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CIAF Centro não está licenciado pela Vigilância 
Sanitária para funcionar

A falta de manuten-
ção no CIAF Centro 
poderá “custar caro” à 
Prefeitura de Jabotica-
bal. Segundo apurou 
o Jornal A GAZETA, o 
local não tem licença 
da Vigilância Sanitária 
para funcionar e pode-
rá ser interditado, em 
breve, devido ao mau 
estado de conservação 
do prédio e mobiliário. 

O coordenador da 
Vigilância Sanitária de 
Jaboticabal, Fernando 
Arrôbas Martins, afi r-
mou que a unidade de 
saúde não está licen-
ciada por falta de uma 
documentação que a 

Local poderá ter interdição total após inspeção

Secretaria de Saúde 
precisa apresentar. 
Sem ela, não é possível 
emitir o Laudo Técnico 
de Avaliação e realizar 
uma inspeção no local. 
Se fosse realizada hoje, 
todo o prédio poderia 
ser interditado.

O coordenador afi r-
ma que refez o crono-
grama do setor para 
acelerar a entrega da 
documentação por 
parte da Secretaria 
de Saúde. Ele acredita 
que até o início de no-
vembro haja uma res-
posta. 

Após ser eleito vereador, psicólogo lança livro de 
re! exões no Jaboticabal Shopping

O mês de outubro 
de 2016 fi cará mar-
cado para sempre na 
memória do psicó-
logo, palestrante e 
professor Luis Carlos 
Fernandes. Foi neste 
período que, aos 53 
anos, lançou seu pri-
meiro livro e foi elei-
to vereador de Jaboti-
cabal.

Na tarde de sábado 
(15), no Jaboticabal 
Shopping, o psicólogo 
fez o lançamento de 
“A arte de viver – Vi-
ver é uma arte e você 

é o artista principal”. 
O livro traz refl exões 
sobre assuntos do 
cotidiano e promete 
motivar o leitor. “A 
primeira parte é com-
posta por frases mo-
tivacionais, já na se-
gunda são 45 temas, 
muito simples, do dia 
a dia. Eu pensei num 
livro onde qualquer 
pessoa poderia en-
tender toda a mensa-
gem”, explicou.

Para o escritor, o 
tema ajudará as pes-
soas a lidarem me-

lhor com as diversas 
situações da vida. 
“Muitas vezes nos co-
locamos como platéia 
ou no máximo como 
atores coadjuvantes. 
Às vezes a gente não 
consegue ver a força 
interior, a capacida-
de para assumir a di-
reção da vida e acre-
ditar que podemos 
ser o protagonista da 
nossa história”.

Natal Encantado terá moeda própria para o comércio local e 
prêmios no valor de R$ 30 mil

CDL, Aciaja, Senac 
e Sincomércio lan-
çaram campanha 
unifi cada de Natal 
na quarta-feira, 19 
de outubro

Na quarta-feira, 19 
de outubro, comer-
ciantes, lojistas, im-
prensa e formadores 
de opinião lotaram o 
auditório da ACIAJA 
para conferir o lança-
mento da Promoção 
NATAL ENCANTADO, 

que fará circular uma 
moeda própria em Ja-
boticabal – o NOEL. A 
moeda circulará até o 
dia 31 de dezembro e 
valerá como dinheiro 
nas compras realiza-
das exclusivamente 
nos estabelecimentos 
associados do muni-
cípio, sendo distribuí-
da ao consumidor pe-
las lojas participantes 
da promoção.

Essa é uma das mui-
tas novidades que se-

rão proporcionadas 
para o consumidor 
pela parceria fi rma-
da entre a Associação 
Comercial, Industrial 
e de Agronegócios de 
Jaboticabal – ACIAJA, 
Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas – CDL,  
SENAC e Sindicato do 
Comércio Varejista – 
SINCOMÉRCIO, com 
o apoio da UNIMED e 
UNIODONTO locais.

PARCERIA ENTRE A DEFENSIVE & AGROVANT E A 
NORDOX DOAM R$ 150.880,39 RECANTO MENINA

O Grupo Defensive 
& Agrovant - sedia-
do em Jaboticabal, 
SP - foi fundada há 16 
anos pelo Sr. John W. 
Redfern. Jr, CEO da 
empresa, e desde o 

início se tornou uma 
empresa muito bem 
conceituada no ramo 
em que atua: impor-
tadora e distribuido-
ra de fertilizantes e 
agroquímicos espe-

ciais de 14 países. 
Uma dessas empre-
sas parceiras está si-
tuada na Noruega, a 
Nordox SA. Fundada 
em 1886, atua expor-
tando agroquímicos 

para diversos países, 
inclusive o Brasil.

A Nordox é também 
uma fundação que 
apoia causas sociais 
voltadas especial-
mente para crianças e 

adolescentes. O Gru-
po Defensive & Agro-
vant, sabendo disso 
e tomando conheci-
mento de que haveria 
possibilidade de uma 
% dessa verba ser des-

tinada ao Brasil, logo 
buscou auxiliar umas 
das instituições de 
caridade aqui na cida-
de instalada.
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Rousseff  teve seu manda-
to cassado pelo Senado Fe-
deral em processo de im-
peachment por crime de 
responsabilidade. Quando 
sumiram as dúvidas sobre 
qual seria o veredicto da 
Câmara Alta e no período 
imediatamente posterior 
à sessão de julgamento, a 
própria ex-presidente, os 
líderes do partido e sua mi-
litância passaram a clamar 
por novas eleições como 
forma de corrigir suposta 
ilegitimidade do mandato 
de seu vice. Alegando ser 
suprema exigência da lega-

Jaboticabal recebe ação do Outubro Rosa
Parceria entre  Se-

nac, ABRAPEC e Se-
cretaria da Saúde 
promove atividades 
gratuitas para popu-
lação

Neste sábado (22), Jabo-
ticabal receberá um evento 
especial para as mulheres: 
a campanha Outubro Rosa. 
Com o objetivo de conscien-
tizar o público sobre o cân-
cer de mama e promover a 
saúde, a ação é uma parceria 
entre Senac, ABRAPEC (Asso-
ciação Brasileira de Assistên-
cia às Pessoas com Câncer) e 
Secretaria Municipal da Saú-
de. 

Gratuita, a programação 

acontece das 9 às 13 horas, 
na Praça 9 de julho, e dará 
doses extras de autoesti-
ma e bem-estar às partici-
pantes. Espaços dedicados 
à orientação sobre autoe-
xame e qualidade de vida 
serão destaques durante 
todo o dia. Alunos do cur-
so Técnico em Enfermagem 
do Senac Jaboticabal  pro-
moverão ainda um teatro 
com explicações sobre os 
exames preventivos e as 
consultas ginecológicas. 
Outro grupo fará uma ativi-
dade com os Mama-heróis, 
personagens que declama-
rão frases motivacionais às 
mulheres.

“É uma ação voltada para 
a conscientização da saúde 

feminina, mas fi lhos, mari-
dos e pais devem e podem 
participar para motivar o 
autoexame, entender a do-
ença e oferecer apoio fami-
liar”, diz Simone Melo, do-
cente do Senac Jaboticabal. 
“A união do Senac com a 
ABRAPEC e a Secretaria da 
Saúde mostra a relevância 
de abordar o assunto neste 
mês tão especial”, comple-
ta.  

Serviço
Outubro Rosa
Data: 22 de outubro
Horário: 9 às 13 horas
Endereço: Praça 9 de julho 

– Centro
Informações: www.

sp.senac.br/jaboticabal 
Gratuito

Unimed de Jaboticabal realiza II 
Acústico Rosa

A Unimed de Jaboti-
cabal, em parceria com 
a Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, 
Esportes e Lazer, realiza 
o 2° Acústico Rosa, com 
cantoras de Jaboticabal 
que irão se apresentar 
na Concha Acústica, 
no dia 21 de outubro, 
sexta-feira, a partir das 
19h30.

No mundo todo, ou-
tubro é o mês ofi cial de 
combate ao câncer de 
mama. Em Jaboticabal, 
pelo segundo ano se-
guido, a Unimed reúne 
expressões da música 
local para homenagear 
a luta e a sensibilidade 
das mulheres.

As canções que darão 
o tom do Acústico Rosa 

serão conduzidas por 
Aline Merenda, Débora 
Vieira, Elaine Renzi, Ja-
zzy de Angelis e Sharah 
Bertocco.

Para garantir entrada 
no evento, basta levar 
um litro de leite. O to-
tal doado será integral-
mente destinado ao 
Fundo Social de Solida-
riedade.

