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Ciclofaixa no Jardim Paulista provoca polêmica 
com menos de uma semana de implantação

Há poucos dias con-
cluída, uma ciclofai-
xa localizada no Jar-
dim Paulista deixou 
moradores do bairro 
confusos com o valor 
gasto na obra. Uma 
placa instalada no lo-
cal aponta a bagate-
la de R$ 317.808,20. 
Para piorar, a ciclo-
faixa estaria fora do 
padrão e pode ser in-
terditada.
Com início em fren-

te a uma empresa do 
ramo de estruturas 
metálicas, a ciclofai-
xa percorre a Aveni-
da João Afonso Costa 
e termina no cruza-
mento da Avenida Ma-
dre Paula com a Rua 
Mário Guarita Carta-
xo. Para moradores 
do bairro, a pintura 
feita no solo e a colo-

Local pode ser interditado por estar fora das normas

cação de tachas refl e-
tivas não justifi cam 
o valor investido. “É 
muito dinheiro. De-
viam dar prioridade 
à Saúde que está tão 
ruim”, afi rmou uma 
moradora que não 
quis se identifi car.
Entretanto, o valor 

é fruto de um convê-
nio com o Ministério 
das Cidades e con-
templa, além dos 700 
metros no Jardim 
Paulista, 5 mil metros 
de ciclofaixa na Ave-
nida Carlos Berchieri. 
Mas, até o momento, 
o projeto não foi ini-
ciado na Marginal e 
difi cilmente será exe-
cutado pelo governo 
atual.

Leia + Pág. 4

Com risco de desabamento, Biblioteca 
Municipal segue sem reforma

A Biblioteca Munici-
pal “Julia Luiz Ruette” 
continua sem previ-
são para receber re-
paros em seu prédio. 
Em fevereiro, o local 
foi parcialmente in-
terditado pela Defesa 
Civil do Município e 
desde estão segue da 
mesma forma.
Um laudo expedi-

do pela Prefeitura, 
na época, apresenta-
va trincas estruturais Leia + Pág. 4

no beiral sobre o pas-
seio público, decor-
rentes de infi ltrações 
causadas por vaza-
mentos nas calhas. 
As infi ltrações causa-
ram ainda umidade e 
bolor nas paredes e 
desabamento de par-
te do beiral da facha-
da lateral.

Unimed inaugura novo Centro de 
Reabilitação
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Câmara vota dois projetos de lei e terá Tribuna 
Livre na próxima segunda

Vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal se reúnem 
na próxima segunda-
feira (17/10) para 
discutir e votar dois 
projetos de lei de ini-
ciativa do Poder Exe-
cutivo. A Sessão Or-
dinária contará com o 
uso da Tribuna Livre, 
às 19h40, por Aline 
Daiane Brandel, que 
falará sobre a “revi-

são da tabela do cál-
culo de cobrança da 
CIP no Município”.
Ordem do Dia – O 

Plenário discutirá e 
votará em primeiro 
turno o Projeto de Lei 
nº 501/2016, que al-
tera dispositivos da 
Lei n° 4.074, de 14 de 
julho de 2.010, e “tem 
por escopo dar su-
porte aos jovens que 
estão em situação de 

desacolhimento com 
idade superior a 18 
anos que complete 21 
anos e que não foram 
colocados em família 
substituta e também 
não regressaram à fa-
mília de origem ou ex-
tensa, a fi m de mante-
rem suas vidas”.
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amado por JESUS. Há 
muitas moradas na casa 
de meu PAI.  A casa do 
PAI é o UNIVERSO. As 
diferentes moradas são 
mundos que circulam o 
infinito. Os mundos são 
estágios para a evolu-
ção. Passamos e repas-
samos em busca de dias 
melhores, de encontros 
com atrações e afinida-
des, dentro da família 
ou de semelhante, que 
atrai semelhante para 
chegarmos a um de-
nominador comum de 
ideais, que nos levem à 
verdade.  As luzes nas-
cem com o amor que se 
constrói, com o desejo 
de sermos mensageiros 
da BOA NOVA, onde cul-
tivamos a vontade de 

FIQUE SABENDO

Dilma Rousseff teve seu 
mandato cassado pelo Se-
nado Federal em processo 
de impeachment por cri-
me de responsabilidade. 
Quando sumiram as dú-
vidas sobre qual seria o 
veredicto da Câmara Alta 
e no período imediata-
mente posterior à sessão 
de julgamento, a própria 
ex-presidente, os líderes 
do partido e sua militân-
cia passaram a clamar 
por novas eleições como 
forma de corrigir suposta 
ilegitimidade do mandato 
de seu vice. Alegando ser 
suprema exigência da le-
galidade e da legitimida-
de, a laboriosa tropa de 
choque do partido na Câ-

Unimed Jaboticabal promove II Passeio 
Ciclístico no próximo domingo

A Unimed Jaboticabal 
realiza no próximo do-
mingo, 16 de outubro, o 
II Passeio Ciclístico Movi-
mente-se, projeto de cará-
ter social da cooperativa 
médica em parceria com 
a Fundação de Amparo ao 
Esporte e Prefeitura de Ja-
boticabal.

O evento ocorre no 
Lago da Prefeitura, a par-
tir das 7h30, e as inscri-
ções serão feitas no local, 
até às 9h. Neste período, 
os participantes contarão 
com atividades físicas 
orientadas pelos educado-
res físicos da Unimed de 
Jaboticabal. Também será 
oferecida aula de Zumba 
e Axé com o professor de 
ginástica de dança Pedro 

Zanni Sanches, da acade-
mia de dança Fit Welp.

No local, haverá a distri-
buição de kits aos primei-
ros inscritos. Além disso, 
será sorteada uma bicicle-
ta novinha entre os parti-
cipantes.

Com saída prevista para 
as 9h, o Passeio Ciclístico 
percorrerá cerca de 5 km 
da Avenida Carlos Ber-
chieri. O Passeio Ciclístico 

Movimente-se conta ainda 
com a colaboração e apoio 
na organização da Secreta-
ria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, 
da Polícia Militar, e do De-
partamento de Trânsito e 
Transportes da Prefeitura.

Para saber mais, aces-
se o  facebook (facebook.
com/unimedjaboticabal), 
ou ligue para a Unimed Ja-
boticabal: 16 – 32092433.

Unimed inaugura novo Centro de 
Reabilitação no dia 17 de outubro
Pensando na melho-

ria contínua do atendi-
mento e no bem-estar 
do cliente, a Unimed de 
Jaboticabal comunica 
que o Centro de Reabi-
litação irá funcionar em 
novo endereço a partir 
do dia 17 de outubro: 
Avenida Professor Os-
valdo Martins Cruz, nº 
354, Centro.
O local fi ca na antiga 

Rua Campinas, no quar-
teirão da Padaria Pão 

Kent (Padaria do Mané), 
próximo ao Mercadão 
Municipal.
O espaço apresen-

ta inúmeras vantagens 
para o cliente Unimed: 
serviço exclusivo e es-
pecializado em uma 
estrutura ampla e mo-
derna para atendimen-
tos privativos a cada 
paciente.
Conta também com 

equipe interdisciplinar 
especializada em rea-

bilitação e o suporte da 
tecnologia para o acom-
panhamento de cada 
caso.
O Centro de Reabilita-

ção atende as necessi-
dades de pacientes com 
diferentes limitações 
físicas, especialmente 
nas áreas de Ortopedia, 
Neurologia, Ginecolo-
gia, Oncologia, Urologia 
e reabilitação pós-trau-
ma, entre outras.

