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Reaparecimento da febre amarela faz Jaboticabal 
promover campanha de vacinação

Com a identifi ca-
ção do vírus da fe-
bre amarela em dois 
macacos da espécie 
bugio, encontrados 
em um clube de cam-
po na zona rural do 
município, uma cam-
panha de vacinação 
contra o vírus foi 
marcada para o dia 
17, sábado, nas uni-
dades básicas de saú-
de da cidade. 

Os animais foram 
encontrados no iní-
cio de novembro e 

levados para análise 
no hospital veteriná-
rio da UNESP de Ja-
boticabal. Amostras 
foram encaminhadas 
para o Instituto Adol-
fo Lutz, em São Pau-
lo, onde foi confi r-
mada a existência da 
febre amarela. Nesta 
semana, outros dois 
primatas foram en-
contrados mortos e 
serão avaliados.

O acontecimento 
ligou o sinal de aler-
ta no município, que 

Doença foi detectada após a morte de dois macacos
tenta se antecipar 
a uma epidemia da 
doença. A vacinação 
acontecerá das 7h às 
12h nos CIAF’s, exce-
to na unidade Centro. 
Segundo a assessoria 
de comunicação da 
Prefeitura, embora 
a campanha esteja 
marcada para o dia 
17, as unidades de 
saúde já iniciaram a 
vacinação. 

A apresentação da 
carteirinha é indis-
pensável para que 

os agentes de saúde 
possam checar a ne-
cessidade da aplica-
ção ou se o muníci-
pe já foi vacinado e 
ainda está dentro do 
prazo de validade.

Contágio
A febre amarela 

é transmitida pelo 
mosquito Aedes ae-
gypti.

Prefeito e vereadores eleitos serão diplomados

Eleitos pelo voto 
popular em 2 de ou-
tubro para legislatu-
ra 2017-2020, prefei-
to, vice e vereadores 
de Jaboticabal, Taia-
çu (SP) e Taiúva (SP) 
serão diplomados 
pelo juiz eleitoral, 
Jorge Luis Galvão, na 
Câmara Municipal, 
segunda-feira (5), às 
9h. A cerimônia de 
diplomação é aberta 

Cerimônia acontece segunda (5)
ao público.

Segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral – 
TSE, a diplomação é 
o ato pelo qual a Jus-
tiça Eleitoral atesta 
que o candidato foi 
efetivamente elei-
to pelo povo e, por 
isso, está apto a to-
mar posse no cargo. 
Nessa ocasião, ocor-
re a entrega dos di-
plomas, que são as-

sinados, conforme o 
caso, pelo presiden-
te do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), 
do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) ou da 
junta eleitoral.

A entrega dos di-
plomas ocorre de-
pois de terminado o 
pleito.

No mês de novem-
bro, a escola EMEF Pau-
lo Freire recebeu os 
alunos da Faculdade 
de Ciências Agrárias e 
Veterinárias (FCAV) da 
Unesp, Câmpus Jabo-
ticabal, para a realiza-
ção do III PetDay, que 
teve como tema: “One 
World, one Health” - Um 
Mundo, uma Saúde.

Os alunos fi zeram 
várias atividades 
como gincanas de co-
leta seletiva.

 A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal re-
aliza na quarta-feira 
(07/12), às 20 horas, 
a audiência pública 
para apresentar e de-
bater com a popula-
ção o projeto da Lei 
Orçamentária Anu-
al (Projeto de Lei nº 
542/2016), que esti-
ma a receita e fi xa a 
despesa do Município 
de Jaboticabal para o 
ano que vem.
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FIQUE SABENDO
Pelo segundo ano consecutivo Unimed de Jaboticabal é uma 

das melhores empresas para se trabalhar da região
A Unimed de Jabotica-

bal conquistou o prêmio 
Great Place to Work, que 
é o reconhecimento para 
os melhores lugares para 
se trabalhar na região de 
Ribeirão Preto e Arara-
quara. É o segundo ano 
consecutivo que a Uni-
med recebe a premiação.

O prêmio foi entregue 
ao Diretor Financeiro da 
Unimed de Jaboticabal, 
Dr. Oswaldo Costa Cesar 
Neto, durante evento re-
alizado na noite de 8 de 
novembro em Ribeirão 
Preto. A Unimed de Ja-
boticabal classifi cou-se 
entre as três melhores 
organizações de médio 
porte de toda a macror-
região.

“A conquista desse 
prêmio pelo segundo 
ano seguido reforça que 
estamos no caminho cer-
to, valorizando nossos 
colaboradores. A pesqui-
sa demonstrou que nos-
sos colaboradores têm 
orgulho de trabalhar na 
Unimed, o que se refl ete 

na qualidade do atendi-
mento prestado ao nosso 
cliente”, afi rma o Dr. Luiz 
Roberto Lins Ferraz, Di-
retor Presidente da Uni-
med de Jaboticabal.

Um dos itens mais sig-
nifi cativos da pesquisa 
questiona se os funcio-
nários têm orgulho do 
local onde trabalham. Na 
Unimed de Jaboticabal, 
o levantamento apontou 
que mais de 90% dos co-
laboradores responde-
ram positivamente essa 
questão. Além disso, a 
oportunidade de cresci-
mento interno é o fator 
que mais faz com que os 
funcionários permane-
çam na empresa, seguido 
do equilíbrio entre vida 
pessoal e profi ssional 
proporcionado pela coo-
perativa.

O questionário do Gre-
at Place to Work teve a 
adesão de 77% dos cola-
boradores da Unimed de 
Jaboticabal; ou seja, 173 
pessoas responderam a 
pesquisa, que abordou 

temas sobre credibilida-
de da empresa, respeito 
pelas pessoas, imparcia-
lidade no tratamento, ca-
maradagem no ambiente 
profi ssional e orgulho do 
lugar onde se trabalha.

 
Great Place to Work
A pesquisa sobre os 

melhores lugares para 
trabalhar (Great Place to 
Work) é realizada em 53 
países, com sete mil em-
presas em todos os con-
tinentes. Ao todo, mais 
de 12 milhões de fun-

cionários responderam o 
questionário em 2016.

A metodologia do Gre-
at Place defi ne que um 
excelente lugar para se 
trabalhar é aquele em 
que o funcionário tem 
orgulho do que faz, tem 
um bom relacionamento 
com os colegas e confi a 
em sua liderança.

Em paralelo ao ques-
tionário aplicado aos 
colaboradores, são rea-
lizadas pesquisas com 
profi ssionais da área, 
que infl uenciam direta-

mente na concepção do 
ranking fi nal.

Dois terços da pon-
tuação da pesquisa ba-
seiam-se nas respostas 
dos colaboradores a essa 
pesquisa, realizada em 
caráter anônimo, com 
uma amostra da popula-
ção de cada empresa. O 
terço restante baseia-se 
em análise dos progra-
mas e práticas da empre-
sa em comparação às ou-
tras participantes.

São realizadas várias 
auditorias dos dados 

para garantir que são 
precisos, e desqualifi ca-
das as empresas cujas 
pesquisas não foram dis-
tribuídas aleatoriamen-
te ou que pressionaram 
seus colaboradores na 
forma de respondê-las.

Crédito das fotos: Ni-
colas Rodrigues / Divul-
gação Jornal Cidades

As 100 Personalidades mais 
In! uentes do Agronegócio

Dois professores da Unesp entre os selecionados

Dois professores da 
Unesp estão entre os 100 
nomes mais infl uentes do 
agronegócio, homenagem 

realizada pela Revista Di-
nheiro Rural, da Editora 
Três. São eles o docente 
aposentado Roberto Ro-
drigues, ex-ministro da 
Agricultura e hoje coor-
denador do Centro de Es-
tudos do Agronegócio da 
Fundação Getúlio Vargas, 
e o professor Mateus Para-
nhos da Costa, que recebe 
a honraria pelo quarto ano 
consecutivo. Ambos são da 
Faculdade de Ciênias Agrá-
rias e Veterinárias (FCAV) 
da Unesp de Jaboticabal.

Paranhos é referência no 
Brasil quando o assunto é 
bem-estar animal. Criou, 
nos anos 1990, o Grupo 
de Estudos e Pesquisas em 
Etologia e Ecologia Animal 
(Grupo ETCO), na FCAV. O 
grupo orienta pecuaristas 
do país na adoção de práti-
cas de maior produtivida-
de e respeito aos animais. 
As pesquisas desenvolvi-
das por ele mudaram as 
estruturas de muitas pro-
priedades e frigorífi cos em 
todo o Brasil.

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 166,71 M2 - MONTE ALTO - SP
Monte Alto - SP. Jd. Novo Paraíso. Rua da Acácias, 883 (lt. 03 da qd. D). Casa. Áreas totais: terr. 488,25m² 
e constr. 166,71m². Matr. 12.177 do RI local. Obs.: Ocupada. (AF). Lance mínimo: R$ 138.000,00 (somente 
à vista). Tel.: (11) 2464-6464 - Mariana Lauro Sodré Santoro Batochio - Leiloeira Oficial JUCESP nº 641

LEILÃO ON-LINE 
Dia 16 de dezembro de 2016, às 13 horas 

À VISTA COM 10% DE DESCONTO MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO LEILOEIRO
Para mais informações acesse os sites - www.bradesco.com.br e www.sodresantoro.com.br 

As fortes e recentes chu-
vas, das últimas semanas, pro-
vocou inúmeros estragos na 
construção, inclusive nos te-
lhados que desabaram. Acon-
teceu durante a madrugada, 
não havendo nenhum ferido, 
somente estragos materiais 

DOAÇÕES À ASSOCIAÇÃO 
ANTI-ALCOÓLICA

de grande monta para a As-
sociação Anti-Alcoólica. Não 
tendo renda própria para sua 
manutenção, a diretoria soli-
cita apoio e ajuda fi nanceira 
na compra de materiais e mão 
de obra, para a reconstrução 
de diversos departamentos. 

