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Re� s 2017: Prefeitura 
oferece condições 

imperdíveis para munícipe 
quitar contas atrasadas

Descontos sobre juros e multas chegam a 100%; 
população e empresas  devem cerca de R$ 100 

milhões à Prefeitura

Cerca de 250 pessoas 
participaram do 
passeio ciclístico

Famílias 
aderem em 

bom número 
ao “Pedala 

Jaboticabal”

Edição deste ano aborda os desafi os da inclusão social

Jaboticabal realiza VII Fórum da Rede Social de Proteção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente

Objetivo é resgatar os 
vínculos familiares e 

fortalecer os valores sociais

Educação 
desenvolve 
o “Projeto 
Família” 

nas escolas 
municipais

Competições, 
no Ginásio de 

Esportes, Câmpus 
da Unesp, 

Amadeu Lessi 
e Academia 
Cardiofísico

Jogos 
Escolares 

Reunião 
aconteceu na 

tarde da última 
segunda-feira 

(14), na Câmara 
Municipal

Plano Diretor 
de Turismo 
é discutido 

em audiência 
pública

Bate-papo 
com escritor 

discute o 
despertar 
da leitura

Após resgatados, 
os animais 

passaram por 
um período de 
recuperação e 

foram adotados

Ação retira 
24 � lhotes de 
canaviais de 
Jaboticabal

Residencial Jaboticabal, Cohab II, Nova Jaboticabal, Jardim Kenedy 
foram benefi ciados pela campanha “Cidade Linda é Cidade Limpa”

Em Jaboticabal, operação de 
limpeza dos bairros não para

Benefício é oportunidade para os empresários do Distrito 
Industrial “José Aparecido Tomé” - Leia + Pág. 07

Parceria entre Prefeitura e Governo do 
Estado oferece o programa Desenvolve 

São Paulo para empresários locais

Em 
Jaboticabal, 
campanha 

discute 
sintomas, 

tratamentos 
e causas da 

Leishmaniose
Assunto é tratado em 

sala de aula mostrando 
os riscos da doença 

que pode contaminar 
humanos e animais

Leia + Pág. 09
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Proprietários de terrenos que não receberam boletos 
da CIP devem retirá-los no Sistema Prático

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que 393 
proprietários de terre-
nos precisam compare-
cer ao Sistema Prático 
para retirar os boletos 
de Contribuição de Ilu-
minação Pública (CIP), 
referente a 2017. 

“Boletos com endere-
ço postal estão sendo 
entregues via Correios, 
mas esses 393 devem 
ser retirados pelos con-

tribuintes, pois não nos 
informaram os endere-
ços de entrega”, explica 
a secretária de Fazenda, 
Ângela Nazário Fonse-
ca.

A retirada deve ser 

Responsáveis pelas áreas não informaram endereço para entrega via 
Correios

feita o quanto antes 
para que o contribuinte 
não perca o prazo para 
pagamento.

Confi ra os meses, va-
lores e datas para paga-
mento:

Planejamento Sucessório e 
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FIQUE SABENDO

MÊS REFERÊNCIA  VENCIMENTO VALOR
Janeiro/Fevereiro/Março/Abril   21/08/2017 R$ 29,33
Maio/Junho/Julho/Agosto    20/10/2017 R$ 29,33
Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro 20/12/2017 R$ 29,33

Para mais informações, o telefone é (16) 3209-3300.

Capacitação de servidores ajudará a informar a população sobre a mudança do sinal 
de TV. Sinal analógico será desligado na região dia 29 de novembro

Seja Digital e Prefeitura de Jaboticabal promovem treinamento sobre o 
desligamento do sinal analógico de TV

A Seja Digital, entida-
de não governamental e 
sem fi ns lucrativos res-
ponsável pelo proces-
so de digitalização do 
sinal de TV no Brasil, 
e a Prefeitura de Jabo-
ticabal, realizaram no 
dia 10 de agosto treina-
mento para servidores 
municipais. O objetivo 
foi levar informação so-
bre o desligamento do 
sinal analógico de TV, 
que acontecerá no dia 
29 de novembro. Após 
essa data, a programa-
ção dos canais abertos 
de televisão será trans-
mitida apenas pelo si-
nal digital na cidade e 
em mais 19 municípios 
da região de Ribeirão 
Preto. 

“O nosso trabalho tem 
como objetivo fazer com 

que a informação sobre 
o processo de desliga-
mento do sinal analógi-
co de TV chegue a toda 
população, para que to-
dos possam se preparar 
para receber o sinal digi-
tal e viver essa nova ex-
periência com qualidade 
de imagem e som, se-
melhantes aos de cine-
ma, gratuitamente. Não 
vamos deixar ninguém 
para trás”, afi rma Van-
dreza Freiria, gerente re-
gional da Seja Digital em 
Ribeirão Preto. 

A parceria prevê a ca-
pacitação de servidores 
municipais para que 
atuem como multipli-
cadores do processo de 
migração do sinal de TV, 
levando informação e 
orientação sobre o que 
deve ser feito para ter 

acesso ao sinal digital 
até a casa das pessoas, 
por meio do trabalho 
de campo que realizam 
nas comunidades. Além 
disso, os servidores 
também orientarão as 
famílias cadastradas 
em programas sociais 
do Governo Federal 
(Bolsa Família, Minha 
Casa Minha Vida, Prona-
tec e Carteira do Idoso, 
entre outros) sobre o 
processo de distribui-
ção de kits gratuitos a 
que têm direito. Aproxi-
madamente 75 mil kits 
(com antena digital e 
conversor com controle 
remoto) serão distribuí-
dos na região de Ribei-
rão Preto, sendo mais 
de 6 mil somente na ci-
dade de Jaboticabal. 

