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Hori completa um mês de trabalho com 
conquistas e desa� os

O ano de 2017 será 
de muitos desafios 
em Jaboticabal. No 
primeiro mês à fren-
te da Prefeitura, o 
prefeito José Carlos 
Hori mostrou pul-
so firme para colo-
car a cidade nos tri-
lhos mais uma vez. 

Reequilibrar contas e melhorar serviços públicos são prioridades; 
investimentos são centralizados em 2018

A equipe soma uma 
série de medidas ad-
ministrativas - que 
vão desde o corte de 
contratos, aluguéis, 
cargos de confiança 
e reequilíbrio dos 
serviços básicos – e 
de conquistas im-
portantes, como 

uma força-tarefa de 
limpeza, quase R$ 
1 milhão de inves-
timento na saúde, 
ambulâncias e ações 
de incentivo ao em-
prego.

“Cidade Linda é Cidade Limpa” dá nova 
cara à Jaboticabal

Com muito em-
penho e trabalho, a 
equipe do projeto “Ci-
dade Linda é Cidade 
Limpa” continua lim-
pando e organizando 
os bairros de Jaboti-
cabal. Nesta semana, 
Cohab IV, Residencial 
Jaboticabal, Apareci-

da, Centro e Rua Co-
mendador João Ma-
ricato estão sendo 
visitados.

O grupo está roçan-
do canteiros centrais, 
podando árvores, lim-
pando guias, calçadas 
e retirando lixo depo-
sitado em áreas pú-

blicas. “A limpeza de 
nossas ruas e aveni-
das garante um ‘novo 
ar’ para nossa cidade. 
Estamos avançando 
na operação...

Diversos bairros estão sendo benefi ciados pela operação de limpeza da Prefeitura

Parceria com Unesp incentiva instalação de 
empresas em Jaboticabal

Uma reunião entre 
o prefeito José Car-
los Hori e o diretor 
do Câmpus da Unesp, 
Pedro Luís da Costa 
Aguiar Alves, deu iní-
cio a um importante 
projeto de incentivo 
ao empreendedoris-
mo e geração de ren-
da no município.

O objetivo é desti-

nar um local para que 
estudantes formados 
pela Unesp possam 
abrir seus próprios 
negócios. A ideia in-
clusive já tem empre-
endedores interes-
sados. “É necessário 
criatividade para ven-
cer a crise econômica 
que vivemos. Jaboti-
cabal tem um gran-

de tesouro, que é a 
Unesp. Juntando for-
ças conseguimos ofe-
recer aos estudantes 
condições para dar 
um ponta pé inicial 
nos negócios”, afi rma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Objetivo é viabilizar um novo local para alunos da instituição abrir seus próprios negócios

Prestação de contas da Prefeitura 
revela números alarmantes

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal sediou 
na manhã de terça-fei-
ra (31/01) a audiência 
pública realizada pela 
prefeitura para a apre-
sentação do Relatório 
de Gestão Fiscal do 3º 
quadrimestre de 2016 
do Poder Executivo. 
O raio-X não foi nada 
bom, e pode colocar 
em xeque investimen-

Somente em janeiro deste ano já há uma perda na arrecadação de cerca de 8% se comparado a 2016

tos para 2017.
Os dados apresenta-

dos mostraram que as 
despesas superaram 
as receitas em 2016. 
A prefeitura teve uma 
receita total de pou-
co mais de R$201 mi-
lhões, enquanto as 
despesas empenha-
das somaram cerca 
de R$ 210 milhões, ou 
seja, um défi cit orça-

mentário com resul-
tado negativo de R$ 
9.287.259 somente no 
ano passado. Os res-
tos a pagar do Poder 
Executivo em 2016 so-
maram cerca de R$ 40 
milhões entre PREFEI-
TURA, SAAEJ, SEPREM 
e FAE.

Parabéns ao aluno do Novo Anglo Jaboticabal

Conhecido como 
um dos vestibulares 
mais difíceis e con-
corridos do País, a 
USP de Ribeirão Pre-
to é o sonho de mui-
tos alunos que es- Leia + Pág. 12

colheram medicina 
como profissão.

Rayner Noraschi. 
Está entre os apro-
vados. Vindo de es-
cola pública, fez o 
cursinho do Novo 

Anglo jaboticabal e 
passou em 15º lugar. 
O aluno do Novo An-
glo Jaboticabal não 
se intimidou com a 
concorrência e pro-
vou que dedicação, 

disciplina e educa-
ção de qualidade fa-
zem a diferença...
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FIQUE SABENDO

Aulas na rede municipal começam na terça-
feira (7) em Jaboticabal

Está tudo pronto para 
o início das aulas na rede 
municipal de educação. 
Aproximadamente 4 mil 
alunos serão recebidos 
nas unidades educacio-
nais que foram prepara-
das, limpas e organizadas 
para mais um ano letivo.

Já no primeiro dia de 
aula serão distribuídos 
os kits escolares com o 
material necessário para 
o início das atividades 
em sala. “A educação é a 
nossa ‘menina dos olhos’. 
As nossas creches já es-
tão funcionando e agora 
mais 4 mil alunos voltam 
às aulas, com merenda de 
qualidade, estrutura de 

ensino e o mais importan-
te: um grupo de educado-
ras comprometidas com o 
saber”, ressalta o prefeito 
José Carlos Hori.

Nos últimos dias, uma 
parceria com a Secretaria 
de Obras e Serviços Públi-
cos garantiu a limpeza e 
roçamento das unidades. 
“Trabalhamos para garan-
tir a tranquilidade neces-
sária que todos os alunos 
e educadores precisam 
para um excelente ano le-
tivo. Enfrentamos as difi -
culdades e, neste momen-
to, o empenho de todos é 
fundamental para garan-
tir a excelência esperada 
em nossa rede de ensino”, 
afi rma o secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte e 
Lazer, Adilson Martins.

Merenda Escolar – A 
qualidade da alimenta-
ção é a base para um bom 

aproveitamento durante 
às aulas. A equipe de nu-
tricionistas do Departa-
mento de Merenda Escolar 
está atenta a todos os de-
talhes, desde o cardápio 
à qualidade do alimento 
que chega aos alunos da 
rede municipal.

Diariamente, 25 mil re-
feições são servidas na 
rede municipal de ensino. 
Verduras e legumes são 
colhidos na horta muni-
cipal e os alimentos com-
prados passam por rígido 
sistema de verifi cação. 
“O carinho e dedicação 
de nossa equipe da ‘Mini 
Usina’ garante a qualidade 
de nossa alimentação. Os 
pais podem fi car tranqui-
los que todos são muito 
bem acompanhados, com 
um cardápio que atende 
todas as necessidades nu-
tricionais”, fi naliza Hori.

Jaboticabal participa de encontro 
estadual sobre arboviroses

A preocupação com a 
disseminação de arbovi-
roses fez a Secretaria Es-
tadual de Saúde promover 
o Encontro de Municípios 
do Estado para Ações de 
Combate às Arboviroses. 
O evento contou com a 

participação do secretário 
estadual de saúde, Dr. Da-
vid Everson Uip.

O secretário aproveitou 
para prestar contas dos 
resultados das campa-
nhas preventivas realiza-
das em São Paulo. “Além 
de mostrar a destinação 
dos recursos, os municí-
pios presentes discutiram 
importantes ações pre-
ventivas. A troca de expe-
riências com outros muni-
cípios propicia a melhora 
do trabalho que realiza-
mos em Jaboticabal”, afi r-
ma a secretária de Saúde, 

Maria Angelica Dias.
O encontro exaltou a 

importância das ações 
preventivas e o combate 
ao mosquito transmissor. 
“Todas as arboviroses es-
tão ligadas diretamente 
ao aedes aegypti. A elimi-
nação de criadouros e a 
participação da população 
no trabalho preventivo 
foram muito discutidos 
durante o encontro. Jabo-
ticabal está no caminho 
certo e para vencer essa 
batalha a união de todos é 
fundamental”, declara Ma-
ria Angelica.

VAMOS RELEMBRAR?!

População de Jaboticabal 
deve atualizar cadastro no 

SAAEJ

O SAAEJ (Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal) convoca to-
dos os proprietários ou in-
quilinos com imóveis em 
Jaboticabal para atualizar 

dados cadastrais, aten-
dendo as novas exigências 
da FEBRABAN - Federação 
Brasileira de Bancos. Os 
responsáveis devem com-
parecer na Avenida 13 de 
Maio, nº 188, das 08h às 
17h, a partir, desde terça-
feira (31).

É necessário apresentar 
uma conta do SAAEJ, RG 
e CPF. O titular do imóvel 

ou inquilino pode procu-
rar diretamente o posto 
de atendimento da autar-
quia. “A FEBRABAN moder-
nizou o sistema de arreca-
dação, exigindo o número 
de CPF para a geração de 
boletos. A medida traz 
mais segurança e agilida-
de aos moradores, banco 
e SAAEJ”, esclarece o pre-
sidente André Nosaki.

Parceria com Unesp incentiva instalação de 
empresas em Jaboticabal

Uma reunião entre o 
prefeito José Carlos Hori 
e o diretor do Câmpus da 
Unesp, Pedro Luís da Cos-

ta Aguiar Alves, deu início 
a um importante projeto 
de incentivo ao empreen-
dedorismo e geração de 
renda no município.

O objetivo é destinar 
um local para que estu-
dantes formados pela 
Unesp possam abrir seus 
próprios negócios. A ideia 
inclusive já tem empre-

endedores interessados. 
“É necessário criatividade 
para vencer a crise eco-
nômica que vivemos. Ja-
boticabal tem um grande 
tesouro, que é a Unesp. 
Juntando forças consegui-
mos oferecer aos estudan-
tes condições para dar um 
ponta pé inicial nos ne-
gócios”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

O conceito que deverá 
ser aplicada é o mesmo das 
incubadoras de empresas. 
“A ideia é a mesma. O estu-
dante se forma e, em vez 
de ir embora, permane-
ce em Jaboticabal e inicia 
a sua empresa, gerando 
renda e abrindo postos de 
trabalho em nossa cidade”, 
ressalta Hori.

O carnaval era sinô-

nimo de muita festa em 

Jaboticabal. Em 1996, 

a festa estava presente 

na rua e no salão. Seis 

escolas de samba des-

fi laram na Rui Barbo-

sa, divididas em duas 

noites, enquanto que 

na Estação de Eventos 

Cora Coralina “Varejão” 

cerca de 5 mil pessoas, 

por noite, desfrutavam 

do baile com entrada 

gratuita. Naquele ano, 

a Unidos da Vila foi a 

grande campeã do car-

naval de rua. 

Há 21 anos...

