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Três carros caem em 
cratera em obra da 

prefeitura, na Aparecida
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   A cratera que engoliu três 
carros e uma escavadeira 
na Avenida Paulino Braga, 
no sábado (21), após forte 
chuva, assustou bastante 
gente e causou prejuízo 
para os donos dos auto-
móveis. Após o susto, fi -
cou a dúvida sobre quem 
irá pagar pelos gastos 
com o conserto dos veí-
culos. Para a Prefeitura, 
a empresa que realiza as 
obras de drenagem na 
avenida é a responsável. 
A empresa afi rma que irá 
averiguar as causas do 
acidente, pois o local es-
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Sem dinheiro, Prefeitura terceiriza 
Festa do Quitute 2016

Empresa assume organização após evento ter sido cancelado

Com custo 60% menor, 
organizador a! rma que festa 
seguirá com mesmo padrão
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   Foi por pouco. Após 33 
anos sendo realizada inin-
terruptamente, a Festa 
do Quitute fi cou perto de 
não acontecer em 2016. 
Sem dinheiro, a Prefeitura 
chegou a cancelar o even-
to, mas um empresário se 
propôs a organizar a tradi-
cional festa que comemora 
o aniversário de Jabotica-
bal. Uma reunião na se-
gunda-feira (23), no Salão 
Nobre da Prefeitura, e com 
a presença de entidades, 
selou o acordo e viabilizou 
o evento deste ano.

   Há pouco mais de 
uma semana, Alexan-
dre Costa não pensava 
em conduzir a Festa 
do Quitute, em 2016. 
Inclusive, não haveria 
mais festa este ano, 
devido a falta de di-
nheiro. Ele confessou 
que recebeu uma liga-
ção da Prefeitura que 
informou o cancela-

mento. “Fiquei pensan-
do e, como a gente é da 
cidade e trabalha com 
isso, e a gente sabe 
que 90% dessas entida-
des dependem dessa 
festa para viver o ano 
inteiro, e me senti na 
obrigação disso (festa) 
não acabar”, afi rma.

taria interditado.
   João do Pito é o proprie-
tário de um dos veículos 
que caíram na cratera. O 
aposentado afi rma que 
ainda não tem ideia de 
quanto custará o conser-
to, mas adiantou que o 
diagnóstico não é muito 
bom: motor de arranque 
quebrado, pára-choque 
amassado e água no mo-
tor. Segundo ele, o orça-
mento será encaminha-
do para a Prefeitura e 
empresa. 
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Fatec é alternativa de ensino gratuito para 
formar pro! ssionais com alto potencial de 

mercado, a! rma presidente da Aciaja
A FATEC Nilo de Stéfani 
oferece formação 
universitária gratuita. 
80% dos formados saem 
empregados da Fatec 
ou ingressam na área 
acadêmica, cursando 
mestrado e doutorado 
no país e no exterior

   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 
realizadas no dia 3 de 
julho na própria sede da 
faculdade.
   É uma alternativa para 
a formação universitá-
ria gratuita que garante 
ampla empregabilida-
de para os formandos. 
A avaliação é do presi-
dente da Associação, 
Comercial, Industrial e 
de Agronegócios de Ja-
boticabal - ACIAJA, Ar-
thur Dória Guzzo, que 
defende o papel da Fatec 
para o desenvolvimento 
da economia local: “O 
EAD em Gestão Empresa-
rial forma profissionais 
para atuarem em áreas 
importantes, como ad-
ministrativas e gerência, 
finanças, logística, RH, 
marketing, comércio e 
também com empreen-
dedorismo.Se compreen-
dermos o perfil e a voca-
ção econômica da nossa 
cidade, vamos ver que 
o curso de Biocombus-
tíveis da Fatec forma os 
universitários que são 
requeridos pelo merca-
do”, afirma Guzzo.
   Os alunos egressos 
da Fatec do curso de 
Biocombustíveis abrem 
oportunidades de traba-
lho nas áreas de produ-
ção energética, setores 
químicos, siderúrgica, 
sustentabilidade, ges-
tão ambiental e de resí-
duos, logística, controle 
de qualidade, produção 
agrícola, vendas, manu-
tenção de equipamentos, 
automatização, indús-
tria alimentícia e farma-
cêutica.
   Empregabilidade de 
80%.
Os cursos têm duração 

de três anos. De acordo 
com os registros da ins-
tituição, 80% dos egres-
sos da Fatec Nilo de Sté-
fani saem empregados 
ou dão continuidade nos 
estudos, fazendo mes-
trado e doutorado. Há 
alunos doutores que fo-
ram para o exterior fazer 
doutorado sanduíche e 
alunos ocupando cargos 
de chefia nas indústrias 
da região.
   Além de Jaboticabal, 
a Fatec tem recebido 
alunos de cidades como 
Araraquara, Barrinha, 
Bebedouro, Cândido Ro-
drigues, Dobrada, Fran-
ca, Guariba, Guatapará, 
Ibitinga, Itápolis, Luís 
Antônio, Matão, Monte 
Alto, Motuca, Nova Eu-
ropa, Pitangueiras, Pon-
tal, Pradópolis, Ribeirão 
Preto, Santa Ernestina, 
Sertãozinho, Tabatinga, 
Taiúva, Taquaral, Taqua-
ritinga e Vista Alegre do 
Alto
   Como se inscrever
   É necessário que o can-
didato tenha em mãos os 
documentos pessoais, 
como CPF e RG, e pague 
a taxa de R$ 75,00. O 
curso de Biocombustí-
veis conta com 80 vagas 
nos períodos diurno e 
noturno, com três anos 
de duração. No término, 
o aluno recebe a carteira 
de registro profissional 
do Conselho Regional de 
Química (CRQ).
   O Curso de Gestão Em-
presarial conta com 40 
vagas e o aluno faz à dis-
tância. Em cada discipli-
na o aluno conta com um 
professor para atendi-
mento presencial quan-

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

VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI 
SOLICITA À SECRETARIA DE 

OBRAS O ROÇAMENTO DO MATO 
NO CORREGO CERRADINHO

   É minha obrigação 
cobrar do setor 
competente a 

realização do serviço

   O Vereador Vitório De 
Simoni protocolou ofício 
na Secretaria de Obras, in-
clusive com fotos do mato 
alto existente ao longo de 
toda a extensão do Cór-
rego Cerradinho, pois há 
muito tempo verifi ca-se 
essa situação de abando-
no com uma das princi-
pais avenidas, sendo ela 
inclusive uma das entra-
das da cidade, permane-
cendo com o mato muito 
alto, impedindo a passa-
gem da água e até árvores 
crescendo no local, além é 
claro do péssimo aspecto 
visual que causa a quem 
chega no município. O 
Vereador solicitou que se 
providencie a limpeza no 
córrego, desobstruindo o 
canal, para a livre passa-
gem de água, o roçamento 
do mato nas laterais, rea-
lizando a limpeza desde o 
início até o fi nal do Córre-
go Cerradinho, conside-
rando que numa eventual 
chuva torrencial, haverá 
risco de alagamento, em 

que a água invadirá al-
guns estabelecimentos co-
merciais da Av. Carlos Ber-

chieri, como já aconteceu 
recentemente. “Essa, além 
de ser uma prerrogativa 
que o cargo me confere, 
é minha obrigação cobrar 
do setor competente da 
Prefeitura a realização do 
serviço” conclui o Verea-
dor Vitório de Simoni.

do necessário, além do 
comparecimento obriga-
tório 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 necessi-
dades do mercado, tanto 
no setor produtivo como 
de serviços. Os alunos 
que se formam na Fatec 
podem atuar em diver-
sas áreas, como usinas, 
laboratórios de produ-
ção de bebidas, a cacha-
ça e a cerveja, por exem-
plo, produção industrial, 
energias renováveis, en-
tre 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 Julio Souza.
   De acordo com a co-
ordenadora Simone Ro-
berta Scatolin, a Fatec 
Jaboticabal conta com 
diferenciais importan-
tes para a formação do 
aluno e a garantia de um 
profissional de sucesso. 
“Temos cinco laborató-
rios totalmente equi-
pados, inclusive para a 
produção de cervejas, 
área experimental para 
plantio agrícola, estu-
fa, entre outros. Conta-
mos com parceria com 
a Unesp de Jaboticabal, 
seja para pesquisa ou 
estágio. O aluno da Fatec 
tem condições de seguir 
uma carreira de suces-
so”, conclui Simone.
   Para mais informações, 
o telefone de contato da 
Fatec é o (16) 3202-6519.

