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Mais 60 alunos são chamados para creches de Jaboticabal

Um dos maiores 
desafi os do início da 
terceira passagem de 
José Carlos Hori pela 
Prefeitura de Jaboti-
cabal é acabar com 
a fi la de espera por 
vagas em creche. Em 
janeiro, mais de 765 
crianças aguardavam 
uma vaga sem expec-
tativa de serem cha-
madas.

A reorganização 
das unidades e a efi -

Com inauguração de mais uma unidade e o trabalho da secretaria em reorganização, lista de espera será zerada até maio

caz gestão educacio-
nal garantiu a criação 
das primeiras vagas. 
Ao todo 587 crianças 
já foram chamadas e, 
nesta semana, mais 
60 pais estão rece-
bendo a carta de con-
vocação para escolher 
uma das unidades 
onde mais vagas fo-
ram disponibilizadas.

Hori atende população em primeira audiência pública do ano

Na sexta-feira do 
dia 31, o prefeito de 
Jaboticabal, José Car-
los Hori, reservou o 
dia para atender os 
munícipes que passa-
vam pelo Paço Muni-
cipal. Das 7h às 13h, 
aproximadamente 50 
pessoas apresenta-
ram sugestões, tira-
ram dúvidas e fi ze-

ram pedidos. 
“Desde o meu pri-

meiro mandato reali-
zo audiências onde a 
população pode con-
versar diretamente 
sem a necessidade de 
agendamento. Essa 
foi a primeira de 2017 
e fi quei surpreso com 
a receptividade e o in-
teresse da população 

em opinar sobre o fu-
turo de nossa cidade. 
Em breve uma nova 
data será agendada 
para a realização de 
mais uma audiência”, 
declara o prefeito 
José Carlos Hori.

Mais de 50 pessoas passaram no Paço Municipal na na sexta-feira (31). Atendimento aconteceu na entrada do prédio da prefeitura

População acompanha lançamento de projeto habitacional

A população de Ja-
boticabal conheceu, 
na manhã de sábado 
(1º), detalhes de um 
novo projeto habita-
cional que está sendo 
iniciado em Jabotica-
bal, sucesso em cida-
des como São Paulo, 
Monte alto e Novo 
Horizonte, com mais 
de 22 mil lotes libera-

Mais de mil pessoas estiveram no Ginásio Municipal de Esportes no último sábado (1º)

dos.
O Deputado Mar-

cos Zerbini promove 
esse projeto há mais 
de 30 anos. “Partici-
pei de uma reunião 
agendada pelo verea-
dor Daniel Rodrigues 
e conheci detalhes de 
como é o andamento 
da compra dos terre-
nos e a maneira como 

a população é benefi -
ciada. A prefeitura de 
Jaboticabal apoia pro-
jetos que benefi ciam 
a população de baixa 
renda”, afi rma o pre-
feito José Carlos Hori.

A próxima reunião 
acontece em 12 de 
abril, às 19h30.

Fundo Social e Secretaria de Assistência Social atendem em novo endereço

Já acontece a mu-
dança para a nova 
sede do Fundo Social 
de Solidariedade e 
Secretaria de Assis-
tência Social. Ambos 
passam a atender na 
Avenida General Gli-
cério, próximo a Rua 
Rui Barbosa.

“O local onde o Fun-
do Social estava ins-
talado era acanhado e 

não oferecia o espaço 
necessário para arma-
zenar doações e dar o 
bom atendimento que 
população merece. A 
nova casa está bem 
localizada na região 
central e oferece toda 
estrutura necessária”, 
afi rma a primeira-da-
ma Adriana Hori.

O atendimento passa a acontecer na Rua General Glicério, 276, Centro

Time do Emprego 
iniciou nova turma 
na terça-feira (4)

A Prefeitura de Jaboticabal, 
em parceria com o 

Governo do Estado de São 
Paulo, iniciou na terça-feira 

(4) a segunda turma de 
2017 do Time do Emprego. 

Por meio de encontros 
semanais, os participantes 

recebem orientações 
valiosas que auxiliam na 
busca por um emprego. 

“Cidade Linda é Cidade 
Limpa” 

Desde janeiro com ritmo 
intenso, a operação 

“Cidade Linda é Cidade 
Limpa” segue a cada 

semana ganhando mais 
bairros em Jaboticabal 
e deixando tudo mais 
limpo e organizado.

Aprendizagem – um 
recurso para todos!

A lei garante e o projeto 
contribui. O programa 

Aprendizagem tem 
como objetivo colaborar 
para o desenvolvimento 
profi ssional dos jovens e 

visa atender à Lei Federal 
nº 10.097, de 19 de 

dezembro de 2000, e aos 
Decretos-lei nº 8622/46 e 

nº 5598/05

Operação Tapa Buraco 
segue em Jaboticabal

A Prefeitura de Jaboticabal, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, 

continua empenhada 
na melhoria da malha 
viária de Jaboticabal. 

Nesta semana, os 
bairros Aparecida, Nova 
Aparecida, Santa Luzia e 
Vila Industrial estão sendo 

benefi ciados.
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Prefeitura inicia limpeza 
de gabiões na marginal

Como parte da operação 
de limpeza que acontece 

em Jaboticabal, a prefeitura 
começou, na segunda-feira, 
a limpeza dos gabiões dos 

córregos da cidade. As 
equipes estão concentradas 

nas proximidades do 
entroncamento entre os 
córregos Cerradinho e 

Jaboticabal.
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Farmácia Municipal 
foi tema 

Os integrantes da Rede 
Social de Proteção dos 

Direitos da Criança e do 
Adolescente reuniram-se 
na manhã de terça-feira 

(4), na Câmara Municipal 
de Jaboticabal, para 

conhecer um pouco mais 
sobre o funcionamento 
da Farmácia Municipal 

“Diógenes Roma”. 

Leia + Pág. 11
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FIQUE SABENDO
Time do Emprego iniciou nova turma na 

terça-feira (4)

A Prefeitura de Jaboti-
cabal, em parceria com o 
Governo do Estado de São 
Paulo, iniciou na terça-fei-
ra (4) a segunda turma de 
2017 do Time do Empre-
go. Por meio de encontros 

semanais, os participan-
tes recebem orientações 
valiosas que auxiliam na 
busca por um emprego. 

Criação de currículos, 
como se comportar em 
entrevistas e estratégias 
na busca por uma vaga 
de emprego, são apenas 
alguns dos vários temas 
abordados. As reuniões 
são realizadas no audi-
tório da prefeitura e con-
duzidas por facilitadores. 

Os participantes recebem 
gratuitamente todo mate-
rial didático.

“O Time do Emprego 
contribui bastante com o 
mercado de trabalho. As 
pessoas que participam 
do programa saem mais 
competitivas e prepara-
das para concorrer à va-
gas de emprego”, comenta 
o secretário interino de 
Indústria, Comércio e Tu-
rismo, Paulo Polachini.

Serviço de Ressonância Magnética começa a 
funcionar em Jaboticabal

A Unimed Jaboticabal 
deu início, terça-feira (4), 
à oferta do novo serviço 
de ressonância magné-
tica, que será desenvol-
vido em parceria com a 
Clínica Gold Imagem e o 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel (HMSI).

A primeira paciente foi 
uma cliente de 80 anos, 
que realizou exame de 
crânio, conduzido pelas 
biomédicas Caroline Bel-
chior e Maila Miola.

O novo serviço come-
ça a funcionar menos de 
uma semana após o iní-
cio da operação do Ser-
viço de Hemodinâmica e 
Cardiologia Intervencio-
nista, o que demonstra 
os esforços da Unimed 
em ampliar sua estrutu-
ra e oferecer o que há de 
melhor a seus clientes.

“Os pacientes da Uni-
med de Jaboticabal têm 
agora um ganho muito 
grande com a implanta-
ção do Serviço de Resso-
nância Magnética, porque 
eles não precisarão mais 
deslocar-se a outros cen-
tros para submeterem-se 
a esse exame. Isso repre-
senta um ganho de tem-

po e precisão nos diag-
nósticos. Demonstra que 
a Unimed, em respeito 
aos clientes, tem inves-
tido continuamente para 
aprimorar os serviços 
prestados”, afi rma o dire-
tor presidente da Unimed 
de Jaboticabal, Luiz Ro-
berto Lins Ferraz.

“Jaboticabal recebeu o 
aparelho Magnetom Es-
senza, adotado no Bra-
sil e em vários países. 
Trata-se de uma evolução 
muito importante para 
a medicina diagnóstica 
e o tratamento de pato-
logias. Para o Hospital e 
Maternidade Santa Isabel 
é um avanço tecnológico 
da maior importância”, 
explica o coordenador do 
HMSI, Jeyner Valério Jú-
nior.

A ressonância magné-
tica é um dos métodos 
de imagem mais sofi sti-
cados e completos atu-
almente disponíveis. De 
altíssima defi nição, é 
usado para exames em 
todo o corpo, com ênfase 
em neurologia (detecção 

de tumores e acidentes 
vasculares cerebrais) e 
abdômen (fígado, baço, 
pâncreas, rins).

É, também, o procedi-
mento não invasivo mais 
efi ciente para avaliar es-
truturas como meniscos, 
ligamentos, cartilagens e 
tendões.

Gold Imagem
O aparelho chega a Ja-

boticabal por meio de 
parceria com a Clínica 
Gold Imagem, que atua 
há 26 anos na área de 
diagnósticos por imagem 
em centros médicos im-
portantes como Limeira, 
Catanduva e Rio Claro. 
Integra o Grupo Alliar, 
a terceira maior rede de 
medicina diagnóstica do 
Brasil e possui certifi ca-
do ISO 9001:2008 e siste-
ma de Qualidade SIGA.

A Clínica Gold Imagem 
está localizada na aveni-
da Sete de Setembro, 710, 
próximo ao HMSI e à Uni-
med 24 horas, e ao lado 
do serviço de Quimiote-
rapia e do Laboratório da 
Unimed.

Programa orienta 
participantes que 
buscam ingressar no 
mercado de trabalho

Novo procedimento 
é oferecido pela 
Unimed em parceria 
com a Clínica Gold 
Imagem e o Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel

Aprendizagem – um recurso para todos!

A lei garante e o pro-
jeto contribui. O progra-
ma Aprendizagem tem 
como objetivo colaborar 
para o desenvolvimento 
profi ssional dos jovens e 
visa atender à Lei Fede-
ral nº 10.097, de 19 de 
dezembro de 2000, e aos 
Decretos-lei nº 8622/46 e 
nº 5598/05, a fi m de cons-
truir competências neces-
sárias para a atuação do 
adolescente em diversas 
áreas do mundo do traba-
lho. 