Unimed realiza o II Passeio 
Ciclístico Movimente-se

No domingo, 16 de 
outubro, a Unimed de 
Jaboticabal realizou seu 
segundo Passeio Ciclís-
tico. O evento fez parte 
da Semana Movimente-
se, projeto de caráter 
social da cooperativa 
voltado para a prática 
de atividades físicas e 
esportivas.

Realizado em par-
ceria com a Prefeitura 
Municipal e a Fundação 
de Amparo ao Esporte, 
o Passeio Ciclístico per-
correu cerca de cinco 
quilômetros da Avenida 

Carlos Berchieri (Margi-
nal). Antes do evento, 
os participantes conta-
ram com exercícios de 
alongamento e aque-
cimento, coordenado 
pela educadora física 
da Unimed, Cleide Pací-
fi co.

Também foi ofereci-
do aos presentes aula 
de Axé e Zumba com o 
professor de Dança e 
Ginástica Pedro Zanni 
Sanches, da Academia 
de Dança Fit Welp. To-
dos os inscritos rece-
beram um kit com ca-

miseta, boné e squeeze 
da Unimed e da Semana 
Movimente-se.

Ao fi nal do evento, a 
Unimed de Jaboticabal 
sorteou uma bicicleta 
novinha entre os parti-
cipantes. Quem ganhou 
foi a sortuda Alessan-
dra Dezajácomo.

O Passeio Ciclísti-
co contou ainda com 
o apoio da Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer, Departamento de 
Trânsito e Polícia Mili-
tar.

 PROFESSOR BENÊ

REALIDADE OU MITO

“PAZ” vocábulo origina-
do do idioma latino, signi-
fi ca “harmonia entre par-
tes. Seu fundamento está 
na convivência simetrica-
mente equilibrada entre 
partes integrantes de qual-
quer sociedade, visando 
objetivos éticos comuns. 
O que exige harmonia en-
tre as “partes” (membros 
sociais).

Seu vigor brota da jus-
tiça e exige coesão dos 
membros integrantes.

Quando pensamos 
“paz”, deixamos de lado 
“mera tolerância” que se 
despeja em terreno es-
corregadio que “empur-
ra” para a corrupção, que 
“maquiniza” processos e 
urde modo e regras para 
conseguir “cargos” ou 
bens individuais. As exi-
gências desse “caminho” 
fundamentam-se na es-
perteza do “saber iludir”, 
como esta parábola bíbli-
ca da serpente enganado-
ra: “vocês viverão como 
deuses”!

Esta é a parábola bíblica 
do “sonho” de um “viver 
em paraíso terrestre”.

Tudo é o conjunto de ga-

Projeto que libera recursos para 
Fies e Enem é sancionado

“Trabalhar para 
valorizar a Educa-
ção é o mínimo que 
podemos fazer e 
esse projeto é de 
fundamental im-
portância”, afi rma 
Baleia Rossi

O presidente em exercí-
cio da República, Rodrigo 
Maia, sancionou o crédito 
orçamentário suplemen-
tar de R$ 1,1 bilhão que 
vai garantir a execução 
dos contratos do Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil (Fies) e a realiza-
ção do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) no 
próximo mês. O crédito 
consta da Lei 13.349/16, 
publicada na edição de 
quarta-feira, 19, do Diário 
Ofi cial da União.

Com a medida, o Minis-
tério da Educação abriu o 
Sistema Informatizado do 
Fies (SisFies) para que os 
estudantes iniciem a vali-
dação dos aditamentos de 

renovação dos contratos 
do fundo para o segundo 
semestre deste ano.

O projeto de lei que li-
bera o crédito (PLN 8/16) 
foi enviado pelo governo 
federal em 5 de julho e 
aprovado na última terça-
feira, 18, pelo Congresso 
Nacional. Pelo texto, R$ 
400,9 milhões serão des-
tinados para o Enem. Os 
outros R$ 702,5 milhões 
vão para o pagamento aos 
bancos pela intermediação 
dos empréstimos do Fies.

“Este projeto também 
garante a rematrícula de 
1 milhão e 800 mil alu-
nos do terceiro grau nas 
universidades particula-
res, além de 75 mil novas 
vagas no segundo semes-
tre”, explicou o deputa-
do Baleia Rossi, líder do 
PMDB na Câmara, e com-
pletou: “a valorização da 
Educação é uma preocu-
pação do presidente Mi-
chel Temer, que sempre 
terá nosso apoio nessas 
questões”.

nhar nas múltiplas loterias 
legais e sempre ilegais.

Alguém na história (não 
estória) declarou: “BEM-
AVENTURADOS SÃO OS 
QUE CONSTRÓEM A JUS-
TIÇA PARA PRODUZIR A 
PAZ”.

Às vezes pensamos 
“paz”, como tolerância, ar-
madilha de “caça moedas”.

Paz, entretanto é resul-
tado do “amor concreto ao 
necessitado, marginaliza-
do e desprezado das “leis 
sociais políticas”.

“PAZ” não é consequên-
cia de “lava a jato” políti-
co, nem de um “templo de 
salomão”, mas “palmilhar 
do gesto de QUEM SE DES-
NUDOU DE SUAS VESTES, 
PARA “LAVAR OS PÉS SO-
FRIDOS DOS IRMÃOS “.
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O nosso Etanol

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

EM CADA MUNDO GERA UMA EVOLUÇÃO

A 16ª Conferência In-
ternacional Datagro sobre 
Açúcar e Etanol foi um su-
cesso! Participação nume-
rosa e representativa, em 
um clima de retomada da 
confi ança! O mercado do 
açúcar e do etanol susten-
tando preços, a evolução 
tecnológica e os avanços 
de produtividade se so-
maram à sensação de rigor 
fi scal e de previsibilidade 
que emana do governo Te-
mer. Especifi camente no 
que diz respeito ao etanol, 
afora todos os ganhos que 
uma maior presença des-
te tipo de combustível em 

sões evitadas de CO2 pelo 
uso do etanol combustível 
já haviam ultrapassado 
800 milhões de toneladas 
de CO2 equivalente, ou 
seja, recursos poupados! 
Ao mesmo tempo em que 
o mundo ia adiante na de-
fi nição de prioridades aos 
renováveis, nós recuamos 
na presença do etanol!

Não podemos esquecer 
ainda de destacar o poten-
cial de geração de empre-
gos do segmento sucro-
energético brasileiro. Ao 
fi nal do primeiro semestre 
de 2016, a cadeia produti-
va da cana registrou sal-
do líquido de 4.870 vagas 
com carteira assinada, 
uma signifi cativa evolução 
em comparação ao núme-
ro verifi cado no mesmo 
período de 2015, quando 
houve a perda de 3.204 
empregos formais.

Quanto à balança de pa-
gamentos, a importação 
brasileira de petróleo em 
2016, até setembro, foi 
de 52.145.570 barris. Isso 
signifi cou um dispêndio de 
mais de 2 bilhões de dóla-

MOS A ROTA PARA A PER-
FEIÇÃO, COM SEUS LIMI-
TES E PODERES QUE VEM 
DE DEUS, DIANTE DE LEIS 
E OBRIGAÇÕES, FECUN-
DADAS NOS DEVERES E 
OBRIGAÇÕES, A SEREM 
CUMPRIDAS.  Em mundos 
superiores, o homem não 
procura elevar-se acima 
do homem, mas acima de 
si mesmo, aperfeiçoan-
do-se. Mundos de provas 
e expiações, o PLANETA 
TERRA está enquadrado 
nesse estágio de evolução. 
Mundos de regeneração 
servem de transição entre 
os mundos de provas, ex-
piações e mundos felizes.  
  Mundos inferiores estão 
abaixo da escala progres-
siva. Existem inumerá-
veis escalões nos mundos 
mais atrasados. Os seres 
que habitam, são de certo 
modo mais rudimentares. 
Os mundos evoluem com 
o tempo, onde os habitan-
tes procuram criar condi-
ções de entendimento, co-
nhecimentos de natureza 
criativa, e tudo melhora 
quando há interesse em 
estudar e aprender os en-
sinamentos, que ajudam 
no desenvolvimento na-
tural de um aprendizado, 
que constrói e purifi ca o 
espírito. Vivemos em cada 
mundo uma trajetória de 
vidas sucessivas, para 
galgarmos degraus de 

nossa matriz energética 
pode trazer, um dado ofi -
cial destacou-se: em 2030 
o Brasil estará importando 
nada menos do que 410 
mil barris de gasolina ao 
dia. A projeção é da Agên-
cia Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP). Ou seja, o 
Governo Federal sabe que 
precisa buscar alternati-
vas à forte dependência 
do petróleo.

