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Jaboticabal luta para aprovar recursos em 
saneamento básico

O prefeito José Car-
los Hori foi à Brasília 
(DF) lutar por novos 
recursos para Jabo-
ticabal. Em reunião 
com o secretário Na-
cional de Saneamen-
to Ambiental, Alceu 
Segamarchi Junior, na 
terça-feira (07), Hori 
mostrou a importân-
cia de três projetos 
– perfuração de po-
ços, de reservatórios 
e obras na ETA (Es-
tação de Tratamen-
to de Água), para so-

Equipe apresentará projeto executivo até abril; governo federal investirá, ao todo, 
R$ 2 bilhões no setor

lucionar problemas 
de abastecimento de 
água. 

O presidente da As-
semae, Aparecido Ho-
jaij, e o presidente do 
SAAEJ, André Nozaki, 
participaram da audi-
ência. “Temos um óti-
mo relacionamento 
com a Assemae e o go-
verno federal. Vamos 
unir forças e batalhar 
para abrir novas por-
tas à Jaboticabal. 

Novos bairros recebem operação “Cidade Linda é 
Cidade Limpa”

As ruas e avenidas 
de Jaboticabal conti-
nuam recebendo as 
equipes da operação 
“Cidade Linda é Cida-
de Limpa”. Nesta se-
mana Vila Industrial, 
Santa Luzia, Santa 
Teresa, Vila Borsari 
e Nova Aparecida fo-
ram roçadas.

“A limpeza das ruas 
e avenidas continua. 

Ruas da Vila Industrial, Santa Luzia, Santa Teresa, Vila Borsari e Nova Aparecida 
estão sendo limpas

Áreas verdes, pra-
ças, calçadas, guias e 
sarjetas estão sendo 
limpas e boa parte da 
cidade já foi benefi -
ciada. Aproveito para 
pedir a cooperação 
da população ajudan-
do na manutenção do 
serviço...”

Prefeito Hori participa de abertura da primeira 
sessão ordinária de 2017

Na noite de se-
gunda-feira (06) 
aconteceu a pri-
meira sessão ordi-
nária da legislatu-
ra 2017 – 2020. O 
prefeito José Car-
los Hori discursou 
sobre a sintonia 
de todas as esferas 
da sociedade para 
o bom desenvolvi-

Hori ressaltou a importância do legislativo, a parceria entre poderes e os desafi os para os 
próximos quatro anos

mento de Jabotica-
bal.

“Em tempos de 
crise é fundamen-
tal uma sintonia 
entre a Câmara, 
a Prefeitura e a 
sociedade civil. 
Aproveitei o início 
de trabalhos para 
esclarecer a todos 
sobre a atual si-

tuação do municí-
pio, dos primeiros 
avanços e, princi-
palmente, da res-
ponsabilidade em 
colocar nossa cida-
de novamente nos 
trilhos”.

A Câmara Municipal de Jaboticabal abriu, na 
segunda-feira (06/02), o ano Legislativo de 2017

A primeira sessão 
ordinária da 17ª Le-
gislatura foi destina-
da à apresentação da 
mensagem do Poder 
Executivo, além da 
defi nição das com-
posições das Comis-
sões Permanentes e 
da leitura de seis no-
vas proposituras, que 
passam a tramitar na 
Casa.
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FIQUE SABENDO

Rede Social de Proteção dos Direitos da Criança e 
do Adolescente realiza primeira reunião de 2017

Aconteceu na terça-
feira (07), na Câmara Mu-
nicipal, a primeira reu-
nião de Rede Social de 
Proteção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
Representantes de várias 
entidades, da Prefeitura, 
Ministério Público e Judi-
ciário marcaram presen-
tes.

O encontro serviu para 
apresentação da nova 
equipe de trabalho da 
Prefeitura de Jabotica-
bal. “Com a mudança de 
governo, a partir de ago-
ra outros representantes 
de secretarias e departa-
mentos da prefeitura vão 
participar das reuniões. 
O Prefeito Hori tem gran-
de estima por esse grupo, 
principalmente pela sua 
participação fundamen-
tal, desde a sua formação. 
A prefeitura de Jabotica-
bal está de braços abertos 
para acolher a rede e co-
laborar com suas ações”, 
afi rma a secretária interi-

na de Assistência Social, 
Elivaine Silva.

Além da apresentação 
da nova equipe de traba-
lho, fi caram defi nidas as 
datas das próximas reuni-
ões e observações impor-
tantes sobre a metodolo-
gia de trabalho. “A rede 
presta um importante 
trabalho em Jaboticabal, 
defendendo os direitos de 
nossas crianças e adoles-
centes. Agora o objetivo 
é intensifi car este traba-
lho analisando cada caso 
de acordo com o sistema 
de garantia de direitos do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

SEBRAE Aqui inicia projeto de 
incentivo ao setor de construção civil

O Sebrae Aqui, em par-
ceria com a Prefeitura 
de Jaboticabal, inicia um 
novo projeto para auxiliar 
na gestão de pequenos 
negócios. O “Comércio – 
Material de Construção” 
fomentará o setor de ma-
terial elétrico, construção, 
ferragens, madeira, ferra-

mentas, vidros, cimento e 
de tintas. Uma consultora 
já está visitando as em-
presas interessadas.

Para a diretora da Cen-
tral do Empreendedor, Va-
nessa Gonçalves, o grande 
diferencial está no forma-
to. “Valorizamos a gestão 
empresarial, o planeja-
mento estratégico, gestão 
fi nanceira, recursos hu-
manos, marketing e ações 
de mercado. O relaciona-
mento e as parcerias são 
as chaves para o suces-

so – seja com indústrias, 
empresas de serviços do 
setor ou eventos integra-
dos da cadeia produtiva”, 
esclarece.

O projeto será realizado 
durante todo o ano, com 
a consultoria de Luciana 
Leal. Todas as atividades 
receberão acompanha-
mento do Sebrae SP para 
mensuração dos resulta-
dos obtidos e os partici-
pantes receberão capaci-
tação exclusiva para seu 
segmento.

VAMOS RELEMBRAR?!

Começa ano letivo na Rede 
Municipal de Jaboticabal

Começou na terça-feira 
(07), mais um ano letivo 
na rede municipal de edu-
cação. As unidades estive-
ram prontas para receber 
mais de quatro mil alunos 
do primeiro ao nono ano. 
Jaboticabal conta com 11 
escolas distribuídas em 
toda cidade.

“É com muito prazer 
que recebemos os nos-
sos alunos. Mesmo com o 
pouco tempo para organi-
zar as unidades, todas as 
escolas estão prontas para 
mais um ano letivo. Deta-
lhes importantes como 
alimentação de qualida-
de, passe escolar e ma-
terial foram organizados 
pela secretaria”, afi rma o 
secretário de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins.

Ensino de qualidade – 

A Prefeitura de Jabotica-
bal acredita no potencial 
do seu quadro de profes-
sores e profi ssionais da 
educação. “O prefeito Hori 
sempre investiu na forma-
ção dos funcionários da 
educação, garantindo pos-
sibilidades de cursar fa-
culdade e pós-graduação. 
Espero que o investimento 
e o compromisso de nos-
sas educadoras garantam 
uma formação de qualida-
de aos alunos da rede mu-
nicipal”, fi naliza Martins. 

Inscrições para cursos pro! ssionalizantes dos 
CRAS 

As inscrições para as 
ofi cinas profi ssionalizan-
tes dos CRAS em Jabotica-
bal começaram  dia 06, até 
até 8 de fevereiro. As aulas 
começam em 6 de março.

Aos interessados, CPF e 
RG até um dos CRAS para 
garantir uma das vagas. 
São várias opções distri-
buídas entre as unidades. 
“A crise econômica exige 
criatividade. Os cursos 

garantem a formação ne-
cessária para que os alu-
nos ingressem no merca-
do de trabalho”, afi rma a 
secretária interina de As-
sistência Social, Elivaine 
Almeida.

Acompanhe abaixo as 
opções de cursos por uni-
dade:

CRAS I (Rua Vitório 
Brendolan, 201 – Grajaú)

• Culinária, cabelei-
reiro, panifi cação, artesa-
nato (idade mínima: 18 
anos)

Manicure (idade míni-
ma: 16 anos)

CRAS II (Avenida Dou-
glas Fogaça de Aguiar, 32 
– CDHU)

• Reaproveitamento 
de alimentos e dieta ali-
mentar, panifi cação e culi-
nária (idade mínima: 18 
anos)

Bordado (idade mínima: 
13 anos)

CRAS III (Rua José Mar-
fará, 160 – Parque 1º de 
Maio)

• Manicure (idade 
mínima: 16 anos)

Pintura e Bordado (ida-
de mínima: 13 anos)

Para mais informações, 
o telefone de contato da 
Secretaria de Assistência 
Social é (16) 3203-6080.

Há 12 anos, o jornalista 
e apresentador do Cida-
de Alerta, da TV Record, 
Marcelo Rezende visitava 

Corta pra mim!

Inscrições até 8 de 
fevereiro

Além de conhecer 
nova equipe 
de trabalho da 
Prefeitura, grupo 
de! niu mudanças 
na forma de atuação

Escolas estão 
preparadas para o 
retorno de mais de 4 
mil alunos

Jaboticabal é a 
única cidade da 
região a receber o 
projeto

Repartições públicas fecham no feriado de 
carnaval em Jaboticabal

Em virtude do carnaval 
(28 de fevereiro), a Pre-
feitura Municipal de Ja-
boticabal decretou ponto 
facultativo no município, 

Serviços básicos 
serão mantidos; 
atividades nas 
demais repartições 
voltam ao normal 

na segunda-feira (27) e 
na quarta-feira de cinzas 
(01). Por isso, os prédios 
municipais estarão aber-
tos até sexta-feira (24) e 
retornam às atividades 
normais após o feriado 
prolongado, na quinta-
feira (02).

Apesar do ponto facul-
tativo, a Prefeitura man-
terá os plantões nos prin-
cipais serviços públicos 
do município. De acordo 

com a Portaria 123, de 
02/02/17, todos os ser-
viços de natureza inadiá-
veis serão mantidos, em 
especial, na UPA – Unidade 
de Pronto Atendimento, 
SAMU, Cemitério Munici-
pal, Bombeiros, Terminal 
Rodoviário e os serviços 
de vigilância.

Mais informações na 
Secretaria de Adminis-
tração, pelo telefone (16) 
3209-3314.