Qualquer ajuda, pode ser de-
positada na conta número 
193.514-3 (Banco do Brasil)., 
agência 6514-5, Nove de Ju-
lho. Maiores informações 
com LUIZ CARLOS REVO-
REDO na banca de jornais e 
revistaria A PATOTA.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

CONHEÇA THIAGO LABBATE

Alto, corpo sarado, 
traços marcantes e caris-
ma, foram atributos sufi-
cientes para arregalar os 
olhos da moda interna-
cional sobre o brasileiro, 
e detectar aquele brilho 
a mais, uma potencia ca-
paz de causar bastante 
destaque no mercado da 
moda. Basta apenas um 
olhar para perceber a se-
dução da forte e inesque-
cível beleza deste gran-
de talento brasileiro. 
Depois de ser lançado no 
México, onde foi desco-
berto, o modelo Thiago 
Labbate (33) está no Bra-
sil novamente, arreben-

tando em muitos traba-
lhos. Nos altos dos seus  
2,00 metros de altura, 
ele que também já atuou 
como jogador de basque-
te profissional, tem o 
título de um dos 3 joga-
dores de basquete mais 
lindos do Brasil, além 
disso carrega um currí-
culo invejável. Thiago  já  
estrelou em comerciais 
e clipes, riscou passare-
las, estampou revistas a 
nível nacional, já parti-
cipou de muitos progra-
mas de TV, e  de quebra 
ainda conquistou  vários 
títulos de beleza. O bo-

nitão fala fluentemente 
Inglês e Espanhol, é na-
tural de Campinas, mas 
já morou no México, Itá-
lia, Espanha e Portugal, 
conheceu também  a Tai-
lândia, Estados Unidos e 
diversos outros países.  
Atualmente vive em São 
Paulo e está no último 
ano de Educação Física.
Seu mais recente traba-
lho foi um bombástico 

editorial de moda.
O que será que vem 

pela frente? Sucesso, 
com certeza.

De olho nele!!!
Foto: Vand Rodriguez
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PRECISAMOS ESTUDAR E APRENDER PARA EVOLUIR
nascer a sabedoria, como luz 
para iluminar os caminhos 
ao entendimento das leis de 
DEUS E O AMOR DE JESUS.                             

A responsabilidade de 
nossa está em sermos cons-
trutores de um mundo que 
nos leve a caminhos seguros, 
vividos e   alicerçados pelo 
amor. Temos que trabalhar 
com olhos do coração, a hu-
mildade da felicidade, a fé do 
poder, a esperança no tempo, 
a caridade vencendo o orgu-
lho. Tudo nasce para sermos 
vencedores de nós mesmos, 
dentro da reforma íntima.                          

EVOLUÇÃO A CURTO E A 
LONGO PRAZO

Evolução, crescimento len-
to e progressivo, no amadu-
recimento espiritual que nos 
leva a galgar elevados de-
graus, dentro da hierarquia 
de valores. O tempo guar-
dou saudades e lembranças 
de outras vidas, do passado 

Quem não vem pelo amor, 
vem pela dor. Somos eternos 
em espírito. A cultura adqui-
rida, nos leva a um mundo 
melhor.   

FORA DA CARIDADE NÃO 
HÁ SALVAÇÃO. O que nos di-
fi culta é a ignorância.    

Temos que amar para per-
doar. A humildade é uma 
qualidade maior do espírito, 
que vence o orgulho. A VER-
DADE nasce quando vencer-
mos a ignorância e fazermos 

para o presente, vindo do li-
vro eterno da felicidade do 
amor, trazendo acontecimen-
tos, revivendo recordações, 
nas ligações do ontem, hoje 
e do sempre.            

Um mundo não é igual a 
outro, o mesmo acontecendo 
com as vidas que são dife-
renciadas pela ações e rea-
ções. Nascemos para juntar-
mos direitos e deveres nas 
vidas sucessivas, nas opera-
ções entre dois mundos, en-
tre dois planos.      

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

É bom cultivar o costu-
me de ter um “diário es-

 Monsenhor Jonas Abib

Tenha um diário espiritual

O diário espiritual 
não deixa que as 
palavras que Deus 
nos deu se percam 

Seremos mensageiros da 
BOA NOVA, pioneiros das 
mudanças, num ciclo das di-
ferentes condições de vidas, 
que passam de uma época 
para outra, dentro de um sis-
tema criado por DEUS, levan-
do em consideração o KAR-
MA coletivo ou individual.

Tudo muda com o tempo, 
transformações, mudanças, 
por necessidade de evolução 
a curto e a longo prazo.                           

A FÉ, A ESPERANÇA E A CA-
RIDADE SÃO LUZES DE AMOR. 

piritual”. Basta que seja 
um bloco, um caderninho, 
fácil de levar na bolsa. Le-
ve-o sempre consigo, para 
que, quando o Senhor lhe 
falar, você possa anotar no 
seu livrinho. É meu cos-
tume levar o meu “diário 
espiritual” para onde eu 
for. Em casa, no meu escri-
tório, nas minhas viagens. 
Isto é sabedoria! Ao ler a 
vida de todos os santos, 
vemos que eles anotavam 
as suas experiências com 
o Senhor. Santo Inácio in-
dicava este caminho para 
os seus.

Quando o Senhor lhe 
falar, quer seja por uma 
profecia ou uma palavra 
inspirada, anote, não perca 
nada. Seu irmão,

Novo momento da citricultura

MORREU O GRÃO-SENHOR DA SENZALA

O Estado de São Paulo 
abriga o maior parque citrí-
cola do mundo, com mais de 
180 milhões de plantas, res-
ponsável por mais de 50% da 
produção mundial de suco 
de laranja, gerando uma 
receita de US$ 2 bilhões ao 
ano, com mais de um milhão 
de toneladas de suco embar-
cados.

Levantamentos realizado 
pelos órgãos da Secretaria 
de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São 
Paulo mostram que o setor 
exporta aproximadamente 
98% do suco que produz e 

A “revolução” cubana me 
despertou tanta curiosida-
de que um dia, em 2001, 
resolvi conhecer a ilha dos 
Castro. Supunha que o co-
munismo, essa ideologia fu-
nesta, estivesse com os dias 
contados e visitar Cuba era 
o modo mais econômico de 
ainda ver de perto uma so-
ciedade sob tal regime. Ao 
retornar ao Brasil, as pes-
soas com quem conversava 
sobre a viagem me pediam 
que colocasse as observa-
ções num livro. Assim, vol-
tei a Havana no ano seguin-
te para colher subsídios e 
escrever “Cuba, a tragédia 
da utopia”, publicado em 
2004. Nessa viagem, após 
cometer a imprudência de 
telefonar, contatar e en-
contrar-me em público com 
vários dissidentes, pude 
experimentar e comparti-
lhar, com eles, o temor, a 
insegurança e a sensação 

A Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento tem em-
preendido, ao lado das enti-
dades que atuam no setor, 
destacadamente o Fundo de 
Defesa da Citricultura (Fun-
decitrus), um intenso traba-
lho para disseminar práticas 
de sanidade. Os esforços 
surtiram efeitos e tivemos 
a publicação de nova instru-
ção normativa do Ministério 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), que 
permitirá que os produtores 
adotem o Sistema de Miti-
gação de Risco (SMR) para o 
controle do cancro cítrico.

A Instrução Normativa nº 
37 do Mapa foi apresentada 
numa série de eventos e pa-
lestras voltadas aos citricul-
tores, engenheiros agrôno-
mos, técnicos e até mesmo 
estudantes de agronomia, 
esclarecendo as novas ações 
a serem adotadas nos poma-
res, propriedades, packing 
houses, indústrias e trans-
porte.

Com a adoção do SMR, os 
produtores terão a proteção 
formal das medidas fi tossa-
nitárias e o controle de dis-

maior parte da bibliografi a 
é laudatória. Visa ao prose-
litismo. Pretende convencer 
que o regime é muito bom; 
o resto do mundo é que não 
presta. 

Quem conhece a realida-
de local sabe que o povo 
da ilha, faz tempo, jogou 
a toalha da esperança no 
tablado da luta cotidiana. 
Ninguém mais acredita no 
governo, no regime, ou em 
dias melhores. Ninguém, 
fora da nomenklatura, crê 
que possa haver refeições 
satisfatórias além da cada 
vez mais subnutrida libreta 
de racionamento. Depois de 
quase seis décadas de se-
meadura de ódios aos ian-
ques, o maior anseio e úni-
co horizonte da população 
é o retorno deles com suas 
verdinhas e seus empreen-
dimentos, soprando ares de 
liberdade. 

Estes momentos que se-

responde por 80% de partici-
pação no mercado mundial, 
em valores monetários. A 
citricultura paulista é muito 
importante para o agronegó-
cio do Brasil e mundial.

Números tão representa-
tivos demandam cuidados 
de mesmo porte, para man-
ter a qualidade dos frutos e 
a sanidade das plantas, pois 
elas sustentam uma brigada 
de 60 mil empregos diretos 
e estão presentes em quase 
metade dos municípios do 
Estado.