SEGUINDO A RISCA – 
Cozinheiras municipais 
agora ganham nova 
cozinha e um manual 
de conduta. Não segue 
para ver o que aconte-
ce.
VAI TER FESTA – Ape-
sar da torcida dos “con-
tra’, dos “meio-contra”, 
e dos que “não sei o que 
está acontecendo, mas 
sou contra”, a Festa do 
Quitute vai acontecer. 
BAIXANDO O ESPÍRITO 
DA XUXA NOS ASSESSO-
RES – Seguindo a regra 
de que não basta curtir, 

FIQUE SABENDO

 Tive outro dia uma extrema 
grata surpresa de conhecer na 
Faculdade São Luis uma pes-
soa que é referência para mim 
e para todos, quando o assun-
to é fé,coragem e valentia.
   Ele hoje tem 18 anos de ida-
de. Nasceu com uma condição 
chamada artrogripose,que o 

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL
tem que comentar, as-
sessores agora ensaiam 
a música da Rainha dos 
Baixinhos para agradar 
o chefe: Parabéns, tchu, 
tchu...
LEGENDA DA FOTO 
II – Sorte que as fotos 
postadas no perfi l ofi -
cial do município não 
possuem legendas. Se 
tivessem seriam bem 
engraçadas ou catastró-
fi cas.
SEMPRE SURPREEN-
DENDO – Equipe de 
Trânsito faz o trabalho 
e recebe elogio da che-

fi a: Sempre surpreen-
dendo. Ué, mas não era 
para fazer assim?
AUMENTANDO O DESES-
PERO – O aumento dos 
subsídios votado pelos 
vereadores ainda ecoa 
pelo Paço Municipal. 
Dizem que só está fal-
tando gritar que a culpa 
não é da Administração. 
Mas, ninguém ouve.
OLHA ELA, OLHA 
ELA – Onde tem avan-
ço, aprendizado e re-
novação, Jaboticabal 
está! Olha ela, olha ela!!! 
Onde mesmo??? 
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Confi ar e apoiar

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

P/ Maria Cappatto

IGNORÂNCIA... CHAGA DA  HUMANIDADE

   Produtores de pequeno 
porte e da agricultura fami-
liar nas áreas de olericultura, 
fruticultura, pecuária de lei-
te, cafeicultura, entre outros, 
se associam ou constituem 
cooperativas. Daí fazem seu 
plano de trabalho: defi nem 
galpões de armazenamento 
ou processamento, escolhem 
câmaras frigorifi cas para 
preservar os produtos ou 
decidem por veículos para 
transportar a produção, por 
exemplo. Assim agregam 
valor para o que produzem, 

ta etapa, R$ 58.556.336,78 
como apoio dentro de um to-
tal de total de mais de R$92 
milhões, que serão utiliza-
dos para que associações e 
cooperativas coloquem em 
prática ações que possibili-
tarão mais renda aos peque-
nos produtores e desenvolvi-
mento à agricultura paulista. 
O número de Manifestações 
de Interesse triplicou nesta 
nova etapa, a sexta Chama-
da Pública do Microbacias 
II. Houve um crescimento de 
173,77%, o que demonstra 
que estamos no caminho cer-
to para agir em prol da agri-
cultura paulista.
   Entre 2011 e 2015, foram 
realizadas seis Chamadas 
Públicas sendo efetivamente 
implantadas 203 Iniciativas 
de Negócio, que benefi ciam 
111 associações e 62 coo-
perativas de produtores ru-
rais, totalizando R$ 82,94 
milhões em apoio a essas or-
ganizações. Também foram 
aprovados 27 projetos co-
munitários de comunidades 
indígenas (6) e comunidades 

mentos e valores que nos 
elevam  na hierarquia  maior,  
criada por DEUS                
   A  descobertas vivas  nas-
ceram nos tempos para co-
nhecimentos básicos da vida 
eterna do espírito. Conhece-
reis a verdade e ela vos liber-
tará.           
   NOVOS CAMINHOS
   Os caminhos foram aber-
tos na codifi cação de ALLAN  
KARDEC, onde nasceu  novas  
teorias  e conhecimentos,  
que procuraram modifi car os 
pensamentos e os modos de 
viver dentro da vida religio-
sa.                 
   ÍNDICE DE VALORES                             
   Infelizmente  a ignorância  
retarda  a evolução, que pas-
sa a ser lenta  no decorrer dos 
tempos. Para ser mais avan-
çada requer conhecimentos  
e muito estudo. Temos que 
vencê-la, para nascer a  sabe-
doria que nos conduz a um 

estabelecem melhores con-
dições para vender ou para 
comprarem insumos neces-
sários de forma mais favorá-
vel. Isto é o Programa PDRS 
(Programa de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável), o 
Microbacias II.
   No próximo dia 31 de maio, 
no Palácio dos Bandeirantes, 
teremos a assinatura de mais 
133 Termos de Compromis-
so com as organizações de 
produtores que tiveram Pro-
posta de Negócio aprovada 
na sexta Chamada Pública do 
Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável Microba-
cias II - Acesso ao Mercado, 
executado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, 
por intermédio da Coordena-
doria de Assistência Técnica 
Integral (Cati).
   O governador Geraldo Al-
ckmin sabe da importância 
desse investimento – espe-
cialmente em tempos de 
crise nacional - e manteve o 
programa, acompanhando 
pessoalmente sua implanta-
ção. Serão repassados, nes-

   A eternidade é repleta de 
ações  e reações. Tudo pode 
mudar. Porque a vida do es-
pírito continua, é eterna e 
duradoura no além túmulo e 
na vida junto do corpo, den-
tro do conhecimento ALMA 
dos encarnados.
   DEUS É NOSSO PAI  E CRIA-
DOR 
   A nossa trajetória  é lon-
ga, passando pelos séculos  e 
por vários mundos, de acor-
do  com a evolução. Evolu-
ção é crescimento espiritual,  
para adquirirmos conheci-

quilombolas (21), totalizan-
do R$ 3,76 milhões.
   Das 133 propostas apro-
vadas nesta nova Chamada, 
89 são de associações com 
2.123 benefi ciários e 44 de 
cooperativas com 1.485 be-
nefi ciários. Os 3.369 produ-
tores benefi ciários apresen-
taram projetos voltados a 
diversas cadeias produtivas 
como olericultura, fruticul-
tura, leite, grãos, café, mel, 
piscicultura, cana-de-açúcar, 
citricultura, mandioca, uru-
cum, amendoim, maricultura 
e pinus.
   Os projetos viabilizarão 
a compra de equipamen-
tos, maquinários e veículos; 
construção de casas de em-
balagens; reformas e demais 
melhorias que transformam 
o dia-a-dia dos produtores e 
das produtoras. As Propostas 
aprovadas estão distribuídas 
em todo o território paulis-
ta, benefi ciando diretamente 
6.267 famílias de produtores 
rurais, das quais 5.819 são 
agricultores familiares.
   Agora, na sexta etapa, nós 

plano superior, dentro da 
hierarquia de valores.       
   A VIDA CONTINUA 
   O tempo passou e a fonte  
de conhecimentos aumen-
taram. Ouça quem tem ou-
vidos de ouvir e veja  quem 
tem olhos de ver. A vida se-
gue caminhos que pode nos 
dar diretrizes seguras para 
chegarmos à evolução. Tudo 
depende de nós.               
   TEMOS QUE VENCER,  PARA 
PROGREDIR
   São etapas vivas, onde 
reencarnamos em mundos 
diferentes, para criarmos a 
força do bem, do amor, do 
perdão, aprendermos a viver 
seguros  e cientes da respon-
sabilidade do trabalho no 
cumprimento dos deveres,  
para termos direitos.        
   O LAR TEM QUE SER ABEN-
ÇOADO POR DEUS
   O relacionamento tem que 
existir no lar, dentro da fa-

aceleramos procedimentos 
para deixar o acesso ainda 
mais fácil. Isso se deu à luz 
de uma conquista importan-
te, com o Banco Mundial di-
latando o prazo - que estava 
vencido - para a aplicação do 
programa.
   Foram feitas também me-
didas importantes de sim-
plifi cação burocrática. A agi-
lização desse acesso é tão 
importante e capaz de trans-
formar vidas. O pagamento 
fi cou ainda mais fácil com o 
Fundo de Expansão do Agro-
negócio Paulista (Feap) fi nan-
ciando a contrapartida dos 
projetos.
   Somos entusiastas do Mi-
crobacias II porque ele é dife-
renciado, trata a agricultura 
familiar e o pequeno agricul-
tor não de uma forma pater-
nalista ou com assistencia-
lismo, mas dando condições 
de seguir o próprio caminho 
e tomar rumo para se desen-
volver. Valoriza o trabalho 
acima de tudo.
   O Projeto, que conta com 
recursos do Banco Mundial, 

NÃO ALCANÇOU?

Pr. Anastácio Martins

Se você não alcançou o fa-
vor do Senhor é porque você 
não O buscou de todo o seu 
coração. Porque aquele que 
pede recebe; e, ao que bus-

te perdoar e curar todas as 
feridas tanto da alma como 
do espírito. Muitos têm per-
dido a benção por achar que 
Deus não os ama mais, nem 
se importa com eles e aca-
bam desistindo do caminho 
e nunca param para pen-
sar que o erro não esta em 
Deus, mas sim neles, quan-
do a pessoa não reconhece 
que está errada tudo que ela 
faz não próspera e nada da 
certo, ela fi ca triste sem for-
ças para continuar e começa 
culpar todo mundo pelo seu 
fracasso. Mas em nenhum 
momento ela para, e pensa. 

ca encontra. Se você deseja 
alcançar, entrega o teu cami-
nho ao Senhor e confi a Nele, 
mesmo que tudo ao seu re-
dor diz que não, e você não 
vê um saída continue bus-
cando em oração e na Palavra 
de Deus o seu socorro, por-
que a porta que Deus abriu 
ninguém poderá fechar; você 
não precisa viver com medo 
de nada, apenas abra o seu 
coração para Deus e conte 
tudo o que você tem feito, 
com certeza Ele quer te ou-
vir mesmo que você tenha 
pegado muitos caminhos er-
rados, Deus está disposto a 