Com artifi cialismo na 
defi nição dos preços dos 
combustíveis, avançamos 
pouco na consolidação de-
fi nitiva da participação do 
etanol na matriz energé-
tica brasileira. Um atraso 
que custa dinheiro, mas, 
acima de tudo, recursos 
naturais. 

A adoção do etanol é 
considerada um dos prin-
cipais mecanismos de 
combate ao aquecimen-
to global, pois reduz as 
emissões de gás carbônico 
(CO2). Além disso o CO2 da 
atmosfera é absorvido pe-
las plantações de cana-de-
açúcar. Até 2014, as emis-

Criado por DEUS e ama-
do por JESUS. Há muitas 
moradas na casa de meu 
PAI. A casa do PAI é o UNI-
VERSO. As diferentes mo-
radas são mundos que 
circulam o infi nito. Os 
mundos são estágios para 
a evolução. Passamos e 
repassamos em busca de 
dias melhores, de encon-
tros com atrações e afi ni-
dades dentro da família 
ou de semelhante que 
atrai semelhante, para 
chegarmos a um denomi-
nador comum, de ideais e 
que nos levem à verdade.  
As luzes nascem com o 
amor, que se constrói com 
o desejo de sermos men-
sageiros da BOA NOVA, 
onde cultivamos a vonta-
de de vencermos a igno-
rância, como erva daninha 
que nos levam a caminhos 
ingratos e desajustados.    

A TRAJETÓRIA SEGUE 
RUMO À ENCARNAÇÕES 
SUCESSIVAS, QUE SEGUI-

res. De outro lado, temos 
a produção de etanol cres-
cendo anualmente. Um sal-
to de 149.640.918 barris 
em 2012 para 188.797.160 
barris em 2015. A exporta-
ção de 217.880.082 barris 
no ano passado rendeu 
US$ 7.112.421.345, três 
vezes mais do que o gasto 
para se importar o petró-
leo neste ano. O Brasil tem 
défi cit de gasolina e voca-
ção para o etanol.

Mas não basta apenas 
boa vontade para fazer do 
nosso País o produtor do 
combustível do futuro. A 
cadeia produtiva preci-
sa de apoio, necessita de 
previsibilidade econômica 
para investir, juros acessí-
veis e controlados para fi -
nanciar e cenários futuros 
transparentes para iniciar 
a moagem da cana.

Isso é possível com go-
vernos comprometidos 
com essa mudança. Em 
São Paulo, o governo de 
Geraldo Alckmin pratica 
o menor ICMS (Imposto 
Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) para 

alto poder espiritual, para 
crescermos e vencermos 
as trevas e nascer à luz. 
Com o decorrer do tempo, 
passamos de um mundo 
para outro, dentro da ca-
tegoria de crescimento, 
que alcança um limite, 
nascendo a esperança de 
dias melhores, dentro da 
vontade de sermos felizes 
e vitoriosos nas realiza-
ções, de amar e ser amado, 
perdoar e ser perdoado, 
porque é nascendo que vi-
veremos eternamente em 
espírito. Somos eternos 
viajantes dos mundos di-
versos, criados por DEUS. 
Cada um dentro do espa-
ço, dentro do UNIVERSO.             

KARMA COLETIVO E   
TRANSFORMAÇOES...

Os mundos passam.
KARMA  COLETIVO, dentro 

o etanol em todo o Brasil: 
12%, metade dos 24% pra-
ticados no Rio de Janeiro, 
por exemplo. Na Secretaria 
de Agricultura e Abasteci-
mento, incentiva pesqui-
sas que aumentem a pro-
dutividade. 

São inciativas como as 
Mudas Pré-Brotadas (MPB) 
desenvolvidas pelo nos-
so Instituto Agronômico 
(IAC), que são mais resis-
tentes a pragas e diminuem 
em 10 vezes a quantidade 
de material utilizado na 
plantação. Além disso, po-
dem aumentar em até 20 
vezes a produtividade do 
canavial. 

O setor necessita tam-
bém que o Governo Fede-
ral estabeleça uma política 
tributária clara e favorável 
ao etanol quanto à gasoli-
na, conferindo mais com-
petitividade ao combustí-
vel da cana. Não pode mais 
haver incertezas sobre a 
regra de competitividade 
entre o etanol e a gasolina 
(Cide, Pis-Cofi ns e ICMS).

Mas é preciso que esta 
retomada vá além de um 

ONDE...!

Pr. Anastácio Martins

Onde está a sua fé? Onde 
está a sua confi ança? Onde 
está o Seu Deus? Muitos não 
sabem como responder es-
tas perguntas, tão simples. 
Porque não gostam de ler a 
bíblia, para saber qual é a 
vontade de Deus para a vida 
delas e preferem fi car pe-

em adorar a Deus e sempre 
engrandecia o Nome do Se-
nhor. Todos tremiam quan-
do Davi aparecia, porque 
o Senhor estava com ele. 
Quem tem o Senhor Deus na 
sua vida, como único e ver-
dadeiro Deus e Senhor, nun-
ca perde uma batalha. Deus 
sempre estará na sua fren-
te. Você pode e deve vencer 
qualquer luta, sem medo 
da derrota. O inimigo pode 
fazer o que quiser, você o 
enfrentará com a força do 
Senhor e sairá totalmente 
vitorioso, em nome de Je-
sus. Este nome tem poder, 
para curar e libertar uma 
pessoa das garras do inimi-

gando caminhos que outros 
trilharam sem o conheci-
mento e a direção de Deus. 
Nunca chegam a parte al-
guma. Davi sabia como era 
importante conhecer a von-
tade de Deus. Ele dedicava 
sua vida buscando o Senhor 
e procurando agradá-Lo em 
tudo. Não tinha medo de 
nada, enfrentava qualquer 
perigo. A sua fé e a sua con-
fi ança estava em Deus. Ele 
ia para a guerra na certeza 
da vitória. Seus inimigos fi -
cavam furiosos, porque não 
conseguiam vencê-lo. Deus 
era o escudo dele, que o 
protegia de qualquer ataque 
do inimigo. Ele tinha prazer 

go. Se você colocar a sua fé e 
a sua confi ança no Todo Po-
deroso, descobrirá que Ele 
é tudo o que você precisava 
para ser um grande vence-
dor, e ter todas as bençãos 
que Jesus conquistou na 
cruz, para você desfrutar de 
cada uma delas hoje e não 
viver como um coitado nes-
te mundo, sem esperança, 
só pensando na Eternidade. 
Alguns acreditam que se-
rão felizes e desfrutarão da 
vida abundante lá no céu, 
mas estão redondamente 
engadas. Davi desfrutou de 
todas as bênçãos no tempo 
dele. Hoje é o seu tempo de 
aproveitar todas as oportu-

nidades que o Senhor está 
lhe oferecendo, para viver 
e comer o melhor dessa ter-
ra. Não perca mais tempo, 
chorando, nem se lamen-
tando, só porque você não 
conseguiu ver todos os seus 
sonhos realizados. Lembre-
se que Deus estabeleceu um 
tempo para todas as coi-
sas, hoje é o seu. Não deixe 
passar esta grande opor-
tunidade, amanhã poderá 
ser muito tarde. Faça como 
Davi, que não perdeu tem-
po, mas aproveitou cada 
segundo para glorifi car o 
nome do Senhor. Quando 
você estiver passando por 
uma luta, e alguém lhe per-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

guntar: onde está a sua fé, 
sua confi ança, e o Seu Deus? 
Responda: o Meu Deus está 
nos céus e no meu coração, 
e a minha fé e confi ança es-
tão Nele. Ele é quem dirige 
todos os meus passos, e me 
guia em todos os meus ca-
minhos (Leia, Salmos 18). 
Esta é a minha oração. Ca-
tedral 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      

alívio momentâneo, pre-
cisa ser consistente. Isso 
depende ainda de ações 
concretas que devem con-
templar também melho-
rias na infraestrutura para 
o escoamento da produ-
ção. Precisamos de uma 
política fi scal branda que 
incentive o setor a inves-
tir em sua industrialização 
- com consequente ganho 
de competitividade do 
produto brasileiro no mer-
cado mundial. 