A incessante busca por so-
luções para combater e evi-
tar pragas e doenças como 
o greening, a pinta preta, o 
amarelinho e o cancro cítrico 
tem sido a tônica da cadeia 
produtiva, debatida pela 
nossa Câmara Setorial de Ci-
tros, e apoiada pela Comis-
são Técnica de citricultura e 
pelo Centro de Citricultura 
Sylvio Moreira, do Instituto 
Agronômico (IAC), de Cam-
pinas. O apoio deve ser tan-
to aos pomares próprios da 
indústria citrícola, como aos 
pequenos citricultores, mui-
tos deles familiares.

de viver sob vigilância de 
um Estado totalitário. Fui 
seguido, fi lmado e, por via 
das dúvidas, busquei (inu-
tilmente, aliás) proteção da 
embaixada brasileira, já en-
tão sob orientação petista. 
Continuei acompanhando 
a vida cubana através de 
correspondentes. Voltei de 
novo em 2011 atualizando 
observações e dados para 
uma edição ampliada do li-
vro de 2004, em fase fi nal 
de redação.

Há, em minha bibliote-
ca, dezenas de livros sobre 
Cuba. Desde os primeiros, 
escritos ainda em 1960 por 
jornalistas e membros do 
mundo acadêmico de es-
querda norte-americano, 
até os mais recentes, de au-
tores que serviram pessoal-
mente a Fidel Castro como 
membros do serviço secre-
to ou segurança pessoal. 
Mas não se engane, leitor. A 

seminação de doenças será 
ampliado, garantindo a sau-
dabilidade da sua produção, 
habilitando as propriedades 
a comercializar suas frutas 
in natura para outros merca-
dos que reconheçam nossas 
medidas fi tossanitárias.

No mês de novembro, em 
parceria com o Fundecitrus, 
iniciamos um ciclo de even-
tos para apresentar as mu-
danças na legislação federal. 
O primeiro foi o Seminário 
Internacional, realizado em 
Cordeirópolis, onde foram 
apresentadas as diferenças 
entre a antiga e a nova re-
gra, além de experiências 
de sucesso implantadas no 
Estado de Santa Catarina e 
na Argentina para o contro-
le da doença. Na sequência, 
realizamos encontros de tra-
balho regionais nos municí-
pios de Avaré, São José do 
Rio Preto e Araraquara.

Estes encontros foram 
muito produtivos, reuniram 
mais de 800 pessoas de 26 
regionais da Secretaria, pos-
sibilitando a troca de infor-
mações e o esclarecimento 
de dúvidas sobre a nova le-

guem à morte do tirano 
proporcionaram um novo 
alento à propaganda comu-
nista no Brasil. A mesma 
mídia que chorou a eleição 
de Trump aproveitou o em-
balo e ofereceu compungi-
dos e afetuosos necrológios 
a Fidel. Dir-se-ia que certos 
jornalistas tinham perdido 
o vovô, velhinho bom, que 
dedicara a vida ao ideal da 
sociedade igualitária. Uma 
hipocrisia descomunal! 
Nestes tempos de internet, 
todos sabem que Fidel, des-
de que chegou ao poder, vi-
veu como um nababo; que 
se apropriou de uma ilha, 
Cayo Piedra, onde cons-
truiu um paraíso particular 
(e não diz que é de um ami-
go dele); que tinha várias 
residências com diferentes 
mulheres; que sua despen-
sa sempre foi abastecida 
das melhores iguarias que 
o dinheiro pode comprar. 

gislação.
Os eventos foram orga-

nizados pelas Coordenado-
rias de Defesa Agropecuá-
ria (CDA) e de Assistência 
Técnica Integral (Cati) e do 
Instituto Agronômico (IAC), 
que tem trabalhado para o 
desenvolvimento de novas 
cultivares menos suscetíveis 
às pragas e doenças.

A possibilidade de buscar 
alternativas à erradicação 
das plantas doentes foi mui-
to bem recebida pelos citri-
cultores que participaram 
dos eventos e que, entusias-
mados, esperam melhorar o 
manejo de doenças nas pro-
priedades, adotando práti-
cas mais efi cientes, além de 
economizar tempo e dinhei-
ro.

A partir dessa mudan-
ça, a Defesa Agropecuária 
da Pasta passará a dividir a 
responsabilidade com pro-
dutores para manter o con-
trole do cancro cítrico e das 
outras doenças. Para isso, é 
preciso monitorar cada eta-
pa, desde a produção, pas-
sando pelo packing house, a 
certifi cação da produção por 

Quem descreve com mais 
detalhes e credibilidade os 
requintes da cozinha de Fi-
del Castro (num país com 
mais de meio século de ra-
cionamento) é o irrequieto 
frei Betto, em “O Paraíso 
Perdido”. Nessa obra, cada 
capítulo conta algo de sua 
atividade como intelectual 
revolucionário itinerante e 
dos lautos banquetes com 
que se nutria para essa fai-
na. Muitos deles, sentado à 
mesa farta do carniceiro do 
Caribe.

Então, leitor, morreu um 
ditador, serial killer, hipó-
crita. Por lógica intrínse-
ca, irrecusável pela razão e 
pela visão em todas as suas 
experiências, igualitaris-
mo é o formato que tomou 
a escravidão no século XX. 
Os membros da elite polí-
tica do partido único são 
os novos senhores dessas 
poucas senzalas nacionais 

ESCONDER?

Não tem nada escondido 
que um dia não virá à tona. 
Tem pessoas que fazem as 
coisas pensando que nunca 
alguém irá descobrir, mas se 
enganam totalmente, porque 

dimento. Davi havia cometi-
do adultério com Bate-Seba, 
mulher de Urias e depois que 
soube que ela estava grávida, 
mandou matar seu marido. 
Ele fez tudo isso e pensou 
que ninguém iria descobrir, 
mas ele estava redondamente 
enganado, porque o Senhor 
mandou o profeta Natã falar 
com ele. Natã chegou e disse: 
Rei, havia numa cidade dois 
homens, um rico e outro po-
bre. O rico tinha muitíssimas 
ovelhas e vacas; mas o pobre 
não tinha coisa nenhuma, 
senão uma pequena ovelha 
que comprara e criara; e ela 
havia crescido com ele e com 

Deus vê todas as coisas e os 
seus olhos estão sobre toda 
a terra. Quantas pessoas que 
hoje não estão passando ver-
gonha e humilhação, porque 
fi zeram coisas sem pensar nas 
consequências dos seus atos. 
Agora vivem uma vida de so-
frimento e desespero, tentan-
do encontrar uma saída nos 
lugares errados. Alguns pre-
ferem seguir seus próprios 
caminhos, afundando-se cada 
vez mais. Outros pegam o 
caminho do arrependimento, 
que é o certo, não importa o 
qual longe essa foi, sempre 
haverá uma porta aberta, para 
aquele que busca o arrepen-

os seus fi lhos igualmente; 
do seu bocado comia, e do 
seu copo bebia, e dormia em 
seus braços, e a tinha como 
fi lha. E vindo um viajante ao 
homem rico, este deixou de 
tomar das suas ovelhas e das 
suas vacas para guisar para 
o viajante, e tomou a ovelha 
do pobre. Davi fi cou furioso 
e disse: Este homem rico é 
digno de morte.  Então dis-
se Natã: tu és este homem. 
Davi caiu de joelhos e disse: 
Eu pequei contra o Senhor. 
Ele se arrependeu profun-
damente e escreveu (Salmos 
51), que é maravilhoso de 
estudá-lo. Davi não jogou a 

culpa em ninguém, ele re-
conheceu o seu pecado e al-
cançou a misericórdia do Se-
nhor e se tornou um homem 
segundo o coração de Deus. 
Isso também pode acontecer 
com você, se realmente você 
confessar e se arrepender 
de todo o seu coração. Deus 
está disposto a lhe conceder 
o perdão e lhe dar uma nova 
chance de recomeçar tudo de 
novo, basta somente ser sin-
cero com o Senhor, como foi 
Davi (II Samuel 12). Ele é fi el 
e justo para lhe perdoar de 
todos os pecados e lhe puri-
fi car de toda a injustiça. Não 
adianta fi car se escondendo, 

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

cedo ou tarde a verdade vai 
aparecer. Então, porque não 
confessá-la agora e fi car li-
vre da prisão. Ainda dá tem-
po de ser feliz e ter todas 
as bênçãos de Deus sobre a 
sua vida e sobre a sua famí-
lia. Deus está com você hoje, 
amanhã e sempre. Esta é a 
minha oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. Ouça o nos-
so programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com

profi ssionais credenciados 
até chegar nas auditorias da 
CDA e do Mapa.

Por isso, o trabalho de 
orientação continuará sen-
do realizado por meio das 
Casas da Agricultura, onde 
o produtor poderá ter infor-
mações sobre como aderir 
ao Sistema de Mitigação de 
Risco e proteger seu pomar, 
visto que somente com essas 
medidas teremos sucesso no 
controle do cancro cítrico e 
das outras doenças.

A atuação da Secretaria 
no próximo ano continuará 
a ser debatida na Câmara 
da Citricultura e integra-
rá os esforços das diversas 
entidades que atuam no 
segmento, tendo como foco 
buscar uma ação mais efe-
tiva contra o greening (HLB) 
e acabar com os pomares 
abandonados que compro-
metem os esforços de con-
trole das diferentes pragas 
que afetam o setor.

Fica uma sensação positi-
va de que o cenário se abre 
para o fortalecimento da ci-
tricultura paulista, este é o 
nosso objetivo!

ainda remanescentes em 
desditosas nações contem-
porâneas.   

