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Mesmo com di� culdades, atletismo de 
Jaboticabal é destaque nacional

Quando o assun-
to é investimento e 
condições de traba-
lho, o atletismo bra-
sileiro está longe de 
ter a mesma atenção 
que outros esportes, 
como o futebol, por 
exemplo. Em Jaboti-
cabal não é diferen-
te. Mesmo assim, o 
atletismo tem conse-
guido resultados im-
portantes e revelado 
atletas para o Brasil. 
Na última semana, a 
boa notícia veio no 
lançamento de disco.

A atleta Ana Caroli-
ne Lopes, de 15 anos, 
que já era campeã 
paulista em arremes-
so de peso e lança-
mento de disco, che-
gou ao Campeonato 

Atleta bateu recorde brasileiro de lançamento de disco
Brasileiro sub-16 en-
tre as duas melhores 
do ranking nacional. 
Na competição, ela 
confi rmou sua força e 
conquistou o prêmio 
máximo, com direito 
a quebra do recorde 
brasileiro, lançando 
a uma distância de 
48 metros. “Eu espe-
rava que ela ganhas-
se a prova, pois es-
tava treinando muito 
bem”, afi rma a treina-
dora Roberta Oliveira.

O próximo objetivo 
de Ana está em 2017, 
no Quênia, onde dis-
putará o Campeonato 
Mundial de Atletismo 
sub-18. A expectativa 
é de mais medalhas.

Concurso da FAE está com inscrições abertas
Ao todo, nove vagas serão preenchidas

Estão abertas, até 
o dia 10 de novem-
bro, as inscrições 
para o concurso da 
Fundação de Amparo 
ao Esporte (FAE) de 
Jaboticabal. A orga-
nização do certame 
está sob a responsa-
bilidade do Instituto 
INDEC e seleciona-
rá professores para 
sete modalidades es-
portivas.

Taekwondo (uma 
vaga), atletismo 
(uma vaga), basque-
te (uma vaga), fute-

bol de campo (duas 
vagas), futsal (duas 
vagas), handebol 
(uma vaga) e vôlei 
(uma vaga) serão as 
modalidades supri-
das.

Para o taekwondo 
é necessário que o 
candidato tenha o 
ensino médio com-
pleto, enquanto as 
demais modalidades 
exigem formação su-
perior em Educação 
Física. 

O profissional 
aprovado recebe-

rá uma remunera-
ção inicial de R$ 
1.527,49 e deverá 
cumprir jornada se-
manal de 30 horas.

As inscrições de-
vem ser feitas pelo 
site www.institu-
toindec.com.br e o 
candidato deve efe-
tuar o pagamento de 
uma taxa de R$ 50 
(nível médio) ou R$ 
70 (ensino superior).

A prova será rea-
lizada no dia 27 de 
novembro de 2016. 

Parecer negati-

vo de Tribunal in-
fluenciou na reali-
zação do concurso.

A realização do 
concurso para con-
tratação de profes-
sores para a FAE 
acontecerá aproxi-
madamente cinco 
meses após o Tri-
bunal de Contas do 
Estado (TCE) rejeitar 
as contas de 2014 da 
Fundação.
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ABERTURA DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETE MASCULINO  
PROF. ÉLVIO PIFFER JÚNIOR (PIFÃO) FOI EXEMPLO DE ORGANIZAÇÃO E SUCESSO

A Fundação de Am-
paro ao Esporte (FAE), 
o Departamento de 
Esporte e Lazer (DEL), 
juntamente com a 
Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal, ideali-
zaram e organizaram 
de forma brilhante o 
1º Campeonato Mu-
nicipal de Basquete 
Masculino (categoria 
livre) em homenagem 
ao grande professor 

de educação física e 
técnico de basquete 
nas décadas de 1970, 
1980 e 1990, Élvio Pi-
ff er Junior, o Pifão. 

O evento teve aber-
tura e jogos da 1ª ro-
dada no último sába-
do (22), no Ginásio 
Municipal “Edno Pe-
reira dos Santos”, o 
Jatobá.

Senac promoveu Workshop de Cerveja 
em Jaboticabal

 O ambiente descon-
traído não poderia ser 
diferente para tratar 
de um dos assuntos 
mais populares do 

brasileiro: a cerveja. 
Com a presença de 
convidados, o Senac 
Jaboticabal promoveu 
o Workshop de Cerve-

ja, na noite de quarta-
feira (26), ministrado 
pelo sommelier Car-
los Henrique Braghin.

 A apresentação 

despertou a curiosi-
dade e interação dos 
presentes do início 
ao fi m. Com um apa-
nhado breve sobre 

a história da cerve-
ja no mundo, dicas e 
degustações ao fi nal, 
o sommelier ensinou 
como harmonizar ró-

tulos e estilos da be-
bida com pratos gas-
tronômicos.
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FIQUE SABENDO

lhos) surgiram entre os revo-
lucionários russos de 1905 
e, em 1917, se consolidaram 
como órgãos do poder no 
Estado comunista. No dizer 
atribuído a Lênin, eram “ex-
pressão da criação do povo, 
manifestação da iniciativa do 
povo”. Portanto, como nada 
mais democrático do que a 
expressão da vontade e ação 
do povo, devemos aceitar 
que o terrível, genocida e to-
talitário regime implantado 
na União Soviética continua 
sendo, para todo comunista, 
a melhor expressão de demo-
cracia registrada nos anais 
da História. Eis aí o motivo 
da reverente admiração de 
tantos pelos regimes cuba-
no, angolano, venezuelano, 
chinês,  norte-vietnamita e 
norte-coreano e sua aversão 
às sofridas primaveras de 

PTB É O PARTIDO QUE MAIS CRESCEU NAS 
ELEIÇÕES MUNICIPAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO

As eleições do último dia 
2 de outubro consolidaram 
o PSDB, partido do Governa-
dor Geraldo Alckmin, como 
o que mais elegeu prefeitos 
e vices em São Paulo, tendo 
o PMDB, do presidente da Re-
pública, Michel Temer, como 
o segundo colocado. Na ter-
ceira posição e, na condição 
de partido que mais cresceu 
no Estado, vem o PTB, de 
Campos Machado, que ele-
geu cerca de 150 prefeitos e 
vices e, aproximadamente, 
600 vereadores.

Além desta condição, o 
presidente do PTB no Esta-
do e secretário-geral da Exe-
cutiva Nacional, Deputado 
Campos Machado, destaca 
o fato de que o partido está 
disputando o segundo turno 
em sete das treze cidades 
que vão às urnas, em 30 de 
outubro. “O PTB participa 
em mais de 50% das chapas 
majoritárias. Estamos com 
candidatos a vice em seis 
cidades: Bauru, Osasco, San-
to André, São Bernardo do 

Campo e Mauá e, com candi-
dato a prefeito em Suzano”, 
disse Campos. Para o presi-
dente petebista no Estado, “o 
resultado de 2016 projeta o 
PTB para saltos maiores em 
2018”. 

Em nível nacional, Cam-
pos assegurou seu “mais to-
tal e incondicional apoio a 
candidatura do governador 
Geraldo Alckmin a presiden-
te da República, em 2018”. 
No meio político do Estado 
e, também em Brasília, Cam-

pos Machado é considerado o 
mais fi el e leal aliado de Alck-
min, de quem já foi candida-
to a vice-prefeito da capital, 
em duas ocasiões. 

O Deputado Campos Ma-
chado elogiou o trabalho do 
presidente municipal do PTB 
em Jaboticabal, o Vereador 
Rubinho Gama, em seu man-
dato 2013-2016, pela sua le-
aldade, honestidade e por ser 
um homem simples e amigo 
de todos. 

Senac e Sesc promovem semana de 
atividades gratuitas

Iniciativa conta com 
o apoio do Sincomércio 
e da CDL

Entre os dias 25 e 29 de 
outubro, Jaboticabal teve 
dias repletos de ações 
especiais com a Semana 
Sesc-Senac para o Comér-
cio. Gratuito, o evento 
promove atividades rela-
cionadas à qualidade de 
vida, orientações nutricio-
nais, saúde e bem-estar, 
segurança no trabalho, 
meio ambiente e também 
sobre marketing pessoal.