Objetivo é viabilizar 
um novo local para 
alunos da instituição 
abrir seus próprios 
negócios

Secretaria de 
Educação acerta 
os últimos detalhes 
para o início do ano 
letivo

Apresentação de 
documentos é 
obrigatória

Grande parte dos 
municípios paulistas 
discutiram ações 
preventivas no 
combate a dengue, 
zika, chikungunya e 
febre amarela

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente EDITAL, de conformidade com o artigo-34 do Estatuto Social, fi cam todos os senhores sócios, com suas 
obrigações regulares, perante a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - CDL, convocados para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária “AGO”, que será realizada na sua sede social, situada à Av. Benjamim Constant nº. 223, Centro, nesta cidade, 
no dia 16 de Fevereiro de 2017 (16/02/2017), às 09h00, a fi m de tomar conhecimento do relatório e aprovação das contas da 
Diretoria do ano de 2016 e Aprovação da alteração e adequação do Estatuto Social da entidade referente ao Título V, capítulo 
I, artigo 38. Na falta de Quórum, a Assembléia poderá ser instalada em Segunda Convocação, 30 (trinta) minutos após, com 
qualquer número de associados regulares. Jaboticabal, 03  de Fevereiro de 2017.. Renato José Kamla. Presidente
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Jaboticabal participa de encontro 

O encontro exaltou a 
ações 

e o combate 
transmissor. 

“Todas as arboviroses es-
diretamente 

A elimi-
e a 

população 
preventivo 
discutidos 

o encontro. Jabo-
caminho 

e para vencer essa 
a união de todos é 

Ma-

TUDO NA VIDA MUDA
com o tempo nas encar-
nações, que são tempo-
rárias, com planos de 
atendimentos, sofrendo 
variações no modo de 
pensar, agir e realizar, a 
curto e em longo prazo. 
Os séculos se estendem 
pela eternidade. Exten-
sos nas caminhadas, com 
trabalhadores em busca 
de  uma cultura a curto e 
a longo prazo. A cada um 
será dado segundo suas 
obras. A continuação das 
vidas só se completa com 
o progresso espiritual, 
onde buscamos extensos 
e contínuos desejos de 
vencermos a ignorância, 
que é a falta de conheci-
mentos. Agimos muitas 
vezes, mais por instintos, 
longe do coração, fora da 
inteligência.      

As alterações são siste-
máticas. Existe uma varia-
ção de mundos de acordo 
com a evolução de cada 
um. É uma seqüência de 
realizações, que se multi-
plicam com o tempo, mu-
danças que são necessá-
rias para chegarmos a um 
denominador comum - 
dentro dos princípios bá-
sicos e  das leis de DEUS;.             

Na vida tudo passa, 

Só seremos felizes quan-
do criarmos dentro do li-
vre arbítrio de cada um, 
a vontade de encontrar-
mos a felicidade, poder-
mos conviver com nossos 
irmãos, fi lhos de DEUS, 
sermos viajantes eternos, 
para conseguirmos uma 
elevação crescente, nos 
estágios de aprendizados, 
nas escolas, passando por 
situações que exigem tra-
balho, esforço contínuo, 
para encontrarmos resul-
tados positivos, necessá-
rios à evolução. As vidas 
que todos nós passamos, 
são caminhadas para uns, 
sempre guiados pela luz 
da inteligência, ligados ao 
coração, marcando ações 
e reações, que se conver-
gem pelos traçados da fé, 
esperança e caridade, que 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

“A oração é um trato 
de amizade com Deus”, 
nos ensina Santa Teresa. 
Adorar a Deus em espíri-
to e em verdade é fazer a 
experiência de buscá-Lo 
por amor, reconhecer que 
já não podemos caminhar 
sem Ele. O Senhor nos se-

 Monsenhor Jonas Abib

Oração, um trato de amizade com Deus

É Deus quem toma 
a iniciativa de 
estar ao nosso 
lado e relacionar-
se conosco para 
estabelecer uma 
relação íntima, de 
amizade...

somam fontes de forças, 
guiadas pela crença em 
DEUS E NO AMOR A JESUS.                                                                                          
As transformações se ope-
ram com os tempos que 
estão chegados, operando 
novas vidas, diante das 
necessidades obrigató-
rias, para encontrarmos 
um mundo feliz nas rea-
lizações, que temos que 
vencer e que são provas e 
expiações.                 

  Tudo se apresenta den-
tro de desuniões, onde os 
modos de agir e pensar 
se diferenciam dos prin-
cípios e desejos, havendo 
um desencontro de ideais, 
modo de viver o materia-
lismo, crescente entre to-
dos, em todos os setores, 
onde reina o descontenta-
mento e as diferenças de 
evolução, principalmente 
a ignorância.

duziu, nos atraiu para si e 
agora é impossível viver 
sem o amor d’Ele.Quando 
compus a música “Juras 
de amor”, meu coração 
estava infl amado de amor 
por Deus. Vivi a experiên-
cia do profeta Jeremias: 
“O Senhor me seduziu!”. 
Minha alma e todo o meu 
ser não sabem fazer ou-
tra coisa senão amar a 
Deus.O coração dos ado-
radores não tem outra 
motivação para a oração 
senão o amor a Deus. É o 
amor d’Ele que nos impul-
siona e nos move. Adorar 
é, portanto, um diálogo 
de amor. A adoração é um 
Dom de Deus e não um 
esforço nosso. O primeiro 
passo sempre é de Deus. É 
Ele quem toma a iniciati-
va de estar conosco, de se 
relacionar conosco para 
estabelecer uma relação 
íntima, de amizade. Por 
isso, a adoração não só é 
um desejo do nosso co-
ração, mas, mais do que 
isso, é um desejo do Se-
nhor. Seu irmão,

Campo digital

AH, SE A ODEBRECHT CONSTRUÍSSE PRESÍDIOS!

Estive em Cândido Mota, 
no último dia 26, partici-
pando da 11ª edição da Co-
pershow, organizada pela 
Coopermota Cooperativa 
Agroindustrial. Uma impor-
tante feira de transferência 
de tecnologia ao produtor 
rural que mais uma vez cum-
priu seu papel, abrindo o 
nosso calendário paulista de 
feiras.

Como relatei noutro ar-
tigo, meu primeiro local 
de trabalho, aos 18 anos, 
foi o então modelar presí-
dio Central de Porto Alegre, 
inaugurado havia pouco 
tempo. De lá para cá, por 
mais de meio século, acom-
panhei, no noticiário, sua 
degradação. Um conjunto 
de fatores a impulsionou: 
desenfreado aumento da 
criminalidade, superpopu-
lação carcerária, decompo-
sição física das instalações 
e escassez de recursos hu-
manos e materiais.   

No final dos anos 90, co-
nhecido militante de direi-
tos humanos com foco nos 
direitos dos presos convi-
dou-me para acompanhá-lo 
numa visita ao Central. Já 
então, antevendo o agrava-
mento da insegurança que 
estava por vir, eu exigia, 
publicamente, maior rigor 

Levamos ainda novida-
des sobre cultivo de cana-
de-açúcar, batata-doce, uva, 
mandioca, alimentação para 
ruminantes e aquicultura. 
Tudo isso à disposição do 
produtor rural, explicado em 
cada detalhe por especialis-
tas, sem custo algum – tor-
nando a feira um momento 
de multiplicação do conheci-
mento sobre o campo.

Entramos agora em um 
período em que todas es-
sas feiras se multiplicam. 
Um calendário que continua 
ainda com o grande momen-
to que é a Agrishow, neste 
ano em sua 24ª edição. É 
um polo difusor de tecno-
logia que se realizará entre 
os dias 1 e 5 de maio, nas 
dependências da Secretaria 
de Agricultura em Ribeirão 
Preto.

Há uma efervescência no 
setor agropecuário que, sem 
dúvidas, hoje é o mais dinâ-

roubados e fui ameaçado 
por revólver, para me sedu-
zir com qualquer compassi-
vo projeto de esvaziamento 
das prisões?”. 

Ainda que, sob todos os 
aspectos, nas duas déca-
das posteriores a esse di-
álogo, o inferno prisional 
tenha agravado suas afli-
ções, mantenho a mesma 
opinião. Os zeladores dos 
direitos dos presos, por 
sua vez, seguem clamando 
por desencarceramento. E 
a esquerda continua mani-
pulando fatos e dados para 
prestidigitar o óbvio: ban-
dido preso não está na rua 
estuprando, matando, rou-
bando, traficando. 

Recente editorial de O 
Estado de São Paulo revela 
que os governos petistas, 
ao longo de 14 anos, dis-
puseram de R$ 5 bilhões no 
orçamento da União como 

Na Coopershow apresenta-
mos as inovações desenvolvi-
das pela Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios 
(Apta) da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, presen-
te na feira desde a primeira 
edição. Atividades do Institu-
to Agronômico (IAC-Apta), do 
Instituto de Pesca (IP-Apta) e 
da Apta Regional levaram ao 
produtor rural soluções para 
o aumento de produtividade 
e garantia de sanidade para 
a produção vegetal e animal.

Essas informações são fru-
to de um programa de pes-
quisa desenvolvido há 25 
anos por uma parceria entre 
Agronômico, Apta Regional, 
Coopermota e agricultores. 
Anualmente, nossos pesqui-
sadores avaliam 40 cultiva-
res de milho para identifi car 
o potencial produtivo e as 
regiões que mais se adaptam 
para o cultivo.

nas penas. E ele, pelo viés 
oposto, combatia o uso ex-
cessivo das sentenças de 
prisão. Para convencer-me 
a aceitar sua sugestão, meu 
interlocutor usou o seguin-
te argumento: “Puggina, 
não há como intuir o que 
seja uma semana naquele 
lugar. Só indo lá para com-
preender”. Declinei do con-
vite porque, segundo lhe 
disse, para imaginar o in-
ferno bastavam-me as ima-
gens periodicamente dispo-
nibilizadas pela imprensa 
nacional. Na sequência, va-
li-me da sua argumentação 
para dar mais vigor a meu 
ponto de vista. Disse-lhe: 
“Se aqueles que conhecem 
o inferno por dentro não 
se importam de assumir os 
riscos envolvidos nas ati-
vidades criminosas que os 
levam para lá, que motivo 
tenho eu, que já tive carros 

mico de nossa economia. Tem 
demonstrado uma grande ca-
pacidade de inovação, utiliza 
as mais modernas ferramen-
tas de gestão, incorpora me-
canismos de fi nanciamento 
que transcendem os padrões 
ofi ciais antigos, negocia con-
tratos no mercado futuro e 
ainda tem convivência har-
mônica entre pequeno, mé-
dio e grande produtores, que 
se complementam nas suas 
atividades.

Essa modernidade do se-
tor agro fez com que a Fatec 
Pompeia passasse a oferecer 
a partir deste ano o curso de 
Big Data no agronegócio. O 
objetivo é formar profi ssio-
nais capazes de manusear 
e interpretar grandes volu-
mes de dados, a fi m de gerar 
conhecimentos específi cos 
para a tomada de decisões no 
segmento.