É a prova de que o nos-
so setor é capaz de supe-
rar desafios, responder à 
demanda que surge quan-
do são criadas condições 
para isso. Temos experti-
se, terras, sol, água e uma 
agricultura das mais mo-
dernas do mundo. Além 
da imensa vontade de tra-
balhar por um Brasil me-
lhor. 

É a hora definitiva de 
fazer do etanol o princi-
pal combustível do Brasil 
– para os nossos veículos, 
para a nossa economia e 
para o nosso meio ambien-
te.

Temos o perdão como um 
fardo, como algo impossível 
de se viver. É o próprio inimi-
go quem suscita esse pensa-
mento em nossa mente; ele 
faz com que guardemos rai-
vas, mágoas e ressentimen-
tos. Essa é a tática que ele 
usa para acabar com a nossa 
família, nosso grupo e comu-
nidade.

Não somos capazes de 
imaginar o mal que a falta de 

 Monsenhor Jonas Abib

O perdão como um grande 
tesouro para as famílias

A capacidade de 
pedir perdão e o 
presente de Jesus 
aos noivos

das transformações que 
se operam com o tempo, 
dentro das destruições, 
através da necessidade da 
natureza, para  a evolu-
ção, através de mudanças 
de climas e de  terremo-
tos, ou outros meios de  
sofrerem modifi cações. 
Tudo que acontece, onde 
os habitantes passam, por 
desencarnes  coletivos - 
para  efeito de  resgates 
e pagamentos de dívidas 
contraídas em vidas pas-
sadas, dentro da lei de 
causa e efeito. KARMA CO-
LETIVO E  O INDIVIDUAL.                                      

A EVOLUÇÃO CRESCE NA 
PASSAGEM DE UM MUNDO 
PARA OUTRO, DEPENDEN-
DO DA NECESSIDADE DE 
CADA UM DE NÓS. 

OS MUNDOS SÃO ETER-
NOS E CRIADOS POR DEUS.

Há exatos 42 dias Dilma 
Rousseff  teve seu manda-
to cassado pelo Senado Fe-
deral em processo de im-
peachment por crime de 
responsabilidade. Quando 
sumiram as dúvidas sobre 
qual seria o veredicto da 
Câmara Alta e no período 
imediatamente posterior 
à sessão de julgamento, a 
própria ex-presidente, os 
líderes do partido e sua mi-
litância passaram a clamar 
por novas eleições como 
forma de corrigir suposta 
ilegitimidade do mandato 
de seu vice. Alegando ser 
suprema exigência da lega-

Percival Puggina

E O PT, SUBITAMENTE, PAROU DE PEDIR NOVAS ELEIÇÕES...
lidade e da legitimidade, a 
laboriosa tropa de choque 
do partido na Câmara e no 
Senado, várias vezes por 
dia, apontava esse caminho 
à nação. Durante seu inter-
rogatório, Dilma insistiu 
reiteradamente nisso. Dois 
dias após a ex-presidente 
deixar a Granja do Torto, a 
Executiva Nacional do PT 
decidiu apoiar a proposta. 
As falanges vermelhas sa-
íram às ruas com a mesma 
exigência. Elas, as novas 
eleições, e só elas, teriam o 
poder de ungir um novo go-
verno capaz de  levar a na-
ção, com segurança  e legiti-

midade, ao pleito de 2018.
Tratava-se de pretensão 

totalmente destituída de 
fundamento, posto que o 
vice-presidente é o subs-
tituto constitucional do 
titular do cargo. Gostos e 
desgostos das facções po-
líticas, bem como suas má-
goas e malquerenças são 
matérias subjetivas que 
não podem determinar o 
rumo de ações que tenham, 
como essa, roteiro expres-
so na Constituição.

O PT sempre pensou de 
modo diverso sobre a su-
posta sacralidade dos man-
datos presidenciais. Ao lon-

go de sucessivos governos 
de seus opositores, dirigiu 
gritos de “Fora!” a quem es-
tivesse 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, fi -
nalmente, chegou ao poder, 
desfrutou de três mandatos 
em que não faltaram moti-
vos para requerimentos de 
impeachment, mas as su-
cessivas vitórias eleitorais 
do partido e o clima político 
desaconselhavam qualquer 
providência nesse sentido.

Acontece que os partidos 
põem e a história dispõe. 
Estava escrito no calen-
dário político que haveria 
eleições municipais logo ali 
adiante, um mês depois do 
impeachment. E foi o que 
se viu. O PT saiu das urnas 
ocupando uma discreta 5ª 
posição entre as forças po-
líticas nacionais, atrás de 
todos aqueles a quem cha-
mava “golpistas”. E se reco-
lheu ao Acre. 

As questões que me 
ocorrem diante do aconte-
cido são estas: foi o desas-
tre eleitoral do dia 2 de ou-
tubro que fez o PT desistir 

perdão gera em nós. Infeliz-
mente, acabamos guardando 
dentro de nós o mal que as 
pessoas nos fazem. E o res-
sentimento é como a ferru-
gem que vai nos corroendo 
aos poucos. Quando percebe-
mos, já fomos tomados por 
ela. Porém, quando perdoa-
mos, Deus mesmo preenche 
nosso coração com Seu amor 
e passamos a experimentar a 
paz que tanto sonhamos. São 
Paulo nos ensina em sua car-
ta: ”Não se ponha o sol sobre 
o vosso ressentimento” (Ef 
4,26). Somos todos frágeis! 
Se reconhecêssemos e admi-
tíssemos nossas limitações, 
seria mais fácil perdoar o ir-
mão e compreender suas fra-
quezas. Portanto, não tenha 
medo de falar para Jesus de 
sua difi culdade de perdoar; o 
quanto é difícil para você ad-
mitir que é capaz de cometer 
os mesmos erros e as mes-
mas falhas dos outros. O Se-
nhor conhece o seu coração, 
mas espera que você fale das 
suas difi culdades. Temos de 
ser verdadeiros com Deus. 

Seu irmão,

de falar em novas eleições? 
Deixaram elas de ser incon-
tornável exigência moral 
e condição de legitimação 
para exercício do poder? 
Seria tão casuísta assim a 
tese ardorosamente defen-
dida até bem poucos dias?

ÓTIMA
 OPORTUNIDADE!

VENDE-SE DVDs E BLURAY
2.000 DVDs variados seminovos na faixa de R$ 10,00.

800 BLURAY variados seminovos a R$ 15,00

Contato: Vieira (16) 3202-3133
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CIAF Centro não está licenciado pela Vigilância 
Sanitária para funcionar

Por Alexandre Rocha
A falta de manuten-

ção no CIAF Centro po-
derá “custar caro” à Pre-
feitura de Jaboticabal. 
Segundo apurou o Jor-
nal A GAZETA, o local 
não tem licença da Vi-
gilância Sanitária para 
funcionar e poderá ser 
interditado, em breve, 
devido ao mau estado 
de conservação do pré-
dio e mobiliário. 

O coordenador da Vi-
gilância Sanitária de Ja-
boticabal, Fernando Ar-
rôbas Martins, afi rmou 
que a unidade de saúde 
não está licenciada por 
falta de uma documen-
tação que a Secretaria 
de Saúde precisa apre-
sentar. Sem ela, não é 
possível emitir o Laudo 
Técnico de Avaliação e 
realizar uma inspeção 
no local. Se fosse reali-
zada hoje, todo o pré-
dio poderia ser interdi-
tado.

O coordenador afi rma 
que refez o cronograma 
do setor para acelerar a 
entrega da documenta-

Local poderá ter interdição total após inspeção

ção por parte da Secre-
taria de Saúde. Ele acre-
dita que até o início de 
novembro haja uma 
resposta. 

Denúncia e interdi-
ção parcial

No dia 7, a Vigilân-
cia Sanitária esteve no 
local para atender uma 
denúncia relacionada 
ao consultório de gine-
cologia e obstetrícia. A 
denúncia feita ao Con-
selho Regional de Me-
dicina  do Estado de 
São Paulo – CREMESP 
questionava o funcio-
namento do consultó-
rio dentro do núcleo de 
atendimento psiquiá-
trico. “Verifi camos to-
das as legislações para 
encontrar esta possí-
vel irregularidade, mas 
não encontramos nada 
que impeça”, afi rmou.

Entretanto, em visi-
ta ao local, a Vigilância 
identifi cou más condi-
ções de funcionamen-
to, como infi ltrações na 
parede e mobiliário su-
cateado, o que motivou 
a interdição do consul-

tório. “O local não aten-
de às exigências”, ga-
rante Martins.

