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Hori anuncia 
equipe de 

governo na 
segunda (21)

ONG SOS 
promoveu a 1ª 
Festa do Pastel
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Curiosidades marcam viagem político-cultural do Parlamento Jovem 2016 
da Câmara de Jaboticabal. Pág. 11
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O prefeito eleito 
de Jaboticabal, José 
Carlos Hori (PPS), 
marcou para se-
gunda-feira (21), às 
9h30, no auditório 
da Associação Co-
mercial, Industrial e 
Agronegócio de Ja-
boticabal – ACIAJA, 
a apresentação dos 
novos secretários 
que tomam posse 
em janeiro de 2017.

Além da nomeação 
e do corte no núme-
ro de secretarias.

A organização 
não-governamental 
(ONG) Serviço de 
Obras Sociais (SOS) 
realizou a 1ª Festa 
do Pastel, no Cen-
tro de Recuperação 
de Alcoólatras (CE-
REA) de Jabotica-
bal, no sábado (12). 
Todos os recursos 
foram revertidos 
para a organização, 
que retoma suas 
atividades após 
três anos e meio 
inativa.
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DEPUTADO LÉO OLIVEIRA TRAZ UMA NOTÍCIA HISTÓRICA 
PARA NOSSA REGIÃO! Pág. 08

Mesmo com asfalto esburacado, Prefeitura irá 
implantar ciclofaixa na Marginal

Fim de gestão causa pressa para implantação de projetos
A Prefeitura de Ja-

boticabal deu início à 
implantação de uma 
ciclofaixa na Aveni-
da Carlos Berchieri, 
anunciada em 2015. 
Segundo apurou o Jor-
nal A GAZETA, o proje-
to está sendo coloca-
do em prática mesmo 
com o asfalto esbura-
cado e irregular. 

Com uma extensão 
de aproximadamente 
cinco mil metros, a 
ciclofaixa terá início 
nas proximidades da 
concessionária Ford 
e irá até um posto 
de combustíveis ins-
talado na entrada da 
Coplana. A ciclofaixa 
retorna do posto e 

termina em frente ao 
Centro de Convivên-
cia do Idoso. 

Entretanto, o per-
curso possui várias ir-
regularidades, como 
buracos e remendos 
no asfalto. Com cer-
ca de 40 dias para o 
fi m da gestão atual, a 
Prefeitura demonstra 
pressa para tirar pro-
jetos atrasados do pa-
pel e implantá-los da 
forma que é possível. 
A ciclofaixa da Margi-
nal é um exemplo. A 
previsão era para que 
em 2015 ela já esti-
vesse disponível para 
uso dos ciclistas.

Hospital e Maternidade Santa Isabel apresenta 
resultados do Projeto Melhor Parto para a OMS

O Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel 
recebeu, no dia 18 de 
novembro, a visita da 
Dra. Ana Pilar Betrán, 
Médica Coordenado-
ra do Departamento 
de Saúde e Pesquisa 
Reprodutiva da Orga-
nização Mundial da 
Saúde, e da Dra. Maria 
Regina Torloni, médi-
ca da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de São 
Paulo e consultora 
do Departamento de 
Saúde e Pesquisa Re-
produtiva da OMS.

O evento, que lotou 
o anfi teatro do Hos-

pital, contou com as 
presenças do Prove-
dor da Irmandade de 
Misericórdia, Dr. Luiz 
Eduardo Romero Ger-
basi, do coordenador 
do Hospital, Dr. Jey-
ner Valério Júnior, e 
do coordenador de 
Qualidade do Centro 
de Inovação da Uni-
med do Brasil/Fesp e 
responsável pela área 
de Segurança do Pa-
ciente do IHI, Dr. Pau-
lo Borem.
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FIQUE SABENDO
ENCONTRO DE VEÍCULOS ANTIGOS DE JABOTICABAL 

TERÁ A PARTICIPAÇÃO DE VEÍCULOS MILITARES

Dos destaques prepa-
rados pelos “Amigos da 
Ferrugem de Jaboticabal” 
para o Encontro deste ano 
de 2016, os veículos mili-
tares antigos encontram, 
certamente, espaço espe-
cial.

O casal jaboticabalen-
se Vitor & Ana frequenta 
o circuito de Exposições 
desde 2012. São servido-
res públicos, bacharéis em 
Direito e residem na cida-
de desde 1997. Integram 
diversas entidades, como 
o Grupo Histórico da Força 
Expedicionária Brasileira 
(GH-FEB), Clube de Veícu-
los Militares Antigos do 
Rio de Janeiro (CVMARJ), 
Associação Paulista de Ve-
ículos Militares Antigos e 
Military Vehicle Preserva-
tion Association (MVPA), 
dos Estados Unidos.

O acervo iniciado em 
2011 com o Jeep Willys 
MB 1942 foi acrescido de 
uma Dodge WC-51 1944 
no fi nal de 2012, e ‘hipote-
ticamente’ encerrado com 
a rara motocicleta Harley-
Davidson WLA 1944 em 
2016. São acompanhados 
eventualmente, pelo casal 
Fábio e Rachel, com seu 
Jeep Willys Kaiser M606 
do ano de 1966. Quase 
sempre, Vitor & Ana con-
duzem as viaturas históri-
cas usando uniformes de 
época, emprestando as-
sim um ar nostálgico e re-
alista para os Encontros.

Nos anos anteriores, es-
sas viaturas (modo com 
que os veículos militares 
são ofi cialmente chama-
dos) não estiveram pre-
sentes, porque as datas 
eram coincidentes com o 
Encontro Nacional de Ve-
teranos da Força Expedi-
cionária Brasileira (FEB). O 
carinho que o casal defere 
ao resgate da História dos 

‘pracinhas’ brasileiros na 
Segunda Guerra Mundial 
também é conhecido por 
muitos colecionadores 
e em não raras vezes, os 
nonagenários veteranos 
prestigiam os encontros 
com sua presença, o que 
pode acontecer este ano 
com o senhor José Ma-
rino, de 96 anos de ida-
de. Isso gera uma opor-
tunidade ímpar para os 
curiosos, que podem usar 
esses expositores como 
referências regulares (não 
são ‘experts’) para o estu-
do do tema.

Retomando, o Encon-
tro de 2016 em Jabotica-
bal será particularmente 
especial, uma das rarís-
simas oportunidades em 
que o acervo completo 
será apresentado ao pú-
blico, com as três viaturas 
históricas lado a lado. E 
isto sem pensar nos con-
vidados especiais, como 
mencionaremos ao fi nal 
desta matéria.

Todas as ‘viaturas’ jabo-
ticabalenses contam com 
placa preta do Detran/SP, 
e índices de originalidade 
variando entre 93 e 97%, 
certifi cados pelo Clube de 
Veículos Militares do Rio 
de Janeiro (CVMARJ) e Fe-
deração Brasileira de Veí-
culos Antigos (FBVA).

O Jeep Willys MB 1942 
saiu das fábricas em Tole-
do (Ohio, USA) exatamen-
te em 17.9.1942 e era um 
veículo leve de reconhe-
cimento que podia ser 
adequado em diversas 
funções – reparo de linhas 
telefônicas, ambulância, 
engenharia, comunica-
ções, intendência, polícia 
do Exército, uso com me-
tralhadoras leves ou pe-
sadas, etc. Aproximada-
mente 600.000 unidades 
foram produzidas entre 

1941 e 1945, estimando-
se que haja 60 ou 70 des-
ses Jeeps bem restaura-
dos no Brasil. A pintura e 
marcações a identifi cam 
como veículo em uso pela 
FEB na Guerra.

A Dodge WC-51 1944 
ainda carece de estudo 
para detalhes da produ-
ção, certamente fabrica-
da em Detroit (Michigan, 
USA) no segundo semes-
tre daquele ano.

Como o Jeep, podia ser 
usada nas mais diversas 
atividades e esta, parti-
cularmente, serviu para 
o transporte de tropas e 
armamentos. Normalmen-
te, as Dodges podiam ser 
equipadas com um guin-
cho frontal, sendo identi-
fi cadas por números dife-
rentes. 

É o caso deste modelo, 
designado WC-51; se con-
tasse com o guincho, a 
designação seria WC-52. 
Foram produzidas apro-
ximadamente 125.000 
unidades para o esforço 
de guerra aliado, estiman-
do-se que colecionadores 
brasileiros tenham ao me-
nos 20 unidades bem con-
servadas. No pós-guerra, 
esta viatura foi incorpora-
da ao Exército da Noruega 
e por isso, o detalhe dos 
pneus para neve.

Por fi m, descrevemos a 
motocicleta Harley-Davi-
dson WLA 1944, popular-
mente conhecida como a 
moto do “Capitão Améri-
ca” ou entre os soldados 
que lutaram na Segunda 
Guerra Mundial, como 
“The Liberator”. Agregou-
se ao acervo do casal no 
início deste ano, e ape-
nas os antigomobilistas 
de Taquaritinga puderam 
vê-la de perto em agosto 
passado, além de parte 
da população jaboticaba-

lense na abertura especial 
do último desfi le cívico de 
Sete de Setembro.