Servidores do CRAS, 

Centros de Referência 
de Assistência Social, 
do município também 
serão capacitados para 
atender à população.

Sobre a Seja Digital 
- A Seja Digital (EAD - 
Entidade Administra-
dora da Digitalização 
de Canais TV e RTV) 
é uma instituição não 
governamental e sem 
fi ns lucrativos, respon-
sável por operacionali-
zar a migração do sinal 
analógico para o sinal 
digital da televisão no 
Brasil. Criada por deter-
minação da Anatel, tem 
como missão garantir 
que a população tenha 
acesso à TV Digital, 
oferecendo suporte di-
dático, desenvolvendo 
campanhas de comuni-
cação e mobilização so-

cial e distribuindo kits 
para TV digital para as 
famílias cadastradas 
em programas sociais 
do Governo Federal. 
Também tem como ob-
jetivos aferir a adoção 
do sinal de TV digital, 
remanejar os canais nas 
frequências e garantir a 
convivência sem inter-
ferência dos sinais da 

TV e 4G após o desliga-
mento do sinal analógi-
co. Esse processo teve 
início em abril de 2015 
e, de acordo com cro-
nograma defi nido pelo 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, mais de 
1300 municípios terão 
o sinal analógico desli-
gado até 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0002894-27.2015.8.26.0291 - Controle 841/2015
Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: Gino Panosso - EPP
Requerido: Paulo José Roberto Pelicano

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0002894-27.2015.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a).
Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Paulo José Roberto Pelicano, CPF 472.222.178-27, RG 2149725, Brasileiro,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Gino Panosso - EPP, alegando em
síntese: O requerente alega que é proprietário de uma empresa de fabricação de peças e o
requerido efetuou compra, no valor de R$ 14.400,00, conforme nota fiscal nº 1.684, emitida em
28/11/13, emitindo dois cheques no valor de R$ 7.200,00 cada, da ag. 0179, Banco do Brasil, os
quais foram devolvidos e encontram-se prescritos. Requer a intimação do requerido para
pagamento do débito, no prazo de quinze dias, ou para que ofereça embargos, sendo o requerido
condenado ao pagamento da quantia atualizada monetariamente, acrescida de juros de mora e
honorários. Não sendo efetuado o pagamento, que fique convertido o mandado inicial e mandado
executivo, citando-se o executado para pagamento no prazo de três dias,, sob pena de penhora de
bens e a condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Deu-se à
causa o valor de R$ 21.435,99. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 01 de julho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Proprietários de terrenos que não receberam boletos 

ega via 

o quanto antes 
o contribuinte 

o prazo para 

 ra os meses, va-
e datas para paga-

A energia brasileira

A GESTÃO DEFINE O SUCESSO DA EMPRESA
Toda empresa precisa de uma boa administração

A 25ª Fenasucro & Agro-
cana se realiza em Sertão-
zinho entre os dias 22 e 
25 de agosto, provando 
que a força do setor su-
croenergético foi retoma-
do. Afi rmando o poder do 
etanol como combustível 
do futuro (e do Brasil) e 
a capacidade de geração 
emprego e renda oriun-
dos do setor produtivo da 
cana-de-açúcar, será um 
momento para exigir a im-
plantação do RenovaBio.

Estarei, como sempre, 
acompanhando as discus-
sões sobre temas estraté-
gicos para um melhor de-

dos 8,5 mil postos de tra-
balho abertos na indústria 
paulista, 7,7 mil foram no 
setor de açúcar e álcool.

Mas infelizmente o setor 
não tem políticas públicas 
nacionais, que fi rmem a 
participação relativa da 
gasolina como combus-
tível. Enquanto a Europa 
anuncia o banimento até 
2040 dos carros movidos 
a gasolina, no Brasil ain-
da se insiste em queimar 
combustíveis fósseis, emi-
tir gases causadores do 
efeito estufa e ir na contra-
mão de todos os acordos 
climáticos já fi rmados.

É inaceitável que o eta-
nol continue sendo coad-
juvante na matriz energé-
tica brasileira. É o nosso 
combustível, sustentável, 
mais barato que a hidro-
eletricidade, gerador de 
emprego e renda, um dos 
diferenciais que podemos 
oferecer ao mundo. Ao 
contrário do que o gover-
no de São Paulo pratica no 
Estado, no resto do Brasil 
os combustíveis fósseis 

capitais. É de pessoas, por-
que duas ou mais pessoas 
se unem em sociedade 
para a exploração de uma 
determinada atividade. É 
de capitais, porque não 
são apenas as pessoas que 
se juntam, mas, também, 
seus recursos fi nanceiros 
(capitais) que, unidos em 
sociedade, passam a cons-
tituir uma nova pessoa, 
ganhando inclusive perso-
nalidade jurídica.

O diferencial é que 
“essa pessoa jurídica” não 
possui pernas, braços e 
nem cérebro. Ela precisa 
da “cabeça” de outras pes-

senvolvimento desta cadeia 
produtiva. Destaco a neces-
sária “agricultura de preci-
são e suas inovações” - que 
permitem ao produtor rural 
aumentar a produtivida-
de da sua lavoura, utilizar 
melhor seus recursos e in-
sumos e realizar uma ativi-
dade ainda mais ambiental-
mente sustentável.

Ou ainda os ganhos 
trazidos pela biogenéti-
ca aplicada, melhorando 
as cultivares de cana-de-
açúcar, garantindo mais 
sanidade e produtivida-
de do canavial ao utilizar 
os avanços tecnológicos 
para gerar mais ganhos. 
O setor sucroenergético 
é conectado, acompanha 
a evolução tecnológica e 
tem força para se desen-
volver cada vez mais.