* Percival Puggina (71), 
membro da Academia Rio-
Grandense de Letras, é ar-
quiteto, empresário e es-
critor e titular do site www.
puggina.org, colunista de 
Zero Hora e de dezenas de 
jornais e sites no país. Autor 
de Crônicas contra o totali-
tarismo; Cuba, a tragédia da 
utopia; Pombas e Gaviões; A 
tomada do Brasil. integrante 
do grupo Pensar+.
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O 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETE MASCULINO CATEGORIA LIVRE ÉLVIO PIFFER JUNIOR/PIFÃO 
TEVE O SEU ENCERRAMENTO COM JOGOS DISPUTADOS E HOMENAGENS COM MUITAS EMOÇÕES

A F.A.E.-Fundação de 
Amparo ao Esporte e 
o D.E.L.-Departamento 
de Esporte e Lazer da 
Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal, ideali-
zaram e organizaram 
de forma brilhante o 
1º Campeonato Muni-
cipal de Basquete Mas-
culino/Categoria Livre, 
denominado - Élvio Pi-
ff er Junior-PIFÃO, que 
na década de 70/80 e 
90 transformou a mo-
dalidade de basquete 
masculino através das 
escolinhas de massi-
fi cação e equipes de 
competição em Jaboti-
cabal.

A competição que 
teve inicio no dia 
22/10/2016 e jogos 
nos dias 05/11, 12/11, 
19/11 e 26/11, com 
as partidas realizadas 
sempre aos sábados, 
contou com a partici-
pação de 08 equipes, 
com atletas dos 15 
anos acima. No total 
foram 96 atletas inscri-

tos, o que surpreendeu 
toda equipe da organi-
zação do evento. Os lo-
cais das partidas foram 
o Ginásio Edno Pereira 
dos Santos-Jatobá e a 
Quadra do Colégio San-
to André, que sempre 
contou com a partici-
pação de vários torce-
dores, entre familiares 
e amigos dos partici-
pantes, que represen-
taram várias gerações 
do basquete masculino 
de Jaboticabal e a sua 
força.

 Equipes participan-
tes do 1º Campeonato 
Municipal de Basque-
te foram as seguintes: 
RED DEVILS, STREET 
DOGS, LOS HERMANOS, 
REDSKINS, T REX, THE 
BRONKS, ONG-ESQUA-
DRÃO DE AÇO E ATHE-
NAS BASQUETE.

As equipes foram di-
vididas em 02 grupos 
de 04, classifi cando-
se  para a semi-fi nal as 
duas melhores equipes 
de cada grupo, em sis-

tema de cruzamento - 
1º x 2º de cada grupo. 
A classifi cação fi nal foi 
a seguinte, após 05 ro-
dadas:

CAMPEÃO - ONG - ES-
QUADRÃO DE AÇO.

VICE-CAMPEÃO - T 
REX.

3º LUGAR - RED DE-
VILS.

4º LUGAR - STREET 
DOGS

O MVP, melhor jo-
gador deste 1º Cam-
peonato Municipal de 
Basquete, foi o atleta 
Henrique Fracasso, que 
recebeu das mãos do 
Presidente da F.A.E./
Jaboticabal, Professor 
Carlos César Ignácio e 
sua mãe Cristina Fra-
casso, o troféu de me-
lhor jogador.

O 1º Campeonato 
Municipal de Basquete 
Masculino foi marcado 
não só pelas partidas 
disputadas dentro de 
quadra, mas também 
pelas emoções nas ho-
menagens aos Profi s-
sionais de Educação 
Física, Élvio Piff er Ju-
nior - Pifão, Lino José 
Aparecido Amâncio 
Junior e João Henri-
que Pifer, que dedica-
ram e dedicam suas 
vidas ao Esporte e à 
modalidade de bas-
quete masculino e fe-
minino de Jaboticabal, 
educando, transfor-
mando e descobrindo 
talentos através do 
esporte, passando de 
geração em geração, 
completando 40 anos 
de Basquete ininter-
ruptos em Jabotica-
bal. Que este Campe-
onato seja o primeiro 
de muitos, devido ao 
sucesso e à organiza-
ção. Agradecimentos 
aos parceiros deste 
evento: Multitec - Pro-
dutos Agropecuários, 
Brothers Restauran-

te, Gordo Calçados, 
Cuca Fresca Gelateria, 
Faça Festa Alternativa, 
Óticas Diniz, Sotelo 
Amendoim, Construto-
ra The Casa, Disk Água 
Lindóia, 3 G Fitness - 
Treinamento Funcional 
e Personalizado, M SIX 
Centro Automotivo, 
Lima Contabilidade, 
Jaboticabal Uniformes, 
Óticas Carol, Sônia 
Bufet, Colégio Difere, 
Med Tur, Oxiquimica, 
Quinta das Flores, Bar-
reto Comércio de Ma-
teriais de Construção, 

Shalon - Organização 
Contábil, Supermerca-
do Martins, Academia 
Cardiofi sico  F.A.E. e 
D.E.L. Parabéns a toda 
equipe da organização 
do Campeonato, Pro-
fessores: Érika Pifer, 
Carlos César Ignácio,  
Lucimara Silva, Nayha-
ra Servidone, Luiza Le-
mos, João Pifer, Marisa 
Scarduelli  e aos árbi-
tros Flávio, Rita e a to-
dos que participaram e 
prestigiaram de forma 
brilhante esta grande 
competição.
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Reunião Festiva de visita do Governador
Rotary Club de Jaboticabal

No dia 22/11 (terça-feira), o Rotary Club de Jabo-
ticabal recebeu a visita do Governador Aparecido 
Donizetti Lopes e da Coordenadora das Casas da 
Amizade, Conceição Aparecida Lopes.

Os Companheiros e Companheiras do Clube re-
cepcionaram o casal Governador em sua sede so-
cial para os votos de boas-vindas. 

Dentro da programação estabelecida, todos em 
seguida se dirigiram à Praça Rotary Internacional, 
em cumprimento protocolar, realizaram o plantio 
da árvore do Governador 2016/17.

Plantio da árvore em comemoração à visita 
do Governador 

Em seguida foi inaugurada a ala denominada de: 
“Ala dos Cinquentões”. Neste local, os companhei-
ros que completarem cinquenta anos de vida rotá-
ria ininterrupta, plantam uma árvore de madeira 
de lei, e o Companheiro Antônio Bellodi fêz o plan-
tio de um mogno, em comemoração aos seus 50 
anos de vida rotária, completados no último dia 28 
de setembro de 2016.

Plantio de árvore em comemoração aos 50 
anos de vida rotária do Companheiro Antônio 
Bellodi

Encerrando esta etapa da visita do Casal Gover-
nador, juntamente com vários Companheiros e Da-
mas da Casa da Amizade, dirigiram-se ao marco 
Rotário da praça, para a foto comemorativa.

Marco rotário, localizado na Praça Rotary 
Internacional

Em seguida todos se dirigiram à Sede Social do 
Clube. Foi realizada a assembleia para apresenta-
ção dos projetos e propostas de programas para o 
ano Rotário 2016/17.

Ao fi nal, o Governador Aparecido Donizetti Lopes 
parabenizou os trabalhos desenvolvidos e solici-
tou que os Companheiros continuem com a mesma 
dedicação, em cumprimento das etapas solicitadas 
pela Governadoria da Esperança, em acordo com o 
lema Rotário “Rotary a Serviço da Humanidade”.

A partir das 21h00 deu-se início à Reunião Fes-
tiva em comemoração à Visita do Governador. A 
Protocolo Companheira Selma de Fatima Grossi, 
nominou a composição da mesa principal, saudou 
o Colégio de Governadores presentes, Presidentes 
e Companheiros de  outros Clube Rotários, Presi-
dentes de Clubes de Serviço, representantes de en-
tidades e demais autoridades.

Protocolo na composição Ofi cial da Mesa
Em seguida é realizada a troca de mimos entre a 

Presidente da Casa da Amizade Dama Nereida de 
Abreu Santos e a Coordenadora das Casas da Ami-
zade Conceição Aparecida Lopes.

 Nereida Conceição entrega mimos

Damas da Casa da Amizade e o casal Gover-
nador

Saudação das Damas da Casa da Amizade ao 
Casal Governador

Fêz uso da palavra o homenageado da noite, 
Companheiro Antônio Bellodi, que discorreu sobre 
os seus 50 anos de vida rotária, destacando a im-
portância da participação de sua família e a alegria 
do Companheiro, vivenciado ao longo destes anos, 
com a família rotária.

Presidente Jairo Augusto fêz entrega de 
uma placa ao Companheiro Toninho, em nome 
de todos os Companheiros do Clube

Companheiro Toninho recebeu um mimo do 
Casal Governador, pelos seus 50 anos de vida 
rotária

Na sequência, o Governador Aparecido Donizet-
ti Lopes, fêz seu discurso, saudando a todos os 
presentes, destacando os principais programas e 
metas a serem alcançadas em sua Governadoria, e 
entrega de um mimo ao Presidente do Clube.

Destacou o importante trabalho que este clube 
realiza na comunidade de Jaboticabal, desejando 
que Deus continue a fortalecer cada vez mais o 
ideal rotário “Dar de si, antes de pensar em si” e o 
lema deste ano “Rotary a Serviço da Humanidade”, 
conclamando a participação de todos na 48ª Con-
ferencia Distrital da Esperança, a realizar-se de 17 
a 20 de maio 2017 em Atibaia.

Encerrou, agradecendo o carinho e a atenção 
com que foram recebidos neste dia em Jaboticabal 
e colocando a Governadoria à disposição, naquilo 
que for preciso.