Era usada como veículo 
de contato entre postos 
distintos, por mensagei-
ros, e também pela Polí-
cia Militar (MP) das forças 
aliadas. Exerceu outras 
funções. Sua fabricação 
se deu em Milwaukee, WI 
- USA. Mais de 85.000 uni-
dades foram fabricadas, 
sendo 08 delas cedida 
aos brasileiros no confl i-
to. Atualmente no país, 
há apenas outras cinco no 
mesmo estado de conser-
vação.

Foram convidados para 
participar, na área especí-
fi ca de Veículos Militares 
Antigos, mais algumas via-
turas históricas. O “Sexto 
R I” é um grupo de reen-
cenação histórica baseado 
em Ribeirão Preto, com in-
tegrantes que participam 
de atividades devidamen-
te caracterizados como 
soldados brasileiros da 
Segunda Guerra Mundial. 
Exercem papel relevante 

na difusão da história da-
quele confl ito, mormente 
da importância da partici-
pação brasileira com seus 
‘pracinhas’ no norte da 
Itália entre 1944 e 1945. 
Alguns representantes de-
vem prestigiar o Encontro 
em Jaboticabal, trazendo 
ainda um Jeep M38 1950 
da Guerra da Coréia, e ou-
tro Willys 1942.

Também de Ribeirão 
Preto, João Barbosa deve 
trazer um raro caminhão 
canadense conhecido 
como “Focinho de Porco”. 
É um CMP 1942.

Em Sertãozinho, o em-
presário Roberto Tadeu 
também é proprietário de 
um Jeep Ford GPW 1942, 
e pode trazer sua viatura 
para completar o enorme 
diorama que está sendo 
preparado. 

Em São Paulo, foram 
convidados os irmãos 
Marchetti, donos de uma 
rara Dodge Command Car 
1942, veículo para trans-
porte de ofi ciais e coman-
dantes durante a Segunda 

Guerra Mundial. Há chance 
de que representantes da 
APVMA (Associação Pau-
lista de Veículos Militares 
Antigos) senhores Spinosa 
e Pinotti também venham 
a Jaboticabal, com suas 
viaturas – um Jeep Ford 
GPW 1942 “Senta a Pua” em 
homenagem aos pilotos 
brasileiros que atuaram 
em 1944/1945 e outro 
Jeep Willys MB 1942 com 
a coloração cinza-azulado 
típico da Marinha America-
na naquele confl ito.

E isto sem pensar na 
quarta “viatura” jabotica-
balense já mencionada, 
única a participar de to-
dos (sem exceção) os des-
fi les comemorativos da 
Pátria desde 2010, o Jeep 
Willys Kaiser M606 do ano 
de 1966 de Fábio e Rachel.

Como é possível perce-
ber, o Encontro de Veícu-
los Antigos de Jabotica-
bal, versão 2016, promete 
muito nas áreas temáti-
cas. Venham prestigiar o 
evento.

 Vitor Santos

Hori anuncia equipe de 
governo na segunda (21)

O prefeito elei-
to de Jaboticabal, 
José Carlos Hori 
(PPS), marcou para 
segunda-feira (21), 
às 9h30, no auditó-
rio da Associação 
Comercial, Indus-
trial e Agronegó-
cio de Jaboticabal 
– ACIAJA, a apre-
sentação dos novos 
secretários que to-
mam posse em ja-

Entrevista coletiva será realizada na ACIAJA, às 9h30

neiro de 2017.
Além da nomea-

ção e do corte no 
número de secre-
tarias, Hori deve 
anunciar também a 
diminuição de car-
gos de assessoria 
e a política econô-
mica que adotará 
para lidar com a 
redução do endivi-
damento da Prefei-
tura.

Segundo apurou 
o Jornal A GAZETA, 
o engenheiro agrô-
nomo Wellington 
de Caiado Castro e 
o empresário José 
Carlos Abreu serão 
homens fortes no 
governo Hori.

O Jornal A GAZE-
TA traz na próxima 
edição os nomes 
escolhidos pelo 
novo prefeito.
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NOS SOMOS FILHOS DE DEUS
nhos, vibram energias e car-
regam infl uencias positivas, 
vencem a ignorância.   

A VIDA É CRIADA POR 
DEUS

Para vivermos um mundo 
feliz, sem lutas desiguais, sem 
separações  e desuniões  que 
criam divisas e  aumentam o 
KARMA, junto da família, de 
todos que estão em nosso 
relacionamento, vibrando as 
mesmas energias, infl uencias 
positivas ou negativas. DEUS 
nos criou simples e ignoran-
tes, nos deu uma vida, onde o 
espírito é eterno e para evoluir 
se faz necessário encarnar-
mos muitas vezes nas vidas 
sucessivas. São oportunida-
des que surgem no decorrer 
dos tempos. Tudo depende 
de nós, do empenho, trabalho 

Mundos felizes que acre-
ditam em DEUS. Sonhos rea-
lizados na luz iluminada dos 
anjos, que protegem a todos 
na fé, no amor, onde pedi-
mos na oração a proteção e o 
apoio para vivermos felizes 
e sonharmos com a realida-
de. A certeza que DEUS existe 
abre caminhos, realizam so-

e boa vontade em aprender-
mos, crescermos espiritual-
mente. Muitas vezes lutamos 
contra nós mesmos, para ven-
cermos nossas falhas, dentro 
da reforma íntima de nossas 
defi ciências e ignorância, nos 
assuntos  religiosos e fi losófi -
cos.         

NINGUÉM PODE VER O 
REINO DE DEUS SE NÃO 
NASCER DE NOVO   

Os laços de família se 
unem pelo amor. A atração, 
simpatia, afeto, contribuem 
para a união de todos. A RE-
ENCARNAÇÃO se fortalece 
pela lei do amor e do perdão. 
É a volta do espírito ao corpo. 
A pluralidade das existências 
nos mostra que o espírito é 
eterno, a morte é uma con-
seqüência natural de trans-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Todos somos uma peça, 
mas nenhum de nós é igual 
ao outro. Somos únicos, 
e Deus está agindo justa-
mente para nos fazer úni-
cos. Somos tão tolos, que 
queremos ser aquilo que 
pretendemos e pensamos 
ser. Ou pior, queremos ser 
iguais a todo mundo. Deus 
quer fazer de nós a peça de 
que Ele precisa, por isso 
não adianta querermos ser 

 Monsenhor Jonas Abib

Você sabe exatamente quem é?

Só em Deus 
poderemos saber 
quem somos

formação e mudança fora do 
corpo desencarnando, dentro 
do corpo reencarnando.                                  

NEM TODOS QUE DIZEM 
SENHOR, SENHOR, ENTRA-
RÃO NO REINO DOS CÉUS, 
MAS SOMENTE AQUELES QUE 
FAZEM A VONTADE DE DEUS, 
QUE ESTÁ NOS CEUS.             

PAGAR O MAL COM O BEM.      
SEM OSTENTAÇÃO
QUE VOSSA MÃO ESQUER-

DA NÃO SAIBA O QUE DÁ 
VOSSA MÃO DIREITA. JESUS 
não veio destruir a lei de 
DEUS, mais sim, cumprí-la.

AMAI-VOS, É O PRIMEIRO 
ENSINAMENTO. PERDOAR-
MOS COM HUMILDADE E PRA-
TICARMOS A CARIDADE. SÃO 
CAMINHOS QUE TEM UM INÍ-
CIO COM AMOR E UM TÉRMI-
NO COM A FORÇA DO BEM.                              

como os outros. O Senhor 
precisa nos jogar na for-
nalha para nos “derreter”, 
porque somos muito du-
ros, mas isso nos deses-
pera. No entanto, se não 
“derretermos”, não tomare-
mos a forma que o Senhor 
deseja para nós. Depois 
que esse processo acon-
tece e entramos na fôrma, 
aí sim, entra o “torno”, o 
“esmeril”, a “lima”… para 
fazer as podas necessárias. 
Muitas vezes, não entende-
mos isso e nos revoltamos 
contra Deus. Ficamos nos 
questionando sobre o por-
quê de ter acontecido tal 
coisa e por que Deus tirou 
isso ou aquilo de nós. Não 
conseguimos compreender 
a obra que Ele está fazen-
do. Assim como o Espírito 
pairava, repousava sobre o 
caos lá no início, Ele con-
tinua pairando sobre nós. 
Nossa obra não foi conclu-
ída. Vamos fi car ainda mui-
to mais bonitos e brilhan-
tes, mas tudo depende de 
nos deixarmos trabalhar 
por Deus. Seu irmão,

Impulsionar a Citricultura

RESPONSABILIDADE FISCAL E O MEU QUEIJO

As mudanças relativas ao 
manejo dos laranjais paulis-
ta em função da  nova legis-
lação para o controle do can-
cro cítrico, foram tema do 
seminário internacional que 
a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo realizou em parce-
ria com o Fundo de Defesa da 
Citricultura (Fundecitrus).