Um caminho que é ga-
rantia de geração de em-
pregos em um cenário 
onde o número de desem-
pregados brasileiros bate 
a casa dos 14 milhões de 
pessoas. No mês de abril 
deste ano, por exemplo, 

Uma empresa é uma so-
ciedade de pessoas e de 

continuam prevalecendo.
No território paulista, 

praticamos desde 2003 o 
menor ICMS (Imposto So-
bre Circulação de Merca-
dorias) sobre o etanol em 
todo o Brasil: 12%. Além 
disso, São Paulo é referên-
cia mundial em produção 
e utilização de insumos 
renováveis e possui uma 
das matrizes energéticas 
mais limpas do mundo. 
Enquanto o mundo apre-
senta aproximadamente 
13% da participação de re-
nováveis, o Brasil chega a 
cerca de 40% e o Estado de 
São Paulo passa de 50%.

Compromisso do gover-
no paulista com as ener-
gias renováveis reforçado 
por Geraldo Alckmin ao as-
sinar em agosto manifesto 
em apoio à priorização do 
setor de biocombustíveis, 
por meio do Programa Re-
novaBio, documento tam-
bém fi rmado por 18 enti-
dades do segmento.

O programa do Governo 
Federal, liderado pelo Mi-
nistério de Minas e Ener-

soas para se conduzir no 
mundo dos negócios. Daí 
surge a necessidade da 
administração da empre-
sa. 

A administração  é uma 
instituição dentro da em-
presa, cuja fi nalidade é dar 
mobilidade, fazer com que 
a empresa se mova, ande, 
caminhe. É, enfi m, a admi-
nistração que se faz bra-
ços, pernas e cérebro da 
pessoa jurídica. 

Se a administração for 
bem feita, a empresa cres-
cerá, gerará lucros e cum-
prirá sua função. Se não 
for, adoecerá, como qual-

gia, pretende expandir a 
produção de biocombustí-
veis, baseado na previsibi-
lidade, na sustentabilida-
de ambiental, econômica e 
social e compatível com o 
crescimento do mercado.

É uma ideia louvável e 
necessária, mas infeliz-
mente os já costumeiros 
desentendimentos inter-
nos do governo federal 
atravancam a Medida Pro-
visória (MP) da implanta-
ção desta iniciativa - como 
se a questão climática não 
fosse algo urgente e pu-
desse fi car à mercê dos 
humores políticos.

É urgente uma maior 
valorização do setor su-
croenergético e a implan-
tação do RenovaBio para 
atender à demanda de 
energias renováveis. So-
mente a demanda pelo 
etanol deve crescer 80% 
até 2030, passando dos 30 
bilhões de litros produzi-
dos hoje para 54 bilhões 
de litros, de acordo com 
a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), do pró-

quer pessoa, e poderá até 
“morrer”.

A doença da empresa 
pode estar nas fi nanças, 
na economia, no patrimô-
nio da empresa, quebran-
do seu equilíbrio e levan-
do os sócios a perderem o 
que investiram.

Para que tudo dê certo, 
ou quase certo, numa em-
presa, é necessário que se 
faça uma administração 
boa e correta, adequada 
ao tipo e ao momento da 
empresa e às condições de 
mercado em que ela se en-
contra.

Em qualquer tipo de ne-

DECISÃO ERRADA! 

O rei do Egito não 
pensou para tomar a 
decisão de acabar com 
todos os filhos de Is-
rael. Ele fez um plano 
diabólico no seu cora-
ção, ficou furioso e com 
muito ódio, ao ponto 
de mandar as partei-
ras matarem todas as 
crianças, que nasces-
sem meninos, porém 
elas temeram a Deus e 
deixaram viver os me-
ninos. Como é bom an-
dar na presença de Deus 
e ser um exemplo para 
os outros que ainda não 
conhecem o Senhor. As 
parteiras ficavam ob-
servando os filhos de 

você de pé e confiante 
que tudo ia dar certo, 
e realmente as coisas 
aconteceram como você 
havia determinado no 
seu coração. Por isso é 
muito importante ouvir 
a voz do Senhor e obe-
decer. O rei, vendo que 
não teve sucesso com 
as parteiras, ordenou 
que todos os meninos 
fossem lançados no rio, 
que tragédia! Quando 
a pessoa está longe da 
presença de Deus, ela 
só toma decisões er-
radas e paga um preço 
muito caro, mas não se 
arrepende, porque o seu 
coração está endurecido 

Israel, e como eles eram 
pessoas felizes, tudo o 
que eles faziam pros-
peravam e Deus sem-
pre estava derramando 
bênçãos sobre eles. Elas 
aprenderam a amar esse 
Deus Todo Poderoso, 
não tiveram medo do 
que o rei poderia fazer 
com elas. Quando você 
passa a obedecer ao Se-
nhor e não se importan-
do com o que o Homem 
possa lhe fazer, nem 
com as suas ameaças, 
mas continua servindo 
a Deus com todo o seu 
coração, Ele lhe abençoa 
com todas as bênçãos. 
Você sempre será lem-
brado como um servo 
fiel, que nunca desistiu 
da caminhada, mas to-
mou a decisão certa de 
confiar no Senhor, mes-
mo quando tudo parecia 
perdido e sem esperan-
ça, você não retroce-
deu, ficou firme dian-
te do perigo, enquanto 
que muitos estavam 
desistindo, ali estava 

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

prio Ministério de Minas 
e Energia. É algo urgente 
que usa a tecnologia como 
aliada para uma produção 
sustentável.