Aberta ao público, a 
programação iniciou com 
orientações sobre preven-
ção de riscos de aciden-
tes de trânsito e dicas de 
segurança veicular, às 10 
horas e 14h30. No dia 26, 
atividades sobre marke-
ting digital empresarial 
com explicações das ferra-
mentas básicas das redes 
sociais e também desco-
brindo-se a taxa de em-
preendedorismo de cada 
participante por meio de 
um quiz. 

Na quinta-feira (27), os 
docentes do Senac Jabo-
ticabal João Neto e Fer-
nanda Acre ensinaram 
como construir uma hor-
ta suspensa para cultivo 
de hortaliças e temperos, 
além de oferecer orienta-
ções sobre gestão de re-
síduos. No mesmo dia, os 

participantes aprenderam 
sobre nutrição saudável 
por meio de um bate-papo 
com profi ssionais da área. 
Montagem de marmitas, 
cálculos de IMC e apre-
sentação da qualidade de 
nutrientes também fazem 
parte da ação.

Sobre prevenção do 
câncer de mama e prósta-
ta e conferir a pressão ar-
terial, participação da Se-
mana na sexta-feira (28). 
Alunos do curso Técnico 
em Enfermagem do Senac 
estiveram à disposição 
para atender toda a po-
pulação. As turmas ainda 
passaram pelo comércio 
cantando paródias sobre 
a importância dos exames 
preventivos. À noite teve 
a abertura do Sarau Ru-
bem Alves, com a partici-
pação da Banda Gomes e 
Puccini. O sarau contou a 
vida e as obras do autor, 
e foi ministrado pela jor-
nalista Edlaine Garcia e o 
Trio Trappistas.

A Semana Sesc-Senac 
para o Comércio encerrou 
com dicas de aplicação de 
maquiagem, automassa-
gem para relaxamento, in-
formações sobre os bene-
fícios da musicoterapia e 
customização de roupas. 
Durante toda a programa-
ção, o Sesc promoveu ati-
vidades lúdicas de circo e 
contação de histórias.

“É uma semana gran-
diosa para celebrar o Dia 
do Comerciário (30 de 
outubro), setor vital para 
a nossa cidade. Com o au-
xílio dos parceiros Sinco-
mércio e CDL (Câmara dos 
Dirigentes Lojistas), nós 
(Senac e Sesc) preparamos 
diversas ações, em vários 
locais e horários, para que 
todos possam participar 
e aproveitar”, enfatizou 
Darlan Rocha, gerente do 
Senac Jaboticabal. 

A programação do even-
to é totalmente gratuita, 
destinada ao público em 
geral e não necessita de 
inscrição prévia. Mais in-
formações sobre locais e 
horários de cada ativida-
de podem ser obtidas pes-
soalmente na unidade do 
Senac, pelo telefone (16) 
3209-2800 ou durante a 
Semana na Praça 9 de Ju-
lho. 

Serviço
Semana Sesc-Senac para 

o Comércio 
Data: 25 a 29 de outu-

bro
Informações: (16) 3209-

2800 ou pessoalmente no 
Senac

Endereço: Rua 24 de 
Maio, 831 – Centro

Gratuito
Visita virtual à unida-

de: https://goo.gl/maps/
iDYTc5MBKLU2

 PROFESSOR BENÊ

VAMOS, LEVANTA-TE E LUTE!

A  vida social é cons-
truída na base das neces-
sidades individuais e so-
ciais recíprocas. Quando 
os interesses individuais 
sufocam os sociais, mer-
gulhamo-nos no lamaçal 
do egoismo. Quando há 
reciprocidade,  é o amor 
fraterno  que dinamiza a 
união social.

Viveu entre nós um 
“MESTRE DIVINO” que indi-
ca os caminhos iniciais de 
paz e fraternidade: “caso 
alguém ofenda sua “face”, 
ofereça-lhe também a ou-
tra! Caso alguém tome seu 
manto, permita-lhe que 
também tome sua túnica.

Qual seria a causa? Não 
se vistam com as “roupas” 
dos justiceiros, pois um 
dia também sereis julga-
dos.

Hipócritas, não fecheis 
os olhos para não verem 
seus “remendos”.

Quem somente critica, 
jamais coopera para cons-
trução de uma sociedade 
justamente equilibrada.

Estamos com ânsia de 
uma sociedade nova, lim-
pa de marginalizados, pe-
riféricos, drogados, mal 
assalariados, sem habita-

Um segundo pode salvar 
vidas!

Imagina uma ambulân-
cia ou resgate dos Bom-
beiros correndo para sal-
var vidas em um acidente 
ou incêndio e na rodovia 
precisa parar no pedágio 
por mera burocracia? É 
um absurdo, mas infeliz-
mente é assim que acon-
tece hoje em dia. 

Preocupado com esta 
situação e de olho em me-
lhorias na qualidade de 
vida da nossa população, 
trabalhamos para mudar 

isso. Desenvolvemos o 
Projeto de Lei 1282/15 
que obriga as concessio-
nárias das rodovias a dar 
passe livre às ambulân-
cias de hospitais, clíni-
cas, empresas e bombei-
ros. 

Com isso, durante um 
atendimento, os veículos 
não precisarão mais parar 
em cabines de pedágios e 
seguir direto com o “Sem 
Parar”, economizando 
tempo. Agora a matéria, 

que foi aprovada em to-
das as comissões da As-
sembleia, vai para plená-
rio.

Se Deus quiser, os an-
jos da guarda dos bom-
beiros e das ambulâncias 
vão ganhar muito tempo 
para socorrer as vítimas. 
Não há sentido uma am-
bulância ou bombeiros 
ter que parar em cabine 
de pedágio, afi nal, um se-
gundo pode salvar vidas!

ção decente, sonhando um 
“bem viver”.

Não haverá água sufi -
ciente para “lavar”  a po-
dridão existente e tantas 
prisões para presumidos 
bandidos sociais.

Dinamizemos nossa 
consciência individual 
para construir a “pátria 
amada.

Não fi que lamentando, 
grite e aja como patriota 
autêntico: A VIDA É LUTA 
AUTÊNTICA, ILUMINADA 
E FORTIFICADA PELA VER-
DADE!
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Engenharia, alicerce do desenvolvimento

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

LIBERDADE DE CAMINHAR

O Instituto de Engenha-
ria de São Paulo comemora 
neste mês seus 100 anos. 
Participei no último dia 24 
na Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo 
de uma sessão solene para 
celebrar este importante 
centenário. Um aniversário 
que mostrou que o Instituto 
está mais do que nunca co-
nectado com a atualidade: 
lançou um projeto de infra-
estrutura e logística para o 
agronegócio, para desfazer 
os gargalos que atrapalham 
o escoamento e encarecem 
nossos produtos.

Como engenheiro civil, 
me animo com uma iniciati-
va que vem para alavancar 
nossa produção agropecuá-
ria. Fazemos uma das mais 
modernas agriculturas em 

ção do Território Brasileiro 
pela Ferrovia, Associada 
ao Agronegócio”. Inúmeras 
são as razões para justifi car 
esse empreendimento, mas 
basta examinarmos o enor-
me dinamismo da produção 
agropecuária, seu potencial 
crescimento e a carência 
mundial por alimentos para 
avaliarmos o seu importan-
te impacto.

O Plano deverá ter como 
pilar básico um conjunto de 
investimentos em infraes-
trutura, logística, ferrovias 
e integração com outros 
modais, com algumas prio-
ridades como a plena ope-
ração da ferrovia Norte-Sul. 
Essa operação contará com 
ferrovias transversais que 
serão utilizadas para ali-
mentá-la. Além de investi-
mentos em portos e instala-
ções de apoio às operações 
portuárias e plataformas lo-
gísticas.