Para difundir e implantar 
as medidas estabelecidas 

Nunca vi tanta gente preo-
cupada com o aspecto maci-
lento e emagrecido do caixa 
do governo. Reduzido a pele 
e osso. Em junho de 2014 já 
estava em milhões de telas 
de computadores, mundo 
afora, o alerta que uma ana-
lista do Santander fez a seus 
clientes investidores, ante-
vendo o que iria acontecer 
com a economia nacional. 
Não era bola de cristal, mas 
trabalho sério de quem acha 
que não se deve brincar com 
dinheiro alheio. Bola de cris-
tal, bem fajuta e perdulária, 
era a usada por Dilma, pelos 
técnicos do governo e por 
Lula, que assim comentou a 
circular enviada pela funcio-
nária do banco: “Não enten-
de p.... nenhuma de Brasil” e 
sugeriu: “Pode mandar em-

ção Normativa, que entrará 
em vigor a partir de março, 
mas já estamos fazendo nos-
sa lição de casa, reunindo os 
elos da cadeia produtiva da 
citricultura diretamente inte-
ressados nas mudanças, que 
permitirão fazer mitigação 
de risco em produção citríco-
la, permitindo adotar novas 
estratégias de manejo e con-
trole que não seja exclusiva-
mente pela erradicação das 
plantas doentes.

Essa nova legislação es-
tabelece medidas para o 
controle do cancro em todo 
o Brasil, abrindo a possibili-
dade para os 10 Estados com 
a incidência da praga, como 
São Paulo, fazerem a mitiga-
ção de risco. Na prática, os 
produtores localizados em 
áreas afetadas poderão co-
mercializar frutas in natura, 
tanto no mercado interno 
como no mercado interna-
cional, desde que adotem as 
medidas previstas pela legis-

vivido o ciclo mais favorá-
vel da economia mundial em 
muitas décadas sob gestão 
simultânea de uma organi-
zação criminosa e do mais 
destrambelhado dentre to-
dos os nossos governos. Os 
tempos pródigos ampliaram 
largamente a voracidade e 
perpetuaram os danos cau-
sados nesse prolongado ata-
que por dois fl ancos. Agora 
são tempos de zelo com as 
contas públicas. Como é in-
sensível o coração do caixa!

No entanto, esse neces-
sário zelo não vem acompa-
nhado do devido desprendi-
mento. Parece tratar-se de 
algo que se exige “dos ou-
tros” para que as situações 
particulares permaneçam 
inalteradas. Todos querem 
responsabilidade fi scal para 

pela Instrução Normativa (IN) 
nº 37, publicada no dia 6 de 
setembro de 2016 pelo Mi-
nistério de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), 
idealizamos este evento, no 
Centro de Citricultura “Sylvio 
Moreira”, em Cordeirópolis, 
reunindo mais de 200 par-
ticipantes entre produtores 
rurais, engenheiros agrôno-
mos, técnicos da Coordena-
doria de Assistência Técnica 
Integral (CATI), da Coorde-
nadoria de Defesa Agrope-
cuária (CDA), pesquisadores 
dos institutos mantidos pela 
Agência Paulista de Tecnolo-
gia dos Agronegócios (Apta) e 
representantes da indústria.

A mudança na legislação 
atendeu à reivindicação da 
Secretaria de Agricultura, por 
meio da Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária (CDA), 
juntamente com a Comissão 
Técnica de Citricultura e a 
Câmara Setorial de Citros da 
Pasta, resultando na Instru-

bora e dar o bônus dela pra 
mim, que eu sei como é que 
eu falo”.

A analista foi imediata-
mente demitida. O cartão 
vermelho do governo demo-
raria ainda dois anos para lhe 
ser exibido. Também no Bra-
sil, e há bom tempo, técnicos 
sensatos, comentaristas es-
clarecidos, economistas ex-
perientes como os membros 
do grupo Pensar+ do qual 
participo, alertavam sobre as 
consequências da irrespon-
sabilidade fi scal. A gastança 
criminosa promovida pelos 
sucessivos governos petistas 
nos conduzia ao inevitável 
estouro das contas públicas. 
A história registrará, entre os 
grandes infortúnios de nossa 
vida administrativa, a infe-
liz coincidência de termos 

lação, devidamente atestadas 
em um certifi cado fi tossani-
tário de origem, apresentan-
do ao consumidor frutas lim-
pas, sem as características 
típicas de Cancro Cítrico ou 
Pinta Preta. 

O maior mudança contida 
na nova Instrução é que a 
propriedade não fi ca interdi-
tada, o processo não é mais 
compulsório, é voluntário 
e não mais executado pelo 
Estado, mas sim certifi cado 
e auditado. Confi amos no 
nosso amigo citricultor, sa-
bemos que ele leva sua ati-
vidade a sério e não precisa 
de uma dura vigilância. A 
exigência agora passa a ser 
na partida da fruta livre da 
praga, e não mais na pro-
priedade toda sem o cancro. 

De acordo com o Insti-
tuto de Economia Agrícola 
(IEA) da Secretaria, em 2015 
o Estado ganhou 17.849.238 
novos pés de laranja, totali-
zando 162.571.761 pés em 

que a situação melhore e 
ninguém mexa no seu quei-
jo (como no bom livro de 
Spencer Johnson). Imagino 
essa preocupação povoan-
do, nestes dias, muitas re-
fl exões sobre a situação do 
país. Deve pensar assim o 
ministro, viajando em jati-
nho da FAB. Também o de-
putado, cujo queijo se cha-
ma emenda parlamentar ou 
verba de gabinete. Não há 
de querer diferente o bene-
fi ciado pelo queijo da isen-
ção fi scal ou do juro privi-
legiado. São perfumados os 
queijos especiais havidos 
por cargo ou função, por 
vaga nos superpovoados ga-
binetes políticos e por apo-
sentadorias precoces. Há 
tantos queijos em busca de 
proteção! Eles se chamam, 

produção. Nosso Estado pro-
duziu em 2016, até outubro, 
11.642.000 toneladas, 73% 
da produção total brasileira 
neste ano, que deve chegar a 
15.952.253 toneladas. Nossa 
produção é 12 vezes maior 
que a da Região Sul inteira.

Sem em momento algum 
deixar de lado o cuidado 
com a sanidade, nosso ob-
jetivo principal é viabilizar 
o comércio de um dos pro-
dutos campeões de nossa 
balança comercial, pois São 
Paulo é o maior produtor 
de frutas cítricas do Brasil, 
precisamos explorar esse 
potencial.

O sistema de mitigação de 
risco é a integração de dife-
rentes medidas de manejo, 
pelo menos duas das quais 
atuam independentemente. 
Agregadas, elas atingem o 
nível apropriado de prote-
ção contra a praga do cancro 
cítrico. Isso gera redução 
do potencial de inóculo e 

ainda, cartão corporativo e 
bolsa-empresário. E se cha-
mam mordomias, têm carro 
ofi cial, motorista, garçom, 
copeiro e segurança.  Ima-
gino a multidão de seus 
usufrutuários a sonhar com 
um Brasil onde a austerida-
de geral permita que nada 
mude.

O exercício dos poderes 
de Estado não pode ocorrer 
na ausência do mais ele-
mentar senso de justiça. O 
Brasil precisa que seus ci-
dadãos submetam às suas 
próprias consciências uma 
PEC das boas condutas e 
dos bons exemplos. Quando 
o avião sacode, balança in-
teiro, da primeira classe ao 
porão de carga.

* Percival Puggina (71), 

CHOROU!

Quantos que já não chora-
ram até não ter mais forças 
para chorar? Muitos. Alguns 
choram porque tiveram uma 
grande perda ou estão pas-
sando por um momento mui-

mulheres e as crianças e bo-
taram fogo na cidade. Estava 
tudo destruído. Os homens 
que estavam com Davi, que-
riam apedrejá-lo, por que eles 
estavam nervosos e revolta-
dos com a situação. Mas Davi 
caiu de joelhos e começou a 
orar ao Senhor em busca de 
resposta, ao invés de fi car 
bravo com Deus e com raiva, 
como muitas pessoas fazem, 
quando as coisas dão erradas. 
Ele apenas confi ou no Senhor 
e perguntou se ele deveria 
perseguir os inimigos ou não. 
O Senhor disse: Persegue, 
porque, decerto, alcançarás e 
tudo libertarás. Quando você 

to difícil, outros choram por-
que conquistou uma grande 
vitória ou realizou um sonho, 
enfi m o choro faz parte da 
vida, todos têm o seu momen-
to de alegria ou de tristeza. O 
choro não quer dizer, sinal 
de fraqueza, mas de conforto 
e segurança. O choro lava a 
alma, principalmente quando 
ela está em grande angustia. 
Davi Chorou até não ter mais 
forças. Ele viveu este momen-
to terrível da sua vida, quan-
do ele voltou para sua casa, 
na cidade de Ziclague. Ele não 
acreditou no que havia acon-
tecido, os inimigos invadiram 
a cidade e levaram presas as 

estiver enfrentando uma si-
tuação difícil, humanamente 
falando, não tome nenhuma 
decisão precipitada e não 
tenha pressa, saiba esperar 
a resposta de Deus, porque 
Ele conhece bem o caminho e 
sabe como lhe dirigir os pas-
sos. Davi tinha tudo para ser 
um homem revoltado, mas 
ele preferiu deixar Deus agir.
Quando você deixa Deus agir 
na sua vida, pode ter a cer-
teza que tudo vai dar certo. 
Chega de fi car chorando e se 
lamentado, porque o inimigo 
está tentando destruir a sua 
vida. Comece a buscar a Deus 
em oração. Ele tem tudo o 

que você precisa para vencer 
e esta luta não é sua, ela é do 
Senhor. Se você fi zer como 
Davi, verá que Deus é Pode-
roso para mudar qualquer si-
tuação. Pare de chorar e faça 
alguma coisa. Não adianta 
chorar pelo leite derramado. 
Deus quer que você se levan-
te para ver as grandes opor-
tunidades que Ele preparou 
para você. O inimigo não po-
derá te vencer, porque Deus 
está do seu lado. Davi se le-
vantou e foi atrás dos inimi-
gos e os alcançou. Deus en-
tregou todos os inimigos em 
suas mãos. Davi os venceu e 
trouxe as mulheres e as crian-

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

ças de volta. Foi uma vitória 
tremenda (I Samuel 30). Isso 
só possível porque Davi não 
fi cou chorando e desanima-
do, mas ele buscou ao Senhor 
em oração. Faça como ele, 
busque o Senhor e você fi cará 
surpreso com o que Deus vai 
fazer na sua vida e na sua fa-
mília.  Esta é a minha oração. 
Catedral do Povo De Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com                                

do número de frutos conta-
minados na área. Essas me-
didas serão também muito 
úteis para identifi car e com-
bater plantas que apresen-
tem Pinta Preta, CVC (Clo-
rose Variegada dos Cítros) 
e HLB (Huanglongbling ou 
Greeneing). Mais uma vez 
vale reforçar que não se tra-
ta de convivência, mas, de 
manejo, já que implantando 
efetivamente esta nova nor-
mativa, estaremos dando 
segurança e tranquilidade 
aos citricultores e grande 
impulso e sustentabilidade 
sanitária à Citricultura Pau-
lista! 