Deputado Léo Oliveira propõe 
revitalizar áreas ocupadas por 

Linhas de Transmissão

Objetivo da Indicação 
de Léo Oliveira 

As Linhas de Transmis-
são cortam áreas urbanas 
de diversas cidades pau-
listas. Embaixo das torres 
é comum fi car uma área 
com aspecto abandonado. 
Como mato alto, prolifera-
ção da dengue e a presen-
ça de animais venenosos. 

Para resolver esse pro-
blema urbano e propor-
cionar qualidade de vida 
aos moradores, o deputa-
do Léo Oliveira elaborou 
na Assembleia Legislativa 
a Indicação 934/2016. O 
texto da matéria propõe 
a “implantação de hor-
tas comunitárias, jardins 
contemplativos, áreas de 
convívio, praças, ou ainda 

outra função agregada a 
esses espaços”. 

A Indicação também 
destaca a necessidade de 
serem observadas com 
critério as questões rela-
cionadas à segurança das 
pessoas que frequentam 
esses locais. 

Em nossa região, 28 
municípios são cortados 
pelas Linhas de Transmis-
são e podem ser benefi -
ciados, são eles: Ribeirão 
Preto, Cravinhos, Serrana, 
Brodoswki, Jardinópo-
lis, Batatais, Altinópolis, 
Patrocínio Paulista, Ser-
ra Azul, São Simão, Santa 
Rosa do Viterbo, Tambaú, 
Casa Branca, São José do 
Rio Pardo, São Sebastião 
da Grama, Divinolândia, 

Franca, Olímpia, Barre-
tos, Colina, Bebedouro, 
Jaborandi, Terra Roxa, Vi-
radouro, Morro Agudo, 
Pitangueiras, Pontal e Ser-
tãozinho.

PALAVRA DO DEPU-
TADO LÉO OLIVEIRA:

“Para evitar gasto de di-
nheiro público do Gover-
no Estadual, um excelente 
caminho é adotar parceria 
com as empresas respon-
sáveis pelas Linhas de 
Transmissão para serem 
revitalizadas as áreas. A 
grande benefi ciada será a 
população com mais al-
ternativas de lazer, menos 
proliferação de doenças e 
o consequente aumento 
na qualidade de vida”. 

(Imagem retirada da Internet – portal Folha.com)

Programa Direção Segura autua 11 
motoristas em Jaboticabal

Blitze de fi scali-
zação da Lei Seca 
foram realizadas 
entre a noite de 
sexta-feira e a ma-
drugada de sábado, 
8 de outubro. Ao 
todo, 90 conduto-
res foram submeti-
dos ao teste do eti-
lômetro

 
O Programa Direção 

Segura - ação coordena-
da pelo Detran.SP para 
a prevenção e redução 
de acidentes e mortes 
no trânsito causados 
pelo consumo de álcool 
combinado com direção 
- autuou 11 pessoas em 
operações de fi scaliza-
ção da Lei Seca ocor-
ridas em Jaboticabal 

entre a noite de sexta-
feira (7) e a madrugada 
de sábado (8/10).
Durante as blitze, 

realizadas na avenida 
Carlos Berchieri, foram 
aplicados, ao todo, 90 
testes do etilômetro 
(conhecidos por bafô-
metro). 
No total, cinco con-

dutores foram autua-
dos por embriaguez ao 
volante e terão de pagar 
multa no valor de R$ 
1.915,40 e responder 
a processo administra-
tivo junto ao Detran.
SP para a suspensão do 
direito de dirigir por 12 
meses. 
Outros seis motoris-

tas foram autuados de 
acordo com o artigo 
277 do Código de Trân-

sito Brasileiro (CTB) por 
terem se recusado a 
realizar o teste do eti-
lômetro e receberão as 
mesmas penalidades 
acima.
Ação integrada - Lan-

çado no Carnaval de 
2013, o Programa Di-
reção Segura integra 
equipes do Detran.SP, 
das polícias Militar, 
Civil e Técnico-Cientí-
fi ca. Pela Lei Seca (lei 
12.760/2012), todos 
os motoristas fl agrados 
em fi scalizações têm 
direito a ampla defesa, 
até que a CNH seja efe-
tivamente suspensa. Se 
o condutor voltar a co-
meter a mesma infração 
dentro de 12 meses, o 
valor da multa será do-
brado. 
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O Dia Mundial da Alimentação

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

EM CADA MUNDO GERA UMA EVOLUÇÃO

Dia 16 de outubro é o 
Dia Mundial da Alimenta-
ção, momento para refl e-
xão sobre a importância 
da Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN) na atua-
lidade e como o conceito 
tem sido objeto de perma-
nente construção e evolu-
ção diante das transfor-
mações vivenciadas pela 
sociedade.

No passado a agenda 
da SAN estava voltada a 
garantir a capacidade de 
cada país produzir sua 
alimentação, bem como 
a insegurança alimentar 
decorrida da produção in-
sufi ciente de alimentos, 
sobretudo, entre os paí-
ses pobres. Atualmente, a 

pital paulista. Foi a segunda 
edição do encontro voltado 
a empresários do segmen-
to de alimentação oriental, 
com a nossa Secretaria re-
alizando ofi cinas gastronô-
micas com receitas à base 
de gengibre, diversos tipos 
de cogumelos, alho negro, 
tilápia, truta salmonada, 
mexilhão e ostras.

Tudo isso para mostrar 
o potencial de produção 
da agropecuária paulista 
para atender a este dife-
renciado mercado alimen-
tício. Também lançamos 
o livro “Pescado é saúde: 
uso do frio”, que ensina 
como escolher, comprar e 
conservar o pescado, além 
de receitas para incluir 
esta proteína no cardápio 
do dia a dia.

Já no dia 10 de outubro, 
no Centro Universitário 
São Camilo, participamos 
da fi nal do Concurso Cul-
tural Nutrichefes “Alimen-
tação Saudável”. Em par-
ceria com a Secretaria da 
Saúde e Centro Universitá-
rio São Camilo, realizamos 
este evento que estimula 
hábitos saudáveis a partir 
do aproveitamento inte-
gral dos alimentos.

vencermos a ignorância, 
como erva daninha que 
nos levam a caminhos 
ingratos e desajustados.    