Em parceria com insti-
tuições de ensino como o 
Senac, as empresas cum-
prem a legislação que as 
obriga a empregar e ma-
tricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de 
Aprendizagem um núme-
ro de aprendizes entre 5% 
e 15% dos trabalhadores 
existentes no estabeleci-
mento. Esses jovens de-
vem ser direcionados a 
funções que demandem 
formação profi ssional.

O recrutamento impul-
siona os sonhos desses 
adolescentes e suas ex-
pectativas da primeira 
experiência profi ssional, 
motivando sua vontade 
de aprender. Afi nal, é nes-
sa oportunidade que eles 
aliam a teoria desenvolvi-
da em sala de aula à práti-
ca do dia a dia. Uma expe-

riência enriquecedora em 
qualquer etapa da vida.

Considerando as even-
tuais difi culdades da ro-
tina e a inclusão social, o 
programa contribui ainda 
para a empregabilidade 
futura do aprendiz, além 
da melhoria da qualida-
de de vida e do convívio 
social em diversos am-
bientes profi ssionais. A 
sistematização do conhe-
cimento e a esquematiza-
ção de ações que colabo-
rem para a educação do 
jovem também estão en-
tre os benefícios do pro-
jeto.

Outro fator importan-
tíssimo é a preparação 
para o primeiro empre-
go. O aprendiz vivencia 
situações em equipe, co-
nhece e aplica as normas 
de saúde e segurança no 
trabalho, respeita condu-
tas estabelecidas pela em-
presa, amplia habilidades 
e atitudes, comunica-se 
adequadamente de forma 
oral e escrita, bem como 
desenvolve autonomia, 
criatividade, inovação, 
sustentabilidade e empre-
endedorismo.

O programa Aprendiza-
gem é gratuito e voltado 
para jovens de 14 a 24 
anos incompletos que es-
tejam frequentando a es-
cola regular, caso não te-

nham concluído o ensino 
médio. O contato inicial 
com a instituição de en-
sino que oferece o curso 
é realizado pela própria 
empresa contratante do 
aprendiz, que deve veri-
fi car dias e horários das 
turmas, início e término 
das aulas, prazo e docu-
mentos necessários para 
a realização da matrícula.

O programa envolve 
ainda o contato com pais 
e responsáveis pelos jo-
vens. São encontros que 
têm o objetivo de estreitar 
o relacionamento, buscar 
a participação na forma-
ção do aprendiz e orientar 
sobre o funcionamento do 
programa. Além disso, 
cabe ao tutor – denomina-
ção referente ao emprega-
do monitor da empresa – a 
responsabilidade pela co-
ordenação dos exercícios 
práticos e pelo acompa-
nhamento das atividades 
no estabelecimento para 
garantir a capacitação in-
tegral.

O jovem aprendiz é de 
extrema importância para 
a competitividade da eco-
nomia e para o desenvol-
vimento social. A empresa 
que o promove aprimora 
a qualidade do mercado 
e aumenta o nível profi s-
sional dos futuros candi-
datos.

*Por Elaine Soldi, co-

ordenadora da área de 

desenvolvimento social 

do Senac Jaboticabal.

Mexeu com uma, mexeu com todas. Chega de assédio!

Em uma publicação no 
Jornal Folha de S. Pau-
lo, a fi gurinista Su Tona-
ni relatou que o ator da 
Rede Globo de Televisão, 
José Mayer, vinha lhe as-
sediando sexualmente há 
oito meses. A denúncia 
fez com que várias atrizes 
da emissora fossem às re-
des sociais com camisetas 
estampadas com a seguin-
te frase: Mexeu com uma, 
mexeu com todas. #Chega 
de assédio

O assunto viralizou nas 
redes e fez a Rede Globo 
emitir uma nota afastan-
do o ator e repudiando 

BOMBOU NA WEB

a atitude machista. José 
Mayer, que sempre foi 
conhecido por ser galã 
nas novelas da emissora, 

também se manifestou 
por meio de nota pedindo 
desculpas pela situação.  

Prefeito Hori anuncia nova 
secretária de Assistência Social

O prefeito de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori, 
anunciou na manhã de 
terça-feira (4), a nova se-
cretária de Assistência 
Social: a pasta fi cará sob 
responsabilidade de Ta-
tiana Pelegrini, ex-chefe 
de gabinete da Secretaria 
de Saúde, de 2009 e 2012.

A Secretaria de As-
sistência Social é muito 
complexa e precisa de um 
olhar especial. “São vá-
rios convênios e recursos 
recebidos dos governos 
Estadual e Federal. Com 
a necessidade de garan-
tir que tudo funcione de 
maneira correta, fui acon-
selhado a escolher uma 
pessoa com dedicação to-
tal à secretaria. Agradeço 

ao trabalho da secretária 
interina Elivaine Almeida 
e ressalto a confi ança que 
a Tatiana vai fazer um ex-
celente trabalho”, diz o 
prefeito José Carlos Hori.

Tatiana Pellegrini agra-
deceu o convite do prefei-
to Hori. “Neste primeiro 
momento quero conhecer 

todos os equipamentos 
da Assistência Social e, 
principalmente, traba-
lhar com as profi ssionais 
da pasta. O momento de 
crise pede criatividade e 
engajamento. Acredito no 
potencial de todos e jun-
tos vamos fazer um tra-
balho diferenciado”.

go dos anos mais de uma 
centena de indignados e-
mails em que leitores pre-
tendem me alertar para o 
retumbante fato de que o 
comunismo acabou, morreu, 
kaputt. “Caiu o muro, o se-
nhor não viu?”, perguntava 
e ensinava-me um desses 
leitores depois de ler minha 
coluna em Zero Hora deste 
fi m de semana. Respondi-lhe 
que em fl agrante contradição 
com seu arrazoado, o Brasil 
conta com nada menos de 
cinco partidos comunistas 
ativos e um em organização. 
A estes, se acrescem outras 
legendas que abrigam em 
seus quadros esforçados de-
fensores desse regime.  

traz à lembrança numero-

A pasta ! ca sob 
responsabilidade de 
Tatiana Pellegrini
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Cana produz açúcar, etanol, energia e renda

A safra 2016/2017 da ca-
na-de-açúcar do Centro-Sul 
brasileiro se inicia com a 
boa notícia do crescimento 
da produção de açúcar. Um 
fato positivo e animador em 
um momento ainda delicado 
na economia brasileira, com 
recordes de desempregados, 

à exportação e 954,49 mi-
lhões de litros ao mercado 
interno.

Boas notícias do setor su-
croenergético, felizmente, 
não são novidades. É uma 
das cadeias produtivas mais 
complexas, completas e di-
nâmicas. Gera emprego, ren-
da, contribui com o superá-
vit da balança comercial do 
agronegócio e é amigo do 
meio ambiente.

Afora a questão econômi-
ca de bons números de safra, 
processamento e comercia-
lização, o setor sucroener-
gético é extremamente atual 
ao contribuir com a redução 
dos gases causadores do 
efeito estufa (GEE). Já são 
51 as empresas certifi cadas 
pelo Selo Energia Verde, que 
reconhece a energia produzi-
da a partir do bagaço e palha 

continuidade da estagnação 
da produção industrial e que-
da por três anos seguidos do 
produto Interno Bruto (PIB).

Foram produzidas 72,61 
mil toneladas na 1ª quinzena 
de março deste ano. A produ-
ção acumulada de açúcar en-
tre 1º de abril de 2016 e16 de 
março de 2017 atingiu 35,36 
milhões de toneladas, de 
acordo com dados da Unica 
(União da Indústria de Cana-
de-Açúcar).

Já o etanol teve volume fa-
bricado até 16 de março de 
25,32 bilhões de litros, com 
10,57 bilhões de anidro e 
14,74 bilhões de hidratado. 
As vendas de etanol pelas 
unidades produtoras da re-
gião Centro-Sul alcançaram 
1 bilhão de litros na 1ª quin-
zena de março, sendo 47,89 
milhões de litros destinados 

da cana.
Ao longo de 2017, essas 

51 unidades certifi cadas es-
timam que produzirão para 
a rede nacional aproximada-
mente 8 TWh, equivalente a 
50% da geração de energia 
elétrica pelas usinas a car-
vão no Brasil todo ou quase 
8% do que foi produzido pela 
usina de Itaipu em 2016.

Quais são então os desa-
fi os atuais?

Em primeiro lugar, aumen-
tar a produtividade agrícola. 
Temos novas cultivares e de-
vemos continuar neste esfor-
ço de pesquisa. Aumentar as 
boas iniciativas de plantio 
como as Mudas Pré-Brotadas 
(MPB) e outras. Além disso, 
cobrar das fabricantes de 
equipamentos agrícolas o au-
mento da efi cácia do maqui-
nário. Em segundo lugar, au-

mentar a efi cácia industrial e 
ampliar o uso da vinhaça e a 
oportunidade do biogás.

Do ponto de vista do en-
torno regulatório e institu-
cional, estamos ativamente 
trabalhando para que venha 
um efeito “Renova Bio” que 
incorpore a externalidade 
positiva do etanol e que se 
desdobre em tratamento 
tributário adequado, como 
uma justa cobrança da Cide 
(Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico) 
dos combustíveis, que refl ita 
o diferencial do nosso com-
bustível renovável.

Nós, no Governo do Esta-
do de São Paulo, temos orgu-
lho dos indicadores do nosso 
Centro de Cana do Instituto 
Agronômico (IAC), da Secre-
taria de Agricultura e Abaste-
cimento, em Ribeirão Preto, e 

E SE...? 

E se você tivesse uma se-
gunda chance? O que você 
faria com ela? Muitos respon-
deriam: eu faria tudo dife-
rente, outros diriam: eu iria 
aproveitar o máximo. Bom, 
cada um pensa de uma ma-

onde tu vais, não se pode fa-
zer planos, nem trabalho, lá 
não há conhecimento, nem 
sabedoria alguma. Aproveite 
este dia chamado hoje, para 
fazer a coisa certa, e não fi -
car esperando alguma coi-
sa acontecer. Se você tiver 
que perdoar alguém, liberar 
perdão, ou ajudar... Este é o 
momento exato. Nunca deixe 
para manhã o que se pode 
fazer hoje. Amanhã poderá 
ser muito tarde. Acorda meu 
amigo! 

Se não você fi cará sepa-
rado do Senhor Eternamen-
te. Tome uma posição agora 
mesmo. O Senhor está lhe 
dando uma grande oportuni-

neira, mas uma coisa é cer-
ta, devemos aproveitar cada 
oportunidade para fazer o 
bem, independentemente da 
classe social, ou do credo 
religioso. O tempo é curto e 
o dia de amanhã pertence a 
Deus. 

Só Ele sabe o que irá acon-
tecer, nós não sabemos nada, 
por mais que alguém tente 
descobrir ou saber o que vai 
acontecer no futuro. 

O melhor é confi ar no Se-
nhor. 