O desenvolvimento regio-
nal deverá ser sustentado 
pela implantação de ativida-
des industriais, comerciais 
e de serviços de cadeia 
produtiva. O Instituto quer 
a criação de parques indus-
triais, parques tecnológicos 
e centros de armazenamen-
to, comercialização e distri-
buição. 

Uma iniciativa para fa-

ensinamentos recebidos.
A CADA UM SERÁ DADO 

SEGUNDO SUAS OBRAS.
Tudo que nos acontece no 

decorrer de nossas peregri-
nações, podem mudar. FORA 
DA CARIDADE NÃO HÁ SAL-
VAÇÃO. As trevas se trans-
formam em luzes, o orgulho 
em humildade e o egoísmo 
em solidariedade. DARMOS 
DE GRAÇA, O QUE DE GRAÇA 
RECEBEMOS.

AFINIDADES DE SENTIMEN-
TOS...

Existe uma coordenação de 
atrações que podem ser ne-
gativas ou positivas. Os con-
fl itos, ameaças, agressões, 
desordens, aparecem para 
trazer a desunião entre en-
carnados, principalmente na 
família, devido aos desencon-
tros de afi nidade e evolução.

Só o amor constrói. Esta-
mos em busca de crescer-
mos espiritualmente. Os 
caminhos são dádivas para 
escolhermos o melhor, lon-
ge dos DOGMAS, iluminado 
pelo amor, dentro das transi-
ções temporárias, numa vida 
de passagem por um mundo 
de provas e expiações, para 
esforçarmos nos estudos, 
na vida prática da caridade, 
numa planifi cação de ações 
e reações, onde tudo pode 
mudar, passando de uma si-
tuação negativa para uma 
positiva. 

todo o mundo, temos condi-
ções naturais propícias para 
produzir alimentos e muita 
vontade de trabalhar. Mas 
não temos uma rede efi caz 
para armazenar, transportar 
e distribuir esta riqueza.

Nossos produtos fi cam 
caros no mercado interna-
cional, perdem competitivi-
dade porque há fi las de em-
barque nos portos, porque o 
caminho entre o campo e a 
exportação em si é cheio de 
onerosos obstáculos. O Ins-
tituto de Engenharia mostra 
que, mais uma vez, está dis-
posto a ajudar o crescimen-
to do Brasil.

Responsável por inicia-
tivas como o metrô de São 
Paulo e o primeiro avião 
nacional, o Instituto de En-
genharia sempre esteve co-
nectado ao agronegócio. Foi 
ele o responsável por atitu-
des de extrema importância 
para o agro como a utiliza-
ção do álcool como fonte de 
energia – assunto mais do 
que atual em um momen-
to onde o mundo olha com 
preocupação as mudanças 
climáticas.

Pensando nos próximos 
anos, o Instituto, em parce-
ria com outras instituições, 
quer colocar em prática o 
projeto “Rota para o Futuro 
- Plano Nacional de Ocupa-

Hoje, na transição plane-
tária, de um mundo de pro-
vas e expiações para rege-
neração, nós trabalhadores, 
somos convidados a sermos 
iniciados pelos portais do 
coração e da inteligência, 
que abrem novos caminhos. 
Os desafi os de uma existên-
cia são inúmeros, cheios de 
atalhos e pedras, bem como 
as fl ores que iluminam e per-
fumam a nossa jornada evo-
lutiva, onde o livre arbítrio é 
a fonte de desejos para uma 
decisão, para tomarmos um 
caminho certo, de bons prin-
cípios e na prática do bem. 
A liberdade tem um limite, 
para não atingirmos um fi m 
sem começo, cairmos num 
mundo de trevas, procurar-
mos lembrar que existe DEUS 
que pode nos salvar, só de-
pende de nós, de nossas ati-
tudes, que temos que tomar 
para seguirmos na prática os 

zer frente a dados como os 
da Confederação Nacional 
de Transporte (CNT), que 
apontam que o Brasil pre-
cisa de investimento míni-
mo de R$ 195,2 bilhões em 
pelo menos 111 projetos 
para solucionar gargalos no 
escoamento de produção 
agropecuária. Para ferro-
vias, são 67 projetos e R$ 
80,1 bilhões. Para portos, 
75 e R$ 18,8 bilhões. Para 
navegação interior, 46 e R$ 
34 bilhões. Para rodovias, 
48 e R$ 60,5 bilhões. E, para 
terminais, 14 intervenções 
e R$ 1,8 bilhão.

O estudo entende que 
se forem implementa-
das todas essas interven-
ções também favorecerão 
o transporte de diversos 
outros produtos no Bra-
sil, além dos do agronegó-
cio. No total, a CNT sugere 
2.045 projetos, com valor 
estimado de R$ 987,18 bi-
lhões, como investimento 
mínimo no sistema logísti-
co brasileiro.

São investimentos im-
portantes quando consi-
deramos que somente as 
condições do pavimento 
das rodovias levam a um 
aumento de 30,5% no custo 
operacional. Se fossem eli-
minados os gastos adicio-
nais devido a esse gargalo, 

A LIBERDADE DE ESCOLHA 
É LIVRE, MAS A COLHEITA É 
OBRIGATÓRIA.

A liberdade de crença e 
de religiosidade nos oferece 
uma livre escolha, para dei-
xarmos de lado os interesses, 
o egoísmo, a ignorância e ou-
tras tantas difi culdades que 
atrasam nossa EVOLUÇÃO.

A liberdade é uma toma-
da de decisão, diante das 
atitudes que temos, para se-
guirmos o caminho certo. A 
liberdade tem um limite, de 
agirmos perante os proble-
mas que aparecem no de-
correr dos encontros com 
os seres, que fazem parte 
da coletividade, para seguir-
mos o caminho certo e segu-
ro.

MENTALIDADE AJUSTADA
Os valores estão para as 

luzes, assim como a fraque-
za está para as trevas. Nós 

haveria uma economia anu-
al de R$ 3,8 bilhões somen-
te na produção de soja e de 
milho.

O montante corresponde 
ao valor de quase quatro 
milhões de toneladas de 
soja ou a 24,4% do investi-
mento público federal em 
infraestrutura de transpor-
te em 2014. Esse dado tor-
na-se ainda mais relevante 
porque há uma distribuição 
inadequada da malha de 
transporte. 65% da soja são 
transportados por rodovias.

Nos Estados Unidos, prin-
cipal concorrente do Brasil, 
20% da produção são trans-
portados por rodovias. Na 
Argentina, o percentual é de 
84%, mas as distâncias mé-
dias entre regiões produto-
ras e portos vão de 250 km 
a 300 km. Nos EUA e Brasil, 
as distâncias são em torno 
de 1.000 km. O Brasil utili-
za 9% de hidrovias, embora 
disponha da maior bacia hi-
drográfi ca do mundo.

No setor canavieiro, atu-
almente os custos de corte, 
carregamento e transporte 
representam cerca de 30% 
do custo total da produção 
de cana. Somente os gastos 
com transporte equivalem a 
12% desse total, como apon-
ta um estudo da Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pes-

JESUS DISSE... 