O que eu estou fazendo? 
Porque tudo esta dando er-
rado? Será que eu estou fa-
zendo tudo certo? Ela não 
consegue nenhuma respos-
ta, sabe por quê? Porque ela 
está como os amigos de Jó, 
que vendo o sofrimento dele 
só sabiam dizer que Jó tinha 
pecado contra Deus ao invés 
de lhe dar forças naquele 
momento eles o acusavam. 
Então Jó, tomando um peda-
ço de telha para raspar com 
ele as feridas, assentou-se 
no meio da cinza, e cain-
do em si disse: Meu Deus o 
que eu tinha mais medo me 

aconteceu. Jó descobriu o 
porquê de todo aquele sofri-
mento, ele tomou uma apo-
sição e ao invés de fi car com 
raiva dos amigos ele come-
çou a orar por eles e Deus vi-
rou o cativeiro de Jó dando 
a ele tudo em dobro o que 
havia perdido. Faça como 
Jó ore ao Senhor teu Deus 
e peça para Ele lhe mostrar 
onde você esta errando ao 
invés de achar que você esta 
fazendo tudo certo, e não 
culpe mais ninguém, apren-
da a assumir o seu erro, e 
quando as coisas não saí-
rem do jeito que você quer, 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Prolongue sua juventude, EVITANDO 10 HÁBITOS PREJUDICIAIS À TUA SAÚDE
   O avanço da idade é ine-
vitável. O processo pode ser 
mais avançado para um e me-
nos para outros, mas todos 
iremos envelhecer. Já per-
cebeu que algumas pessoas 
parecem mais velhas do que 
outras, mesmo tendo a mes-
ma idade? Claro que todos 
querem prolongar a juven-
tude o máximo que podem, 
mas como isso é possível? 
O segredo está nos hábitos. 
Veja o que você faz todos os 
dias e repare se os seus hábi-
tos lhe ajudam a envelhecer 
com saúde e parecer mais jo-
vem do que realmente é.
   Envelheça com saúde evi-
tando esses 10 hábitos diá-
rios que muitos ainda pos-
suem: Na edição anterior 
colocamos cinco hábitos, e 

micos
   Não se esqueça que os pro-
dutos químicos estão por 
toda parte, na comida que 
comemos, nos produtos de 
limpeza que usamos… Al-
guns produtos contêm diver-
sos tipos de sulfato, parabe-
nos (comum nos cosméticos) 
e ftalato que agem como 
veneno em nossos corpos e 
hormônios. Veja se os pro-
dutos que você adquire são 
livres de produtos quími-
cos como esses, pois, além 
de serem nocivos à saúde, 
também causam envelheci-
mento precoce. Comece a ler 
o rótulo dos produtos antes 
de comprá-los, e se possível 
opte por orgânicos.
   8. Momentos íntimos sem-
pre!

nessa edição completamos 
com os outros cinco hábitos, 
completando assim os 10 há-
bitos citados...
   6. Ser Anti-social
  Sua vida pode estar total-
mente ocupada pelo trabalho 
e pela casa – mas assegure-
se de que isso não vai lhe to-
mar a vida social. Tenha seu 
tempo de diversão, de passar 
um tempo com os amigos e 
familiares. Isso é ótimo para 
relaxar. Faça um jantar, um 
café da tarde para socializar, 
jogar conversa fora, dar risa-
da. Lembre-se que não é só 
você que precisa dos amigos 
– eles também precisam da 
sua companhia, então este-
ja sempre presente para não 
perdê-los.
   7. Excesso de produtos quí-

   Além de fortalecer o seu 
relacionamento, o sexo traz 
muitos outros benefícios 
para a sua saúde, mas o 
avanço da idade e até mes-
mo a falta de tempo fazem 
com que o interesse sexual 
diminua aos poucos. Mante-
nha sempre a intimidade em 
dia. Dessa forma, vai reduzir 
níveis de estresse, fortalecer 
sua imunidade e sua vitalida-
de.
    9. Exercícios por obrigação
  Se você está praticando 
exercícios única e exclusi-
vamente para perder peso, 
está fazendo errado. O moti-
vo para se exercitar deve ir 
muito além do estético, e se 
sentir bem consigo mesmo é 
um deles. Quando nos me-
xemos, produzimos “hormô-

nios da felicidade”, e esse é 
o tipo de prazer que precisa-
mos ter em mente durante a 
academia ou outra atividade 
física. Se continuar a pensar 
no quanto está fora de forma 
e sentir culpa por isso, vai 
perder os verdadeiros bene-
fícios de se exercitar, que é 
inclusive se sentir bem!
   10. Ser sério demais
   A idade pode trazer aque-
la melancolia, aquela tris-
teza… Mas não é sua culpa, 
certo? Então por que deixar 
tomar conta? Um dos princi-
pais fatores que envelhecem 
mais as pessoas é o mau hu-
mor, a tristeza. Remova isso 
de sua vida e substitua por 
um sorriso. Não leve tudo 
tão a sério, nem carregue 
nas costas os problemas 

continue confi ando no Se-
nhor. Deus vai te dar muito 
mais do que você pediu ou 
pensou. Porque agora você 
alcançou o favor do Senhor. 
(Leia o livro de Jó) Que Deus 
te abençoe. Em nome de Je-
sus! Está é a minha oração. 
(Catedral do Povo De Deus. 
Av: Benjamim Constant Nº 
789) Ouça o nosso progra-
ma (A Verdade Da Palavra). 
Diariamente Na Gazeta FM 
107,9 das 05h30mim ás 
06h30mim e das 22h00mim 
ás 23h00mim Seg. a Sex. fa-
cebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com            

dos outros. Lembre-se de 
ser otimista o tempo todo. 
Quanto mais otimismo ti-
ver, mais jovial será.
Onde quer que VOCÊ este-
ja, nunca perca a oportu-
nidade de dar uma enorme 
gargalhada...POIS  RIR, SOR-
RIR MUITO - TORNA A VIDA 
SAUDÁVEL, FELIZ E UMA 
BENÇÃ.

está promovendo mudanças 
econômicas e sociais signifi -
cativas nas organizações ru-
rais, a partir do momento em 
que permite que os agricul-
tores sejam gestores do pró-
prio negócio. Essa é a grande 
inovação. Sem interferência 
de terceiros, é o produtor 
quem agrega valor à sua pro-
dução, planeja suas ativida-
des, escolhe como vender e 
tem a liberdade de alterar o 
rumo de seus negócios. 
   Além disso, temos felizes 
exemplos como o da Aldeia 
Ekeruá, de Avaí. Com a ga-
rantia de uma renda melhor, 
as moças encontraram um 
trabalho mais digno e aban-
donaram as noites nas ruas 
comercializando o próprio 
corpo. Esse regresso dos jo-
vens ao campo, de olho nesse 
lucro maior e melhor quali-
dade de vida, é uma constan-
te que nos deixa mais feliz a 
cada entrega de um projeto.
   Auxiliar o crescimento pro-
fi ssional de quem mais preci-
sa é cativante e nos dá ainda 
mais vontade de trabalhar!

   O Senhor conhece sua vida 
e sabe tudo o que você fez. 
Por isso, Ele se dispõe a der-

ramar Sua misericórdia infi -
nita sobre você.
   Pensamos que, quando ‘pi-
samos na bola’, Deus se es-
quece de nós, mas, ao con-
trário disso, Ele está bem 
perto.
   Se o sentimento de culpa 
e indignidade está arraigado 
em você, peça ao Senhor que 
lhe tire essa mentalidade. 
Jesus sabe quais caminhos 
você seguiu, Ele sabe dos 
seus pecados, da dureza em 
seu coração. Agora, Ele vem 
para salvá-lo.
   Aí está a misericórdia do 
Senhor, o coração de Jesus 
que se encontra com a nos-
sa miséria. Agora, você pode 
dizer: “Andei por caminhos 
errados, mas o Senhor estava 
comigo”.
Seu irmão,

Por  Monsenhor Jonas 
Abib

A misericórdia é para os indignos

A misericórdia é 
para aqueles que se 
sentem culpados e 
indignos

mília e aproveitemos para 
por em prática a caridade. A 
cada um será dado segundo 
suas obras. A união tem que 
fazer parte da humildade, 
como qualidade essencial  
de cada um dos participan-
tes, lutadores da paz  e da 
fraternidade. Tudo depende 
da evolução, do crescimento 
moral e espiritual, que cada 
um adquire.         
   VIVA JESUS PARA SEMPRE 
   Somos os eternos vigi-
lantes do orai e vigiai. Em 
nossas vidas, para vencer-
mos  as infl uências  nega-
tivas, precisamos acreditar 
em DEUS. Ter fé, esperança, 
praticar a caridade, para 
sentirmos dentro de nós o 
amor, sermos os fi éis tra-
balhadores da BOA NOVA, 
ONDE MUITOS SÃO OS CHA-
MADOS E POUCOS OS ESCO-
LHIDOS. VAMOS  AMAR E 
PERDOAR.

 Tive outro dia uma extrema 
grata surpresa de conhecer na 
Faculdade São Luis uma pes-
soa que é referência para mim 
e para todos, quando o assun-
to é fé,coragem e valentia.
   Ele hoje tem 18 anos de ida-
de. Nasceu com uma condição 
chamada artrogripose,que o 

  Armstrong Liberato

ASSIM SE FAZ UM GUERREIRO
impossibilitaria de andar, e 
segundo os médicos ele não 
poderia mesmo andar.
   Mas, a fé desse rapaz, a per-
sistência e amor incondicional 
de sua mãe, fi zeram a ciência 
se ajoelhar aos pés desse jo-
vem.
   Depois de 16 cirurgias,e até 
os 15 anos usando cadeira de 
rodas, ele com muita dedica-
ção, hoje estuda um dos cur-
sos mais difíceis da Faculdade 
São Luis, estudar e conhecer 
Sistemas de Informação é algo 
que não é para qualquer um.
   Nem prá mim a propósito.
   Sua mãe diz que às vezes 
é necessário brigar com ele 
para que pare um pouco de 
estudar.