O etanol é sustentável e, 
para promover este enor-
me crescimento em pouco 
mais de 10 anos, aposta-
rá na tecnologia para não 
avançar em novas áreas. 
Este aumento na moa-
gem não se refl etirá em 
expansão equivalente do 
canavial, que deve passar 
de 9,1 milhões para uma 
área de 9,4 milhões a 9,8 
milhões de hectares. O ga-
nho virá da maior produ-
tividade, que tende a au-
mentar de 76,2 toneladas 
de cana por hectare (TCH) 
para 87,1 a 96,1 TCH.

A capacidade de cresci-
mento é enorme, a força 
econômica insuperável e 
a sustentabilidade social 
e ambiental incompará-
vel. O Brasil e o mundo 
não podem mais esperar 
para adotar o etanol como 
o combustível do presen-
te e do futuro!

COMO JULGAR O AMOR

Para o amor fl orescer, à 
luz da nossa presença, tem 
que ser forte bastante para 
que nada nos torne fracos 
no modo de julgar, pensar 
e realizar desejos, que não 
contribuem para um rela-
cionamento, onde exista 
um amor verdadeiro. Às 
vezes injetamos  fontes 
negativas em nossas men-
tes, levando a fazermos 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

comparações  com tercei-
ros, que intenções,  das 
melhores  possíveis, cada 
um tem  seu KARMA, com 
provas em caráter  comple-
tamente diferente, existin-
do créditos e débitos a se-
rem  julgados e alienados 
para o bem ou para o mal. 
Nós não somos levados 
pela mesma onda negati-
va, porque dentro de nós 
existe o amor. Nós não 
somos iguais, não cabe 
comparações nas ações e 
reações,  dentro do modo 
de vivermos e de agirmos 
diante dos problemas, 
criados por nós,  seme-
lhança que vem à toda, 
diante dos encarnados e 
desencarnados. Não nos 
cabe um julgamento, que 
difere nos acontecimen-

tos, que acontecem com 
os outros, onde os modos 
de vivermos são bem dife-
rentes, que precisam ser 
julgados de formas e con-
teúdos, que não atrapa-
lhem o relacionamento de 
seres que se conhecem, 
numa ajuda mútua, num 
relacionamento a curto e 
a longo prazo. O que im-
porta é o grau de intensi-
dade do amor, na ligação 
natural de comportamen-
to, valendo muito a inten-
ção nos atos praticados.   

O julgamento de hoje 
está muitas vezes em con-
tradição com os de on-
tem. Tudo pode chegar a 
um denominador comum 
quando houver um enten-
dimento, que tem que ser 
questionado e estudado 

para não chegarmos a um 
resultado negativo, e que 
não constrói nada, só pre-
judicam, nos levando a 
tirar conclusões, que nos 
deixam cair em contra-
dições, fontes  de orien-
tações  adversas e nega-
tivas. Às vezes fazemos 
muita confusão sobre os 
fatos que acontecem, in-
fl uenciados por espíritos 
desencarnados, que não 
concordam com o modo 
de vivermos, agirmos e 
pensarmos, querendo que 
exista um fundamento de 
separação e não de união. 
O amor nasce como uma 
semente, que cresce com o 
poder da união de espíri-
tos, que se unem no tempo 
dos sonhos, ilusões e se 
transformam para a eter-

na aventura, de nascerem, 
para juntos formarem elos 
de luzes, que brilham para 
os caminhos que nos le-
vam a DEUS.        

JESUS É O EXEMPLO DE 
AMOR E DO PERDÃO                         

A coragem tem de estar 
dentro de nós, para en-
frentarmos as difi culdades 
que aparecem diante de 
nossas vidas, no trabalho, 
nos relacionamentos, na 
família, onde devemos ter 
disciplina, educação. O es-
forço tem que existir, para 
vencermos o mundo das 
ilusões e nascer às reali-
dades. O amor é luz eter-
na da sabedoria. Quem 
ama compreende, perdoa, 
trabalha para um mundo 
melhor. Devemos enten-
der os semelhantes, culti-

vando o amor, auxiliando 
em silêncio as situações 
que se apresentam, para 
encontrarmos os resulta-
dos positivos, que a cada 
passo nasce nos corações 
bem formados. São fl ores 
e frutos na árvore da vida, 
mas o amor é a raiz eter-
na, que cresce com vonta-
de de encontrar o caminho 
duradouro da fé, esperan-
ça e caridade, que brilham 
no céu das ilusões.    

O AMOR É UM CAMINHO 
SEGURO.

COMO CAMINHEIROS 
DO BEM.

SEREMOS ETERNOS VIA-
JANTES.

O AMOR NASCEU ON-
TEM, VIVE HOJE E NUNCA 
MORRE.

e não aceita conselhos, 
vive uma vida de sofri-
mento, sempre desejan-
do o mau dos outros. 
As parteiras receberam 
uma grande benção, e 
até hoje são lembradas. 
Faça como elas, obede-
ça ao Senhor em tudo. 
Você será lembrado por 
toda a Eternidade (Leia 
Êxodo 1;1). Esta é a mi-
nha oração. Ouça o nos-
so programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook ca-
tedral_dopovodedeus@
hotmail.com 

gócio, grande ou pequeno, 
a necessidade administra-
tiva é a mesma: planejar, 
organizar, coordenar, co-
mandar e controlar.

Planejamento, organi-
zação, coordenação, co-
mando e controle: receita 
para a perfeita adminis-
tração. Aplicando, dá cer-
to!