O Jornal A GAZETA 
entrou em contato com 
o Dr. Carlos Eduardo 
Pedroso Fenerich, mé-
dico que atende no lo-
cal, e ele afi rma que as 
condições do consultó-
rio são as mesmas há 

muitos anos e nada foi 
feito pela Prefeitura, 
até então. “É importante 
deixar claro que quem é 
responsável pelo con-
sultório é a Prefeitura 
Municipal. Foram três 
meses sem funciona-
mento para arrumar, 
pois eu estive afastado 
pela lei eleitoral, mas, 

curiosamente, quando 
estava prestes a voltar. 
fi quei sabendo que ha-
via sido interditado”, 
falou.

O médico ainda con-
fi rma que o CIAF Cen-
tro possui as mesmas 
ou até piores condições 
que a sala interditada. 
“Se for para fechar o 

consultório, tem que fe-
char o CIAF, porque ele 
está todo assim”, decla-
rou.

O Jornal A GAZETA 
enviou perguntas sobre 
o assunto à assessoria 
de comunicação da Pre-
feitura, mas não obteve 
retorno até o fechamen-
to desta edição.

Após ser eleito vereador, psicólogo lança livro de 
re! exões no Jaboticabal Shopping

Por Alexandre Rocha
O mês de outubro de 

2016 fi cará marcado 
para sempre na memó-
ria do psicólogo, pa-
lestrante e professor 
Luis Carlos Fernandes. 
Foi neste período que, 
aos 53 anos, lançou 

seu primeiro livro e foi 
eleito vereador de Ja-
boticabal.

Na tarde de sábado 
(15), no Jaboticabal 
Shopping, o psicólogo 
fez o lançamento de “A 
arte de viver – Viver é 
uma arte e você é o ar-

tista principal”. O livro 
traz refl exões sobre as-
suntos do cotidiano e 
promete motivar o lei-
tor. “A primeira parte 
é composta por frases 
motivacionais, já na 
segunda são 45 temas, 
muito simples, do dia 

a dia. Eu pensei num 
livro onde qualquer 
pessoa poderia enten-
der toda a mensagem”, 
explicou.

Para o escritor, o tema 
ajudará as pessoas a li-
darem melhor com as 
diversas situações da 
vida. “Muitas vezes nos 
colocamos como platéia 
ou, no máximo, como 
atores coadjuvantes. 
Às vezes a gente não 
consegue ver a força 
interior, a capacidade 
para assumir a direção 
da vida e acreditar que 
podemos ser o protago-
nista da nossa história”, 
afi rmou.

Fernandes conta que 
a ideia da publicação 
surgiu ainda na facul-
dade, há cerca de 10 
anos. O incentivo de 
uma companheira de 
sala, refl exões que es-

crevia no dia a dia e 
o grupo “Corrente do 
Bem”, na rede social Fa-
cebook, foram fatores 
determinantes para a 
decisão.  “Quando es-
crevia um dos temas, 
relacionado ao traba-
lho voluntário, tive um 
insight: vamos trans-
formar esse livro em 
um projeto social, eu 
escrevo, lanço e dire-
cionamos a renda para 
instituições. Isso me 
motivou ainda mais”, 
contou.

O livro custa R$20,00 
e pode ser encontrado 
em livrarias católicas 
de Jaboticabal e deve 
ser disponibilizado em 
empresas, entidades e 
demais livrarias. A ren-
da será revertida para 
as entidades ABCDown 
e Olhos da Alma. 

Trajetória

Luis Carlos Fernan-
des lançou sua primei-
ra publicação duas se-
manas após ser eleito 
vereador, também pela 
primeira vez, com 842 
votos. “Eu tinha uma 
convicção muito grande 
que poderia ser eleito. 
Foi uma campanha mui-
to simples, sem gasto 
algum, focado nessas 
pessoas que já me co-
nheciam”, conta ele, 
que fi cou como suplen-
te nas eleições de 2012.

Há 28 anos, Fernan-
des faz parte da co-
munidade católica. Ele 
é conhecido em Jabo-
ticabal por apresentar 
o programa “Corrente 
do Bem”, da rádio Vida 
Nova AM, de segunda a 
quinta-feira, às 13h. O 
psicólogo está à fren-
te do programa há 11 
anos.

Após apelo popular, taxa de iluminação 
pública poderá sofrer alterações

Por Alexandre Rocha
Comerciantes e in-

dustriais de Jabotica-
bal sentiram no bolso 
a cobrança da Contri-
buição de Iluminação 
Pública – CIP na últi-
ma conta de energia. 
Segundo a tabela ela-
borada pela Prefeitura 
de Jaboticabal e apro-
vada pela Câmara Mu-
nicipal, em 2014, con-
sumos acima de 1.000 
KW/h custam R$200 a 
mais na fatura. A taxa 
só entrou em vigor no 
último mês e está ge-
rando uma “enxurra-
da” de críticas.

A comerciante Ali-
ne Brandel esteve na 
Câmara Municipal, na 
última segunda-feira 
(17), e utilizou a Tri-
buna Livre para pedir 
aos vereadores que 
intercedessem pela 
população. Segundo 
ela, o valor é injusto.  
“Nós não estamos afi r-
mando que não que-
remos pagar. Apenas 
que seja feito um re-
cálculo e seja cobra-
do algo mais justo”, 
falou.

Ela criticou a forma 
com que foi calcula-
da a cobrança e ter-
minou aplaudida pela 

população presente 
no local. “Essa tabela 
foi mal elaborada, não 
pensaram nos muní-
cipes, comerciantes e 
industriais”, ressaltou 
Aline. 

Nos últimos dias, A 
rede social Facebook 
também foi palco de 
reclamações de mu-
nícipes insatisfeitos 
com a cobrança. 

Em entrevista à rá-
dio 101FM, o secretá-
rio de Finanças, André 
Nozaki, afi rmou que 
a Prefeitura está refa-
zendo o cálculo e os 
valores poderão so-
frer alterações. 
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Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Ô mulher... você 
é mais preciosa do 
que ouro.

É a minha jóia 
rara, o meu tesou-
ro.

Seu beijo é mais 
delicioso do que o 
mel mais saboro-
so.

Vivo o teu amor 
e sou feliz com teu 
abraço gostoso.

Ooo Vichii, vi-
chii, vichee!!! 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

MAKE UP VERÃO 2017

A maquiagem  natu-
ral está  em alta neste 
verão  e geralmente é 
mais leve e discreta, 
capaz de evidenciar 
“a cara de saudável”. 
É aquela maquiagem 
de bonita para deixar 
você em uma melhor 
versão de você mesma, 
realçando seus traços 
naturais e mostrando 
toda a sua beleza.

As sombras em  tons 
marrons e terrosos 
aparecem dando vida 
a leves esfumados, 
apenas prá trazer um 
pouco de contorno e 
profundidade. Para os 
lábios, os tons variam, 
mas o queridinho é 
sempre o tom de boca. 
É um jeito de dizer: 
aqui sou eu gente.

Já a pele deve ser 
feita de maneira bem 
sutil, então é adequa-
do uma rápida camada 
de base com levíssima 
cobertura. A proposta 
combate tudo aquilo 
que parece ser artifi-
cial. O blush deve ser 
discreto,  sem abrir 
mão do pó bronzeador 
e máscara para cílios.

A maquiagem em 
tom nude, sem dúvida 
alguma é muito chique 

ANIVERSARIANTESCIAF Centro não está licenciado pela Vigilância 

Procura-se vendedor de cosméticos 
profi ssionais com experiência. 

Favor encaminhar currículo para:

santabeldade@gmail.com

e deixa um ar verda-
deiro  e elegante.

Essa história de car-
regar o rosto de ma-
quiagem, está fora da 

lista das mulheres atu-
alizadas.

Agradecimento: Per-
fumaria Beraldo

AUTO  POSTO SANTA ANGELA LTDA., torna público que 
requereu à CETESB a Licença de Operação, para Posto Revende-
dor na Rua Euclides da Cunha, 249, JABOTICABAL/ SP.

ANA REGINA ALI DE MENDONÇA, desejamos ótimas vibra-
ções de luz, repletas de agradáveis surpresas nesta  feliz existência. 
PARABÉNS PELO DIA 27 DE OUTUBRO.

A Vivo informa que, por motivo de acidente no meio de transmissão da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 14/10/2016 das 14h15 às 17h35. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado

CLEIDE MATAQUEIRO... celebre este dia 22 com o  brilhante 
da paz, do amor, compreensão e conquistas. Parabéns de seu espo-
so, fi lhos e netos!