   Em entrevista, sua mãe con-
ta que o desrespeito com pes-
soas com condições especiais 
é grande. Por incrível que pos-
sa parecer. Dentro de escolas, 
ônibus, pessoas que não ce-
dem o assento que é destina-
do a esses casos.
   É interessante que as pesso-
as ainda reclamem do gover-
no e da vida, pois não fazem 
a mínima parte para ajudar 
ninguém.
   Essas pessoas sim são de-
fi cientes. E não há remédio 
que cure a falta de caráter e 
respeito.
   Quando perguntei a respei-
to da dor física e do que seria 
preguiça para ele, ele me dis-
se: “O preguiçoso além de fra-

co, é um idiota. Preguiça não 
leva ninguém a lugar nenhum, 
pois sem dor não há resulta-
do. É necessário enfrentar a 
dor, se você a enfrenta você 
vence, se não enfrenta você se 
dá mal”.
   Referência de fé. Deter-
minação. Coragem e amor à 
vida, meu amigo, e exemplo 
para seu irmão Otávio de 10 
anos. Pedro Henrique Aqua, é 
uma honra conhecê-lo, e que 
o mundo também o conheça 
para que aprenda que exis-
tem problemas que de fato 
são graves, mas que apesar 
da gravidade podem ser supe-
rados. E que a vida pode ser 
vista com alegria, esperança e 
beleza.
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Jaboticabal é vice-campeã no Jori 2016

Jaboticabal 
consagrou-se vice-
campeã, com 113 
ponto

A Terceira Idade de Jabo-
ticabal tem motivos de 
sobra para comemorar. 
Quando se fala em espor-

te, a equipe já fi ca dispos-
ta para se preparar e com-
petir, e o melhor de tudo, 
fi car entre os melhores 
colocados, superando ci-
dades maiores por onde 
ela passa. Para isso eles 
têm competência e atra-
em a atenção de todos os 
presentes. 

Nesse fi nal de semana, en-
tre os dias 19 e 22, a equi-
pe da Terceira Idade de Ja-
boticabal participou da 20ª 
edição do Jogos Regionais 
do idoso (Jori) em Brodo-
wski e consagrou-se vice-
campeã, com 113 pontos. 
A campeã foi Ribeirão Pre-
to, com 116 pontos. 

9º CAMPEONATO PAULISTA DE 
KUNG FU DE SÃO PAULO

   Nos dias 21 e 22 de maio 
a Academia GUARDIA TOP 
TEAM / CHAN LEE de Ja-
boticabal esteve presente 
no 9º Campeonato Paulis-
ta de Kung Fu na cidade 
de São Paulo. O evento 
aconteceu no Ginásio de 
esportes Mané Garrincha 
e contou com 62 escolas e 
cerca de 1800 atletas .
   A Academia GUARDIA 
TOP TEAM/CHAN LEE es-
teve presente com 14 
competidores e trouxe 
para Jaboticabal 19 Me-
dalhas, sendo elas, 14 
Medalhas de Ouro e 5 
Medalhas de Prata. Nossa 
cidade foi muito bem re-
presentada pelos seguin-
tes atleta: BRUCE BRAN-
DON GUARDIA - campeão 
na categoria Armas Cur-
tas e ]campeão na cate-
goria Tao Luns; RAYAN 
NICOLAS GUARDIA - cam-
peão na categoria Armas 
Duplas e vice-campeão 
na categoria Tao Luns; 
SANDRA GUARDIA - cam-
peã na categoria Comba-
te adulto avançado até 
52 kg e vice-campeã na 
categoria Tao Luns; MA-
RIA EDUARDA GUARDIA : 
campeã na Categoria Tao 
Lun; ANNA JULIA BASSI 
PEREIRA - campeã na ca-

tegoria Armas Duplas e 
vice-campeã na catego-
ria Tao Luns; RAFAELA 
KEROLYN DOS SANTOS - 
campeã na categoria Com-
bate Adulto Avançado até 
70 kg e campeã na catego-
ria Armas Duplas; MARCE-
LA STIGLIANO NERY - cam-
peã na categoria Combate 
Adulto Intermediário até 
60 kg; THIAGO DA SILVA 
LIMA - campeão na catego-
ria Combate Adulto Avan-
çado até 60 kg e campeão 
na categoria Luta Clássica 
aAançado até 60 kg; BRU-
NO FELIPE MAIK MAGA-
LHÃES - campeão na ca-
tegoria Adulto Avançado 
até 90 kg; JOSÉ PAULO DO 
RIO JUNIOR - campeão na 
categoria Adulto Interme-
diário até 85 kg; LUCIANO 
SOUZA DE ARAÚJO - cam-

peão na categoria Adulto 
Avançado até 75 kg; LUIS 
NERY - vice-campeão na 
categoria Adulto Avança-
do até 65 kg; MILER HEN-
RIQUE VIEIRA - vice-cam-
peão na categoria Adulto 
Intermediário até 70 kg; 
ALEXANDRE DE LIMA GE-
NARO - quarto colocado 
na categoria Adulto Avan-
çado até 70 k. A equipe foi 
liderada pelo professor 
VALMIR GUARDIA e está 
classifi cada para partici-
par do Campeonato Bra-
sileiro que irá acontecer 
nos dias 20 e 21 de agos-
to a e procura possíveis 
patrocinadores para par-
ticipar do próximo even-
to. A Academia agradece 
a todos que incedntivam 
esse esporte e ao jornal A 
GAZETA

Atletismo da FAE Jaboticabal conquista 
23 medalhas no Circuito Sesi

   A equipe de Atletismo da 
FAE Jaboticabal esteve no 
dia 14, sábado, em Matão, 
com 43 atletas que fi zeram 
bonito ao representar o 
município ao conquistarem 
um total de 23 medalhas. 
As categorias que participa-
ram do 2º Circuito SESI FPA 

de Atletismo foram sub 12 
masculino e feminino, e sub 
18 masculino e feminino. 
   A competição envolveu 
830 atletas de toda a região 
na Pista Municipal de Atle-
tismo de Matão.
   A equipe, comandada 
pela professora Roberta 
de Oliveira, conquistou 10 
medalhas de ouro, seis de 
prata e sete de bronze, to-
talizando 23 medalhas. 
   “As crianças de treina-

mento da FAE e do projei-
to NACA com professores 
Valmir Rodrigues e Valdi-
vino Santos, conquistaram 
medalhas e foi uma honra 
levar cada uma delas prá 
essa competição, com mar-
cas muito boa e resultados 
melhores ainda. Agradeci-
mentos à professora Rober-
ta Oliveira por ter orientar 
e ir para o  caminho certo. 
Parabéns a todas as crian-
ças”, agradece Valdivino.

THOMAZINHO

A competição 
envolveu 830 atletas 
de toda a região

Três carros caem em cratera em obra da 
prefeitura, na Aparecida

Motoristas � caram no prejuízo; Prefeitura se isenta de responsabilidade 

Por Alexandre Rocha
   A cratera que engoliu 
três carros e uma esca-
vadeira na Avenida Pau-
lino Braga, no sábado 
(21), após forte chuva, 
assustou bastante gen-
te e causou prejuízo 
para os donos dos au-
tomóveis. Após o sus-
to, fi cou a dúvida sobre 
quem irá pagar pelos 

gastos com o conserto 
dos veículos. Para a Pre-
feitura, a empresa que 
realiza as obras de dre-
nagem na avenida é a 
responsável. A empresa 
afi rma que irá averiguar 
as causas do acidente, 
pois o local estaria in-
terditado.
   João do Pito é o pro-
prietário de um dos 

veículos que caíram na 
cratera. O aposentado 
afi rma que ainda não 
tem ideia de quanto 
custará o conserto, mas 
adiantou que o diagnós-
tico não é muito bom: 
motor de arranque 
quebrado, pára-choque 
amassado e água no 
motor. Segundo ele, o 
orçamento será encami-
nhado para a Prefeitura 
e empresa responsável 
pela obra.
   Pito conta que foi a um 
bar na Rua Quintino Bo-
caiúva na noite de sexta 
(20) e estacionou o auto-
móvel na mesma rua. Na 
hora de ir embora, sur-
giu o problema. “O carro 
estava atolado, desceu 
sozinho. Ninguém con-
seguiu tirar, nem com 
caminhonete. Saí de lá 
e resolvi ir embora. De 
manhã, quando voltei lá 
para ver, estava aquele 
desastre”, conta.

   O aposentado, que 
precisou pagar por um 
guincho para tirar o 
carro de lá, contesta o 
serviço de sinalização 
feito. “É uma coisa mal 
feita. A rua tinha que 
estar fechada com um 
monte de cones, com 
fi ta. Mas lá tinha um 
cone encostado na sar-
jeta e o trânsito fl uin-
do”, afi rmou.
   Em entrevista à rádio 
101 FM, o Secretário de 
Obras, Virgílio Greggio, 
afi rmou que o ocorrido 
não é problema da Pre-
feitura. “A obrigação e 
responsabilidade é toda 
da empresa que está fa-
zendo o serviço”, disse.
Greggio falou ainda que 
o local estava interdita-
do e culpou uma pos-
sível ação de vândalos. 
“Quando nós saímos 
à tarde, deixamos as 
duas ruas interditadas 
com cones e fi ta zebra-

da. O que ocorre é que 
os vândalos vão lá e 
abrem. Apesar de que 
isso não tira a respon-
sabilidade do motoris-
ta, porque se ele está 
vendo que tem cone e 
tubos, tem que ter certo 
cuidado”, criticou. 
   Danilo Nassif, da J. 
Nassif Engenharia, em-
presa que realiza obra 

de galeria de águas plu-
viais no local do aciden-
te, afi rmou ao Jornal 
A GAZETA que as cau-
sas serão averiguadas, 
“uma vez que os veícu-
los transitavam em via 
interditada”. A empresa 
diz, ainda, que ressar-
cirá os prejuízos que 
forem da sua responsa-
bilidade.