Cinco chaves para o su-
cesso empresarial

A boa administração é 
aquela que possibilita ao 
grupo alcançar seus obje-
tivos com o mínimo dis-
pêndio de recursos e de 
esforço, envolvendo vá-

 PROFESSOR BENÊ

FELICIDADE NÃO SE COMPRA

A Bíblia, compêndio 
divino da verdade, re-
vela que amor e injusti-
ça não se harmonizam.

Para Deus, luz da ver-
dade, o caminho reto é 
o da felicidade.

Jejuar não é sim-
plesmente privar-se de 
alimentos, esvaziar-
se das ilusões de um 
“céu”   abstrato. A Lei 
Divina conjuga os ritos 
religiosos com o amor 
ao próximo; amor que 
signifi ca fraternidade 
plena, pois todos so-
mos fi lhos diletos de 

um mesmo “PAI”.
Ter fé não é um mero 

acreditar, mesmo que 
fantasiado com belas 
palavras. Assim, caso 
alguém proclame sua 
religiosidade, mas en-
gana o próximo des-
viando-se do caminho 
divino,  não cumprindo 
os justos deveres indi-
viduais e sociais, como 
a fi delidade conjugal, 
o justo valor da quali-
dade de seus produtos, 
desprezando a si mes-
mo e transvestindo o 
próximo como animal 
de carga. Este sempre 
será um “judas” trai-
dor, outorgando valor 
à vil moeda.

Todos somos irmãos 
integrados na luta 
pela vida. Deus é Pai 
e se fez nosso irmão 
em Cristo. Abre nos-
sos caminhos para nós 
vivermos a felicidade 
fraternal!

e a mudança do sinal 

rias etapas importantes:
• Planejar é a ação onde 

estabelecemos as estra-
tégias que iremos adotar 
para atingir os objetivos.

• Organizar é deixar cla-
ro como será feito, quem 
irá fazer, o que, quando, 
onde e porque.

• Coordenar é harmoni-
zar os esforços de um gru-
po de pessoas.

• Comandar é fazer 
cumprir as ordens estabe-
lecidas.

• Controlar é medir e 
avaliar se os resultados 
obtidos estão dentro dos 
objetivos previstos. 

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
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BANDA MUSICAL SÃO LUÍS PELA 17ª VEZ NA FESTA DO PEÃO DE BARRETOS
Domingo, 20 de 

agosto, no período 
da manhã, as ruas do 
centro de Barretos 

estremecerão nova-
mente com a presen-
ça na Banda Musical 
São Luís, no desfi le 

dos 163 anos de Bar-
retos. A corporação 
jaboticabalense irá 
com mais de 100 inte-

Jaboticabal comemora Dia do Campo Limpo
Criada pelo INPEV - Ins-

tituto Nacional de Proces-
samento de Embalagens 
Vazias, e incluída no calen-
dário nacional em 2008, o 
Dia do Campo Limpo des-
taca a importância da des-
tinação ecologicamente 
correta de embalagens de 
defensivos agrícolas e mo-
biliza envolvidos no pro-
grama de logística reversa 
desse tipo de embalagem.

Em comemoração à 
data, aconteceu em Ja-

boticabal, no último dia 
16 de agosto, uma série 
de atividades. A Prefeitu-
ra de Jaboticabal apoiou 
o evento e, por meio da 
Secretaria de Agricultu-
ra, Abastecimento e Meio 
Ambiente, apresentou aos 
participantes as ativida-
des do CEA e da Secretaria 
de Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente.

O Secretário interino de 
Agricultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente, José 

Evento reuniu mais de 3 mil crianças na Estação de Eventos Cora Coralina
Carlos Abreu, ressalta a 
importância de incentivar 
as atividades. “Precisamos 
manter os nossos campos 
longe da poluição, prin-
cipalmente dando uma 
destino correto às em-
balagens de defensivos 
agrícolas que diariamente 
são aplicados em nossas 
lavouras. A Coplana acre-
dita nessa ideia e mobiliza 
milhares de crianças, que 
aprendem muito em cada 
um dos standes”, fi naliza.

Após resgatados, os animais passaram por um período de recuperação e foram adotados
Ação retira 24 ! lhotes de canaviais de Jaboticabal

O Departamento Mu-
nicipal de Proteção Ani-
mal promoveu nas últi-
mas semanas o resgate 
de 24 fi lhotes nascidos 
nos canaviais próxi-
mos a Jaboticabal. A 
ação garantiu que, em 
poucos dias, 18 desses 
fi lhotes fossem adota-
dos por famílias com-
prometidas com o seu 
bem-estar.

A diretora do Depar-
tamento Municipal de 

Proteção Animal, Valé-
ria Barbieri, explica a 
situação dos fi lhotes e 
o esforço empenhado 
na ação. “Esses animais 
nasceram dessas ma-
mães que estavam nos 
canaviais, provavel-
mente de outras crias 
que não procederam 
resgate ou de realmen-
te alguém que possa ter 
abandonado. Tivemos 
que voltar várias ve-
zes a esses lugares por 

causa da difi culdade 
em capturá-los. As ma-
mães, por exemplo, são 
muito ariscas”, conta.

O departamento con-
tou com importante 
ajuda de parceiros no 
resgate. “Fico muito 
feliz por saber que em 
Jaboticabal existem 
muitas pessoas envol-
vidas com a causa. São 
pessoas que estão ven-
do o problema e tem 
a atitude de ajudar, 

abrigar, nos acionar, 
enfi m, são verdadeiros 
parceiros”, completa a 
diretora.