O curso superior tecnoló-
gico foi elaborado em parce-

dotação para o Fundo Peni-
tenciário. E, desse montan-
te, os sensitivos protetores 
de bandidos não aplicaram 
senão 14%! Feitas as devi-
das exceções, não foi dife-
rente a atitude dos nossos 
congressistas, desinteres-
sados de cobrar a aplica-
ção de tais verbas.  Como 
se sabe, na maior parte, são 
esmerados zeladores das 
próprias moedas e da libe-
ração de suas emendas par-
lamentares. E apenas delas.

Em compensação - para 
tudo há uma compensa-
ção -, enquanto mandamos 
nossos condenados ao in-
ferno do sistema carce-
rário, nossa lei nº 7210, 
que trata das execuções 
penais, é coisa de deixar 
constrangidos suíços e 
suecos. A  lei atribui aos 
apenados brasileiros estu-
pendas “garantias legais”: 

ria com a Fundação Shunji 
Nishimura de Tecnologia, 
com apoio de empresas 
como Intel, Totvs e SAP. O 
conteúdo se baseia em cur-
sos de mestrado oferecidos 
na Finlândia e nos Estados 
Unidos.

A Fatec Pompeia já ofere-
ce o curso de Mecanização 
em Agricultura de Precisão, 
também em parceria com a 
Fundação Shunji Nishimura 
e inédito à época de seu lan-
çamento, em 2010. No próxi-
mo dia 10, terei o prazer de 
ser o patrono de mais uma 
turma de formandos – futu-
ros profi ssionais que farão a 
diferença.

Outro fato eloquente re-
cente foi a participação da 
John Deere na Campus Party, 
em São Paulo. Evento impor-
tante do mundo digital que 
parecia restrito ao mundo 
urbano e se abre ao campo! 
A empresa quer mostrar ao 

atenção à saúde, assis-
tência material, jurídica, 
educacional, social e re-
ligiosa, extensíveis aos 
egressos. E suas penas 
devem ser cumpridas em 
estabelecimentos dotados 
de instalações para tra-
balho, lazer, esportes, es-
tudo e até mesmo estágio 
para apenados que sejam 
estudantes universitários. 
E por aí vai. Uma lei para 
o paraíso, concebida no 
mundo da lua. Uma reali-
dade para o inferno, gera-
da na desídia, corrupção e 
vício. Ah, se a Odebrecht 
construísse presídios!

“Nossa guerra não é con-
tra a sociedade!”, procla-
mou outro dia um enca-
puzado, em manifesto do 
PCC à nação, postado no 
YouTube. Pergunto: como 
não, bro? De que peculiar 
de conflito fazem parte os 

NÃO QUERIA?

Não queria o que? Partici-
par da festa. Está com raiva 
do irmão mais novo, mas o 
pai insistiu, tentando mos-
trar que o seu irmão havia 
se arrependido do caminho 

a buscar as coisas do mundo 
para se satisfi zer, pensando 
que agora encontrou a tal 
felicidade. Estão totalmen-
te enganados, a felicidade 
verdadeira só é encontra-
da em Jesus Cristo, que é o 
único Salvador. Nunca encha 
o seu coração com coisas 
negativas ou pensamentos 
ruins. Essas coisas só fa-
zem mal, afastam as pesso-
as que realmente te ama e 
principalmente o Senhor teu 
Deus. O fi lho mais novo ha-
via gastado todo o dinheiro 
da sua herança, que seu pai 
lhe dera em vida, chegando 
a padecer fome e outras ne-

errado que tinha pegado. O 
irmão mais velho não queria 
nem saber, fi cou muito bra-
vo com aquela atitude, na 
verdade ele queria que o pai 
fosse duro e não desse nada. 
Podemos aprender muitas li-
ções nesta parábola do fi lho 
pródigo. Ele representa mui-
tas pessoas que estão dentro 
das igrejas dizendo ser um 
servo de Deus, e que ama a 
Deus de todo coração, mas 
na realidade, estão apenas 
se escondendo e fi ngindo ser 
uma coisa que não é. Chega 
um momento que acabam 
desanimando ou desistindo 
de seguir o Senhor, e começa 

cessidades. Ele procurou a 
ajuda dos amigos que estava 
com ele no tempo da fartu-
ra, mas todos lhes deram as 
costas, ninguém quis saber 
dele. É assim que acontece 
quando você deixa de ouvir 
a voz do Senhor. Enquanto 
você tem dinheiro e poder, 
todos querem ser seu ami-
go, mas quando você não 
tem nada para oferecer, logo 
eles desaparecem. Então, ele 
foi apascentar os porcos e 
alí desejou se alimentar com 
a comida deles. Que situação 
chega uma pessoa, longe de 
Deus. Ele caiu em si e disse: 
vou ter com o meu pai, e di-

zer: pequei perante os céus e 
perante ti. E ele foi. Ao vê-lo, 
o coração do pai se alegrou 
tanto que mandou fazer 
uma grande festa. Quando o 
fi lho mais velho chegou do 
campo, fi cou indignando e 
disse: Pai, ele fez tudo erra-
do e o Senhor o recebe com 
festa? O pai disse: Ele estava 
morto e reviveu, estava per-
dido e foi achado. Ele disse: 
Eu te sirvo há tanto tempo e 
nunca fi z nada de errado e o 
senhor nunca fez uma festa 
para mim? O pai disse: Meu 
fi lho, tudo o que meu é seu. 
Em outras palavras, se você 
não fez uma festa, é porque 

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

você nunca quis. Quantos 
que não estão se sentido 
como o fi lho mais velho. 
Não aproveitam as oportuni-
dades que Deus está dando, 
para ser uma benção neste 
mundo, mas fi cam recla-
mando e murmurando e não 
fazem nada para ajudar o 
próximo. Acorda, o tempo 
passa muito rápido. Esta é a 
minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Pa-
lavra. Diariamente Na Gazeta 
FM 107,9 das 05h30mim ás 
06h30mim e das 22h00mim 
ás 23h00mim Seg. a Sex. fa-
cebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com

público das grandes cidades 
como a alta tecnologia no 
campo infl uencia no desen-
volvimento socioeconômico 
e no avanço da ciência.

Também haverá um estan-
de com experiências imersi-
vas sobre a visão tecnológica 
do campo. Além disso, pro-
gramadores poderão partici-
par de um hackathon, uma 
maratona de programação, 
para desenvolver soluções 
agrícolas durante um dos 
maiores eventos de tecnolo-
gia e inovação do mundo.

Se você não tem frequen-
tado essas feiras, o meu con-
vite é para que faça isso. Vá 
a estas feiras. Se você tem di-
fi culdades, fale no seu sindi-
cato, fale na sua cooperativa, 
na sua associação e organize 
com os produtores sua ida. 
Vale a pena. É a inovação che-
gando ao nosso produtor.

Não fi que de fora!

milhões que perdem suas 
vidas e seus bens para o 
crime organizado e desor-
ganizado? 

Não nego os direitos dos 
presos, mas não hesito em 
afirmar que quando se fala 
em direitos há ordenamen-
tos impostos pela moral e 
pelo senso comum. E o bem 
da sociedade que vive se-
gundo a lei precede o bem 
daqueles que optam por vi-
ver fora dela.  

População de Jaboticabal 
deve atualizar cadastro no 

procu-
o posto 

autar-
moder-

o sistema de arreca-
o número 

a geração de 
A medida traz 

e agilida-
banco 

e SAAEJ”, esclarece o pre-
 PROFESSOR BENÊ

LIBERDADE OU ESCRAVIDÃO

SÓCRATES,pensador 
grego, quando questio-

nado se conhecia  al-
guma coisa, respondia: 
“o que sei, é que nada 
sei!  “Na verdade este 
sábio viveu em tempos 
de antanho, época em 
que ninguém julgava-se 
possuidor de sabedoria, 
mas apenas desejoso. 
Eletrônica não existia 
nem em sonhos.Hoje, 
temos à disposição essa 

rede maravilhosa que 
facilita em muito pro-
cessos de comunicação. 
Porém caminhos para o 
bem e tantas vezes para 
o mal. Estão aí os tais 
aparelhinhos pegados 
às orelhas ou áreas de 
“patinação” de dedinhos 
velozes. Finalidades: co-
nhecimento, sabedoria? 
Informações construti-

vas ou tantas vezes de-
gradantes?

Parece que política, re-
ligião, comércio, educa-
ção, imprensa usam essa 
técnica do sigilo para 
ocultação da verdade.

A essência da vida é 
amor: AMOR em plenitu-
de, oposto ao servilismo  
mas fonte da dignidade 
e fraternidade!

OPORTUNIDADE DE EMPREGO
A empresa Reúsa Conservação Ambiental está com Processo 

Seletivo aberto para 03 (três) vagas de Auxiliar de Serviços Ge-
rais no Aterro Sanitário da cidade de Jaboticabal.

Os interessados devem entregar currículo no endereço: Rua 
Floriano Peixoto, 40 – Centro – Jaboticabal.

Horário de Trabalho: Segunda a Sexta-Feira (08h00 às 17h00) 
e Sábado (08h00 às 12h00).
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Prestação de contas da Prefeitura 
revela números alarmantes

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal sediou na ma-
nhã de terça-feira (31/01) 
a audiência pública reali-
zada pela prefeitura para 
a apresentação do Relató-
rio de Gestão Fiscal do 3º 
quadrimestre de 2016 do 
Poder Executivo. O raio-X 
não foi nada bom, e pode 
colocar em xeque investi-
mentos para 2017.

Os dados apresentados 
mostraram que as despe-
sas superaram as recei-
tas em 2016. A prefeitura 
teve uma receita total de 
pouco mais de R$201 mi-
lhões, enquanto as despe-
sas empenhadas somaram 
cerca de R$ 210 milhões, 
ou seja, um défi cit orça-
mentário com resultado 
negativo de R$ 9.287.259 
somente no ano passa-
do. Os restos a pagar do 
Poder Executivo em 2016 
somaram cerca de R$ 40 
milhões entre Prefeitura, 
SAAEJ, SEPREM e FAE.

Os vereadores Beto Ari-
ki e Ednei Valêncio chega-
ram a questionar se o défi -
cit nas contas se acentuou 
por problemas de gestão 
na administração passada 
ou se as receitas teriam 
sido superestimadas. De 
acordo com a secretária 
municipal de Fazenda, 
Angela Fonseca, “houve-
ram várias propostas esti-
madas que não acontece-
ram em 2016. Isso acabou 
infl uenciando. Transfe-
rências constitucionais 
de ICMS, IFM, baseadas no 

comércio, no consumo, 
também não se realiza-
ram. Fizemos previsão em 
cima de índices que não 
acontecerem. Talvez em 
2017 podemos não atingir 
a receita estimada. Sem 
contar que temos um res-
to a pagar alto. Não pode-
mos esquecer que temos 
dívida fundada altíssima 
que afeta o custeio do dia 
a dia”. Ainda segundo An-
gela, somente em janeiro 
deste ano já há uma per-
da na arrecadação de cer-
ca de 8% se comparado a 
2016.