Parabéns ao me-
dalhista campeão 
Newton Antonio 
Macri, medalha 
de ouro no Xa-
drez masculino no 
JORI 2016.

Na foto ele está  
ao lado do irmão 
Macri Júnior, 
também fera no 
esporte.
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GENTE ESPECIAL
Mário 
Augusto 
Durval

ANIVERSARIANTES

Um carteiro brilhante
Por Alexandre Rocha
   Há 10 anos, Mário Augusto 
Durval é carteiro. Casado e pai 
de duas mulheres, ele coleciona 
grandes experiências e é sedento 
por novos desa$ os. Este ano, Má-
rio cumprirá uma etapa muito 
especial para ele: se tornará Ba-
charel em Direito.  
   Em 1990, aos 18 anos de idade, 
ele nem sonhava em ser carteiro 
ou advogado. Mário era soldado 
na Academia da Força Aérea, 
onde $ cou por dois anos antes de 
pedir baixa. A vontade por pres-
tar concursos e conhecer Léia, 
mãe de suas $ lhas, in' uenciaram 
na decisão. “Lá eu tinha discipli-

na de vida. Aprendi que tudo o 
que nós queremos é com dedica-
ção e estudos”, a$ rma.
   De lá para cá, Mário atuou 
bastante tempo como promotor 
de vendas freelancer de marcas 
mundialmente conhecidas. En-
tretanto, a falta de estabilidade 
$ nanceira o deixava inquieto. A 
saída era passar em um concurso. 
E deu certo. Na segunda tentati-
va, foi aprovado nos Correios. Na 
pro$ ssão, encontrou o que preci-
sava, conheceu várias cidades e 
viveu experiências boas e ruins. 
Mas ele queria mais.
   Certo dia Mário arranjou um 
freelance nos Correios para um 

rapaz que cursava Direito. O es-
tudante estimulou o carteiro a 
também começar a faculdade e 
tentar uma nova carreira. E foi o 
que ele fez. O destino fez com que 
ele começasse logo na primeira 
semana de provas e enfrentasse 
inúmeros desa$ os. “Chega no $ -
nal do dia você só quer descansar, 
porém, eu não queria $ car nessa 
situação. Queria algo a mais”, 
conta o carteiro que precisou di-
versas vezes estudar em cima da 
bicicleta.
   Sempre determinado, ele con-
tou com a ajuda da esposa em 
todos os momentos, inclusive na 
hora de fazer os trabalhos de fa-

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

   O mulher. Pergunte ao 
dono do buteco o que eu 
estava fazendo lá, como 
resposta ele vai dizer, 

culdade. “Costumo dizer que ela 
é a minha outra metade. Eu devo 
muito à ela”, diz.
   Mário teve que superar a des-
con$ ança de pessoas que não 
acreditavam em seu potencial e 
fez jus àqueles que incentivaram. 
Ser juiz federal é um objetivo que 
parece ser questão de tempo para 
alguém tão inteligente e articula-
do, que sempre encarou tudo de 
frente e obteve êxito. Isso o torna 
“gente especial”. Mário é guer-
reiro e, por mais que os desa$ os 
surgissem, ele sempre mirou em 
seus objetivos e foi provando que 
é possível alcançá-los.   

A linda fl orzinhaYASMIN, fi lha de Juliana e Maurício Andra-
de, completou 2 aninhos dia 26. YASMIN, que a felicidade sempre 
permaneça ao seu lado. Muitos anos de vida com muita paz e amor. 
PARABÉNS!

JOSÉ CARLOS HORI

TEMOS ESTERCO ORGÂNICO 
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) 3406-5510

Que este dia e todos os demais sejam recheados de 
saúde, inúmeras e novas oportunidades, concretização 
de sonhos, simpatia e carisma para contagiar ainda 
mais suas amizades. Que você tenha sempre bons mo-
tivos para empreender projetos com muita serenidade e 
vencer quaisquer obstáculos. Os homenageados de hoje, 
somos todos nós que temos o prazer da sua amizade. FE-
LICIDADES PELO DIA 02 DE JUNHO!

RONALDO HANNS, que esta comemoração lhe traga dias es-
plêndidos, cheios de paz, harmonia e a certeza de um futuro promis-
sor e feliz. PARABÉNS PELO DIA 02!

SEBASTIÃO FAVORINO, neste dia especial sinta o prazer da  
vida como dádivas dos céus, alegrias infi ndas e votos infi nitos de 
muitas felicidades na comemoração do dia 02 de junho.

RODRIGO DANTAS DE LUCAS, que o dia 02 seja eternizado, 
insubstituível e indispensável para a sublime existência de harmo-
nia e paz. FELICIDADES!

que eu estava toman-
do no bico uma garrafa 
de cachaça, afogando as 
mágoas de uma mulher 
que por outro deixou de 
amar.
   De agora em diante mi-
nha vida vou mudar, se 
passar pela igreja e me 
ver de joelhos a orar, 
pode ter a certeza que es-
tarei agradecendo a Deus 
por mais uma oportuni-
dade me dar. Vou conhe-
cer alguém que muito irá 
me amar e juntos sere-
mos felizes até a morte 
nos separar.
   Obrigado Deus por me 
aceitar na sua casa e mui-
to me amar. Ooo Vichi, vi-
chi, vichee!!!



6 SÁBADO, 28 DE MAIO DE 2016

CLÁUDIA REGINA DEDIANO D`ANTONIO - ME, torna pú-
blico que requereu junto à CETESB a Renovação da Licença de 
Operação para a atividade de Serviços de Jateamento de Granalha, 
sito à RUA PEDRO MESQUITA CAMBUY, Nº 200, DIST. IND. 
ALFREDO M. BERTONI - Pitangueiras/SP.

LUIS FERNANDO DOS SANTOS - MÁRMORES E GRANI-
TOS - ME, torna público que requereu junto à CETESB a Licença 
Prévia para a atividade de Fabricação de Produtos de Marmora-
ria, sito à RUA PEDRO MESQUITA CAMBUY, 187 e 207, DIST. 
IND. ALFREDO M. BERTONI - Pitangueiras/SP.

ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP torna 
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Ope-
ração N° 52001926, válida até 24/05/2021, para Posto de Com-
bustível à RUA SERGIPE, 401, CENTRO, PITANGUEIRAS/SP.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ALEXANDRE 
CARRÃO CASTAGNOLLI

(Prenotação 149.782 de 07/03/2016)

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 a Alexandre Carrão Castagnolli, RG nº 
19.232.237-0-SSP/SP, CPF nº 141.197.458/13, brasileiro, divor-
ciado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Lions 
Internacional, número 131, Jardim Tangará, que nos termos do ar-
tigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômica 
Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imobili-
ário nº 144440297121, garantido pela alienação fi duciária, regis-
trada sob nº 17 na matrícula nº 8.536, que grava o imóvel situado 
na Rua Lions Internacional, número 131, Jardim Tangará, vem lhe 
notifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 
31, 32 e 33, apurado pela credora até o dia 03/03/2016, no va-
lor total de R$13.840,83 (treze mil, oitocentos e quarenta reais e 
oienta e três centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros 
de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamen-
to, 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-fei-
ra, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima mencionado 
e mais o valor de R$178,46 (cento e setenta e oito reais e quarenta 
e seis centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudi-
cial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir 
desta data.

Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de que o não cumpri-
mento da obrigação no prazo estipulado garante à credora fi duciá-
ria 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 da Caixa 
Econômica Federal.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em jor-
nal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 23 de maio 
de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e 
subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

A empresa COLIBRI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S/S LTDA., inscrita no CNPJ 
14.026.329/0001-36, vem por este informar seu dis-
trato social assinado na data de 13/11/2015.

A empresa ECOCARDIOGRAMA SÃO MARCOS S/C 
LTDA, situada a Av. Clotilde Verri, s/n – Nova Jaboticabal, Ja-
boticabal-SP – CNPJ. 03.802.341/0001-79 estará arquivando seu 
Distrato Social assinado em 12/08/2015 no Cartório da cidade de 
Jaboticabal/SP.

  LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
1º Leilão 17/06/2016 - 2º Leilão 30/06/2016 às 14h

Local da realização dos leilões: Marginal da Rodovia Presidente Dutra, Km 224 - Vila Augusta, em Guarulhos-SP

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 200 M2 - JABOTICABAL - SP
Antonio Sanches Ramos Junior, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 677, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado 
pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas 
datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97.
Localização do imóvel: Jaboticabal - SP. Jardim Pedroso. Rua Almeida Junior, 60. Casa. Áreas totais: terr. 264,00m² e constr. estimada no local 
200,00m². Matr. 15.457 do RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes da divergência da área construída que vier a ser 
apurada no local com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 17/06/2016, às 14h. Lance 
mínimo: R$ 225.000,00 - 2º Leilão: 30/06/2016, às 14h. Lance mínimo: R$ 135.000,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão)
Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio 
perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis 
disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.sodresantoro.com.br

Para mais informações - tel.: (11) 2464-6464
Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 677

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

É TUDO UM TRUQUE

   A elegância de uma 
maquiagem é percebida 
pela sutileza. O limite 
dos produtos e o cuidado 
para não cair no exagero 
evitarão a criação de uma 
face artifi cial, e ao olhar-
se para o espelho, perce-
berá a valorização da sua 
beleza natural. A maquia-
gem sofi sticada se desvia 
de tudo que parece fake 
ou forçada demais. É im-
portante entender que 
nem tudo é para todos,e 
que às vezes algumas coi-
sas não fi carão bem em 
você. Cada rosto tem uma 
estrutura e merece ser 
respeitada e valorizada.  
Existe uma forma de ou-

sar na maquiagem de ma-
neira neutra. Você pode 
usar qualquer cor, desde 
que seja sutilmente, em 
uma pequena quantidade, 
para dar apenas um toque 
de cor, um ponto de luz 
no rosto. Acredito que um 
dos erros mais vistos por 
aí, são maquiagens muito 
pesadas e olhos extrema-
mente carregados.
   Aposte na leveza, ela é 
uma opção chique e cer-
teira.
   Lembrem-se: na ma-
quiagem o menos é mais.
Mas, não se esqueçam da 
postura, sorriso e educa-
ção.
   Agradecimento: PERFU-
MARIA BERALDO

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 
TERCILIA 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 

POSTO BEIRA RIO JABOTICABAL torna público que reque-
reu da CETESB as Licenças Previa e de Istalação para Comércio 
Varejista de Combustível e Lubrifi cantes para Veículos; sito à Rua 
dos Expedicionarios, 33 - Centro - Jaboticabal/SP.

   A TERCEIRA VISÃO – ANO 
IV DA NOVA ERA
   GRANDE CRUZADA DE 
ESCLARECIMENTO
   DILMA, PT, LULA, LUTAM 
DESESPERADAMENTE QUE-
RENDO ENCOBRIR O SOL 
COM A PENEIRA.
   Primeiramente esclareço 
que a chamada desta maté-
ria, não se resume apenas à 
sigla partidária ou aos per-
sonagens em questão, pois 
se estende à todas as demais 
personalidades do sistema 
governamental, que convive-
ram ou convivem com as tra-
mas da corrupção (governar 
em proveito próprio) em de-
trimento ao trabalho honesto 
em favor das melhores con-
dições para um povo e até a 
humanidade.

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

EIS O APOCALIPSE – A CRISE POLÍTICA DO PONTO DE VISTA CÓSMICO
   De um lado, que é a minha 
visão do ponto de vista terrí-
cola, fi ca aqui a nossa repul-
sa aos indignos governantes 
que mesmo tendo vindo à 
tona as evidencias compro-
batórias de que usurparam 
do erário público, desde dé-
cadas, cuja única preocupa-
ção foi (e continua sendo) 
a de usar o Poder Governa-
mental para alimentar suas 
contas bancárias particula-
res, em paraísos fi scais. Tudo 
isso vindo à tona através do 
Ministério Público nas prin-
cipais diligencias anticorrup-
ção cognominadas Mensalão, 
Lava Jato, dentre outras e 
mais outras CPI´s.
   Enquanto isso (no decorrer 
dos anos em que os esque-
mas estavam em andamento) 
e ainda hoje, em que a crise 
assola o país, assistimos o 
espetáculo propiciado pela 
mídia, cujos hábeis artistas 
se digladiam no palco da 
Administração Publica. To-
dos os envolvidos não tem a 
hombridade de repudiarem-
se, ante tamanha perversida-
de, escancarada aos olhos de 
todos. Em vez disso, lutam 
desesperadamente para ta-
parem o sol com a peneira, 

pois querem se safar dos 
atos levianos que praticam, 
primeiro por tê-los pratica-
dos despudoradamente e, 
agora, tentando justifi car o 
injustifi cável. 
   Bom. Todas e demais con-
siderações são irrelevantes 
no momento, pois a falca-
trua está exposta para quem 
tem olhos para ver e ouvidos 
para ouvir.
   De outro lado, vamos exa-
minar a questão sob o ponto 
de vista Cósmico. As Hostes 
Galácticas composta pelos 
Mestres Ascencionados que 
dão sustentação a esta hu-
manidade na fase infantil do 
conhecimento cósmico, tais 
como, Ashtar Sheran, Jesus, 
Quere-te-ká do Conselho da 
Sublime Trindade, Ramatis, 
Saint Germain, Kryon (do 
Serviço Magnético), Kuthumi, 
Hilarion, SaLuSa, Sananda, 
Metatron, Indio Pena Bran-
ca, os Pleiadianos,  os Artu-
rianos, e todos os demais 
Amigos Galácticos e os Seres 
Angélicos, explicitam que 
nosso Planeta Terra entrou 
na fase da 5ª Dimensão. O 
Sistema Solar em seu giro em 
torno do Sol Central está en-
trando numa zona de novas 

vibrações e energias, na qual 
a escuridão não pode mais se 
sustentar devido a tremenda 
Luz que envolve todo esta 
nova dimensão cósmica. Por 
isso esse panorama apoca-
líptico que estamos viven-
ciando. Por tanto, não é que 
o Apocalipse vai acontecer. 
Já está acontecendo. Damos 
um exemplo simples e fácil 
de entender. É tal qual uma 
enorme pedra na qual debai-
xo dela se escondem escorpi-
ões, aranhas e outros seres 
que gostam das sombras. Ao 
removermos a pedra e luz 
clareando o ambiente, eles 
fi cam apavorados e tentam 
buscar abrigo o mais rápido 
possível embaixo de outras 
sombras.
   É o que está acontecendo 
no Planeta Terra. Estamos vi-
vendo, passando, assistindo 
e sentindo o propalado Apo-
calipse que se encontra des-
crito até no ultimo livrinho 
da Bíblia, além de tantas inú-
meras profecias, tais como, a 
de N. S. de Fátima e Nostra-
damus.
   Continua na próxima se-
mana!
   Visite o site: www.aterceira-
visao.com.br
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“O abandono é a pior das violências”, 
a! rma o juiz Alexandre dos Santos

   O presidente da Es-
cola do Legislativo co-
memora os resultados. 
“Pudemos, em parceria 
com órgãos da prefeitu-
ra e magistratura trazer 
questões bastante sig-
nifi cativas, como a vio-
lência contra a criança 
e o adolescente, a mu-
lher e o idoso. Foram 
palestras bastante elu-
cidativas, com público 
bastante crítico, que 
pôde questionar os pa-
lestrantes com pergun-
tas de alto nível. Impor-
tante salientar que o 
poder público está atu-
ando, mas precisamos 
da colaboração de toda 
a sociedade”, afi rmou. 
Mesmo ponto de vista 
defendido pela verea-
dora Carlota, vice-pre-
sidente da Escola: “tra-
tarmos de temas como 
esses é vital para o de-
senvolvimento sadio da 
nossa sociedade. Que 
as pessoas denunciem, 
façam a sua parte”.
   As palestras
   Três temas foram dis-
cutidos nos dois dias 
de palestras. O juiz 
da Infância e Juventu-
de, Alexandre Gonza-
ga Baptista dos Santos, 
abriu o evento na quar-
ta-feira (18/05) com o 
tema “Violência Domés-
tica contra a Criança e 
o Adolescente”, seguido 
pela conselheira tute-
lar, Luciene Borges de 
Souza Giz.
   De acordo com o juris-
ta, há difi culdades para 

se defi nir o que signifi ca 
a violência. Mas, alguns 
pontos são imprescin-
díveis para caracterizá-
la: a noção de coerção 
impositiva de força e o 
dano que se produz em 
indivíduos ou classe, 
são características uni-
versais.
   Dados da Sociedade 
de Prevenção Interna-
cional de Prevenção ao 
Uso de Negligência na 
Infância estimam que 
a violência doméstica 
no Brasil atinjam 18 
mil crianças por dia. 
Números da Secretaria 
de Direitos Humanos 
apontam que 70% da 
violação dos direitos 
da criança e adolescen-
te são cometidos por 
algum familiar. “Isso é 
muito sério. Aquele que 
tem o dever de cuidar 
é o agressor”, defende 
Santos.
   Um estudo citado 
pelo palestrante mostra 
que no Brasil de 1980 
a 2010, os homicídios 
contra crianças e ado-
lescentes passaram de 
0,7% para 11%. “Temos 
um serviço de disque 
denúncia da Secretaria 
de Direitos Humanos 
do Brasil que, em 2013, 
registrou 162 mil rela-
tos de violência física, 
psicologia e sexual con-
tra criança e adolescen-
te”, registrou.
   Para o juiz, “o abando-
no é a pior das violên-
cias contra a criança e o 
adolescente. Não é por-
que uma criança está 
do lado de um pai e de 
uma mãe, que ele não 
está sendo abandona-
do. É muito fácil dissi-
mular e fazer de conta 
que estou cuidando. A 
criança tem o direito de 
dar trabalho, direito de 
errar, de sentir, de cho-
rar. E as pessoas não 
querem compreender. 
O mundo adulto hoje é 
covarde. E se nós não 
refl etirmos sobre isso, 
nós vamos perpetuar 
mais essas violências. 
Nós somos causadores 
disso em não querer-
mos enxergar”, e acres-
centou: “Brincar é um 

direito constitucional 
e muitos adultos não 
deixam. É através do 
brincar que a criança 
vai se desenvolver, vai 
relacionar o mundo da 
fantasia com o real. A 
violação do abuso de 
direito signifi ca violên-
cia física, sexual, negli-