Ele tem tudo sobre con-
trole, mas tudo quanto te 
vier à mão para fazer, faze-
o conforme as tuas forças, 
porque na sepultura, para 

dade, não perca mais tempo. 
Jesus contou uma parábola 
sobre o rico e o Lázaro. O 
rico vivia uma vida cheia de 
regalia e de muita prosperi-
dade, não ajudava ninguém, 
nem se importava com os 
menos favorecidos, mas des-
frutava do melhor desta ter-
ra. Quanto ao pobre Lázaro, 
que todo dia vivia na porta 
dele, desejando se alimentar 
das migalhas que caiam da 
mesa dele, mas ele não es-
tava nem aí, nunca fez nada 
para ajudá-lo. 

Finalmente Lázaro mor-
reu, e foi levado pelos anjos. 

O rico morreu e foi sepul-
tado. No inferno, sofrendo, 

ele podia ver Lázaro no seio 
de Abraão sendo consolado, 
aí ele disse: Pai Abraão, man-
de Lázaro molhar a ponta 
do dedo e refrescar a minha 
língua, mas infelizmente não 
era possível, porque tinha 
um grande abismo entre eles. 
O homem rico teve todas 
as oportunidades de fazer 
o bem, mas agora era tarde 
demais, então ele pediu uma 
segunda chance, para Lázaro 
voltar e avisar os seus cinco 
irmãos para eles não terem o 
mesmo fi m que ele, infeliz-
mente era impossível. 

Quantos que não estão 
vivendo como o homem 
rico, pensando que a vida é 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

só esta, achando que serão 
salvos pelas boas obras que 
estão fazendo aqui na terra. 
Sinto muito, mas se você não 
aceitar o senhor Jesus como 
o seu Salvador e não fi zer  o 
bem, você fi cará separado do 
Senhor Deus, por toda a eter-
nidade. 

Aceite Jesus, o fi lho de 
Deus como o seu Salvador, 
em seu coração (Leia Lucas 
16:19). 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             

vamos fortalecê-lo.
Vamos implantar a recente 

resolução das “Recomenda-
ções de Práticas Conserva-
cionistas para a Cultura da 
Cana-de-Açúcar”, reforçar a 
parceria com a Orplana (Or-
ganização de Plantadores de 
Cana da Região Centro-Sul 
do Brasil) e associações de 
fornecedores e aperfeiçoar o 
“Protocolo Agroambiental do 
Setor Sucroenergético” com a 
Unica e várias outras entida-
des mais.

A cada nova safra, o setor 
sucroenergético mostra sua 
força cada vez maior para 
girar a engrenagem da eco-
nomia. Une produtividade 
com respeito e preocupação 
ambientais, inova, investe e 
garante sempre bons resul-
tados.

Boa safra!

e acidentes 
e 

baço, 

o procedi-
mais 

efi ciente para avaliar es-
meniscos, 

cartilagens e 
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e do Laboratório da 

 PROFESSOR BENÊ

FRATERNIDADE ECOLÓGICA

A ̈ campanha da fraternida-
de¨ deste ano está plenamen-
te integrada na consciência 
do conteúdo de ¨solidarieda-
de¨ em plenitude.

Não se trata de ¨tocar 
trombetas¨ para alardear 
vão patriotismo, mas de 
amadurecer o senso de ¨fra-
ternidade¨ também com a 
natureza, nossa irmã de ori-
gem.

Fraternidade essa que 
anseia por comportamen-
tos simples e práticos tais 
como: descarte de material, 

Mexeu com uma, mexeu com todas. Chega de assédio!

secretária de Assistência Social

todos os equipamentos 
da Assistência Social e, 
principalmente, traba-
lhar com as profi ssionais 
da pasta. O momento de 
crise pede criatividade e 
engajamento. Acredito no 
potencial de todos e jun-
tos vamos fazer um tra-

A ESCOLHA DO DESTINO

O poder da mente que vi-
bra tesouros ocultos da vida, 
natural de um mundo desi-
gual e das diferentes etapas, 
nas escolhas eternas da vida 
maior, nas vidas sucessivas. 
No tempo do amor e na eter-
na lembrança da saudade. No 
sonho da felicidade que bri-
lha com a esperança, repleta 
de energias, em um mundo 
maior de EVOLUÇÃO.

A luz surge no horizonte 
para iluminar o UNIVERSO, 
a brilhar junto das estrelas, 
nascendo  com a paz.

O PERDÃO DAS OFENSAS
Tudo na vida passa com o 

tempo. São dívidas cármicas 
a se pagar no convívio com 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

a família terrena, encarnados 
num corpo. São desejos não 
realizados. São inimigos que 
criamos pela inveja, orgulho 
e ignorância que precisamos 
viver perdoando, com humil-
dade. É o amor que nos une, 
num abraço fraternal, em um 
encontro que gera a paz e um 
fraterno encontro.

SONHOS ETERNOS 
Buscamos ser felizes nos 

sonhos que criamos, ligados 
às fantasias, para realizar-
mos o que prometemos antes 
de reencarnarmos. Dentro 
das alegrias que conquista-
mos, criamos soluções. São 
poderes que vivem dentro 
de nós, para brincarmos com 
a felicidade, nascendo à luz 
e morrendo as trevas. São 
lindas as dádivas vindas de 
DEUS.

O amanhã virá, para nas-
cer mais um dia, onde abra-
çamos o sol que aquece, a lua 
que nos ilumina, em noite de 
estrelas, num céu brilhando, 
chamando a todos para so-
nhar e pedir um conselho, 
numa promessa de realiza-
ções, a curto e a longo prazo. 

Encontramos os caminhos 
para percorrermos, agarra-
mos na esperança, com o co-
ração iluminado de sonhos 
eternos.

A DISCIPLINA E O TRABA-
LHO 

Tudo na vida tem uma 
razão de ser. Segue-se uma 
direção ligada à disciplina, 
de um trabalho que se inicia 
com o nascimento e continua 
pelos anos. O trabalho vai 
tomando rumos diferentes, 
de acordo com a vontade de 
servir. Este processo é feito 
individualmente ou em gru-
po. Toda mudança requer 
confi ança, determinação, 
esforço e perseverança. O 
despertar para a realidade 
maior, exige transformações, 
novos caminhos, muita cul-
tura e aprendizado. A res-
ponsabilidade ligada à famí-
lia, com resgates de dívidas 
contraídas em vidas anterio-
res, num passado que se vai 
longe. Temos que estar pre-
parados para enfrentarmos 
nossos desafi os, que a vida 
nos apresenta para nos bene-
fi ciarmos com os relaciona-

mentos, existentes na família 
e na sociedade. Os confl itos 
surgem na proporção que 
aparecem os convívios com 
os amigos, inimigos adver-
sários e rivais. A disciplina 
deve imperar dentro da força 
de vontade, de colocar como 
exemplos a paciência, com-
preensão e muito amor, para 
reparações necessárias dos 
erros cometidos, onde tudo 
tem uma razão de ser.

DO MAL EXTRAÍMOS O 
BEM.

A LIBERDADE  DE AGIRMOS 
NASCE NO CORAÇÃO.

Dessa experimentação, 
nós extraímos como conse-
qüência o CHOQUE DE RE-
TORNO, pela ação de causa 
e efeito. CARMA... para isso 
evitamos a igual atitude, 
passando assim a agir de 
um modo mais maleável e 
propenso ao bem, num fu-
turo próximo, onde reinará 
o amor, como ensinou JESUS.

DOIS OBJETIVOS
Um benefi ciando nossa 

EVOLUÇÃO. Outro colaboran-
do com a  SOCIEDADE.

tantas vezes inúteis e preju-
diciais; desperdício de água 
com o descuido simples de 
torneiras mal fechadas ou 
encanamentos sem a devida 
manutenção; luz acesa sem 
necessidade; lixo espalhado 
ou jogado em qualquer lu-
gar sem o necessário acon-
dicionamento e outras situ-
ações que traduzem mero 
desleixo.

¨Zelar¨ não signifi ca bus-
ca de aplausos, mas revela 
¨consciência ativa e atuante¨.

Não necessitamos para 
isso de ¨face book¨, what 
sap e outras redes de comu-
nicação, para divulgar o que 
é ¨dever¨o que ¨constrói¨, 
o que é ¨fundamento¨. Tor-
na-se básico assimilar o con-
ceito de ¨fraternidade¨nas 
suas dimensões horizontais 
e verticais.

¨Páscoa ¨signifi ca¨ tra-
vessia da  negligência¨ para 
alcançar a energia que forta-
lece nossos vínculos frater-
nos com a natureza.

O COMUNISMO ACABOU. O SENHOR NÃO VIU?
Devo ter recebido ao lon-

go dos anos mais de uma 
centena de indignados e-
mails em que leitores pre-
tendem me alertar para o 
retumbante fato de que o 
comunismo acabou, morreu, 
kaputt. “Caiu o muro, o se-
nhor não viu?”, perguntava 
e ensinava-me um desses 
leitores depois de ler minha 
coluna em Zero Hora deste 
fi m de semana. Respondi-lhe 
que em fl agrante contradição 
com seu arrazoado, o Brasil 
conta com nada menos de 
cinco partidos comunistas 
ativos e um em organização. 
A estes, se acrescem outras 
legendas que abrigam em 
seus quadros esforçados de-
fensores desse regime.  

O tema é oportuno e me 
traz à lembrança numero-

Percival Puggina

so grupo de políticos com 
os quais tenho debatido ao 
longo dos últimos trinta 
anos em programas de rádio 
e TV no Rio Grande do Sul. 
No clássico formato dois 
para lá, dois para cá, dian-
te de microfones e câmeras, 
desfi laram no lado de lá de-
zenas de fi guras públicas, 
homens e mulheres, muitos 
dos quais consagrados nas 
urnas, sempre prontos para 
defender com unhas, dentes 
e bico do sapato os regimes 
cubano e venezuelano. E não 
fi cavam por aí. A mesma dis-
posição se estendia à prote-
ção do Foro de São Paulo, à 
exaltação dos objetivos do 
bispo paraguaio Fernando 
Lugo, Evo Morales, Rafael 
Correa, Daniel Ortega, bem 
como às maquinações gol-

pistas de Manuel Zelaya em 
Honduras. 

Bastava a produção dos 
programas convidar e eles 
compareciam para  a exótica 
defesa do indefensável. Foi 
assim que, repetidamente 
os ouvi afi rmar que Cuba era 
uma democracia - “de outro 
formato”, não “burguesa” 
como seria a nossa, mas “de-
fi nitivamente uma democra-
cia”. Convenhamos. Demo-
cracia com presos políticos? 
Sem oposição? Com eleição 
em lista única e fechada? 
Onde o regime ganha todas 
porque não tem para quem 
perder? Pude perceber nes-
ses debates, então, a com-
pleta inutilidade dos fatos 
e dos argumentos contra a 
militância desse anunciado 
defunto... E ainda hoje reite-

ram, porque convém: “O co-
munismo acabou. O senhor 
não viu?”. 