Governador Aparecido Donizete Lopes, 
enaltecendo os presentes

Mimos em destaque 

Casal Governador com todos companheiros

Presidente Jairo Augusto Iniciou sua fala, 
agradecendo a visita do Governador no Club, 
saudou todos os presentes e fêz a entrega de 
um mimo ao Governador

Parabenizou o Comp. Antonio Bellodi pelos 50 
anos de vida rotária, destacando a inauguração da 
“Ala dos Cinquentões”, onde cada companheiro, ao 
completar 50 anos de vida rotária, planta uma ár-
vore alusiva ao fato e deseja que logo esta “Ala” se 
transforme no “Bosque dos Cinquentões”.

Fêz leitura do Decreto nº 6537 de 11 de novem-
bro de 2016, que dispõe sobre Permissão de uso de 
bem público ao Rotary Club de Jaboticabal, agra-
decendo ao Prefeito Municipal, pelo ato e concla-
mou a todos membros do NRDC-J – “Núcleo Rotary 
de Desenvolvimento Comunitário” – Jaboticabal a 
fazer jus a mais este importante programa rotário, 
destacando a participação da comunidade, porque 
a “Praça é de Todos”.

Para coroar a visita do Governador, o Presidente, 
juntamente com o companheiro Matheus Tomiello 
da Silva, dá posse ao novo companheiro Rogério 
Fogaça de Freitas, entregando um quite de proce-
dimentos Rotários e desejando boas vindas, infor-
mando que a partir daquele momento, o tratamen-
to entre rotarianos, será de companheiro.

Casal Governador, Dama Nereida, Rogério e 
esposa Aline, ao lado de seus padrinhos Mar-
cela e Matheus, e o Presidente Jairo Augusto 
Campos de Araújo que encerrou o ato ofi cial, 
desejando um Feliz Natal a todos, destacando a 
participação do Rotary em vários programas na-
talinos na comunidade e convidou todos para as 
festividades de aniversário, em comemoração aos 
82 anos de fundação do Rotary Club de Jabotica-
bal, a realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2017. 
“Boas Festas a todos, que o Ano Novo seja repleto 
de realizações, e que, com muita Esperança, conti-
nuemos a viver “Rotary a Serviço da Humanidade”, 
concluiu.
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Coplana vence Prêmio nacional SOMOSCOOP



SÁBADO, 03 DE DEZEMBO DE 2016 9

Coplana vence Prêmio nacional SOMOSCOOP
A Coplana - Coope-

rativa Agroindustrial 
recebeu, em Brasília/
DF (22/11/2016), o 
Prêmio SOMOSCOOP, 
realizado pela OCB 
(Organização das Coo-
perativas Brasileiras), 
na categoria Inovação 
e Tecnologia. Foram 
seis modalidades, com 
a participação de 349 
projetos, enviados por 
221 cooperativas de 
todo o país. 

 
O Projeto vencedor, 

nesta espécie de “Os-
car” do cooperativismo 
brasileiro, foi o +Cana - 
Mais Produtividade no 
Canavial, uma parce-
ria entre Coplana, IAC 
(Instituto Agronômico) 
e Socicana, iniciativa 
que tem transformado 
o sistema de produ-
ção, a partir do plantio 
de MPBs, Mudas Pré-
Brotadas. O +Cana fez 
com que a tecnologia, 
desenvolvida pelos 
pesquisadores do Ins-
tituto, pudesse che-
gar à ponta da cadeia 
produtiva, permitindo 
autonomia ao produ-
tor, sanidade e longe-
vidade ao canavial. No 
total, 14 Polos Produ-
tores já implantaram a 
tecnologia. 

 
“Agradecemos ao 

nosso cooperado pela 
confi ança depositada, 
às equipes da Coplana 
e Socicana envolvidas 
e ao IAC, pela parceria 
inédita neste projeto. 
Cabe enaltecer tam-
bém o papel do Siste-
ma OCB, que através 
desta premiação, pin-
ça projetos de alta per-
formance dentro do 
cooperativismo brasi-
leiro”, reconhece José 
Antonio de Souza Ros-
sato Junior, presidente 
da Coplana.

 
Nesta edição, o Prê-

mio SOMOSCOOP con-
tou com participações 
especiais: a comissão 
julgadora foi formada 
por representantes da 
Apex, Banco Central, 
Banco do Brasil, Cai-
xa Econômica Federal, 
Embrapa, FAO, FNQ, 
IICA, Isto é Dinheiro, 

Projeto +Cana: Mais Produtividade no Canavial,  foi 1º lugar na categoria Tecnologia e Inovação
Ministério da Agricul-
tura, Ministério do 
Trabalho e Previdência 
Social, Natura, Obser-
vatório do Cooperati-
vismo e Sebrae. Todo o 
processo foi auditado 
pela empresa CSS Au-
ditores Independen-
tes.

 
“Foi uma grata sur-

presa! Eram muitos 
participantes de todo 
o Brasil, e todas as co-
operativas ligadas à 
OCB com excelentes 
trabalhos, excelentes 
projetos, concorrendo 
ao Prêmio. Por isso, 
fi camos muito honra-
dos”, comemora Igor 
Vanzela Pizzo, Gerente 
de Tecnologia e Inova-
ção da Coplana.  

 
Parceria
Para Bruno Rangel 

Geraldo Martins, pre-
sidente da Socicana, 
o +Cana traz um dife-
rencial necessário para 
a sustentabilidade do 
produtor hoje. “A mu-
dança de paradigma 
precisa acontecer de 
imediato, como única 
forma para manter as 
lavouras canavieiras. 
Este é um programa 
de difusão tecnológi-
ca e que faz com que 
maior produtividade 
e melhores resultados 
cheguem às mãos do 
produtor.”

O pesquisador Mar-
cos Landell, diretor 
do Centro de Cana do 
IAC/Ribeirão Preto, 
é categórico ao men-
cionar a urgência da 
introdução de novas 
tecnologias. “Nós, da 
cadeia produtiva su-
croenergética, já não 
temos muito tempo. 
Estamos pressionados, 
desde 2008, passando 
por uma crise, e nosso 
tempo é muito peque-
no para conseguirmos 
reagir. Esta aproxima-
ção da Coplana e Soci-
cana com o IAC, com 
certeza, vai dar uma 
velocidade grande na 
adoção de novas tec-
nologias”.

O secretário de Agri-
cultura do Estado, 
Arnaldo Jardim, tor-
nou-se um defensor 

do +Cana. “Nós aqui 
temos um revolucio-
nário sistema de plan-
tio. Isso é decisivo. O 
produtor recupera seu 
lado agrícola e passa 
de novo a ser plantador 
de cana. Agora, de uma 
muda pré-brotada, que 
vai dar mais produ-
tividade, mais cortes 
e vai fazer com que a 
rentabilidade avance 
de uma forma muito 
signifi cativa. Isso sig-
nifi ca mais cana, mais 
produtividade, mais 
trabalho, mais renda 
para o nosso produ-
tor”.

Ao eliminar a distân-
cia entre pesquisa e 
produtor, os custos do 
plantio também foram 
reduzidos. “Vai haver 
o antes e o depois da 
MPB. É um marco di-
visório! Não há como 
voltar atrás. Se a pes-
soa se dedicar, vai ter 
resultado, sim!”, des-
creve Rogério Conso-
ni, Produtor de Pradó-
polis, proprietário da 
Fazenda Santa Maria, 
onde o +Cana foi lan-
çado, em 2015.  

“Fazer  parte  do  
projeto com Coplana, 
IAC e Socicana, entida-
des  referência no  se-
tor, nos deu segurança.  

Recebemos assistência  
técnica de excelente 
nível, e o  principal  
motivo para fazer par-
te foi o acesso a novas  
variedades, com maior 
potencial produtivo. 
O treinamento foi ex-
celente, e não é toda 
hora que podemos ter 
em nossa proprieda-
de profi ssionais com 
o conhecimento dos 
pesquisadores Marcos 
Landell, Mauro Xavier 
[pesquisadores do IAC] 
e equipe”, afi rma Ricar-
do Bellodi Bueno, Pro-
dutor Polo de Jabotica-
bal.

 

Sobre o prêmio - O 
SOMOSCOOP, entregue 
a cada dois anos, é a 
nova marca do até en-
tão chamado prêmio 
“Cooperativa do Ano”, 
que já reconheceu, ao 
longo dos últimos 12 
anos, 81 cooperativas 
de 17 estados brasi-
leiros. O prêmio é um 
reconhecimento à cria-
tividade das cooperati-
vas brasileiras e, prin-
cipalmente, aos bons 
resultados obtidos. As-
sim, o Sistema OCB re-
força o papel das coo-
perativas – um modelo 
de negócio competiti-
vo, gerador de empre-
go e renda.

 
MPBs
Esta já é considera-

da a grande mudança 
de paradigma do se-
tor, visto que o modelo 
de plantio atual segue 
o mesmo conceito há 
mais de cinco séculos. 
No  sistema tradicio-
nal, o plantio usa entre 
18 e 20 toneladas de 
cana para cada hecta-
re. No caso das MPBs, 
são necessárias 2 to-
neladas por hectare, 
ou seja, as 16 ou 18 
toneladas restantes se 
transformam em ma-
téria-prima na usina. 
E o produtor não tem 
custo para transportar 
aquele enorme volume 
para o campo.

A partir das MPBs, os 
viveiros primários ou 
matrizeiros, que são 
mudas livres de pragas 

e doenças, são estabe-
lecidos na propriedade 
do agricultor e dão ori-
gem a mudas sadias. 
Em termos de logística 
(transporte das mudas 
até o campo) e aprovei-
tamento do material 
produzido, a diferença 
é signifi cativa.