Após resgatados, os 
animais fi caram em la-
res temporários, passa-
ram por um período de 
recuperação e depois 
18 deles foram adota-
dos em feira realizada 
pela Associação Prote-
tora do Animais (APA), 
com apoio do departa-
mento.  

grantes, sob o coman-
do do Instrutor “Nuno 
Luppia”, onde agrade-
ce o apoio cultural de 
sempre da Prefeitura 
Municipal de Jaboti-
cabal, sendo a 17ª vez 
em que se apresenta 
naquela cidade, muito 
admirada  pelos bar-
retenses e visitantes. 
A Banda Musical São 
Luis também estará se 
apresentando no en-
cerramento da Parada 
Cívico/Militar de 7 de 
Setembro em Jabotica-
bal, em comemoração 
aos 100 Anos do Tiro 
de Guerra e Estadão.

Confi ra as estatísti-

ca das apresentações 
da corporação.

Banda Musical São 

Luís de Jaboticabal 
Histórico em Barre-

tos: 17 apresentações 
na Festa do Peão de 
Boiadeiro

1ª e 2ª - 30/08/1987 
- Desfi le e Parque do 
Peão (2 X)

3ª - 22/08/1993- 
Desfi le

4ª - 29/08/1993 - 
Parque do Peão com 
Arena

5ª - 21/08/1994 - 
Desfi le

6ª - 28/08/1994 - 
Parque do Peão com 
Arena

7ª - 18/08/1996 - 
Desfi le 

8ª - 24/08/1997 - 
Desfi le 

9ª - 23/08/1998 - 
Desfi le 

10ª - 22/08/1999 - 
Desfi le

11ª - 28/08/1999 - 
Parque do Peão

12ª - 20/08/2000 - 
Desfi le

13ª - 26/08/2001 - 
Desfi le 

14ª e 15ª 
-25/08/2004 - Desfi le 
e Parque do Peão  (2 X) 

16ª - 27/08/2006 - 
Parque do Peão 

17ª - 19/08/2017 - 
Desfi le. 
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Em Jaboticabal, campanha discute sintomas, tratamentos e 
causas da Leishmaniose

Nas últimas semanas, 
a Secretaria de Saúde 
trabalha na criação de 
novos multiplicadores. 
Equipes estão passando 
nas escolas de Jabotica-
bal e, alertando de for-
ma lúdica, os riscos da 
Leishmaniose para hu-
manos e animais.

A participação das 
crianças e adolescentes 
nas campanhas preven-
tivas é fundamental. 
“Toda informação pas-
sada em sala de aula 
acaba na mesa da famí-
lia durante o jantar. Eles 
são os melhores multi-
plicadores dos cuida-
dos necessários na hora 
de levar à comunidade”, 
afi rma o prefeito José 
Carlos Hori.

“A leishmaniose é uma 
doença que pode ser evi-
tada com pequenos cui-
dados. Cinco minutos 
em seu quintal, elimi-
nando matéria orgânica 
evita a proliferação do 
mosquito responsável 
pelo contágio. Que nos-
sas crianças saiam da 
sala de aula e coloquem 
todos esses conceitos 
em prática”, declara a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

Parceria – A Campa-
nha foi promovida em 
parceria com residen-
tes, Médicos Veteriná-
rios, do Programa de 
Residência Multiprofi s-
sional em Saúde, vin-
culado ao curso de Me-
dicina Veterinária da 

FVAV-Unesp de Jaboti-
cabal, atualmente coor-
denado pela Professora 
Dra. Adolorata Bianco 
de Carvalho, em parce-
ria com a Secretaria de 
Saúde e Vigilância de 
Controle de Vetores e 
Zoonoses. “Agradeço ao 
empenho de todos os 
envolvidos neste proje-
to, em especial aos pro-
fi ssionais do Programa 
de Residência Multipro-
fi ssional em Saúde da 
Unesp de Jaboticabal”, 
fi naliza Maria Angelica.

A doença - A leishma-
niose deve ser tratada 
o mais rápido possível 
para evitar complica-
ções e facilitar a cura 
do paciente. O Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

Assunto é tratado em sala de aula mostrando os riscos da doença que pode contaminar humanos e animais

Reunião aconteceu na tarde da última segunda-feira (14), na Câmara Municipal

Plano Diretor de Turismo é discutido em audiência pública
Na tarde da segunda-

feira (14), representan-
te da população, Pre-
feitura de Jaboticabal e 

entidades participaram 
da audiência pública do 
Plano Diretor de Turis-
mo. O documento defi -
ne as diretrizes que o 
município deve seguir 
e possibilita inclusive a 
chegada de recursos.

Foram discutidos as-
suntos importantes, 
como a vocação do mu-
nicípio para o turismo, 
os dados levantados 
para a criação do Pla-

596 crianças entre 6 meses e 5 anos e 11 meses são benefi ciadas pelo Programa Leve Leite

Programa garante distribuição de quase 9 mil litros de leite por mês

Câmara de Jaboticabal vota dois projetos na segunda-feira (21/08) 

Jaboticabal oferece programação variada nos CRAS

Alimento importante 
na dieta, o consumo de 
leite e de seus derivados 
fornece proteínas e mi-
nerais essenciais à pro-
moção do crescimento 
e manutenção da vida 
para o ser humano. Para 
garantir que esse ali-
mento não falte na mesa 
das famílias mais caren-
tes, Jaboticabal participa 

O Projeto de De-
creto Legislativo nº 
17/2017, de autoria 
do vereador Samuel 
Cunha (PSDB), que ou-
torga Título de Cida-
dão jaboticabalense ao 
Pastor Daniel José de 
Oliveira, será votado 
na sessão ordinária de 
segunda-feira (21/08). 
A sessão começa às 20 
horas, com transmis-
são ao vivo pela WEB-
TV da Câmara. 