CLÁUDIO ALMEIDA... que este dia 22 a felicidade traga inú-
meráveis sonhos realizadores, com muita energia para iluminar to-
dos os dias da sua vida, junto da esposa e fi lhos. FELICIDADES!

RAFAEL PACÍFICO, desejamos novas conquistas e  serenidade 
de realizações. Parabéns pelo seu Aniversário no dia 25/10.
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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.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 122, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016  - RESOLVE 
transferir o Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal 
do dia 28 de outubro de 2016 (Dia do Servidor Público), para o dia 
31 de outubro de 2016, e concede Ponto Facultativo no dia 01 de 
novembro de 2016, em virtude do Feriado do dia 02 de novembro 
de 2016 (Finados).

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 123, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016  - NOMEIA, a 
funcionária pertencente ao quadro efetivo de pessoal do Legislativo,   
ELIANA MARTÃO HERNANDES, como membro da COMISSÃO 
DE CONTROLE INTERNO, em substituição ao funcionário ODAIR 
CASARI.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão nº 07/2.016 – Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de Telefonia Móvel (SMP), serviços de 
voz e dados, com fornecimento de SIMCARD, no período de 12 me-
ses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, nos termos do 
inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e em conformidade 
com as especifi cações técnicas constantes do Edital e seus Anexos.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, sito a Rua Barão do Rio Branco, 765, 
centro, Jaboticabal - SP, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h30 e das 13h 
às 16h30 ou pelo site www.camarajaboticabal.sp.gov.br/site_jaboticabal/.

Data fi nal entrega dos envelopes: Dia 10/11/2016, até às 
13h30.

Início da sessão: Dia 10/11/2016, às 14h, na Sala de        
Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

EDITAL Nº 002/16 O Dr. Wanderley Elenilton Gonçalves Santos, Delegado Titular de Polícia do 1º Distrito 
Policial, no uso das atribuições de seu cargo, etc ... Faz saber, a todos o quanto o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que no dia 17/11/2016, às 09h00min, pelo Sr. Dr. Cláudio José Ottoboni, DD Delegado 
Seccional de Polícia de Sertãozinho, será procedida correição ordinária periódica nesta delegacia.

Faz saber ainda, que na oportunidade a Autoridade Corregedora facultará ao público em geral a apresentação 
de queixas, reclamações ou sugestões referente aos serviços policiais atinentes a esta unidades policiais.

E para que ninguém possa alegar ignorância determinou a Autoridade lavrar o presente edital que será afi -
xado no local de costume, publicado pela imprensa escrita e divulgado pela imprensa falada. Jaboticabal, 06 de 
outubro de 2016. Wanderley Elenilton Gonçalves Santos. Delegado de Polícia

EDITAL Nº 003/16 O Dr. Wanderley Elenilton Gonçalves Santos, Delegado Titular de Polícia do 1º Distrito 
Policial, no uso das atribuições de seu cargo, etc ... Faz saber, a todos o quanto o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que no dia 02/12/2016, às 14h30min, pela Srª. Drª. Andrea Schiavo, Exma Juíza de Di-
reito Corregedora da Comarca de Jaboticabal SP, será procedida correição ordinária periódica nesta delegacia. 
Faz saber ainda, que na oportunidade a Autoridade Corregedora facultará ao público em geral a apresentação de 
queixas, reclamações ou sugestões referente aos serviços policiais atinentes a esta unidades policiais. E para que 
ninguém possa alegar ignorância determinou a Autoridade lavrar o presente edital que será afi xado no local de 
costume, publicado pela imprensa escrita e divulgado pela imprensa falada. Jaboticabal, 06 de outubro de 2016. 
Wanderley Elenilton Gonçalves Santos. Delegado de Polícia

EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA no Colégio Recursal da 42ª Circunscrição Judiciária com sede na 
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, O DOUTOR GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA, M.M. Juiz 
de Direito Presidente e Corregedor do Colégio Recursal da 42ª Circunscrição Judiciária com sede na Comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, etc.,. F A Z  S A B E R a todos os serventuários e demais interessados que 
o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que designou Correição Ordinária no Colégio Recursal da 42ª 
Circunscrição Judiciária com sede na Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no dia 29 de Novembro do 
corrente exercício, com início às 9:00 horas, a qual obedecerá  o seguinte critério. A data acima poderá sofrer 
alteração de um (01) dia, tendo-se em vista a complexidade dos serviços. Todos os serviços deverão estar devi-
damente preparados, obedecendo-se os seguintes critérios, quanto ao ofício de Justiça: 1) - Serão relacionados 
os autos dos recursos que estejam fora do Cartório, historiando-se os motivos; 2) - Serão relacionados os autos 
dos recursos que estejam em poder dos Advogados, Peritos, Contadores, etc.,. 3) - Os autos dos recursos serão 
colocados por ordem de ano e número, respeitada a divisão setorial do serviço. F A Z   S A B E R, outrossim, que 
durante os trabalhos receberá as partes, advogados e demais interessados para as reclamações que por ventura 
queiram fazer. Para os trabalhos correcionais fi ca convocado o Senhor Chefe de Seção Judiciário. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  afi -
xado no local de costume e publicado pela imprensa, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 21 de outubro de 2016. Eu _____________, (Márcia Fátima Paula 
Rodrigues Vargas), Chefe de Seção Judiciário, que digitei e subscrevi. GILSOM MIGUEL GOMES DA SILVA 
Juiz de Direito Presidente

Natal Encantado terá moeda própria 
para o comércio local e prêmios no 

valor de R$ 30 mil

CDL, Aciaja, 
Senac e Sinco-
mércio lança-
ram campanha 
unifi cada de Na-
tal na quarta-
feira, 19 de ou-
tubro

 
Na quarta-feira, 19 

de outubro, comercian-
tes, lojistas, imprensa e 
formadores de opinião 
lotaram o auditório da 
Aciaja para conferir o 
lançamento da Promo-
ção Natal Encantado, 
que fará circular uma 
moeda própria em Jabo-
ticabal – o Noel. A moe-
da circulará até o dia 31 
de dezembro e valerá 
como dinheiro nas com-
pras realizadas exclusi-
vamente nos estabele-
cimentos associados do 
município, sendo dis-
tribuída ao consumidor 
pelas lojas participantes 
da promoção.

Essa é uma das mui-
tas novidades que se-
rão proporcionadas 
para o consumidor 
pela parceria fi rmada 
entre a Associação Co-
mercial, Industrial e de 
Agronegócios de Jabo-
ticabal – Aciaja, Câmara 
dos Dirigentes Lojistas 
– CDL,  Senac e Sindica-
to do Comércio Varejis-
ta – Sincomércio, com 
o apoio da Unimed e 
Uniodonto locais.

Pela primeira vez, as 
entidades do comércio 
se uniram para uma 
campanha de Natal con-

junta e abrangente que 
vai premiar os consu-
midores com sorteios 
diários somando R$ 30 
mil, que poderão ser 
trocados por compras 
nos estabelecimentos 
do comércio local que 
aderirem à campanha.

Dois consultores de 
vendas – Danilo Maia 
Alcídio e Patrícia San-
tana Moura – fi carão 
responsáveis por reali-
zar a venda dos Noéis 
e o cadastramento dos 
estabelecimentos inte-
ressados em aderir à 
campanha.

O lançamento da 
campanha contou com 
a presença do Presi-
dente da Aciaja, Arthur 
Guzzo, do Presidente 
da CDL, Renato José 
Kamla, do Gerente do 
Senac Jaboticabal, Dar-
lan Oliveira Rocha, e 
do Presidente do Sin-
comércio, Édson Ga-
glianone. Dentre as 
entidades apoiadoras, 
estiveram à mesa de 
lançamento o Diretor 
Presidente da Unimed 
de Jaboticabal, Dr. Luiz 
Roberto Lins Ferraz, e 
o Diretor de Cultura da 
cidade, Abel Zeviani. 
Também esteve pre-
sente o Vice-Diretor do 
Câmpus da Unesp Ja-
boticabal, Dr. Antonio 
Sergio Ferraudo.

“Entendendo o mo-
mento econômico, 
vamos realizar uma 
campanha que custará 
menos para o lojista, 
mas com forte impac-
to sobre as vendas. 
Nós estruturamos a 

campanha para que o 
empresário associado, 
que não é do segmento 
do comércio, também 
possa participar, favo-
recendo a circulação 
do recurso em nossa 
cidade. Esse é o nosso 
compromisso: unir as 
entidades de Jabotica-
bal para fortalecer nos-
sa economia e integrar 
as pessoas”, destaca 
Arthur Guzzo.

