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Representantes das escolas municipais, estaduais e particulares 
estiveram presentes

Alegria marca abertura dos 7º Jogos 
Escolares de Jaboticabal

Mais de 3 mil 
árvores devem 

ser reparadas em 
todo o município

Prefeitura 
realiza grande 

operação 
de podas de 

árvores

Orquestra 
Caipira 

da Escola 
de Arte se 

apresenta na 
Festa do Peão 
de Barretos
Formada por 
músicos de 

Jaboticabal, a 
orquestra será 

um dos destaques 
do “Palco 

Culturando”

Com o fi m do 
sinal analógico, 

aparelhos antigos 
de TV deixam de 

transmitir os 
canais abertos. 

Famílias 
interessadas 

devem integrar o 
CAD-Único

Prefeitura e 
Ministério do 

Desenvolvimento 
Social garantem 

distribuição 
gratuita de kit 

Digital para 
famílias carentes

Programas 
Ação Jovem 

e Renda 
Cidadã 

voltam no 
segundo 
semestre

Jovens e Mulheres 
com cadastro ativo 

e atualizado no 
CAD-Único podem 
pleitear o benefício 
de R$ 80 mensais

Equipes da 
SAAMA 

trabalham na 
recuperação da 
“Ponte do Minari” 

e da “Ponte de 
Nico Rampazo” 
na Graminha

Prefeitura 
aproveita 
período de 

estiagem para 
recuperar 

estradas rurais

Proprietários 
de lotes 

do distrito 
industrial 

podem aderir 
a Programa de 
Recuperação 

Fiscal
Quem deve 
parcelas dos 

lotes tem até 30 
de novembro 

para renegociar 
as dívidas com 
desconto de até 
100% nos juros e 

multa

Leia + Pág. 10
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Cerca de 30 artesãos de 
Jaboticabal participaram 
de uma ofi cina sobre Con-
trole Financeiro promovi-
do pelo SEBRAE Móvel, em 
parceria com Prefeitura 
de Jaboticabal e o SEBRAE 
AQUI. 

“A defi nição dos preços 
aplicados ao consumidor é 

fator determinante para o 
sucesso ou não de um em-
preendimento. Os artesãos 
tiveram a oportunidade de 
tirar dúvidas sobre como 
defi nir os preços, sem es-
quecer dos gastos”, afi rma 
a diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Com normatização, pedidos de cestas 
básicas devem passar pelos CRAS

Proprietários de lotes do distrito industrial 
podem aderir a Programa de Recuperação Fiscal

Por determinação do 
Governo Federal - Siste-
ma Único de Assistência 
Social (SUAS), os jaboti-
cabalenses que necessi-
tarem de cesta básica de-
vem procurar o Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS), e não mais 
o Fundo Social de Solida-
riedade. A mudança inclui 
a necessidade da família 
estar inscrita no Cadastro 
Único, realizado na Casa 
do Bolsa Família.

O objetivo é continuar 
atendendo quem realmen-
te precisa. “É uma diretriz 
que vem da política nacio-
nal. Com isso, a solicita-
ção passa a ser avaliada 
pela assistente social, que 
utiliza critérios técnicos. 
É importante ressaltar 
que não há mais o forneci-
mento via Fundo Social.”, 
explica a secretária de As-
sistência Social, Tatiana 
Pelegrini.

A secretária destaca o 
trabalho do CRAS, impor-
tante ferramenta para co-
nhecer a população e en-
tender suas necessidades. 
“Não é só a cesta básica, 
Bolsa Família ou outro 
benefício. O CRAS ofere-
ce ofi cinas e atendimen-
tos, são várias propostas 
e projetos que tem como 
objetivo melhorar a con-
dição de vida das famílias 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal oferece aos pro-
prietários inadimplen-
tes de lotes no distrito 
industrial “José Apa-
recido Tomé”, o Pro-
grama de Recuperação 
Fiscal – REFIS 2017. Os 
interessados em nego-
ciar débitos tem até 30 
de novembro para pro-
curar o Sistema Práti-
co.

“A crise prejudica o 
desenvolvimento dos 
municípios e estamos 
trabalhando para aju-
dar os empresários nes-
te momento. O REFIS é 
uma oportunidade de 
regularizar a situação 
fi nanceira e não correr 
riscos de perder o lote. 
Afi nal, os terrenos no 

e fortalecê-las”, comenta.
Passo a passo – As fa-

mílias que necessitam de 
cesta básica, primeiro, 
precisam estar inscritas 
no Cadastro Único. Para 
efetuar o cadastro, bas-
ta ir à Casa do Bolsa Fa-
mília, que fi ca na Praça 
Abreu Sodré, 93 – ao lado 
da Unidade de Saúde da 
Mulher, para realizar a 
inscrição no Cadastro 
Único. 

No local, os seguintes 
documentos originais de-
vem ser apresentados: 

distrito industrial são 
para construir empre-
sas e gerar empregos e 
não queremos mais que 
fi quem parado. O Siste-
ma Prático está à dispo-
sição dos empresários 
interessados em rene-
gociar”, afi rma o prefei-
to José Carlos Hori.

Acompanhe abaixo as 
datas e respectivos des-
contos para pagamento 
a vista:

• Anistia de 100% 
dos juros e multa de 
mora para pagamento a 
vista.

• Anistia de 60% 
dos juros e multa de 
mora para pagamento 
parcelado em até 12 ve-
zes.

• Anistia de 40% 

Quem deve parcelas dos lotes tem até 30 de novembro para 
renegociar as dívidas com desconto de até 100% nos juros e multa

RG, CPF, Título de Eleitor, 
Carteira de Trabalho ou os 
dois últimos holerites e 
comprovante de residên-
cia atual. Os documentos 
devem ser de todos os 
membros da família. Se 
houver criança, é necessá-
rio também a certidão de 
nascimento e declaração 
escolar. 

As famílias já cadastra-
das podem procurar dire-
to o CRAS mais próximo.

Para mais informações, 
o telefone de contato é 
(16) 3204-4405.

dos juros e multa de 
mora para pagamento 
parcelado em até 24 ve-
zes

“A regularização dos 
débitos é importante 
para o município - os 
recursos serão nova-
mente investidos na 
geração de emprego -, e 
para o empresário, que 
tem condições dar con-
tinuidade no projeto de 
construção. Que apro-
veitem para investir em 
nossa cidade, gerando 
renda e novos postos 
de trabalho”, declara o 
secretário de Planeja-
mento Paulo Polachini.

Para mais informa-
ções, o telefone do Sis-
tema Prático é (16)3209-
3300.

foi peça fundamental no 
Brasil, perante o Novo Có-
digo Civil e suas constan-
tes mudanças de Leis. Ele 
é o profi ssional responsá-

Planejamento Sucessório e 
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FIQUE SABENDO
SEBRAE Móvel orienta artesãos 

sobre controle  nanceiro
Objetivo foi ajudar em questões importantes 

como a defi nição de preços dos produtos

Programação – Os in-
teressados em participar 
das atividades do SEBRAE 
em Jaboticabal podem 
procurar o Sebrae Aqui, no 
Paço Municipal - Esplana-
da do Lago, 160, Vila Serra 
-, pelo telefone (16) 3209-
3398, ou por e-mail: pae@
jaboticabal.sp.gov.br.

Feliz Aniver-

sário Ana Luiza 

Duarte Bian-

chi da Silva.

Que sua vida 

seja recheada 

de bons e feli-

zes momentos. 

Parabéns pelos 

5 aninhos de 

vida no dia 13 

de agosto.

 São os votos 

de sua mãe Va-

nessa Duarte.
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Proprietários de lotes do distrito industrial 
podem aderir a Programa de Recuperação Fiscal

e multa de 
pagamento 

ve-

dos 
é importante 

o município - os 
nova-

na 
-, e 

o empresário, que 
con-

de 
apro-

em 
gerando 

e novos postos 
o 

Planeja-
mento Paulo Polachini.

informa-
o telefone do Sis-

é (16)3209-

Bioeconomia, a vida comandando

O CONTABILISTA É PEÇA FUNDAMENTAL NO BRASIL

A Bioeconomia chegou 
para unir responsabilida-
de e efi ciência dentro de 
um conceito que se es-
praia em todos os mais 
urgentes assuntos atuais. 
Trata a conservação am-
biental considerando as 
mudanças climáticas, au-
mento de produtividade 
de alimentos para abas-
tecer o mundo e geração 
de renda com valor agre-
gado, garantindo susten-
tabilidade econômica e 
social.

É uma ideia completa e 
complexa ao mesmo tem-
po, que infl uencia desde 
a produção ao consumi-
dor fi nal. Seu desenvol-
vimento signifi ca sermos 

O Contabilista sempre 
foi peça fundamental no 
Brasil, perante o Novo Có-
digo Civil e suas constan-
tes mudanças de Leis. Ele 
é o profi ssional responsá-

modelo novo, porém ur-
gente em um mundo que 
consome cada vez mais 
os recursos naturais – 
limitados, totalmente 
esgotáveis – e aumenta 
cada dia mais este con-
sumo.

Queremos que a par-
ticipação da economia 
sustentável, baseada em 
recursos biológicos, cres-
ça dos atuais 20% para 
30% em 2025 e para 40% 
em 2050 em plano nacio-
nal. Para isso, precisamos 
abandonar conceitos an-
tigos, arraigados, ideolo-
gias, disputas, projetos 
de poder.