Além do seminário reali-
zado em Cordeirópolis, tam-
bém realizaremos neste mês 
de novembro workshops re-
gionais para levar informa-
ção ao setor citrícola. Eles 
começam em Avaré, no dia 
17, dia 22 será a vez de São 
José do Rio Preto, e no dia 
23 Araraquara.

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+.

ASSOCIAÇÃO CORA CORALINA
Centro Jaboticabalense de Atividades Culturais e Artísticas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Entidade nos usos de suas atribuições legais e 
com base no estatuto, pelo presente edital convoca todos os sócios, 
membros da diretoria e Conselho Deliberativo para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 25 de novembro 
de 2.016 às 19h30 em promeira convocação nas dependências da 
Escola de Artes Professor Francisco Berlingieri Marino, sito à Rua 
Mizael de Campos, nº 202, nesta cidade, a fi m de deliberarem sobre 
as seguintes matérias da Ordem do Dia:

a) Eleição da nova Diretoria;
b) Outros assuntos de interesse da entidade.
Não havendo, na hora acima indicado, número legal de sócios 

para instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assem-
bléia será realizada após 30(trinta) minutos, no mesmo dia e local, 
em segunda convocação, com qualquer numero de sócios presentes.

Jaboticabal, 09 de novembro de 2016

BENEDITO CELSO PINHEIRO DE QUADROS
PRESIDENTE
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Destaques 2016: PC, PM, bombeiro e atirador do Tiro de 
Guerra recebem homenagem na Câmara de Jaboticabal

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal reali-
zou sessão solene na 
sexta-feira (18/11) 
para homenagear com 
Diploma de “Bombei-
ro do Ano” o 2º Sar-
gento, Giuliano Tava-
res, que se destacou 
no desempenho de 
suas funções ao longo 
de 2016, conforme o 
Decreto Legislativo nº 
626/2014.  Da mes-

ma forma, o PM Cabo 
José Eduardo Sostena 
recebeu o Diploma 
de “Polícial Militar do 
Ano” (Decreto Legis-
lativo nº 560/2011), 
enquanto Matheus 
Ferreira dos Santos 
foi escolhido para re-
ceber o Diploma de 
“Atirador Destaque 
do Tiro de Guerra” 
(Decreto Legislativo 
nº 540/2010) e Val-

decy Teixeira Rodri-
gues homenageado 
com o Diploma de 
“Policial Civil do Ano” 
(Decreto Legislativo 
nº 578/2012).

Apontados pelo co-
mandante da corpo-
ração (PM e Bombei-
ros), delegado (PC), 
e instrutor chefe (no 
caso do Tiro de Guer-
ra) como destaques 

de 2016. Os indicados 
receberam a honra-
ria como símbolo da 
dedicação ao serviço 
prestado à comunida-

de jaboticabalense. A 
sessão, na sede do Po-
der Legislativo jabo-
ticabalenses, na Rua 
Barão do Rio Branco, 

765, foi transmitida 
ao vivo pela WEBTV 
da Câmara Municipal, 
com início previsto às 
20 horas. 

Prof. João Roberto solicita R$ 900 mil 
em emendas parlamentares a deputados 

federais e quer parceria com ILB

Em busca de recursos 
por meio de emendas 
parlamentares para Jabo-
ticabal, o vereador Prof. 
João Roberto esteve em 
Brasília nos dias 26 e 27 
de outubro para solicitar 
aos deputados federais 
Vicente Cândido, Arlindo 
Chinaglia e Valmir Pras-
cidelli, representantes do 
Partido dos Trabalhadores 
(PT) na Câmara dos Depu-
tados, um total de R$ 900 
mil para investimentos no 
município jaboticabalen-
se.

“Fomos à Brasília na 
tentativa de conseguir-
mos recursos para nos-
sa cidade, assim como 
já fi zemos, por exemplo, 
quando conseguimos ver-
bas para a reforma do 
conjunto poliesportivo 
Antônio Mônaco, no valor 
de R$250 mil, destinada 
pelo deputado federal Vi-
cente Cândido (PT). Dessa 
vez, solicitamos R$ 300 
mil para cada um dos de-
putados [Vicente Cândido, 
Arlindo Chinaglia e Valmir 
Prascidelli]”, disse Prof. 
João Roberto. 

Além da solicitação 
de emendas a serem uti-
lizadas junto aos bens 
públicos, o parlamentar 
jaboticabalense, que atu-
almente ocupa a presidên-

cia da Escola do Legislati-
vo da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, aprovei-
tou a ida à Brasília para 
visitar o Instituto Legis-
lativo Brasileiro (ILB), no 
Senado Federal. O objeti-
vo é ampliar a Escola do 
Legislativo municipal de 
modo a oferecer cursos 
gratuitos para a popula-
ção e capacitação para os 
servidores públicos. 

Em encontro com o di-
retor executivo do órgão 
federal, Antônio Helder 
Medeiros Rebouças, o 
parlamentar vislumbrou 
a possibilidade de um 
convênio entre a Câmara 
Municipal e o órgão do Se-
nado Federal. “A intenção 
é tornar Jaboticabal um 
polo regional para capaci-
tação de funcionários das 

Câmaras Municipais da 
nossa região, onde rece-
berão treinamentos para 
trabalharem com as ferra-
mentas do ILB/Interlegis, 
de modo que os servido-
res possam aprimorar o 
atendimento ao público e 
à técnica legislativa, além, 
claro, de podermos ofere-
cer cursos à comunidade 
em parceria com o ILB/
Interlegis”, explicou Prof. 
João Roberto. 

O ILB desenvolve vários 
programas que subsidiam 
as Escolas dos Legislati-
vos (Federal, Estaduais e 
Municipais) no sentido de 
capacitar os funcionários 
das Casas de Legislativas, 
bem como oferecer vários 
tipos de cursos aos cida-
dãos brasileiros. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO DE PESSOAL

CARGO TIPO DE CARGO MATRÍCULA NOME SALÁRIO BASE

VEREADOR AGENTES POLÍTICOS

60
61
41
55
44
63
64
65
66
67
29
68
59

ANDREA CRISTIANE FOGAÇA DE SOUZA NOGUEIRA
BENEDITO DE VITTO JUNIOR
CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
CARMO JORGE MARQUES REINO
JAN NICOLAU BAAKLINI
JOÃO ROBERTO DA SILVA
LUIZ AUGUSTO DO AMARAL
MARIA CARLOTA NIERO ROCHA
ROBERTO ALESSANDRO RAYMUNDO
RUBENS CAIUBY DA GAMA JUNIOR
SERGIO APARECIDO RAMOS
VITORIO DE SIMONI
WILSON APARECIDO DOS SANTOS

R$ 6.192,03
R$ 6.192,03
R$ 6.192,03
R$ 6.192,03
R$ 6.192,03
R$ 6.192,03
R$ 6.192,03
R$ 6.192,03
R$ 6.192,03
R$ 6.192,03
R$ 6.192,03
R$ 6.192,03
R$ 6.192,03

CARGO DE 
CARREIRA

AGENTE CONTÁBIL E FINANEIRO 1170 LUIZ GUSTAVO PERES FERREIRA R$ 6.967,46

AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO 1177 ELIANA MARTÃO HERNANDES R$ 6.967,46

AGENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 1166 ANA PAULA TOPAN JUNQUEIRA R$ 6.967,46

AGENTE LEGISLATIVO 1137 SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO R$ 7.106,81

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JURÍDICO 1175 RAQUEL SBARDELOTTO R$ 3.479,60

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ÁREA 
DE CONTROLE DE PROCESSOS

1173 MARCELO HENRIQUE MAGALHÃES R$ 3.479,60

ASSISTENTE CONTÁBIL E FINANCEIRO 1015 FABIANA APARECIDA MOTTA MORENO R$ 4.033,80

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1174 NATÁLIA DOS SANTOS PINTO R$ 3.479,60

ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO

1167 BRUNO VINICIUS DA SILVA PINTO R$ 3.479,60

ASSISTENTE LEGISLATIVO
1086
1085

ANDREIA CRISTINA MANOEL
DENISE CARDOZO

R$ 3.802,25
R$ 3.802,25

ATENDENTE 1035 SOLANGE MARY FERNANDES R$ 3.139,07

ATENDENTE DE INFORMÁTICA 1164 ALEX FELICIO DE LIMA R$ 2.707,78

AUXILIAR DE INFORMÁTICA
1084 IVOMAR GILBERTO SCARPIM R$ 3.802,25

1007 MIGUEL ANGELO GUILHERME OLIVEIRA R$ 4.033,80

ENCARREGADO DE ZELADORIA E 
MANUTENÇÃO

1016 HOMERO MARCIANO DA SILVA R$ 5.450,73

MOTORISTA

1154 GILMAR APARECIDO DA SILVA R$ 4.412,23

1036 MAURO IVO ASSINE R$ 3.695,16

1088 SERGIO LUIS GARCIA R$ 3.381,61

1020 JOÃO ALBERTO CARREGARI    R$ 4.283,72

RECEPCIONISTA 1034 ROBERTA LUCAS SCATOLIM R$ 3.233,25

SERVENTE

1032 CARINA MOREIRA R$ 1.847,60

1169 CARLA CRISTINA SEVERO BALA R$ 1.547,33

1181 LARISSA SCATOLLIM MATINS AGUIAR R$ 1.547,33

1008 SUELI DE FÁTIMA GROTTA R$ 2.079,50

VIGIA

1065 CLAYTON BARONE R$ 2.176,91

1003 MARCELO SCAVONI R$ 2.599,35

1064 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA R$ 2.176,91

1095 SERGIO APARECIDO MOITEIRO R$ 2.113,50

CARGO EM 
COMISSÃO

ASSESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1149 MARIO CESAR DE OLIVEIRA LAFFRANCHI R$ 2.431,72

ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA 1159 VANESSA DUARTE R$ 3.094,64

ASSESSOR DE GABINETE

1178 ALENCAR LIGERO R$ 2.431,72

1148 ALESSANDRA K. F. BIANCO R$ 2.431,72

1140 ANDRÉ AROLDO GIL REALES R$ 2.431,72

1156 ANTONIO DA SILVA RICARDO R$ 2.431,72

1142 ANTONIO JOAQUIM MOURA R$ 2.431,72

1076 CARLA R. CIRYNO R$ 2.431,72

1073 CARLOS R. B. FREITAS R$ 2.431,72

1075 CARMEN SILVIA GASPARO PINHEIRO R$ 2.431,72

1180 CAROLINA APARECIDA CORREA R$ 2.431,72

1144 ENIO JOSÉ DA SILVA R$ 2.431,72

1133 FRANCINE SANTANA R$ 2.431,72

1143 ISABEL APARECIDA FERREIRA R$ 2.431,72

1113 JACQUELINE AUDINEIA MARQUES DE FARIA R$ 2.431,72

1132 JOÃO LUIZ G. MARCIANO DA SILVA R$ 2.431,72

1157 JOICE ARLETE ROQUE DE CAMARGO R$ 2.431,72

1176 JOSÉ LUIS HORTENCI JUNIOR R$ 2.431,72

1162 LUIZ GUSTAVO PINTO DA SILVA R$ 2.431,72

1041 MAGALI APARECIDA XAVIER DA FONSECA R$ 2.431,72

1131 MARCELA FRANCINE GARAVELLO R$ 2.431,72

1112 NEUSA CORSI PINELLI R$ 2.431,72

1163 OLGA APARECIDA PEREIRA MARQUES R$ 2.431,72

1150 POLYANA S. TAVARES R$ 2.431,72

1129 REGIANE DE OLIVEIRA ANTONIO R$ 2.431,72

1158 RITA ELIAS MARTINEZ R$ 2.431,72

1152 THALLIA G. DE TOLEDO R$ 2.431,72

ASSESSOR DE GABINETE I
1098 FERNANDA CHELLI FRANCISCATTO R$ 3.641,28

1120 WILSON AP. RAMIRO R$ 3.641,28

DIRETOR DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL 
E FINANCEIRO

1083 MARIA PAULA THOMAZ KAWASHI R$ 10.923,90

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO

1091 ODAIR CASARI R$ 10.923,90

DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 1096 MARCELO BASSI DAS NEVES R$ 10.923,90

DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO 
LEGISLATIVO

1087 LUIZ CARLOS DOS SANTOS R$ 10.923,90

nac, 
cio 
nibiliza 
gratuitos; 
limitadas

inesquecível 
balenses, 
ceria 
mércio 
o Natal Encantado. A ação 
inicia 
e tem como objetivo capa-
citar 
tas 
práticas 
tuitos.

to 
aula expositiva sobre o 
tema Vitrinismo - Natal 
e Ano Novo, trazendo 
discussões sobre facha-
da de lojas, ambienta-
ção para otimização de 
vendas e espaços sa-
zonais temáticos. Na 
quarta-feira (23), os 
participantes ainda te-
rão uma atividade com-
plementar na loja Mar-
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 02/2016

A Presidência da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de conformidade com 
o artigo 49 do Regimento Interno des-
te Poder Legislativo e a indicação das 
Bancadas dos Partidos Políticos esta-
belece as Comissões Permanentes.

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

1 - Sérgio Aparecido Ramos - PRESIDENTE 
2 - Luiz Augusto do Amaral 
3 - Maria Carlota Niero Rocha 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

1 - Rubens Caiuby da Gama Junior - PRESIDENTE 
2 - Carmo Jorge Marques Reino 
3 - João Roberto da Silva 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS 
E ATIVIDADES PRIVADAS

1 - Roberto Alessandro Raymundo - PRESIDENTE 
2 - Wilson Aparecido dos Santos 
3 - Jan Nicolau Baaklini 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, 
LAZER E MEIO AMBIENTE

1 - Maria Carlota Niero Rocha - PRESIDENTE 
2 - Roberto Alessandro Raymundo 
3 - Benedito De Vitto Junior 

COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

1 - Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira - PRESIDENTE 
2 - Wilson Aparecido dos Santos 
3 - Vitório De Simoni 

COMISSÃO DE ÉTICA

1 - Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira - PRESIDENTE 
2 - Benedito De Vitto Junior 
3 - Rubens Caiuby da Gama Junior 
4 - Jan Nicolau Baaklini 
5 - João Roberto da Silva 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

1 - Vitório De Simoni - PRESIDENTE 
2 - Carmo Jorge Marques Reino 
3 - Maria Carlota Niero Rocha 
4 - Luiz Augusto do Amaral 
5 - Sérgio Aparecido Ramos 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, 
GERAÇÃO DE EMPREGO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRONEGÓCIO E TURISMO

1 - Vitório De Simoni - PRESIDENTE 
2 - Rubens Caiuby da Gama Junior 
3 - Benedito De Vitto Junior 

 COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

1 - Benedito De Vitto Junior - PRESIDENTE 
2 - Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira 
3 - Sérgio Aparecido Ramos 

COMISSÃO DO PLANO DIRETOR

1 - Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira - PRESIDENTE 
2 - Maria Carlota Niero Rocha 
3 - Vitório De Simoni 

Jaboticabal, 17 de novembro de 2016.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Pará-
grafo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe 
sobre a transparência na gestão fi scal, CONVIDA a população jaboti-
cabalense para AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do 
Projeto de Lei nº 542/2016, que estima a receita e fi xa a despesa do 
Município de Jaboticabal para o exercício de 2017 - (LOA), que será 
realizada no dia 07 de dezembro de 2016, às 20h, na Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 765.

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para 

análise no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br/site_jaboticabal)

Dr. Edu Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

Rubens Caiuby da Gama Junior
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

 O Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade 
Filarmônica “Pietro Mascagni” de Jaboticabal, com sede à Ave-
nida Benjamin Constant, nº 88, Centro, nesta cidade e comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 
50.381.458/0001-06, Inscrição Estadual 391.005.564.110, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca os associa-
dos proprietários de Títulos Patrimoniais, quites até novembro de 
2016, no uso e gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se 
em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na sede 
social, situada à Avenida Benjamin Constant, nº 88, Centro, nesta 
cidade e comarca de Jaboticabal, no dia 11 de dezembro de 2016 
(domingo); obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para a 
sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determi-
na o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 09:00 (nove) 
horas com a presença de no mínimo 50 (cinquenta) associados; 
02) em segunda convocação: às 10:00 (dez) horas com qualquer 
número de associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
1. Abertura dos trabalhos e constituição da Mesa;
2. Eleições dos membros da Diretoria e Conselho Deliberativo 

para o biênio de 2017-2018.
3. Leitura do relatório e prestação de contas da Diretoria;
4. Apuração dos votos e proclamação dos eleitos para a Direto-

ria e Conselho Deliberativo.

  Quando da instalação da Assembleia Geral e constitui-
ção da Mesa, havendo apenas uma chapa inscrita, a eleição será 
por aclamação. Havendo mais de uma chapa inscrita, a eleição 
será obrigatoriamente, por voto secreto e a sessão de votação se 
estenderá até às 16:00 horas, quando então terá início a apuração 
dos votos com a proclamação dos eleitos, encerrando-se a Assem-
bleia.