Os números colocam a 
nova gestão da prefeitura, 
sob o comando do prefei-
to José Carlos Hori, na di-
fícil missão de minimizar 
o impacto dos resultados 
negativos das contas pú-
blicas em meio à crise fi -
nanceira enfrentada pelo 
país. A ordem é cortar.

Hori acredita que o pro-
blema fi nanceiro não foi 
causado somente pela 
perda de arrecadação, 
mas também pela má ges-
tão de seu antecessor. “É 
falta de gestão total, de 
desmando... Um prefei-

to que não teve apoio... 
Vamos ser claro... Hou-
ve uma danifi cação geral 
aqui em Jaboticabal... Es-
tão querendo que eu tape 
buraco. Eu não tenho mas-
sa asfáltica, tenho que pa-
gar o fornecedor. O SAAEJ 
abre buraco dia e noite 
sem parar. Os buracos são 
horríveis, mas o forne-
cedor diz: você me paga 
senão não te entrego... O 
povo vai bater em mim 
com os buracos. Vou ter 

que enfrentar tudo, agora 
acabou. Não tenho como 
fi car fazendo politicagem 
barata. Vou ter que dimi-
nuir o custeio do trans-
porte universitário, rural, 
tudo. Ou diminuímos, ou 
não teremos a Jabotica-
bal que a gente espera. É 
muito sério. Uma das coi-
sas mais importantes que 
temos na prefeitura é o 
funcionalismo público [de 
carreira]... e é esse fun-
cionalismo que vai fazer 

a gente reverter esse qua-
dro. Teremos que fazer a 
tarefa de casa. O governo 
tem uma missão: cortar, 
cortar, cortar, cortar...”, 
afi rmou Hori, que terá que 
enfrentar, nas próximas 
semanas, temas espinho-
sos como transporte uni-
versitário e taxa de lixo.

Por outro lado, os esfor-
ços para resgatar o bom 
funcionamento da cidade 
começaram já em janeiro, 
com quitações de dívidas, 

como pagamento da fo-
lha de pessoal referente 
a dezembro de 2016 e de 
pequenos fornecedores, 
além de cortes de cargos e 
diminuição de secretarias. 
Hori afi rmou que deve en-
viar para a Câmara um 
projeto extinguindo 70 
cargos de assessor. “Tem 
muita coisa precisando 
ser feita. O custeio da má-
quina é muito alto. O go-
verno atual vai ter difi cul-
dade com a receita. É uma 
questão preocupante. Es-
tamos fazendo o possível 
para diminuir o custeio da 
administração. Estamos 
com menos cinco secretá-
rios, acumulando pastas. 
A administração está mui-
to empenhada nessa redu-
ção”, assegurou Angela.

Ao comparecer à sede 
do Poder Legislativo para 
acompanhar a apresenta-
ção do relatório, Hori si-
naliza a retomada da har-
monia entre os poderes 
Executivo e Legislativo. “A 
Câmara será fundamen-
tal nesse momento para 
avançarmos. Vamos jun-
tos buscar emenda parla-
mentar... Vou junto, se eu 
puder, com qualquer par-
lamentar. É assim que va-
mos avançar”, concluiu o 
prefeito. A atual adminis-
tração do Poder Executivo 
deve apresentar o primei-
ro relatório fi scal de 2017 
em abril.

Além do prefeito, se-
cretariado e servidores, 
compareceram à audiên-
cia pública os vereadores 
Beto Ariki, Dona Cidinha, 
Daniel Rodrigues, Ednei 
Valêncio, Paulo Henrique 
Advogado, Pretto Cabelei-
reiro, Luis Carlos Fernan-
des e Samuel Cunha.

Somente em janeiro deste ano já há uma perda na 
arrecadação de cerca de 8% se comparado a 2016

Ou 
diminuímos, 
ou não teremos 
a Jaboticabal 
que a gente 
espera
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Prestação de contas da Prefeitura Prefeito Hori é empossado como presidente da 
Junta do Serviço Militar

Aconteceu na manhã 
do 30, a posse dos novos 
presidentes das Juntas de 
Serviço Militar. Prefeitos 
de diversas cidades da 
região estiveram no Paço 
Municipal e participaram 
da solenidade.

“Estou muito feliz em 
participar da posse ao lado 

de amigos prefeitos de 
toda região. As Forças Ar-
madas, em especial o Tiro 
de Guerra, representa o 
amor e respeito que preci-
samos ter pelo nosso país. 
São grandes parceiros de 
nossa cidade e colaboram 
na formação de nossos jo-
vens”, afi rma o presidente 

Cerimônia aconteceu na manhã de segunda-feira (30), no Paço Municipal

“Cidade Linda é Cidade Limpa” dá nova 
cara à Jaboticabal

Com muito empenho 
e trabalho, a equipe do 
projeto “Cidade Linda é 
Cidade Limpa” continua 
limpando e organizando 
os bairros de Jaboticabal. 
Nesta semana, Cohab IV, 
Residencial Jaboticabal, 

Aparecida, Centro e Rua 
Comendador João Mari-
cato estão sendo visita-
dos.

O grupo está roçando 
canteiros centrais, po-
dando árvores, limpando 

guias, calçadas e retiran-
do lixo depositado em 
áreas públicas. “A limpe-
za de nossas ruas e ave-
nidas garante um ‘novo 
ar’ para nossa cidade. Es-
tamos avançando na ope-
ração e, mesmo com as 

Diversos bairros estão sendo benefi ciados pela operação de limpeza da Prefeitura

fo-
referente 

a dezembro de 2016 e de 
fornecedores, 

cargos e 
secretarias. 

afi rmou que deve en-
a Câmara um 

70 
. “Tem 

precisando 
O custeio da má-

é muito alto. O go-
 cul-

a receita. É uma 
Es-

o possível 
o custeio da 

Estamos 
secretá-
pastas. 

A administração está mui-
redu-

à sede 
para 

a apresenta-
si-

a retomada da har-
poderes 

e Legislativo. “A 
fundamen-

para 
Vamos jun-
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Vou junto, se eu 

, com qualquer par-
. É assim que va-

o 
A atual adminis-

Executivo 
o primei-

fi scal de 2017 

se-
e servidores, 

à audiên-
vereadores 

Cidinha, 
Ednei 

Valêncio, Paulo Henrique 
Cabelei-
Fernan-

Hori é eleito presidente do Comitê de Bacia 
Hidrográ! ca do Mogi-Guaçu

Por unanimidade, o 
prefeito de Jaboticabal, 
José Carlos Hori, foi elei-
to presidente da Bacia Hi-
drográfi ca do Mogi Guaçu. 

Eleição aconteceu na sexta-feira (27), em Pirassununga
O evento aconteceu em 
Pirassununga e reuniu re-
presentantes de 43 cida-
des paulistas.

O Comitê de Bacia Hi-
drográfi ca representa uma 
região com mais de 1,5 
milhão de habitantes em 
torno dos rios Mogi-Gua-
çu, do Peixe e Jaguari-Mi-
rim. “É uma extensa área 
que representa o abasteci-
mento de muitas cidades 
importantes. Fico muito 
honrado em representá-
los mais uma vez e quero 
retribuir a confi ança de to-
dos com muito trabalho”, 
diz o presidente eleito. 

“Volto à presidência do 

Comitê com o compro-
misso de defender os mu-
nicípios que fazem parte 
da bacia do Mogi-Guaçu. 
Vamos lutar por recursos 
para Jaboticabal junto aos 
governos Federal e Esta-
dual. A questão hídrica é 
muito importante e mere-
ce todo empenho. Quando 
falamos de água, falamos 
principalmente no futuro 
das próximas gerações”, 
reafi rma o prefeito José 
Carlos Hori.

Liderança Regional - 
Participam do comitê 
os municípios de Aguaí, 
Águas da Prata, Águas de 
Lindóia, Américo Brasi-

da Junta Militar de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori.

A homenagem aos pre-
feitos empossados sur-
giu logo após a segunda 
guerra mundial. O prefei-
to preside solenidades e 
colabora com outras ativi-
dades realizadas pelo Tiro 
de Guerra durante o ano.   

Volto à 
presidência do 
Comitê com o 
compromisso 
de defender os 
municípios que 
fazem parte da 
bacia do Mogi-
Guaçu

liense, Araras, Barrinha, 
Conchal, Descalvado, 
Dumont, Engenheiro Co-
elho, Espírito Santo do 
Pinhal, Estiva Gerbi, Gua-
riba, Guatapará, Itapira, 
Jaboticabal, Leme, Lin-
dóia, Luís Antonio, Mogi 
Guaçu, Mogi Mirim, Motu-
ca, Pirassununga, Pitan-
gueiras, Pontal, Porto Fer-
reira, Pradópolis, Rincão, 
Santa Cruz da Conceição, 
Santa Cruz das Palmeiras, 
Santa Lúcia, Santa Rita do 
Passa Quatro, Santo An-
tonio do Jardim, São João 
da Boa Vista, Serra Negra, 
Sertãozinho, Socorro e 
Taquaral.

chuvas e o crescimento 
rápido do mato, acredito 
que em breve toda cida-
de estará capinada, limpa 
e organizada”, declara o 
prefeito José Carlos Hori.

Lixo em vias públicas - 
A prefeitura está fazendo 

a sua parte limpando e 
roçando os locais neces-
sários. Agora é a vez da 
população colaborar não 
jogando lixo nas ruas e 
avenidas de Jaboticabal.

A prefeitura ressalta 
que o prazo de limpeza 

dos terrenos termina em 
19 de fevereiro. Quem 
descumprir o prazo será 
multado e ainda pagará 
pelo serviço de limpeza 
realizado pela Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 09/2017   

DR. EDU FENERICH, Presidente da 

Câmara Municipal de Jaboticabal, no 

uso das atribuições que lhe confere a 

legislação vigente,

NOMEIA, conforme o artigo 2º do Regimento Interno da Escola 

do Legislativo, instituído pelo Ato da Mesa Diretora nº 05/2013, como 

PRESIDENTE da Escola do Legislativo o vereador UILSON JOSÉ DE 
MIRANDA e como Vice-Presidente o vereador DANIEL GONÇALVES 
RODRIGUES.

Registra-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 26 de janeiro de 2017.