Outra grande contri-
buição da tecnologia 
é a redução do tem-
po para o agricultor 
adotar as novas varie-
dades, o que demo-
raria anos no sistema 
convencional. Com as 
MPBs, ele recebe ma-
terial genético de va-
riedades adaptadas à 
região, de acordo com 
o seu ambiente de pro-
dução. Já no plantio 
convencional, ele fi ca 
restrito às variedades 
disponíveis na usina, 
com mudas, inclusive, 
que apresentam idade 
de corte avançada.

Atualmente, com 
a produtividade do 
canavial em torno 
de 70 toneladas por 
hectare (média  de 
acordo com a safra 
e região), a recei-
ta não cobre custos. 
Desta forma, muitos 
produtores se viram 
obrigados a sair da 
atividade e outros 
continuam perdendo  
patrimônio. A partir 
do sistema de MPBs, 
a estimativa é chegar 
à “cana de 3 dígitos”, 
acima de 100 tonela-
das por hectare, em 
cinco cortes.

Igor Pizzo (gerente Tecnologia e Inovação da Coplana)/ Roberto Rodrigues / Rossato Ju-
nior (presidente Coplana).
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A FEBER AUTO POSTO LTDA – EPP, torna Público que reque-
reu na CETESB a renovação da Licença de Operação para,  Com-
bustíveis para Veículos Automotores (postos revendedores), Comér-
cio, sito à  RUA PARANÁ, Nº 36, Centro, Cândido Rodrigues/SP.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A CARLA 
APARECIDA ALVARENGA DA COSTA

(Prenotação 152.683, de 13/10/2016)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à 
Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

                       FAZ SABER a Carla Aparecida Alvarenga da Costa, RG nº 23.234.512-0-SSP/SP, 
CPF nº 126.846.838/08, brasileira, divorciada, trabalhadora de serviço de tratamento de beleza, 
residente e domiciliada nesta cidade, na Rua João Trevizoli, número 71, Jardim Paulista, que nos 
termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômica Federal, credora 
fi duciária do contrato de fi nanciamento imobiliário nº 144440012704, garantido pela alienação 
fi duciária, registrada sob nº 12 na matrícula nº 19.150, que grava o imóvel situado na Rua João 
Trevizoli, número 71, Jardim Paulista, vem lhe notifi car para cumprimento das obrigações con-
tratuais principais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, apurado pela credora até o dia 10/10/2016, no valor total de 
R$11.581,37 (onze mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), sujeito à atuali-
zação monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação.

                       Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADA a comparecer no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 
3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$178,46 (cento e setenta e 
oito reais e quarenta e seis centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cada de que o não cumprimento da obriga-
ção no prazo estipulado garante à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, 
perde V.Sª. a propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal.

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

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

HOSPITAL SAO MARCOS S/A, torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 52002045, vá-
lida até 28/11/2020, para Hospital; Público ou Particular à AVENI-
DA ARISTIDES BELLODI, Nº 100, JARDIM SÃO MARCOS, 
JABOTICABAL/SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA MESA Nº 21/2016

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
JABOTICABAL, com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 17 

de seu Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica a Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
após expedição de Decreto do Executivo, autorizada a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 814.013.68 (oitocentos e quatorze mil, treze reais e sessenta e oito centavos), para suprir a seguinte 
dotação do orçamento vigente:

C Ó D I G O S Especificação Valor

Local Nat da Desp Classif. Func.

01 CÂMARA MUNICIPAL

01.01 Corpo Legislativo

3.1.90.11.00 01.031.0001.2.001 Venctos e Vant Fixas Pes.Civil R$ 757.013,68 

3.1.91.13.00 01.031.0001.2.001 Obrigações Patronais-RPPS R$ 37.000,00 

3.3.91.97.00 28.846.0000.0.003 Aporte p/Cobert.do Deficit A.RPPS R$ 20.000,00 

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 814.013,68 

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos de anulação 
parcial de dotações da Câmara Municipal, constantes do orçamento vigente, no valor de R$ 779.013,68 
(setecentos e setenta e nove mil, treze reais e sessenta e oito centavos), assim especificadas:

C Ó D I G O S Descrição Valor

Local Cat Econ Classif. Func.

01 CÂMARA MUNICIPAL

01.01 Corpo Legislativo

3.1.91.13.00 01.031.0001.2.001 Obrigações Patronais R$ 60.000,00 

3.3.90.30.00 01.031.0001.2.001 Material de consumo R$  249.013,68 

3.3.90.36.00 01.031.0001.2.001 Outros Serv.Terc.Pes.Fisica R$ 25.000,00 

3.3.90.39.00 01.031.0002.2.001 Outros Serv.Terc.Pes.Juridica R$ 380.000,00 

3.3.90.92.00 01.031.0001.2.001 Desp.de Exercícios Anteriores R$ 10.000,00 

3.3.91.97.00 28.846.0000.0.002 Aporte p/Cobert.do Deficit Atuarial R$ 10.000,00 

4.4.90.51.00 01.031.0001.2.001 Obras e Instalações R$ 30.000,00 

4.4.90.52.00 01.031.0001.2.001 Equip e Material Permanente R$  50.000,00 

TOTAL DAS ANULAÇÕES R$  814.013,68 

Art. 3º O presente ato entra em vigor após a publicação de Decreto do Executivo, 
expedido de acordo com a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 29 de novembro de 2.016.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH            
PRESIDENTE

VITÓRIO DE SIMONI                                    
VICE-PRESIDENTE

DRA. ANDRÉA CRISTIANE FOGAÇA DE SOUZA 
NOGUEIRA 1º SECRETÁRIA

RUBENS CAIUBY DA GAMA JUNIOR                  
2º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 08/2.016 - Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de licenças de uso de softwares, a 
seguir especifi cados: (I) PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; (II) CON-
SULTA PÚBLICA DIGITAL; (III) SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO 
CIDADÃO DIGITAL – e-SIC; (IV) CONTROLE DE PROCESSO; (V) 
WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL; (VI) HOSPEDAGEM E (VII)  
PROCESSO LEGISLATIVO, ESTANDO INCLUSO OS SERVIÇOS 
DE ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DURANTE A VIGÊNCIA DA 
CONTRATAÇÃO, COMO TAMBÉM O SUPORTE TÉCNICO E A MA-
NUTENÇÃO IN LOCO E/OU VIA TELESSUPORTE SEM LIMITE DE 
HORAS OU CHAMADO, conforme Termo de Referência, constante 
do Anexo I parte integrante do edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 ho-
ras às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site                                 
www.camarajaboticabal.sp.gov.br/site_jaboticabal.

Data fi nal entrega dos envelopes: Dia 15/12/2016, até às 
13:30 horas.

Início da sessão: Dia 15/12/2016, às 14:00 horas, na Sala 
de Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 08/2016

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 666, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016.

VITÓRIO DE SIMONI, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 21 de novembro de 2016, aprovou e nos termos do 
Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Diploma de Honra ao Mérito 
ao Grupo São Francisco.

Autoria: Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira

Art. 1° Fica outorgado o Diploma de Honra ao Mérito ao Grupo 
São Francisco.

Art. 2° A entrega da honraria de que trata o artigo 1° será re-
alizada em Sessão Solene da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 
data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3° As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto-
Legislativo correrão por conta de verba consignada no orçamento vi-
gente.

Art. 4° Este Decreto-Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Jaboticabal, 22 se novembro de 2016

VITÓRIO DE SIMONI
VICE-PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 22 de julho de 2016.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 720/2016) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 89/2016) 

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

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, PORTA-
RIA Nº 004/2016, O DOUTOR ROGÉRIO TIAGO JORGE, M.M. Juiz de Direito 
Corregedor da Seção Administrativa de Distribuição de Mandados desta Cidade 
e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais: CONSDIDERANDO que nos termos do item 6, do Capítulo I, das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, o Juiz Corregedor deve proceder a 
Correição Ordinária um vez  por ano nas repartições sujeitas à sua fi scalização 
correcional; CONSIDERANDO que a corregedoria implica no exame de autos, 
livros, papéis, fi chários, etc.; CONSIDERANDO, por fi m, que não é aconselhável 
realizar fi scalização de tal amplitude no horário em que o fl uxo de pessoas é mais 
intenso na repartição; RESOLVE: Artigo 1º - A correição na Seção Administrativa 
de Distribuição de Mandados desta Cidade e Comarca de Jaboticabal será realizada 
no dia 09 de dezembro do corrente exercício, com início às 14:00 horas. Artigo 
2º - Haverá atendimento normal ao público e a advogados, nos termos do Comu-
nicado nº 1.506/2.009, publicado em 18/novembro/2.009, no horário em que será 
realizada a Correição. Artigo 3º - A Seção funcionará normalmente durante todo o 
expediente. Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data. Remeta-se cópia 
desta à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, aos Meritíssimos Juízes de Direito 
das Varas instaladas nesta Comarca, aos Digníssimos Representantes do Ministério 
Público lotados nesta Comarca e à Subseção da O.A.B. local. Afi xe-se uma cópia 
em local visível ao público, na Seção e no quadro de avisos dos editais. Dado e pas-
sado nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 01 de dezembro 
de 2016. ROGÉRIO TIAGO JORGE - Juiz de Direito

Procura-se 
vendedor de 
cosméticos 
profi ssionais com experiência. 