De acordo com o au-
tor da proposta, Oli-
veira nasceu em Ada-
mantina (SP) em 5 de 

Unidades desenvol-
vem atividades e ofi ci-
nas com o objetivo de 
fortalecer vínculos so-
ciais e familiar.

A Prefeitura de Jabo-
ticabal quer a participa-
ção da população nas 
atividades promovidas 
nos três Centros de Re-
ferência de Assistência 
Social (CRAS) do muni-
cípio. Atualmente, a Se-
cretaria de Assistência 
Social desenvolve uma 
programação especial 
voltada para a comuni-

do programa estadual 
“Viva Leite”.

Em Jaboticabal, 596 
crianças entre seis me-
ses e cinco anos e 11 
meses, recebem 15 litros 
de leite por mês cada, 
totalizando 8940 litros 
por mês. Além disso, as 
equipes da Secretaria de 
Assistência Social reali-
zam o acompanhamento 

dade.
Tatiana Pellegrini, 

secretária da Pasta, 
destaca a importância 
das atividades realiza-
das. “As equipes têm 
trabalhado ativamente 
para que a gente possa 
proporcionar ativida-
des, ações e ofi cinas. 
A grande preocupação 
do prefeito Hori é que 
possamos desenvolver 
ações voltadas ao for-
talecimento da família, 
que é o grande esteio 
para vencermos todas 

das crianças benefi cia-
das pelo programa.

“O acompanhamento 
possibilita a intervenção 
do município quando 
uma criança está com 
sobrepeso, risco nutri-
cional ou desnutrido. O 
trabalho de nossas assis-
tentes sociais, inclusive, 
já foi elogiado pela Se-
cretaria Estadual de As-

as difi culdades do dia a 
dia”, explica.

Crianças e idosos     
-  Desde o dia 15 de 
agosto, os CRAS 2 e 3 
oferecem ofi cinas para 
idosos, que envolvem 
rodas de conversas 
até atividades lúdicas, 
como teatro. Integran-
tes do Benefício de 
Prestação Continuada 
(BPC) podem procurar 
uma das unidades. A 
evasão escolar também 
preocupa e a partici-
pação de crianças em 

ações do CRAS se torna 
fundamental.

“Queremos contri-
buir, se aproximar e ou-
vir sugestões da comu-
nidade. Os CRAS têm 
equipes treinadas e ca-
pacitadas para receber 
essas pessoas. Basta 
que procurem a unida-
de mais próxima”, con-
cluiu Pellegrini.

Confi ra os endereços 
e telefones dos CRAS e 
saiba mais:

CRAS 1
Rua Vitório Brendo-

lan, 201 - Jardim Grajaú
(16) 3204-1303
CRAS 2
Rua Douglas Fogaça 

de Aguiar, 32 - CDHU

(16) 3202-9925
CRAS 3
Rua José Marfara,163 

- Parque 1º de Maio
(16) 3204-4424

sistência Social”, afi rma 
a secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pelle-
grini.

As famílias interes-
sadas podem procurar 
uma das unidades dos 
CRAS de Jaboticabal ou 
entrar em contato com a 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social pelo 
telefone (16) 3202-8301. 

7ª - 18/08/1996 - 

8ª - 24/08/1997 - 

9ª - 23/08/1998 - 

10ª - 22/08/1999 - 

11ª - 28/08/1999 - 

12ª - 20/08/2000 - 

13ª - 26/08/2001 - 

14ª e 15ª 
-25/08/2004 - Desfi le 
e Parque do Peão  (2 X) 

16ª - 27/08/2006 - 

17ª - 19/08/2017 - 

oferece diagnóstico e 
tratamento gratuitos 
para a população con-
tra os dois tipos da do-
ença: tegumentar e vis-
ceral.

Aos primeiros sinto-
mas, o paciente deve 
procurar a unidade 
básica de saúde mais 

próxima para avaliação 
médica. Confi rmado 
o diagnóstico, o trata-
mento é feito com uso 
de medicamentos espe-
cífi cos e efi cazes.

“O assunto foi muito 
bem recebido. Alunos 
participaram das ativi-
dades propostas para 

melhor assimilar deta-
lhes dessa doença tão 
grave. O objetivo é que 
mais escolas partici-
pem da programação”, 
ressalta o médico vete-
rinário do Departamen-
to de Controle de Veto-
res e Zoonoses, Márcio 
Junio Lima Siconelli. 

no Diretor e os próxi-
mos passos necessários 
para a aprovação do 
documento na Câmara 
Municipal.

“Em maio, Jaboticabal 
recebeu a visita do se-
cretário estadual de Tu-
rismo, Laércio Benko, 
que enfatizou a impor-
tância da discussão de 
um Plano Diretor de Tu-
rismo viável para a re-
alidade de Jaboticabal. 

Colocamos a mão na 
massa e, agora, a popu-
lação teve a oportuni-
dade de conhecer mais 
sobre o documento”, 
informa o prefeito José 
Carlos Hori. 