Jaboticabal e conhecia os 
estúdios da rádio GAZETA 
FM. Demonstrando muita 
simpatia, Rezende contou 

um pouco sobre a sua car-
reira e falou sobre a im-
portância do rádio como 
veículo de comunicação
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incentivo ao setor de construção civil

– seja com indústrias, 
do 

integra-
produtiva”, 

O projeto será realizado 
o ano, com 

a consultoria de Luciana 
Todas as atividades 

acompanha-
para 

resulta-
e os partici-

capaci-
seu 

TUDO NASCE TUDO VIVE, TUDO É ETERNO

da ignorância. Sonhamos com 
dias melhores, para acordar-
mos com manhãs de luz e de 
amor. Vibramos felicidade para 
nascermos nos minutos que 
enobrecem a vontade de ca-
minharmos na direção da luz 
eterna, nos pontos de cores, 
que formam as energias pu-
ras que vem de DEUS E DE JE-
SUS.  DEUS pode curar e JESUS 
AMAR E PERDOAR. Precisamos 
construir um caminho seguro, 
para andarmos apoiados na fé, 
esperança e caridade. Produtos 
do trabalho árduo de vivermos 
sonhando com a esperança, 
sabermos que somos eternos 
em ESPÍRITO, da seara que tem 
que ser iluminada, para proje-
tar luzes brilhantes, que fazem 
crescer as oportunidades de 
realizarmos nossos desejos. 
Sonharmos é muito bom, rea-
lizarmos é muito melhor, ven-
cermos nascendo, certeza de 
que somos eternos trabalhado-
res na construção de ideais, le-
vando a semente da esperança, 
da caridade pura, que sempre 
estará presente no mundo das 
ilusões. Precisamos nos des-

Reencarnamos e voltamos 
a viver num corpo. Deus, na 
sua justiça, nos concede uma 
vida para resgatarmos o que 
de errado fi zemos em vidas 
anteriores, nas passagens 
por planos de evolução. Tudo 
pode mudar, com alterações 
nos modos estabelecidos, an-
tes de voltarmos a um corpo 
material, pronto para nos re-
ceber mais uma vez. As vidas 
sucessivas sofrem transforma-
ções, para melhorarmos nos-
so índice de aproveitamento 
diante das provas e expiações 
cabíveis, para que os sonhos 
e realidades se concretizem e 
saiam do mundo das trevas e 

pertar para a luz, para o amor 
e o perdão, cultivar a esperan-
ça, fazer nascer à fé e praticar 
a caridade. Acreditarmos na 
imortalidade do espírito, na 
vida além túmulo e na REEN-
CARNAÇÃO.               

A VERDADE TEM QUE APA-
RECER...

O tempo marca tudo, pode 
transformar em amor e perdão. 
É só eliminarmos a ignorância, 
nascendo à luz da sabedoria, 
do poder de vencermos as tre-
vas.

 Um mundo novo é acredi-
tarmos que DEUS existe. So-
mos imortais em ESPÍRITO. 
É só procurarmos o caminho 
seguro do entendimento, que 
nasce num mundo novo, re-
pleto de ensinamentos, vivi-
dos pelo exemplo e praticados 
dentro da caridade. O  tempo 
se encarrega de transformar 
os pensamentos, as atitudes, 
os falsos profetas, os ignoran-
tes que se perdem nos tempos 
idos da eternidade. Sonhamos 
com a morada da felicidade. 
Os tesouros estão guardados  
nos cofres da fé,iluminados 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Deus diz claramente: nós, 
que fomos alcançados pela 
graça do derramamento do 
Espírito Santo de Deus, o 
qual vem acontecendo na 
Igreja Católica, desde 1967, 
somos também convocados 
para uma “guerra santa”, e já 
fomos enviados para a frente 
de batalha. Aproximem-se, 
subam todos os homens de 

 Monsenhor Jonas Abib

Somos convocados para a 
guerra santa do Senhor

na esperança e  fortalecidos 
pela humildade, guiados pelo 
exemplo de JESUS  no madei-
ro, perdoando seus algozes. 
PAI,  perdoa... porque eles não 
sabem o que estão fazendo. A 
evolução transforma e modifi -
ca a humanidade dos mundos 
de transição, dentro da lei do 
KARMA, de causa e efeito.   

A CAMINHADA É LONGA E 
REPLETA DE ALTOS E BAIXOS, 
DE LUZES E TREVAS, DE OR-
GULHO E HUMILDADE. TEMOS 
QUE VENCER AS TREVAS E A 
IGNORANCIA. 

A FÉ TRAZ A LUZ DA ESPE-
RANÇA.

VIVEMOS O ONTEM, NAS-
CEMOS NOVAMENTE HOJE, E 
PARTIREMOS PARA O AMANHÃ. 
SEMPRE COM  A ESPERANÇA 
DE SERMOS FELIZES, PROCU-
RANDO GUARDAR NO CORA-
ÇÃO O AMOR, O PERDÃO E A 
FELICIDADE. COMO ESTEIOS,  
PARA SAIRMOS COMO ENVIA-
DOS DO BEM, SEGUIDORES DA 
BOA NOVA. VIVA E ILUMINADA, 
PARA  SERMOS OS TESTEMU-
NHOS DAS LEIS DE DEUS E OS 
EXEMPLOS DE  JESUS.      

guerra! O Senhor nos dá um 
nome: “Somos homens de 
guerra”. Em hebraico, esse 
termo é “guibor”. Somos 
guerreiros, somos da tropa 
de elite do Senhor, convo-
cados e adestrados pelo Es-
pírito Santo que recebemos. 
Somos impulsionados para 
a frente de batalha como os 
valentes guerreiros do Se-
nhor dos Exércitos. Somos 
convocados para a guerra 
santa! Lembrando que as 
nossas lutas não são contra 
homens de carne e sangue, 
mas contra os espíritos ma-
lignos espalhados pelos ares. 
Vamos combater, com as ar-
mas espirituais que o Senhor 
nos deu, a Palavra de Deus, 
a Eucaristia, o Santo Rosário, 
a confi ssão, o jejum e tantos 
outros meios de estar com 
Ele no nosso dia a dia. Seu 
irmão,

Fim do tunel?

A CISÃO DA ORCRIM

O mercado fi nanceiro re-
duziu mais uma vez a pro-
jeção para a infl ação deste 
ano. A estimativa para o Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) é 
de 4,64%.

No Boletim Focus, ela-

Imperativos de consciên-
cia signifi cam muito para 
mim. Meu grilo falante fala. 
Isso por um lado. Por outro, 
o senso de realidade me faz 
entender o peso dos fatos e 
a força das circunstâncias. 
Faz saber que o bem pode 
estar onde, não havendo es-
trada, torna necessário usar 
um off  road. Então, queren-
do o bem do meu país e à luz 
do que sei sobre nossa po-
lítica, trago estas refl exões 
aos tantos que, como eu, 
nos mobilizamos pelo impe-
achment de Dilma Rousseff .  

Se nós, os milhões que 
nos integramos naquelas 
jornadas cívicas, não nos es-
forçarmos para entender os 
fatos, identifi car e adotar a 
atitude correta ante o mo-
mento atual da política bra-
sileira, poderemos fi car na 
posição de coniventes com o 
que está acontecendo, ou es-

vel de Utilização da Capaci-
dade Instalada (Nuci), saindo 
de 72,9% para 74,6% - ainda 
distante da média histórica, 
que é 79,1%.

Entretanto, a previsão 
para a expansão do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2017 
foi reduzida de 0,50% para 
0,49%. Por outro lado, a pro-
jeção para o ano que vem me-
lhorou e economistas agora 
falam em uma expansão de 
2,25%, ante 2,20% na sema-
na anterior. Estes números 
resultam do maior controle 
fi scal, de medidas que al-
teraram o artifi cialismo de 
preços anteriores e revelam 
uma penosa reconstrução da 
confi ança.

São números que podem 
ser considerados animado-
res, mas que não garantem a 

ria Victória Benevides, cujo 
pedagogo é Paulo Freire e 
cujo político referencial é 
Luiz Inácio Lula da Silva.

É claro, também, que nos-
so objetivo nas ruas, duran-
te a viabilização política do 
impeachment, não era des-
tituir Dilma para empossar 
Michel Temer. A posse do vi-
ce-presidente eleito com ela 
foi o desdobramento cons-
titucional do afastamento 
da mandatária. E só alguém 
muito ingênuo, mormente 
à luz do que já se sabia em 
meados de 2015 sobre a par-
ticipação de congressistas 
do PMDB e do PP nos crimes 
investigados pela Lava Jato, 
poderia aguardar, na sequ-
ência, um governo de hono-
ráveis espartanos. Mesmo 
que houvesse número sufi -
ciente de tais cidadãos no 
Congresso Nacional, compor 
governo só com eles não ar-

borado semanalmente pelo 
Banco Central (BC) com base 
em projeções de instituições 
fi nanceiras para os principais 
indicadores econômicos, a 
projeção para a infl ação está 
bem próxima do centro da 
meta, que é 4,5%. Para 2018, 
projeta 4,5%.

De acordo com a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), 
também há bons resultados 
no Índice de Confi ança do 
Consumidor (ICC), que de de-
zembro de 2016 para janeiro 
de 2017 subiu de 73,1 pon-
tos para 79,3 pontos, maior 
alta desde janeiro de 2006.

O índice de Confi ança Em-
presarial (ICE) também subiu, 
foram 3,8 pontos entre de-
zembro e janeiro, alcançando 
82,3 pontos. Outra elevação 
no mesmo período foi no Ní-

colher a atitude errada ante 
o que vemos. Não! A ética, 
para nós, não está em nego-
ciação. O que se discute são 
as alternativas para o país. 
Governo petista nunca mais 
será alternativa. Caiu de po-
dre e de tanto maltratar a 
democracia com a mentira e 
o engodo. E caiu porque a in-
qualifi cável gestão de Dilma 
Rousseff  apenas concretizou 
o desastre cuidadosamente 
arquitetado no governo não 
menos transviado de Luis 
Inácio Lula da Silva. Este, ir-
responsavelmente, semeou 
na planície dos anos bons a 
catástrofe que Dilma colhe-
ria nas escarpas. Não tinha 
e não tem como dar certo o 
governo de um partido cuja 
orientação econômica segue 
a linha de Celso Furtado e 
Maria da Conceição Tava-
res, cuja fi lósofa é Marilena 
Chauí, cuja socióloga é Ma-

volta do poder de consumo e 
as vagas para 12 milhões de 
brasileiros desempregados. 
É preciso que o Governo Fe-
deral persista no rigor fi scal 
e que sinalize compromisso 
com a retomada econômica, 
determinando medidas mi-
croeconômicas que fortale-
çam os negócios e o consu-
mo.