DR. EDU FENERICH 
PRESIDENTE

EMPRESA CONTRATA:

Representante comercial no ramo de medicamento e perfumaria
CONTATO:

Telefone: (16) 39519150 ou 
e-mail: julio@mazadistribuidora.com.br

               Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal 
 

                 CNPJ: 57.717.282/0001-60               e-mail: sindfun@terra.com.br 
 

 

               Fone/Fax: (16) 3202-5355 / 3202-4583 
 
 

                 Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991 
           _________________________________________________________________________________________________ 

 
Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160 

 
EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO 

 
 

 
                        O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito 
na Avenida 13 de Maio, nº 358 - Centro, FAZ SABER,  a todos os Servidores  Públicos 
Municipais de Jaboticabal, que fará realizar no dia 10 de Fevereiro de 2.017, na Escola de 
Artes “Prof. Francisco B. Marino”, sito na Rua Mizael de Campos, nº 202 - Centro, às 
17:00 horas em primeira convocação e às 18:00 horas em segunda convocação, 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , para tratar a seguinte: 
 
 

PAUTA  DO  DIA 
 
 
A - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES    DAS 
CLÁUSULAS SOCIAIS E ECONÔMICAS  PARA O DISSÍDIO COLETIVO DA 
CATEGORIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2.017/2.018. 
 
B -  DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. 
 
                    Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital de 
Convocação, que  vai publicado na imprensa e afixado em todos os locais de trabalho dos 
Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal e demais locais de costumes. 
                    Registre-se e Publique. 
                    
                    Jaboticabal, 02 de  Fevereiro de 2.017. 
 
 

MARIA ELVIRA ARMENTANO 
Presidente S.F.P.M.J 

 
 

               Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal 
 

                 CNPJ: 57.717.282/0001-60               e-mail: sindfun@terra.com.br 
 

 

               Fone/Fax: (16) 3202-5355 / 3202-4583 
 
 

                 Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991 
           _________________________________________________________________________________________________ 

 
Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160 

 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — EXERCÍCIO 2.017. 

 
 
           O  SINDICATO  DOS  FUNCIONÁRIOS  PÚBLICOS  MUNICIPAIS  DE 
JABOTICABAL, com sede e foro na Avenida 13 de Maio, n.° 538  - Centro, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, possuidor do CNPJ. n.° 50.717.282/0001-60, 
NOTIFICA as Entidades de Administração Pública Municipal, direta e indireta, do  
Município de Jaboticabal/SP., que em conformidade com o Artigo 580 e seguintes da CLT - 
Consolidação das Leis do Trabalho, deverão descontar a título de Contribuição Sindical o 
correspondente a “remuneração” de um dia de trabalho de todos os seus servidores e 
empregados públicos, sindicalizados ou não , no mês de março de 2.017, independente do 
regime de contratação , conforme Artigo 1° da Instrução Normativa n° 01, de 30/03/08, do 
Ministério do Trabalho e Emprego ( DOU. Seção 01, pág. 93 de 03/10/08 ), e efetuarem o 
recolhimento para esta Entidade Sindical, até o dia 30/04/2.017. O não recolhimento da 
referida Contribuição até o prazo acima mencionado , acarretará juros e multa de acordo 
com o Artigo 600 da CLT. 
 
Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital, que vai afixado nos 
locais de costumes e  publicado na Imprensa. 
 

Jaboticabal, 02 de Fevereiro de 2.017. 
 
 
 
 
 

MARIA ELVIRA ARMENTANO 
Presidente do S.F.P.M.J. 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
                        

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

   A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE 
JABOTICABAL, por intermédio de seu provedor Dr. LUIZ 
EDUARDO ROMERO GERBASI,  de acordo com os termos do 
artigo 17 dos Estatutos Sociais, e demais aplicáveis à espécie,  
CONVOCA todos os membros do quadro associativo e associa-
dos com direito a voto para comparecimento perante a Irman-
dade de Misericórdia de Jaboticabal, na Rua Marechal Floriano 
Peixoto, 1387, Centro, na cidade de Jaboticabal, no próximo dia 
21/02/2017, às 18:30 horas,  para realização da ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, sendo a seguinte  pauta da referida as-
sembléia:

  1.- Apreciar o balanço patrimonial e fi nanceiro 
do exercício de 2016.

  2.- Eleger o Conselho Consultivo e Mesa 
Administrativa da Irmandade, para o período de 01/03/2017 a 
28/02/2019.

  De acordo com o artigo 42 dos Estatutos So-
ciais, as chapas concorrentes deverão ser apresentadas à Mesa 
Administrativa para registro, até sete (07) dias úteis antes da data 
marcada para realização da eleição. De acordo com o artigo 20 
dos Estatutos Sociais, não havendo número mínimo, far-se-á 
nova convocação para uma hora mais tarde, e após a assembléia 
terá início com o número dos associados presentes.

 Jaboticabal, 02 de fevereiro de 2017.

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE 
ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA 
DE JABOTICABAL

ASSEMBLEIA GERAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente da Associação Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal – AREA , com sede à 
Avenida Carlos Berchieri nº 300 , nesta cidade e comarca de Ja-
boticabal, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.48. 009. 
054/0001 - 44, Inscrição Estadual Isenta, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, no 
uso e gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se em ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na séde so-
cial, situada à Av. Carlos Berchieri n. 300 – Jaboticabal/SP, nesta 
cidade e comarca de Jaboticabal, no dia 21 de fevereiro de 2017 
(terça - feira); obedecendo aos seguintes horários e “quorum” 
para a sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que 
determina o Estatuto Social no parágrafo único do artigo 59, §1º: 
(01) em primeira convocação: às 10:00 (dez horas) horas, com a 
presença de, no mínimo,  a maioria absoluta dos associados, ou 
(02) em segunda convocação: às 10:30 horas (dez horas e trinta 
minutos) horas, no mínimo, com 1/3 (um terço) dos associados. 
03) em ambas as hipóteses de instalação, a Assembléia encerrar-
se-á às 11:30 (onze horas e trinta minutos) horas; para deliberar 
sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

1. Revisão do Estatuto Social 

  Para as deliberações de alteração do Estatuto é exigido 
o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia espe-
cialmente convocada para este fi m, não podendo ela deliberar, em 
primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou 
com menos de um terço dos associados nas convocações seguin-
tes.

A minuta do projeto do novo Estatuto da Associação, o resumo 
das alterações propostas e a relação de associados encontram-se 
disponíveis aos interessados na Secretaria da AREA e podem ser 
solicitadas nas versões impressa e eletrônica.

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

Jaboticabal, 04 de fevereiro de 2017

PEDRO ALESSANDRO IUGETTI
Presidente da Associação
Diretoria 2015/2016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 12, DE 30 DE JANEIRO DE 2017 - NOMEIA, 

a partir de 01 de fevereiro de 2.017, ELIEZER CLARINDO RAYMUN-
DO, para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete, lotado no Gabinete 

do vereador Samuel César Scarpim da Cunha.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 13, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - NO-
MEIA, a partir de 01 de fevereiro de 2.017, ANDERSON LUIZ RENZI, 
para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete, lotado no Gabinete do 

vereador Paulo Henrique Silva dos Santos.

27/01
Cláudio Divino Delas-

pore Ramos, 64 anos
Filho do Sr. Antonio 

Ramos e Sra. Clementi-
na Delaspore.

Era viúvo da Sra. Sue-
li Isabel Pedro Lourenço 
Ramos.

Deixa os fi lhos: Ana 
Carolina e Luis Claudio.

27/01
José de Souza Ramos, 

72 anos
Filho do Sr. Geraldino 

de Souza Ramos e Sra. 
Rita Dias dos Anjos.

Deixa os fi lhos: Maria 
de Fátima, João Apare-
cido, Valdinei, Claudi-
nei (falecido), Ana, Fa-
biana e Danilo.

28/01
Angela Maria Natal, 

55 anos
Filha do Sr. Lázaro 

Natal e Sra. Angela Me-
renda Natal

Deixa os fi lhos: Vini-
cius e Ana Carolina.

28/01
Ataliba Fernandes de 

Castilho, 87 anos
Filho do Sr. José Fer-

nandes de Castilho e 
Sra. Maria da Concei-
ção.

Deixa viúva a Sra. Ma-
ria Fracasso de Casti-
lho.

Deixa os fi lhos: José 
Augusto e Rosana.

28/01
Eduardo Zambianchi 

Cappuccio, 84 anos
Filho do Sr. Domingos 

Cappuccio e Sra. Aurora 
Zambianchi Cappuccio.

Deixa viúva a Sra. Flo-
ra Morescalchi Cappuc-
cio.

Tendo a fi lha Monica 
(falecida). Deixa o neto 
Breno.

30/01
José Adriano do Nas-

cimento, 39 anos
Filho do Sr. José Vic-

torino do Nascimento e 
Sra. Maria Ivone Maga-
lhães Nascimento.

Deixa os fi lhos: Yas-
min, Breno e Ketelyn.

1º/02
Valentina Conceição 

Laureano Espanhol, 89 
anos

Filha do Sr. Francisco 
Ferreira Laureano e Sra. 
Izilda Augusta Esteves.

Deixa viúvo o Sr. Abi-
lio Espanhol.

Deixa os fi lhos: Jose 
Francisco (falecido), 
Claudinei (falecido), 
Edson Roberto, Alberto 
(falecido) e Abilio Jr.

1º/02
Rosa Vilma Manente, 

58 anos
Filha do Sr. Antonio 

Manente e Sra. Mariana 
Pereira Manente.   

Deixa viúvo o Sr. Car-
los Benedito de Olivei-
ra.

Deixa os fi lhos: Adria-
no e Adriel.

02/02
Clodoaldo Nascimen-

to, 46 anos
Filho do Sr. Alci-

des Nascimento e Sra. 
Nair Mariano Nasci-
mento.

Deixa a fi lha: Taciane.

OBITUÁRIO

INDÚSTRIA DE MÓVEIS ACCORSI LTDA - ME, torna pú-
blico que Requeu junto à CETESB a ENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO para a montagem e acabamento de móveis de 
madeira, associado à Fabricação, sito à Rua Minervino Pedroso nº 
261 - Parque Industrial Carlos Tonanni - Jaboticabal/SP.

CLÍNICA MÉDICA PRO SAÚDE 
BARBAN E PATROCÍNIO S/S

CNPJ Nº 04.836.905/0001-57
DISTRATO SOCIAL

Em 02/12/2016 foi disolvida e declarada extinta a empresa aci-
ma, que tinha sede na Avenida Quinze de Novembro nº 732, bairro 
Centro, Jaboticabal/SP, fi cando o sócio CLÁUDIO ANTÔNIO DO 
PATROCÍNIO, responsável pela guarda dos livros e documentos.

Jaboticabal, 02 de fevereiro de 2017
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CULTURA
A partir deste mês, o 

Museu Histórico de Ja-
boticabal Aloísio de Al-
meida terá mudanças no 
seu horário de funciona-
mento. Às quintas-feiras, 
o horário será estendido 
até as 22h e, aos sábados, 
quando normalmente per-
manecia fechado, estará 
aberto das 8h às 12h.