É um compromisso 
com o social, o econômi-
co e o ambiental que tem 
na agricultura um papel 
decisivo e estrutural 
para sua consolidação. A 
atividade no campo tam-
bém não encontra outro 
caminho que não seja 
ser sustentável, com-
prometida e respeitosa 
com a natureza – a me-
lhor amiga do homem do 
campo.

É por meio do mais pu-
jante setor econômico do 
Brasil que poderemos es-

valores e representações 
gráfi cas. Sua responsabili-
dade aumenta ao ter que 
atender as necessidades 
do cliente e, por conse-
qüência, do fi sco. Negli-
gências do profi ssional 
podem trazer sérias con-
seqüências, portanto, a na-
tureza jurídica da respon-
sabilidade do contabilista 
pode ser contratual, uma 
vez que ao profi ssional 
liberal se aplicam noções 
de obrigação de meio e de 
resultado, que partem de 
um contrato, seja ele táci-
to ou não. Mas ela também 
pode ser extracontratual, 
se o profi ssional violar o 
dever legal, previsto, pe-
las normas emanadas do 
Conselho Regional e Con-
selho Federal de Contabili-
dade. Obrigação de meio é 

capazes de atender às ne-
cessidades da sociedade 
moderna – como produ-
tos e serviços – a partir da 
produção e transformação 
sustentáveis dos recursos 
biológicos. É preciso cons-
ciência para produzir, pre-
ocupação com o futuro e 
responsabilidade com to-
dos.

É com ela que podere-
mos oferecer o que a hu-
manidade precisa sem se 
esquecer de que nosso 
planeta merece e deve ser 
cuidado, é nossa casa. Um 
sistema econômico conec-
tado com os desafi os do 
Terceiro Milênio como au-
mentar em 50% a produ-
ção mundial de alimentos 
até 2050 – sendo que nós 
no Brasil seremos respon-
sáveis por nada menos do 
que 70% deste incremen-
to.

Mas aumentar a produ-
ção sem avançar na área 
cultivada, lançando mão 
para isso da ciência, dos 
tão importantes avanços 
tecnológicos que garan-
tem mais produtividade, 
melhores práticas e res-
peito às áreas de conser-
vação ambiental. É um 

vel pela interpretação da 
Lei e também quem man-
da que ela seja executada 
dentro dos seus próprios 
rigores. O Contabilista tem 
a obrigação de aguçar o es-
pírito do empresário para 
que cumpra a lei. E o que 
é mais importante, as Leis 
exigem que haja um con-
trole interno mais rigoro-
so nas empresas, para que 
haja um sincronismo entre 
empresário e contabilista. 
A participação do contabi-
lista nos sistemas de uma 
economia de mercado é 
fundamental, nos proces-
sos transacionais e con-
troles nacionais e inter-
nacionais. O Contabilista 
responde pela veracidade 
das informações contábeis 
e fi nanceiras, fundadas em 
dados objetivos, lógicos, 

palhar o conceito de bio-
economia, com iniciativas 
que demonstram sintonia 
e contemporaneidade com 
a urgência de um novo 
modelo de produção e 
consumo.

A agropecuária no Esta-
do de São Paulo é protago-
nista neste aspecto, com 
iniciativas tanto públicas 
quanto privadas que já le-
vam em conta não apenas 
o lucro, mas também os 
desdobramentos e impac-
tos de cada grão de arroz 
que nasce do solo, cada pé 
de cana que desponta no 
canavial.

Há um ano, seguindo 
orientação e incentivo do 
governador Geraldo Al-
ckmin, lançamos o Pro-
jeto de Políticas Públicas 
em Bioeconomia (PPPBio), 
trabalho conduzido pelo 
Agropolo Campinas-Bra-
sil, com o apoio da Fun-
dação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) e partici-
pação determinante dos 
institutos de pesquisa da 
Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento e um 
conjunto de entidades da 
pesquisa, Academia e pro-

aquela que requer apenas 
prudência e diligência na 
prestação do serviço para 
atingir um resultado, mas 
sem prevê-lo. Uma audi-
toria integral de Demons-
trações Contábeis é um 
exemplo. O auditor não 
poder prometer um resul-
tado certo ao contratado, 
mas tão-somente executar 
da melhor forma o tra-
balho. É por possuir fun-
ção social que a atividade 
contábil pressupõe sérias 
obrigações. O profi ssional 
responde pelas obrigações 
de ordem legal e pelas as-
sumidas contratualmen-
te. Se um contabilista faz 
uma avaliação contábil, 
por exemplo, e descumpre 
normas estabelecidas pelo 
seu Conselho Profi ssional, 
o caso implica responsa-

dução.
O objetivo é multiplicar 

e transferir para o setor 
produtivo avanços tec-
nológicos, assim promo-
vemos neste um ano de 
Programa duas missões 
para o exterior – uma para 
França e outra para Suécia 
e Alemanha para inter-
câmbio de experiências e 
informações. Outras duas 
missões já estão progra-
madas: uma para a Holan-
da e outra para a França e 
Bélgica.

Também foram realiza-
dos sete workshops, com 
outros três já planejados 
para este segundo se-
mestre, abordando temas 
como resíduos agrícolas 
e urbanos, biocombustí-
veis avançados, alimen-
tos funcionais, agricultu-
ra de precisão e óleos e 
plantas aromáticas e me-
dicinais.

Um conceito que che-
gou para fi car e guiará ain-
da nossos eventos como a 
elaboração de caminhos 
para o consumo responsá-
vel na aquicultura, em no-
vembro, dentro da Asian 
& Sea Food Show, em São 
Paulo; e alternativas para 

bilidade extracontratual. 
Não houve inadimplemen-
to contratual, mas viola-
ção de um dever legal. Por 
outro lado, se ele não rea-
liza o trabalho conforme o 
contrato, fi ca caracteriza-
do o descumprimento des-
te e passível de aplicação 
dos efetivos relativos à 
falta. Neste caso, no âmbi-
to civil, o contratante pode 
reclamar prejuízos causa-
dos pela mora ao credor, 
mediante pagamento de 
juros moratórios legais 
ou convencionais; indeni-
zação de lucro cessante; 
reembolso de despesas 
efetuadas em conseqüên-
cia da mora; indenização 
por perda e danos. Entre 
tantas responsabildades, 
o Governo Brasileiro tem 
dado a devida importân-

FELIZ DIAS DOS PAIS!

Desejo do fundo do 
meu coração para todos 
os pais, que a Poderosa 
Mão de Deus esteja so-
bre a vida de cada um 
deles. Seja um instru-
mento de Deus, na vida 
de seus queridos filhos, 
sempre mostrando o 
caminho do Senhor e 
ensinando seus precio-
sos, que servir a Deus 
é melhor. Pais, seja um 
exemplo e uma benção, 
para que os seus filhos 
tenham orgulho de vo-
cês. Eles aprenderão a 

ouvidos do nosso Deus, 
guardai e buscai todos 
os mandamentos do Se-
nhor, vosso Deus, para 
que possuais esta boa 
terra e a façais herdar a 
vossos filhos depois de 
vós, para sempre, filho. 
Você precisa conhecer o 
Deus de teu pai e serví-
lo com um coração per-
feito e com uma alma 
voluntária; porque es-
quadrinha o Senhor to-
dos os corações e enten-
de todas as imaginações 
dos pensamentos; se o 
buscares, será achado 
de ti; porém, se o dei-
xares, rejeitar-te-á para 
sempre. Que conselho 
sábio e prudente! Para 
um pai dar para o filho 
e principalmente deixar 
uma herança espiritual. 
Davi não estava preocu-
pado com as coisas ma-
teriais que estava dei-
xando, mas sim, como o 

serem honestos, since-
ros, humildes, justos, 
e amáveis, vendo seus 
pais fazendo o que é 
certo. É responsabilida-
de dos pais, ensinarem 
o caminho em que seus 
preciosos devem andar. 
Quando eles envelhece-
rem não se desviarão.
Os filhos aprendem, 
pela maneira de vocês 
viverem. Todo o pai 
deve obedecer aos man-
damentos do Senhor e 
vivê-los. Davi foi um 
homem que procurou 
andar na presença do 
Senhor com todo o seu 
coração, e obedecer to-
dos os Seus mandamen-
tos. Ele estava perto de 
partir para estar com o 
Senhor, quando chamou 
seu filho Salomão e lhe 
disse: Agora, pois, pe-
rante os olhos de todo 
Israel, a congregação 
do Senhor, e perante os 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Vitório De Simoni 
Contabilista, Assessoria 

empresarial
Especialista em Holding, 

Planejamento Sucessório e 
Tributário

Diretor do Simoni 
Organização Contábil

(vitorio@simonicontabil.
com.br)

Pr. Anastácio Martins

o desenvolvimento de 
uma pecuária de baixo 
carbono, em Campinas, 
em novembro.

Nosso compromisso 
com a Bioeconomia tam-
bém já se desdobrou, por 
exemplo, em uma parceria 
com a Prefeitura de Cam-
pinas, com quem inicia-
remos neste mês a cons-
trução de um sistema de 
compostagem para trans-
formar 200 toneladas di-
árias de resíduos urbanos 
vegetais em compostos 
orgânicos. A expectativa 
é gerar cerca de 70 tone-
ladas/dia de adubo – que 
será utilizado em áreas do 
município e nos trabalhos 
do Instituto Agronômico 
(IAC).