Pr. Anastácio Martins

Eu Sou a ressureição e a 
vida; quem crê em Mim, ain-
da que esteja morto, viverá. 
Isso é tremendo! Ele é tudo 
o que você precisa para ter 
uma vida abundante e perfei-
ta. Chega de sofrer. Você tem 

comigo, e agora o que eu vou 
fazer? Tudo isso é pensamen-
to do inimigo e não da pes-
soa. O inimigo usa a mente 
dela para tentar enfraquecê-
la e fazê-la desistir do cami-
nho do Senhor. Muitos têm 
caído nesta armadilha e tem 
perdido o prazer de viver a 
vida abundante que Jesus 
comprou com o Seu precioso 
sangue. Você pode fazer a di-
ferença, se você crer, porque 
tudo é possível ao que crer. 
Marta, a irmã do Lázaro, tam-
bém viveu momentos de dor, 
angustia e de muito sofri-
mento. Quando o seu irmão 
Lázaro morreu, para ela tudo 

tudo para ser feliz; não deixe 
a tristeza nem a solidão do-
miná-lo. O inimigo vai querer 
fazer de tudo para você não 
acreditar nas promessas do 
Senhor. Ele não quer a sua fe-
licidade e odeia quando você 
passa a conhecer a verdade. 
Quantos que não conseguem 
ser realizados na vida, por-
que se deixaram vencer pelo 
medo ou por um trauma do 
passado, sem saber que Je-
sus é a solução para todos os 
problemas. Eles pensam que 
para eles não tem mais jeito 
e que agora é muito tarde, fi -
cam se remoendo e dizendo: 
por que eu? Tudo só acontece 

estava acabado, mas quando 
Jesus chegou, ela correu até 
Ele dizendo: Se o Senhor esti-
vesse aqui, o meu irmão não 
teria morrido, e nós não es-
taríamos passando por tudo 
isso. Jesus disse: Eu Sou a 
ressureição e a vida. Ele esta-
va dizendo que só Ele tinha o 
poder para ressuscitar Láza-
ro e trazê-lo à vida, mas ela 
não entendeu, porque ela 
estava vivendo um momen-
to muito difícil. Quando Je-
sus foi até o túmulo e pediu 
para que tirassem a pedra, 
ela disse: Não! Já faz quatro 
dias e cheira mal. Ele desse: 
Se tu creres, tu verás a gló-

ria de Deus! Jesus chamou: 
Lázaro, sai para fora. Ele 
saiu!  Hoje não é diferente, 
Jesus pode fazer o mesmo 
por mim e por você, não im-
porta há quanto tempo o ini-
migo trabalhou na sua vida 
ou está trabalhando. Se você 
crer, você verá sua família 
liberta e abençoada, o seu 
casamento restaurado, sua 
vida sentimental renovada, 
sua saúde transformada, sua 
vida fi nanceira transbordan-
do de muita prosperidade e 
etc. Jesus é a ressureição, só 
Ele tem poder para ressus-
citar tudo o que o inimigo 
tirou de você, Jesus é vida 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

(Alegria, Paz, amor e etc.), 
que todos devem conhecer. 
Ele pode fazer você sorrir 
novamente em meio a tan-
tas adversidades. Levante 
cabeça e siga em frente, o 
melhor de Deus vai aconte-
cer na sua vida, em nome de 
Jesus (Leia João 11). Esta é 
a minha oração. Catedral do 
Povo de Deus.  Av. Benjamim 
Constant nº 789. Ouça o 
nosso programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com                       

quisa Agropecuária).
A riqueza do campo é 

responsável por não deixar 
a economia brasileira entrar 
de vez no vermelho. Olhar 
com cuidado para o agro-
negócio é ter certeza dessa 
importância. Como enge-
nheiro, me sinto extrema-
mente feliz com a atitude 
do Instituto de Engenharia.

É preciso construir um 
novo Brasil, e isso suben-
tende se conectar com os 
desafios atuais. Nós enge-
nheiros não nos furtamos a 
encarar esta tarefa porque 
sabemos da importância de 
uma boa construção – no 
sentido denotativo e cono-
tativo.

Estamos presentes nes-
se desenvolvimento desde 
muito tempo. Engenheiros 
foram os responsáveis por 
desenvolver o eixo da Mo-
giana, da Sorocabana, da 
Paulista, etc. Assim como 
viabilizaram a ligação do 
Planalto ao Litoral para 
viabilizar nossas exporta-
ções. Todas essas vias, que 
originalmente eram vias 
férreas, tiveram o sentido 
primeiro de escoar a pro-
dução. Tudo isso é enge-
nharia. O engenheiro fez, 
faz e fará, tudo a serviço 
da nossa gente, do nosso 
País. 

 Nos dias de hoje, fala-se 
muito em conquistar a liber-
dade. A Palavra de Deus nos 
diz: “Se Cristo nos libertar, 
seremos verdadeiramente 
livres” (Jo 8,36). A verdadei-
ra liberdade consiste na ca-
pacidade de buscar a prática 

 Monsenhor Jonas Abib

A verdadeira liberdade

Liberdade é não 
estar preso nem a si 
mesmo

não podemos preferir as 
ações negativas pelas positi-
vas, o nada pelo todo, o atra-
so pelo progresso, a dúvida 
pela certeza, o fracasso pela 
glória, o pavor pela coragem 
e a escuridão pela luz.

A transformação se re-
sume num trabalho a lon-
go prazo, com dedicação, 
estudo e muita vontade de 
melhorar a nossa AUTO ES-
TIMA. O conhecimento é a 
base principal para uma me-
lhoria, na colocação dentro 
da HIERARQUIA DE VALO-
RES. Tudo passa por exames 
de consciência, numa preca-
tória de notas, ajustadas a 
ações e reações, colocadas 
dentro do livre arbítrio de 
cada um e das conseqüên-
cias advindas dos bons ou 
maus critérios, adotados nas 
REENCARNAÇOES que o espí-
rito venha realizar.

 Os sovietes (conse-
lhos) surgiram entre os revo-
lucionários russos de 1905 
e, em 1917, se consolidaram 
como órgãos do poder no 
Estado comunista. No dizer 
atribuído a Lênin, eram “ex-
pressão da criação do povo, 
manifestação da iniciativa do 
povo”. Portanto, como nada 
mais democrático do que a 
expressão da vontade e ação 
do povo, devemos aceitar 
que o terrível, genocida e to-
talitário regime implantado 
na União Soviética continua 
sendo, para todo comunista, 
a melhor expressão de demo-
cracia registrada nos anais 
da História. Eis aí o motivo 
da reverente admiração de 
tantos pelos regimes cuba-
no, angolano, venezuelano, 
chinês,  norte-vietnamita e 
norte-coreano e sua aversão 
às sofridas primaveras de 

Percival Puggina

OS SOVIETES DO PSOL, OU “O PREÇO DA DEMOCRACIA É A ETERNA VIGILÂNCIA”
Praga, Budapest e Pequim. 
Aliás, também se deve a isso 
a completa desconsideração, 
dos mesmos, por todos os re-
gimes que testemunham a su-
perioridade das democracias 
liberais e de suas instituições 
ante as funestas fi lhas de 
Marx e Lênin.

 Foi a natureza revo-
lucionária e comunista dos 
sovietes que deu origem à al-
cunha “Decreto dos Sovietes” 
ao Decreto Nº 8243/2014, da 
extinta presidente Dilma, que 
criava a Política Nacional de 
Participação Social (PNPS) e o 
Sistema Nacional de Partici-
pação Social (SNPS). No cru-
zamento deste com aquela, 
saía atropelado e paraplégico 
o Congresso Nacional. Com o 
decreto, o governo imiscuía 
nas decisões nacionais uma 
dezena de mecanismos en-
volvendo a participação dos 

coletivos, movimentos so-
ciais institucionalizados ou 
não institucionalizados (!), 
suas redes e suas organiza-
ções. O PT e demais partidos 
de esquerda criaram e con-
trolam centenas desses co-
letivos e movimentos. Todo 
poder aos sovietes!