Foi assim que acompa-
nhei, nestes dias, os aconte-
cimentos da Venezuela, país 
onde o governo resolveu 
golpear a população com 
um “socialismo bolivariano” 
que outra coisa não é senão 
uma versão bufa do regime 
cubano. O povo cubano foi 
apanhado, há 58 anos, por 
numa armadilha infernal. Os 
venezuelanos foram atrás 
da mesma conversa, caíram 
em arapuca semelhante e 
também não conseguem sair 
porque o governo estabele-
ce embaraços ao rodízio do 
poder, seja por ação direta 
de Maduro, que simples-
mente não marca eleições, 
seja através do Tribunal Su-

premo de Justiça. Quando 
fi cou evidenciada a derrota 
do ofi cialismo nas eleições 
parlamentares de 2015 (a 
oposição fez 112 das 167 
cadeiras), o topo do poder 
judiciário do país foi  reche-
ado por 13 novos membros 
para compor robusta maio-
ria chavista. 

A conclusão é óbvia: se 
o comunismo acabou, se 
morreu, os que por ele tra-
balham são como agentes 
funerários. Quando o Tri-
bunal Supremo deu o gol-
pe e assumiu as funções 
da Assembleia Nacional, os 
agentes funerários estabe-
lecidos nos nossos blogs 
de esquerda defenderam a 
medida alegando que o par-
lamento venezuelano era 
uma organização dominada 

pela “direita golpista”.  (Alô, 
alô, leitor? Esse qualifi cativo 
lhe soa conhecido? Pois é.) E 
quando Maduro e o Tribunal 
Supremo, percebendo a pés-
sima repercussão da medi-
da, a revogaram, esses mes-
mos blogs deixaram o dito 
pelo não dito e noticiaram 
o recuo como se fosse um 
avanço. Tudo muito lúgubre.

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

Edital de Convocação - Aviso aos Acionistas
Convocamos os acionistas para A.G.O. em 28/4/2017, às 14:30 horas, na sede social, em 
Jaboticabal/SP, a fi m de deliberar sobre a Ordem do Dia: a) Tomar as contas da Diretoria, 
examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2016; 
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; 
c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e fi xação de seus 
honorários. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, os documentos a que 
se refere o artigo 133 da Lei 6404/76, relativos ao exercício social objeto da Assembleia. 

Jaboticabal, 24/3/2017. Ass. Doutor Paulo Miki Junior - Diretor Presidente

ABANDONO DE EMPREGO
ARETUSA MAGDA QUINTANA - RESTAURANTE - ME , 

inscrita no CNPJ nº 17.673.099/0001-95, localizada à Avenida Dr. 
Lafranchi, KM 0l, Bairro Planalto do Bosque, cidade e município 
de Jaboticabal, SP, COMUNICA, que o empregado EVANDRO 
RICARDO DA SILVA, Carteira de Trabalho nº 29544, Série 304/
SP, CPF nº 370.543.908-14, RG nº 45.705.634-4, tem deixado de 
comparecer ao trabalho, caracterizando assim, ABANDONO DE 
EMPREGO, sujeito às penalidades da CLT, previsto no Artigo 482, 
letra “I”. O não comparecimento no prazo de 24 horas, a partir 
da publicação do presente, confi gurando as penalidades da LEI. 
a.) - ARETUSA MAGDA QUINTANA - RESTAURANTE - ME. 
Jaboticabal, 31 de março de 2.017.

CONVERSA COM JESUS
(Orar durante 9 dias seguidos)
Ó meu Jesus. Em vós depositei toda minha confi ança.
Vós sabeis de tudo, meu Pai.
És o senhor do Universo. Sois o Rei dos Reis. vós que fi zestes o paralítico 

andar. o morto voltar a viver, o leproso sara, fazei com que (pedir a graça).
Vós que vistes minhas angústias e lágrimas, bem sabeis de tudo, Divino 

Amigo, como preciso alcançar (pedir a graça com fé).
Convosco, Mestre, me dâ ânimo e alegria para viver. De vós espero tudo 

com fé e confi ança.(pedir a graça com fé)
Fazei, Divino Jesus que antes de terminar esta conversa que teri Convos-

co, durante 9 dias, possa alcançar esta graça que peço com fé (pedir a graça)
Como gratidão mandarei publicar 1.000 orações iguais a esta para que 

outras pessoas que precisam de vós, aprendam a ter fé e confi ança na vossa 
misericórdia.

Ilumine os meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias do ama-
nhecer. Jesus tenho confi ança em vós. Cada vez mais aumenta minha fé.

Obrigado por tudo Senhor.
AMÉM!
Agradeço por uma uma graça alcançada (F.A.S.)

Oração a “Nossa Senhora Desatadora dos Nós”
Virgem Maria, Mãe do belo amor,  Mãe que jamais deixa de vir  em 

socorro a um fi lho afl ito,  Mãe cujas mãos não param nunca  de servir seus 
amados fi lhos,  pois são movidas pelo amor divino  e a imensa misericór-
dia  que existem em teu coração,  volta o teu olhar compassivo sobre mim  
e vê o emaranhado de nós  que há em minha vida.  Tu bem conheces o 
meu desespero,  a minha dor e o quanto estou amarrado  por causa destes 
nós.  Maria, Mãe que Deus  encarregou de desatar os nós  da vida dos seus 
fi lhos,  confi o hoje a fi ta da minha vida em tuas mãos.  Ninguém, nem 
mesmo o maligno  poderá tirá-la do teu precioso amparo.  Em tuas mãos 
não há nó  que não poderá ser desfeito.  Mãe poderosa, por tua graça  e teu 
poder intercessor  junto a Teu Filho e Meu Libertador, Jesus,  recebe hoje 
em tuas mãos este nó.........  Peço-te que o desates para a glória de Deus,  e 
por todo o sempre.  Vós sois a minha esperança.  Ó Senhora minha,  sois a 
minha única consolação dada por Deus,  a fortaleza das minhas débeis for-
ças,  a riqueza das minhas misérias, a liberdade,  com Cristo, das minhas 
cadeias.  Ouve minha súplica.  Guarda-me, guia-me,  protege-me, ó seguro 
refúgio! Maria, Desatadora dos Nós, roga por mim. Rezar o Pai Nosso e 
fazer o sinal da Cruz (F.A.S.)



4 SÁBADO, 08 DE ABRIL DE 2017

Projeto 
09/2017 
do 
e votação pelos ve-
readores 
Municipal 
cabal 
(07/04), 
em 
nária. 
ainda 
gunda 
na 
votação 
da matéria.

pedido 
dois 

Prefeitura inicia limpeza de gabiões na marginal

Como parte da ope-
ração de limpeza que 
acontece em Jabotica-
bal, a prefeitura come-
çou, na segunda-feira, 
a limpeza dos gabiões 
dos córregos da ci-

Equipes começaram pelo entroncamento dos córregos Jaboticabal e Cerradinho

dade. As equipes es-
tão concentradas nas 
proximidades do en-
troncamento entre os 
córregos Cerradinho e 
Jaboticabal.

As equipes não pa-

ram e o trabalho con-
tinua em Jaboticabal. 
“Damos uma cara nova 
aos bairros da cidade 
e agora trabalhamos 
para manter tudo lim-
po e organizado. Mais 

uma vez peço o apoio 
da população que co-
labore não jogando 
lixo nas vias públicas 
e mantendo seus ter-
renos sempre limpos”, 
ressalta o prefeito José 

Operação Tapa Buraco segue em Jaboticabal

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
da Secretaria de 
Obras e Serviços Pú-
blicos, continua em-
penhada na melho-
ria da malha viária 
de Jaboticabal. Nes-
ta semana, os bair-
ros Aparecida, Nova 
Aparecida, Santa Lu-
zia e Vila Industrial 
estão sendo benefi -
ciados.

“Estamos avançan-
do cada vez mais 
e podemos notar 
uma signifi cativa 

Trabalho é realizado por dezenas de funcionários

Projeto desenvolvido por escola teve início com mobilização 
contra Dengue

É desde cedo que se 
conscientiza. Pensando 
assim, a EMEB “Dr. Ed-
gard Palma Travassos” 
realizou em março ati-
vidades relacionadas 
ao mosquito Aedes Ae-
gypiti, transmissor da 
dengue, zica vírus e 
chikungunya. As ações 
fi zeram parte do proje-
to “A vida dos insetos”, 
que será desenvolvido 
durante todo o ano le-
tivo.

Alunos do 1º ao 5º 
ano participaram desse 
trabalho de conscienti-
zação. “Eles realizaram 
pesquisas, foram con-

“A vida dos insetos” será tema durante todo o ano na EMEB 
“Dr. Edgard Palma Travassos”

feccionados cartazes 
e uma passeata contra 
a dengue também fez 
parte da programação. 
Os pais também foram 
envolvidos e trabalha-
ram juntos com os fi -
lhos em casa, eliminan-
do possíveis criadouros 
do mosquito”, explicou 
a diretora Marta Postai 
Bassi.

O projeto segue até 
o fi nal do ano, trans-
mitindo informações e 
curiosidades sobre di-
versos tipos de insetos. 

Ao fi nal dos estudos, 
os alunos devem reali-
zar uma exposição.

melhora nas ruas e 
avenidas de Jaboti-
cabal. Fruto de um 
trabalho dedicado 
e sério das nossas 
equipes”, afi rma o 
secretário de Obras 
e Serviços Públicos, 
José Carlos Abreu.

As equipes traba-
lham desde os pri-
meiros dias do ano 
para tapar os bu-
racos nas vias do 
município. Aproxi-
madamente 70% do 
trabalho já foi con-
cluído.  

Carlos Hori. 
A limpeza dos gabi-

ões é muito trabalho-
sa. “Além desse traba-
lho importante, outras 
equipes continuam 
atendendo outras par-

tes da cidade, promo-
vendo a limpeza de 
ruas, avenidas e áreas 
verdes”, afi rma o secre-
tário de Obras e Servi-
ços Públicos, José Car-
los Abreu.
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Sonho da casa própria atrai milhares na apresentação de 
projeto habitacional de Interesse Social

Com o sonho de con-
quistar a casa própria, 
cerca de duas mil pessoas 
acompanharam a apresen-
tação do projeto de Habi-
tação de Interesse Social, 
realizada no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes Alber-
to Bottino, em Jabotica-
bal, no sábado (01/04).