A diminuição, em novem-
bro de 2016, da taxa Selic de 
14% para 13,75% foi muito 
positiva. Em janeiro, mais 
uma redução, desta vez para 
13%. Para as instituições fi -
nanceiras, a Selic encerrará 
2017 em 9,5% ao ano e 2018 
em 9% ao ano. Esse corte dos 
juros em ritmo mais acelera-
do foi muito bem recebido.

Preocupa neste instante a 
questão cambial. Após uma 

regimentaria base sufi ciente 
para aprovar nem mesmo 
um voto de louvor a Madre 
Teresa de Calcutá.

São duras estas observa-
ções? Perdoem-me, mas es-
tão moldadas na realidade. 
A Orcrim, a organização cri-
minosa no foco da Operação 
Lava Jato, cindiu-se durante 
o processo de impeachment. 
Foi ruptura política, mas 
não foi uma cisão à morte, 
como as que ocorrem entre 
as forças mais ferozes do 
crime organizado. A prova 
disso surgiu na madruga-
da do dia 30 de novembro, 
quando o plenário da Câma-
ra dos Deputados aprovou, 
pelas avessas, o pacote an-
ticorrupção. Em fraternal 
algazarra, 313 macaquinhos 
cuidavam, juntos, dos pró-
prios rabos.

“O governo Temer tam-
bém não deveria cair?”.  

desvalorização do real, ob-
tivemos signifi cativo avanço 
do superávit comercial, nos-
sas exportações cresceram. 
Agora com o dólar na casa de 
R$ 3,20/R$3,10, para mim 
parece evidente que precisa-
mos evitar uma valorização 
do real que comprometa nos-
sa competitividade.

Mas é preciso que o gover-
no de Michel Temer vá além. 
Agora com seu partido, o 
PMDB, presidindo tanto a Câ-
mara dos Deputados quanto 
o Senado Federal, é hora de 
colocar em pauta as refor-
mas trabalhista, política, fi s-
cal e previdenciária.

É preciso mais do que 
nunca empenho nas mudan-
ças estruturais profundas e 
corajosas, atacando pontos 
importantes que hoje inibem 

Essa pergunta pode compa-
recer aos lábios de muitos 
leitores. “Deus nos livre 
disso!”, respondo. Num sis-
tema presidencialista, em 
que os processos de subs-
tituição de governantes se 
arrastam pelo tempo e com 
os transtornos que aca-
bamos de presenciar, um 
novo impeachment seria 
total irresponsabilidade. 
Ademais, não teria qual-
quer viabilidade política, 
visto que Temer dispõe de 
sólida base de apoio. Ele 
só pode ser atingido por 
uma decisão do TSE que 
venha a derrubar a chapa 
Dilma-Temer. Mas isso está 
longe de ser desejável, ao 
menos por quem quer o 
bem do país e almeja, em 
favor de 12 milhões de de-
sempregados, que saiamos 
da crise que sufoca o setor 
privado e o setor público 

OBEDECER! 

Obedecer é melhor do que 
sacrifi car, porém muitos pa-
recem não estar preocupado 
com isso, pensam que po-
dem fazer tudo, sem sofrer 

lar ao seu coração que uma 
coisa é errada, não resista 
em fazer, você pode pagar 
um preço muito caro, ape-
nas obedeça-O. Ele conhece 
todos os caminhos, antes 
mesmo de você começar a 
caminhar. Não faça como o 
rei Saul. Deus tinha escolhi-
do e ungido ele para ser o rei 
de Israel, mas ele não obede-
ceu à Palavra do Senhor. An-
tes, preferiu andar em seus 
próprios caminhos, fazendo 
o que parecia bom aos seus 
próprios olhos. Deus deu 
uma ordem para ele, des-
truir todos os inimigos, mas 

as consequências, mas estão 
completamente errados, por-
que um dia todos darão con-
ta de tudo o que fi zeram ou 
deixaram de fazer. Por isso, 
é muito importante prestar 
atenção no que Deus está 
falando ao seu coração, para 
você fazer, tanto na vida físi-
ca, como na vida espiritual. 
Não perca mais tempo, co-
mece hoje mesmo a buscar 
a direção de Deus para sua 
vida, servido ao Senhor com 
um coração inteiro. Ele tem 
tantas coisas maravilhosas 
para fazer em você e atra-
vés de você. Quando Ele fa-

ele poupou vida de alguns, 
pensando que estaria agra-
dando a Deus com aquela 
atitude, infelizmente perdeu 
o melhor de Deus. Foi repro-
vado e o Espirito do Senhor 
se retirou dele. Que tristeza 
foi para ele, quando tudo 
isso aconteceu, ao invés de 
buscar o arrependimento 
para salvar a sua vida, ele foi 
se afundando cada vez mais 
no erro, jogando culpa nos 
outros, pensando que podia 
se dar bem. Quantos que não 
estão vivendo dessa manei-
ra, sem a direção do Senhor, 
fazendo tudo sem se preo-

cuparem se estão agradando 
a Deus ou não. Quando são 
descobertos, não assumem o 
erro, tentam escapar dizen-
do que fi zeram, porque não 
tiveram outra opção, mas 
isto é uma grande mentira e 
se não se arrepender, sofre-
rão por toda a eternidade, 
sem Deus. Saul deixou o ini-
migo entrar no seu coração, 
colocando todos os tipos de 
pensamentos negativos e 
desejos errados, levando a 
destruição do seu reinado 
e de toda a sua família. Que 
tristeza, quando despreza-
mos a Palavra de Deus. Você 

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

pode e deve fazer a diferen-
ça para ter uma vida melhor, 
simplesmente obedecendo a 
Palavra do Senhor. Lembre-
se que Deus não tem prazer 
em sacrífi cos, mas sim, em 
que obedeça a sua Palavra. 
Eis que o obedecer é melhor 
do que sacrifi car. (Leia I Sa-
muel 15). Esta é a minha ora-
ção. Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com 

o nosso crescimento econô-
mico.

O Brasil necessita de es-
tabilidade política e regras 
estáveis para ser atrativo ao 
mundo, voltar a atrair inves-
timentos estrangeiros por 
meio de privatizações, con-
cessões e parcerias público-
privadas.

Isto cria condições para 
alterar a deplorável situação 
dos orçamentos das famí-
lias brasileiras – endividadas 
e sem condições de saldar 
seus débitos.

Depois de anos de crise, 
parece que fi nalmente vis-
lumbramos o “fi m do túnel”, 
que a luz da estabilidade e as 
reformas estruturais orien-
tem os próximos passos.

nacional, com pesados re-
flexos na vida de todos. 
Que se levantem os sigilos 
para que a nomenclatura 
do crime se torne conheci-
da antes de 2018, e sigam 
seu imprescindível curso 
os processos criminais. Mas 
que a roda da gestão conti-
nue girando. Nova e crescen-
te instabilidade, desejada 
por irresponsáveis, só acres-
centaria danos ao que já está 
danado de ruim.

Começa ano letivo na Rede 

A Prefeitura de Jabotica-
bal acredita no potencial 
do seu quadro de profes-
sores e profi ssionais da 
educação. “O prefeito Hori 
sempre investiu na forma-
ção dos funcionários da 
educação, garantindo pos-
sibilidades de cursar fa-
culdade e pós-graduação. 
Espero que o investimento 
e o compromisso de nos-
sas educadoras garantam 
uma formação de qualida-
de aos alunos da rede mu-
nicipal”, fi naliza Martins. 

 PROFESSOR BENÊ

CONVIVÊNCIA

Desde o início dos 
tempos, convivência 
difere-se totalmente do 
agrupamento ou proxi-
midade. ¨convivência¨  
implica ¨unidade psico-

lógica¨ que fundamen-
talmente distingue-se 
de agrupamento.

Minerais amontoam-
se; vegetais pluralizam-
se; irracionais agru-
pam-se por força dos 
¨instintos¨ pois falta-
lhes o consciente.

Convivência requer 
unidade psicológica que 
se manifesta em ¨ diá-
logo¨ consequente  da 
¨consciência¨.

Talvez estejamos 
lembrados da narração 
bíblica sobre ¨Caim 

e Abel¨. Entre ambos 
houve diálogo, mas um 
deles calou o outro para 
eliminar a situação de 
fraternidade. Um irmão 
ignora o outro porque 
só ele queria ser o su-
jeito dos bens da fa-
mília! Para nós essa 
parábola é uma lição 
educativa sobre a  ¨fra-
ternidade¨.

Ninguém é proprie-
tário único dos ¨bens 
terrenos¨. Caim era 
contrário a esta ver-
dade e eliminou o ir-

mão, abocanhando as-
sim a riqueza de seus 
pais.

Sempre houve muitos 
Cains desejosos de se-
rem os herdeiros únicos 
da vida. Para os Abeis: 
¨quiçá alguns¨ restos 
de sobra¨.

Assim a vida em ple-
nitude é para alguns e 
o resto, migalhas para a 
multidão.

Pior que tudo: um 
¨dilúvio de corrupção¨ 
inunda todas as áreas 
do viver humano!

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE 
JABOTICABAL-SP

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os senhores sócios da ASSOCIA-
ÇÃO NIPO BRASILEIRA DE JABOTICABAL, sito à Rodo-
via Nisoji Fuzisaki, Clube de Campo, para se reunirem em AS-
SEMBÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no dia 17 de 
fevereiro de 2017, às 19:30 horas, na sede de A.N.B. afi m de 
discutirem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

a) Eleição da Diretoria Executiva
b) Outros Assuntos de Interesse Social

Jaboticabal. 06 de fevereiro de 2017.

Prof Dr. Joji Ariki
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE JABOTICABAL
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A primeira sessão ordi-
nária da 17ª Legislatura 
foi destinada à apresen-
tação da mensagem do 
Poder Executivo, além da 
defi nição das composi-
ções das Comissões Per-
manentes e da leitura de 
seis novas proposituras, 
que passam a tramitar 
na Casa. A próxima ses-
são está marcada para o 
dia 20 de fevereiro, com 
início às 20 horas. 