“Vamos trabalhar uni-
dos para conquistar re-
sultados. Nossa equipe 
visitará os lojistas para 
que o comércio adira 
em peso a esta inicia-
tiva. Teremos divulga-
ção em TV e em toda a 
mídia local. Queremos 
sensibilizar o consu-
midor com uma cam-
panha que emocione 
e o leve a prestigiar o 
comércio local”, afi rma 
o empresário Renato 
Kamla.

“A mobilização das 
entidades locais refl ete 
o compromisso contí-
nuo com a inovação e 
a criatividade, articu-
lando-se em rede, em 
prol do comércio local 
e, principalmente, do 
atendimento diferen-
ciado aos seus clientes 
e a população de modo 
geral”, completa Darlan 
Oliveira Rocha.

O clima natalino já 
chega antecipado. O 
Senac está envolvido 
trabalhando em redes 
e organizando as es-
colas locais para parti-
ciparem da decoração 
de Natal, que enfeitará 
pontos selecionados na 

região central do co-
mércio. Haverá exposi-
ção de mesas natalinas. 
Os comerciantes serão 
estimulados a monta-
rem árvores de natal 
em seus quarteirões. 
Também está prevista 
a premiação para esta-
belecimentos comer-
ciais e residências que 
capricharem na decora-
ção natalina.

Para participar da 
promoção é indispen-
sável que o estabeleci-
mento comercial seja 
associado à CDL ou à 
Aciaja. Mais informa-
ções: (16) 3202-0315 
ou (16) 3202-8294.

Entenda como fun-
ciona a moeda pró-
pria

Será emitido papel 
moeda: o Noel.

Cada nota de um Noel 
vale o correspondente 
a um real.

 As lojas participan-
tes da Promoção Natal 
Encantado adquirem os 
cupons, que serão pre-
miados em Noéis.

Os consumidores 
contemplados nos sor-
teios poderão trocar 
seus Noéis recebidos 
em compras nas lojas 
participantes da pro-
moção.

 Os consumidores 
não poderão trocar os 
Noéis recebidos por 
dinheiro, apenas por 
produtos nas lojas par-
ticipantes do Natal En-
cantado.

Os cupons cedidos 
para as lojas sortea-
rão prêmios pagos em 
Noel.
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Projetos de Lei têm pedidos de vista na Câmara Municipal de Jaboticabal
Os dois projetos de 

lei previstos na pauta de 
votação da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal rece-
beram pedidos de vista 
na Sessão Ordinária de 
segunda-feira (17/10). 

Apreciado em primeiro 
turno, o Projeto de Lei nº 
501/2016, que prevê alte-
rações na Lei que concede 
benefício temporário de 
ajuda fi nanceira (n° 4.074, 
de 14 de julho de 2.010), 
teve pedido de vista do 
vereador Júnior de Vitto. 

Já o Projeto de Lei nº 
535/2016, que revoga 
a Lei nº 4.740, de 15 de 
dezembro de 2.015, que 
concedeu por 10 anos o 
uso do campo de futebol, 

arquibancada e vestiários 
do Centro Esportivo “Prof. 
Antônio Mônaco” à Asso-
ciação Jaboticabal Atléti-
co, teve pedido de vista 
feito pelo vereador Carmo 
Jorge.

Agora, os vereadores 
contam com um prazo de 
dez dias para examinar os 
projetos. Após este perío-
do, as proposições voltam 
para apreciação em Plená-
rio.

Tribuna Livre – Antes 
da sessão, Aline Daiane 
Brandel, fez uso da Tribu-
na Livre para falar sobre a 
“revisão da tabela do cál-
culo de cobrança da CIP 
no Município”.

A Tribuna Livre, pre-

vista na Resolução 
nº182/1985, é o espaço 
destinado para que as 
pessoas e entidades fa-
çam uso da palavra, por 
20 minutos, antes da Ses-
são Ordinária. Para tanto, 
o assunto deve ter rela-
ção com o município, di-
reta ou indiretamente, e 
não pode tratar de ques-
tões exclusivas pessoais.

A inscrição para uso da 
Tribuna Livre deve ser fei-
ta na Secretaria da Câmara 
Municipal. O(a) inscrito(a) 
deve ser maior de 18 anos, 
eleitor(a) no município de 
Jaboticabal, apresentan-
do o Título de Eleitor ou 
fi cha de fi liação devida-
mente rubricada pelo Car-

tório Eleitoral; apresentar 
Carteira de Identidade, 
inscrevendo-se em livro 
específi co e determinando 

o assunto a ser abordado. 
Por fi m, os inscritos são 
notifi cados, pela Secreta-
ria da Câmara, da data da 

Sessão Ordinária em que 
poderão usar da Tribuna, 
de acordo com a ordem de 
inscrição.

PARCERIA ENTRE A DEFENSIVE & AGROVANT E A 
NORDOX DOAM R$ 150.880,39 RECANTO MENINA

O Grupo Defensive & 
Agrovant - sediado em 
Jaboticabal, SP - foi fun-
dada há 16 anos pelo 
Sr. John W. Redfern. Jr, 
CEO da empresa, e des-
de o início se tornou 
uma empresa muito bem 
conceituada no ramo em 
que atua: importadora e 
distribuidora de fertili-
zantes e agroquímicos 
especiais de 14 países. 
Uma dessas empresas 
parceiras está situada na 
Noruega, a Nordox SA! 
Fundada em 1886, atua 

exportando agroquími-
cos para diversos países, 
inclusive o Brasil.

A Nordox é também 
uma fundação que apoia 
causas sociais volta-
das especialmente para 
crianças e adolescentes. 
O Grupo Defensive & 
Agrovant, sabendo disso 
e tomando conhecimen-
to de que haveria possi-
bilidade de uma % dessa 
verba ser destinada ao 
Brasil, logo buscou au-
xiliar umas das institui-
ções de caridade aqui na 

cidade instalada.
O Grupo Defensive & 

Agrovant passou a ter a 
missão de escolher qual 
entidade em Jaboticabal 
seria auxiliada. Apenas 
uma especifi cação foi im-
posta pela Nordox: deve-
ria ser uma entidade com 
projetos voltados para 
crianças. Assim sendo, 
foram visitadas todas as 
entidades com este ob-
jetivo em Jaboticabal e, 
após longas discussões, 
a Sra. Larissa M. V. de 
Paula, gestora fi nanceira 

e administrativa do Gru-
po decidiu que a verba 
deveria ser destinada ao 
Recanto Menina. Logo, o 

valor doado se conver-
teu em um carro zero 
km para o transporte das 
crianças, uma área livre 

com parquinho para a re-
creação e uma área cons-
truída com sala de TV e 
sala de estudos.

O coquetel de inaugu-
ração do espaço contou 
com a presença do Re-
presentante da Empre-
sa Nordox, Sr. Asbjorn 
Stromberg, que entregou 
oficialmente o cheque 
simbólico com a quan-
tia do valor total doa-
do à entidade, à saber: 
R$ 150.880,39. Asbjorn 
conta que a empresa 
está muito satisfeita em 
contribuir com o Recan-
to Menina, e se emocio-
na ao ver a alegria das 
crianças e a gratidão 
delas pelo que a parce-
ria entre a Defensive & 
Agrovant e a Nordox pu-
deram proporcioná-las.

A Coordenadora do 
Recanto, Sra. Miriam 
Barbieri Carregari, jun-
tamente com toda sua 
equipe presenteou o re-
presentante da empre-
sas Nordox e do Grupo 
Defensive & Agrovant 
em agradecimento pela 
contribuição realizada.