  A Diretoria será composta por 10 (dez) membros titula-
res: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Te-
soureiro, Diretor Jurídico, Diretor de Patrimônio, Diretor Social, 
Diretor de Esportes e Diretor de Relações Públicas. O Conselho 
Deliberativo será constituído por 10 (dez) membros titulares e 05 
(cinco) suplentes.

 São elegíveis para a DIRETORIA e CONSELHO DELI-
BERATIVO, associados portadores de títulos patrimoniais, maio-
res de 18 anos, que façam parte do quadro associativo há mais de 
03 (três) anos na data da apresentação da chapa para o registro. 
Somente poderão concorrer chapas completas, devidamente re-
gistradas na Secretaria do Clube, até o dia 02 de dezembro de 
2016.

 As normas estatutárias referentes às eleições encontram-
se a disposição dos interessados na Secretaria da Sociedade Filar-
mônica “Pietro Mascagni” de Jaboticabal.

 O presente edital está sendo publicado na imprensa local 
e afi xado no lugar de costume na sede social.

Jaboticabal, 10 de novembro de 2016.

LUIZ FERNANDO TREVISAN
Presidente do Conselho Deliberativo

DESTILARIA SANTA CLARA LTDA. Torna público que re-
quereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para Fa-
bricação de Aguardente de cana-de-açúcar; à FAZENDA SANTA 
CLARA, S/N, ZONA RURAL, JABOTICABAL/SP.

A empresa SOLANETO-MÃO DE OBRA EM CONSTRU-
ÇÃO CIVÍL LTDA, situada a Rua francisco Cascaldi, nº 361, bair-
ro Jardim Kennedy, em Jaboticabal/SP - CNPJ. 07.208.750/0001-
00, estará arquivando seu Distrato Social assinado em 08/11/2016 
no Cartório da cidade de Jaboticabal-SP.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESAS HOMOLOGADAS: 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: Aquisição de materiais de escritório e de suprimento de 

informática, destinados a suprir as atividades administrativas/operacio-
nais da Câmara Municipal.

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS: 
Gilberto dos Santos Tosta – ME = R$ 24.809,40 (vinte e quatro 

mil, oitocentos 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)
DATA DA RE-RATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO: 10/11/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Gilberto dos Santos Tosta – ME
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 05/2016
OBJETO: Em face da revogação do item 40 (500 unidades 

de Grampo Trilho Plástico Estendido (romeu e Julieta), base mínima 
de 120mm, haste mínima de 300mm, para 500 folhas no mínimo, em 
Polietileno Transparente, no valor unitário de R$ 18,90 (dezoito reais 
e noventa centavos) e valor total de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocen-
tos e cinquenta reais) e Item 54 ( 500 unidades de grampo plástico 
para pastas, tamanho menor, em Polietileno Transparente, no valor 
unitário de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos) e valor total de R$ 
4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais), fi ca suprimido do 
contrato inicial o fornecimento dos itens acima especifi cados, quanti-
fi cados e precifi cados.

VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO: Gilberto dos Santos 
Tosta – ME = R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)

DATA DO TERMO ADITIVO: 11/11/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 125, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016  - CON-
CEDE 15 (quinze) dias de Licença Prêmio, em gozo referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 03/03/2008 a 02/03/2013, à DENISE CARDOZO.

Natal Encantado promove atividades 
para lojistas de Jaboticabal

Parceria entre  Se-
nac, CDL, Sincomér-
cio e ACIAJA dispo-
nibiliza workshops 
gratuitos; vagas são 
limitadas

Para promover um Natal 
inesquecível aos jabotica-
balenses, o Senac, em par-
ceria com o CDL, Sinco-
mércio e ACIAJA, realiza 
o Natal Encantado. A ação 
inicia em 22 de novembro 
e tem como objetivo capa-
citar comerciantes e lojis-
tas por meio de atividades 
práticas e workshops gra-
tuitos.

A abertura do even-
to acontecerá com uma 
aula expositiva sobre o 
tema Vitrinismo - Natal 
e Ano Novo, trazendo 
discussões sobre facha-
da de lojas, ambienta-
ção para otimização de 
vendas e espaços sa-
zonais temáticos. Na 
quarta-feira (23), os 
participantes ainda te-
rão uma atividade com-
plementar na loja Mar-

shmallow. 
O workshop é aberto 

para todos os lojistas de 
Jaboticabal e as inscrições 
podem ser feitas pessoal-
mente nas sedes do CDL 
e da ACIAJA, ou pelos te-
lefones (16) 3202-3736 / 
3202-0315. As vagas são 
limitadas.

Já entre os dias 29 e 30 
de novembro, toda a po-
pulação poderá conferir 
uma exposição de mesas 
natalinas no Senac Jabo-
ticabal. Elaborada pelas 
docentes Neusa Fieno e 
Shelly Cetroni, a mostra 
busca oferecer dicas de 
montagem, como rece-
ber bem e sugestões de 
pratos para as comemo-
rações de final de ano.

Serviço
Natal Encantado
Workshop Vitrinismo - 

Natal e Ano Novo 
Data: 22 e 23 de novem-

bro
Horário: 19 horas às 

22h30
Local: Senac Jaboticabal 

e loja Marshmallow

Endereço: Rua 24 de 
Maio, 831 e Rua Rui Barbo-
sa, 1120, respectivamente

Inscrição: (16) 3202-
3736 ou 3202-0315

Exposição de mesas na-
talinas 

Data: 29 e 30 de novem-
bro

Horário: 8 horas às 
22h30

Local: Senac Jaboticabal 
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831 - Centro
Gratuito
Visita virtual à unida-

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

CENTRO ESPÍRITA JOANA D’ARC

Rua Ibraim Nobre, nº 250, Santa Mônica - Jaboticabal/SP
CNPJ Nº 54.926.902/0001-82

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Centro Espírita Joana D’arc convoca a todos os 
associados para a Assembléia Geral Extraordinária, a 
ser realizada em 10 de dezembro de 2016 em primeira 
convocação às 09h30min, em segunda convocação em 
30 minutos depois, com qualquer numero de associa-
dos concorrentes apresentados na secretaria até o dia 
17 de dezembro de 2016.

Jaboticabal, 11 de Novembro de 2016

ELZA COLETE MARCELINO
PRESIDENTE
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DEPUTADO LÉO OLIVEIRA TRAZ UMA 
NOTÍCIA HISTÓRICA PARA NOSSA REGIÃO!

As obras de internacio-
nalização do aeroporto 
Leite Lopes voltam a ser 
prioridade do Governo 
Federal! Em Brasília, os 
deputados Léo Oliveira 
e Baleia Rossi, o prefeito 

eleito Eduardo Nogueira 
se reuniram com o mi-
nistro dos Transportes 
Maurício Quintella Lessa e 
garantiram os investimen-
tos. Isso vai gerar cinco 
mil novos empregos di-

Deputado estadual Léo Oliveira, Presidente da República Michel Temer e o deputado 
federal Baleia Rossi. (07/11/2016)

Deputado estadual Léo Oliveira, prefeito eleito Duarte Nogueira, ministro dos Trans-
portes Maurício Quintella Lessa e o deputado federal Baleia Rossi 

retos e teremos a retoma-
da do desenvolvimento 
comercial e industrial da 
nossa Região Metropolita-
na.

Critérios. Além dos 54 
aeroportos prioritários, o 

governo pretende inves-
tir em mais 123 aeropor-
tos, de acordo com a dis-
ponibilidade de recursos. 
Até 2020, a previsão é de 
R$ 1,2 bilhão, vindos do 
Fundo Nacional de Avia-

ção Civil (Fnac), compos-
to por taxas e outorgas 
da aviação, e que só pode 
ser investido no próprio 
setor. Serão R$ 300 mi-
lhões por ano. O fundo 
está contingenciado para 

melhorar as contas do go-
verno até que o reequilí-
brio fi scal seja atingido. 
A previsão de receita é 
de R$ 8 bilhões até o fi m 
deste ano. (Fonte Gov Fe-
deral)

Hospital e Maternidade Santa Isabel apresenta 
resultados do Projeto Melhor Parto para a OMS

O Hospital e Ma-
ternidade Santa Isa-
bel recebeu, no dia 
18 de novembro, a 
visita da Dra. Ana 
Pilar Betrán, Médi-
ca Coordenadora 
do Departamento 
de Saúde e Pesquisa 
Reprodutiva da Or-
ganização Mundial 
da Saúde, e da Dra. 
Maria Regina Torlo-
ni, médica da Secre-
taria Municipal de 
Saúde de São Paulo 
e consultora do De-
partamento de Saú-
de e Pesquisa Re-
produtiva da OMS.

O evento, que lo-
tou o anfiteatro do 
Hospital, contou 
com as presenças 
do Provedor da Ir-
mandade de Mise-
ricórdia, Dr. Luiz 
Eduardo Romero 
Gerbasi, do coorde-
nador do Hospital, 
Dr. Jeyner Valério 
Júnior, e do coor-
denador de Quali-
dade do Centro de 
Inovação da Uni-
med do Brasil/Fesp 
e responsável pela 
área de Segurança 

do Paciente do IHI, 
Dr. Paulo Borem.