Ao iniciar a reunião 
plenária, o presidente 
da Câmara, Dr. Edu Fe-
nerich, instalou a nova 
sessão legislativa e con-
cedeu a palavra ao che-
fe do Poder Executivo, 
José Carlos Hori, para a 
mensagem do Governo. 
Durante seu discurso, o 
prefeito reforçou a im-
portância do diálogo e 
falou sobre ações para 
driblar as difi culdades 
fi nanceiras. “Jaboticabal 
precisa de união... Te-
nham a certeza de que a 
prefeitura está de portas 
abertas. Óbvio que tem 
coisas que conseguimos 
resolver rapidamente, 
outras nem tão rápido. 
É a mesma coisa que fa-
lar de buracos hoje na 
cidade. Estamos tapan-
do de acordo com o que 
a prefeitura pode fazer. 
A quantidade de buraco 
é imensa... Nós vamos 
enfrentar essa crise com 
muita tranquilidade e 
energia. Já fi zemos gran-
des cortes. Vamos man-
dar para Câmara a extin-
ção de quase 86 cargos 
de assessoria. Estamos 
cortando contratos, alu-
guéis...”, garantiu Hori. 
Segundo ainda o prefei-
to, o Governo projeta 
uma economia de R$ 2 
milhões neste ano, com 
a extinção de cargos de 
assessoria, cortes e revi-

sões contratuais.
Após o pronunciamen-

to do prefeito, a tribu-
na foi aberta para o uso 
dos parlamentares. Cada 
vereador dispôs de 11 
minutos para suas mani-
festações. Grande parte 
dos vereadores aprovei-
tou para falar sobre as 
atividades já desenvolvi-
das ao longo do mês de 
janeiro, como as buscas 
por recursos nas esferas 
estaduais, e para convi-
dar a população a par-
ticipar das atividades 
legislativas com mais 
frequência e responsa-
bilidade. Dona Cidinha 
abriu os discursos, se-
guida pelos vereado-
res Ednei Valêncio, João 
Bassi, Luis Carlos Fer-
nandes, Paulo Henrique 
Advogado, Beto Ariki, 
Samuel Cunha, Wilsinho 
Locutor e Pepa Servido-
ne. Confi ra os discursos 

na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br)

Sem Ordem Do Dia 
para votação, uma vez 
que não havia projetos 
tramitando (todas as 
proposições não aprova-
das devem ser arquiva-
das no término de cada 
Legislatura), o chefe do 
Legislativo, Dr. Edu Fe-
nerich, divulgou a defi -
nição dos membros que 
passam a compor as Co-
missões Permanentes da 
Casa. 

Ao todo, a Câmara 
conta com dez comis-
sões permanentes: Jus-
tiça e Redação; Finanças 
e Orçamento; Obras, Ser-
viços Públicos e Ativida-
des Privadas; Educação, 
Cultura, Esportes, Lazer 
e Meio Ambiente; Saúde, 
Assistência e Promoção 
Social; Ética; Direitos 
Humanos e Cidadania; 

Desenvolvimento So-
cioeconômico, Geração 
de Emprego, Indústria, 
Comércio, Agronegócio 
e Turismo; Segurança 
Pública e Plano Diretor. 
(Art. 52 do Regimento In-
terno). 

Cada comissão é res-
ponsável por analisar as 
proposições que trami-
tam no Legislativo con-
forme sua temática. An-
tes da inclusão de uma 
propositura na pauta de 
votação, todas as maté-
rias devem ser analisa-
das e receber um parecer 
da comissão a qual foi 
submetida. Vale lembrar, 
no entanto, que qualquer 
projeto pode ser incluí-
do na Ordem do Dia com 
dispensa dos pareceres 
das Comissões Perma-
nentes por requerimento 
de, no mínimo, maioria 
absoluta dos parlamen-
tares. (Art. 99 RI).

Antes de encerrar a 
sessão, o presidente da 
Câmara desejou “que 
todos tenhamos um 
mandato mais profícuo 
possível. Trabalhemos 
para isso...”, e reforçou 
os discursos dos vere-
adores, como o de Beto 
Ariki, que falou em “cho-
que de cidadania”. “As 
palavras comovem, mas 
são os exemplos que ar-
rastam. Não tem nada 
mais bonito do que esse 
plenário lotado. Essa é 
a casa do povo. Sempre 
dissemos isso. Mas do 
povo ordeiro, não dos 
baderneiros... Todavia, 
só pode reivindicar di-
reitos, quem antes cum-
prir os deveres”, discor-
reu Dr. Edu Fenerich.

Veja como fi cou a com-
posição de cada comis-
são:

Comissão de Justiça e 
Redação – Pepa Servido-
ne, Paulo Henrique e Wil-
sinho Locutor.

Comissão de Finanças 
e Orçamento – Pretto Ca-
beleireiro, Carmo Jorge 
Reino e Beto Ariki.

Comissão de Obras, 
Serviços Públicos e Ati-
vidades Privadas – João 
Bassi, Samuel Cunha e 
Daniel Rodrigues.

Comissão de Educa-
ção, Cultura, Esportes, 
Lazer e Meio Ambiente – 
Samuel Cunha, Beto Ari-
ki e Daniel Rodrigues.

Comissão de Saúde, 
Assistência e Promoção 
Social – Dona Cidinha, 
Luís Carlos Fernandes e 
Pretto Cabeleireiro.

Comissão de Ética – 
Paulo Henrique Advoga-
do, Beto Ariki, Luís Car-
los Fernandes, Samuel 
Cunha e João Bassi.

Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania – 
Ednei Valêncio, Pepa Ser-

vidone, Dona Cidinha, 
Wilsinho Locutor e Da-
niel Rodrigues.

Comissão de Desen-
volvimento Socioeconô-
mico, Geração de Empre-
go, Indústria, Comércio, 
Agronegócio e Turismo – 
Ednei Valêncio, João Bas-
si e Carmo Jorge Reino.

Comissão de Seguran-
ça Pública – Ednei Va-
lêncio, Pepa Servidone e 
Beto Ariki.

Comissão do Plano Di-
retor – Paulo Henrique 
Advogado, Luís Carlos 
Fernandes e João Bassi.

Confi ra os projetos 
que foram lidos e pas-
sam a tramitar na Câma-
ra:

Projeto de Lei nº 
01/2017 – Dispõe sobre 
abertura de créditos adi-
cionais especiais ao Po-
der Executivo

Projeto de Lei nº 
02/2017 – Dispõe sobre 
abertura de um crédito 
adicional especial ao Po-
der Executivo

Projeto de Lei nº 
03/2017 – Dispõe sobre 
a proibição da queima, 
soltura e manuseio de 
fogos de artifício e arte-
fatos pirotécnicos com 
estampido em eventos 
no Município de Jaboti-
cabal.

Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 01/2017 – 
Concede Diploma de Hon-
ra ao Mérito ao senhor 
João Alberto Carregari.

Projeto de Decreto nº 
02/2017 – Outorga Títu-
lo de Cidadão Jabotica-
balense ao Sr. Prof. Dr. 
Moacir Pazeto.

Projeto de Decreto 
Legislativo nº 03/2017 
– Denomina de “Miguel 
Ângelo Guilherme de Oli-
veira” a Sala de Serviços 
Informatizados deste Po-
der Legislativo.
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Projetos garantem aumento de vida útil do aterro 
sanitário

A destinação correta do 
lixo é um grande desafi o 
para todos os municípios. 
Os aterros sanitários que 
substituem os antigos li-
xões devem seguir uma 
série de exigências da CE-
TESB para garantir a boa 
gestão desses detritos.

Em Jaboticabal, adequa-
ções realizadas garantem 
aumento na vida útil do 
aterro e, ainda, aumentam 
a qualidade do escoamen-
to da água de chuva, redu-
zindo a produção de cho-
rume. “O lixo é um grande 
desafi o para os municí-
pios. É importante saber 
que nosso aterro sanitário 
segue rigorosamente as 
normas da CETESB, atin-
gindo a pontuação máxi-

ma segundo índice de ava-
liação desta companhia, e 
está pronto para os pró-
ximos anos, priorizando 
o nosso meio ambiente”, 
afi rma o presidente do SA-
AEJ, André Nozaki.

A obra consiste em uni-
fi car todas as células do 
aterro para utilizar os es-
paços entre essas áreas 
de depósito. Com a neces-
sidade de adequações, fo-
ram necessárias as execu-
ções de diversas obras de 
engenharia especializadas 
e de alta complexidade. 
Após a execução de todos 
os trabalhos de escavação 
e preparação do terreno, 
foram instaladas geo-
membranas de PEAD para 
garantir a impermeabili-

Células foram unifi cadas e novo sistema de drenagem foi instalado

Merenda caprichada garante 
desenvolvimento e foco nos estudos

Os alunos da rede de 
ensino de Jaboticabal vol-
taram às aulas na terça-
feira (07), recebendo no 
mínimo três refeições 
diárias - café da manhã, 
lanche e o almoço. As re-
feições garantem as ne-
cessidades nutricionais 

tão importantes ao desen-
volvimento infantil.

A qualidade da ali-
mentação escolar é fun-
damental para o desen-
volvimento dos alunos. 
“Desde os pequenos nas 
creches até os alunos 
mais velhos, todos tem 

suas necessidades e par-
ticularidades respeita-
das. Tenho muito orgulho 
dessa equipe que diaria-
mente leva refeições sau-
dáveis aos pratos de nos-
sos estudantes”, afi rma o 
prefeito José Carlos Hori.

Em Jaboticabal o com-

Com rico cardápio, acompanhamento nutricional e criatividade, mais de 22 mil refeições são 
servidas diariamente

Cidinha, 
Wilsinho Locutor e Da-
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Obras na estrada do Assentamento Terra Rica  
prosseguem a todo vapor

A estrada responsável 
pelo difícil tráfego e es-
coamento de safra ganha 
outra cara com as obras 
realizadas pela Prefeitura 
de Jaboticabal. Desde o 
início da segunda quinze-
na de janeiro, caminhões 
e máquinas realizam a ter-
raplanagem, abaulamento 
e limpeza da estrada ru-
ral.

“Os moradores sofriam 
com a falta de manuten-
ção das estradas. Diaria-

Equipes garantem segurança para veículos e escoamento da safra
mente o tráfego é muito 
grande, principalmente 
após o início das aulas. 
Pedi atenção especial para 
garantir que tudo fi cas-
se perfeito. Agradeço ao 
empenho das equipes da 
SAAMA, que diariamente 
trabalham nas proximida-
des do Assentamento Ter-
ra Rica”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

São mais de 20 quilôme-
tros de estradas recupera-
das. “Boa parte do proje-
to está concluído. Estão 
sendo feitas saídas para 
o escoamento de águas da 
chuva e ‘morrinhos’ para 
o controle da velocidade 
no local. Em alguns pon-
tos a estrada fi cou mais 

larga, garantindo mais 
qualidade no escoamento 
da safra produzida pelos 
assentados”, declara o se-
cretário de Obras e Servi-
ços Públicos, José Carlos 
Abreu.

Conservação de estra-
das rurais – Na última se-
mana, a SAAMA precisou 
voltar à estrada de aces-
so ao Clube de Campo 
Prainha. Após oito dias 
da conclusão da limpe-
za, entulhos, restos de 
podas de árvores e lixo 
foram descartados no lo-
cal. A limpeza foi refeita 
e a prefeitura pede a co-
operação para que o lixo 
seja descartado no Aterro 
Sanitário. 

dade do solo, reduzindo 
o risco de contaminações, 
além da implantação de 
sistemas de drenagem de 
chorume e de gases.