O prefeito José Carlos 
Hori informou os motivos 
da mudança. “Vamos am-
pliar os momentos de cul-
tura dos jaboticabalenses. 
Teremos um dia na sema-
na com horário estendido, 
para quem gosta de visi-
tar o Museu mas trabalha 
até às 18h e, aos sábados, 

Fevereiro vem com novidades no Museu Histórico 
de Jaboticabal

para pais e fi lhos dividi-
rem este momento de la-
zer e tão rico em aprendi-
zado”, diz.

Com as mudanças, nas 
segunda-feiras o Museu 
não abrirá ao público 
para que os funcionários 
do local realizem traba-
lhos internos inerentes 
à instituição e também 
façam a compensação de 
horas. 

Nos demais dias o fun-
cionamento será normal, 
das 8h às 12h e das 14h 
às 17h. Permanece fecha-
do aos domingos e feria-
dos. De acordo com José 
Mario de Oliveira, Diretor 
de Cultura do Município, 

Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

a mudança atende a uma 
reivindicação da popu-
lação. “O prefeito Hori, 
juntamente com o secre-
tário da Educação, Adil-
son Martins, tem olhado 
com muita atenção os 
assuntos relacionados ao 
departamento e essa mu-
dança de horário vem ao 

encontro das metas de 
popularização da cultu-
ra”, explica o diretor.

O Museu Histórico de 
Jaboticabal fi ca na Rua Mi-
zael de Campos, 193, bem 
no Centro da cidade. Mais 
informações pelo telefone 
(16) 3202-8323.

Toda fúria e toda gló-
ria da eterna “Pimentinha” 
será tema do espetáculo 
“Nada será como antes”, 
marcado para 18 de feve-
reiro, às 20h30, no salão 
nobre do colégio Santo An-
dré. Os portões serão aber-
tos às 19h30.

Elis é representada em 
todas as suas faces como 
mãe, mulher, cantora, ar-
tista, amante, sobrevivente 
da ditadura militar e, prin-
cipalmente, “gente como a 
gente”. “O espetáculo viaja 
em diversas vertentes cul-

História de Elis Regina é tema 
de espetáculo em Jaboticabal

turais tendo o repertório de 
Elis o ponto alto, sem abrir 
mão do teatro, arte gráfi ca 
e plástica. Uma excelente 
opção para os amantes da 
boa música e principal-
mente da vida desse fura-
cão chamado Elis”.

Os ingressos serão ven-
didos a R$ 15 (inteira) e 
R$ 10 (meia). Mais infor-
mações pelo telefone (16) 
3202-8323.

Autor: Nilson Al-
ves Rigo 

Um beijo aqui, ou-
tro alí...

E você não conse-
gue sair.

O calor sobe corpo 
acima... 

E a cama começa a 
rangir.

O fogo alastra nas 
veias...

E ninguém é capaz 
de fugir!!!

Ooo vichii, vichii, 
vicheee!!!

Única apresentação acontece em 18 de 
fevereiro, às 20h30, no Salão Nobre do 

Colégio Santo André

Livro “Revelando Príncipes e Princesas” será 
lançado em Jaboticabal

Abordar os padrões de 
beleza, desmistifi cando 
conceitos do que é belo 
ou o que é feio, assim 
como ressaltar a beleza 
individual de cada pes-
soa – esse é o objetivo 
proposto no livro “Reve-
lando príncipes e prin-
cesas”, que será lançado 
no próximo dia 11.

Escrito por Adriana 
Rodrigues Zocca e Na-
tália Souza Nogueira e 

ilustrações de Deidiane 
Pereira Prateso, o livro 
conta a história de Luly, 
uma menininha que en-
controu nas palavras a 
oportunidade de mos-
trar aos seus amigos 
que a verdadeira beleza 
não é a exterior. “Nessa 
obra voltada ao públi-
co infantojuvenil, os 
padrões de beleza são 
retratados de forma lú-
dica, como ferramenta 

para pais, cuidadores e 
educadores refl etirem 
esse importante tema 
junto com as crianças”, 
ressalta o Diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

O lançamento aconte-
ce na Livraria Lápis de 
Ouro, na Rua Rui Barbo-
sa, nº 1169, com seção 
de autógrafos a partir 
das 14h. O evento conta 
com o apoio da Prefei-

tura de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Cultura.

Tarde de autógrafos acontece dia 11, às 14h, na Livraria Lápis de Ouro

Ensino Médio de Jaboticabal avança no Idesp 2016

As escolas estaduais da Di-
retoria Regional de Ensino de 
Jaboticabal avançaram no En-
sino Médio em 2016. É o que 
mostra o resultado do Idesp 
(Índice de Desenvolvimento 
da Educação do Estado de São 
Paulo), divulgado na quarta-
feira (1º), pela Secretaria da 
Educação.

Jaboticabal acompanha o 
desempenho do Estado no En-
sino Médio. Na média geral, o 
ciclo avançou pelo quarto ano 
consecutivo e chegou a 2,30 
contra os 2,25 registrados em 
2015. A pontuação é também 
a mais alta desde 2008, quan-
do a Secretaria adotou o indi-
cador de qualidade da educa-
ção paulista.

Em Jaboticabal, o Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção em 2016 saltou para 2,54, 
ante os 2,45 registrados no 
ano anterior.

Estado tem evolução no ci-
clo I do Fundamental

         Assim como o Ensi-
no Médio, o desempenho dos 
Anos Iniciais do Fundamental 
(1º ao 5º ano) superou a mar-
ca anterior. Em 2016, o ciclo 
atingiu 5,40 (uma diferença 
de 0,15 ponto em relação aos 
5,25 de 2015). A pontuação 
conquistada também é a me-
lhor dos últimos nove anos. 
Os Anos Finais (6º ao 9º ano), 
por sua vez, tiveram queda: as 
notas foram de 3,06 para 2,93.

Os resultados indicam ain-
da que a rede estadual conti-
nua avançando para atingir 
as metas estabelecidas pela 
Secretaria para 2030. O ciclo 
1 do Fundamental já atingiu 
77,1% da meta 7 (em 2016: 
5,40). O ciclo 2, 48,8% da meta 
6 (em 2016: 2,93). No Ensi-
no Médio, 46% da meta 5 (em 
2016: 2,30)

Para o cálculo do Idesp são 
utilizadas as notas do Saresp 
(Sistema de Avaliação e Rendi-
mento Escolar do Estado de São 
Paulo) nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática, além 
das taxas de aprovação, repro-
vação e abandono. 

Saresp
As provas do Saresp foram 

aplicadas em 29 e 30 de no-
vembro a alunos do 3º, 5º e 
7º e 9º anos do Ensino Funda-
mental e da 3ª série do Ensino 
Médio em todas as 5 mil uni-
dades. Em Língua Portuguesa, 
na comparação entre 2015 e 
2016, os avanços ocorreram 
no 5º ano (212,7 para 218,6), 
7º ano (221,4 para 222,9) e a 
3ª série (267,8 para 273,0). Em 
Matemática, o 7º ano também 

Resultados acompanham índice do Estado no mesmo nível de ensino; boletins com 
resultados do Saresp de Língua Portuguesa e Matemática já estão disponíveis

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 157,62 M2 -  JABOTICABAL - SP
Jaboticabal - SP. Bairro Loteamento Dos Laranjais. Guilherme Braga Rego, 171 (lt. 17 da qd. H). Casa. Áreas totais: terr. 
275,10m² e constr. estimada no local 157,62m² (consta no RI 57,00m²). Matr. 13.579 do RI local. Obs.: Regularização e encargos 
perante os órgãos competentes da divergência de área construída que vier a ser apurada no local com a lançada no IPTU 
e averbada no RI, correrão por conta do comprador. Consta Ação Revisional, processo nº: 0000842-29.2013.8.26.0291 em 
trâmite na 2ª Vara Cível de Jaboticabal - SP. O Vendedor responde pelo resultado da ação, de acordo com os critérios e limites 
estabelecidos nas “Condições de Venda dos Imóveis” constantes do edital. Ocupada. (AF) - Lance mínimo: R$ 101.000,00

Tel.: (11) 2464-6464 - Carolina Lauro Sodré Santoro - Leiloeira Oficial JUCESP nº 758

LEILÃO ONLINE 
Dia 10 de fevereiro de 2017, às 13 horas 

 À VISTA COM 10% DE DESCONTO OU PARCELADO EM 12, 24, 36 OU 48 MESES - MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO LEILOEIRO

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE OS SITES - WWW.BRADESCO.COM.BR E WWW.SODRESANTORO.COM.BR 

elevou a média (227,4 para 
227,5). 

Além das médias por pro-
fi ciência, a Secretaria divul-
ga percentuais de alunos em 
quatro níveis: Abaixo do Bá-
sico (não aprenderam o sufi -
ciente), Básico, Adequado e 
Avançado (estes três últimos 
aprenderam o que deveriam 
ou mais). Em Língua Portugue-
sa, a 3ª série do Ensino Médio 
diminuiu o número de alunos 
‘Abaixo do Básico’ (34,4% para 

30,9%) e aumentou a quanti-
dade no ‘Avançado’ (0,5% para 
0,8%). Os outros 69,1% estão 
a partir do básico, ou seja, os 
estudantes aprenderam o que 
deveriam ou mais no período. 
As taxas do 5º e 7º ano tam-
bém melhoraram entre 2015 
e 2016. Em Matemática, o 5º 
ano conseguiu diminuir em 
3,6 pontos percentuais os es-
tudantes ‘Abaixo do Básico’ 
(19,1 para 15,5). Os outros 
84,5% também estão a partir 

do índice básico.
Boletins disponíveis por es-

cola
Os resultados do Saresp já 

estão disponíveis por esco-
la. A estratégia da Secretaria 
é que as unidades possam 
utilizar os dados no reforço 
intensivo programado para o 
mês de fevereiro. A propos-
ta é que as equipes gesto-
ras identifiquem os pontos 
mais críticos e crie planos 
de ação. 
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Marisa Letícia tem 
morte cerebral, e 
família autoriza 

doação de órgãos

A ex-primeira-dama 
e mulher do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula 
da Silva, Marisa Letícia 
Lula da Silva, 66, teve 
morte cerebral na quin-
ta-feira (2) em razão de 
complicações causadas 
por um AVC (Acidente 
Vascular Cerebral) he-
morrágico.

Lula e sua família 
autorizaram o proce-
dimento de doação de 
órgãos após constata-
ção de “ausência de fl u-
xo cerebral”. Em post 
no Facebook, o ex-pre-
sidente agradeceu às 
“manifestações de cari-
nho e solidariedade”.

A morte cerebral foi 
confi rmada em dois 
exames: o primeiro, 
no início da manhã, e 
o segundo, por volta 
das 12h45, como esta-
belece o protocolo para 
ofi cialização desse tipo 
de óbito. O velório será 
realizado no Sindica-
to dos Metalúrgicos do 
ABC, em São Bernardo 
do Campo (ABC Paulis-
ta), cidade em que resi-
de a família Lula.