Esse foi o primeiro en-

contro do projeto na ci-
dade e contou com a par-
ticipação de autoridades 
de Jaboticabal e região, 
além do deputado estadu-
al Marcos Zerbini, líder do 
movimento habitacional 
de São Paulo, e idealiza-
dor do projeto de Habi-
tação de Interesse Social 
ainda na década de 80, na 

Capital Paulista.
A fi nalidade do proje-

to, trazido para a cidade 
pelo vereador Daniel Ro-
drigues, com apoio da Câ-
mara Municipal e do pre-
feito José Carlos Hori, é 
ampliar as possibilidades 
de acesso à casa própria. 
De acordo com Zerbini, já 
são mais de 20 mil famí-

lias benefi ciadas pelo pro-
jeto, que se expandiu para 
o interior do Estado há 
cerca de dois anos e agora 
chega a Jaboticabal. 

“Ninguém ganha casa 
ou terreno, e sim, com 
recursos próprios adqui-
rem um terreno em um 
loteamento de interesse 
social”, explica o vereador 
Daniel Rodrigues.

COMO FUNCIONA? – O 
projeto habitacional de 
Interesse Social é uma 
modalidade de compra 
coletiva para a implanta-
ção de um loteamento de 
interesse social por meio 
de uma associação sem 
fi ns lucrativos, constituí-
da no município para este 
fi m. A grande vantagem 
está na economia para o 
comprador. “Você conse-
gue comprar um terreno 
por cerca de 15% do que 
custa um terreno na mes-
ma localização de onde 
geralmente a gente com-
pra a área”, afi rma Zerbi-
ni.

Podem participar pes-
soas acima de 18 anos 
e que não tenha casa ou 

terreno próprio. Também 
não há faixa de limite de 
renda familiar para parti-
cipar. Segundo o coorde-
nador regional do proje-
to, Marcelo Augusto, por 
se tratar de um projeto de 
interesse social, os gover-
nos Municipal, Estadual e 
Federal podem viabilizar 
o projeto de várias ma-
neiras, como cedendo 
máquinas para terrapla-
nagem, entre outros. Po-
rém, é importante desta-
car que o poder público 

não é obrigado a partici-
par. Vale ressaltar que a 
presença nas reuniões é 
uma das determinações 
para garantir a participa-
ção no projeto.

A próxima reunião está 
programada para o dia 
12 de abril, às 19 horas, 
no Ginásio Municipal de 
Esportes. Para mais infor-
mações, entre em contato 
com a equipe do vereador 
Daniel Rodrigues na Câ-
mara de Jaboticabal - (16) 
3209-9477.

Em sessão extraordinária, Câmara de Jaboticabal aprecia projeto 
que quali! ca entidades sem ! ns lucrativos em Organização Social

O Substitutivo ao 
Projeto de Lei nº 
09/2017 foi  aprecia-
do em 1ª discussão 
e votação pelos ve-
readores da Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal na sexta-feira 
(07/04), às 11 horas, 
em sessão extraordi-
nária. A Ordem do Dia 
ainda prevê uma se-
gunda extraordinária, 
na sequência, para a 
votação em 2º turno 
da matéria.

O projeto, que teve 
pedido de vista por 
dois dias na sessão 

ordinária de segunda-
feira (03/04), permi-
te ao Executivo fazer 
parceria com uma 
entidade qualifi cada 
como OS por meio de 
um Contrato de Ges-
tão, para o fomento e 
execução de ativida-
des relativas às áreas 
de Ensino (educação 
infantil, modalidade 
creche), e Saúde.

A sessão extraordi-
nária foi transmitida 
ao vivo pela WEBTV 
da Câmara (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.
br).

PL que quali! ca entidades sem ! ns lucrativos em 
Organização Social sofre pedido de vista 

O Projeto de Lei nº 
09/2017, que permi-
te ao Poder Executivo 
qualifi car entidades 
privadas sem fi ns lu-
crativos em Organiza-
ção Social (OS), recebeu 
texto substitutivo, que 
foi incluído na Ordem 
do Dia, e sofreu pedido 
de vista por dois dias 
na sessão ordinária de 
segunda-feira (03/04), 
na Câmara Municipal de 
Jaboticabal. 

Na prática, o substitu-
tivo ao projeto permite 
ao Executivo fazer par-
ceria com uma entidade 
qualifi cada como OS por 
meio de um Contrato de 
Gestão, para o fomento 
e execução de ativida-
des relativas às áreas de 
Ensino (educação infan-
til, modalidade creche), 
e Saúde, fi cando de fora 
outras áreas abarcadas 
pelo projeto original 
(Cultura, Assistência So-
cial, Desenvolvimento 
Tecnológico, Pesquisa 
Científi ca, e proteção 
e preservação do Meio 
Ambiente).

A vereadora Dona 
Cidinha (PRB) chegou 
a pedir oito dias para 
vista do substitutivo ao 

projeto, porém, o ve-
reador Pepa Servidone 
(PPS) reagiu e solicitou 
dois dias, prevalecendo 
o menor prazo para o 
pedido, conforme man-
da o Regimento Interno 
(Art. 174).

Outros seis projetos 

previstos na pauta de 
votação foram aprova-
dos por unanimidade, 
entre eles, o Projeto de 
Lei nº 07/2017 que au-
toriza o Poder Executivo 
a alienar imóvel dado 
em concessão de direi-
to real de uso, no lotea-

mento “Carlos Augusto 
Heiland”, a Jorge Apare-
cido Pereira e Rita; além 
dos projetos de Decre-
to Legislativo números 
5, 6, 7 e 8/2017, que 
respectivamente con-
cedem diploma come-
morativo pelos 90 anos 

da criação da Diocese 
de Jaboticabal; o que 
outorga Título de Cida-
dão Jaboticabalense a 
Antônio Alves do Nas-
cimento; o que concede 
Diploma Comemorativo 
pelos 100 anos do Tiro 
de Guerra de Jaboti-

cabal, aprovado com 
emenda modifi cativa de 
redação; e o que conce-
de Diploma de Honra 
ao Mérito a Cláudio Del 
Vechio. Igualmente foi 
aprovado o Projeto de 
Lei nº 22/2017, inclu-
ído na Ordem do Dia, 
que concede aumento 
real salarial de 2% e re-
ajusta os auxílios ali-
mentação e transporte 
em 10% e 5%, respecti-
vamente, dos servido-
res públicos da Câmara 
de Jaboticabal.

TRIBUNA LIVRE - Edu-
ardo Roberto Rea utili-
zou a Tribuna para cha-
mar a atenção sobre o 
“trânsito de bicicletas em 
calçadas e motos em alta 
velocidade”. Em seguida, 
a Tribuna foi utilizada 
por Ronaldo Anozin, que 
apresentou o projeto nú-
cleo de ajuda comunitá-
ria Defenders, a agenda 
de eventos sociais e fará 
uma apresentação da 
temporada 2017.

A íntegra da sessão 
ordinária está disponí-
vel na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br). A próxima 
sessão ordinária será 
no dia 17 de abril.

Projeto desenvolvido por escola teve início com mobilização 

e 
Jaboti-

um 
dedicado 

e sério das nossas 
afi rma o 

Obras 
e Serviços Públicos, 

traba-
pri-
ano 
bu-
do 

Aproxi-
do 

con-

tes da cidade, promo-
vendo a limpeza de 
ruas, avenidas e áreas 
verdes”, afi rma o secre-
tário de Obras e Servi-
ços Públicos, José Car-
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CULTURA

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

Banda Semi&Novos se apresenta no projeto 
“Quinta no Museu”

Composta por Rubinho 
Gama (Baixo); Ademar Fon-
seca Júnior (Guitarras); 
China (Bateria) e Fernan-
do Arrobas (Pianos), ami-
gos de longa data e que se 
apresentam juntos desde 
2006. O nome refere-se a 
formação do grupo: jovens 
músicos que já ultrapassa-
ram os 50 anos de idade, 
daí o nome Semi&Novos. O 
trompetista Dicson, quando 
possível, apresenta-se com 

a banda.
Ao longo destes 10 anos 

de história, um bom e exten-
so repertório se construiu, 
tendo estilos variados como 
bossa-nova, samba canção, 
rock pop, clássicos interna-
cionais, músicas instrumen-
tais, entre outros.

Uma vez por semana estes 
amigos se reúnem para tocar, 
tomar um café, falar sobre 
futebol e contar algumas pia-
das. Uma verdadeira terapia, 

Quando saio na 
noite, vou sempre em 
busca de aventura.

Seja loira ou more-
na, vou à sua procura.

Quando não encon-
tro nenhuma...

Volto prá casa na 
amargura!!!

Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

ginásio lotado e torcida 
apoiando do início ao fi m, 
o time de futsal de Jabo-
ticabal entrou em quadra 
contra Miguelópolis, na 
segunda-feira (3), no “Bot-
tinão”, e venceu por 4 a 
3. O resultado garantiu a 
classifi cação para a próxi-
ma fase. Lotado, o Ginásio 
Municipal de Jaboticabal 
foi palco de dois grandes 
jogos. No primeiro duelo 
da noite, Serrana venceu 
Cândia por 13 a 1, enquan-
to Jaboticabal e Migue-
lópolis fecharam a noite 
com uma fi nal antecipada. 
Após reviravoltas no pla-
car, Jaboticabal venceu os 
atuais campeões da Taça 
EPTV por 4 a 3, com um 
gol no último minuto mar-
cado por Thiaguinho. Lu-
cil, que saiu machucado, e 
Ivomar, duas vezes, mar-
caram para a equipe local.

foram 
ferson 

tônomo de Água e Esgo-
to de Jaboticabal - se-
diou desde terça-feira 
(3) a Oficina de Criação 
e Estruturação de Ser-
viços Municipais de Sa-
neamento Básico, pro-
movida pela ASSEMAE 
– Associação Nacional 
dos Serviços Municipais 

Workshop gratuito na AREA

Nos dias 29 de março e 
1º de abril aconteceu na 
sede da AREA, o Workshop 
– Perfi l Estrutural em Aço 
Galvanizado.

O Diretor da AREA, Eng. 
Marcos Valentim Donadon 
foi quem fez a abertura do 
evento, dando a palavra ao 
Diretor da Mútua, Aldo Ros-
seto, para explicação sobre 
a Mútua e seus benefícios.

Em seguida, foi a vez 
da Engenheira Ambiental 
Stéfani Camargo, minis-
trar a palestra ambiental, 
falando sobre sustentabi-
lidade e os benefícios do 
aço galvanizado no meio 
ambiente. Após o térmi-
no da palestra, Fabrício 
Fiscarelli, proprietário 
da empresa ECOFRAME, 
apresentou a empresa e 
seus produtos. A palestra 
contou com a presença de 
diretores e profi ssionais 
da área de engenharia e 

arquitetura.
No sábado, dia 01, foi 

realizado o curso aos 
construtores, montado-
res, carpinteiros, serra-

Abrindo a temporada de apresentações de abril, o projeto Quinta no Museu 
recebe no próximo dia 06, a partir das 19h30, a banda Semi&Novos.

lheiros e pedreiros.
De acordo com o pre-

sidente da AREA, Eng. Pe-
dro Alessandro Iughetti, 
estes eventos são muito 

importantes, pois propor-
cionam a troca de ideias 
e informações, que muito 
auxiliam no cotidiano dos 
profi ssionais.