A TRAJETORIA SEGUE 
RUMO A ENCARNAÇOES 
SUCESSIVAS, QUE SEGUI-
MOS A ROTA PARA A PER-
FEIÇÃO COM SEUS LIMI-
TES. PODERES QUE VEM 
DE DEUS, DIANTE DE LEIS 
E OBRIGAÇOES FECUN-
DADAS NOS DEVERES E 
OBRIGAÇOES A SEREM 
CUMPRIDAS. Mundos su-
periores, o homem não 
procura elevar-se acima 
do homem, mais acima 
de si mesmo, aperfei-
çoando-se. Mundos de 
provas e expiações, o 
PLANETA TERRA, está 
enquadrado nesse está-
gio de evolução. Mun-
dos de regeneração ser-
vem de transição entre 
os mundos de provas, 
expiações e mundos fe-
lizes. Mundos inferiores 
estão abaixo da esca-
la progressiva. Existem 
inumeráveis escalões. 
Nos mundos mais atra-
sados os seres que habi-
tam, são de certo modo 
mais rudimentares. Os 
mundos evoluem com o 

pauta contemporânea da 
SAN abarca temas relacio-
nados a saúde humana, 
especialmente o combate 
a obesidade e sobrepeso, a 
saudabilidade e qualidade 
nutricional dos alimentos, 
bem como a ampliação 
das condições de oferta 
acessível de alimentos, 
por meio do incremento 
da produção, em especial 
na agricultura tradicional, 
familiar, urbana, periurba-
na, no processamento, na 
industrialização, na co-
mercialização e no abas-
tecimento, que demandam 
ações intersetoriais que 
devem orientar governos 
e suas  políticas públicas.

Para celebrarmos tão 
importante data, organiza-
mos na Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento 
uma programação focada 
nestes temas. Sempre de 
olho no desafi o de bem 
alimentar o mundo nos 
próximos anos com nossa 
produção agropecuária, 
uma das maiores do mun-
do todo.

Entre os dias 9 e 11 de 
outubro, participamos do 
Asian & Japan Food Show, 
no Expo Center Norte, na ca-

Criado por DEUS e 
amado por JESUS. Há 
muitas moradas na casa 
de meu PAI.  A casa do 
PAI é o UNIVERSO. As 
diferentes moradas são 
mundos que circulam o 
infinito. Os mundos são 
estágios para a evolu-
ção. Passamos e repas-
samos em busca de dias 
melhores, de encontros 
com atrações e afinida-
des, dentro da família 
ou de semelhante, que 
atrai semelhante para 
chegarmos a um de-
nominador comum de 
ideais, que nos levem à 
verdade.  As luzes nas-
cem com o amor que se 
constrói, com o desejo 
de sermos mensageiros 
da BOA NOVA, onde cul-
tivamos a vontade de 

Lançamos ainda na mes-
ma ocasião o livro digital 
“Aproveitamento integral 
dos alimentos: Diga não ao 
Desperdício – 4ª edição”. 
Ele reúne as melhores re-
ceitas elaboradas pela 
equipe de nutricionistas 
do Centro de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
Sustentável (Cesans), da 
Coordenadoria de Desen-
volvimento dos Agronegó-
cios (Codeagro).

É uma publicação valio-
sa que aborda o aproveita-
mento de cascas, folhas, 
talos e ervas condimen-
tares. Uma das novidades 
é a utilização das plantas 
alimentícias não conven-
cionais (Panc’s), orgânicas 
e de alto valor nutricional, 
que são tendência na gas-
tronomia contemporânea, 
apesar de pouco comercia-
lizadas em mercados.

Já no dia 12, o Dia das 
Crianças, nossa programa-
ção recebeu, no Parque da 
Água Branca, a Feira “Sau-
dável é Mais”, realizada 
pela Secretaria em parce-
ria com entidades públi-
cas, instituições de ensino 
e sociedade civil. Foi o se-
gundo ano onde promove-

tempo, onde os habitan-
tes procuram criar con-
dições de entendimen-
to, conhecimentos de 
natureza criativa, onde 
tudo melhora, quando 
há interesse em estudar 
e aprender os ensina-
mentos, que ajudam no 
desenvolvimento natu-
ral de um aprendizado, 
que constrói e purifica 
o espírito. Vivemos em 
cada mundo, uma tra-
jetória de vidas suces-
sivas, para galgarmos 
degraus de alto poder 
espiritual, para crescer-
mos e vencermos as tre-
vas e nascer a luz. Com 
o decorrer do tempo, 
passamos de um mun-
do para outro, dentro 
da categoria de cresci-
mento, que alcança um 
limite, nascendo a espe-
rança de dias melhores, 
dentro da vontade de 
sermos felizes e vito-
riosos, nas realizações 
de amar e ser amado, 
perdoar e ser perdoado, 
porque é nascendo que 
viveremos eternamente 
em espírito. Somos eter-
nos viajantes dos mun-
dos diversos, criados 

mos um dia de atividades 
voltadas às crianças, para 
conscientizar e estimular 
a educação alimentar e nu-
tricional desde cedo.

Os pequenos e as pe-
quenas puderam aprender 
sobre montagem de hortas 
caseiras de temperos na-
turais, receberam orienta-
ções sobre a redução de 
consumo de sal, açúcar e 
gorduras e participaram 
de ofi cinas de culinária 
saudáveis.

Usamos o lúdico para 
ensinar a importância do 
comer bem com contação 
de histórias e um diver-
tido videogame de frutas 
in natura, desenvolvido 
pela Universidade Estadu-
al Paulista “Julio de Mes-
quita Filho” (Unesp), câm-
pus de Bauru. Fez sucesso 
também a mini fazenda de 
alimentos orgânicos, ela-
borada em parceria com 
a Escola Técnica Estadual 
(Etec) “Benedito Estorani”, 
de Jundiaí.

Para encerrar esta cele-
bração, promovemos no 
dia 14, na sede da Secre-
taria, a entrega do “Prêmio 
Josué de Castro 2016”, re-
alizada por meio do Con-

NÃO OLHE... 

Pr. Anastácio Martins

Nunca devemos olhar 
nem julgar as pessoas pela 
sua aparência. Por que o Se-
nhor não vê como o homem 
vê. O homem só consegue 
ver o que está diante dos 
seus olhos, mas o Senhor 
vê o coração, que é a fonte 

suas ações. É impossível 
uma pessoa boa, tirar coisas 
ruins do seu coração. Você 
pode observar que quando 
essa pessoa abrir a boca, só 
vai sair palavras de amor, 
de confi ança, de conforto, 
de esperança e etc. Ela está 
sempre de bem com a vida, 
não importa o tamanho da 
luta ou da difi culdade que 
ela esteja enfrentando no 
momento, nada abala a sua 
fé, nem a sua confi ança, 
porque os seus olhos es-
tão no Senhor Deus que é 
o Todo Poderoso, para fa-
zer muito mais do que ela 
está pedindo ou pensando. 

da vida, de onde sai todos 
os tipos de pensamentos e 
desejos escondidos. Mui-
tos já perderam grandes 
bênçãos, porque fi caram 
somente olhando para as 
aparências e se esqueceram 
de que as aparências enga-
nam e não trazem nenhum 
tipo de resultado positivo. 
Preste muito atenção para 
você nunca julgar uma pes-
soa pela sua aparência, ele 
pode até parecer um doce, 
mas no fundo é bem amar-
ga. Jesus disse que só po-
demos conhecer uma pes-
soa verdadeira, através dos 
seus frutos, ou seja, das 