É defi nitivamente a 
hora da Bioeconomia, da 
descarbonização da ma-
triz energética não apenas 
brasileira, mas mundial. É 
hora do etanol em vez do 
petróleo, do controle bio-
lógico efi ciente no comba-
te a pragas, da saudabi-
lidade dos alimentos, da 
população mais saudável.

É urgente que adotemos 
a economia baseada na 
vida!

cia a este profi ssional? 
Evidentemente que não. 
Consultando-o na criação, 
manutenção e nos prazos 
das obrigações acessó-
rias? Tais como: ECF, ECD, 
DIRF, DIMOB, CAGED, GFIP, 
DCTF, DECRED, GIA, DIR-
PF, DITR, Declaração do 
Simples, Entre tantas ou-
tras. E o curto prazo no 
vencimento dos impostos. 
Contribuindo de maneira 
essencial na arrecadação 
de impostos e tributos aos 
cofres do Governo, através 
de recordes constantes 
de arrecadação da Receita 
Federal, sendo o contabi-
lista o responsável por re-
colher todos os impostos 
que seus clientes, os em-
presários, que pagam essa 
absurda e excessiva carga 
tributária.

AS VERDADES NASCEM NO TEMPO DA EVOLUÇÃO

O tempo marcou sau-
dades. A vida trouxe para 
o hoje, lembranças que 
fi caram marcadas no rol 
das sucessivas etapas, no 
mundo eterno do espírito. 
Os sonhos são eras de es-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

peranças, de   realizações, 
de certezas, fantasias, de 
promessas que se trans-
formam em realidades, a 
curto e a longo prazo. As 
verdades nascem quando 
a cultura é transformada 
em aprendizado, fazendo 
com que tenhamos dentro 
de nós a luz do entendi-
mento, que brilha ensina-
mentos básicos na BOA 
NOVA, vibrando o coração 
e a inteligência. A igno-
rância pode se transfor-
mar em sabedoria, tudo 
depende de nós, do nosso 
esforço e dedicação, mui-
to trabalho e persistência 
no estudo, adquirindo 

conhecimentos, transfor-
mados em verdades pela 
certeza, de que se funda-
menta em um raciocínio, 
de que estamos no cami-
nho certo, lógico e funda-
mental. 

Os fundamentos se ba-
seiam pela evangelização, 
principalmente nos lares 
onde a família precisa se 
unir dentro do amor, para 
progredirem e evoluírem, 
onde todos se encontram 
para crescerem espiritual-
mente. A CADA UM SERÁ 
DADO SEGUNGO SUAS 
OBRAS.  A grande conquis-
ta é a humildade na luta 
pela sobrevivência. O en-

tendimento, a paciência, 
tolerância, compreensão, 
renúncia, são qualidades 
que tem que existir para 
todos viverem felizes. Em 
cada vida aparecem as re-
alidades, num mundo que 
nos leva para vencermos a 
ignorância.                   

As vidas são eternas. 
A reencarnação é a volta 
do espírito ao corpo. De-
sencarnação é a saída do 
espírito do corpo encarna-
do, partindo para o plano 
espiritual, vivendo outra 
vida, fora da matéria. O 
ESPIRITO (alma) é eterno.             

Muitos fi lhos de DEUS 
não acreditam, são igno-

rantes, atrasados espiritu-
almente, se mantém numa 
escala evolutiva de nível 
baixo (quem não vem pelo 
amor vem pela dor), na 
REENCARNAÇÃO, NA VIDA 
ALÉM TÚMULO. NÃO EXIS-
TE MORTE, O ESPÍRITO É 
ETERNO.                 

Procurar conhecer a 
verdade sobre si mes-
mo é um dever que as-
siste a todos. Ela é um 
objetivo maior, mas que 
precisamos nos esforçar. 
Todo esforço não será 
perdido. Espírito encar-
na inúmeras vezes, ad-
quirindo sempre mais 
inteligência, mais luz, 

mais experiência, mais 
conhecimentos, mais 
clara concepção de vida 
e maior raciocínio.    

Quando nós estamos 
em evolução para evolu-
ção, precisamos compre-
ender que o espírito é 
força, inteligência e po-
der - que dispõe de atri-
butos morais para vencer 
ocasiões com problemas, 
para serem resolvidos 
desde desarmonia nos 
lares, junto das famílias.           

O ser humano precisa 
apenas conhecer o que 
pode aproveitar para sua 
evolução, ficando sem 
atingir metas extremas.

seu filho iria continuar 
servindo o Senhor. Por 
isso ele deixou bem cla-
ro, que enquanto o seu 
filho servisse ao Senhor, 
tudo iria dar certo, e a 
sua vida seria uma ben-
ção e um exemplo, para 
os seus filhos também. 
Pais! Procure conhecer o 
Senhor Deus, e serví-lo 
com um coração inteiro 
e uma alma voluntária, 
para que os seus precio-
sos, sejam uma benção 
e herdeiros das pro-
messas do Senhor. Que 
Deus abençoe todos 
os pais, com a benção 
da multiplicação (Leia 
I Crônicas 28). Esta é 
a minha oração. Ouça 
o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30. facebook cate-
dral_dopovodedeus@
hotmail.com                  

ORAÇÃO AOS TRÊS ANJOS PROTETORES
Se você está em difi culdade - seja fi nanceira, doença ou qual-

quer outra coisa, faça essa simpatia durante três dias seguidos. 
Pegue um prato, acenda três velas e coloque um pouco de água e 
açúcar, depois coloque em lugar mais alto que sua cabeça. Ofe-
reça aos três Anjos Protetores: Gabriel, Rafael e Miguel. Faça o 
pedido, e em três dias você alcançará a graça. Publique no terceiro 
dia (em jornal) e observe o que acontecerá no quarto dia. Quando 
publicar, faça o agradecimento aos três Anjos Protetores. “Obri-
gado aos Três Anjos Protetores pela graça alcançada”. (R. M. S.)
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SAAEJ continua a troca de hidrômetros

O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SAAEJ), 
continua a troca de hi-
drômetros. Nos próxi-
mos meses, todos que 
apresentarem defeito, 
adulteração ou estive-
rem fora do prazo de 
validade serão substi-
tuídos.

“Jaboticabal conta 

mais de 30 mil hidrô-
metros. Nossas equi-
pes estão passando e 
verifi cando a situação 
de cada um. Esclareço 
que a troca é gratui-
ta, exceto nos casos 
em que seja detectada 
qualquer tipo de adul-
teração ou dano”, afi r-
ma o presidente do SA-
AEJ, André Nozaki.

Programas Ação Jovem e Renda Cidadã voltam no segundo semestre
Jovens e Mulheres com cadastro ativo e atualizado no CAD-Único podem pleitear o benefício de R$ 80 mensais

A Secretaria de Assis-
tência Social informa 
que no segundo semes-
tre, o município passa 
a contar com os pro-
gramas “Ação Jovem” e 
“Renda Cidadã”. Jovens 
e mulheres poderão so-
licitar o benefício desde 
que estejam com cadas-
tro atualizado no CAD-
Único.

“Após receber a infor-
mação, em breve, nos-
sas assistentes sociais 
estarão prontas para 
informar à população 

a respeito desses pro-
gramas, lembrando que 
eles servem como com-
plemento à renda do 
benefi ciado”, afi rma a 
secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pelle-
grini.

O programa Renda 
Cidadã oferece o bene-
fício e, em contrapar-
tida, o assistido deve 
participar de cursos 
de qualifi cação profi s-
sionais oferecido nas 
unidades dos CRAS de 
Jaboticabal. O Ação Jo-

vem tem por objetivo 
promover a inclusão 
social de jovens de 15 
(quinze) a 24 (vinte e 
quatro), que vivem em 
áreas de concentração 
da pobreza extrema e 
pobreza, pertencem a 
famílias com renda per 
capita mensal de até 
meio salário mínimo e 
que estejam frequen-
tando o ensino Funda-
mental e/ou Médio, ou 
frequentam o Ensino 
de Jovens e Adultos – 
EJA.

Equipe uniformizada 
– O SAAEJ informa que 
os funcionários res-
ponsáveis pela troca 
dos hidrômetros estão 
devidamente uniformi-
zados e carros ofi ciais 
com chapa branca e 
plotados. Para mais in-
formações, o telefone 
de contato do SAAEJ é 
(16) 3209-9900.   

Super Acessa de Jaboticabal oferece serviços 
gratuitos à população

Com média de 850 
atendimentos realiza-
dos por semana, o Su-
per Acessa de Jabotica-
bal continua facilitando 
a vida de muita gente. 
O posto é uma impor-
tante ferramenta que 
interliga o cidadão ao 
mundo digital, propor-
cionando soluções rápi-
das no dia a dia.

“O Super Acessa exer-
ce uma função práti-
ca para a comunidade. 
Lá é possível adiantar 
questões pontuais re-

lacionadas a documen-
tação, como CNH e CPF, 
além de cursos de capa-
citação, o que é muito 
importante para o de-
senvolvimento pessoal 
e profi ssional”, comen-
ta o secretário de Admi-
nistração, José Vantini 
Júnior. 

Confi ra os serviços 
oferecidos pelo Super 
Acessa de Jaboticabal.

Acesso à internet
Agendamento de re-

novação de CNH
Antecedentes Crimi-

Soluções rápidas e práticas são encontradas no local 

Objetivo é trocar mais de 20 mil hidrômetros que apresentam defeito, estejam 
foram do prazo de validade ou que foram adulterados

nais
Nota Fiscal Paulista 

(cadastro e consulta)
2ª Via de CPF
Certidão de Prontuá-

rio da CNH
Cursos (Formatação e 

Informática Básica – em 
andamento)

Para mais informa-
ções, a unidade está 
localizada na Rua Rui 
Barbosa, 327, Centro, e 
funciona de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 
16h. O telefone é (16) 
3202-7656.