Também estive-
ram presentes o Di-
retor Financeiro da 
Unimed de Jaboti-
cabal, Dr. Oswaldo 
Costa Cesar Neto, o 
coordenador Clíni-
co do Hospital, Dr. 
Nereu da Costa, a 
enfermeira respon-
sável pelo Espaço 
Viver da Unimed, 
Cristiana Borges 
Orlanda, o secre-
tário de Saúde de 
Jaboticabal, Mário 
Antônio Milaré, a 
vereadora e delega-
da de Polícia Dra. 
Andréa e a coorde-
nadora da Vigilân-
cia Epidemiológi-
ca de Jaboticabal, 
Maura Guedes Bar-
reto.

Durante a visita, a 
equipe do Hospital e 
da Unimed de Jabo-
ticabal, co-adminis-
tradora do estabe-
lecimento de saúde, 
apresentaram os re-
sultados do Projeto 
Melhor Parto, im-
plantado no fi nal de 
2012.
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Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Autor: Rafael 
Matias de Oli-
veira

Alô alô mulher 
dos cabelos pre-
tos e olhar atra-
ente. A mais 
bela fl or que 
destrói o cora-
ção da gente... 
Ooo Vichii, vi-
chii, vichee!!! 

ONG SOS promoveu a 1ª Festa do Pastel
Evento marcou a reativação da organização

Por Alexandre Rocha
A organização não-go-

vernamental (ONG) Servi-
ço de Obras Sociais (SOS) 
realizou a 1ª Festa do 
Pastel, no Centro de Re-
cuperação de Alcoólatras 
(CEREA) de Jaboticabal, 
no sábado (12). Todos os 
recursos foram revertidos 
para a organização, que 
retoma suas atividades 
após três anos e meio ina-
tiva.

Segundo o presidente 
da ONG SOS José Rober-
to de Simoni, a realiza-
ção ocorreu da melhor 
maneira possível. “Esta-
mos muito felizes com 
a participação de todos. 
Somos muito gratos aos 
parceiros que ajudaram 
com doações e àqueles 
que compraram nosso 
delicioso pastel. Não pos-

3ª Festa do Botecão teve recorde de público
Evento foi realizado em prol da APA (12)

Por Alexandre Rocha
Com um clima de 

alegria e descontra-
ção, o Clube da Ter-
ceira Idade de Jabo-
ticabal sediou a 3ª 
edição da Festa do 
Botecão, em prol da 
Associação Protetora 
dos Animais (APA), no 
sábado (12). Mais de 
300 pessoas lotaram 
o local.

Segundo a vice-pre-
sidente da APA, Valé-
ria Barbieri, o evento 
arrecadou cerca de 
R$ 7 mil para a asso-

ciação e 182 litros de 
leite, que foram doa-
dos para a ONG Fênix. 
O valor será investido 
na compra de anesté-
sicos utilizados nas 
castrações realizadas 
pela APA. 

“Foi um evento mui-
to divertido e com 
recorde de público. 
Queremos agradecer 
aos nossos parceiros, 
voluntários e pesso-
as presentes, que fi -
zeram desta edição 
inesquecível”, disse 
Valéria.

so deixar de agradecer 
também aos voluntários 
que deram o melhor de 

si e foram essenciais na 
realização deste evento”, 
disse.

A ONG SOS está sediada 
na Av. Duque de Caxias, 
1466, Sorocabano. 
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Curiosidades marcam viagem político-cultural do 
Parlamento Jovem 2016 da Câmara de Jaboticabal

Após duas ofi cinas de 
técnica legislativa, simu-
lação de uma sessão ordi-
nária, visita ao Poder Exe-
cutivo jaboticabalense, as 
atividades do Parlamento 
Jovem (PJ), da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, che-
garam ao fi m no último dia 
10 de novembro com a via-
gem político-cultural para 
São Paulo. O projeto volta 
em 2017, para sua quinta 
edição, com cronograma a 
ser divulgado no primeiro 
semestre do ano que vem.

Conhecer a Assembleia 
Legislativa de São Paulo e o 
Memorial da América Latina 
certamente nunca esteve 
nos planos da maioria dos 
estudantes que formaram 
o Parlamento Jovem 2016. 
Por outro lado, o ingresso 
ao universo Legislativo des-
pertou a curiosidade dos 
20 estudantes eleitos para 
participar da quarta edição 
do projeto, realizado pela 
Escola do Legislativo. 

Acompanhados pelos 
seus professores orienta-
dores, os alunos desem-
barcaram no Memorial da 
América Latina na manhã 
do dia 10/11. Divididos em 
dois grupos para a visitação 
guiada, os estudantes per-
correram as instalações do 
Memorial da América Lati-
na e conheceram um pouco 
sobre a história dos povos 
latinos. 

Além da escultura símbo-
lo do Memorial, a “Mão”, do 
arquiteto Oscar Niemeyer – 
com sete metros de altura e 
que traz na palma o mapa 
do subcontinente america-
no, pintado de vermelho, 
lembrando sangue escor-
rendo –, os alunos conhe-
ceram o Pavilhão da Criati-
vidade Darcy Ribeiro, que 
guarda permanentemente 
cerca de 4 mil peças da arte 
popular do Brasil, México, 
Peru, Equador, Guatemala, 
Bolívia, Paraguai, Chile e 
Uruguai; e o painel “Etnias 
– Do Primeiro e Sempre Bra-
sil”, de Maria Bonomi, que 
reconta de forma estilizada 
a história do índio brasilei-
ro. 

Aliás, “você se reconhece 
como latino-americano?” A 
pergunta lançada pelo guia 
de visitação do Memorial 
instigou não somente os 
alunos, como também os 
professores. Isso porque, 
uma pesquisa de opinião 
realizada em 2015 pelo 
Instituto de Relações Inter-
nacionais da USP (Univer-
sidade de São Paulo), que 
aplicou 1.881 questionários 
no país, apontou que ape-
nas 4% dos brasileiros se 
defi nem como latino-ameri-
canos.

Pela primeira vez em São 
Paulo, o parlamentar jovem, 
Vinícius Vanzato, aluno do 
Colégio Poligenes, enalte-
ceu a experiência. “Achei 
muito interessante a escada 
indígena, que mostra que 

os europeus pisavam so-
bre os indígenas. A vidraria 
com o mapa da América La-
tina no chão é maravilhosa, 
dá pra ver perfeitamente. E 
sim, eu sou latino-america-
no”, afi rmou o estudante. 
“Escutamos muito em sala 
de aula, mas ver e poder 
tocar em alguns painéis é 
diferente. É muito legal. É 
como se a gente voltasse no 
passado para poder ver o 
que aconteceu”, completou 
Gleyce da Rocha, aluna da 
Escola Estadual Prof. Luiz 
Latorraca.

Na sequência, os jovens 
parlamentares partiram 
para a Assembleia Legislati-
va de São Paulo, onde, du-
rante a tarde, acompanha-
ram o início do Expediente 
de uma sessão ordinária 
e parte de uma audiência 
pública (reunião na qual 
a população pode colocar 
suas opiniões e discutir de 
forma democrática os enca-
minhamentos ou os pleitos 
da sociedade) que ocorria 
na Casa. “Dá pra se perder 
aqui dentro!”, disse encan-
tada Caroline Gonçalves, 
aluna da Escola Estadual 
Prof. Luiz Latorraca, que 
resumiu naquela frase o 
sentimento de grande par-
te dos visitantes jabotica-
balenses. “Ela [Assembleia 
Legislativa] é muito grande 
e chama a atenção por isso. 
Mas não é só. Essa visita faz 
a gente entender qual o tra-
balho do político dentro do 
Legislativo e acaba mudan-
do um pouco a nossa visão 
sobre determinado assunto. 
Nem sempre é do jeito que 
a gente acha que é. Aprendi 
muito com essa experiên-
cia”, garante o jovem Lucas 
Desidério, do Colégio Mou-
ra Lacerda.

A estudante Caroline 
Gonçalves também avalia 
que “na escola temos muita 
teoria, mas viver na prática 
a gente aprende muito mais. 
Eu achava que era uma coisa 
pequena [Assembleia Legis-
lativa], e não essa estrutura. 
Sempre vimos pela TV, mas 
fui surpreendida. É muito 
diferente pessoalmente. 
A gente precisa participar 
mais da política, porque 
querendo ou não, a gente 
faz parte disso, e quando a 
gente vive a experiência, a 
gente tem mais vontade de 
participar”, acredita.

Para o professor de so-
ciologia, fi losofi a, história 
e geografi a, Caio Baccarin 
Xisto Paes, a viagem ao Me-
morial e à sede do Poder 
Legislativo estadual é uma 
“oportunidade para os alu-
nos compreender todos os 
contrastes da formação e 
até mesmo atuais da Améri-
ca Latina. Se reconhecerem 
como latinos. E também é 
importante que eles tenham 
vindo para a Assembleia 
para que eles possam enten-
der como funcionam a tri 
repartição de Poder, as esfe-
ras da Administração Públi-
ca, para que possam atuar 

de uma forma mais efetiva 
e consciente enquanto cida-
dãos. Estou muito feliz pela 
oportunidade e espero vir 
no próximo ano também”, 
disse o docente.