 Era o mês de março 
de 2014. Haveria uma eleição 
em outubro daquele ano e, 
muito embora as pesquisas 
fossem favoráveis à candida-
ta petista, as investigações da 
Lava Jato não tranquilizavam 
sufi cientemente o governo. 
Então, o Decreto Nº 8243 era 
sonho de consumo: num luzir 
democrático tão falso quanto 
seria a propaganda eleitoral 
por vir, seu pessoal poderia, 
participativa e democratica-
mente, como “povo”, interfe-
rir em todas as áreas do go-
verno, qualquer que fosse o 

vencedor do pleito.
 A gritaria dos seg-

mentos esclarecidos da so-
ciedade, capazes de perceber 
a real natureza dessas ma-
nobras, não chegou a mobi-
lizar o Congresso em pleno 
ano eleitoral. Um projeto 
de Decreto Legislativo (PDC 
1491/14), sustando o ato pre-
sidencial fi cou dormindo no 
protocolo. Passado o pleito, 
porém, com a vitória petista, 
o próprio governo se desinte-
ressou pelo assunto. A Câma-
ra aprovou o PDC 1491/14 e o 
enviou para o Senado e para o 
esquecimento. Esquecimento 
nosso, porém. No mesmo dia 
em que a Câmara cassava o 
decreto dos sovietes, os três 
deputados do PSOL (Chico 
Alencar, Ivan Valente e Jean 
Wyllys)  o reapresentavam 
como projeto de lei! Era o que 
havia de mais comunista na 

prateleira das possibilidades 
e o partido não permitiria que 
se exaurisse na lixeira. 

 Estamos falando do 
PL 8048/2014. Em regime de 
tramitação ordinária, ou seja, 
com aprovação conclusiva 
pelas comissões, essa ave de 
mau agouro já foi aprovada 
pela Comissão de Trabalho, 
de Administração e Servi-
ço Público. Neste momento, 
está pousada na Comissão 
de Finanças e Tributação, de 
onde irá à deliberação fi nal 
da Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania. Só voa-
rá ao plenário se rejeitada por 
alguma das duas comissões 
restantes ou se pelo menos 
51 deputados o requererem. 
Passou da hora de a socieda-
de se manifestar novamente 
sobre essa fraude à democra-
cia e às instituições políticas 
da República.

do bem, a capacidade de o 
homem fazer a escolha e a 
tomada de decisão pela vida.

A verdadeira liberdade 
consiste em conseguir, quan-
do preciso, não ceder aos 
sentimentos e desejos ime-
diatos e poder escolher ra-
cionalmente entre estes e um 
bem maior no futuro, por re-
nunciá-los, ou ainda mais no-
bre, quando decidimos pelo 
bem mesmo quando recebe-
mos o mal. Deus nos convida, 
no dia de hoje, em todos os 
momentos, a nos decidirmos 
sempre pelo bem: bem de to-
dos, bem dos homens para 
com Deus e bem d’Ele para 
conosco. A escolha pelo bem 
signifi ca a renúncia de todas 
as forças de morte dentro de 
nós, signifi ca querer e fazer 
o bem para todas as pessoas, 
inclusive para aqueles que 
não nos querem bem. Isso é 
liberdade!  

Seu irmão,

____________________
* Percival Puggina (71), 

membro da Academia Rio-
Grandense de Letras, é arqui-
teto, 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 totalitarismo; Cuba, 
a tragédia da utopia; Pombas 
e Gaviões; A tomada do Bra-
sil. integrante do grupo Pen-
sar+.

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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Designer de Moda, Scouter

a toa que integra  o 
time de modelos da 
bombástica Oxygen 
Models. Isso significa 
que a bela tem tudo 
para arrebentar no 
mercado nacional e 
internacional. Natural 
do Guarujá, Lis tem 
uma determinada be-
leza que dificilmente 

Concurso da FAE está com inscrições abertas

Por Alexandre Rocha
Estão abertas, até o 

dia 10 de novembro, 
as inscrições para o 
concurso da Fundação 

de Amparo ao Esporte 
(FAE) de Jaboticabal. A 
organização do certame 
está sob a responsabili-
dade do Instituto INDEC 

e selecionará professo-
res para sete modalida-
des esportivas.

Taekwondo (uma 
vaga), atletismo (uma 

vaga), basquete (uma 
vaga), futebol de cam-
po (duas vagas), futsal 
(duas vagas), handebol 
(uma vaga) e vôlei (uma 
vaga) serão as modali-
dades supridas.

Para o taekwondo é 
necessário que o can-
didato tenha o ensi-
no médio completo, 
enquanto as demais 
modalidades exigem 
formação superior em 
Educação Física. 

O profi ssional apro-
vado receberá uma re-
muneração inicial de 
R$ 1.527,49 e deverá 
cumprir jornada sema-
nal de 30 horas.

As inscrições devem 
ser feitas pelo site www.
institutoindec.com.br e 

o candidato deve efetu-
ar o pagamento de uma 
taxa de R$ 50 (nível mé-
dio) ou R$ 70 (ensino 
superior).

A prova será realiza-
da no dia 27 de novem-
bro de 2016. 

Parecer negativo 
de Tribunal infl uen-
ciou na realização do 
concurso.

A realização do con-
curso para contratação 
de professores para a 
FAE acontecerá aproxi-
madamente cinco me-
ses após o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) 
rejeitar as contas de 
2014 da Fundação. O 
parecer levou em con-
ta o excesso de cargos 
comissionados na fun-

dação e a ausência dos 
efetivos.

No relatório, o Tribu-
nal apontou que os co-
missionados deveriam 
ocupar apenas cargos 
de direção, chefi a e as-
sessoramento, mas não 
é o que acontece na 
FAE. Atribuições como 
Assessor Técnico Des-
portivo e Assessor Téc-
nico de Administração, 
por exemplo, são fun-
ções administrativas 
corriqueiras, segundo 
o TCE, que deveriam 
ser exercidas por fun-
cionários efetivos, ou 
seja, concursados. Em 
2014 havia 18 cargos 
comissionados ocu-
pados na FAE, mas ne-
nhum efetivo.

Mesmo com di! culdades, atletismo de 
Jaboticabal é destaque nacional

Por Alexandre Rocha
Quando o assunto é 

investimento e condi-
ções de trabalho, o atle-
tismo brasileiro está 
longe de ter a mesma 
atenção que outros es-
portes, como o futebol, 
por exemplo. Em Jabo-
ticabal não é diferente. 
Mesmo assim, o atletis-
mo tem conseguido re-
sultados importantes e 
revelado atletas para o 
Brasil. Na última sema-
na, a boa notícia veio 
no lançamento de dis-
co.

A atleta Ana Caroline 
Lopes, de 15 anos, que 
já era campeã paulista 
em arremesso de peso 
e lançamento de dis-
co, chegou ao Campe-
onato Brasileiro sub-16 
entre as duas melho-
res do ranking nacio-
nal. Na competição, ela 
confi rmou sua força e 
conquistou o prêmio 
máximo, com direito a 
quebra do recorde bra-
sileiro, lançando a uma 
distância de 48 metros. 
“Eu esperava que ela 
ganhasse a prova, pois 
estava treinando muito 
bem”, afi rma a treina-
dora Roberta Oliveira.

O próximo objetivo 
de Ana está em 2017, 
no Quênia, onde dis-
putará o Campeonato 
Mundial de Atletismo 
sub-18. A expectativa é 
de mais medalhas.

Superando desafi os
Nos últimos anos, 

o atletismo da cidade 
tem conseguido atingir 
marcas e revelar atle-
tas mesmo com poucas 
condições de trabalho. 
Cerca de 180 crianças 
estão envolvidas com 
o atletismo. Segundo 
a treinadora, a Funda-
ção de Amparo ao Es-
porte (FAE) assiste nas 
viagens e competições, 
mas o local para treinos 
não está nada legal. Fal-
ta água e banheiro em 
condições de uso para 
os atletas.

Abandonado, o Cen-
tro Esportivo “Antônio 
Mônaco” segue em es-
tado de deterioração. 

O local já deu muitas 
alegrias para Jaboti-
cabal e causava inveja 
para muitos municípios 
da região, devido ao 
espaço amplo e a ca-
pacidade para atender 
diversas modalidades 
esportivas. Hoje, o lu-
gar tornou-se ponto de 
drogas e até aterro sa-
nitário para alguns mo-
radores. 

“É triste ver aquele 
espaço muito bom sem 
ninguém para cuidar. 
Às vezes a gente está 
treinando e do outro 
lado você vê o pessoal 
usando drogas ou pas-
sando e jogando lixo 
por onde existe uma 
parte do muro aberta”, 
conta Roberta.