Agora, aquela pessoa que 
só olha para aparência, ela 
nunca chega à parte algu-
ma, porque o seu coração é 
mau. Ela não ouve ninguém 
e não aceita conselhos, é 
muito precipitada, ansiosa, 
estressada, agitada, e tudo 
tem que ser do jeito dela, 
se não ela sai do salto, e se 
torna uma pessoa insupor-
tável de se conviver. Ela só 
vê maldade em tudo, nin-
guém para ela tem valor 
algum, mas se ela ver que 
pode tirar vantagem ou 
usar a pessoa para algu-
ma coisa do seu interesse, 
ela não pensa duas vezes e 

não quer nem saber se vai 
prejudicar ou não, ela só 
pensa em si mesmo. Tome 
muito cuidado para você 
não se tornar uma pessoa 
que só olha para as apa-
rências, porque você pode 
ter um fi nal muito triste. 
Aprenda com o Senhor Je-
sus, que é humilde e man-
so de coração. Ele é o úni-
co exemplo que devemos 
seguir para nunca errar o 
caminho da felicidade e da 
paz. Jesus sempre mostra-
va o seu amor em tudo o 
que fazia, e principalmen-
te com as pessoas.Ele nos 
ensina como devemos agir 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

em cada situação, não im-
porta qual seja ela, mas se 
lermos a bíblia todos os 
dias, vamos aprender com 
o Espírito Santo, como de-
vemos nos portar e viver 
neste mundo tão cheio de 
medo e terror (Leia Mateus 
12:35).  Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo 
de Deus. Av.: Benjamim 
Constant nº 789. Ouça o 
nosso programa: A Verda-
de da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_do-
povodedeus@hotmail.com     

selho Estadual de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional 
Sustentável (Consea/SP). 
Ele destaca as iniciativas 
voltadas à formulação de 
soluções concretas para o 
combate à fome e a pro-
moção de segurança ali-
mentar e nutricional.

No mesmo dia, lançado 
o livro “Sabores da Horta: 
Agricultura Urbana e Pe-
riurbana”, da Codeagro, 
para incentivar o aprovei-
tamento de pequenos es-
paços (pneus, jardineiras, 
etc.) para a montagem de 
hortas de ervas e hortali-
ças a serem incluídas na 
alimentação da socieda-
de. Com criatividade, todo 
mundo pode ter sua horta.

Uma semana repleta de 
ações orientadas pelo go-
vernador Geraldo Alck-
min, que, médico, sempre 
nos cobra uma autuação 
em favor da segurança ali-
mentar. Em tempos de di-
cotomia, onde de um lado 
falta alimento e de outro 
enfrentamos o problema 
da obesidade, o Governo 
do Estado de São Paulo 
diversifi ca, cria, elabora 
e desenvolve atitudes por 
uma alimentação melhor.

O consagrado é posse ex-
clusiva de Deus. Ele não per-
tence a mais ninguém, nem 

 Monsenhor Jonas Abib

O consagrado não 
pertence mais a si mesmo

Ser consagrado é ser 
mais de Deus

por DEUS, cada um den-
tro de espaço dentro do 
UNIVERSO.             

KARMA COLETIVO    E 
TRANSFORMAÇOES...      

Os mundos passam 
por um  KARMA  CO-
LETIVO, dentro das 
transformações, que se 
operam com o tempo, 
dentro das destruições, 
através da necessida-
de da natureza, para  
a evolução, através de 
mudanças de climas e 
de  terremotos, além de 
outros meios de  sofre-
rem modificações. Tudo 
que acontece onde os 
habitantes passam por 
desencarnes  coletivos, 
para  efeito de  resga-
tes e pagamentos de 
dívidas, contraídas em 
vidas passadas, dentro 
da lei de causa e efeito. 
KARMA COLETIVO E  O 
INDIVIDUAL.                                      

A EVOLUÇÃO CRESCE 
NA PASSAGEM DE UM 
MUNDO PARA OUTRO, 
DEPENDENDO DA NECES-
SIDADE DE CADA UM DE 
NÓS. 

OS MUNDOS SÃO ETER-
NOS E CRIADOS POR 
DEUS.           

 Há exatos 42 dias 
Dilma Rousseff teve seu 
mandato cassado pelo Se-
nado Federal em processo 
de impeachment por cri-
me de responsabilidade. 
Quando sumiram as dú-
vidas sobre qual seria o 
veredicto da Câmara Alta 
e no período imediata-
mente posterior à sessão 
de julgamento, a própria 
ex-presidente, os líderes 
do partido e sua militân-
cia passaram a clamar 
por novas eleições como 
forma de corrigir suposta 
ilegitimidade do mandato 
de seu vice. Alegando ser 
suprema exigência da le-
galidade e da legitimida-
de, a laboriosa tropa de 
choque do partido na Câ-

Percival Puggina

E O PT, SUBITAMENTE, PAROU DE PEDIR NOVAS ELEIÇÕES...
mara e no Senado, várias 
vezes por dia, apontava 
esse caminho à nação. 
Durante seu interroga-
tório, Dilma insistiu rei-
teradamente nisso. Dois 
dias após a ex-presidente 
deixar a Granja do Torto, 
a Executiva Nacional do 
PT decidiu apoiar a pro-
posta. As falanges verme-
lhas saíram às ruas com a 
mesma exigência. Elas, as 
novas eleições, e só elas, 
teriam o poder de ungir 
um novo governo capaz 
de  levar a nação, com se-
gurança  e legitimidade, 
ao pleito de 2018.

 Tratava-se de pre-
tensão totalmente des-
tituída de fundamento, 
posto que o vice-presi-

dente é o substituto cons-
titucional do titular do 
cargo. Gostos e desgos-
tos das facções políti-
cas, bem como suas má-
goas e malquerenças são 
matérias subjetivas que 
não podem determinar 
o rumo de ações que te-
nham, como essa, roteiro 
expresso na Constituição.

 O PT sempre pen-
sou de modo diverso so-
bre a suposta sacralidade 
dos mandatos presiden-
ciais. Ao longo de suces-
sivos governos de seus 
opositores, dirigiu gritos 
de “Fora!” a quem esti-
vesse em seu caminho ou 
ocupando a poltrona que 
ambicionasse. Expedia re-
querimentos de impeach-

ment assim como se puxa 
o gatilho em exercícios 
de tiro ao prato. Quando, 
finalmente, chegou ao 
poder, desfrutou de três 
mandatos em que não 
faltaram motivos para re-
querimentos de impeach-
ment, mas as sucessivas 
vitórias eleitorais do par-
tido e o clima político de-
saconselhavam qualquer 
providência nesse senti-
do.

 Acontece que os 
partidos põem e a histó-
ria dispõe. Estava escri-
to no calendário político 
que haveria eleições mu-
nicipais logo ali adiante, 
um mês depois do impe-
achment. E foi o que se 
viu. O PT saiu das urnas 

ocupando uma discreta 
5ª posição entre as forças 
políticas nacionais, atrás 
de todos aqueles a quem 
chamava “golpistas”. E se 
recolheu ao Acre. 

 As questões que 
me ocorrem diante do 
acontecido são estas: foi 
o desastre eleitoral do 
dia 2 de outubro que fez 
o PT desistir de falar em 
novas eleições? Deixaram 
elas de ser incontornável 
exigência moral e condi-
ção de legitimação para 
exercício do poder? Seria 
tão casuísta assim a tese 
ardorosamente defendida 
até bem poucos dias?

* Percival Puggina (71), 
membro da Academia 
Rio-Grandense de Letras, 

a si mesmo. É um homem de 
Deus!