Equipes da SAAMA trabalham na recuperação da “Ponte do Minari” e da “Ponte de Nico 
Rampazo” na Graminha

Prefeitura aproveita período de estiagem para recuperar 
estradas rurais

Nos últimos meses, 
além da recuperação 
de estradas rurais 
realizadas preventi-
vamente pela prefei-
tura, a Secretaria de 
Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Am-

biente, também apro-
veitou a estiagem 
para recuperar duas 
importantes pontes 
rurais: Nico Rampazo 
e Minari no bairro da 
Graminha.

“Desde o início de 

janeiro a prefeitura 
vem dando atenção 
à recuperação de es-
tradas e ponte rurais. 
Foram mais de 20 
quilômetros de obras 
apenas na estrada do 
Assentamento Terra 

Rica. Outros pontos 
também foram recu-
perados, sempre con-
tando com a parce-
ria dos agricultores 
e usinas da região”, 
ressalta o secretário 
de Obras e Serviços 

Públicos, José Carlos 
Abreu. 

A ponte “Nico Ram-
pazo” já está concluí-
da e recebeu estrutura 
metálica com sinali-
zação. Equipes agora 
trabalham na ponte 

do “Minari”, que será 
construída utilizando 
vigas de madeira, ter-
ra e fresas. A expecta-
tiva é que a nova pon-
te esteja concluída 
até o final da próxima 
semana.
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Programas Ação Jovem e Renda Cidadã voltam no segundo semestre

vem tem por objetivo 
promover a inclusão 
social de jovens de 15 
(quinze) a 24 (vinte e 
quatro), que vivem em 
áreas de concentração 
da pobreza extrema e 
pobreza, pertencem a 
famílias com renda per 
capita mensal de até 
meio salário mínimo e 
que estejam frequen-
tando o ensino Funda-
mental e/ou Médio, ou 
frequentam o Ensino 
de Jovens e Adultos – 

Legislativo e Executivo voltam a debater projeto que cria a 
taxa do lixo em Jaboticabal

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal receberam no 
fi nal da tarde de terça-
feira (08/08) o Prefeito 
Municipal, José Carlos 
Hori (PPS), e represen-
tantes do Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SAAEJ) 
para mais um debate 
acerca do Projeto de 
Lei Complementar nº 
08/2017, que cria a 
Taxa de Coleta, Desti-
nação e Disposição Fi-
nal de Resíduos Sólidos 
Domiciliares em Jaboti-
cabal. Apesar de não ter 
dada prevista para vo-
tação, a expectativa do 
Poder Executivo, autor 
do projeto, é de que o 
Legislativo vote a maté-
ria até setembro.

Segundo o presidente 
do SAAEJ, André Nozaki, 
a “proposta [da reunião] 
foi apresentar o históri-
co da taxa, desde 2010 
até o novo texto. Tive-
mos redução na pro-
posta de valor, a fi xação 
de um piso e um teto, 
e também foi tratada a 
questão da publicidade. 
Temos que mostrar [à 
população] a importân-
cia da taxa não só para a 
gestão do resíduo, mas 
também para a manu-
tenção do serviço”, ava-
liou o dirigente.

Apesar da medida im-
popular, a taxa é vista 
pelo Executivo como 
necessária para o cus-
teio da coleta do lixo do-

miciliar no município e 
para a saúde fi nanceira 
do SAAEJ. Vale lembrar 
que dados da autarquia 
apontam que em 2016 
foram coletadas em mé-
dia 1.400 toneladas de 
lixo doméstico por mês 
em Jaboticabal a um 
custo de mais de R$ 450 
mil mensais. Por outro 
lado, segundo Nozaki, o 
dinheiro utilizado para 
pagar esta conta tem 
sido retirado dos re-
cursos provenientes da 
contribuição de água e 
esgoto, fato que estaria 
contribuindo na perda 
da capacidade de in-
vestimentos da rede de 
água e esgoto e difi cul-
tando o fechamento das 
contas da autarquia.

“Existe um consenso 
grande em reconhecer 
a importância do SA-
AEJ. Óbvio que sabe-
mos do momento que 
a gente vive. Ninguém 
está se esquivando des-
sa realidade, mas está 
todo mundo com mui-
ta seriedade, com mui-
ta responsabilidade, já 
preparando para que 
haja essa votação. Pre-
cisamos fazer de tudo 
para que se mantenha 
a prestação de serviço 
que a população tem, 
como a coleta de lixo, 
coleta seletiva, trata-
mento de água”, desta-
ca o prefeito.

O NOVO TEXTO – Con-
forme o projeto, que 
começou a tramitar na 

Câmara após sua leitu-
ra na sessão ordinária 
do dia 17 de julho, o va-
lor poderá variar de R$ 
6,50 (piso) a R$ 41,50 
(teto), uma vez que a 
base de cálculo leva em 
conta três critérios: o 
total da área construída 
do imóvel; a localização 
do imóvel; e a frequên-
cia do serviço prestado 
ou posto à disposição 
do contribuinte. Ou 
seja, na prática, dois 
imóveis localizados no 
mesmo bairro não ne-
cessariamente pagarão 
o mesmo valor, uma 
vez que a base para o 
cálculo considera as 
três variáveis.

O valor será cobrado 
pelo SAAEJ em 12 par-
celas iguais juntamen-

te com a contribuição 
mensal de água e esgo-
to. A expectativa é de 
que sejam arrecadados 
cerca de R$ 400 mil 
mensais com a taxa da 
coleta residencial, que 
somados aos da indús-
tria e comércio, devem 
equilibrar as contas do 
serviço de coleta e libe-
rar o recurso gasto até 
então para investimen-
tos na rede de água e 
esgoto da cidade.

A taxa será exclusi-
va para o custeio dos 
serviços públicos de 
coleta, remoção, trans-
porte, tratamento e 
alocação em aterros 
sanitários de resíduos 
sólidos domiciliares 
executados de forma 
indireta pelo SAAEJ. 

Para isso, o projeto 
prevê o Fundo Munici-
pal de Gestão de Resí-
duos Sólidos Urbanos 
e a constituição de um 
Conselho Municipal de 
Gestão de Resíduos Só-
lidos Urbanos (FMGR-
SU), formado por sete 
membros titulares e 
sete suplentes, com re-
presentação do Poder 
Executivo, SAAEJ, Po-
der Legislativo, OAB, 
ACIAJA e AREA.

TRAMITAÇÃO – Com 
a leitura no expedien-
te da sessão ordinária 
do dia 17 de julho, o 
Projeto de Lei Com-
plementar nº 08/2017 
passou a tramitar na 
Câmara de Jaboticabal. 
Primeiro, o projeto foi 
enviado para a Comis-

são de Redação e Jus-
tiça para a apreciação 
da legalidade e consti-
tucionalidade. Depois 
a matéria deve trami-
tar pelas comissões te-
máticas do Legislativo 
para exame de mérito. 
Durante a análise dos 
colegiados, podem ser 
solicitados estudos 
adicionais, juntada de 
documentos faltantes, 
revisões no texto ou 
o posicionamento de 
outros órgãos públi-
cos afetados pelo teor 
do projeto. Depois de 
passar pelas comis-
sões, segue para o ple-
nário e, se aprovado, 
para sanção ou veto do 
prefeito. Somente após 
a publicação, passa a 
valer como lei.

30 estudantes de Jaboticabal miram premiação fi nal que será divulgada em 23 de outubro

Prefeitura aproveita período de estiagem para recuperar “EPTV na Escola”: alunos conhecem estúdios da 
emissora e realizam passeio cultural

Alunos de escolas 
municipais, estadu-
ais e particulares de 
Jaboticabal estiveram 
em Ribeirão Preto na 
última segunda-feira 
(7) conhecendo o tra-
balho desenvolvido 
na emissora EPTV, afi -
liada Rede Globo. 

No mesmo dia, os 
estudantes ainda ga-
nharam um passeio 
cultural na livraria 
Cultura do Shopping 
Iguatemi. A viagem 
à cidade vizinha faz 
parte do concurso 
“EPTV na Escola”.

“Jaboticabal é sem-
pre muito bem rece-
bida pela emissora. 
Fazem questão de res-
saltar a organização 
dos alunos tanto na 
visita quanto no uni-
forme temático que 
toda a delegação uti-
liza”, revela a coorde-
nadora do município, 
Janine Zechetto Pito.

Os 30 alunos que 
participaram da visita 
tiveram suas redações 

selecionadas por uma 
equipe de professo-

res que encaminha-
ram os textos para a 

emissora. No dia 14 
de setembro serão es-

colhidos os semifi na-
listas. “Agora estamos 

na torcida e vamos 
aguardar a avaliação 
fi nal. Geralmente são 
escolhidas, em média, 
duas redações por 
município participan-
te”, comentou a coor-
denadora.

Dia 23 de outubro, 
a organização do con-
curso divulga os 10 
vencedores que rece-
berão prêmios e terão 
a redação converti-
da em reportagem no 
Jornal da EPTV.