Todo sistema de dre-
nagem de águas pluviais 
foi refeito para melhorar 
o escoamento da água 
de chuva. “Com as ade-
quações toda água escor-
re rapidamente. Com o 
menor tempo de conta-
to sobre o maciço, o ris-
co dessa água tornar-se 
chorume é muito menor. 
Além da contaminação 
da água, o novo sistema 
também difi culta a for-
mação de erosões no ca-
minho da água”, declara 
o presidente do SAAEJ, 
André Nozaki.

Os moradores 
sofriam com a falta 
de manutenção das 
estradas

promisso com a seguran-
ça alimentar vai muito 
além de simplesmente 
criar um cardápio e dis-
tribuir entre as escolas. 
Desde a qualidade do ali-
mento que chega à Mini 
Usina até a capacitação 
de cozinheiras e auxilia-
res é levado a sério pelo 
Departamento de Alimen-
tação Escolar. “A preocu-
pação com a qualidade 
do alimento é constante, 
seja na conservação, no 
transporte ou acomoda-
ção nas escolas. O retor-
no é muito bom. Cada 
vez mais os alunos estão 
aderindo e entendendo 
a importância de uma 
alimentação mais saudá-
vel”, declara a diretora 
do Departamento de Ali-
mentação Escolar, Karina 
Demani.

Organização do car-
dápio – Todo alimento 
é avaliado antes de ser 

adicionado ao cardápio 
seguindo rígidas normas 
higiênicas e sanitárias. 
As receitas são padroni-
zadas para garantir a uni-
formidade entre todas as 
escolas. 

A nutricionista e res-
ponsável técnica, Fran-
cille Decenço, ressalta as 
iniciativas adotadas para 
enriquecer ainda mais o 
cardápio nas escolas de 
Jaboticabal. “Em janeiro, 
várias cozinheiras apro-
veitaram para trabalhar 
em receitas mais atraen-
tes aos alunos e que ga-
rantam os princípios de 
uma alimentação saudá-
vel. Foram produzidos 
hambúrgueres e enrola-
dinhos saudáveis. Todo 
material produzido foi 
armazenado de acordo 
com as normas técnicas 
e agora será distribuído 
nas escolas para que as 
cozinheiras possam enri-

quecer os cardápio, prin-
cipalmente nas escolas 
de período integral”.

Horta Municipal e Bata-
ta Doce – A horta mantida 
pela Prefeitura de Jaboti-
cabal produz as verduras 
e legumes da merenda es-
colar. Diariamente a pro-
dução é colhida e encami-
nhada ao Departamento 
de Alimentação Escolar 
onde é separada e distri-
buída entre as escolas.

Entre os alimentos 
produzidos está a ba-
tata-doce alaranjada. O 
alimento, rico em betaca-
roteno, é essencial para o 
desenvolvimento dos ór-
gãos da visão, formação 
da pele e crescimento do 
corpo. Após ser ingerido, 
o betacaroteno se trans-
forma em vitamina A. O 
consumo de 25g a 50g de 
batata-doce alaranjada 
supre as necessidades di-
árias de pró-vitamina A. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

ELEIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS – APCD – 
Regional de Jaboticabal 

 

O Conselho Eleitoral da APCD Regional de Jaboticabal, no uso de suas atribuições e de 
acordo com os artigos 39,40 do Estatuto Social em vigor, determina e torna pública a data de 
17 de maio de 2017, para as Eleições dos cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-
Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro Geral da APCD – Central e Regionais e respectivos 
Núcleos; Diretor e Vice-Diretor dos Departamentos Científi cos e Grupos de Estudos; Mem-
bros do Conselho Deliberativo da APCD (CODEL-APCD), referente à gestão 2017/2020. 
Membros do Conselho Fiscal (COFI-APCD) e Eleitoral (COEL-APCD), referente à ges-
tão 2017/2023. Conselheiros dos Conselhos Deliberativo; Fiscal e Eleitoral das Regionais, 
quando previsto. As inscrições deverão ser feitas através de requerimentos próprios, em três 
vias, enviadas e protocoladas na secretaria dos Conselhos da APCD-Central, sito à Rua Vo-
luntários da Pátria, 547 – 1º andar, para a Central e na Regional de Jaboticabal, Av. Clotilde 
Verri, n° 412, Nova Jaboticabal, com o encaminhamento da 1ª via dentro do prazo legal. 

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científi co, Grupo de Estudo, serão por cha-
pas Completas e para os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Eleitoral individualmente. O Prazo 
de inscrição encerra-se no dia 17 de março de 2017 às 20:00 h na secretaria dos Conselhos 
da APCD-Central e na Regional de Jaboticabal no horário das 18:00 h. 

 Jaboticabal, 09 de Fevereiro de 2017. 

 ____________________________________ 
Dr. Carlos Alberto Fernandes de Lima           
Presidente – COEL        

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL - COOPERSERV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Jaboticabal – Cooperserv, CNPJ nº 00.881.829/0001-40 e NIRE 35400036575, 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são 
em número de 779 (setecentos e setenta e nove), em condições de votar, para se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 24 de Fevereiro de 2017, na Escola de Arte - Prof. Francisco 
Berlingieri Marino - Jaboticabal, sita na Rua Mizael de Campos, n° 202, Centro, CEP: 14870-400, na 
cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, por absoluta falta de espaço em sua sede, obe-
decendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo 
o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 16:00 com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos associados; 2) em segunda convocação, às 17:00 com a presença de metade mais um dos 
associados; 03) em terceira e última convocação, às 18:00, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA:
1. Prestação de Contas do Conselho de Administração, referente aos 1° e 2° semestres do ano 

de 2016, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório de Gestão; Balan-
ços Gerais; Demonstrativo de sobras ou perdas apuradas; o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório 
da Auditoria Externa;

2. Rateio das perdas apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Fixação de valor de honorários, das gratifi cações e da cédula de presença dos membros do 

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, proposto pelos conselheiros;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 

                                    Jaboticabal, 11 de fevereiro de 2017.

JOSÉ EDUARDO SENEM
Presidente

Nota I: Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as demonstrações con-
tábeis do exercício de 2016 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à 
disposição dos associados na sede da cooperativa.

Nota II: Conselho de Administração
1. A eleição será em forma de chapa e a inscrição deverá ser feita, através de Formulário pró-

prio, disponível na Sede da Cooperativa, sob protocolo, no horário compreendido entre 09:00 horas e 
17:00 horas, dos dias 13 a 15 de fevereiro de 2017.

2. Os componentes das chapas, além do preenchimento do formulário citado acima, deverão apre-
sentar no ato da inscrição:

a) Cópia da declaração de Imposto de Renda ou da declaração de isenção (Exercício 2016 / 
Ano – Calendário 2015, ou posterior);

b) Comprovante de conclusão do atual Ensino Médio, (antigo terceiro colegial);
c) Cópia do RG e CPF;
d) Cópia do comprovante de endereço no nome do candidato;
e) Certidão de Nascimento/Casamento;
f) Cópia do título de eleitor
3. Poderá fazer parte da chapa qualquer associado em pleno gozo de seus direitos e que preencha 

os requisitos estabelecidos pelo Estatuto Social.
4. A seção de coleta de votos será instalada no local de realização da Assembleia, no início da 

assembleia e permanecerá aberta até o fi nal dos demais trabalhos, quando então será fi xado um perí-
odo para acolher os votos dos que ainda não votaram e será dada por encerrada a seção de votação, 
instalando em seguida a seção de apuração de votos. 

5. Se houver a inscrição de uma única chapa, não será instalada seção de votação, podendo a mes-
ma ser eleita por aclamação durante a AGO.

6. Na apuração, será eleita a chapa mais votada. 
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M I N U T A
3ª Vara da Comarca de Jaboticabal/SP Citação. 

Prazo 20 dias. Proc. 1002640-03.2016.8.26.0291. A 
Dra. Vivian Bastos Mutschaewski, Juiz de Direito da 
3ª Vara da Comarca de Jaboticabal/SP, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber aos condôminos Dolores Dias Me-
nezes e João de Oliveira Menezes, demais réus ausen-
tes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados 
que Luis Carlos Dias ajuizou Ação de Usucapião ob-
jetivando o imóvel descrito com área total de 8.0927 
alqueires ou 19.5844ha. dividido em duas glebas, sen-
do a Gleba “A” - Sitio Córrego do Mico, abrangendo 
uma área de 14,6193 há ou 6.0410 Alqueires e a Gleba 
“B” - Sitio Córrego do Mico, abrangendo uma área 
de 4,9651 há ou 2.0517 Alqueires, confrontando com 
quem de direito, imóvel objeto da Matricula 8.874 do 
CRI de Jaboticabal e cadastrado no INCRA sob nº 
512057003964-1 e Receita Federal 0772.908.5. Alega 
o requerente estar na posse do imóvel de forma mansa 
e pacífi ca, pelo prazo previsto em lei. Estando em ter-
mos, expede-se o edital para citação dos supracitados, 
para que, no prazo de 15 dias, a fl uir após os 20 supra, 
contestem o feito, sob pena de confi ssão e revelia, fi -
cando advertidos, nesta última hipótese, da nomeação 
de curador especial. Será o presente edital, afi xado e 
publicado na forma da Lei. Jaboticabal, 23.11.16.
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BOMBOU NA WEB
A greve da Polícia Militar 

do Espírito Santo é o assun-
to da semana na internet. 
Desde o dia 3 de feverei-

profunda, registrando mais 
de 100 mortes e diversos 
outros crimes. Sem polícia 
na rua, as Forças Armadas 
foram convocadas. Sem pre-
visão para o fi m da crise, o 
que todos esperam é um fi -
nal feliz e o fi m da violência 
no Espírito Santo.

ro, um grupo de esposas e 
mães ocupam a frente de 
um destacamento da PM 
impedindo a saída de po-
liciais para o patrulamen-
to, reivindicando melhores 
condições de trabalho e au-
mento salarial. De lá pra cá, 
o Estado enfrenta uma crise 



SÁBADO, 11 DE FEVEREIRO 2017 7

CULTURA

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 
neste dia 11, a partir das 
14h.

