uma trans-
formação no local e 
atraiu maior número 
de pássaros atraídos 
por árvores frutíferas. 
“Foram introduzidas 
inúmeras árvores or-
namentais, frutíferas 
e também plantas me-
dicinais, além de um 
belo gramado e fl ores 
coloridas. O bem es-
tar proporcionado pela 
ação dos moradores 
vem ao encontro da ne-
cessidade de introdu-
zirmos cada vez mais 
áreas como essa em 
nosso município, ge-
rando o bem estar e o 
lazer da comunidade”, 

afi rmou.
   Reconhecimento
   A pracinha tornou-se 
ponto de encontro dos 
moradores. O bate-papo 
é sempre lá e até chur-
rasco acontece.  “A Dra. 
Andrea Delegada já fa-
lou na rádio sobre nós, 
disse que é um exemplo 
para que outras pesso-
as cuidem das praças. 
Se a gente não tiver um 
apoio, também fi ca difí-
cil”, argumenta Sidney, 
que relatou a ausência do 
Governo Girio no local.
   Placa errada
   Os moradores afi rmam 
que esperam há três 
anos uma placa que foi 

prometida para o local. 
Nela constaria o nome 
de Ruth Kaneshiro, an-
tiga proprietária do ter-
reno onde foi constru-
ída a praça e histórica 
moradora da rua. “Foi 
pedido, disseram que 
está tudo aprovado, 
mas até agora não apa-
receu”, afi rma Sidney.
   Segundo a assessoria 
da vereadora Dra. An-
dréa Delegada, a Secre-
taria de Obras do mu-
nicípio informou que a 
placa foi confeccionada 
com nome errado. Uma 
nova placa está sendo 
feita, mas não há previ-
são para a entrega.

Grupo de pro! ssionais de RH busca 
fortalecimento e novas soluções para o setor

Empresas, Instituto Tecnológico e ACIAJA têm abraçado a causa e 
incentivado o desenvolvimento do grupo

Por Alexandre Rocha
   Com 15 empresas 
participantes, o Grupo 
de Recursos Humanos 
de Jaboticabal – GRHJ 
tem se reunido uma vez 
por mês, na Associação 
Comercial, Industrial e 
Agronegócio de Jabo-
ticabal – ACIAJA, para 
trocar experiências, 
fortalecer o setor e dis-
seminar conhecimento. 
O grupo conta ainda 
com o apoio do Institu-
to Tecnológico de Jabo-
ticabal – ITJ e da ACIA-
JA.
   Criado em 2009 e 
movido pela vontade 
dos profi ssionais da 
área em compartilhar 
inovações e casos de 
sucesso, o GRHJ conta 
com a participação de 
empresas de diversos 
segmentos. Segundo 
Anderson Francisco, 
coordenador do grupo, 
a troca de experiências 
e a necessidade do se-
tor estar bem prepara-
do no momento de cri-
se que o País vive, torna 
a existência do grupo 
fundamental para as 
empresas.
   “De repente em algu-
ma empresa tem um 
projeto que na minha 
não tem e eu gostaria 
de desenvolver. É pos-
sível estar utilizando o 
conhecimento do gru-
po para estar desenvol-
vendo em conjunto. A 

legislação é dinâmica e 
sempre há mudanças, 
por isso, ter uma rede 
de informações e com-
partilhar com os mem-
bros é muito importan-
te”, afi rmou.
   O coordenador fala 
em trazer palestras e 
treinamentos para es-
timular a gestão de re-
cursos humanos de ou-
tras empresas que não 
participam do grupo. A 
atitude deve contribuir 
ainda mais com o forta-
lecimento do GRHJ. “É 
um desafi o fazer com 
que as empresas parti-
cipem. Em novembro, 
fi zemos um trabalho 
de divulgação com uma 
palestra para empre-
sários. Uma empresa 
de Ribeirão Preto falou 
sobre a importância do 
RH e dois casos de su-
cesso foram apresenta-
dos”, explicou. 
   Antiga parceria
   De abril de 2013 a se-
tembro de 2014, o GRHJ 
contou com a parceria 
da Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio da Se-
cretaria de Indústria e 
Comércio. No período, 
o apoio da secretaria 
alavancou novos mem-
bros para o grupo, que 
agregou avanços para o 
trabalho desenvolvido 
na Pasta. 
“Essas reuniões eram 
realizadas na Prefeitura 
com o aval do secretário 

de indústria e comér-
cio, o Lutti. Mas ele aca-
bou saindo e houve o 
encerramento das ativi-
dades. Sem ele não con-
seguimos mais manter 
o relacionamento com 
a prefeitura”, disse. “O 
tempo que estivemos 
lá foi muito bom, pois 
conseguimos ter mais 
visibilidade. Valia mui-
to à pena”, completou.
Mesmo assim o grupo 
continuou suas ativi-
dades e conta com par-
ceiros como a ACIAJA, 
que cede o local para as 
reuniões e o ITJ, que é 
voltado para a fomen-
tação de negócios no 
município, além de ad-
ministrar a Incubadora 
de empresas de Jabo-
ticabal e desde 2013 
parceiro do Grupo RH. 
“Hoje a gente se reúne 
na ACIAJA, que é uma 
grande parceira nossa. 
No que a gente precisa 
eles estão sempre dis-
poníveis”, afi rmou.
   Para fi nalizar, o coor-
denador agradeceu às 
empresas participantes 
e deixou um convite 
para as demais que pos-
sam se interessar em 
participar. “Agradece-
mos muito aos empre-
sários que disponibili-
zam seus profi ssionais 
de RH para participa-
rem do grupo. O grupo 
está aberto para novos 
participantes e empre-

sas”, fi nalizou.
   A assessoria de co-

municação da Prefeitu-
ra não comentou sobre 

o assunto até o fecha-
mento desta edição.