Fonte: UOL

BRASIL/MUNDO

Educação ! naliza inscrição para o passe escolar
A Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer finali-
zou, nesta semana, a 
inscrição para os alunos 
interessados no passe 
escolar. Cerca de 1.300 

100% dos alunos da 
rede municipal que 
solicitaram o passe 
foram atendidos

estudantes do ensino 
fundamental das redes 
municipal e estadual so-
licitaram o benefício. 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que os 
cartões já estarão dis-

poníveis para o primei-
ro dia de aula – na rede 
municipal as aulas re-
tornam no dia 07 de fe-
vereiro. 

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-9900.
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Hori completa um mês de trabalho com 
conquistas e desa! os

O ano de 2017 será de 
muitos desafi os em Ja-
boticabal. No primeiro 
mês à frente da Prefeitu-
ra, o prefeito José Carlos 
Hori mostrou pulso fi rme 
para colocar a cidade nos 
trilhos mais uma vez. A 
equipe soma uma série 
de medidas administrati-
vas - que vão desde o cor-
te de contratos, aluguéis, 
cargos de confi ança e re-
equilíbrio dos serviços 
básicos – e de conquistas 
importantes, como uma 
força-tarefa de limpeza, 
quase R$ 1 milhão de in-
vestimento na saúde, am-
bulâncias e ações de in-
centivo ao emprego. 

O primeiro desafi o do 
ano foi honrar com o sa-
lário dos funcionários pú-
blicos. “Infelizmente, não 
havia dinheiro em caixa 
para a folha de pagamen-
to, mas trabalhamos para 
reverter o quadro. A re-
alidade administrativa e 
fi nanceira da prefeitura é 
muito delicada, mas nos-
sa equipe trabalha duro 
em várias frentes. Vamos 
superar este momento 
com dedicação, amor à 
Jaboticabal e muito tra-
balho. Tenho certeza que, 
junto com a população, 
vamos retomar o desen-
volvimento e nossa Jabo-
ticabal voltará a ser uma 
das mais importantes do 
Estado”, reafi rma Hori.

Em janeiro, uma das 
ações mais esperadas 
pela população ganhou as 
ruas. A força-tarefa “Cida-
de linda é cidade limpa” 
percorre os bairros com 

Reequilibrar contas e melhorar serviços públicos são prioridades; 
investimentos são centralizados em 2018

serviços de varrição, ro-
çamento e limpeza de 
áreas públicas – praças, 
canteiros centrais, áreas 
institucionais e ruas. A 
falta de manutenção dos 
últimos anos era visível 
em todos os cantos. 

Jaboticabal também 
ganhou uma nova am-
bulância, veículo para o 
transporte de pacientes, 
recursos para a refor-
ma do Centro de Saúde e 
CIAF Centro; equipamen-
tos para o CIAF IX e mui-
tas outras conquistas. O 
trabalho continua!

Confi ra o balanço 
destes primeiros dias 
de trabalho:

Aquisições e Conquis-
tas

- 01 nova ambulância 
- 01 minivan – Spin 
- R$ 500 mil para a re-

forma do Centro de Saúde 
e CIAF Centro

- R$ 200 mil para com-
pra de equipamentos - 
CIAF IX

- Isenção no pagamento 
de pedágios - economia 
de R$ 200 mil ao ano

- Parceria Unesp – “In-
cubadora” para recém-
formados

- Jaboticabal é destaque 
do Comitê de Bacia Hidro-
gráfi ca do Mogi-Guaçu – 
Hori é eleito presidente, 
representando 43 muni-
cípios

Obras e Infraestrutura
- Campanha “Cidade 

linda é cidade limpa” 
Operação tapa-buraco 

em vários bairros
Limpeza em todas as 

regiões da cidade
- Troca de lâmpadas 

queimadas 
- Início da implantação 

da onda verde
- Melhorias no Aeródro-

mo e Parque Argeu Roma
- Reforma no Centro 

de Educação Ambiental – 
parceria com a Coplana

Administrativo
- Implantação da Con-

troladoria Interna da Ad-
ministração Pública

- Novo horário de aten-
dimento no Museu

- Ampliação do atendi-
mento no Sistema Prático 
e demais setores do Paço 
Municipal

- Novo endereço do 
Procon (economia de alu-
guel)

Inscrições
- Cursos profi ssionali-

zantes no CRAS
- Escola de Artes - Aulas 

começam dia 06 de feve-
reiro

- Time do Emprego - As 
aulas começam no dia 07 
de fevereiro
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Assessores da Câmara de Jaboticabal recebem 
treinamento funcional

A sexta-feira (27/01) 
foi de treinamento para 
funcionários da Câmara 
Municipal de Jaboticabal. 
Com a eleição de novos 
vereadores que ocupam 
pela primeira vez o cargo 
na Câmara, grande parte 
dos assessores também 
são novatos e encaram, 
desde a segunda quinze-
na de janeiro, a missão 
de desenvolver atividades 
legislativas e, ao mesmo 
tempo, atender a popu-
lação que procura pelos 
parlamentares.

Para garantir o correto 
funcionamento da Casa, 
conforme dita a legislação 
e órgãos como o Tribunal 
de Contas, bem como as-
segurar um atendimento 
efi ciente à população, os 
assessores puderam co-

nhecer os departamentos 
da Casa (Administração; 
Contábil e Financeiro; 
Técnico Legislativo e Ju-
rídico), apresentados por 
seus respectivos direto-
res, tirar dúvidas, além de 
aprender sobre o sistema 
Alfa, ferramenta de cadas-
tro de texto legislativo, 
como moções, requeri-
mentos, indicações e pro-
jetos de lei da Câmara de 
Jaboticabal.

“Como muitos entraram 
agora, e nunca trabalha-
ram no Poder Legislativo 
Municipal, é necessário 
que eles aprendam a rea-
lizar as atividades relacio-
nadas ao cargo. Mas para 
isso, eles têm que saber 
a qual departamento re-
correr, como fazer a pres-
tação de contas do parla-

mentar, o que é direito e o 
que é dever, como se faz 
a formatação correta para 
um projeto de lei, entre 
outros. Por isso fi zemos 
esse dia de treinamento, 
que é uma introdução do 
que eles vão enfrentar no 
exercício da função”, ex-
plica o Diretor Adminis-
trativo, Odair Casari.

Pela primeira vez como 
assessora de gabinete, 
Flávia Talita Canhoto, 
acredita que o treina-
mento contribui para dar 
mais segurança na produ-
ção diária das atividades, 
além de revelar também 
um pouco do tamanho 
da responsabilidade do 
cargo. “O conhecimento 
só vem com estudo e prá-
tica. Diferentemente do 
que muitos pensam: que 

ser funcionário da Câma-
ra é fácil, que não precisa 
fazer nada..., estar aqui é 
um desafi o em todos os 
sentidos. Além de atender-
mos as pessoas que procu-
ram os vereadores, temos 
que preparar documentos, 
textos, protocolar nos de-
partamentos corretos da 
Câmara. Se não soubermos 
fazer, não podemos aten-
der nem as pessoas, nem 
os vereadores, ou seja, o 
trabalho não funciona. Foi 
muito proveitoso”, avalia a 
assessora.

Assessor de Gabinete – 
Cada vereador pode ter, 
no máximo, dois assesso-
res de gabinete, dos quais 
têm o dever de prestar 
atendimento ao público, 

informando sobre proces-
sos e outros assuntos re-
lacionados com seu traba-
lho; acompanhar a Ordem 
do Dia para conhecimento 
e divulgação; controlar 
a agenda de compromis-
sos do gabinete do ve-
reador, marcando e can-
celando compromissos; 
gerar juntamente com os 
vereadores o expedien-
te e assuntos diários de 
seus gabinetes; executar 
tarefas de assessoramen-
to aos vereadores e as 
Comissões Permanentes, 
nas questões legislativas 
e administrativas da Câ-
mara; receber, estudar, 
estabelecer e apresentar 
sugestões ao expediente 
do gabinete do vereador; 

acompanhar o andamento 
de processos de interesse 
dos vereadores, acompa-
nhando junto às demais 
unidades do Legislativo; 
manter os vereadores in-
formados sobre notícias, 
controles de prazos de 
processos do Legislativo 
referentes a requerimen-
tos, informações, indica-
ções e apreciações dos 
projetos pela Câmara Mu-
nicipal; preparar material 
relativo às reuniões, visi-
tas, palestras e conferên-
cias que os Vereadores 
devam comparecer; entre 
outros; conforme manda 
a Lei nº 4677/2015 (Estru-
tura e o Quadro de Servi-
dores do Poder Legislativo 
Municipal).

BOMBOU NA WEB

A prisão do empre-
sário Eike Batista, na 
segunda-feira (30), 
causou grande re-
percussão na inter-
net. Primeiro, pelo 
fato de Eike já ter 
sido uma das pes-
soas mais ricas do 
mundo e hoje estar 
amargando uma der-
rocada história. Ele 
é acusado de pagar 
mais de R$ 50 mi-
lhões em propina 

ao ex-governador do 
Rio, Sérgio Cabral, 
que já está preso. 
O segundo fato que 
chamou a atenção 
foi na transferência 
de Eike para uma pe-
nitenciária de Ban-
gu, quando ele foi 
fotografado já com 
a cabeça raspada. 
O empresário teria 
gasto até R$ 35 mil 
em implante capilar 
anos atrás. 

Sábado é dia de vacinação contra 
Febre Amarela

Este sábado é dia 
de vacinação contra 
a Febre Amarela em 
Jaboticabal. A cam-
panha acontece nos 
Ciafs I, III, IV, V, VI, 
VII e na Unidade de 
Estratégia da Família 
Tereza Barbosa. “A 
população tem que 
aproveitar a oportu-
nidade de tomar a 
vacina contra a Fe-
bre Amarela. Todas 
as unidades estarão 
abertas”, afi rma a 
secretária de Saúde, 
Maria Angelica Dias.

“Já foram registra-
dos óbitos em decor-
rência da Febre Ama-
rela em nossa região. 
Precisamos estar 
alertas, eliminando 
possíveis criadouros 
do mosquito trans-

População deve procurar as unidades básicas de saúde portando a 

carteira nacional de vacinação
missor da doença. É 
responsabilidade de 
todos garantir que 
casos de dengue, 
febre amarela, zika 
e chikungunya não 
sejam registrados 
em nosso município 
e, para isso, a pre-
venção é o melhor 
remédio”, afi rma a 
diretora da Vigilân-
cia Epidemiológica, 
Maura Guedes Barre-
to.