Ser consagrado não é uma 
questão de palavra, nem de 
compromisso escrito. É uma 
questão de vida, é viver a 
própria realidade de pessoa 
consagrada a Deus. Onde 
quer que estejamos, somos 
consagrados. A consagração 
não é como uma roupa que 
se pode vestir e desvestir, ela 
faz parte da nossa essência, 
da nossa identidade. Onde 
quer que estejamos, somos 
aquilo que somos. Queren-
do ou não, somos diferentes! 
Essa diferença não está exte-
rior, mas no âmago do nosso 
ser. Somos consagrados pelo 
Senhor. Seu irmão,

é arquiteto, empresário 
e escritor e titular do 
site www.puggina.org, 
colunista de Zero Hora 
e de dezenas de jornais 
e sites no país. Autor de 
Crônicas contra o totali-
tarismo; Cuba, a tragédia 
da utopia; Pombas e Gavi-
ões; A tomada do Brasil. 
integrante do grupo Pen-
sar+.

ÓTIMA
 OPORTUNIDADE!

VENDE-SE DVDs E 
BLURAY

2.000 DVDs variados semino-
vos na faixa de R$ 10,00.

800 BLURAY variados semi-
novos a R$ 15,00

Contato: Vieira 
(16) 3202-3133
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com 
certeza de um futuro contagiante. P

Com risco de desabamento, Biblioteca 
Municipal segue sem reforma

A Biblioteca Munici-
pal “Julia Luiz Ruette” 
continua sem previ-
são para receber re-
paros em seu prédio. 
Em fevereiro, o local 
foi parcialmente in-
terditado pela Defesa 
Civil do Município e 
desde estão segue da 
mesma forma.
Um laudo expedi-

do pela Prefeitura, na 
época, apresentava 
trincas estruturais no 
beiral sobre o pas-
seio público, decor-
rentes de infi ltrações 
causadas por vaza-
mentos nas calhas. 
As infi ltrações causa-
ram ainda umidade e 
bolor nas paredes e 
desabamento de par-
te do beiral da facha-
da lateral.
Com o problema 

detectado, a entrada 
principal segue in-
terditada há mais de 
oito meses e o acesso 
ao local passou a ser 
pelo portão ao lado. 

A chuva dos últimos 
dias tem intensifi -
cado a umidade e o 
bolor nas paredes e 
aumentado os danos 
no telhado e no piso 
de uma das salas. Um 
armário, inclusive, 
chegou a empenar.
Segundo a assesso-

ria de comunicação, 
a Prefeitura aguarda 
a disponibilidade fi -
nanceira para reali-
zar a manutenção no 
local.   
Edifício Tódaro
De propriedade 

particular e localiza-
do entre a Avenida 
Treze de Maio e a Rua 
Barão do Rio Bran-
co, o Edifício Tódaro 
apresentou o mesmo 
problema e o beiral 
chegou até a cair so-
bre a calçada, sem 
causar ferimentos a 
pedestres. Após in-
tensa pressão por 
parte da mídia local, 
os proprietários de-
cidiram pela reforma 

sem que fosse feita 
a restauração. Já a 

Biblioteca Municipal 
continua esquecida 

e  sem saber quando 
será sua vez.

Ciclofaixa no Jardim Paulista provoca polêmica 
com menos de uma semana de implantação

Há poucos dias con-
cluída, uma ciclofai-
xa localizada no Jar-
dim Paulista deixou 
moradores do bairro 
confusos com o valor 
gasto na obra. Uma 
placa instalada no lo-
cal aponta a bagate-
la de R$ 317.808,20. 
Para piorar, a ciclo-
faixa estaria fora do 
padrão e pode ser in-
terditada.
Com início em fren-

te a uma empresa do 
ramo de estruturas 
metálicas, a ciclofai-
xa percorre a Aveni-
da João Afonso Costa 
e termina no cruza-
mento da Avenida Ma-
dre Paula com a Rua 
Mário Guarita Carta-
xo. Para moradores 
do bairro, a pintura 
feita no solo e a colo-
cação de tachas refl e-
tivas não justifi cam 
o valor investido. “É 
muito dinheiro. De-
viam dar prioridade 
à Saúde que está tão 
ruim”, afi rmou uma 
moradora que não 
quis se identifi car.
Entretanto, o valor 

é fruto de um convê-
nio com o Ministério 
das Cidades e con-
templa, além dos 700 
metros no Jardim 
Paulista, 5 mil metros 
de ciclofaixa na Ave-
nida Carlos Berchieri. 
Mas, até o momento, 
o projeto não foi ini-
ciado na Marginal e 
difi cilmente será exe-
cutado pelo governo 
atual. 

Local pode ser interditado por estar fora das normas

Segundo a asses-
soria de comunica-
ção da Prefeitura, a 
implantação das ci-
clofaixas envolvem 
pintura de solo, ins-
talação de tacha re-
fl etiva, placas de si-
nalização e pinturas 
de pictogramas
Fora dos padrões
Segundo o Presi-

dente do Conselho 
Municipal de Trân-
sito – COMUTRAN, 
Dr. João Martins, a 
ciclofaixa no Jardim 
Paulista não segue o 
Manual Brasileiro de 
Sinalização de Trân-
sito. “Existe um erro 
de execução que nós 
não aprovaríamos 
nunca. A medida de 
largura não contem-
pla nem o mínimo 
para uma via de ci-
clofaixa com mão 
única, que seria de 
1,50m, quanto mais 
de mão dupla, que 
é de 2,50m. Hoje, 
essa ciclofaixa tem 
1,40m”, afi rma.
Por ser exclusiva 

para bicicletas e não 
mista, a sinalização 
também deixa a de-
sejar, segundo Mar-
tins. “A sinalização 
causa certa confusão 
e erro de interpreta-
ção. No local, vemos 
trecho que não tem 
calçada e não existe 
sinalização dizendo 
que é de uso exclusi-
vo apenas para bici-
cletas”, explica sobre 
a possibilidade de 
uma pessoa cami-

nhar sobre a faixa e 
ser atropelada.
Martins garante que 

a COMUTRAN apro-
vou em 2014 a im-
plantação da ciclofai-
xa na Avenida Carlos 
Berchieri, mas que 
desconhecia a do Jar-
dim Paulista. Ele afi r-
ma que o local traz 
risco para o ciclista. 
“Existe tráfego de ve-
ículos nos dois senti-
dos e é um local que 
existe uma clientela 
grande de pessoas 
que circulam ali. Vou 
sugerir ao Departa-
mento de Trânsito e 
Prefeitura que elimi-

nem essa ciclofaixa, 
pois não dá nem para 

fazer adequações. Se 
não quiserem fazer, 

vão assumir um ris-
co”, fi nalizou.
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Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Deus na sua infi ni-
ta bondade, colocou 
asas no pássaro para 

ele voar e contemplar 
o azul do céu e as ma-
ravilhas lá do alto. Co-
locou barbatanas no 
peixe para ele explo-
rar todas as belezas 
do mar.  Colocou você 
na minha vida para 
que todo dia possa fi -
car maravilhado com 
a beleza que carrega 
dentro do seu cora-
ção e todas as manhãs 
poder dizer te amo 
e como é bom viver 
para te amar.