Livro reúne contos sobre o “jeitinho 
brasileiro” de resolver as coisas

Por Alexandre Rocha
Gabriel Trizoglio, de 36 

anos, lançou no fi nal de fe-
vereiro seu terceiro livro. 
Intitulada como “Deso-
bras”, a publicação reúne 
21 contos escritos ao lon-
go de três anos e meio, que 
abordam histórias fi ctícias, 
mas que poderiam ser ver-
dadeiras.

Com linguagem acessí-
vel para todos os públicos, 
o livro traz situações sé-
rias e dramáticas, mas que 
também acabam se tor-
nando cômicas em várias 
ocasiões. A história de um 

“Desobras” é escrito por servidor público municipal

homem que fi ca trancado 
em uma agência bancária é 
uma delas.

“O João do Corre é um 
sujeito que, próximo às 
22h, enrola no caixa eletrô-
nico até que trava a porta, 
as luzes se apagam e ele, 
que fi ngiu ser um corren-
tista, se sente a vontade 
para dormir na agência. É 
uma situação que, as ve-
zes, quando eu fi cava na 
Praça Nove de Julho à noite 
e via pessoas entrando nas 
agências próximo ao horá-
rio de fechar, pensava. Eu 
fi cava muito preocupado 

porque a gente vê algumas 
notícias de correntistas en-
trarem e a porta travar, aí 
chamava polícia, bombei-
ro e ninguém dava conta, 
porque não tem como des-
travar antes das 6h”, conta 
Trizoglio.

O escritor, que é forma-
do em Processamento de 
Dados e funcionário públi-
co em Jaboticabal, talvez, 
quando adolescente, não 
imaginasse estar tão en-
volvido com a literatura. 
Incentivado pelo irmão Rui 
a escrever, Trizoglio pegou 
gosto pela coisa há aproxi-
madamente 12 anos. Além 
do “Desobras”, ele também 
é autor de “O mendigo Sa-
muel” e “Noites do Jardim”.

Incentivo aos mais jo-
vens -  Mesmo lamentan-
do o pouco investimento 
público na cultura e ciente 
de que ela precisa ser mais 
valorizada, o escritor vi-
sita escolas públicas esti-
mulando jovens e adoles-
centes à ler, promovendo 
atividades e a literatura. 
“Apesar de a situação não 

ser tão favorável, uma das 
coisas que acredito, é que 
os artistas precisam ter 
consciência da difi culdade 
que a gente e partir disso 
se desdobrar para encon-
trar novas ideias e saídas. 
A gente sempre pode en-
contrar uma maneira de 
promover algo”, afi rma.

Onde encontrar - O livro 
“Desobras” está disponível 
gratuitamente em formato 
digital (envio para interes-
sados que fi zerem contato 
pelo e-mail gabrieljaboti-
cabalcontato@gmail.com). 
Já a versão impressa pode 
ser encontrada em Jaboti-
cabal, na Biblioteca Munici-
pal e no espaço de leitura 
da Câmara; e em Ribeirão 
Preto nas Bibliotecas Padre 
Euclides e Altino Arantes, 
ambas no centro. O livro 
impresso também pode 
ser adquirido no endereço 
https://www.clubedeauto-
res.com.br/book/227348–
Desobras. Comprando 
direto com o autor, tem 
desconto.

um hobby. Tocar por prazer 
e diversão é o lema da Banda.

E essa diversão eles que-
rem levar para o Quinta no 
Museu.

Quinta no Museu - Promo-
vido pelo Departamento de 
Cultura, o projeto “Quinta 
no Museu” vem recebendo 
bandas, grupos e artistas às 
quintas-feiras, sempre no 
horário das 19h30 às 21h30, 
em um formato bem simples, 
sem palco, onde o público 

acaba interagindo com os 
músicos. Uma oportunidade 
para que as bandas também 
possam apresentar seus tra-
balhos mais recentes e auto-
rais.

As bandas interessadas em 
participar do projeto e obte-
rem mais informações, po-
dem entrar em contato com 
o Departamento de Cultura 
pelo telefone (16) 3202-8323 
e também pelo e-mail cultu-
ra@jaboticabal.sp.gov.br.

Evento gerou conhecimento e troca de informações

Dia: 19 de abril de 2017 às 11 horas 
 Local: Rua Gustavo Maciel, nº 7-33 - 1º andar, Centro, Bauru/SP - CEP 17010-180

•• MONTE ALTO/SP: RUA JAYME CARVALHO/JAYME PILÃO (ANTIGA PROJETADA 
22), N. 110 - CASA COM ÁREA PRIVATIVA DE 45,47 M2

FACILIDADES DE PAGAMENTO: À VISTA, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM UTILIZAÇÃO DO FGTS

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
2º Leilão Nº 0019/2017/CPA/BU 

Relação detalhada dos imóveis  e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.caixa.gov.br/simov/
index.asp - área em especial “imóveis a venda”, “concorrências e Leilões”, “Estado de SP”. Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou 
utilizar recursos do FGTS, deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o 
caso, antes do prazo estipulado  para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão enviar até o dia 17/04/2017 aos cuidados do Leiloeiro 
cópias autenticadas do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em 
qualquer unidade da Sodré Santoro Leilões  - Tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 116,72 M2 - TAQUARITINGA - SP
• • Taquaritinga - SP. Bairro Ipiranga. Rua Francisco Mesquita, 12. Casa e edícula. Áreas totais: terr. 300m² 
e constr. 240m². Matr. 7.790 do RI local. Obs.: Ocupada. (AF)
Lance Mínimo: R$ 99.900,00

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

LEILÃO ONLINE 
Dia 25 de abril 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 
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Quando saio na 
noite, vou sempre em 

Seja loira ou more-
na, vou à sua procura.

Quando não encon-

Volto prá casa na 

Ooo, vichiii, vichiii, 

Em “! nal antecipada”, Jaboticabal vence Miguelópolis e garante 
vaga na próxima fase da Taça EPTV de Futsal 

A festa foi bonita. Com 
ginásio lotado e torcida 
apoiando do início ao fi m, 
o time de futsal de Jabo-
ticabal entrou em quadra 
contra Miguelópolis, na 
segunda-feira (3), no “Bot-
tinão”, e venceu por 4 a 
3. O resultado garantiu a 
classifi cação para a próxi-
ma fase. Lotado, o Ginásio 
Municipal de Jaboticabal 
foi palco de dois grandes 
jogos. No primeiro duelo 
da noite, Serrana venceu 
Cândia por 13 a 1, enquan-
to Jaboticabal e Migue-
lópolis fecharam a noite 
com uma fi nal antecipada. 
Após reviravoltas no pla-
car, Jaboticabal venceu os 
atuais campeões da Taça 
EPTV por 4 a 3, com um 
gol no último minuto mar-
cado por Thiaguinho. Lu-
cil, que saiu machucado, e 
Ivomar, duas vezes, mar-
caram para a equipe local.

Os gols de Miguelópolis 
foram marcados por Je-
ferson (2) e Eder. “A gente 

saiu atrás do placar. Sabí-
amos a importância desse 
jogo, porque Miguelópolis 
é o atual campeão e tem 
uma equipe forte. Desde 
2015 estamos treinando, 
é a mesma base”, falou o 
emocionado Thiaguinho.

Responsável por dois 
gols, Ivomar ressaltou a 
força da torcida e comen-
tou as difi culdades da 
partida. “A torcida é es-
sencial, a força que eles 
dão para a gente é impres-
sionante. Queria agrade-
cer a todos que vieram 
hoje. Comentamos antes 
do jogo que se não ven-
cêssemos na técnica, teria 
que ser na raça, e foi o que 
aconteceu”.

Confi ança no grupo - O 
técnico Poto declarou que 
acredita no potencial da 
equipe formada em gran-
de parte por atletas de 
Jaboticabal. “Peço a Deus 
todos os dias que me dê 
sabedoria para condu-
zir esses meninos. Desde 

2013 estou com eles. Tem 
alguns que estão comigo 
desde os 14 anos. Só foi 
colocar na cabeça deles 
que a gente pode, que a 
gente consegue. Temos 

GAZETA ESPORTES

Jaboticabal sedia O! cina de Criação e Estruturação de Serviços 
Municipais de Saneamento Básico

O SAAEJ – Serviço Au-
tônomo de Água e Esgo-
to de Jaboticabal - se-
diou desde terça-feira 
(3) a Oficina de Criação 
e Estruturação de Ser-
viços Municipais de Sa-
neamento Básico, pro-
movida pela ASSEMAE 
– Associação Nacional 
dos Serviços Municipais 

que lutar no dia a dia, sem 
menosprezar ninguém”.

Aguardando próximo 
adversário - Após mais 
uma vitória na Taça EPTV, 
o diretor do Departamen-

Evento aconteceu até sexta-feira (7)
de Saneamento. O even-
to é realizado em parce-
ria com a FUNASA – Fun-
dação Nacional de Saúde 
e conta com a participa-
ção de representantes de 
diversas cidades e esta-
dos.

“É um convênio entre 
ASSEMAE e FUNASA que 
pretende realizar cursos 

Partida contou com grande público no Ginásio Municipal “Alberto Bottino”

nas cinco regiões do Bra-
sil. Em três anos já foi 
possível capacitar quase 
4 mil gestores. O SAAEJ, 
por ser associado e funda-
dor da ASSEMAE, tem uma 
parcela importante nessas 
estruturações”, explica o 
chefe de gabinete da au-
tarquia e presidente da 
ASSEMAE, Aparecido Ho-

jaij (Pelão).
Ele ressalta a importân-

cia do evento e a opor-
tunidade de Jaboticabal 
apresentar os seus servi-
ços para outros municí-
pios. “Nossa cidade tem 
os serviços de saneamen-
to universalizados nos 
seus quatro eixos: água, 
esgoto, resíduos sólidos e 

to de Esporte e Lazer, José 
Luiz Moiteiro, explicou 
como fi ca a situação de Ja-
boticabal na competição. 
“Já estamos classifi cados. 
Agora é aguardar o próxi-

mo adversário. Acredito 
que na próxima semana 
já estaremos em quadra 
novamente para mais um 
desafi o em busca desse 
título”, fi nalizou Moiteiro.

drenagem urbana. Essa é 
a oportunidade para mos-
trar o que a administração 
vem construindo no mu-
nicípio”, destaca.