Escrito por Adriana Ro-
drigues Zocca e Natália 

Lançamento de livro “Revelando Príncipes e 
Princesas” acontece neste sábado (11)

Souza Nogueira e ilustra-
ções de Deidiane Pereira 
Prateso, o livro conta a 
história de Luly, uma me-
nininha que encontrou 
nas palavras a oportuni-
dade de mostrar aos seus 
amigos que a verdadeira 
beleza não é a exterior. 
“Nessa obra voltada ao 
público infantojuvenil, 
os padrões de beleza são 
retratados de forma lúdi-
ca, como ferramenta para 

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

pais, cuidadores e educa-
dores refl etirem esse im-
portante 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.

Verso de Rodeio.
Autor: Sidney Giacomet-

ti 
Locução: Bala de Prata.

Vou lhe dizer o que sin-
to e é realmente a verda-
de.

Percorro o mundo em 
busca da felicidade...

Passo pelas campinas e 
pelas cidades... Procuran-
do o amor e fazendo ami-
zade. Rodo, rondo e o que 
persiste é a realidade.

Depois que te conheci, 
minha princesa... 

Perto ou longe só au-
menta é minha saudade.

Ooo, vichii, vichii, vi-
cheee!!!

Rudimar Fedrigo, formador de grandes nomes do 
MMA, esteve em Jaboticabal

Por Alexandre Rocha
Um dos nomes mais 

importantes das artes 
marciais no Brasil es-
teve em Jaboticabal na 
última semana. O mes-
tre Rudimar Fedrigo, 
fundador da lendária 
academia Chute Boxe 
e formador de grandes 
e lendários nomes do 
MMA mundial transmi-
tiu um pouco de sua 
experiência na Acade-

mia D.B.F.
Na ocasião, Fedrigo 

destacou o crescimento 
do chute box em Jaboti-
cabal e explicou o mo-
tivo de sua visita. “Aqui 
nós encontramos um 
líder que tem decên-
cia, responsabilidade 
e que tem o meu aval. 
Vejo bastante cresci-
mento na cidade, pois 
o Demétrio tem feito 
um grande trabalho”, 

disse. “Vim para apre-
sentar um pouco das 
técnicas utilizadas pe-
los nossos campeões, 
fortalecer o trabalho e 
mostrar que a arte mar-
cial está ao alcance de 
qualquer pessoa, basta 
ter boa vontade”, com-
pletou.

A academia de Fedri-
go já fez 17 campeões 
mundiais. De lá saíram 
campeões como Van-

derlei Silva, Maurício 
Shogun, Anderson Sil-
va e Cris Cyborg. 

Para o proprietário 
da D.B.F, Demétrio Bor-
ges, a presença do grão 
mestre serviu para re-
forçar o trabalho rea-
lizado no município. 
“Isso mostra nosso tra-
balho sério e verdadei-
ro. Sinto-me honrado 
em recebê-lo”, fi nali-
zou.

Grão mestre destacou crescimento do esporte no município

Começa Time do Emprego em Jaboticabal

Todos os cuidados são 
necessários na hora de fa-
zer um currículo, participar 
de uma entrevista de em-
prego ou processo seletivo. 
Para estar preparado neste 
momento, a prefeitura, em 
parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo, iniciou 

60 alunos participam das aulas semanais. Programa oferece orientações para os 
interessados em ingressar no mercado de trabalho

a primeira turma de 2017 do 
Time do Emprego.

Os facilitadores são res-
ponsáveis por abordar te-
mas importantes na hora de 
conquistar a tão sonhada 
vaga no mercado de traba-
lho. “O Time do Emprego é 
uma importante ferramen-

ta de inserção no mercado 
de trabalho. Em tempos de 
crise, nada melhor do que 
estar preparado para o mo-
mento da entrevista ou na 
hora de redigir o seu cur-
rículo”, afirma o secretá-
rio Interino de Indústria, 
Comércio e Turismo, Paulo 

Polachini.
O objetivo da secreta-

ria é formar outros grupos 
no início do segundo se-
mestre. Os participantes 
recebem todo material di-
dático. Os encontros são 
semanais, sempre às ter-
ças-feiras.

Tarde de autógrafos será na Livraria Lapes de Ouro 

GAZETA ESPORTES

profunda, registrando mais 
de 100 mortes e diversos 
outros crimes. Sem polícia 
na rua, as Forças Armadas 
foram convocadas. Sem pre-
visão para o fi m da crise, o 
que todos esperam é um fi -
nal feliz e o fi m da violência 
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Centenas de baleias 
morrem encalhadas 

na costa da Nova 
Zelândia

Mais de 400 baleias en-
calharam na sexta-feira (10) 
em uma praia da Nova Ze-
lândia, e a maioria não resis-
tiu, apesar dos esforços para 
salvá-las, informou o minis-
tério do Meio Ambiente.

O porta-voz do ministé-
rio, Andrew Lamason, disse 
que 416 baleias-piloto enca-
lharam à noite em Farewell 
Spit, na região de Golden 
Bay, na extremidade norte 
de South Island, uma das 
principais ilhas do país.

Este é um dos casos mais 
signifi cativos de mortes de 
baleias encalhadas no país, 
onde o fenômeno é relativa-
mente frequente. Apenas em 
duas outras ocasiões foram 
registradas mais mortes.

De acordo com analistas, 
não existe explicação cientí-
fi ca clara para o comporta-
mento, sendo a causa mais 
provável a geografi a subma-
rina do local.

“Se alguém se propuser a 
projetar um lugar para atrair 
baleias, Golden Bay seria 
provavelmente o local ide-
al”, disse Lamason.

Fonte: G1

BRASIL/MUNDO

Prefeitura realiza Audiência Pública no dia 24

A Prefeitura de 
Jaboticabal, atra-
vés da Secretaria da 
Saúde, convida toda 

população para Au-
diência Pública do 
Município, relativa 
ao 3º quadrimestre 

de 2016 (set/out/
nov/dez), que será 
realizada na sexta-
feira (24), às 14h, 

na Câmara Munici-
pal.

Mais informações 
(16) 3209-1500.
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Prefeito Hori participa de abertura da primeira 
sessão ordinária de 2017

Na noite de segunda-
feira (06) aconteceu a pri-
meira sessão ordinária da 
legislatura 2017 – 2020. O 
prefeito José Carlos Hori 
discursou sobre a sinto-
nia de todas as esferas 
da sociedade para o bom 
desenvolvimento de Jabo-
ticabal.

“Em tempos de crise 
é fundamental uma sin-
tonia entre a Câmara, a 
Prefeitura e a sociedade 
civil. Aproveitei o início 
de trabalhos para esclare-
cer a todos sobre a atual 
situação do município, 

Hori ressaltou a importância do legislativo, a parceria entre poderes e os desafi os para os 
próximos quatro anos

dos primeiros avanços e, 
principalmente, da res-
ponsabilidade em colocar 
nossa cidade novamente 
nos trilhos. Estou otimis-
ta em relação ao empe-

Em tempos 
de crise é 
fundamental 
uma sintonia 
entre a 
Câmara, a 
Prefeitura...

nho da Câmara Municipal 
neste difícil desafi o que 
recebemos”, declara o 
prefeito José Carlos Hori.

O presidente da Câma-
ra de Vereadores, Dr. Edu 
Fenerich, exaltou a pre-
sença do prefeito. “Como 
era esperado, o prefeito 
Hori esteve presente em 
nossa primeira sessão or-
dinária; conversou com 
os vereadores informan-
do aos presentes sobre 
assuntos relevantes e res-
saltou a parceria com a 
Câmara Municipal”, fi nali-
zou Fenerich.

Febre Amarela: Secretaria divulga 
balanço da campanha de vacinação

A Secretaria Municipal 
de Saúde divulgou o ba-
lanço do último sábado 
da campanha de vacina-
ção contra a febre amare-
la no município. Segundo 
o primeiro levantamento, 

Vacinação continua neste sábado em todos as unidades básicas de saúde

1.267 doses foram aplica-
das.

“O resultado alcançado 
foi bom mas precisamos 
imunizar 100% de nossa 
população. As unidades 
continuam vacinando 

diariamente e, neste sá-
bado, acontece a segunda 
etapa em todas as unida-
des básicas de saúde e 
no distrito de Luzitânia. 
É importante que todos 
estejam com a Carteira 
Nacional de Vacinação em 
mãos”, declara a secretá-
ria de Saúde, Maria Ange-
lica Dias.

“A vacinação é muito 
importante assim como 
a prevenção. É dever de 
todos eliminar criadou-
ros do mosquito aedes 
aegypti que, além da 
febre amarela, também 
transmite dengue, zika e 
chikungunya. Nesse pe-

ríodo de chuvas, é fun-
damental verificar pon-
tos de acúmulo de água 
como vasos, bebedouros 
de animais, calhas, ban-
dejas de ar condiciona-
dos e geladeiras”, pon-
tua a coordenadora do 
Departamento de Con-
trole de Vetores e Zo-
onoses, Maura Guedes 
Barreto. 

A campanha acontece 
nos Ciafs I, III, IV, V, VI, 
VII e na Unidade de Es-
tratégia da Família Tere-
za Barbosa. Para mais in-
formações, o telefone da 
Secretaria de Saúde é (16) 
3209-1500.

Gratidão em abundância e dádivas dos céus 

para enriquecer sua vida com amor, amizades, 

saúde, sucesso e paz. 

São os votos dos amigos e familiares!

João Victor Minari Betioli
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1ª reunião da Região Metropolitana discute 
transporte público, telefonia e saúde

Representantes das 34 
cidades que compõem a 
Região Metropolitana de 
Ribeirão Preto (RMRP) se 
reuniram na quarta-feira 
(08) para discutir os de-
safi os e vantagens de 
projetos interligados em 
toda a região. Prefeitos 
e autoridades regionais 
abordaram a criação do 
Conselho de Desenvolvi-
mento, da Agência Metro-
politana e do Fundo Me-
tropolitano. 

A reunião foi marcada 
pela defi nição do con-
ceito e a estrutura ne-
cessária para viabilizar 
o projeto. “Será criado 
um Conselho de Desen-
volvimento, normativo e 
deliberativo, com repre-
sentantes de todas as ci-

dades. Os assuntos serão 
discutidos e aprovados 
por essa equipe. A Agên-
cia Metropolitana – uma 
autarquia estadual - esta-
belecerá metas e planos 
para a região e concreti-
zará o que for aprovado 
pelo conselho”, explica o 
presidente do SAAEJ, An-
dré Nozaki.

Em seguida, será forma-
lizado o Fundo Metropoli-
tano. “Ele será responsável 
por gerenciar a aplicação 
de investimentos, verbas 
e recursos destinados 
pelo Governo do Estado. A 
Prefeitura de Jaboticabal 
terá um papel importante 
neste processo”, informa 
Nozaki.