Ao término do passeio, 
e com sentimento de dever 
cumprido, o presidente da 
Escola do Legislativo, verea-
dor Prof. João Roberto, ava-
liou que “a viagem comple-
menta e fi naliza o trabalho 
do Parlamento Jovem nos 
aspectos culturais, quan-
do da visita do Memorial, 
e também político quando 
da Assembleia Legislativa. 
Essa atividade vem coroar 
o trabalho do Parlamento 
à medida que os alunos ti-
veram a oportunidade de 
entrar em contato com o 
mundo Legislativo nos ní-
veis municipal e estadual, 
conhecendo como ocorrem 
os encaminhamentos das 
demandas sociais através 
de seus representantes, ou 
seja, os vereadores e depu-
tados. Vale lembrar que são 
raras as Câmaras Munici-
pais que possuem um Par-
lamento Jovem. É importan-
te também destacar que o 
Parlamento Jovem faz parte 
da formação cidadã. Os alu-
nos criam a capacidade de 
entender o processo legis-
lativo, que eventualmente é 
distorcido por algumas pes-
soas, sobre a importância 
da participação do Poder 
Legislativo na sociedade”.

Já a diretora da Escola, 
Denise Cardozo, aprovei-
tou para convidar todas as 
instituições de ensino da 
cidade, com Ensino Médio, 
para participarem do proje-
to, que é apartidário. “Nós, 
da Escola do Legislativo, 
temos o objetivo principal 
de apresentar o universo le-
gislativo, e como acontece o 
trâmite dos projetos desde 
a criação dos projetos até 
a lei em si, para que cada 
jovem possa, de posse do 
conhecimento, formar sua 
própria consciência”, con-
cluiu.

Retrospectiva – Além das 
ofi cinas sobre técnicas le-
gislativas, que aconteceram 
entre setembro e outubro, 

da simulação de uma ses-
são ordinária, ocorrida no 
dia 27 de outubro, e da vi-
sita ao prefeito municipal 
Raul Girio, no dia 1º de no-
vembro, o ciclo de ativida-
des chegou ao fi m no dia 10 
de novembro com a viagem 
político-cultural a São Pau-
lo.

O projeto – A Escola do 
Legislativo organiza anual-
mente o Parlamento Jovem 
para alunos do 1º ano do 

Ensino Médio, com faixa 
etária de 16 anos. O ponta-
pé inicial é dado com pales-
tras e visitas às escolas para 
esclarecimentos e informa-
ções quanto ao funciona-
mento do projeto. Todas as 
escolas com Ensino Médio 
podem participar.

A partir de então, começa 
a etapa nos estabelecimen-
tos de ensino, quando os 
professores desenvolvem 
os textos com os pupilos. 
Dentre os projetos formu-
lados, cada escola deve 
eleger uma proposição que 
será enviada à Câmara, bem 
como eleger dois alunos 
que representarão suas res-
pectivas instituições de en-
sino. 

Com as indicações es-
colares enviadas à Casa de 
Leis, os estudantes eleitos 
passam a participar de ofi -
cinas ministradas pela Es-
cola do Legislativo na sede 
da Câmara Municipal e fi na-
lizam o ciclo de atividades 
em uma viagem político-
cultural a capital do estado.

Parlamentares jovens 
que compuseram a quarta 
edição do Parlamento Jo-
vem:

Leonardo dos Santos – Es-
cola Estadual Professor An-
tônio José Pedroso

Larissa Santos – Escola 
Estadual Professor Antônio 
José Pedroso

Anna Silva – Colégio Maria
Lucas Milaré – Colégio 

Maria*
Isabela Fernandes – Colé-

gio Poligenes

Vinícius Vanzato – Colé-
gio Poligenes

Maria Amaral – Colégio 
Novo Anglo*

Neto Casório – Colégio 
Novo Anglo*

Juan Aiala – Colégio Nos-
sa Senhora do Carmo

Henrique Almeida – Colé-
gio Nossa Senhora do Car-
mo

Henrique Manduca – Co-
légio Moura Lacerda

Lucas Desidério – Colégio 
Moura Lacerda

Luana Santos – Escola Es-
tadual Aurélio Arrobas Mar-
tins

Lívia Cardozo – Escola 
Estadual Aurélio Arrobas 
Martins

Nathália de Souza – Es-
cola Estadual Dona Aurora 
Ferraz Vianna dos Santos*

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

Lucas Xavier – Escola Es-
tadual Dr. Joaquim Batista

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

Caroline Gonçalves – Es-
cola Estadual Prof. Luiz La-
torraca

Gleyce da Rocha – Escola 
Estadual Prof. Luiz Latorra-
ca

Murilo Carvalho – Colégio 
Técnico Agrícola José Boni-
fácio (desistência)

Vitória Lara – Colégio 
Técnico Agrícola José Boni-
fácio (desistência)

*Alunos que compõem a 
Mesa Diretora do Parlamen-
to Jovem 2016
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Mesmo com asfalto esburacado, Prefeitura irá 
implantar ciclofaixa na Marginal

Fim de gestão causa pressa para implantação de projetos

A Prefeitura de Ja-
boticabal deu início à 
implantação de uma 
ciclofaixa na Aveni-
da Carlos Berchieri, 
anunciada em 2015. 
Segundo apurou o 
Jornal A GAZETA, o 
projeto está sendo 
colocado em prática 
mesmo com o asfalto 
esburacado e irregu-
lar. 

Com uma extensão 
de aproximadamente 
cinco mil metros, a 
ciclofaixa terá início 
nas proximidades da 
concessionária Ford 
e irá até um posto 
de combustíveis ins-
talado na entrada da 
Coplana. A ciclofaixa 
retorna do posto e 
termina em frente ao 
Centro de Convivên-
cia do Idoso. 

Entretanto, o per-
curso possui várias ir-
regularidades, como 
buracos e remendos 
no asfalto. Com cer-
ca de 40 dias para o 
fi m da gestão atual, a 
Prefeitura demonstra 
pressa para tirar pro-
jetos atrasados do pa-
pel e implantá-los da 
forma que é possível. 
A ciclofaixa da Margi-
nal é um exemplo. A 
previsão era para que 
em 2015 ela já esti-
vesse disponível para 
uso dos ciclistas.

O projeto é visto 
como opção de lazer 
para os jaboticabalen-
ses, mas acende um 
“sinal amarelo” quan-
to à segurança desses 
usuários. Além disso, 
o investimento é alto, 

mais de R$ 300 mil, 
fruto de um convênio 
com o Governo Fede-
ral, e demanda pre-
cisão na execução do 
serviço.

Questionada, a as-
sessoria de comuni-
cação da prefeitura 
não comentou o as-
sunto.

Fora dos padrões
Em setembro, a 

Prefeitura implantou 
700 metros de ciclo-
faixa no bairro Jardim 
Paulista. Com início 
em frente a uma em-
presa do ramo de es-
truturas metálicas, a 
ciclofaixa percorre a 
Avenida João Afonso 
Costa e termina no 
cruzamento da Ave-
nida Madre Paula com 
a Rua Mário Guarita 
Cartaxo. 

Os 700 metros fa-
zem parte do convê-
nio citado anterior-
mente, mas causou 
polêmica logo após 
a sua implantação. 
Na edição nº 1.797, 
do Jornal A GAZETA, 
na matéria intitulada 
“Ciclofaixa no Jardim 
Paulista provoca po-
lêmica com menos 
de uma semana de 
implantação”, o Pre-
sidente do Conselho 
Municipal de Trânsi-
to – COMUTRAN, Dr. 
João Martins, afi rmou 
que a ciclovia não se-
gue o Manual Brasilei-
ro de Sinalização de 
Trânsito. A largura e a 
sinalização estariam 
erradas, colocando 
em risco o ciclista.

Martins prometeu 

interferir juridica-
mente para que a ci-
clofaixa fosse retira-
da do local.

Falta de manuten-
ção

A matéria intitulada 
“Ciclistas reclamam 
de ciclofaixa”, na edi-
ção 1.793, do Jornal 
A GAZETA, também 
alertou sobre as más 
condições da ciclofai-
xa existente na Ave-
nida Caetano Merli-
no, ligando o lago do 
Paço Municipal até a 
entrada do Loteamen-
to Athenas.

Muita sujeira e as-
falto irregular foram 
constatados, na épo-
ca, pela nossa repor-
tagem. “É triste ver 
o total abandono da 
ciclofaixa, bem como 
a própria avenida. Na 
ciclofaixa notam-se 
buracos, sujeira, fal-
ta de manutenção e 
totalmente sem con-
dição de tráfego. E 
se alguém se ainda 
assim for teimoso e 
insistir em transitar 
pelo local, terá o des-
prazer de levar sua 
bike para remendar 
o pneu, como aconte-
ceu comigo. Impossí-
vel não furar”, relatou 
à época o funcionário 
público Wagner Hen-
rique.

Até o momento 
nada foi feito para 
melhorar o local.

Ciclovia abando-
nada

Localizada na Ave-
nida Major Hilário Ta-
vares Pinheiro, uma 
ciclovia construída 

dos dois lados da via 
merece atenção há 
anos. Ciclistas não 
conseguem utilizar o 
local, que possui as-
falto precário, sujeira 
e mato alto em vários 
pontos. É possível 
encontrar, também, 
diariamente, veículos 
estacionados na ci-
clovia.

O histórico recen-
te de ciclofaixas e 
ciclovia colocam em 
xeque a implantação 
de novos pontos na 
cidade. Os trechos 
que já existem pedem 
socorro, enquanto os 
novos que surgem já 
parecem condenados. 