Para fi nalizar, Pelão ga-
rante que a troca de ex-
periência e os exemplos 
apresentados deixam uma 
boa impressão aos par-
ticipantes. “O que vem 

chamando bastante aten-
ção é a gestão dos nossos 
resíduos sólidos. Isso faz 
com que a administração 
do prefeito Hori seja res-
peitada e vista como al-
guém que investe em dig-
nidade humana. Investir 
em saneamento básico é 
investir na construção do 
homem”, concluiu.

 RUA JAYME CARVALHO/JAYME PILÃO (ANTIGA PROJETADA 

caixa.gov.br/simov/
 com financiamento, ou 

o 
/2017 aos cuidados do Leiloeiro 

er entregues em 

Rua Francisco Mesquita, 12. Casa e edícula. Áreas totais: terr. 300m² 

 À VISTA COM 10% DE DESCONTO OU PARCELADO EM 12, 24, 36 OU 48 MESES - MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO LEILOEIRO
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“Cidade Linda é Cidade Limpa” continua com 
cronograma intenso

Desde janeiro com 
ritmo intenso, a ope-
ração “Cidade Linda é 
Cidade Limpa” segue 
a cada semana ga-
nhando mais bairros 
em Jaboticabal e dei-
xando tudo mais lim-
po e organizado.

As equipes de lim-
peza da Secretaria 
de Obras e Serviços 
Públicos trabalham 
esta semana no reco-
lhimento de entulhos 
nos bairros Cohab II e 
Jardim Mariana, pro-
movem o roçamento 
de terrenos particu-
lares localizados no 

Operação inclui limpeza de vias, praças, terrenos e recolhimento de entulhos
Verde Ville, Jardim 
Grajaú e Jardim Mo-
rumbi e fazem a lim-
peza do Córrego Jabo-
ticabal.

“Nossas equipes 
continuam empenha-
das e podemos cons-
tatar o resultado nas 
ruas. Desde o início 
tínhamos como obje-
tivo recuperar Jaboti-
cabal e deixá-la como 
o munícipe merece, 
e isso já é possível”, 
afi rma o secretário de 
Obras e Serviços Pú-
blicos, José Carlos de 
Abreu.

Praças públicas – a 

operação “Cidade Lin-
da é Cidade Limpa” 
também passou por 
várias praças do mu-
nicípio nas últimas 
semanas. Roçamen-
to, pintura de guias, 
iluminação e poda de 
árvores foram reali-
zadas nos seguintes 
locais: Praça da Ponte 
Seca, Praça do Giná-
sio de Esportes, Praça 
Ruth Kaneshiro, Praça 
da Bíblia, Praça nas 
imediações da rodo-
viária, Praça dos Ita-
lianos, Praça dos Imi-
grantes Japoneses e 
do bairro Cohab I.
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Mais 60 alunos são chamados para creches de 
Jaboticabal

Um dos maiores de-
safi os do início da ter-
ceira passagem de José 
Carlos Hori pela Prefei-
tura de Jaboticabal é 
acabar com a fi la de es-
pera por vagas em cre-
che. Em janeiro, mais 
de 765 crianças aguar-
davam uma vaga sem 
expectativa de serem 
chamadas.

A reorganização 
das unidades e a efi -
caz gestão educacio-
nal garantiu a criação 
das primeiras vagas. 
Ao todo 587 crianças 
já foram chamadas e, 
nesta semana, mais 60 
pais estão recebendo 
a carta de convocação 
para escolher uma das 
unidades onde mais 
vagas foram disponibi-
lizadas.

A criação de vagas é 
muito mais complexa 

Com inauguração de mais uma unidade e o trabalho da secretaria em 
reorganização, lista de espera será zerada até maio

do que aparenta. “Pre-
cisamos acolher mais 
crianças sem esquecer 

da qualidade do ensi-
no, da merenda e de 
todos os investimentos 

necessários. Estou mui-
to feliz em ver que nos-
so trabalho está dando 

resultado e, muito em 
breve, as 765 crianças 
que aguardavam uma 

vaga estarão devida-
mente matriculadas”, 
comemora o prefeito 
José Carlos Hori.

Nova Unidade – Fal-
tam poucos detalhes 
para a inauguração 
da creche do Parque 
das Araras. Seguindo 
o modelo pró-infância 
do governo federal, a 
nova unidade conta 
com local apto a re-
ceber novos alunos. 
São 1395 m² divididos 
em refeitório, salas de 
aula, bloco adminis-
trativo, dormitórios, 
pátio coberto e área de 
playground.

“Ainda em abril va-
mos inaugurar a nova 
creche do Parque das 
Araras. Vamos divulgar 
a data em breve para 
que a população possa 
conhecer a nova unida-
de”, fi naliza Hori.   

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

BELLO

Douglas Beral-
do. Anote este 
nome: o garo-
tão é a mais 
nova aposta da 
R.Office Mo-
dels a despontar 
no mercado da 
moda. Douglas 
tem 19 anos e 

1,93 de altura, é 
dono de um par 
de olhos verdes, 
sagitariano e cur-
sa engenharia ci-
vil. Atualmente 
tem acompanha-
mento para o in-
ternacional, pois 
foi escolhido pelo 
olheiro para co-
meçar uma carrei-
ra lá fora. Natural 
de Ribeirão Preto, 
o new face acaba 
de fotografar um 
ensaio com Rafa-
el Milan. De olho 
nele!
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 672, DE 04 DE ABRIL DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 03 de abril de 2017, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Concede diploma comemorativo pelos 90 anos 
da criação da Diocese de Jaboticabal, e dá ou-
tras providências.

Autoria: João Bassi

Art. 1º Fica concedido diploma comemorativo pelos 90 anos da 
criação da Diocese de Jaboticabal.

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

Art. 3º As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto 
Legislativo correrão por conta de verba própria consignada no orça-
mento vigente.

Art. 4º Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Jaboticabal, 04 de abril de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 04 de abril de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 13/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 05/2017) 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 673, DE 04 DE ABRIL DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 03 de abril de 2017, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadão Jaboticabalense a 
Antônio Alves do Nascimento.

Autoria: Luís Carlos Fernandes

Art. 1º. Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense a 
Antônio Alves do Nascimento. 

Art. 2º. A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão So-
lene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada 
pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do presente 
Decreto-Legislativo correrão por conta de verba própria consignada 
em orçamento vigente.

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

Jaboticabal, 04 de abril de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 04 de abril de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 14/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 06/2017) 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 674, DE 04 DE ABRIL DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 03 de abril de 2017, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Concede Diploma Comemorativo pelos 100 
anos do Tiro de Guerra de Jaboticabal, e dá ou-
tras providências.

Autoria: Pepa Servidone, Dona Cidinha, Dr. Edu Fenerich, Carmo Jor-
ge Reino, Daniel Rodrigues, Ednei Valêncio, João Bassi, Luís Carlos 
Fernandes, Paulo Henrique Advogado, Beto Ariki, Samuel Cunha, 
Pretto Miranda Cabeleireiro e Wilsinho Locutor. 

Art. 1º Fica instituído Diploma Comemorativo pelos 100 anos 
do Tiro de Guerra de Jaboticabal.

Art. 2º A entrega da honraria de que trata o artigo 1º será reali-
zada em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jaboticabal, no ano 
de 2017, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto 
Legislativo correrão por conta de verba própria consignada no orça-
mento vigente.

Art. 4º Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Jaboticabal, 04 de abril de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 04 de abril de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 15/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 07/2017) 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 675, DE 04 DE ABRIL DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 03 de abril de 2017, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Se-
nhor Claudio Del Vecchio e dá outras providên-
cias.

Autoria: Dr. Edu Fenerich

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Clau-
dio Del Vecchio.
Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na 
Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Pre-
sidente da Mesa Diretora.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto-
Legislativo correrão por conta de verba própria consignada em orça-
mento vigente.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Jaboticabal, 04 de abril de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 04 de abril de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 19/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 08/2017) 

 E D I T A L   N.º 01/17
A Doutora Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira, Delegada de Polícia 

Titular na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER, a todos os que o presente EDITAL virem que, no dia vinte e 
três (23) de maio (05) do ano de dois mil e dezessete (2017), a partir das 14:00 
horas, será procedida pelo Doutor Cláudio José Ottoboni, Delegado Seccional de 
Polícia de Sertãozinho, CORREIÇÃO ORDINÁRIA PERIÓDICA REFERENTE 
AO PRIMEIRO SEMESTRE DO CORRENTE EXERCÍCIO, na Delegacia de 
Polícia de Defesa da Mulher de Jaboticabal, situada na Av. Marechal Deodoro, 
453 – Centro.

FAZ SABER, outrossim, que nessa oportunidade a Autoridade Corregedora 
facultará ao público em geral a apresentação de queixas, reclamações sobre abu-
sos, falhas ou omissões e sugestões para melhoria dos serviços sujeitos à correi-
ção.

Para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Autoridade lavrar o 
presente EDITAL, que será afi xado no local de costume, publicado e divulgado 
pela imprensa local.

REGISTRE-SE.
  PUBLIQUE-SE e
    CUMPRA-SE.
Jaboticabal, 13 de março de 2.017.

ANDRÉA CRISTIANE FOGAÇA DE SOUZA NOGUEIRA
            Delegada de Polícia

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1002669-53.2016.8.26.0291
Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudi-

cial - Espécies de Títulos de Crédito
Exeqüente: José Aparecido Laroza
Executado: Emerson Glodolpho Scaquito
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) 

DIAS.
PROCESSO Nº 1002669-53.2016.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro 

de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a).
Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a Emerson Glodolpho Scaquito, CPF 
156.136.218-29, Casado, Brasileiro, Do Comércio, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Tí-
tulo Extrajudicial requerida por José Aparecido La-
roza, constando da inicial que o débito, importa em 
R$ 34.816,25, devendo ser atualizada até a data do 
efetivo pagamento. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido foi determinada a sua CITA-
ÇÃO, por edital, para que, no prazo de 03 (três) 
dias úteis, que fl uirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o pagamento da importância 
mencionada. Não sendo embargada a ação, no pra-
zo de 15 (quinze) dias, a execução prosseguir-se-á 
com expropriação de bens. Será o presente edital, 
por extrato, afi xado no local de costume e publi-
cado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 13 

de março de 2017. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TER-
MOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
1ª VARA
Praça do Café, s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: NBS PRODUTOS PARA INFOR-

MÁTICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 02/2017
OBJETO: Locação de uma solução informatizada, contem-

plando licenças de uso para: (I) Portal da Transparência; (II) Serviço 
de Informação ao Cidadão Digital – e-Sic; (III) Controle de Processo; 
(IV) Website da Câmara Municipal; (V) Hospedagem e (VI) Processo 
Legislativo, serviços de implantação, treinamento para capacitação de 
pessoal técnico, estando inclusos os serviços de atualizações durante 
a vigência do contrato, assim como o suporte técnico e a manutenção 
“in-loco” e/ou via telessuporte sem limite de horas ou chamados, con-
forme especifi cações constantes do edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 82.893,46 (oitenta e dois 
mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos)

DATA DAS HOMOLOGAÇÕES: 06/04/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: NBS PRODUTOS PARA INFORMÁTICA 

CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 02/2017
OBJETO: Locação de uma solução informatizada, contem-

plando licenças de uso para: (I) Portal da Transparência; (II) Serviço 
de Informação ao Cidadão Digital – e-Sic; (III) Controle de Processo; 
(IV) Website da Câmara Municipal; (V) Hospedagem e (VI) Processo 
Legislativo, serviços de implantação, treinamento para capacitação de 
pessoal técnico, estando inclusos os serviços de atualizações durante 
a vigência do contrato, assim como o suporte técnico e a manutenção 
“in-loco” e/ou via telessuporte sem limite de horas ou chamados, con-
forme especifi cações constantes do edital e seus anexos.