gencia, abandono”, con-
cluiu.
   Algumas etapas po-
dem ajudar a identifi car 
uma situação de risco 
na violência infanto-
juvenil: Desconfi e de 
comportamentos dife-
rentes, ouça a criança, 
investigue, intervenha 
e encaminhe. 
   O Conselho Tutelar 
de Jaboticabal, por sua 
vez, tem recebido so-
mente pelo disque 100, 
ao menos duas ou três 
denúncias de violação 
dos direitos da criança 
e do adolescente por se-
mana. Para Luciene, os 
números vêm aumen-
tando, e com ele, visões 
equivocadas de que o 
órgão é simplesmen-
te punitivo e opressor, 
que tira criança de pai e 
de mãe, e isso deve ser 
desmistifi cado. Segun-
do a conselheira, não 
é raro os progenitores 
atribuírem ao Conselho 
o papel de tutor, de res-
ponsável pelos seus fi -
lhos. “Muitos pais levam 
a criança com a mala e a 
deixa na porta do Con-
selho”. Luciene ainda 
esclarece que “o conse-
lheiro não é para acon-
selhar os que procuram 
pelo serviço, e sim para 
encaminhar a pessoa ao 
órgão ou atendimento 
que melhor possa aju-
dar o usuário a resolver 
seu confl ito”.
    As denúncias podem 
ser feitas anonimamen-
te por telefone, pelo 

disque 100, 181 (no 
Estado de São Paulo), 
Delegacia da Mulher, 
Polícia Militar, Polícia 
Federal e Conselho Tu-
telar. “Não faltam meios 
hoje para fazer denun-
cias de abuso contra a 
criança e adolescente. 
Não temos que esperar 
casos como da Araceli, 
que hoje completa 43 
anos”, lembrou a conse-
lheira. 
   O acadêmico de Di-
reito, Nestor Perciano 
de Oliveira Junior, que 
participou da primei-
ra rodada de palestras, 
aproveitou para tirar 
dúvidas. “Pude ter no-
vos conhecimentos que 
tange essa questão do 
abuso sexual, a parte da 
criança e do adolescen-
te. É importante poder-
mos aderir esse conhe-
cimento e disseminar 
para nossos amigos, 
parentes, para formar 
melhor a nossa socieda-
de. O senso comum tem 
uma visão distorcida 
com relação ao Conse-
lho Tutelar, e aqui pude 
entender melhor o tra-
balho deles”, disse.
   Já na quinta-feira 
(19/05) o assunto fi cou 
por conta da coordena-
dora do Centro de Re-
ferência Especializada 
da Assistência Social 
(CREAS), Priscilla Pado-
vani, que falou sobre 
a “Violência Doméstica 
contra o Idoso”, e, na 
sequência, sobre a “Vio-
lência contra a Mulher”.

“Os idosos muitas ve-
zes não denunciam por 
medo de prejudicar os 
fi lhos, enfi m, a famí-
lia. Diante disso, que 
as pessoas repensem e 
valorizem o idoso, que 
cuidou da gente. Não 
tem como alegar que 
não tem tempo, recur-
sos. A gente sempre 
consegue quando quer. 
Descartar o idoso é uma 
coisa muito séria. Quan-
to à mulher, ela tem sim 
que denunciar qualquer 
tipo de violência. Ela 
tem que tomar ciência 
do poder que tem e fa-
zer valer seus direitos. 
Muitas vezes buscando 
nosso serviço de modo 
a tentarmos juntos, re-
solvermos a situação da 
melhor forma possível, 
porque não necessa-
riamente a resolução é 
uma prisão ou um di-
vórcio”, lembrou Pris-
cilla.
   A professora de Di-
reito, Taylise Leite, que 
acompanhou seus alu-
nos no segundo dia de 
palestras, avaliou que o 
evento é uma importan-
te atividade extracurri-
cular para estimular a 
troca de conhecimento. 
“O contato com a expe-
riência de quem está na 
linha de frente de de-
senvolvimento de po-
líticas públicas como 
juristas é imprescindí-
vel, e a Escola do Legis-
lativo está de parabéns 
em realizar esse evento 
aberto à sociedade civil 

e à comunidade, para 
que possamos discutir, 
trazer contribuições, 
encaminhar a função 
do Estado Democrático 
e através da Legislação 
e de politicas públicas 
promover os Direitos 
Humanos. Onde há ca-
sos de violência, a so-
ciedade tem que denun-
ciar e não achar que em 
briga de mulher não se 
mete a colher. Quando 
tem violação de Direi-
tos Humanos, todos so-
mos responsáveis e se 
deve fazer a denúncia”, 
ressaltou a docente.
   Emocionada, Seve-
rina dos Santos, 62 
anos, juntamente com 
o marido Francisco, 59, 
lembrou da família resi-
dente em Pernambuco e 
falou da difi culdade da 
idade. “Lembrei de não 
poder ter minha famí-
lia mais perto de mim, 
para ter alguém para 
cuidar de mim. Até ago-
ra estou podendo an-
dar, estou  lúcida, mas 
não é fácil dois idosos 
um cuidar do outro. 
Não é fácil problema de 
idoso não”, disse a apo-
sentada.
   Estiveram presentes 
às palestras os verea-
dores Junior de Vitto e 
Dra. Andréa Delegada; 
o ex-deputado federal, 
Dr. Nechar; a secretária 
de Assistência Social; 
Eliete Lopes; e a primei-
ra-dama, Cidinha Gírio, 
representando o Conse-
lho Municipal do Idoso.

     Os idosos 
muitas vezes 
não denunciam 
por medo de 
prejudicar os 
! lhos

Com o objetivo de 
discutir a Violência 
Doméstica, a Escola do 
Legislativo reuniu mais 
de 200 pessoas para 
debater sobre o tema 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal nos dias 
18 e 19 de maio. O ciclo 
de palestras marca a 
Semana de Combate e 
Prevenção à Violência 
Doméstica, instituída 
pela Lei nº 4629/2015 
no Município de 
Jaboticabal, de modo a 
estimular a população 
a re� etir e lutar contra 
este mal silencioso.

Palestras na Câmara de 
Jaboticabal abrem discussão 

sobre posse responsável 
de animais e desequilíbrio 

ambiental
   A Escola do Legislati-
vo volta a movimentar 
a galeria do Plenário da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal na próxi-
ma terça e quarta-feira 
(31/05 e 01/06). Na 
oportunidade, serão 
apresentadas palestras 
sobre o “Desequilíbrio 
Ambiental: Causas e 
consequências” e a 
“Causa Animal - Saúde, 
Abandono e posse res-
ponsável”. O evento é 

autorizado 
escrito, nas 

 Rua Almeida Junior, 60. Casa. Áreas totais: terr. 264,00m² e constr. estimada no local 
ída que vier a ser 

. 1º Leilão: 17/06/2016, às 14h. Lance 

mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio 
a dos imóveis 

gratuito e aberto a toda 
população.
   O professor doutor do 
Departamento de Ciên-
cias Exatas da UNESP, 
Newton La Scala Júnior, 
abre o ciclo de palestras 
na terça-feira (31/05), 
a partir das 19h, com 
o tema “Desequilíbrio 
Ambiental: Situação 
Global e Local”. Na sequ-
ência, o trabalho da De-
fesa Civil de Jaboticabal 
será apresentado pelo 

secretário de Obras do 
Município, Vergílio Gre-
ggio, e pelo subtenente 
do Corpo de Bombei-
ros, Rafael Maggi.
   Já para o dia 1º de 
junho estão programa-
das apresentações so-
bre a causa animal. Às 
19h, a professora dou-
tora do Departamento 
de Medicina Preventi-
va da UNESP, Adolorata 
Bianco Carvalho, fala 
sobre a “Posse Respon-

sável”. Às 19h30 entra 
em cena o “Trabalho 
da Vigilância Sanitária 
e Legislação Pertinen-
te”, com Mariana Mio-
to, do departamento 
de Vigilância Sanitária 
municipal, e a partir 
das 20h, a palestrante 
Maria Angélica Dias, 
do departamento de 
Controle de Zoonoses, 
discorre sobre o “Tra-
balho do Controle de 
Zoonoses”.



8 SÁBADO, 28 DE MAIO DE 2016

Sem dinheiro, Prefeitura terceiriza Festa do Quitute 2016
Empresa assume organização após evento ter sido cancelado

Por Alexandre Rocha
   Foi por pouco. Após 
33 anos sendo realiza-
da ininterruptamente, 
a Festa do Quitute fi cou 
perto de não acontecer 
em 2016. Sem dinheiro, a 
Prefeitura chegou a can-
celar o evento, mas um 
empresário se propôs a 
organizar a tradicional 
festa que comemora o 
aniversário de Jaboti-
cabal. Uma reunião na 
segunda-feira (23), no Sa-
lão Nobre da Prefeitura, 
e com a presença de en-
tidades, selou o acordo e 
viabilizou o evento deste 
ano.
   Na reunião, o prefeito 
Raul Girio destacou o mo-
mento ruim do município 
e afi rmou que ainda não 
terminou de pagar a festa 
do ano passado. Segundo 
ele, o evento custou R$ 
692 mil, mas ainda resta 
ser pago R$ 200 mil deste 
valor. Este ano, a falta de 
dinheiro pesou.
   A saída foi terceirizar 
a Festa do Quitute, em 

Com custo 60% menor, organizador a! rma que festa seguirá com mesmo padrão

   Há pouco mais de uma 
semana, Alexandre Costa 
não pensava em condu-
zir a Festa do Quitute, em 
2016. Inclusive, não ha-
veria mais festa este ano, 
devido a falta de dinheiro. 
Ele confessou que recebeu 
uma ligação da Prefeitura 
que informou o cancela-
mento. “Fiquei pensando 
e, como a gente é da cida-
de e trabalha com isso, e a 
gente sabe que 90% dessas 
entidades dependem des-
sa festa para viver o ano 
inteiro, e me senti na obri-
gação disso (festa) não 
acabar”, afi rma.
   Costa entrou em contato 
com um advogado da Pre-
feitura e pediu para que 
o prefeito terceirizasse a 
festa para ele. No mesmo 
dia houve uma reunião, 
O empresário saiu com 
uma planilha do último 
evento e no dia seguin-
te reafi rmou o desejo de 
organizá-lo. “Passei a noi-
te refazendo a planilha 
da minha maneira, sem 
consultar ninguém, mas 
sabendo o que eu pode-
ria baixar em preço, sem 
mexer no padrão da fes-
ta. Diminui 60% do gasto 
já”, conta.
   Há 25 anos realizando 
eventos, Alexandre Costa 
irá encarar, talvez, um de 
seus maiores desafi os::  
organizar o maior evento 
de Jaboticabal e em um 
curto espaço de tempo. 
Costa concedeu uma en-
trevista ao Jornal A GA-
ZETA e revelou detalhes 
sobre o que pensa para a 
Festa do Quitute 2016.