Ooo, vichii, vichii, 
Vichee!!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

#ROBERTO

É difícil o bonitão aí 
passar batido em meio 
à multidão, concorda? 
Natural de Lençóis 
Paulista, lindo de vi-
ver. O garoto se forma 
esse ano em Relações 
Internacionais e tem 
novos planos para o 
futuro, ser um mode-
lo profissional. Antes 
de tanta beleza, Ro-
berto (26) tem como 

as principais caracte-
rísticas o talento, pro-
fissionalismo, carisma 
e humildade. Detalhes 
que fazem a diferença 
e que estão faltando 
em muitos rostinhos 
bonitinhos por aí. Sua 
beleza é desenhada 
em 1,83m de altura e 
já estampou revistas, 
comerciais e recente-
mente estrelou em um 
filme que será lançado 
em breve nos cinemas. 
Aquariano, descen-
dente Italiano, olhos 
verdes, rosto forte e 
expressivo o tornam 
uma promessa no mer-
cado da moda. 

A beleza de Roberto 
é apenas um detalhe.

É um nome para se 
prestar muita atenção.

De olho nele!
Foto: Luiz Vilela

ANIVERSARIANTES

JULIANA MARCONATO GÍRIO... Que seu futuro 
seja edifi cado com a supremacia do amor, esperanças e 
feliz jornada. PARABÉNS PELO DIA 13/10.

MARCINHO RAMOS, festeje o dia 17 com inúmeras 
renovações, esperanças, surprêsas, alegrias e muitas fe-
licidades. PARABÉNS!

EDNEY VALÊNCIO... as comemorações do dia 13, 
com momentos esplêndidos, cheios de paz, harmonia e a 
certeza de um futuro contagiante. PARABÉNS!

VANESSA TURCATO, que o dia de hoje seja eter-
nizado pela sublime existência, com  harmonia e paz. 
FELICIDADES!

FERNANDO GUEDES, que o dia 19 seja especial, 
cheio de dádivas dos céus, alegrias infi ndas e votos infi -
nitos de muitas FELICIDADES.

Gustavo Constantino, aproveite o dia 19 regado de 
bons e felizes acontecimentos, compartilhando com 
amigos e familiares as agradáveis surpresas, com inu-
meráveis acontecimentos. Parabéns!

Ciclofaixa no Jardim Paulista provoca polêmica 

Procura-se vendedor de cosméticos 
profi ssionais com experiência. 

Favor encaminhar currículo para:

santabeldade@gmail.com

ORE SALMO 38 TRÊS VEZES AO DIA 
DURANTE TRÊS DIAS. FAÇA DOIS PEDI-
DOS DIFÍCEIS E UM IMPOSSÍVEL. pUBLI-
QUE NO QUARTO DIA E AGUARDE O RE-
SULTADO - (M. A. B.)
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   LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
  1º Leilão: 20 de outubro de 2016 às 14:00 h
2º Leilão: 21 de outubro de 2016 às 14:00 h

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

APARTAMENTOS COM ÁREAS PRIVATIVAS DIVERSAS - JABOTICABAL - SP
Para conhecimento dos interessados será realizado licitação, sob a modalidade de LEILÃO PÚBLICO, por intermédio do Leiloeiro Oficial Moacir De Santi, regularmente 

matriculado na junta comercial do Estado de São Paulo sob o nº 315, com escritório na Av. Brasil, 478 – Jd. Paulista/SP, para alienação dos imóveis recebidos em garantia, 

nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, pela maior oferta a partir do lance mínimo, no estado de ocupação e conservação em que se encontram, conforme Edital 

em resumo publicado na imprensa, regendo-se a presente licitação pelas disposições legais vigentes, em especial os Decretos nº 21.981/32, bem como pela Lei 9.514/97 

e condições estabelecidas neste Edital e demais condições que estão no catálogo que será distribuído no leilão e através do site do leiloeiro www.sodresantoro.com.br.

• Lote 09 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 300, Bloco F, Apartamento 44, 
localizado no 4º Pavimento do Condomínio do Lote 01, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.228 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 1.03.0446.00008.02.06.020. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 83.392,00
• Lote 10 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 100, Bloco A, Apartamento 33, 
localizado no 3º Pavimento do Condomínio do Lote 03, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.361 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 1.03.0446.00015.02.01.014. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 77.573,36 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 82.352,86
• Lote 11 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco D, Apartamento 12, 
localizado no 1º Pavimento do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 44,730m², área comum de 8,405m² encerrando com uma área total de 53,135m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.294 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00022.02.01.006. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 56.645,82 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 54.517,47
• Lote 12 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 300, Bloco A, Apartamento 34, 
localizado no 3º Pavimento do Condomínio do Lote 01, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.126 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00008.02.01.015. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 78.104,77
• Lote 13 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 300, Bloco D, Apartamento 43, 
localizado no 4º Pavimento do Condomínio do Lote 01, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 44,730m², área comum de 8,405m² encerrando com uma área total de 53,135m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.188 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00008.02.04.019. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 56.645,82 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 59.550,03
• Lote 14 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco F, Apartamento 33, 
localizado no 3º Pavimento do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.342 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00024.02.01.015. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 -  Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 79.312,55
• Lote 15 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco F, Apartamento 14, 
localizado no 1º Pavimento do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.335 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00024.02.01.008. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 79.293,65
• Lote 16 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco F, Apartamento 01, 
localizado no térreo do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno e demais 
coisas do uso comum. Matrícula nº 43.328 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca 
de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00024.02.01.001. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 81.788,50
• Lote 17 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco F, 
Apartamento 12, localizado no 1º Pavimento do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e 
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma 
área total de 74,544m² do terreno e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.333 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00024.02.01.006. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 76.573,43
• Lote 18 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 100, Bloco B, 
Apartamento 14, localizado no 1º Pavimento do Condomínio do Lote 03, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e 
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma 
área total de 74,544m² do terreno e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.374 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00025.02.01.008. Ocupado.

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 77.573,36 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 78.606,33
FORMA DE PAGAMENTO À VISTA MAIS 5% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO - Os imóveis arrematados no primeiro leilão 
terão o 2° leilão automaticamente prejudicado 
Para mais informações www.sodresantoro.com.br - tel.: (11) 2464-6464 -  Moacir De Santi - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 315

VALÉRIA LACERDA BELLODI CANHO torna público que 
requereu na CETESB a Licença de Operação para Atividade de 
Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrifi cantes para Veículos, 
sito à AVENIDA PINTOS, 763, CENTRO, JABOTICABAL/SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATOS 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: C. A. Assessoria Contábil e Serviços S/S LTDA - ME
FUNDAMENTO: Dispensa de licitação, com fundamento le-

gal no inciso II do art.24 da Lei Federal nº8.666/93
OBJETO: Execução de serviços técnicos especializados 

de assessoria e consultoria, envolvendo a realização de estudos e 
levantamentos para elaboração de Projeto de Resolução objetivan-
do a regulamentação da Lei de Acesso a Informação (Lei Federal 
nº 12.527/11) como também as exigências contidas na Lei Federal 
Complementar nº 131/09 (Lei da Transparência), em conformidade 
com a proposta fi nanceira da Contratada, datada de 101/08/2016, 
parte integrante do presente contrato.

VALOR DO CONTRATO: R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos 
e cinquenta reais). 