O prefeito de Ribeirão 
Preto, Duarte Nogueira, 

enfatizou o esforço da 
região para concretizar 
a RMRP. “Houve a mobili-
zação de um conjunto de 
lideranças, altamente re-
presentativas do setor pú-
blico e da sociedade civil 
organizada, para que esse 
trabalho rendesse frutos 
à região, como geração de 
emprego e renda, um me-
lhor transporte público, 
mais efi ciente e saúde de 
qualidade”.

Assuntos discutidos – O 
transporte coletivo foi um 
dos assuntos mais comen-
tados pelas lideranças. 
Será desenvolvida uma 
política voltada à RMRP, 
priorizando a integração 
entre as 34 cidades, com 
deslocamentos mais efi -
cientes. “A empresa Me-

tropolitana de Transpor-
tes Urbanos de São Paulo 
(EMTU/SP) irá desenvolver 
uma política voltada para 
região metropolitana, 
priorizando a integração 
entre os municípios para 
que seus habitantes se 
tornem cidadãos metro-
politanos, por meio de um 
deslocamento rápido e efi -
ciente”, explicou o presi-
dente interino da Empresa 
Paulista de Planejamento 
Metropolitano (Emplasa), 
Luiz Pedretti.

Os prefeitos também 
discutiram a reforma de 
rodovias, saúde, geração 
de emprego e a criação do 
Copom (Centro de Ope-
rações da Polícia Militar). 
“Foi discutido a alteração 
nos contratos das empre-

sas de telefonia, para a 
interligação dos DDDs. A 
data dessa alteração de-
penderá do vencimento 
do contrato de cada em-
presa”, informa Nozaki.

Região Metropolita-
na de Ribeirão Preto – 
Lei Complementar nº 
16/2016 sancionada pelo 
governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alck-
min, em 7 de julho de 
2016, determina a criação 
da região metropolitana, 
composta por 34 municí-
pios. É a primeira unidade 
regional do Estado fora da 
Macrometrópole Paulista. 
Sua composição popula-
cional é estimada em 1,6 
milhão de habitantes, re-
presentando 3,7% do Es-
tado e 0,81% do País, se-

gundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) de 2014.

É composta pelos mu-
nicípios; Altinópolis, 
Barrinha, Batatais, Bro-
dowski, Cajuru, Cássia 
dos Coqueiros, Cravi-
nhos, Dumont, Guariba, 
Guatapará, Jaboticabal, 
Jardinópolis, Luis Antô-
nio, Mococa, Monte Alto, 
Morro Agudo, Nuporanga, 
Orlândia, Pitangueiras, 
Pontal, Pradópolis, Ribei-
rão Preto, Sales Oliveira, 
Santa Cruz da Esperan-
ça, Santa Rita do Passa 
Quatro, Santa Rosa de Vi-
terbo, Santo Antônio da 
Alegria, São Simão, Serra 
Azul, Serrana, Sertãozi-
nho, Taiuva, Tambaú e 
Taquaral.

Escola do Legislativo faz primeira reunião para traçar 
as diretrizes de 2017 

Os membros que com-
põem a Escola do Le-
gislativo se reuniram 
na quinta-feira (09/02) 
para traçar as diretrizes 
para 2017. Com nova 
formação, sob a presi-
dência do vereador Pret-
to Cabeleireiro e vice-
presidência do vereador 
Daniel Rodrigues, as ati-
vidades devem ser am-
pliadas.

O objetivo para este 
ano, segundo o Conse-
lho Escolar, formado 
pelos diretores da Casa 
Odair Casari, Luiz Car-
los dos Santos, Maria 
Paula Thomaz Kawachi 
e Marcelo Bassi das Ne-
ves, é de que a Escola do 
Legislativo desenvolva 
pelo menos uma ativida-
de mensal.

Além do Parlamento 
Jovem, carro-chefe da 
Escola desde 2013, o cro-
nograma deve vir reche-

ado com cursos de ca-
pacitação profi ssional, 
tanto para servidores 
públicos quanto para a 
sociedade civil, além de 
palestras e workshops 
em diversas áreas.

“A intenção é continu-
armos aproximando a 
Câmara e a população, 
além de garantir cursos 
de capacitação e quali-
fi cação para os servido-
res. Temas atuais, como 
mídias sociais, também 
devem ser temas de 
eventos que pretende-
mos realizar neste ano, 
além de um concurso 
fotográfi co”, conta Silvia 
Cristina Mazaro Fermi-
no, servidora do Legisla-
tivo que passa a dirigir 
a Escola do Legislativo. 
O cronograma segue em 
fase de defi nição e deve 
ser fi nalizado nas próxi-
mas semanas para divul-
gação. 

Em breve, DDDs serão unifi cados para cobrança de tarifa local; transporte público e rodovias 
também serão modernizados

A partir de segunda, 13 de fevereiro, Jaboticabal passa a contar com o novo 
Serviço de Hemodinâmica no Hospital e Maternidade Santa Isabel

Na segunda-feira, 13 de 
fevereiro, entra em opera-
ção o novo serviço de He-
modinâmica e Cardiolo-
gia Intervencionista, que 
funcionará no Hospital e 
Maternidade Santa Isabel. 
O novo serviço é ofereci-
do por meio de parceria 
entre a Unimed de Jaboti-
cabal, o próprio Hospital 
e a Clínica CardioVida, de 
Ribeirão Preto.

A Hemodinâmica rea-
liza desde o diagnósti-
co, por exemplo, o cate-

terismo cardíaco, até o 
tratamento, como o im-
plante de stent corona-
riano. Também auxilia o 
diagnóstico e tratamen-
to de doenças cardíacas 
em adultos e crianças, de 
maneira minimamente in-
vasiva, através dos vasos 
sanguíneos, sem necessi-
dade de cirurgia.

“Nossos pacientes têm 
um ganho muito grande 
com este novo serviço, 
porque eles não precisa-
rão mais deslocarem-se 

para outros centros para 
submeterem-se a proce-
dimentos do tipo. Isso re-
presenta ganho de tempo, 
agilidade e precisão nos 
tratamentos. Demonstra 
que a Unimed, em res-
peito aos clientes, tem 
investido continuamente 
para aprimorar os servi-
ços prestados”, declara o 
Diretor Presidente da Uni-
med de Jaboticabal, Dr. 
Luiz Roberto Lins Ferraz.

“A oferta desse serviço 
em nossa cidade evita a ne-

cessidade de deslocamen-
to dos pacientes e abrevia 
o tempo entre os primeiros 
socorros e o procedimento. 
Isso pode salvar uma vida”, 
destaca o coordenador do 
Hospital, Dr. Jeyner Valério 
Júnior.

Os recursos humanos e 
tecnológicos do novo ser-
viço de Hemodinâmica e 
Cardiologia Intervencio-
nista serão os mesmos 
prestados pela equipe 
CardioVida, que atua no 
setor de Hemodinâmi-

ca na cidade de Ribeirão 
Preto.

A implantação do servi-
ço de Hemodinâmica e Car-
diologia Intervencionista 
aumenta a segurança dos 

pacientes de Jaboticabal e 
região, evitando a neces-
sidade de deslocamento e 
abreviando o tempo entre 
os primeiros socorros e o 
procedimento.

VENDE-SE
TRENZINHO DA ALEGRIA

Documentado/Recreativa
Contato Márcio:

(16) 3638-2627 - (16) 9.9122-9495
(16) 9.9181-5639

Isenção de taxas de vestibular da 
ETEC para jovens de baixa renda



SÁBADO, 11 DE FEVEREIRO 2017 11

Instituto 
 a e 

Estatística (IBGE) de 2014.
É composta pelos mu-

nicípios; Altinópolis, 
Barrinha, Batatais, Bro-
dowski, Cajuru, Cássia 
dos Coqueiros, Cravi-
nhos, Dumont, Guariba, 
Guatapará, Jaboticabal, 
Jardinópolis, Luis Antô-
nio, Mococa, Monte Alto, 
Morro Agudo, Nuporanga, 
Orlândia, Pitangueiras, 
Pontal, Pradópolis, Ribei-
rão Preto, Sales Oliveira, 
Santa Cruz da Esperan-
ça, Santa Rita do Passa 
Quatro, Santa Rosa de Vi-
terbo, Santo Antônio da 
Alegria, São Simão, Serra 
Azul, Serrana, Sertãozi-
nho, Taiuva, Tambaú e 

Escola do Legislativo faz primeira reunião para traçar 

 cados para cobrança de tarifa local; transporte público e rodovias 

A partir de segunda, 13 de fevereiro, Jaboticabal passa a contar com o novo 

pacientes de Jaboticabal e 
região, evitando a neces-
sidade de deslocamento e 
abreviando o tempo entre 
os primeiros socorros e o 

ONG SOS dá início a projeto de revitalização de 
áreas verdes em Jaboticabal

Com o objetivo de tra-
zer famílias de volta às 
praças de Jaboticabal, 
a ONG SOS – Serviço de 
Obras Sociais deu início, 
na última semana, a um 
projeto que estava ador-
mecido, que visa a restau-
ração de áreas verdes. O 
primeiro local benefi ciado 
foi a Praça do Lions, loca-
lizada entre as Avenidas 
Tiradentes e Duque de Ca-
xias. 

Segundo Ricardo Mi-
ciano, vice-presidente da 
ONG e técnico em Meio 
Ambiente, a praça fi cou 
mais harmônica e devol-
ve um pouco mais de es-
perança para quem passa 
pelo local. Entre as ações 
realizadas no local estão a 
poda de árvores, limpeza 
e desinfecção do gramado, 
acabamento e pintura.  “O 
objetivo maior é devolver 
esses espaços públicos 
para os seus verdadeiros 
donos, que são as famí-
lias. É um projeto piloto e 
a ideia é levar para todo o 
município”, afi rmou.

Representando o Lions 
Clube de Jaboticabal, o 
companheiro leão Valdir 
Edgard Homem acredita 
que o projeto irá render 
bons frutos para a cida-
de. “Está sendo feito um 
trabalho maravilhoso. 
Gostaria que a população 
passasse por aqui, pois a 
praça está muito bonita. 
Esse é um começo que 
acredito ser muito pro-
missor. A parceria irá con-
tinuar e o Lions sempre 
estará à disposição para o 
que for necessário”, falou.

O projeto colocado em 

Praça do Lions foi o primeiro local restaurado

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 14, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017 – CON-
CEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no período de 20/02/2017 a 

06/03/2017 ao servidor SÉRGIO APARECIDO MOITEIRO.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 15, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017 – CON-
CEDE 15 (quinze) dias de Licença Prêmio, em gozo, no período de 

01/03/2017 a 15/03/2017 à servidora SILVIA CRISTINA MAZARO 
FERMINO.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 16, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017 – CON-
CEDE 15 (quinze) dias de Licença Prêmio, em gozo, no período 

de 07/03/2017 a 21/03/2017 ao servidor SÉRGIO APARECIDO 
MOITEIRO.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 08/2017

A Presidência da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, de conformidade com o arti-

go 49 do Regimento Interno deste Poder 

Legislativo e a indicação das Bancadas 

dos Partidos Políticos estabelece as Co-
missões Permanentes.