Falta de investi-
mento

Além do espaço físico 
precário, outro desafi o 
é conseguir melhorar o 
suporte fi nanceiro dado 
aos atletas. Mesmo com 
alguns recebendo bolsa 
de até R$400, o valor 
acaba sendo pouco de-
vido à necessidade de 
custear itens essenciais. 

O investimento priva-
do, que hoje é muito 
baixo, seria fundamen-
tal para alavancar ainda 
mais o esporte, segun-
do Roberta.  “Se você 
pensar que um atleta, 

Ao todo, nove vagas serão preenchidas

Atleta bateu recorde brasileiro de lançamento de disco

que está entre os me-
lhores do Brasil, ganha 
R$400, é muito pouco. 
Ano passado perdi seis 
atletas porque eles tive-
ram que parar para tra-
balhar”, revela.

Essa realidade é pior 
para diversas crianças 
que ainda estão ini-
ciando no atletismo. É 
comum, por exemplo, 
vê-los treinando descal-
ços por não terem con-

dições de comprar um 
tênis.

Incentivo ao estudo
Roberta destaca a evo-

lução da modalidade no 
município nos últimos 
anos e credita o suces-
so ao trabalho dedicado 
de alunos e professores. 
O foco nos estudos tam-
bém é uma ferramenta 
utilizada para discipli-
nar o grupo. “Tem que 
ter nota boa na escola. 
Quem não estudar não 
terá nada comigo”, ga-
rante. 

A treinadora de 33 
anos, que fez parte da 
comissão técnica da se-
leção brasileira em 2014, 
garante que o mais im-
portante é formar ci-
dadãos. Sua trajetória, 
por exemplo, serve de 
incentivo para as crian-
ças chegarem mais lon-
ge. “Mesmo que não siga 
como atleta, com estudo 
ele poderá continuar no 
esporte atuando de ou-
tra forma”, fi nalizou.

A expectativa é que o 
atletismo continue ren-
dendo alegrias a Jaboti-
cabal, mas que também 
receba uma contraparti-
da para que o sonho de 
cada pequeno atleta pos-
sa se tornar realidade.

90% de desconto em multas e juros
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Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Quando te vi 
de baton, me 
chamou muita a 
atenção.

Seus labios es-
tavam irradian-
tes e me  desper-
taram tentação.

Desejei um bei-
jo seu... acele-
rou o meu cora-
ção!!!

Ooo vichii, vi-
chii, vichee!!!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

LIS SANTOS

Ela arrasa e não é 
a toa que integra  o 
time de modelos da 
bombástica Oxygen 
Models. Isso significa 
que a bela tem tudo 
para arrebentar no 
mercado nacional e 
internacional. Natural 
do Guarujá, Lis tem 
uma determinada be-
leza que dificilmente 

passará despercebida. 
A estudante de ape-
nas 17 anos de idade, 
é daquelas que sur-
gem como um farol 
em meio à multidão, 
encantando e conquis-
tando fãs por onde 
passa. Alta, magra e 
linda de viver, sua be-
leza foi esculpida em 
1,80 de altura. Guarde 
bem esse nome, pois 
apoiada por sua mãe e 
lapidada pela Oxygen 
Models, Lis Santos se 
prepara para aconte-
cer em 2017 e vai cau-
sar muito no mundo 
da moda.

Podem apostar. 
De olho nela!
Foto: Vivan e Pupin
Agradecimento: An-

derson Meyer (Diretor 
Oxygen Models).

Procura-se:
 Vendedor de cosméticos 

profi ssionais com experiência. 
Favor encaminhar currículo para:

santabeldade@gmail.com

EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA O DOUTOR JORGE LUÍS GALVÃO, MM. Juiz Corregedor 
do Serviço Anexo das Fazendas Públicas, desta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, na 
forma da lei etc. F A Z   S A B E R   a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que, pela Portaria nº 001/2016, designou Correição Ordinária no Serviço Anexo das Fazendas Públicas desta 
Comarca, que será realizada no dia 01 de dezembro de 2016, com início às 14h00. A data poderá sofrer 
alteração de um a dois dias “a posteriori”, tendo em vista as demais correições a serem realizadas em outras 
unidades cartorárias, especialmente devido à complexidade dos serviços correicionais desenvolvidos. Du-
rante os trabalhos receberá os procuradores, partes, advogados e demais interessados para eventuais recla-
mações, queixas e ou informações, por escrito ou verbalmente. Dê-se ciência aos Meritíssimos Juízes da 1ª, 
2ª, 3ª e 4ª Varas, aos Digníssimos Representantes do Ministério Público lotados na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Promotorias 
desta Comarca e ao Presidente da 6ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil. No dia da correição, 
o expediente será seletivo, nos termos da Portaria n.º 001/2016, da Corregedoria Permanente do SAF. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado e afi xado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e 
dezesseis (2016). EU, (Denise Aparecida Trevizolli Oliveira), Chefe de Seção Judiciário, que digitei. EU, 
(Sandra Denise Arcenio da Silva Morato), Escrivã Judicial I, o conferi e assino.   JORGE LUÍS GALVÃO. 
Juiz de Direito Corregedor do SAF

ANIVERSARIANTES

MELINA RABELLO BORDINASSO... desfrute do dia 30 com 
sabedoria, ótimas decisões e premiada com signifi cativas vitórias. 
FELICIDADES!

CARLOS RIBAS, que a renovação do dia 03/11, possa lhe trazer 
inumeráveis alegrias, felicidades e harmonia. FELIZ ANIVERSÁ-
RIO!

Aproveite o REFIS 2016 e garanta 
90% de desconto em multas e juros
O Programa de Re-

cuperação Fiscal (RE-
FIS) oferece descontos 
para os contribuintes 
que possuem débitos 
contraídos até o dia 
31 de dezembro de 
2015. A Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
da Secretaria da Fa-
zenda, informa que 
oferece 90% de des-

conto à vista, em mul-
tas e juros, para os 
pagamentos até 30 de 
novembro.

 Para os contribuintes 
que optarem para acer-
tar suas dívidas à vista 
de 1º a 20 de dezembro, 
o desconto é de 70%, em 
multas e juros. Os des-
contos não abrangem 
as infrações de trânsi-

to, multas contratuais 
e parcelas da aquisição 
dos lotes do Distrito In-
dustrial.

Para o parcelamen-
to da dívida, o contri-
buinte deve procurar o 
Sistema Prático até 30 
de novembro.  O va-
lor mínimo da parcela, 
para pessoa física é de 
R$ 100,00. Para pessoa 

jurídica o valor é de R$ 
250,00.

Confi ra os descontos:
- 5 parcelas = 50% de 

desconto.
- de 6 a 10 parcelas = 

30% de desconto
- de 11 a 14 parcelas = 

20% de desconto

Assessoria Municipal 
de Comunicação
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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.

  Realizado dia  15 de outubro na cidade de 
Ituverava, no Ginásio Municipal de Esportes

No Orlandão, a  9° Copa 
Okida de Li Tchuó Pa 
Kung Fu, onde a equipe 
do Mestre Valcir Albie-
ri conquistou 15 meda-
lhas, sendo na categoria 
adulto Claudemir Costa  
5 de ouro, Paula Fernan-
da  3 ouro, Guilherme 
Ventura  1 de ouro, Ygor 
Albieri 1 prata, todos na 
categoria combate.  Juve-
nil:             Guilherme 
Maione 1 prata, Elivelton 
Morais 1 prata; categoria 
combate. Gustava D. Viei-
ra - juvenil ouro; comba-
te Raissa Ulian   Almeida 
1 ouro Formas. Gustavo 
Augusto 4° lugar - For-
mas.  Agradecimentos a 
Fae, Jaboti - Refrigeran-
tes, Farmácia Homeoder-
me, jornal A GAZETA e  
Ong Amor Solidário. 