DATA DO CONTRATO: 12/09/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 114, DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - NOMEIA, a 
partir de 03 de outubro de 2016, THALLIA GRAZIELLA DE TOLE-
DO, para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete.

PORTARIA – Nº 115, DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - NOMEIA, a 
partir de 03 de outubro de 2016, ANTONIO DA SILVA RICARDO, 
para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete.

PORTARIA – Nº 118, DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - NOMEIA, a 
partir de 03 de outubro de 2016, MAGALI APARECIDA XAVIER DA 
FONSECA, para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete.

PORTARIA – Nº 119, DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - NOMEIA, 
a partir de 03 de outubro de 2016, MARIO CESAR DE OLIVEIRA 
LAFFRANCHI, para ocupar o cargo de Assessor da Escola do Le-
gislativo.

PORTARIA – Nº 121, DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - NOMEIA, a 
partir de 03 de outubro de 2016, REGIANE DE OLIVEIRA ANTONIO, 
para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete.

PORTARIA – Nº 117, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016  - NOMEIA, a 
partir de 10 de outubro de 2016, VANESSA DUARTE, para ocupar o 
cargo de Assessor da Presidência.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 28 de outubro de 2016, às 15h50min *.

2º LEILÃO: 04 de novembro de 2016, às 15h50min *.
(*horário de Brasília)
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COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Quaxxo Importação e Comércio Ltda ME, situa-

da em Jaboticabal/SP, à Praça Dom José Marcondes Homem de 
Mello nº 52 - Centro, Inscrição Estadual n.º 391.052.580.111 e 
CNPJ n.º 13.239.535/0001-61, comunica o extravio de 02 (dois) 
talões de Nota Fiscal Modelo D-1 (Consumidor), do n.º 151 ao 
n.º 250, em branco.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA APAE DE JABOTICABAL

 
                        A APAE de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na rua Profª Ana Ramos de Carva-

lho, nº 691, bairro Nova Jaboticabal, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada 
por seu Presidente Sr. Celso Aparecido Cassiano, CONVOCA através do presente edital, todos os 
associados especiais e contribuintes da APAE, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada 
na sede da APAE, às 19h  30min, do dia 25 de novembro de 2016, com a seguinte Ordem do Dia:

1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2015, em cumprimento ao 
disposto no artigo 23, § 6º do Estatuto;

2- Apreciação e aprovação das contas do exercício 2015, mediante parecer do Conselho Fis-
cal, em cumprimento ao disposto no artigo 23, § 6º do Estatuto;

3-  Eleição da  Diretoria Executiva, Conselho  de Administração e  Conselho  Fiscal  da   
      APAE  de Jaboticabal, em cumprimento ao disposto no artigo 25, “III”  do Estatuto;                                                                                                                                 
      
4-  Apresentação da Diretoria Executiva  e  do Conselho de Administração dos 02(dois)    
     Autodefensores eleitos no Fórum de autodefensores realizado no dia 04/10/2016 em      
     cumprimento ao  artigo 44 do Estatuto;

5-  Indicação  do   Procurador  Jurídico  e  Procurador   Adjunto  pelo   Presidente  da    
     APAE, após  aprovação  do Conselho de  Administração em cumprimento ao artigo  
     51;  

6-  É vedada  a  participação de funcionários da APAE  na Diretoria Executiva, Conselho     
     de Administração e Conselho Fiscal, com vínculo empregatício  direto ou  indireto   
     (art. 58, “VI”, do Estatuto);   

7-  A Assembléia  Geral  instalar-se-á  em  primeira  convocação às 19h  30min, com a 
     presença  da  maioria  dos  associados e,  em  segunda  convocação,  com    qualquer   
     número,  meia  hora  depois,  não  exigindo  a lei  quorum  especial  (art.24,  §2º,  do   
     Estatuto).
 

Jaboticabal, 14 de outubro de 2016.

                                              ___________________________
                                                   Celso Aparecido Cassiano
                                                           PRESIDENTE

DESPACHO
Processo Físico nº: 0016354-54.2007.8.26.0132
Classe – Assunto: Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avalia-

ção / Indisponibilidade
de Bens
Requerente: Domingos Berto
Requerido: José Aparecido Depieri e outro
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andrea Schiavo
Vistos,
1.
2. Nomeio a MaisAtivo Intermediação de Ativos Ltda. (“SUPERBID JU-

DICIAL”), empresa gestora do sistema de alienação judicial eletrônica, para 
realizar a venda do bem penhorado nos autos em epígrafe, com divulgação 
e captação de lances em tempo real, através do Portal da rede internet www.
superbidjudicial.com.br, ferramenta devidamente habilitada perante o E. Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Paulo.

3. Nos termos do artigo 31 do Provimento CSM Nº 1625/2009 que dis-
ciplina o Leilão Eletrônico tal como determinado pelo art. 689-A, parágrafo 
único do CPC, fi ca designado o dia 01 de novembro de 2016, às 13h30 para 
o início da 1ª hasta publica, onde serão captados lances a partir do valor da 
Avaliação.

4. Não havendo lance superior à importância da Avaliação nos 3 dias se-
guintes ao início da 1ª hasta, seguir-se-á sem interrupção o 2º Pregão que se 
estenderá por no mínimo 20 dias e se encerrará em 30 de novembro de 2016, 
às 13h30. No 2º pregão não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor 
da avaliação e a alienação se dará pelo maior lanço ofertado.

5. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que 
participem da hasta, fornecendo todas as informações solicitadas e requeri-
das pelo provimento.

6. Pela imprensa ofi cial, fi cam as partes intimadas das datas, locais e for-
ma de realização da praça do seguinte bem: Um veículo marca Volkswagen 
Gol CLI, cor prata, ano de fabricação e modelo 1996, movido a gasolina, pla-
cas FJC- 7281, chassi 9BWZZZ377TT020311, mal conservado, com pintura 
queimada e lanterna esquerda quebrada, além de vários detalhes decorrentes 
da utilização durante os anos, avaliado em R$8.500,00 (oito mil e quinhentos 
reais).

7. Tratando-se de processo executório, providencie a parte requerente a 
publicação dos editais legais observando o prazo, que não poderá ser inferior 
a 10 dias da data estipulada para início da hasta.

8. Fica decidido que o arrematante arcará com os eventuais débitos pen-
dentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e 
tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN, além da comissão 
do leiloeiro fi xada em 5% sobre o valor do lance vencedor.

9. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Super-
bid Gestor Judicial, devidamente identifi cados, a providenciar o cadastro e 
agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem penhorado, 
cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, 
designando-se datas para as visitas, além de providenciar a extração de cópia 
dos autos e de fotografi as do(s) bem(ns) para inseri-lo(s) no portal do Gestor, 
a fi m de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do 
bem, que serão vendidos no estado em que se encontram.

10. Providencie a parte requerente a remessa da capa dos autos; do des-
pacho da designação da hasta pública; do auto da avaliação, penhora e de-
pósito e no caso de imóvel, cópia da matrícula, à empresa gestora acima 
mencionada.