Sobre o concurso - 
Com o tema “Se esta 
rua, se esta rua fosse 
minha... Por quê? Não 
é?” a edição deste ano 
propõe a conscienti-
zação do aluno sobre 
o espaço público para 
que ele possa infl uen-
ciar sua família e a 
comunidade em que 
está inserido. Se cada 
um fi zer sua parte, to-
dos ganham com uma 
cidade mais limpa, 
bem cuidada e bonita. 
Em 2017, o concurso 
chega ao 18º ano.
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Bate-papo com o escritor Antônio 
Geraldo Figueiredo Ferreira

Acontece na pró-
xima segunda-feira 
(14), a partir das 19h, 
na Biblioteca Pública 
Municipal “Júlia Luiz 
Ruete”, um bate-papo 
com o escritor Antô-
nio Geraldo Figueire-
do Ferreira.

Essa será a tercei-
ra etapa do programa 
Viagem Literária que 
recebeu anteriormen-
te os módulos Con-
tação de Histórias 
(maio) e Bate-papo 
com Escritores para 
público infantojuve-
nil (junho).

No terceiro módu-
lo, voltado ao público 
adulto, o escritor An-
tônio Geraldo Figuei-
redo Ferreira conver-
sará sobre suas obras 
e a sua trajetória lite-

rária. A entrada é gra-
tuita.

O evento faz parte 
do programa Viagem 
Literária, que acon-
tece numa parceria 
entre Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
do Departamento de 
Cultura, Secretaria da 
Cultura do Estado de 
São Paulo,

Viagem Literária
Lançado em 2008, 

o programa é gerido 
pela SP Leituras e pelo 
Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas 
de São Paulo tendo 
por objetivo incenti-
var a produção lite-
rária e disseminar o 
gosto pela leitura.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-9418.

CULTURA

Cantora Giane, “A Voz Doçura” da Jovem Guarda, será 
homenageada na Câmara de Jaboticabal

A cantora brasileira 
Giane, uma das precur-
soras do movimento da 
Jovem Guarda, deve se 
tornar conterrânea de 
Jaboticabal. A sessão 
de homenagem ainda 
não tem data defi nida 
para acontecer, mas o 
autor da proposição, 
o vereador João Bassi 
(PEN), espera que a so-
lenidade seja marcada 
para o segundo semes-
tre deste ano. Votado e 
aprovado por unanimi-
dade na Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, o 
Decreto Legislativo nº 
680/2017 que concede 
o Título de Cidadão Ja-
boticabalense à cantora 
foi publicado no Diário 
Ofi cial do dia 24 de ju-
nho de 2017.

Intérprete de bala-
das românticas na dé-
cada de 60 e 70, Giane 
alcançou o sucesso em 
1964 com a versão em 
português da música 
“Dominique”, grava-
da originalmente por 
Soeur Sourire. A can-
ção marcou Giane como 
uma das primeiras in-
térpretes no Brasil a fa-
zer a segunda voz para 

si mesma, no refrão de 
“Dominique”, que per-
maneceu por cerca de 
seis meses nas para-
das de sucesso das rá-
dios pelo país afora. A 
cantora desbancou até 
mesmo o Rei Roberto 
Carlos, acostumado a 
emplacar músicas em 
1º lugar nas rádios.

Giane gravou ver-
sões de outros hits eu-
ropeus que ganharam 

as ondas das rádios na-
cionais, como a canção 
“Longe do Mundo” [The 
end of the World]”, em 
1965, com a qual ga-
nhou o Troféu Roquet-
te Pinto, um dos mais 
importantes prêmios 
na época.

“Apesar de não ter 
nascido em Jabotica-
bal, Giane morou aqui 
em nossa cidade com 
a família na infância, 

e sempre levamos co-
nosco parte dos luga-
res por onde passa-
mos. Nada mais justo 
do que homenagear-
mos esta pessoa de ta-
lento, carisma e cará-
ter incomparáveis que 
passou por terras jabo-
ticabalenses e semeou 
a arte pelo Brasil e em 
outros países, como 
Portugal, com tanto 
amor”, diz João Bassi.

Orquestra Caipira da Escola de Arte se 
apresenta na Festa do Peão de Barretos

Jaboticabal terá repre-
sentantes na maior festa 
de peão do país. A or-
questra de cordas caipira 
da Escola de Artes “Pro-
fessor Francisco Berlin-
gieri Marino”, confi rmou 
presença no Palco Cultu-
rando, no dia 17 de agos-
to.

“A ideia do Palco Cultu-
rando é apresentar aos vi-
sitantes da Festa do Peão 
de Barretos o que aconte-
ce na cena cultural do in-
terior paulista. Jabotica-
bal participará, dessa vez, 
levando música raiz de 
qualidade e relembrando 
grandes clássicos do can-
cioneiro popular”, afi rma 
o secretário de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins.

“A orquestra é formada 
por professores e alunos 
da Escola de Arte ‘Pro-

fessor Francisco Berlin-
gieri Marino’ e conta com 
17 integrantes. O grupo 

Formada por músicos de Jaboticabal, a orquestra será um dos 
destaques do “Palco Culturando”

Feira de Artesanato comemora o Dia dos Pais

Acontece neste sá-
bado (12), a 4ª edição 
da Feira de Artesanato 
promovida pela Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Cultura, a Casa do 

Artesão Dorival Taliber-
ti” e a Acaart.

A feira acontece das 
8h às 17h, no espaço 
entre o Mercado Munici-
pal e a Casa do Artesão. 
Com uma grande varie-

dade de produtos, será 
uma excelente oportu-
nidade para que os fi -
lhos possam escolher o 
presente para os pais.

“A expectativa é gran-
de, uma vez que as edi-
ções anteriores trouxe-
ram bastante público 
para conhecer o artesa-
nato e adquirir produ-
tos”, explica José Mário 
de Oliveira, diretor de 
Cultura.

As feiras de artesa-
nato procuram acom-
panhar as datas comer-
ciais, fazendo com que 
a população acostume-
se a ter no espaço entre 
o Mercado Municipal e 
a Casa do Artesão, um 
local onde sempre en-
contrará as novidades 
dos artesãos da cidade 
e também da região.

Anteriormente foram 
realizadas três feiras – 
uma em comemoração 

ao Dia do Artesão em 
março, outra do Dia das 
Mães em maio e no Dia 
dos Namorados (junho).

Valorizando o artesa-
nato

As várias ações que 
vem sendo desenvol-
vidas ao longo dos 
últimos meses tem 
demonstrado a preocu-
pação da Administração 
Municipal com o artesa-
nato. Parcerias em ofi ci-
nas, a busca por cursos 
e novos espaços para 
os artesãos mostrarem 
seus trabalhos, são ini-
ciativas que visam o de-
senvolvimento e a ca-
pacitação dos artesãos 
de Jaboticabal.

Exemplo disso foi a 
participação dos arte-
sãos na tradicional Ex-
pofeira de Artes e Arte-
sanato, que aconteceu 
em julho, na Estação de 
Eventos Cora Coralina.

já participou de outras 
apresentações e, com cer-
teza, vão fazer bonito em 

Barretos”, declara o dire-
tor de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 293 e 294, Cap. XX das NSCGJSP)

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

   FAZ SABER a todos quantos vi-
rem o presente edital ou dele conhecimento tiverem e a 
quem possa interessar que MARIA IRAILDES BISPO LE-
ANDRO QUINÁLIA, RG nº 33.677.908-2-SSP/SP, CPF nº 
138.555.088/01, brasileira, viúva, do lar, residente e domi-
ciliada nesta cidade, na Rua Oswaldo Pereira Teixeira, nú-
mero 301, depositou nesta Serventia os documentos exigidos 
nos itens 293 e 294, Cap. XX das Normas de Serviço da E. 
Corregedoria Geral da Justiça, para  REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DO IMÓVEL, indicado como lote 20, da Gle-
ba A, com área de 250,00 metros quadrados, parte de uma 
área maior do imóvel objeto da matrícula número 11.699, 
livro 2RG, com a seguinte descrição: Um terreno tido como 
lote 20, da Gleba “A”, situado na Rua Alexandre Detogni, 
lado par, distante 51,95 metros da Avenida Francisco Al-
ves de Oliveira, neste município e comarca de Jaboticabal, 
na quadra compreendida pela Rua Alexandre Detogni, Rua 
Monsenhor Alberto Macheroni Júnior, Avenida Francisco 
Alves de Oliveira e Avenida João Batista Ferraz Sampaio, 
de formato regular, com as seguintes medidas, características 
e confrontações: mede 10,00 metros (dez metros) de frente 
e igual medida na linha dos fundos, por 25,00 metros (vin-
te e cinco metros) da frente aos fundos em ambos os lados, 
se confrontando pela frente com a Rua Alexandre Detogni; 
quem da citada via olha para o imóvel, pelo lado direito con-
fronta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, número 290, 
lote 19 (matrícula número 45.062); pelo lado esquerdo com o 
imóvel da Rua Alexandre Detogni, lote 21 (matrícula número 
11.699), e pelos fundos em parte com o imóvel da Rua Mon-
senhor Alberto Macheroni Júnior, lote 07, da quadra G, do 
loteamento Jardim São José (matrícula número 44.997), e em 
parte com o imóvel da Rua Monsenhor Alberto Macheroni 
Júnior, lote 08, da quadra G, do loteamento Jardim São José 
(matrícula número 44.998),  perfazendo uma área de 250,00 
metros quadrados (duzentos e cinquenta metros quadrados), 
cuja exata localização acha-se retratada no desenho abaixo. 
A regularização fundiária do imóvel, possibilitará a abertura 
de nova matrícula para a fração destacada e averbação do 
destaque na matrícula matriz. Para conhecimento de todos, 
expede-se o presente edital, que será publicado em jornal de 
circulação local, por 02 (dois) dias consecutivos, podendo a 
regularização ser impugnada no prazo de quinze dias, con-
tados da última publicação, nos termos do item 294.2 Cap. 
XX das NSCGJSP. Jaboticabal, 31 de julho de 2017. Eu, José 
Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.