Distritos – A Secre-
taria de Saúde orga-
nizou de maneira 
especial a vacinação 
nos distritos. Com 
a demanda menor, a 
campanha acontece 
em um único sába-
do: neste dia 4 de fe-
vereiro em Córrego 
Rico e no dia 11 em 
Luzitânia.
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Em 20 dias, Jaboticabal ganha ambulância e 
veículo 0km para Saúde

A Prefeitura de Jabo-
ticabal está batalhando 
para recuperar a anti-
ga frota disponível no 
sistema público de saú-
de. O prefeito José Car-
los Hori entregou, em 
apenas 20 dias, uma 
ambulância do SAMU 
equipada e uma Spin ze-
ro-quilômetro. 

Além do atendimento 
de emergência, realiza-
do pelo SAMU – Serviço 
Móvel de Urgências, os 
pacientes passam a con-
tar com uma spin para 
consultas e exames rea-
lizados em outras cida-
des. “O veículo é neces-
sário, em especial, para 
pacientes mais debilita-
dos, sem condições de 
utilizar um dos ônibus 
oferecidos diariamen-
te pela prefeitura. Já a 

Mais conforto e estrutura aos pacientes do SUS

ambulância é impres-
cindível e, por isso, uma 
das primeiras ações do 
nosso governo. São con-
quistas importantes aos 
pacientes que, agora, te-
rão locomoção gratuita, 
segura e confortável”, 
ressalta o prefeito José 
Carlos Hori.

SAMU - O objetivo do 
SAMU 192, que funciona 
24h por dia, é socorrer 
rapidamente pacientes 
com necessidade de se-
rem levados a unidades 
que prestam serviços de 
urgência ou emergência. 
Estes serviços incluem 
hospitais e Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPA), para atendimen-
tos clínicos, cirúrgicos, 
obstétricos, entre ou-
tros, evitando sofrimen-
to, sequelas ou, mesmo, 

a morte. No país, o SAMU 
atende 76,9% da popula-
ção brasileira, atuando 
em 3.052 municípios. 

Transporte - O agen-
damento será realizado 

pelo Departamento de 
Transporte da Secretaria 
de Saúde. A secretária 
de saúde, Maria Angéli-
ca Dias, lembra o grande 
número de veículos uti-

lizados no transporte de 
pacientes. “Diariamente 
diversos veículos dei-
xam Jaboticabal levando 
pacientes para diferen-
tes hospitais da região. 

Essa conquista chega 
em uma boa hora, garan-
tindo mais conforto aos 
mais debilitados”.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-1500.

Frente de Trabalho atraiu mais de mil pessoas 
em apenas um dia

Mais de mil pessoas 
compareceram ao Clu-
be da Terceira Idade, de 
Jaboticabal, na quarta-
feira (1º), em busca de 
uma vaga de emprego. 
Isso porque a Prefeitura 
promoveu, no local, as 
inscrições para Frente de 
Trabalho. Os seleciona-
dos devem atuar na lim-
peza da cidade.

Logo pela manhã, os 
candidatos já formavam 
uma longa fi la nas ime-
diações do local. A ins-
crições começaram na 
quarta (1º) e seguiram 
até sexta-feira (3). As va-
gas disponibilizadas pela 
prefeitura é para trabalho 

Candidatos concorrem à vaga de emprego temporário na Prefeitura de Jaboticabal
temporário, pagando um 
salário mínimo mais ces-
ta básica. A oportunidade 
atraiu pessoas de várias 
idades e níveis de escola-
ridade com a expectativa 
de retornar ao mercado 
de trabalho.

Quem pode – A Frente 
de Trabalho é promovida 
pela Secretaria de Assis-
tência Social. Qualquer 
pessoa desempregada 
domiciliada em Jabotica-
bal há mais de seis meses 
pode participar. Após o 
fi nal do contrato exis-
te uma carência de dois 
anos para que o benefi cia-
do pelo programa possa 
participar novamente.

Médicos e enfermeiros obstetras da Unimed de 
Jaboticabal participam de curso sobre situações de 

urgência e emergência na gestação e no parto

A Unimed de Jabotica-
bal recebeu, nos dias 21 
e 22 de janeiro, o curso 
de Suporte Avançado de 
Vida em Obstetrícia, que 
abordou intercorrências 
relacionadas ao período 
de gestação e ao par-
to. As aulas, promovi-
das pela Advanced Life 
Support in Obstetrics – 
ALSO, ocorreram no Es-
paço Viver Bem.

Os alunos contaram 
com aulas práticas e te-
óricas relacionadas ao 
tema, sob orientação dos 
instrutores do curso, 

Treinamento promovido pela ALSO Brasil foi realizado no Espaço Viver Bem e recebeu 
profi ssionais da área obstétrica de diversas Unimeds da região Nordeste Paulista

oferecido a médicos e 
enfermeiros obstetras da 
Unimed de Jaboticabal e 
de demais Unimeds da 
Federação Nordeste Pau-
lista, como Araraquara, 
Franca, Ribeirão Preto e 
Ituverava.

A Gerente Nacional da 
ALSO, Mitsue Kuroki, que 
é médica obstetra aposen-
tada do Hospital Albert 
Einstein, elogiou a estru-
tura da Unimed de Jaboti-
cabal que recebeu o curso. 
“O Espaço Viver Bem está 
de acordo com as exigên-
cias do curso ALSO. As 
salas estavam integradas, 
confortáveis, e a equipe 
de apoio foi profi ssional e 
competente”, afi rmou.

As aulas abordaram 
temas como Trabalho de 
Parto Prematuro, Distó-
cia de Ombro, Vigilância 
Fetal Intraparto, Reani-
mação Materna, Hemor-
ragia Vaginal e Primei-
ros Cuidados Neonatais 
– este último conduzido 
pelo Dr. Luiz Eduardo 
Romero Gerbasi, diretor 
Superintendente da Uni-
med de Jaboticabal.

Médica Obstetra e Di-
retora do curso realiza-

do em Jaboticabal, a Dra. 
Ana Paula Silva Monteiro 
ressaltou a importância 
do curso para profi ssio-
nais da área. “O objetivo 
do curso é melhorar a 
assistência materna na 
gestação, abordando as 
principais intercorrên-
cias no período, para di-
minuir a chance de erros 
médicos”, afi rmou.

“Todo médico obstetra 
e demais profi ssionais 
da obstetrícia devem fa-
zer um curso de siste-
mática de urgência, para 
que toda a equipe traba-
lhe em sintonia e tome 
as providências adequa-
das no menor tempo 
possível nos momentos 
de intercorrência”, com-
pletou a diretora do cur-
so, que é coordenadora 
do Programa de Saúde da 
Mulher de São José dos 
Campos.

A participação no cur-
so previa ainda a realiza-
ção de uma prova para 
verifi cação do aprendi-
zado e emissão de um 
certifi cado com validade 
5 anos para cada aluno, 
que deve ser renovado 
ao fi nal do período.

ao ex-governador do 
Rio, Sérgio Cabral, 
que já está preso. 
O segundo fato que 
chamou a atenção 
foi na transferência 
de Eike para uma pe-
nitenciária de Ban-
gu, quando ele foi 
fotografado já com 
a cabeça raspada. 
O empresário teria 
gasto até R$ 35 mil 
em implante capilar 
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Secretário Estadual de Agricultura visita Jaboticabal

Jaboticabal recebeu na 
tarde de segunda-feira 
(30), a visita do secretá-
rio estadual de Agricultu-
ra, Arnaldo Jardim. Após 
uma visita à Coordenado-
ria de Assistência Técnica 
Integral (CATI), o secretá-
rio reuniu-se com a equi-
pe de trabalho do prefeito 

Arnaldo Jardim participou de reunião na CATI e visitou o Paço Municipal onde 
anunciou a destinação de recursos para Jaboticabal

José Carlos Hori no Paço 
Municipal.

“Arnaldo sempre foi um 
grande parceiro de Jaboti-
cabal. Sempre disponibili-
zou recursos para o mu-
nicípio desde a época do 
ex-prefeito Adail quando 
disponibilizou recursos 
para o novo trevo da en-
trada da Nipo, acabando 
com o ‘trevo da morte’. 
Foram várias conquistas 
e sou eternamente gra-
to por ele ser o primeiro 
secretário a visitar Jaboti-
cabal e colocar-se à dispo-
sição, tanto em São Paulo 
quanto em Brasília”, afi r-

ma o prefeito José Carlos 
Hori.

Jardim também trouxe 
detalhes de uma emenda 
de R$ 500 mil que será 
destinado às reformas 
do Ciaf Centro e Posto de 
Saúde. “Fico muito feliz 
em voltar a Jaboticabal e 
falar sobre esses recursos 
que foram empenhados 
no fi nal do ano passado. 
Em breve esse dinheiro 
estará na conta do mu-
nicípio e o prefeito Hori 
terá condições de iniciar 
essas duas importantes 
reformas”, declara Jar-
dim.

Arnaldo 
sempre foi 
um grande 
parceiro de 
Jaboticabal

Curso de culinária italiana foi 
iniciado no sábado (28)

Na manhã de sábado 
(28) 15 alunos deram iní-
cio ao curso de culiná-
ria italiana, no Centro de 
Recuperação de Alcoóla-
tras – CEREA. Promovido 
pela ONG SOS (Serviço de 
Obras Sociais), o evento 
tem como objetivo trans-
mitir conhecimento e ca-
pacitar futuros profi ssio-
nais.

Com carga horária de 
16 horas, o evento foi di-
vidido em quatro aulas 
(aos sábados) e está sen-
do ministrado pelo chef 
ribeirãopretano Douglas 
Guimarães. Ao término, 
os alunos receberão certi-
fi cado.

ONG SOS promove o evento no CEREA

Parabéns ao aluno do Novo Anglo 
Jaboticabal

Conhecido como 
um dos vestibulares 
mais difíceis e con-
corridos do País, a 
USP de Ribeirão Pre-
to é o sonho de mui-
tos alunos que es-
colheram medicina 
como profissão.

Rayner Noraschi. 
Está entre os apro-
vados. Vindo de es-
cola pública, fez o 
cursinho do Novo 
Anglo jaboticabal e 
passou em 15º lugar. 
O aluno do Novo An-
glo Jaboticabal não 
se intimidou com a 
concorrência e pro-
vou que dedicação, 
disciplina e educa-
ção de qualidade 
fazem a diferença 
para conquistar uma 

Neste ano, relação de candidatos por vaga para o curso 
de medicina do câmpus de Ribeirão Preto foi de 75,58; 

crescimento da procura foi de 50% em dois anos
vaga e transformar a 
vida de uma pessoa.

No Novo Anglo ja-
boticabal o aluno 
teve professores 
de altíssimo nível, 
plantões presen-
ciais o ano todo, 
aulas de aprofun-
damento, aulas aos 
sábados, simulados, 
suporte on line  e 
excelente material 
didático, provando 
por que é o que mais 
aprova em medicina 
no país, sendo imba-
tível na medicina. 

Em muitas univer-
sidades públicas 
cerca de 50% dos 
alunos vieram do  
Anglo.

Só o Aglo aprova 
como o Anglo!