PRAZO: CINCO (05) DIAS.
11. Intimem-se.
Jaboticabal, 12 de setembro de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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ANA ALICE MORAES SESSO - MEI, estabele-
cida na RUA DOUTOR KAMIL KENAN, nº 179, 
município de JABOTICABAL/SP, por seu repre-
sentante legal ANA ALICE DE MORAES SESSO, 
brasileira, casada, CPF nº 220.209.618-30, 
residente e domiciliada na AVENIDA  NARCI-
SO MENDES FERREIRA, nº 372, DECLARA, sob 
as penas da LEI Penal e Civil, que a ora de-
clarante está classificada como Microempre-
endedora individual-MEI, perante a Receita 
Federal, comprometendo-se ainda informar 
caso deixe de ser enquadrada na condição de 
Microempresa Individual - MEI. Jaboticabal, 
13 de Outubro de 2.016. a.) - ANA ALICE DE 
MORAES SESSO.
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Eduardo Martins, 
professor de Juiu-
jitsu na FAE de Ja-
boticabal, repre-
sentou muito bem 
a cidade de Jaboti-
cabal e conquistou 
Ouro na categoria 
principal. Conquis-
tou ainda o Bronze 
na categoria Abso-
luto no Floripa In-
ternational Open 
No Gi IBJJF. “Com 
muito orgulho, re-
presento minha 
cidade de Jaboti-
cabal. Deus sabe o 
que tive que pas-
sar prá chegar até 
aqui”, enfatizou.

Lusuelen Do-
mingues, con-
sagrou-se cam-
peã da 2° Prova 
de Mtb Itápolis.
“Agradeço ao 

apoio da FAE 
Jaboticabal, na 
pessoa de Sa-
muel Cunha; 
Ruwal Fumin-
celli, Bala de 
Prata, Rober-
Lux Do Brasil, 
Domestic Bra-
sil, Fabiana Fu-
mincelli, Difere 
Colégio Difere 
e Oxiquimica”.

Câmara Municipal de Jaboticabal lança o projeto LEIA!
A Câmara Municipal 

de Jaboticabal lança, na 
próxima segunda-feira 
(17/10), o projeto LEIA!, 
uma iniciativa em favor 
do benefício da leitura. 
Música e literatura esta-
rão de mãos dadas no lan-
çamento, que acontece às 
19h00 na sede do Legisla-
tivo.

A abertura do proje-
to fica por conta do es-
critor Gabriel de Lucca 
Trizoglio, que fará um 
bate-papo sobre a im-
portância da leitura, 
com direito a declama-
ção de poesia. Às 19h30 
se apresenta a Orquestra 
Cordas Caipira, de Ja-
boticabal. Dirigida pelo 
professor Tiago Brasil, 
o grupo, que conta com 
20 integrantes, apresen-

tará canções clássicas 
do meio sertanejo, como 
Boiadeiro Errante, de Te-
ddy Vieira; Menino da 
Porteira, de Teddy Viei-
ra e Luisinho; e Tocando 
em Frente, de Almir Sa-
ter e Renato Teixeira. 

LEIA! – O objetivo do 
projeto, organizado pela 
Escola do Legislativo, é 
contribuir para o resgate 
do hábito da leitura, in-
dependentemente do gê-
nero literário, e estimu-
lar o compartilhamento 
das publicações que, por 
vezes, ficam guardadas 
em estantes ou mesmo 
“esquecidas” dentro de 
guarda-roupas. “Atra-
vés da leitura podemos 
partilhar novas ideias, 
conhecer novas realida-
des, viajar para outros 

mundos. Temos a opor-
tunidade de sentirmos 
sensações das mais va-
riadas possíveis, além da 
possibilidade de tornar 
os nossos sonhos reali-
dade. Por meio da leitu-
ra podemos conquistar 
subsídios para transfor-
marmos o mundo das 
ideias, das palavras, em 
um mundo real”, acredita 
o vereador, e presidente 
da Escola do Legislativo, 
profº João Roberto.

Como vai funcionar? - 
As publicações fi carão dis-
poníveis no saguão da Câ-
mara Municipal, onde está 
localizada a Internet Po-
pular. Não há necessidade 
de registros ou cadastros 
em sistema. A diversifi -
cação do acervo literário 
será feita por meio de do-

GAZETA ESPORTES

ações dos próprios usu-
ários, ou seja, qualquer 
pessoa poderá pegar um 
dos livros disponíveis e 
levar para casa, ao passo 
que pode compartilhar 
seus próprios livros com 
outras pessoas de forma 
colaborativa. A única exi-
gência é de que os livros 
doados e compartilhados 
estejam conservados, sem 
páginas rasgadas ou ra-
biscadas que prejudicam 
o processo da leitura. “O 
projeto será alimentado 
e fi scalizado pela própria 
população que queira par-
ticipar compartilhando 
publicações e, consequen-
temente, conhecimento”, 
fi naliza a diretora da Es-
cola do Legislativo, Deni-
se Cardoso.

LEIA! Compartilhe:

- Se você tiver livros 
(científi cos, de fi cção, au-
toajuda...), revistas, histó-
rias em quadrinhos, entre 
outros, em bom estado de 
conservação, comparti-
lhe. Traga para a Câmara 
Municipal 

- Deixe a publicação no 
carrinho localizado no sa-

guão da Câmara;
- Escolha a publicação 

que quiser. Pode levar 
para casa. Em troca, deixe 
o seu, assim, sempre ha-
verá livros para comparti-
lhar;

- Não é necessário fazer 
nenhum tipo de cadastro 
para participar.

Câmara vota dois projetos de lei e terá Tribuna 
Livre na próxima segunda

Vereadores da Câma-
ra Municipal de Jabotica-
bal se reúnem na próxi-
ma segunda-feira (17/10) 
para discutir e votar dois 
projetos de lei de iniciati-
va do Poder Executivo. A 
Sessão Ordinária contará 
com o uso da Tribuna Li-
vre, às 19h40, por Aline 
Daiane Brandel, que falará 
sobre a “revisão da tabela 
do cálculo de cobrança da 
CIP no Município”.

Ordem do Dia – 

O Plenário discutirá e 
votará em primeiro tur-
no o Projeto de Lei nº 
501/2016, que altera dis-
positivos da Lei n° 4.074, 
de 14 de julho de 2.010, 
e “tem por escopo dar 
suporte aos jovens que 
estão em situação de de-
sacolhimento com idade 
superior a 18 anos que 
complete 21 anos e que 
não foram colocados em 
família substituta e tam-
bém não regressaram à 
família de origem ou ex-
tensa, a fi m de manterem 
suas vidas”.

Os parlamentares tam-
bém devem votar o Pro-
jeto de Lei nº 535/2016, 
que revoga a Lei nº 

4.740, de 15 de dezem-
bro de 2.015, que conce-
deu por 10 anos o uso do 
campo de futebol, arqui-
bancada e vestiários do 
Centro Esportivo “Prof. 
Antônio Mônaco” à Asso-
ciação Jaboticabal Atlé-
tico. A solicitação teria 
sido feita pela própria 
Associação, que “justi-
fica o seu desinteresse 
pelo imóvel concedido 
em razão de necessitar 
de um alto custo de in-
vestimento para adequá-
lo frente às exigências 
impostas pela Liga Pau-
lista de Futebol”, confor-
me consta na exposição 
de motivos encaminha-
da pelo Executivo.
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