NELSON SEVERINO ME, torna público que requereu na CE-
TESB de forma concomitante a Licença Prévia e Licença de Ins-
talação para a Produção de Carvão Vegetal (fl orestas plantadas), 
sito à Sit Projeto de Assentamento de Ibitiuva, Lote 25 - Sítio São 
Sebastião - Distrito de Ibitiuva, município de Pitangueiras /SP.

APARECIDO DE JESUS SOUZA E OUTRA ME, torna pú-
blico que requereu na CETESB de forma concomitante a Licença 
Prévia e Licença de Instalação para a Produção de Carvão Vegetal 
(fl orestas plantadas), sito à Projeto de Assentamento Horto de Ibi-
tiuva - Lote 16 - Sítio São Gonçalves - Distr. Ibitiuva Pitangueiras/
SP..

JURACI DA SILVA BARBOSA E OU ME, torna público que 
requereu na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e 
Licença de Instalação para a Produção de Carvão Vegetal (fl orestas 
plantadas), sito à Projeto de Assentamento Ibitiuva - Lote 19 - Sítio 
São Bento - Distrito de Ibitiuva - Pitangueiras /SP.

PAULO DELMIRO DOS SANTOS E OUTRA ME, torna pú-
blico que requereu na CETESB de forma concomitante a Licença 
Prévia e Licença de Instalação para a Produção de Carvão Vegetal 
(fl orestas plantadas), sito à Assentamento Horto de Ibitiuva - Lote 
21 - Sítio Treis Irmãos - Distrito de Ibitiuva - Pitangueiras /SP.

MAGNO LUCIO DA SILVA ME, torna público que requereu 
na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e Licença de 
Instalação para a Produção de Carvão Vegetal (fl orestas plantadas), 
sito à Projeto de Assentamento Horto de Ibitiuva - Sítio Conquista 
- Lote 07 - Distrito de Ibitiuva - Restinga /SP.

 
 
 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
 

   Edital de convocação dos proprietários rurais associados deste 
Sindicato Rural de Jaboticabal, quites com a tesouraria e em pleno gozo de seus 
direitos, na sede deste Sindicato, sito na Rua Castro Alves, nº 911, Centro, nesta 
cidade e comarca de Jaboticabal/SP, para participarem da Assembléia Geral 
Extraordinária a ser realizada dia 04/11/2016, às 10:00 horas em primeira 
convocação com o número de associados estabelecido pelo Estatuto Social e, não 
havendo número suficiente para a instalação da Assembléia, será realizada às  
11:00 horas em segunda convocação com o número de associados determinado 
pelo Estatuto Social, dando plenos poderes à Diretoria deste Sindicato para 
deliberarem sobre a leitura, discussão e aprovação dos seguintes itens: 
 
   1º)    Ata da Assembleia anterior;  
   2º)  Acordo Coletivo do Trabalhador Rural (Lavoura Branca) 
Cultura Diversificada e Pecuária, com data base 2016/2017. 
 
    Jaboticabal, 27 de outubro de 2016.  
 

   
        Ismael Perina Junior 
                        Presidente     
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESAS HOMOLOGADAS: Gilberto dos Santos Tosta – ME, 

Marcos Otavio Vioto – ME, Real Distribuidora de Artigos de Informá-
tica Eireli, Victor Hugo Torquato – ME.

FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 05/2016
OBJETO: Aquisição de materiais de escritório e de suprimento 

de informática, destinados a suprir as atividades administrativas/
operacionais da Câmara Municipal.

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS: 
Gilberto dos Santos Tosta – ME = R$ 39.209,40 (trinta e nove mil, 
duzentos e nove reais e quarenta centavos)
Marcos Otavio Vioto – ME = R$ 13.615,55 (treze mil, seiscentos e 
quinze reais e cinquenta e cinco centavos)
Real Distribuidora de Artigos de Informática Eireli = R$ 26.200,00 
(vinte e seis mil e duzentos reais)
Victor Hugo Torquato – ME = R$ 9.613,10 (nove mil, seiscentos e 
treze reais e dez centavos)

TOTAL: R$88.638,05 (oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e 
oito reais e cinco centavos)

DATA DAS HOMOLOGAÇÕES: 20/10/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADAS: Gilberto dos Santos Tosta – ME, Marcos 

Otavio Vioto – ME, Real Distribuidora de Artigos de Informática 
Eireli, Victor Hugo Torquato – ME.

FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 05/2016
OBJETO: Contratação de empresas para fornecimento de 

materiais de escritório e de suprimento de informática, destinados 
a suprir as atividades administrativas/operacionais da Câmara 
Municipal.

VALOR DOS CONTRATOS: 
Gilberto dos Santos Tosta – ME = R$ 39.209,40 (trinta e 

nove mil, duzentos e nove reais e quarenta centavos)
Marcos Otavio Vioto – ME = R$ 13.615,55 (treze mil, seiscentos 

e quinze reais e cinquenta e cinco centavos)
Real Distribuidora de Artigos de Informática Eireli = R$ 

26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos reais)
Victor Hugo Torquato – ME = R$ 9.613,10 (nove mil, seiscentos 

e treze reais e dez centavos)
TOTAL: R$88.638,05 (oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e 

oito reais e cinco centavos)
DATA DOS CONTRATOS: 21/10/2016

 
 
 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
 

   Edital de convocação dos proprietários rurais associados deste 
Sindicato Rural de Jaboticabal, quites com a tesouraria e em pleno gozo de seus 
direitos, na sede deste Sindicato, sito na Rua Castro Alves, nº 911, Centro, nesta 
cidade e comarca de Jaboticabal/SP, para participarem da Assembléia Geral 
Extraordinária a ser realizada dia 04/11/2016, às 08:00 horas em primeira 
convocação com o número de associados estabelecido pelo Estatuto Social e, não 
havendo número suficiente para a instalação da Assembléia, será realizada às  
09:00 horas em segunda convocação com o número de associados determinado 
pelo Estatuto Social, dando plenos poderes à Diretoria deste Sindicato para 
deliberarem sobre a leitura, discussão e aprovação dos seguintes itens: 
 
   1º)    Ata da Assembleia anterior;  
   2º)  Acordo Coletivo de Trabalho entre o Sindicato Rural de 
Jaboticabal e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de 
Jaboticabal, com data base 2016/2017. 
 
    Jaboticabal, 27 de outubro de 2016.  
 

   
        Ismael Perina Junior 
                        Presidente     
 

TSE con! rma ! cha limpa de Hori

Por Alexandre Rocha
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) confi r-
mou que José Carlos 
Hori (PPS) poderá to-
mar posse como pre-
feito de Jaboticabal 
no dia 1º de janeiro 
de 2017. 

Esta foi a terceira 
decisão a favor do 

Prefeito assume dia 1º de janeiro
prefeito eleito, após 
a Justiça Eleitoral de 
Jaboticabal e o Tribu-
nal Regional Eleitoral-
SP (TRE) não encon-
trarem embasamento 
legal que impedisse a 
candidatura de Hori.

Entenda o caso
No período eleito-

ral, a candidatura de 

Hori teve o pedido de 
impugnação feito pela 
coligação “Vamos jun-
tos mudar Jabotica-
bal”, do então candi-
dato a prefeito Junior 
de Vitto (PSB). Entre-
tanto, o juiz eleitoral 
Jorge Luis Galvão ne-
gou o pedido e apro-
vou a candidatura. 

Mesmo assim, houve 
recurso junto ao TRE, 
mas, em votação unâ-
nime, a decisão foi a 
mesma. O Ministério 
Público, como última 
tentativa, recorreu ao 
TSE, que também deu 
parecer favorável a 
Hori, na semana pas-
sada.