Favor encaminhar currículo para:

santabeldade@gmail.com

DECLARAÇÃO
FRANCISCO CARLOS GROTTA, abaixo assinado, representante 

legal e titular da empresa FRANCISCO CARLOS GROTTA EPP, estabe-
lecida nesta cidade de Jaboticabal - SP, na Rua Vinte Quatro de Maio nº 
639, Bairro Centro, inscrita no CNPJ  sob nº 04.440.600/0001-21 e Ins-
crição Estadual nº 391.043.448.116, comunica o extravio dos talonários 
correspondente às Notas Fiscais Modelo 1 sob nº 1751 a 2050.

Por Expressão da verdade, fi rmo a presente declaração
FRANCISCO CARLOS GROTTA
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Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Teus cabelos 
são lindos...

Seu olhar, sen-
sacional.

Tuas pernas 
maravilhosas...

Seu corpo es-
cultural.

É isso que eu 
quero...

De presente 
de Natal!

Ooo vichii, vi-
chiii, vichee!!! 

Tuk Tuk: Câmara de Jaboticabal vota projeto que 
disciplina serviço de mototáxi no município 

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal apreciam em 1º 
turno o Projeto de Lei nº 
533/2016, que discipli-
na a prestação do servi-
ço de mototáxi e moto-
frete no município, com 
destaque para a previ-
são dos triciclos moto-
rizados, como os “Tuk 
Tuks”. Outras quatro 
proposições completam 
a Ordem do Dia. A ses-
são ordinária começa 
às 20 horas, na próxima 
segunda-feira (05/12), 
na sede do Poder Legis-
lativo jaboticabalense.

O primeiro projeto da 
pauta de votação, de au-
toria do Executivo, quer 
regulamentar o serviço 
de transporte indivi-
dual de passageiros e 
cargas em motocicle-
tas, motonetas e trici-
clo (PL nº 533/2016). A 
crescente utilização de 
mototáxis para locomo-
ção urbana e motofretes 
para transporte de obje-
tos, somado à popula-
rização dos “Tuk Tuks” 
em Jaboticabal, desper-
tou a necessidade de 
legislação municipal so-

bre o tema. O objetivo é 
garantir a qualidade dos 
serviços e a segurança 
dos usuários. 

A matéria disciplina, 
por exemplo, a obten-
ção da licença munici-
pal para a prestação do 
serviço, que deverá ser 
anual, e veda a outorga 
de mais de uma licença 
a uma mesma pessoa 
para a exploração dos 
serviços de mototáxi 
e motofrete. O texto 
também prevê que os 
veículos utilizados de-
verão ter no máximo 
sete anos de fabricação 
e que, caso haja maior 
número de interessados 
em prestar o serviço do 
que vagas disponíveis 
para a exploração da 
atividade, as licenças 
serão concedias através 
de sorteio. Para a ob-
tenção da licença junto 
à Prefeitura Municipal, 
o motociclista deverá 
obrigatoriamente estar 
vinculado a uma em-
presa gerenciadora, co-
operativa de serviços 
ou associações licencia-
das pelo Município para 
este fi m. A proposta 

igualmente estabelece 
os deveres, direitos e 
proibições aos motoci-
clistas e os direitos dos 
usuários.

Outras quatro pro-
posições completam 
a Ordem do Dia, entre 
elas o Projeto de Lei nº 
550/2016, que dá nova 
redação ao art. 1º da Lei 
Municipal sobre a com-
posição e atribuições 
do Conselho Munici-
pal de Educação (Lei nº 
2.156, de 05 de janeiro 
de 1.993). Pelo novo 
texto, o órgão, que hoje 
atua como consultivo, 
passa a ser “normativo, 
deliberativo e consulti-
vo do Sistema Munici-
pal de Ensino”, o que, 
em tese, amplia a atua-
ção do Conselho. 

Os parlamentares vo-
tam ainda o Substituti-
vo ao Projeto de Lei nº 
544/2016, de autoria 
do vereador Prof. João 
Roberto, que denomina 
a área de lazer localiza-
da entre a Rua Oswaldo 
Durival Russi e a Rua 
Orlando Amadeu, no 
Bairro Jardim Bothâni-
co, de Praça “Dom Luiz 

Eugênio Perez”; o Proje-
to de Lei nº 549/2016, 
de autoria o Poder Exe-
cutivo, que permite a 
alienação de imóvel 
dado em Concessão 
de Direito Real de Uso, 
no Parque 1º de Maio, 
à ROSINEIA APARECI-
DA RAMOS; e o Projeto 
de Lei nº 552/2016, de 
autoria do Dr. Edu Fe-
nerich, que declara de 
utilidade pública a “As-
sociação Comandante 
Glauco Souza”.

III PetDay da Unesp de Jaboticabal

No mês de novembro, a 
escola EMEF Paulo Freire 
recebeu os alunos da Fa-
culdade de Ciências Agrá-
rias e Veterinárias (FCAV) 
da Unesp, Câmpus Jaboti-
cabal, para a realização do 
III PetDay, que teve como 
tema: “One World, one He-
alth” - Um Mundo, uma 
Saúde.

Os alunos fi zeram vá-
rias atividades como gin-
canas de coleta seletiva 
e outra sobre o controle 
de animais que vivem em 
sociedade, além de dese-
nhos, que as crianças de-
senvolveram em relação 
com o tema.

Eles também puderam 
ver de perto cães de dife-
rentes raças e crânios de 
diferentes espécies ani-
mais, domésticos e selva-
gens.

O objetivo do projeto é 
conscientizar as crianças, 
desde pequenas, a cuida-
rem de forma responsável 
dos animais de estimação, 

Projeto conscientiza as crianças a cuidarem de forma responsável dos animais de estimação

e também alertar para as 
questões das zoonoses, 
dos cuidados com o meio 
ambiente e com a higiene 
de alimentos, sempre vi-
sando a promoção à saú-
de das pessoas.

PetDay
O Pet Day foi idealizado 

pela LASP (Liga Acadêmica 
de Saúde Pública Veteriná-
ria), que é composta por 
alunos da graduação e 
pós-graduação em Medici-
na Veterinária e Biologia, 
sob coordenação da Prof. 
Dra. Adolorata Aparecida 
Bianco Carvalho, do De-
partamento de Medicina 
Veterinária Preventiva da 
FCAV/Unesp Jaboticabal.

Em todas as edições do 
evento foram realizadas 
parcerias com outros gru-
pos de estudos da Insti-
tuição. No III PetDay além 
da LASP, houve a partici-
pação do GEAS (Grupo de 
Estudos de Animais Sel-
vagens), do GEPA (Grupo 
de Estudos de Pequenos 

Animais), do JabUnesp Re-
cicla e do Centro Acadê-
mico da Medicina Veteri-
nária. É muito importante 
esta integração entre os 
grupos em projetos de ex-
tensão, a fi m de mostrar 
para a população a impor-
tância das diferentes áre-
as da medicina veterinária 
e biologia no contexto da 
saúde única.

“Os estudantes que de-
senvolveram as atividades 
participam de diferentes 
grupos de estudos na uni-

versidade e com isso, eles 
têm a possibilidade de co-
locar em prática os conhe-
cimentos, as técnicas e os 
recursos oferecidos pela 
universidade, contribuin-
do para a manutenção da 
saúde pública e defen-
dendo a preservação e a 
sustentabilidade”, disse 
a coordenadora da LASP, 
Profa. Dra. Adolorata Apa-
recida Bianco Carvalho.

Ana Paula Rodomilli 
Grisolio

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1000410-85.2016.8.26.0291
Classe: Assunto: Procedimento Comum - Prestação de Serviços
Requerente: Antonio Ramos de Morais Artesanato Me
Requerido: Carlos Renato Migose Cordeiro
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000410-85.2016.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Tiago Jorge, na forma 

da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Carlos Renato Migose Cordeiro, CNPJ 14.470.407/0001-97, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Antonio Ramos de Morais Artesanato Me, alegando em síntese haver celebrado com o reque-
rido contrato de prestação de serviço para fabricação e instalação de um barracão, coberto com telhas galvanizadas e estruturas 
metálicas (área de 338 m2), pelo valor de R$54.000,00, a ser pago da seguinte forma: R$26.000,00, representado pela entrega 
do veículo VW GOL 1.0, ano/mod. 2012/2013, cor prata, placa FNB 1751, chassi 9BWAA05U2DP001098, em nome de Vítor 
de Andrade Morais, entregue ao requerido em 10/09/2015, ressalvando-se que a transferência do veículo ocorreria apenas após 
o término da obra; e R$28.000,00, a ser pago em 07 parcelas no valor de R$4.000,00 cada, com emissão de cheques sacados 
contra o Banco Bradesco, sendo dois deles sacados pelo requerido e os demais sustados por desacordo comercial, tendo em vista 
que o requerido não fi nalizou a obra, sendo necessária a contratação de outra empresa para a instalação do barracão. Requer 
o autor: a reintegração na posse do veículo já mencionado, a restituição das quantias pagas e a devolução dos cheques que se 
encontram sustados. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, 
aos 30 de agosto de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA E

st
e 

do
cu

m
en

to
 f

oi
 l

ib
er

ad
o 

no
s 

au
to

s 
em

 0
2/

09
/2

01
6 

às
 1

3:
51

, p
or

 R
en

at
a 

Ij
an

c 
F

er
na

nd
es

 A
lv

es
, é

 c
óp

ia
 d

o 
or

ig
in

al
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
l-

m
en

te
 p

or
 R

O
G

E
R

IO
 T

IA
G

O
 J

O
R

G
E

 e
 J

U
L

IM
A

R
 G

U
E

D
E

S
 D

E
 P

A
U

L
A

.
P

ar
a 

co
nf

er
ir

 o
 o

ri
gi

na
l, 

ac
es

se
 o

 s
it

e 
ht

tp
s:

//
es

aj
.tj

sp
.ju

s.
br

/e
sa

j, 
in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 1
00

04
10

-8
5.