1º Sarau Literário “Brincando com as Palavras”
E.M.E.B. “PauloFreire”
Data : 10/10/2016
Horário: 19:00hs                
Projeto de Leitura  & Es-

crita Profª Maria Sueli
Programação:
1º Momento - Exposição 

dos Conceitos (Palavra, 
Poema, Poesia) - Alunos:  
Jeniff er 8º A, Leonardo 7º 
A e Jhennifer 7º A;

2º Momento - Declama-
ção do Poema “Cada um 
do seu Jeito”, de Elias José 
Aluno: Alexandre 9º C;

3º Momento  - Poema 
“Toque” de Ulisses Tava-
res, Interação com o pú-
blico - Aluno: Cléber 8º C;

4º Momento - Poema 
“Cuidado” (Bruxa) de Ser-
gio Capareli - Aluna: Ága-
tha 7º A;

5º Momento - Poema 
“Ingenuidade” (Romance)  
de Elias José Aluno: Rafa-
el Rufi no 9º C - Música: de 
Janeiro a Janeiro;

6º Momento - Poema 
“Dentro do Livro” (Impor-
tância do Livro) de Ricar-
do Azevedo - Alunos 8º A, 

7º A e 7º C;
7º Momento - Poema 

“Tem Tudo haver” (Fala do 
Livro) de Elias José - Alu-
nas: Giovanna 7º A  e Ana 
Carolina 7º A;

8º Momento -  Poema 
“Espelho” de Roseana Mur-
ra - Aluna: Isabele 8º C;

 9º Momento – A Baila-
rina, de Cecília Meireles 
- Alunas: Bianca 7º A e Me-
lissa 7º A;

 10º Momento - “Sem Sa-
ída”, de Ulisses Tavares - 
Aluno: Jhemerton 7º A;

 11º Momento - “Canto 
de Natal” (Deus Criador) 
de Manoel Bandeira - Alu-
nos: Laisa 8º B, Juliano 8º 
B, Fábio 8º A;

 12º Momento - “Ou isto 
ou aquilo”, de Cecília Mei-
reles - Aluna: Jhennifer 7º 
A - Coreografi a Larissa, 
Giovana, Ana Carolina, 
Ágatha, Bárbara e Laryssa;

 13º Momento - “Masca-
rados”, de Cora Coralina  - 
Aluno: Rafael Rufi no 9º C;

 14º Momento - Música“ 

- Fico assim  sem Você” - 
Aluno: Hiago 9º A (com 
Violão);

15º Momento - Poema 

- “Receita para Espantar 
a Tristeza”, de Roseane 
Murray - Aluna: Laryssa 
7ºA.

 Encerramento
 16º Momento - Música 

“A palavra tem poder”,  de 
Fernanda Brum - Juliana 

8º C, Isabeli 8º C, Fernan-
da 7º C, Juliana 8º D, Aga-
tha 7º A, Melissa 7º A, e 
Eloísa 8º A.
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Parlamento Jovem faz sessão plenária na 
próxima quinta-feira (27/10)

O Parlamento Jovem 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal se reúne 
na próxima quinta-feira 
(27/10) em Sessão Or-
dinária para apreciar as 
proposições de iniciati-
va dos onze estabeleci-
mentos de ensino par-
ticipantes no projeto. A 
sessão será conduzida 
pelo aluno, e presidente 
eleito, Neto Carosio, e 
começa às 19h30 no Ple-
nário da Casa.

Esta é a quarta edição 
do projeto, que envol-
ve alunos do 1º ano do 
Ensino Médio de escolas 
públicas e privadas do 
município. O objetivo 
do Parlamento Jovem, 
organizado pela Escola 
do Legislativo, é estimu-
lar a participação políti-
ca dos adolescentes no 
processo democrático, 
além de levar conheci-
mento aos participantes 
sobre o funcionamento 
do Poder Legislativo e 

estimular debates sobre 
o universo legislatório. 
Neste ano foi escolhido 
o tema “Esporte, lazer e 
cultura” para o desen-
volvimento de projetos 
por conta das Olimpía-
das 2016, porém, indi-
cações com outros te-
mas foram igualmente 
propostas.

Apesar das matérias 
não terem força de lei na 
prática, a atividade garan-
te ao jovens a possibili-
dade de sentirem na pele 
como funciona o proces-
so legislativo, bem como 
o andamento de uma Ses-
são Ordinária. 

Durante o projeto, 
duas ofi cinas foram re-
alizadas. Na primeira, 
os alunos puderam co-
nhecer um pouco sobre 
o Poder Legislativo e a 
sua relação com o Poder 
Executivo e Judiciário. 
Na oportunidade, os alu-
nos foram instruídos na 
formatação e adequação 

das proposições apre-
sentadas pelas escolas. 
[Assista o vídeo: Parla-
mento Jovem 2016 da 
Câmara Municipal de Ja-
boticabal]

Na segunda ofi cina, 
os participantes simu-
laram o uso da tribuna 
para a defesa de suas 
proposições e elegeram 
os integrantes da Mesa 
Diretora. Na oportuni-
dade, Neto Carosio, do 
Colégio Novo Anglo, foi 
eleito Presidente; Maria 
Amaral, também do Co-
légio Novo Anglo, fi cou 
com a Vice-Presidência; 
Nathália de Souza, da 
Escola Estadual Dona 
Aurora, foi escolhida 
para o cargo de 1ª Se-
cretária, e Lucas Milaré, 
do Colégio Maria, para o 
de 2º Secretário. Os es-
tudantes ainda partici-
param de um bate-papo 
sobre a área esportiva, 
com Diego Cruzato, do 
Jaboticabal Defenders, 

equipe de futebol ameri-
cano da cidade.

Por fi m, os estudan-
tes e seus professores 
orientadores partem 
para uma viagem cultu-
ral a São Paulo, onde vão 
conhecer a Assembleia 
Legislativa do Estado e 
o Memorial da América 
Latina. A excursão está 
programada para o dia 
10 de novembro.

Como funciona? – A 
Escola do Legislativo 
organiza anualmente o 
Parlamento Jovem para 
alunos do 1º ano do 
Ensino Médio, com fai-
xa etária de 16 anos. O 
pontapé inicial é dado 
com palestras e visitas 
às escolas para esclare-
cimentos e informações 
quanto ao funcionamen-
to do projeto. Todas as 
escolas com Ensino Mé-
dio podem participar.

A partir de então, co-
meça a etapa nos esta-
belecimentos de ensino, 
quando os professores 
desenvolvem os textos 
com os pupilos. Dentre 
os projetos formulados, 
cada escola deve eleger 
uma proposição que será 
enviada à Câmara, bem 
como eleger dois alunos 
que representarão suas 
respectivas instituições 
de ensino. 

Com as indicações es-
colares enviadas à Casa 

de Leis, os estudantes 
eleitos passam a parti-
cipar de ofi cinas minis-
tradas pela Escola do 
Legislativo na sede da 
Câmara Municipal.

Composição da Mesa 
Diretora do Parlamento 
Jovem 2016:

Presidente – Neto Ca-
rosio – Colégio Novo An-
glo

Vice-presidente – Ma-
ria Amaral – Colégio 
Novo Anglo

1ª Secretária – Nathá-
lia Vieira de Souza – Es-
cola Estadual Dona Au-
rora

2º Secretário – Lucas 
Milaré – Colégio Maria

Parlamentares jovens 
que compõem a quarta 
edição do projeto:

Leonardo dos Santos 
– Escola Estadual Profes-
sor Antônio José Pedro-
so

Larissa Santos – Escola 
Estadual Professor Antô-
nio José Pedroso

Anna Silva – Colégio 
Maria

Lucas Milaré – Colégio 
Maria*

Isabela Fernandes – 
Colégio Poligenes

Vinícius Vanzato – Co-
légio Poligenes

Maria Amaral – Colé-
gio Novo Anglo*

Neto Casório – Colégio 
Novo Anglo*

Juan Aiala – Colégio 

Nossa Senhora do Car-
mo

Henrique Almeida – 
Colégio Nossa Senhora 
do Carmo

Henrique Manduca – 
Colégio Moura Lacerda

Lucas Desidério – Co-
légio Moura Lacerda

Luana Santos – Escola 
Estadual Aurélio Arro-
bas Martins

Lívia Cardozo – Escola 
Estadual Aurélio Arro-
bas Martins

Nathália de Souza – 
Escola Estadual Dona 
Aurora Ferraz Vianna 
dos Santos*

Amanda Quintino – Es-
cola Estadual Dona Au-
rora Ferraz Vianna dos 
Santos

Lucas Xavier – Escola 
Estadual Dr. Joaquim Ba-
tista

José Eduardo do Nasci-
mento – Escola Estadual 
Dr. Joaquim Batista

Caroline Gonçalves 
– Escola Estadual Prof. 
Luiz Latorraca

Gleyce da Rocha – Es-
cola Estadual Prof. Luiz 
Latorraca

Murilo Carvalho – Co-
légio Técnico Agrícola 
José Bonifácio

Vitória Lara – Colégio 
Técnico Agrícola José 
Bonifácio

*Alunos que compõem 
a Mesa Diretora do Par-
lamento Jovem 2016