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 26/10/2016 das 16h35 às 20h05. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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EQUIPES DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO DA F.A.E./JABOTICABAL EM MAIS UMA TEMPORADA ENTRE OS MELHORES DA LIGA 

DE BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO, DEMONSTRANDO A FORÇA DA MODALIDADE EM JABOTICABAL

As equipes de bas-
quete masculino (adul-
to) e feminino (sub-17 
e adulto) que represen-
tam a Fundação de Am-
paro ao Esporte (FAE) de 
Jaboticabal  vem desem-
penhando seu trabalho 
com sucesso em  uma 
excelente participação 
nas disputas da Liga 
de Basquete de Ribei-
rão Preto, na tempora-
da 2016, realizando um 
trabalho organizado e 
com muita competência 
dos dirigentes, comis-
são técnica e atletas.  

Os resultados estão 
sendo expressivos no 
que diz respeito ao tra-
balho realizado na base, 
na formação  dos  alu-
nos de 7 a 17 anos, em 

ambos os sexos, como 
também nas competi-
ções em que as equi-
pes adultas (masculino 
e feminino) participam 
representando o muni-
cípio.

Nos dias 15 e 16 de 
outubro, sábado e do-
mingo, aconteceram as 
fi nais da categoria adul-
to (masculino) da Liga. 
As partidas foram rea-
lizadas no ginásio Gi-
gantão, em Araraquara, 
e a classifi cação foi a 
seguinte:

Campeão - Red Team 
Guaíra

Vice-campeão – ABA - 
Araraquara

3º lugar -FAE/Jaboti-
cabal.

4º lugar – P.M. Cravi-

nhos.
A equipe de basque-

te feminino adulto da 
FAE/Jaboticabal está 
classifi cada para o qua-
drangular fi nal  da cate-
goria em Matão, neste 
sábado e domingo, dias 
29 e 30. As partidas se-
rão realizadas no giná-
sio Décimo Quiozini, na 
seguinte sequência:

29/10/2016 - sábado:
15h - Fundesport Ara-

raquara x Smel-Sertão-
zinho (semi-fi nal)

17h - Smet-Matão x 
FAE/Jaboticabal (semi-
fi nal)

30/10/2016 - domin-
go:

15h - perdedor do 
jogo 1 x perdedor do 
jogo 2 – (3º/4º lugar)

17h - vencedor do 
jogo 1 x vencedor do 
jogo 2 – (1º/2º lugar)

Para fi nalizar, a equi-
pe de basquete femini-
no sub-17 da FAE/Jabo-
ticabal jogou no dia 25 
de outubro, terça-feira, 
às 16h, no Ginásio Mu-
nicipal “Edno Pereira 
dos Santos”, o Jatobá, 
e conquistou uma vitó-
ria importante frente à 
equipe de Franca pelo 
placar de 43 a 18.

A cestinha da partida 
foi a atleta Isabela Mu-
niz, FAE/Jaboticabal,  
convertendo 14 pontos. 
Com o resultado posi-
tivo, a equipe sub-17 
termina a fase de clas-
sifi cação em 3º lugar e 
também conquista uma 

vaga no quadrangular 
fi nal da categoria que 
será marcada posterior-
mente pela Liga de Bas-
quete de Ribeirão Preto. 
As equipes classifi ca-
das são as seguintes:

Fundesport-Arara-
quara, Passos (MG), 

FAE/Jaboticabal e FEAC-
Franca.

Parabéns a todas as 
equipes classifi cadas, 
comissão técnica e a 
FAE/Jaboticabal pelo 
excelente trabalho rea-
lizado nesta tempora-
da.

ABERTURA DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETE MASCULINO  
PROF. ÉLVIO PIFFER JUNIOR (PIFÃO) FOI EXEMPLO DE ORGANIZAÇÃO E SUCESSO

A Fundação de 
Amparo ao Esporte 
(FAE), o Departamen-
to de Esporte e La-
zer (DEL), juntamen-
te com a Prefeitura 
Municipal de Jabo-
ticabal, idealizaram 
e organizaram de 
forma brilhante o 1º 
Campeonato Munici-
pal de Basquete Mas-
culino (categoria li-
vre) em homenagem 
ao grande professor 
de educação física e 
técnico de basquete 
nas décadas de 1970, 
1980 e 1990, Élvio 
Piffer Junior, o Pifão. 

O evento teve aber-
tura e jogos da 1ª 
rodada no último sá-
bado (22), no Giná-
sio Municipal “Edno 
Pereira dos Santos”, 
o Jatobá, contando 
com a presença de 
familiares, amigos e 
amantes do basquete 
de Jaboticabal. No to-
tal são 8 equipes par-
ticipantes, 96 atletas, 
ex-atletas e jovens de 
15 anos acima par-
ticipantes. O times 
estão divididos em 
dois grupos de qua-
tro equipes cada. Os 
jogos vão até 26 de 

novembro, quando 
acontecem as finais. 
As partidas são reali-
zadas aos sábados, a 
partir das 15h, sem-
pre com quatro jogos 
por rodada.

O objetivo deste 
evento sócio-espor-
tivo é a participação, 
integração, coopera-
ção e sociabilização 
entre participantes, 
familiares, amigos e 
amantes do basque-
te, afim de promover 
lazer, saúde e quali-
dade de vida através 
do esporte.

EQUIPES PARTICI-

PANTES:
 RED DEVILS / T-REX 

/ LOS HERMANOS / 
ATHENAS / REDSKINS 
/ THE BRONKS / 
STREET DOGS / ONG - 
ESQUADRÃO DE AÇO.

RESULTADOS DA 1ª 
RODADA:

T-REX 25 X 45 ONG-
ESQUADRÃO DE AÇO

THE BRONKS 53 X 
44 LOS HERMANOS.

ATHENAS 41 X 31 
REDSKINS

RED DEVILS 39 X 30 
STREET DOGS

O atleta da rodada 
foi Paulo Puccini da 
equipe Red Devils.

A próxima rodada 
acontecerá no dia 5, 
a partir das 14h30, 
no Ginásio da Acadê-
mia Cardiofísico de 
Jaboticabal.

Compareçam e 
prestigiem o basque-
te de nossa cidade.

Agradecimentos à 
FAE, DEL, Prefeitura, 
Academia Cardiofísi-
co e aos patrocinado-
res do evento:

Multi-tec Produ-
tos Agropecuários, 
Brothers Restauran-
te, Gordo Calçados, 
Cuca Fresca Gelate-
ria, Faça Festa Al-

ternativa, Óticas 
Carol, Sotelo Amen-
doim, Construtora 
The Casa, Disk Água 
Lindóya, 3g Fitnes - 
Treinamento Funcio-
nal e Personalizado, 
Msix Centro Auto-
motivo, Lima Conta-
bilidade, Jaboticabal 
Uniformes, Sônia Bu-
ffet, Colégio Difere, 
Medtur, Oxiquímica, 
Quinta das Flores Bu-
ffet, Barreto Comér-
cio de Materiais para 
Construção e Óticas 
Diniz. Agradecimen-
tos pela confiança e 
a parceria.

 rma ! cha limpa de Hori
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Senac promoveu Workshop de Cerveja 
em Jaboticabal

  Por Alexandre Rocha
 O ambiente descon-

traído não poderia ser di-
ferente para tratar de um 
dos assuntos mais po-
pulares do brasileiro: a 
cerveja. Com a presença 
de convidados, o Senac 
Jaboticabal promoveu 
o Workshop de Cerveja, 
na noite de quarta-feira 
(26), ministrado pelo 
sommelier Carlos Henri-

que Braghin.
 A apresentação des-

pertou a curiosidade e 
interação dos presentes 
do início ao fi m. Com um 
apanhado breve sobre a 
história da cerveja no 
mundo, dicas e degus-
tações ao fi nal, o som-
melier ensinou como 
harmonizar rótulos e es-
tilos da bebida com pra-
tos gastronômicos.

Sobre
Apaixonado por cerve-

ja, Braghin é profundo 

conhecedor do assunto. 
Formado em química, 
e publicidade, ele acu-

mula passagens profi s-
sionais por cervejarias, 
bares e empresas do 

segmento. O sommelier 
também é professor no 
Senac Ribeirão Preto.