20
16

.8
.2

6.
02

91
 e

 c
ód

ig
o 

7D
50

15
.



12 SÁBADO, 03 DE DEZEMBO DE 2016

Câmara de Jaboticabal debate projeto do Orçamento 
Anual para 2017 em audiência pública

 A Câmara Municipal 
de Jaboticabal realiza 
na quarta-feira (07/12), 
às 20 horas, a audiên-
cia pública para apre-
sentar e debater com 
a população o projeto 
da Lei Orçamentária 
Anual (Projeto de Lei nº 
542/2016), que estima a 
receita e fi xa a despesa 
do Município de Jabo-
ticabal para o ano que 
vem.  De acordo com 
o projeto enviado pelo 
Executivo, o orçamen-
to jaboticabalense para 
2017 deve ser 6,27% me-
nor do que o de 2016, 
estimando a receita e 
fi xando a despesa em 
R$ 262.779.479,00. A 
reunião, para a partici-
pação popular, será na 

sede do Legislativo, na 
Rua Barão do Rio Bran-
co, 765.

Por que discutir a 
Lei Orçamentária Anu-
al (LOA) é importante? 
A LOA é o orçamento 
anual propriamente 
dito. Nenhuma despesa 
pública pode ser feita 
fora do Orçamento, ou 
seja, toda ação da Pre-
feitura (quanto vai ser 
investido na saúde ou 
educação, quais as des-
pesas para obras, entre 
outras), deve estar dis-
ciplinada na LOA para 
que possa ser realiza-
da. Sendo assim, o orça-
mento anual concretiza 
as metas propostas no 
Plano Plurianual (PPA), 
baseando-se, para isso, 

nas diretrizes estabe-
lecidas pela Lei de Di-
retrizes Orçamentárias 
(LDO).

Para saber – O Orça-
mento Público é for-
mado pelo Plano Plu-
rianual (PPA), pela Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) e pela Lei 
Orçamentária Anual 
(LOA). O PPA é feito pelo 
Poder Executivo a cada 
quatro anos e é onde 
são traçadas as diretri-
zes, objetivos e metas 
de médio prazo da Ad-
ministração Pública. O 
PPA sempre começa a 
valer a partir do segun-
do ano do mandato do 
governo e termina no 
primeiro ano do man-
dato seguinte. Já a LDO 

é elaborada anualmente 
para apontar as priori-
dades do governo para 
o próximo ano. A LDO é 
a ligação entre o que foi 
estabelecido no Plano 
Plurianual e a elabora-
ção da LOA. Por fi m, to-

dos os gastos do gover-
no para o próximo ano 
são previstos na LOA, 
que é enviada todos 
os anos pelo Executivo 
e votada pelos verea-
dores. Nesta lei está a 
estimativa da receita e 

a fi xação das despesas, 
e prevê ainda quanto o 
governo deve arrecadar 
para que os gastos pro-
gramados possam ser, 
de fato, executados.

Reaparecimento da febre amarela faz Jaboticabal 
promover campanha de vacinação

Com a identifi cação 
do vírus da febre ama-
rela em dois macacos 
da espécie bugio, en-
contrados em um clube 
de campo na zona ru-
ral do município, uma 
campanha de vacina-
ção contra o vírus foi 
marcada para o dia 17, 
sábado, nas unidades 
básicas de saúde da ci-
dade. 

Os animais foram 
encontrados no iní-
cio de novembro e le-
vados para análise no 
hospital veterinário 
da UNESP de Jabotica-
bal. Amostras foram 
encaminhadas para o 
Instituto Adolfo Lutz, 
em São Paulo, onde foi 
confi rmada a existência 
da febre amarela. Nes-
ta semana, outros dois 
primatas foram encon-
trados mortos e serão 

avaliados.
O acontecimento li-

gou o sinal de alerta no 
município, que tenta se 
antecipar a uma epide-
mia da doença. A vaci-
nação acontecerá das 
7h às 12h nos CIAF’s, 
exceto na unidade Cen-
tro. Segundo a asses-
soria de comunicação 
da Prefeitura, embora a 
campanha esteja mar-
cada para o dia 17, as 
unidades de saúde já 
iniciaram a vacinação. 

A apresentação da 
carteirinha é indispen-
sável para que os agen-
tes de saúde possam 
checar a necessidade 
da aplicação ou se o 
munícipe já foi vacina-
do e ainda está dentro 
do prazo de validade.

Contágio
A febre amarela é 

transmitida pelo mos-

quito Aedes aegypti, 
responsável também 
pela dengue, febre chi-
cungunya e zika vírus. 
Nas áreas de mata, o 
contágio é feito pelo 

mosquito do gênero 
Haemagogus.

Embora a transmis-
são do vírus não seja 
feita por macacos in-
fectados, a Vigilância 

Doença foi detectada após a morte de dois macacos
de Vetores e Zoonoses 
alerta para que não 
haja contato com o ani-
mal. “Se encontrado 
algum macaco doente 
ou morto, é importante 
que comuniquem ime-
diatamente o departa-
mento para acompa-
nharem o caso”, disse a 
coordenadora do setor, 
Maura Guedes Barreto. 
O telefone para contato 
é o (16) 3202-8320.

Outros casos
Em outubro, a Secre-

taria de Saúde de Ribei-
rão Preto (SP) confi rmou 
a morte de um macaco 
sagui por febre amare-
la. O animal morreu em 
julho, em uma praça 
central da cidade.

Em São José do Rio 
Preto (SP), quatro ma-
cacos já morreram este 
ano por causa da febre 
amarela.

A doença
Erradicada no perí-

metro urbano desde 
1942, a febre amarela, 
dependendo da gravi-
dade, pode causar até a 
morte. Os sintomas da 
doença são febre, dor 
de cabeça, calafrios, 
náuseas, vômito, dores 
no corpo, pele e olhos 
amarelados e hemorra-
gias. A única forma de 
evitar a doença é a va-
cinação.

Em 1896, Jaboticabal 
foi atingida por uma 
epidemia da doença. 
No Cemitério “Senhor 
Bom Jesus do Lazare-
to”, localizado ao lado 
da capela que leva o 
mesmo nome, no bairro 
Barreiro, foram enter-
radas as vítimas fatais. 
Anteriormente, o local 
já abrigava vítimas da 
gripe espanhola.

Prefeito e vereadores eleitos serão diplomados

Eleitos pelo voto po-
pular em 2 de outubro 
para legislatura 2017-
2020, prefeito, vice e 
vereadores de Jabotica-
bal, Taiaçu (SP) e Taiú-
va (SP) serão diploma-
dos pelo juiz eleitoral, 
Jorge Luis Galvão, na 

Cerimônia acontece segunda (5)

Câmara Municipal, se-
gunda-feira (5), às 9h. 
A cerimônia de diplo-
mação é aberta ao pú-
blico.

Segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral – TSE, 
a diplomação é o ato 
pelo qual a Justiça Elei-

toral atesta que o can-
didato foi efetivamente 
eleito pelo povo e, por 
isso, está apto a tomar 
posse no cargo. Nessa 
ocasião, ocorre a entre-
ga dos diplomas, que 
são assinados, confor-
me o caso, pelo presi-

dente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), do 
Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) ou da junta 
eleitoral.

A entrega dos diplo-
mas ocorre depois de 
terminado o pleito, 
apurados os votos e 

passados os prazos de 
questionamento e de 
processamento do re-
sultado das eleições. 

Segundo o Código 
Eleitoral (art. 215, pa-
rágrafo único), no di-
ploma devem constar 
o nome do candidato, 
a indicação da legenda 
sob a qual concorreu, 
o cargo para o qual foi 
eleito ou a sua classi-
ficação como suplen-
te, e, facultativamen-
te, outros dados a 
critério do juiz ou do 
tribunal.

Prefeito e vice eleitos 
em Jaboticabal – José 
Carlos Hori (PPS) e Vi-
tório de Simoni (PMDB), 
vice.

Vereadores eleitos em 
Jaboticabal - Ednei Va-
lêncio (PR), Preto Cabe-
leireiro (PPS), Beto Ariki 
(PSL), Wilsinho Locutor 
(PSB), Samuel Cunha 
(PSDB), Luis Carlos Fer-
nandes (PSC), Carmo 
Jorge Reino (PSB), Da-
niel Rodrigues (PSC), 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 

Pepa Servidone (PPS), 
João Bassi (PEN), Pau-
lo Henrique Advogado 
(PEN) e Dona Cidinha 
(PRB). 

Prefeito e vice eleitos 
em Taiaçu – Sueli Bian-
cardi (PMDB) e Mara En-
fermeira, vice.

Vereadores eleitos 
em Taiaçu – Dadinho 
(DEM), Oswaldo Bian-
cardi (PMDB), Alex do 
Tica (PSB), Moacy dos 
Anjos (PTB), Sonia 
Campos (PTB), André 
Felix (PTB), Aguinaldo 
da Fátima (PSDB), Ad-
nan de Carvalho (PTB) 
e Felipão da Padaria 
(DEM). 

Prefeito e vice eleitos 
em Taiúva – Kiko (PTB) e 
Douglair, vice.

Vereadores eleitos 
em Taiúva – Gilson de 
Souza (PMDB), Eliana 
Ramos (PDT), Rita Bran-
dão (PTB), Dr. Evandro 
Albino (PV), Dr. Fernan-
do Gallo (DEM), Patricia 
Videira (PV), Mafalda Ja-
con (PTB) e Edson Ruaro 
(PDT).