REUNIÃO QUE 
CONFIRMOU O EVENTO
   Na reunião de segunda, 
dia 23, a primeira infor-
mação para as entidades 
foi de que não haveria 
mais festa, mas que uma 
pessoa se disponibilizou 
para realizá-la. Foi aí que 

2016, para a empresa 
Alexandre P. da Costa 
Eventos ME, que se ofe-
receu para organizá-la. 
Com isso, a Prefeitura 
apenas cederá a Estação 
de Eventos Cora Corali-
na habilitada para a rea-
lização do evento. Cada 
entidade fi cará respon-
sável pelo seu espaço, 
arcando com o custeio 
de gás, montagem da 

pia e demais despesas 
de instalação que forem 
necessárias. A empresa 
de eventos responderá 
pela organização, com 
fornecimento de bebidas, 
contratação do parque de 
diversões, bandas, segu-
rança e estrutura.
   Dois decretos foram as-
sinados na reunião: um 
se refere à descentrali-
zação do evento, pas-

sando da Prefeitura para 
as entidades, e o outro 
nomeou o Lar Joanna de 
Ângelis entidade gestora. 
A partir desses decretos, 
um contrato foi idealiza-
do formalizando o víncu-
lo da empresa de eventos 
como organizadora do 
evento. Segundo Diego 
Braulino, responsável 
pela entidade gestora, o 
contrato está sendo ava-

liado e há poucas chan-
ces de não ser validado. 
“Ainda não sentei com ele 
(Alexandre Costa) para 
discutir o contrato, mas 
já estamos avaliando”, 
afi rmou.
   Para Joji Ariki, repre-
sentante da Associação 
Nipo-Brasileira de Jabo-
ticabal na reunião, há 
algumas preocupações 
que devem ser esclare-
cidas com o organizador 
nas próximas reuniões. 
Possíveis imprevistos 
nos dias de festa como 
incidentes com gás e 
manutenções são algu-
mas delas. “Nós traba-
lhamos com 15 fogões 
grandes de alta pres-
são e 40 fogões peque-
nos para fazer sukiaki. 
Quanto a Nipo não tem 
problema, pois é um ne-
gócio grande. Já a bar-
raca pequena não pode 
contratar uma pessoa 
para ficar de prontidão 
durante a semana para 
eventual acidente. É im-
possível cada entidade 

contratar um profissio-
nal que ficará de pron-
tidão”, referiu-se ao 
serviço que era disponi-
bilizado pela Prefeitura 
nos outros anos.
   Quanto ao aumento de 
custos para as entidades, 
Ariki acredita que não 
será muito. “Para todas 
as barracas acredito que 
dará uma diferença de 
10% este ano”, afi rma, 
calculando os gastos com 
mesas, cadeiras e gás, an-
tes custeadas pela Prefei-
tura.
     Carta na Manga
   Ariki confessa que a 
Nipo de Jaboticabal esta-
va preparada para apre-
sentar uma proposta para 
organizar o evento. Após 
uma reunião interna, a 
diretoria estava decidida 
a gerir a festa caso não 
houvesse outra alternati-
va. “A bebida e o parque 
fi caria para a Nipo. Como 
a gente tem uma equipe 
grande daria para a gente 
tocar se quisesse”, reve-
lou.

eu me apresentei. Eu ex-
pliquei qual seria a saída 
e como iria fazer. Todo 
mundo fi cou esperanço-
so, abraçou a causa, sen-
ti um clima muito bom. 
Estamos acabando de 
formalizar um contrato 
da maneira que precisa 
ser feita. Montou-se uma 
comissão de entidades, 
onde uma está encabe-
çando, que é a Casa do 
Menor.

COMO FICA
   A prefeitura não ven-
deu para mim o evento. 
Ela passou para a Casa do 
Menor, que é a entidade 
gestora, fazer, e ela está 
passando para eu orga-
nizar o evento para eles, 
ou seja, está me contra-
tando. 
O QUE COMPETE AO 
COSTA, A ENTIDADE E 

A PREFEITURA
   A Prefeitura se compro-
meteu a deixar o recinto 
apropriado para o even-
to. Parte elétrica e esgo-
to. Não vai colocar nada 
para o evento, mas para 
o recinto, que é da pre-
feitura. Da minha parte 
é todo o resto. Nós va-
mos ter várias reuniões, 
ainda, com as entidades 
e, no primeiro momen-
to, passei para eles que 
a única mudança que vai 
ter é a parte de mesa e 
cadeira, que eles vão se 
comprometer a alugar o 
que compete a eles. As 
entidades também te-
rão o custo do gás, que 
é canalizado. As outras, 
que montam na rua, têm 
o custo do estande. Vou 
pagar 50% e outros 50% 
fi carão por conta deles.

ORGANIZAÇÃO
   As entidades precisam 
se unir e fazer uma co-
missão para ter força e, 
de repente, mais para 
frente, fazerem esse 
evento. Mas, esse ano 

está em cima da hora. En-
tão, cada uma vai cuidar 
do seu espaço. Quem vai 
fazer o evento, organizar, 
decorar, contratar, será 
tudo a minha empresa. 
Isso tudo eu vou conse-
guir porque eu tenho par-
ceiros, toda semana eu 
estou com eles em even-
tos, então, muitos vem a 
quase preço de custo.

MUDANÇAS NO 
EVENTO

   Poucas coisas mudarão. 
A grade de shows não terá 
nenhum grupo de peso 
como no ano passado, 
por exemplo, com o Raça 
Negra, que foi gasto mais 
de R$ 100 mil. Mas, co-
meçaremos pelas bandas 
da cidade. Muitos não sa-
bem, mas nós temos três 
ou quatro bandas que fa-
zem sucesso no Estado 
inteiro. Fora isso a gente 
quer trazer alguma coisa 
da região também.

BEBIDA
   Vai continuar sendo o 
preço popular. Quem co-
nhece sabe que é bem 
abaixo do que é pratica-
do em eventos grandes. 
Um copo de chopp hoje, 
por exemplo, custa R$ 7 
e aqui vai ser vendido a 
R$ 5. Sobre a marca, ain-
da não sentamos para 
conversar. A intenção é 
manter o chopp Palazzo, 
só não vai acontecer caso 
não der certo o preço. 
Para manter a festa po-
pular, precisa ter preço 
de custo legal. Se caso 
os preços forem, mais ou 
menos, como foi no ano 
passado, será mantido. 

ORÇAMENTO
   Eu já formalizei uma 
planilha em cima de tudo 
aquilo que foi feito no 
ano passado, sem mudar 
praticamente nada. Eu 
acho que consigo chegar 
a R$ 250 mil. Lembran-
do apenas que a receita 
do evento seria R$ 100 
mil do bar, que foi con-
versado esse ano, feito 
contrato e depois cance-
lado, mais R$ 40 mil do 
parque. Então, eu tenho 
de receita até agora R$ 
140 mil

PARQUE
   Eu ainda não fechei, mas 
está bem encaminhado. 
Logo que eu conversei 
com o prefeito pedi para 
me passar como que es-
tava a negociação com 
o parque. A informação 
que eu tenho é que está 
tudo certo, inclusive, ti-
nha contrato assinado já. 

Eles se responsabilizan-
do em cumprir todas as 
normas e leis novas para 
poder estar lá. Isso en-
volve alvará de Bombei-
ro, vistorias. A informa-
ção que eu tenho é que 
o proprietário se propôs 
a fazer tudo legalmente. 
É o mesmo (dos outros 
anos), só que ele mudou 
a empresa, comprou no-
vos brinquedos, alguns 
radicais, que nunca ti-
nham vindo para cá. Vou 
saber direito quando 
sentar e conversar com 
ele.

CRÍTICAS
   Para as pessoas que 
estão criticando na in-
ternet, a festa está sendo 
feita para não deixar as 
entidades na mão, não 
para explorar ninguém. 
Vai ser uma festa popu-
lar e não envolvendo 
política, pois não tenho 
partido, não sou político 
e nem vou ser. A minha 
ideia não é levantar di-
nheiro, é fazer o evento 
e mais nada. Espero que 
o ano que vem volte a 
ser feito pela prefeitura 
ou entidades.

O QUE A POPULAÇÃO 
PODE ESPERAR

   Como eu estou dizen-
do desde a primeira con-
versa que eu tive com 
as entidades e em algu-
mas entrevistas: não vai 
ser cobrado, de maneira 
alguma, para entrar no 
evento. E o ponto X do 
negócio é seguir o mes-
mo padrão que foi fei-
to ano passado. Eu não 
posso intervir em preços 
das entidades, quanto vai 
custar a comida lá den-
tro, por exemplo, isso é 
particular. 