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

1 - Ademilson Aparecido Servidone - PRESIDENTE 

2 - Paulo Henrique Silva dos Santos 

3 - Wilson Aparecido dos Santos 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

1 - Roberto Luís Ariki - PRESIDENTE 

2 - Carmo Jorge Marques Reino 

3 - Uilson José de Miranda 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS 
E ATIVIDADES PRIVADAS

1 - João Bassi - PRESIDENTE 

2 - Samuel Cesar Scarpim da Cunha 

3 - Daniel Gonçalves Rodrigues 

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

1 - Samuel Cesar Scarpim da Cunha - PRESIDENTE 

2 - Roberto Luís Ariki 

3 - Daniel Gonçalves Rodrigues

COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

1 - Aparecida de Jesus Souza Dias - PRESIDENTE 

2 - Luís Carlos Fernandes 

3 - Uilson José de Miranda 

COMISSÃO DE ÉTICA

1 - Luís Carlos Fernandes - PRESIDENTE 

2 - Paulo Henrique Silva dos Santos 

3 - Samuel Cesar Scarpim da Cunha 

4 - Roberto Luís Ariki 

5 - João Bassi

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

1 - Aparecida de Jesus Souza Dias - PRESIDENTE 

2 - Ademilson Aparecido Servidone 

3 - Ednei Aparecido Valencio 

4 - Daniel Gonçalves Rodrigues 

5 - Wilson Aparecido dos Santos

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

AGRONEGÓCIO E TURISMO

1 - Ednei Aparecido Valencio - PRESIDENTE 

2 - João Bassi 

3 - Carmo Jorge Marques Reino

 COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

1 - Ednei Aparecido Valencio - PRESIDENTE 

2 - Ademilson Aparecido Servidone 

3 - Roberto Luís Ariki

COMISSÃO DO PLANO DIRETOR

1 - Paulo Henrique Silva dos Santos - PRESIDENTE 

2 - Luís Carlos Fernandes 

3 - João Bassi 

Jaboticabal, 07 de fevereiro de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Isenção de taxas de vestibular da 
ETEC para jovens de baixa renda

No dia 31/1, foi san-
cionado pelo gover-
nador Geraldo Alck-
min o Projeto de Lei 
485/2016, do deputa-
do Vaz de Lima (PSDB), 
que garante aos jovens 
de baixa renda ou de-
sempregados o direito 
de prestar o vestibular 
para as Escolas Técni-
cas Estaduais de São 

Paulo (ETECs) sem pa-
gar a taxa de inscrição. 

Atualmente, são 220 
ETECs em 162 muni-
cípios paulistas, com 
mais de 208 mil estu-
dantes que cursam o 
Ensino Médio e o Ensi-
no Técnico integrados. 
Há 138 cursos técnicos 
disponíveis nos seto-
res industrial, agrope-

cuário e de serviços. 
Para ter a isenção da 

taxa, o candidato pre-
cisa ter concluído inte-
gralmente, ou concluir, 
o Ensino Médio ou a 
Educação de Jovens e 
Adultos (supletivo) em 
escolas da rede públi-
ca (municipal, estadual 
ou federal) ou em ins-
tituição particular com 

concessão de bolsa de 
estudo integral. Além 
disso, é necessário ter 
renda familiar bruta 
mensal inferior a dois 
salários mínimos ou 
estar desempregado. 

“Em um país com 
27,7% dos jovens de-
sempregados, buscar 
especialização é es-
sencial. Essa é mais 
uma chance para que 
esses jovens tenham 
um ensino de quali-
dade e uma profi ssão. 
Vale ressaltar que, nas 
ETECs, de cada cinco 
alunos que fi nalizam 
seus estudos, quatro 
saem empregados. É 
uma oportunidade de 
ouro”, destaca Vaz de 
Lima. 

A partir de junho, 
os candidatos para 
mais de 40 mil vagas 
em cursos técnicos de 
todo o Estado poderão 
solicitar a isenção da 
taxa de inscrição. 

*Com a colaboração 
do gabinete do deputa-
do Vaz de Lima 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

COLOCA MAIS GLITTER... COLOCA!

O carnaval é uma festa de 
muita alegria. É sinônimo 
de brilho e cores vibran-
tes, que aparecem desde 

as fantasias, até a maquia-
gem. Se você quer arrasar 
neste carnaval, deixe a ti-
midez de lado, e se jogue 
na  maquiagem bem ousada 
e diferente. Na maquiagem 
para o Carnaval, os olhos 
devem ser bem marcados, 
por isso escolha sombras 
chamativas. Os cílios posti-
ços dão um toque especial 
e  aqueles bem extravagan-
tes, combinam bem com o 
carnaval. Se quiser ser mais 
discreta, apenas aplique 
várias camadas de rímel. O 
lápis e o delineador devem 

ser bem marcados e não é 
preciso fi car apenas no pre-
tinho básico, use as cores 
de sua preferência. Nos lá-
bios, pode-se usar batom, 
em cores suaves ou mais vi-
brantes. A maquiagem para 
o Carnaval deve ser bem 
alegre.

Geralmente as Festas 
Carnavalescas começam de 
dia e vão até a noite, então é 
apropriado investir em pro-
dutos à prova d’agua.

Bom Carnaval!!!
Agradecimento: Perfuma-

ria Beraldo

prática pela ONG é pau-
tado pela Lei Ordinária 
nº 4726, de 04 de novem-
bro de 2015, que autoriza 
o Poder Público a fi rmar 
parcerias com empresas 
para a recuperação de áre-
as verdes, parques, praças 
públicas, jardins e cantei-
ros centrais de avenidas 
no município.

“Ninguém fazia uso 
desta lei e junto com nos-

sos amigos Antônio Car-
los Ijanc, do Lions, e Ale-
xandre Rocha colocamos 
em prática. Era um sonho 
meu e do Ricardo Micia-
no”, explica o presidente 
da ONG, José Roberto de 
Simone. “Se hoje a SOS 
está caminhando e conse-
guindo desenvolver este e 
outros projetos é porque 
nós estamos engajados 
e acreditando que é pos-

sível fazer a diferença”, 
completou.

Para fi nalizar, Simone 
cita o escritor espanhol 
Miguel de Cervantes para 
ressaltar o espírito de 
união e a importância do 
trabalho conjunto. 

“Quando se sonha sozi-
nho é apenas um sonho, 
mas quando se sonha jun-
to é o começo da realida-
de”, concluiu.
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Jaboticabal luta para aprovar recursos em 
saneamento básico

O prefeito José Car-
los Hori foi à Brasília 
(DF) lutar por novos 
recursos para Jabotica-
bal. Em reunião com o 
secretário Nacional de 
Saneamento Ambiental, 
Alceu Segamarchi Ju-
nior, na terça-feira (07), 
Hori mostrou a impor-
tância de três projetos – 
perfuração de poços, de 
reservatórios e obras 
na ETA (Estação de Tra-
tamento de Água), para 
solucionar problemas 
de abastecimento de 
água. 

O presidente da As-
semae, Aparecido Ho-
jaij, e o presidente do 
SAAEJ, André Nozaki, 
participaram da audi-
ência. “Temos um ótimo 
relacionamento com 
a Assemae e o gover-
no federal. Vamos unir 
forças e batalhar para 
abrir novas portas à Ja-
boticabal. Nossa equipe 
do Saaej é competente 

Equipe apresentará projeto executivo até abril; governo federal investirá, ao todo, 
R$ 2 bilhões no setor

Vamos unir 
forças e batalhar 
para abrir 
novas portas à 
Jaboticabal. Nossa 
equipe do Saaej 
é competente e 
já trabalha na 
elaboração do 
projeto executivo

Novos bairros recebem operação “Cidade Linda é 
Cidade Limpa”

As ruas e avenidas 
de Jaboticabal conti-
nuam recebendo as 
equipes da operação 
“Cidade Linda é Cida-
de Limpa”. Nesta se-
mana Vila Industrial, 
Santa Luzia, Santa 
Teresa, Vila Borsari e 
Nova Aparecida foram 
roçadas.

“A limpeza das ruas 
e avenidas continua. 
Áreas verdes, praças, 
calçadas, guias e sarje-
tas estão sendo limpas 
e boa parte da cida-
de já foi beneficiada. 
Aproveito para pedir 
a cooperação da popu-
lação ajudando na ma-
nutenção do serviço”, 

Ruas da Vila Industrial, Santa Luzia, Santa Teresa, Vila Borsari e Nova Aparecida 
estão sendo limpas

ressalta o secretário 
de Obras e Serviços 
Públicos, José Carlos 
Abreu.

Na sexta-feira foi pro-
gramado o início da lim-
peza do Jardim São Mar-
cos.

A limpeza das 
ruas e avenidas 
continua. Áreas 
verdes, praças, 
calçadas, guias 
e sarjetas estão 
sendo limpas e boa 
parte da cidade já 
foi bene! ciada

e já trabalha na elabo-
ração do projeto execu-
tivo. Após a conclusão, 
vamos apresentar ao 
Ministério das Cidades 
para viabilizar os pro-
jetos. Não vamos medir 
esforços para amenizar 
a falta de água na cida-
de”, informa Hori.

Segamarchi anun-

ciou, em primeira mão, 
que abrirá uma seleção 
pública para o fi nan-
ciamento a partir de 
recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). O edital 
será publicado ainda 
no primeiro semestre 
de 2017. “A seleção vai 
contemplar todas as 

áreas do setor. O nosso 
recado é que os muni-
cípios priorizem a qua-
lidade dos projetos, o 
que será determinante 
durante o processo de 
aprovação”, acrescen-
tou. 

Para Hojaij, a libe-
ração de recursos fe-
derais para Jabotica-

bal é uma das lutas 
da Assemae. “Agora, 
os gestores e prefei-
tos precisam começar 
a revisar ou construir 
bons projetos, buscan-
do assegurar o fi nan-
ciamento das obras de 
saneamento que a po-
pulação mais precisa”.

Participaram da agen-

da no Ministério o presi-
dente Aparecido Hojaij 
e o secretário executivo 
da Assemae, Francisco 
Lopes, além do prefei-
to de Jaboticabal, José 
Carlos Hori, e do presi-
dente do Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SAAEJ), 
André Nozaki.