VALOR DO CONTRATO: R$ 82.893,46 (oitenta e dois mil, oito-
centos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos)

DATA DO CONTRATO: 07/04/2017

CARLOS APARECIDO CASA GRAN-
DE... que Deus, em sua infi nita bondade, 
lhe dê tudo de bom que você merece. Que 
você tenha muita alegria, paz, saúde e fe-
licidade. Parabéns PELO ANIVERSÁRIO 
OCORRIDO DIA 07/04/2017!
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Farmácia Municipal foi tema de reunião 
da Rede Social

Os integrantes da 
Rede Social de Proteção 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente reu-
niram-se na manhã de 
terça-feira (4), na Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal, para conhecer 
um pouco mais sobre o 
funcionamento da Far-
mácia Municipal “Dió-
genes Roma”. 

Medicamentos e pro-
cedimentos que fazem 
parte do dia a dia da 
farmácia, como proto-

colos, processos admi-
nistrativos e judicias, 
além de suplementos e 
fórmulas infantis foram 
abordados na reunião.

“É importante que 
todos conheçam a sis-
temática vigente na 
Farmácia Municipal. O 
conteúdo transmitido 
no encontro possibi-
lita que as entidades 
auxiliem os munícipes 
que procurarem apoio 
quando o assunto for a 
farmácia do município”, 

explica a farmacêutica 
Érica Ferreira.

Sobre a Rede Social – 
criada em 2010 e forma-
da por representantes 
de diversos segmentos 
da sociedade e da admi-
nistração municipal, a 
Rede Social de Proteção 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente pro-
move reuniões mensais 
para discutir as ações 
promovidas em defesa 
dos direitos das crian-
ças e adolescentes.  

Encontro foi realizado na Câmara de vereadores

Fundo Social e Secretaria de Assistência Social 
atendem em novo endereço

Já acontece a mu-
dança para a nova 
sede do Fundo Social 
de Solidariedade e 
Secretaria de Assis-
tência Social. Ambos 
passam a atender na 
Avenida General Gli-
cério, próximo a Rua 
Rui Barbosa.

“O local onde o 
Fundo Social estava 
instalado era aca-
nhado e não oferecia 
o espaço necessário 
para armazenar do-
ações e dar o bom 
atendimento que 
população mere-
ce. A nova casa está 
bem localizada na 

região central e ofe-
rece toda estrutu-
ra necessária”, afi r-
ma a primeira-dama 
Adriana Hori.

Campanha do aga-
salho – Com a ante-
cipação das noites 
mais frias, o Fundo 
Social de Solidarie-
dade informa que 
pretende antecipar 
a Campanha do Aga-
salho 2017. Os in-
teressados em doar 
roupas e cobertores 
em bom estado de 
uso podem entrar 
em contato pelo te-
lefone (16) 3202-
0092.

O atendimento passa a acontecer na Rua General Glicério, 276, Centro

Regional da Cati em Jaboticabal recebe veículo 
para apoiar o atendimento aos produtores rurais

A entrega foi feita 
pelo secretário de Agri-
cultura e Abastecimen-
to, Arnaldo Jardim e 
pelo coordenador de 
Assistência Técnica In-
tegral (Cati), João Bru-
nelli Junior, no Centro 
de Cana do Instituto 

Agronômico (IAC), em 
Ribeirão Preto, na terça-
feira, dia 4. 

A Secretaria mobili-
zou recursos para ad-
quirir 50 novos auto-
móveis que ampliarão 
as condições de atendi-
mento aos produtores 

rurais paulistas. Os veí-
culos foram adquiridos 
por meio do Projeto de 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microba-
cias II – Acesso ao Mer-
cado, do governo pau-
lista em parceria com o 
Banco Mundial, totali-

O Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) de Jaboticabal, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, recebeu um veículo que aumentará a qualidade do trabalho na região

zando um investimento 
de R$ 3,135 milhões. 
Cada um dos 40 Escri-
tórios de Desenvolvi-
mento Rural do Estado 
receberá um veículo e 
os outros 10 serão uti-
lizados pelos técnicos 
para apoiar as ativida-
des realizadas na uni-
dade central da Cati, 
em Campinas. 

De acordo com a dire-
tora do EDR, Vera Lúcia 
Palla, o veículo permiti-
rá maior apoio nos pro-
jetos executados pela 
Pasta para desenvolvi-
mento da agropecuária 
paulista, como o Mi-
crobacias II e o Levan-
tamento Censitário das 
Unidades de Produção 
Agropecuária do Estado 
de São Paulo (Lupa). 

“A aquisição dos ve-

ículos faz parte de um 
processo do Projeto 
Microbacias II de forta-
lecimento institucional 
que permitirá melhores 
condições de promover 
a assistência técnica e 
a extensão rural, aten-
dendo de forma ágil e 
efi ciente os produtores 
rurais”, destacou Bru-
nelli. 

Para o secretário Ar-
naldo Jardim, a Cati 
faz um trabalho de 
extensão rural primo-
roso, e com essa nova 
ferramenta poderá en-
frentar os novos desa-
fi os de implantar suas 
ações, principalmente 
o desenvolvimento da 
pecuária de leite e fo-
mento da aquicultura 
e piscicultura. “Apoiar 
o pequeno produtor 

e agricultor familiar é 
uma das diretrizes do 
governador Geraldo 
Alckmin para a Pasta”, 
ressaltou Arnaldo Jar-
dim. 

Outros 10 EDRs tam-
bém receberam seus ve-
ículos: São João da Boa 
Vista, Piracicaba, Bauru, 
Franca, Limeira, Barre-
tos, Ribeirão Preto, Ara-
raquara, Jaú e Orlândia. 
Outros 12 veículos já 
foram entregues no dia 
30 de março de 2017 
aos diretores dos Es-
critórios de Andradina, 
Araçatuba, Catanduva, 
Dracena, Fernandópo-
lis, General Salgado, 
Jales, Lins, Marília, São 
José do Rio Preto, Tupã 
e Votuporanga. 

Por Paulo Prendes 
Foto: João Luiz 
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População acompanha lançamento de projeto 
habitacional em Jaboticabal

A população de Ja-
boticabal conheceu, na 
manhã de sábado (1º), 
detalhes de um novo 
projeto habitacional 
que está sendo inicia-
do em Jaboticabal, su-
cesso em cidades como 
São Paulo, Monte alto 
e Novo Horizonte, com 
mais de 22 mil lotes li-
berados.

O Deputado Marcos 
Zerbini promove esse 

Mais de mil pessoas estiveram no Ginásio Municipal de Esportes no último sábado (1º)

Hori atende população em primeira audiência 
pública do ano

Na sexta-feira do dia 
31, o prefeito de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori, 
reservou o dia para 
atender os munícipes 
que passavam pelo Paço 
Municipal. Das 7h às 
13h, aproximadamente 

50 pessoas apresenta-
ram sugestões, tiraram 
dúvidas e fi zeram pedi-
dos. 

“Desde o meu pri-
meiro mandato realizo 
audiências onde a po-
pulação pode conver-

sar diretamente sem a 
necessidade de agen-
damento. Essa foi a pri-
meira de 2017 e fi quei 
surpreso com a recepti-
vidade e o interesse da 
população em opinar 
sobre o futuro de nossa 

cidade. Em breve uma 
nova data será agenda-
da para a realização de 
mais uma audiência”, 
declara o prefeito José 
Carlos Hori.

“Muitas vezes ape-
nas o prefeito pode re-

solver o seu problema, 
participei da audiência 
pública e aproveitei 
para parabenizar o pre-
feito pela iniciativa. É 
uma maneira dele fi car 
mais próximo ao povo. 
Gestões anteriores não 

tiveram essa atitude. 
Ele foi muito atencioso 
e saí satisfeito com o 
resultado da conversa”, 
afi rma Claudenilson de 
Souza Rodrigues.

Mais de 50 pessoas passaram no Paço Municipal na na sexta-feira (31). Atendimento aconteceu 
na entrada do prédio da prefeitura

projeto há mais de 30 
anos. “Participei de uma 
reunião agendada pelo 
vereador Daniel Rodri-
gues e conheci detalhes 
de como é o andamento 
da compra dos terrenos 
e a maneira como a po-
pulação é benefi ciada. A 
prefeitura de Jabotica-
bal apoia projetos que 
benefi ciam a população 
de baixa renda”, afi rma 
o prefeito José Carlos 

Hori.
A próxima reunião 

acontece em 12 de abril, 
às 19h30. “O sonho da 
casa própria é possível. 
A população organizada 
tem condições de pro-
mover o projeto habi-
tacional e conquistar a 
sua casa própria. Novo 
Horizonte e Monte Alto 
acreditaram na ideia e 
hoje colhem os primei-
ros frutos”, declara o 

Deputado Estadual Mar-
cos Zerbini.

Quem pode participar 
– O projeto organiza vá-
rias famílias para viabi-
lizar um loteamento de 
interesse social, adqui-
rindo uma área e atra-
vés de uma Associação 
sem fi ns lucrativos, 
transformando em Lo-
teamento de Interesse 
Social. Todos com idade 
acima de 18 anos, que 

não tenham casa ou 
terreno próprio podem 
participar.

Próximos passos - A 
primeira etapa consis-
te em reunir as famílias 
interessadas para ca-
dastro e participação. A 
presença nas reuniões e 
a pontualidade é a úni-
ca exigência do projeto, 
caso não possa partici-
par alguém poderá re-
presentar a família. 

Na próxima reunião 
que acontece em 12 de 
abril, às 19h30. É neces-
sário levar fotocópias 
do RG, CPF e Compro-
vante de Residência. “A 
participação nas reu-
niões é fundamental. 
As equipes vão passar 
todos os detalhes para 
o bom andamento do 
projeto em Jabotica-
bal”, fi naliza Zerbini. 