SÁBADO, 12 DE AGOSTO DE  2017 7

Temas como planos de saúde e transportes coletivos serão abordados

Procon de Jaboticabal ministra palestra sobre 
direitos do consumidor idoso

O Centro de Convi-
vência do Idoso “Edson 
Martini”, de Jabotica-
bal, recebe na próxi-
ma terça-feira (15), às 
12h30, palestra sobre 
direitos do consumi-
dor idoso. O evento é 
realizado pelo Procon 
de Jaboticabal e será 
ministrado por Solan-
ge Prado, coordenado-
ra da unidade de Ribei-
rão Preto.

“São temas direciona-
dos aos consumidores 
idosos, como planos 

de saúde e transportes 
coletivos, por exem-
plo. É importante a 
participação daqueles 
que frequentam o Cen-
tro de Convivência do 
Idoso e também fica o 
convite para todos que 
se interessarem pelo 
assunto participarem 
conosco”, destaca a co-
ordenadora do Procon 
de Jaboticabal, Patrícia 
Pazini.

Para mais informa-
ções o telefone é (16) 
3204-3500.

rária. A entrada é gra-

O evento faz parte 
do programa Viagem 
Literária, que acon-
tece numa parceria 
entre Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
do Departamento de 
Cultura, Secretaria da 
Cultura do Estado de 

Lançado em 2008, 
o programa é gerido 
pela SP Leituras e pelo 
Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas 
de São Paulo tendo 
por objetivo incenti-
var a produção lite-
rária e disseminar o 

Mais informações 
pelo telefone (16) 

Versículos 
da Bíblia

2 Crônicas 7:14
Se o meu povo, que 

se chama pelo meu 

nome, se humilhar 

e orar, buscar a mi-

nha face e se afastar 

dos seus maus cami-

nhos, dos céus o ou-

virei, perdoarei o seu 

pecado e curarei a 

sua terra. 

Reunião aconteceu na sala de reuniões da Prefeitura

Seprem reúne conselheiros para apresentar balanço e 
planejar ações futuras

Membros dos conse-
lhos Administrativo e 
Fiscal do Serviço de Previ-
dência Saúde e Assistên-
cia Municipal – SEPREM e 
secretários do Poder Exe-
cutivo de Jaboticabal es-
tiveram reunidos na sala 
de reuniões da prefeitura 
do município, na manhã 
de quarta-feira (10), para 
acompanhar uma apre-
sentação que atualizou o 
andamento das receitas 
da autarquia.

A análise e exposição 
das informações foi reali-
zada pela Conde Consul-
toria Atuarial. “Nós mos-
tramos que entre aquilo 
que ele vai arrecadar e o 
que ele vai pagar tem um 
pequeno desequilíbrio. 
Agora nós iniciaremos 
estudos para identifi car 
como nós equaciona-
remos esse desequilí-
brio”, explica o consultor 
Newton Conde.

“Todo ano a gente faz 
esse balanço e passa para 
o Seprem para que ele 
possa contabilizar e aten-
der aos órgãos fi scaliza-
dores, que são vincula-
dos ao Governo Federal”, 
comenta o consultor.

Para a superintenden-
te do Seprem, Elivaine 

Almeida Silva, a partici-
pação dos conselheiros, 
secretários do Executivo 
e também vereadores são 
importantes geradores 
de ideias e auxiliam nas 
tomadas de decisão. 

“Esse envolvimento 
ajuda bastante, principal-
mente no atual momento, 
onde o cenário econômi-
co tem prejudicado mui-
to o andamento da autar-
quia no sentido de que 
o Seprem trabalha com 
capitalização, mercado fi -
nanceiro”, comenta a su-
perintendente.

Objetivo é realizar recadastramento do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC)

Assistência Social convoca idosos e portadores de 
de  ciências bene  ciários de programa BPC

Para não perder o pra-
zo e, consequentemen-
te, o benefício, idosos e 
portadores de defi ciên-
cia de Jaboticabal preci-
sam comparecer à Casa 
do Bolsa Família para 
realizar o cadastro no 
CAD-Único, ferramen-
ta fundamental para o 
cidadão recebedor do 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

Atualmente, cerca 
de 900 pessoas são 
beneficiárias no muni-
cípio, mas poucas rea-

lizaram o recadastra-
mento. “É fundamental 
que não deixem para a 
última hora, correndo 
o risco de ficar sem o 
benefício”, alerta a se-
cretária de Assistência 
Social, Tatiana Pelle-
grini.

O benefi ciário deve 
apresentar os seguin-
tes documentos origi-
nais: RG, CPF, Título 
de Eleitor, Carteira de 
Trabalho ou os dois úl-
timos holerites e com-
provante de residência 

atual. “Vale ressaltar 
que os documentos 
apresentados devem 
ser de todos os mem-
bros da família. Se 
houver criança, é ne-
cessário também a cer-
tidão de nascimento 
e declaração escolar”, 
completa a secretária.

Sobre o programa - 
Segundo o site do Mi-
nistério da Previdência, 
o Benefício da Presta-
ção Continuada (BPC) 
é a garantia de um sa-
lário-mínimo mensal 

ao idoso acima de 65 
anos ou à pessoa com 
defi ciência de qualquer 
idade com impedimen-
tos de natureza física, 
mental, intelectual ou 
sensorial de longo pra-
zo (que produza efeitos 
pelo prazo mínimo de 
2 anos), que o impos-
sibilite de participar de 
forma plena e efetiva 
na sociedade, em igual-
dade de condições com 
as demais pessoas.

Para ter direito, é ne-
cessário que a renda 
por pessoa do grupo 
familiar seja menor que 
1/4 do salário-mínimo 
vigente. Por se tratar de 
um benefício assisten-
cial, não é necessário 
ter contribuído ao INSS 
para ter direito à ele. 
No entanto, este benefí-
cio não paga 13º salário 
e não deixa pensão por 
morte.

A Casa do Bolsa Famí-
lia está à disposição na 
Praça Abreu Sodré, 93 – 
ao lado da Unidade de 
Saúde da Mulher. O te-
lefone de contato é (16) 
3204-4405.
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VENDE-SE
Uma casa no Jardim São Marcos com 03 suites, 01 quarto com banheiro, sala 
com dois ambientes, sala de TV, cozinha, área de serviço, lavanderia, área de 
lazer, churrasqueira, piscina aquecida, escritório, garagem para 04 carros toda 

coberta. A residência é completa com armários embutidos.

Tratar com Celso no telefone: (16) 9.9777-1563

Mais de 3 mil árvores devem ser reparadas em todo o município

Prefeitura realiza grande operação de podas de árvores

A Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos de 
Jaboticabal colocou em 
prática nesta semana 
uma grande operação. 
Mais de 3 mil árvores 
devem ser reparadas 
em todo o município. 

“Estamos atenden-
do pedidos de podas 
protocolados e que es-
tavam parados desde 
agosto do ano passa-
do. Nossa expectativa é 
que o trabalho seja con-

cluído em cerca de 30 
dias”, explica o secretá-
rio da Pasta, José Carlos 
Abreu.

As equipes já visita-
ram os seguintes bair-
ros: Santo Antônio, Co-
hab II, Jardim Angélica, 
Residencial, Barreiro e 
Centro.

Limpeza – equipes da 
secretaria continuam 
empenhadas na limpe-
za de vias públicas de 
Jaboticabal. Nesta se-

mana, serviços de capi-
nação foram realizados 
no Centro e bairro Xis, 
enquanto a Cohab 2, 
Planalto Itália, Jardim 
São Marcos e Nova Ja-
boticabal receberam as 
equipes de roçamento.

Tapa-buraco – os bair-
ros Jardim Patriarca, 
Parque das Araras, Jar-
dim Guanabara e Cohab 
I receberam melhorias 
no asfalto nesta sema-
na.
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Com o fi m do sinal analógico, aparelhos antigos de TV deixam de transmitir os 
canais abertos. Famílias interessadas devem integrar o CAD-Único

Prefeitura e Ministério do Desenvolvimento Social garantem 
distribuição gratuita de kit Digital para famílias carentes

Como divulgado, o 
sinal analógico de TV 
será substituído pelo 
digital em novembro. 
Todas os aparelhos de 
TV devem receber o kit 
digital para continuar 
funcionando normal-
mente. As famílias ca-
rentes cadastradas no 
CAD-Único, com renda 
até três salários-míni-
mos, podem receber o 
kit gratuitamente.

Uma parceria entre 

Prefeitura de Jabotica-
bal, Ministério do De-
senvolvimento Social 
e a empresa fabrican-
te do equipamento, 
vai distribuir seis mil 
kits entre a população 
mais carente. “As famí-
lias interessadas, que 
se adéquam aos pré-
requisitos, que ainda 
não integram o CAD-
Único devem procurar 
a Casa do Bolsa Família. 
Nas próximas semanas, 

mais informações sobre 
a distribuição dos kits 
serão divulgadas por 
meio da imprensa”, afi r-
ma a secretária da As-
sistência Social, Tatiana 
Pellegrini.

A Casa do Bolsa Famí-
lia fi ca na Praça Abreu 
Sodré, 93 – ao lado da 
Unidade de Saúde da 
Mulher. O telefone de 
contato da Casa do Bol-
sa Família é (16) 3204-
4405. 

Prefeitura realiza grande operação de podas de árvores
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GAZETA ESPORTES
Partida aconteceu em 9 de agosto, às 20h, em Pitangueiras

Representantes das escolas municipais, estaduais e particulares 
estiveram presentes

Alegria marca abertura dos 7º Jogos 
Escolares de Jaboticabal

A Prefeitura de Jaboti-
cabal deu largada à 7ª edi-
ção dos Jogos Escolares. 
A cerimônia de abertura 
aconteceu na tarde de se-
gunda-feira (7), no Giná-
sio Municipal de Esportes, 
e contou com a participa-
ção de representantes de 
todas as escolas partici-
pantes.

Nos próximos dias, 
aproximadamente 3 mil 
alunos disputarão as dez 
categorias. “Fico muito fe-
liz em participar da aber-
tura dos Jogos Escolares. 
Quando criança, represen-
tei a escola onde estudei 
e fi co orgulhoso de saber 
que contribuí para a volta 
de mais uma competição 
tradicional de nossa cida-
de. Aproveito para agrade-
cer todos os professores 
responsáveis pela realiza-
ção dos jogos”, afi rma o 

prefeito José Carlos Hori.
O secretário de Educa-

ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Adilson Martins, 

Jaboticabal estreia na Taça Record de Futsal

Após boas parti-
cipações nas com-
petições de 2017, a 
equipe de futsal de 
Jaboticabal se pre-
parou para o início 
da Copa Record. A 
abertura aconteceu 
na última semana em 
Batatais. A partida 
de estreia acontece 
na manhã do dia 9, 
no Ginásio Munici-
pal de Pitangueiras.

“Após a Taça EPTV 
e os Jogos Regionais, 
os meninos de Jabo-
ticabal trabalham 
forte para estreiar 
bem na Taça Record, 
um evento impor-
tante em nosso ca-
lendário e que vem 
ganhando espaço 

entre as equipes do 
interior. Mais uma 
vez, peço o apoio de 
nossa torcida, para 
que prestigiem os 
nossos jogos”, con-
vida o diretor do 

Genaro Paschoini
OAB/SP Nº 119.416

Cobranças/Advocacia

Avenida Benjamin Constant, 653 - Centro - 
CEP 14870-140 - Jaboticabal/SP

Tel/Fax: (16) 3202-8181 e 3202-2904
gpadvogados@hotimail.com

Dia: 16 de agosto de 2017 às 14 horas 
 Local: Marginal da Via Dutra, Km 224 - Vila Augusta - Guarulhos - SP

••MONTE ALTO/SP: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 229 - B. MONTE ALTO - CASA, 98,09 M2 DE ÁREA 
TOTAL, 98,09 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 150M2 DE ÁREA DO TERRENO, CONTRATO 1444401096184 
MATRICULA Nº 26846 1° CRI MONTE ALTO/SP. COM AÇÃO JUDICIAL N. 0010509 - 70.2015.4.03.6102 
- 6VF RIBEIRÃO PRETO/SP. SEM UTILIZAÇÃO DE FGTS. (OCUPADO) - VALOR DE VENDA: R$ 147.690,33

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
1º Leilão Nº 0050/2017/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 14/08/2017 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

Departamento de Es-
porte e Lazer, José 
Luiz Moiteiro.

Mais uma vez, Ja-
boticabal acredi-
ta no potencial dos 
“pratas da casa”. 

Como aconteceu nos 
campeonatos an-
teriores, a base da 
equipe é formada 
por alunos das esco-
linhas de massifica-
ção.

ressalta o desafi o de re-
alizar os jogos de 2017. 
“A dimensão dos jogos e 
o número de alunos par-

ticipantes torna a organi-
zação do evento em um 
grande desafi o. Tudo deu 
certo e, nos próximos 15 
dias, Jaboticabal volta-se 
para o esporte e, princi-
palmente, pela inclusão 
social por meio das com-
petições”.

Os Jogos Escolares 
acontecem até 25 de agos-
to. As competições são 
realizadas no Ginásio de 
Esportes “Alberto Boti-
no”, EMEB Amadeu Lessi, 
Academia Cardiofísico e 
na Unesp. Crianças e ado-
lescentes de 9 a 17 anos 
disputam medalhas no 
atletismo, atletismo PPF, 
atletismo PPD, basquete, 
futsal, futebol, handebol, 
damas, karatê, voleibol e 
natação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 40, DE 04 DE AGOSTO DE 2017 – CONCEDE AFASTA-
MENTO, a partir de 01 de agosto de 2.017, ao servidor MARCELO 
BASSI DAS NEVES, em razão de tratamento médico, por 30 (trinta) 

dias.

Nº 41, DE 04 DE AGOSTO DE 2017 – NOMEIA, a partir de 04 

de agosto de 2.017, o pregoeiro e sua equipe de apoio da Câmara Mu-

-

Nº 42, DE 04 DE AGOSTO DE 2017 – NOMEIA, a partir de 04 

ATO DA MESA 

Nº 05, DE 04 DE AGOSTO DE 2017 – NOMEIA, em subs-

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO.
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REFIS Municipal e PPA 2018/2021 são aprovados por 
unanimidade na Câmara de Jaboticabal

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal aprovaram 
por unanimidade, na 
segunda-feira (07/08), 
em sessão ordiná-
ria, o Projeto de Lei nº 
41/2017, que institui o 
Plano Plurianual (PPA) 
do Município de Jaboti-
cabal para o quadriênio 
2018 a 2021. Na sequ-
ência, em sessão extra-
ordinária, outras três 
matérias foram aprecia-
das e aprovadas igual-
mente por unanimida-
de, entre elas o REFIS 
para Jaboticabal.

Conforme manda o 
Regimento Interno da 
Casa (Art. 222), a ses-
são ordinária teve como 
pauta única o projeto 
orçamentário do PPA 
2018/2021. Aprovada 
em votação unânime, a 
matéria foi dispensada 
de 2º turno por reque-
rimento verbal e segue 
para sanção do Prefeito 
Municipal, José Carlos 
Hori (PPS). O PPA traz 
ao todo 48 programas 
divididos em centenas 
de ações a serem de-
senvolvidas ao longo 
dos próximos quatro 
anos. A estimativa to-
tal de receitas, prevista 
pelo Executivo de 2018 
a 2021, pode alcançar 
R$ 1.4 bilhão.

EXTRAORDINÁRIA – 
Na sequência, o Presi-
dente da Casa, Dr. Edu 
Fenerich (PPS), abriu a 
sessão extraordinária 
para a apreciação de 
três matérias em 1º tur-
no.

Os primeiros a se-
rem votados foram o 
Projeto de Lei Comple-

mentar nº 09/2017, que 
altera o parcelamento 
de débitos tributários 
previstos no Art. 320, 
321 e 322 do Código 
Tributário Municipal 
(LC 07/92) e cria o Art. 
322-A, sobre o parce-
lamento de débitos de 
pessoas jurídicas; e o 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 10/2017, que 
institui o “Programa de 
Recuperação Fiscal – 
REFIS” do Município de 
Jaboticabal. 

Com a aprovação do 
REFIS, o contribuinte 
que aderir ao programa 
poderá liquidar suas dí-
vidas, geradas até 31 de 
dezembro de 2016, pe-
rante o município, com 
amortização de juros e 
multas de mora. A ade-
são deve ser feita me-
diante requerimento na 
prefeitura. Quem fi zer 
o pagamento integral, 
à vista, até o dia 29 de 
setembro de 2017, terá 
100% dos juros e multa 
de mora perdoados. 

Confi ra outras moda-
lidades:

Pagamento integral à 
vista:

•    Até dia 31 de ou-
tubro de 2017, anistia 
de 80% dos juros e mul-
ta de mora; 

•    Até dia 30 de no-
vembro de 2017, anis-
tia de 60% dos juros e 
multa de mora;

•    Até dia 22 de de-
zembro de 2017, o des-
conto será de 50% dos 
juros e multa de mora.

Pagamento parcela-
do:

•    Até dia 29 de se-
tembro de 2017, anis-
tia de 50% dos juros de 

multa de mora; 
•    Até dia 31 de outu-

bro de 2017, anistia de 
40% dos juros de multa 
de mora; 

•    Até dia 22 de de-
zembro de 2017, anis-
tia de 30% dos juros e 
multa de mora.

Já o Projeto de Lei 
nº 47/2017, que cria o 
Conselho Municipal de 
Regulação e Controle 
Social, órgão consultivo 
da Agência Reguladora 
dos Serviços de Sanea-
mento das Bacias dos 
Rios Piracicaba, Capiva-
ri e Jundiaí (ARES-PCJ), 
foi aprovado com duas 
emendas. 

Segundo o texto, o 
conselho será respon-
sável por avaliar e de-
liberar as propostas de 
fi xação, revisão e rea-
juste tarifário dos ser-
viços de saneamento 
básico no Município; 
além de encaminhar 
reclamações e denun-
ciar irregularidades na 
prestação de serviço; e 

••MONTE ALTO/SP: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 229 - B. MONTE ALTO - CASA, 98,09 M2 DE ÁREA 
TOTAL, 98,09 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 150M2 DE ÁREA DO TERRENO, CONTRATO 1444401096184 
MATRICULA Nº 26846 1° CRI MONTE ALTO/SP. COM AÇÃO JUDICIAL N. 0010509 - 70.2015.4.03.6102 

VALOR DE VENDA: R$ 147.690,33

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

o 
/2017 aos cuidados do Leiloeiro 

er entregues em 

elaborar e deliberar seu 
Regimento Interno. O 
conselho contará com 
oito membros titulares 
e oito suplentes forma-
do pelo Poder Executi-
vo, SAAEJ, AREA, enti-
dades do Terceiro Setor, 
usuários dos serviços, 
CONDEMA e PROCON 
de Jaboticabal.

Os projetos foram 
aprovados por unani-

midade, dispensados 
de 2ª discussão e vota-
ção e seguem para san-
ção ou veto do Chefe do 
Executivo.

HOMENAGEM – Du-
rante o Expediente da 
sessão ordinária, as 
equipes masculina e fe-
minina de basquetebol 
de Jaboticabal, campeã 
e vice-campeã sub-21, 
respectivamente, nos 

61º Jogos Regionais, em 
Sertãozinho (20 a 30 de 
julho), foram parabeni-
zadas, da tribuna, pelo 
vereador Samuel Cunha 
(PSDB), e pelo Chefe do 
Legislativo, Dr. Edu Fe-
nerich.

Confi ra a íntegra das 
sessões, disponíveis 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

Câmara de Jaboticabal entrega títulos de Cidadania e 
Honra ao Mérito em sessão solene

Quatro nomes que 
marcam a história na 
área da saúde em Jabo-
ticabal serão homenage-
ados em sessão solene 
na Câmara Municipal, 
na quinta-feira (17/08), 
às 20 horas, na sede do 
Legislativo jaboticaba-
lense, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara.

As entregas, em re-
conhecimento aos ser-
viços prestados à co-
munidade, acontecem 
em cumprimento ao 
Decreto Legislativo nº 
657/2016, de autoria do 
então vereador João Ro-
berto da Silva, que ou-
torga Diploma de Honra 
ao Mérito ao farmacêu-
tico bioquímico Pedro 
Eduardo Menegasso; ao 
Decreto Legislativo nº 
683/2017, de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor, que outorga o 
Título de Cidadã Jaboti-
cabalense à dentista Lu-
ciana Sanches Labella; 
ao Decreto Legislativo 
nº 671/2017, de autoria 
do vereador Beto Ariki, 
que outorga Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se ao médico Nereu Ro-
dolfo Krieger da Costa; 
e ao Decreto Legislativo 
nº 495/08, de autoria 
do então vereador Ne-
reu Krieger, que outorga 
o Título de Cidadão Ja-
boticabal ao médico pe-
diatra Edimar Biazibeti 

(in memorian).
Conheça os homena-

geados:
Pedro Eduardo Me-

negasso – Nasceu em 
Santo André, região do 
ABC paulista. É fi lho do 
advogado e administra-
dor de empresas Pedro 
Menegasso Sobrinho e 
da professora Olindina 
Menegasso. Farmacêuti-
co bioquímico por for-
mação dedicou parte 
de sua vida a lutar pela 
assistência farmacêuti-
ca para todos, militan-
do pela saúde pública 
e na defesa do âmbito 
farmacêutico. As lutas 
no âmbito farmacêuti-
co ajudaram a resultar 
na melhoria do sistema, 
com atualmente cerca 
de 95% dos estabeleci-
mentos do Estado com 
farmacêuticos duran-
te todo o expediente 

para o atendimento à 
população. Atualmente 
ocupa a presidência do 
Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de 
São Paulo. 

Luciana Sanches La-
bella – Natural de Ca-
tanduva (SP), é fi lha de 
José Sanches Martins e 
Daisy Molina Sanches. 
Formada em odontolo-
gia pela Universidade 
de Presidente Prudente 
em 1987, é especialista 
em endodontia. Iniciou 
sua vida profi ssional em 
Jaboticabal em 1988, 
desenvolvendo sua ati-
vidade tanto em consul-
tório particular como no 
cargo de cirurgiã dentis-
ta do quadro de servi-
dores da Prefeitura Mu-
nicipal de Jaboticabal. É 
membro do Lions Clube 
há 20 anos, atuou como 
voluntária da Casa do 

Menor aprendiz “Joana 
D’Angelis” e atende, em 
seu consultório, jovens 
carentes de Jaboticabal 
no projeto Dentista do 
Bem.  

Nereu Rodolfo Krieger 
da Costa – Filho de Ne-
reu Coutinho da Costa e 
Hilda Krieger da Costa, 
nasceu em Caconde (SP). 
Formou-se em medicina 
na década de 80 pela 
Faculdade de Medicina 
de Itajubá (MG). É espe-
cialista em pediatria e 
trabalha em Jaboticabal 
desde 1984. Servidor 
público na Prefeitura de 
Jaboticabal há mais de 
30 anos, também inte-
gra o Corpo Clínico do 
Hospital e Maternida-
de Santa Isabel desde 
1985 e da Unimed des-
de sua fundação. Ocu-
pou a presidência da 
Associação Médica de 

Jaboticabal, foi diretor 
clínico do Hospital San-
ta Isabel, delegado do 
Conselho Regional de 
Medicina de SP. Atuou 
como voluntário da 
APAE e do Jaboticabal 
Atlético. Foi vereador 
em Jaboticabal por dois 
mandatos (2004/2008 
e 2008/2012). É coor-
denador Regional do 
Núcleo de Assuntos Es-
tratégicos (NAE) da Fe-
deração das Unimed’s 
do Estado de São Paulo.  

Edimar Biazibeti (in 
memorian) – Natural de 
Jardinópolis, mudou-
se para Ribeirão Preto 
na infância, com seus 
pais e irmãos. De uma 
infância e adolescência 
humildes, chegou a tra-
balhar como servente 
de pedreiro para aju-
dar a família enquanto 
estudava a noite. Estu-

dou por conta própria, 
em casa, com material 
de um primo durante 
um ano. Ao fi nal, pres-
tou vestibular e passou 
em Medicina na con-
corrida Universidade 
de Brasília (UNB), for-
mando-se em 1980. Já 
médico pediatra, Biazi-
beti veio para Jabotica-
bal em 1985. Atendeu 
no CIAF III, em consul-
tório particular, e vo-
luntariamente na cre-
che da Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes, no 
Educandário Lar do Ca-
minho. Participou, em 
2012 , do “Voluntários 
do Sertão”, quando tra-
balhou por uma sema-
na como pediatra em 
Encruzilhada, no ser-
tão da Bahia. Perdeu a 
vida em um acidente, 
quando pescava com 
amigos, em 2013.

CONCEDE AFASTA-
MARCELO 

, em razão de tratamento médico, por 30 (trinta) 

, a partir de 04 

de agosto de 2.017, o pregoeiro e sua equipe de apoio da Câmara Mu-

-

, a partir de 04 

, em subs-
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PMDB DE JABOTICABAL REALIZA CONVENÇÃO E 
ELEGE NOVA DIRETORIA 

Aconteceu no últi-
mo dia 09 de agosto às 
17:00 hs na sede do Di-
retório Municipal de Ja-
boticabal a Convenção 
do PMDB de Jaboticabal 
que reuniu grande nú-
mero de convencionais 
e vários fi liados no par-
tido. Por força de Esta-
tuto do Partido, Vitório 
De Simoni não poderá 
permanecer como Pre-
sidente do Partido em 
Jaboticabal, pois ocupa 
o cargo de Vice-Prefeito 
Municipal. O PMDB de 
Jaboticabal tem mais 
de 1.000 fi liados em 
seu quadro. A conven-
ção elegeu novo Diretó-
rio Municipal com titu-
lares e suplentes, além 
de eleger a nova Execu-

tiva do Partido que fi -
cou da seguinte forma:

Presidente: LUIZ CAR-
LOS LAURINDO

1º Vice Presidente: 
CARMO LEONILDO DA 
CUNHA

2º Vice Presidente: 
CARLOS ALBERTO MA-
RIA

Secretário Geral: 
OLGA APARECIDA PE-

REIRA MARQUES
Secretário Adjunto: 

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
Tesoureiro: JOSÉ 

CARLOS MICHELETTO
Vogal: RENATO JOSÉ 

KAMLA
Vogal: SINARA APA-

RECIDA LUCAS DA SIL-
VA

Suplentes: MARIA 
ANGELICA DIAS, CAR-

LOS ALBERTO REVOLTI, 
FRANCISCO PINHEIRO, 
CLÁUDIO FIORESI

Conselho Fiscal: LUIZ 
FERNANDO TREVISAN, 

ÁLVARO JESUS FORCE-
NETTE, STELLA MARIS 
FAVA

Suplentes do Conse-
lho Fiscal: MARCELO 

COSTA, WAGNER SAN-
TANNA FERREIRA, SIL-
VIO DIAS

Delegado do Partido: 
VITÓRIO DE SIMONI

EM CLIMA DE FESTA!
ELAINE REGINA MACRI 

DOS SANTOS

Parabéns e muitas felici-
dades pela comemoração do 
dia 16 de agosto. Que a vida 
continue lhe proporcionando 
sorrisos e presenteando-a com 
muito amor, paz, saúde e sa-
bedoria.

Que haja realizações, har-
monia e surpresas agradáveis. 
São os votos do fi lho Antônio 
e do esposo Waldir. 