O secretário interino 
de Indústria, Comér-
cio e Turismo, Paulo 
Polachini, afi rma que 
o balanço da primeira 
audiência pública foi 
positivo. “A audiência 

contou com a presença 
de representantes da 
população, entidades 
e empresas de turis-
mo interessadas no as-
sunto. Todos os dados 
foram apresentados, 
muitas sugestões foram 
discutidas e agora o do-
cumento passa pela úl-
tima verifi cação antes 
de ser enviado para a 
Câmara de Vereadores”.

janeiro de 1956 e ini-
ciou sua trajetória mi-
nisterial ainda jovem, 
com pouco mais de 20 
anos, tornando-se Mi-
nistro do Evangelho. O 
pastor é co-fundador 
da Igreja do Evangelho 
Quadrangular, em Ja-
boticabal, onde pasto-
reou ao lado de Fidel-
cina Oliveira Clarindo 
de 1977 a 1984. Des-
de então desempenha 
seu trabalho de evan-
gelização voltando-se 
para a “restauração de 
famílias desestrutura-
das, recuperação de 

dependentes químicos 
e forte formação cris-
tã”, conforme apresen-
ta a exposição de mo-
tivos da matéria.

Os vereadores vo-
tam ainda o Projeto 
de Lei 48/2017, que 
autoriza a Empresa 
Municipal de Urbani-
zação de Jaboticabal 
(EMURJA) a alienar 
imóvel dado em con-
cessão de Direito Real 
de Uso, no Jardim Pe-
trassi, a Marcelo Apa-
recido Rocha da Silva 
e Patricia Valeria Ro-
cha da Silva.



6 SÁBADO, 19 DE AGOSTO  DE 2017

Vamos fotografar o Museu Histórico

Os museus são insti-
tuições que têm raízes 
e histórias fi ncadas no 
passado, mas que estão 
antenadas com a mo-

dernidade dos tempos 
atuais. E como no dia 19 
de agosto são comemo-
radas duas datas que ao 
longo do tempo se cru-

CULTURA Inclusão de Jaboticabal na 
“Rota da Arte” estimula o 

comércio local

Recém-integrada à “Rota 
da Arte”, programa desen-
volvido pelo Circuito Tu-
rístico Alta Mogiana para 
promover o turismo cul-
tural, Jaboticabal passou a 
ser uma das 7 cidades que 
concentram obras de artis-
tas com reconhecimento 
nacional e internacional. 
Turistas poderão conhecer 
o Museu Histórico “Aloísio 
de Almeida” e a Casa do 
Artesão “Dorival Taliberti” 
e aumentar a procura por 
serviços no município.

“O Turismo gera empre-
go, pois o visitante utiliza 
restaurantes, dorme em 
hotel e consome produtos 
da cidade, ou seja, fomenta 
a economia local”, comenta 
o secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, Paulo 
Polachini.

Para otimizar a procura, 

Polachini convida os co-
merciantes a cadastrarem 
seu negócio junto à secre-
taria. “Estamos criando 
um sistema que, quando o 
agente de viagens for apre-
sentar nossa cidade como 
destino, ele já mostre as 
opções de hotel, restauran-
te, entre outros segmen-
tos”, explica.

“Por isso, é importante 
que o comércio se envol-
va, procurando a secreta-
ria para se cadastrar para 
oferecer seus serviços e 
também participar das reu-
niões do Conselho Munici-
pal de Cultura - COMTUR”, 
completa o secretário.

A Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo está lo-
calizada na Incubadora de 
Empresas, na Avenida Jai-
me Ribeiro, 319, Vila Serra. 
O telefone é (16) 3203-8014.

Bate-papo com escritor discute o 
despertar da leitura

Jaboticabal recebeu 
mais uma etapa do pro-
grama Viagem Literária, 
dessa vez voltada para o 
público adulto. O evento 
aconteceu na Biblioteca 
Pública Municipal “Júlia 
Luiz Ruete” na noite da 
última segunda-feira (14).

A Viagem reuniu um 
grupo de alunos do 3º 
ano de Letras da Faculda-
de São Luís e um públi-
co espontâneo para um 
bate-papo com o escritor 
Antônio Geraldo Figueire-
do Ferreira.

De uma forma bastan-
te participativa, o escri-
tor discorreu sobre suas 
obras, fez leituras com o 
público e trabalhou mui-
to a questão de como 
despertar a leitura nos 
jovens de hoje. Alguns 
alunos indagaram sobre 
o jeito que Ferreira es-

creve, diferente e porque 
não inusitado.

O evento fez parte do 
programa Viagem Literá-
ria, que acontece numa 
parceria entre Prefeitura 
de Jaboticabal, por meio 

Festival Rock Solidário reúne bandas de 
Jaboticabal e região neste dia 19

Sete bandas estarão 
reunidas participando 
do Festival Rock Soli-
dário em Jaboticabal. 

Além de apresentar o 
melhor do rock em suas 
mais deferentes ver-
tentes, todo dinheiro 

arrecadado com a ven-
da de ingressos será re-
vestido para a reforma 
da sede da Associação 
Antialcoólica de Jaboti-
cabal.

O festival Rock Soli-
dário – Todos em uma 
só voz – acontece neste 
19 de agosto, na Con-
cha Acústica, com parti-
cipação confi rmada das 
bandas Aminas a Trois, 
Black Side, Almanac 
Blues, Madre Cassino, 
Banda 80 90, Guiteria e 
Kolt.

“A Prefeitura de Ja-
boticabal e o Departa-
mento de Cultura não 
deixam de apoiar essa 
ação. Além de ofere-
cer boa música, des-
tinar todo o dinheiro 

para uma causa social 
é algo fantástico. Ago-
ra, vamos comprar os 
ingressos e prestigiar 
esse grupo interessado 
em fazer a diferença em 
nossa cidade”, afi rma o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

Os ingressos custam 
R$ 10. “Quem quiser 
contribuir com essa boa 
causa e ainda assistir 
aos shows, pode adqui-
rir os ingressos no Auto 
Posto Troca Ki, Bar do 
Sapão, Cantina Faculda-
de São Luis, Loco Pepe, 
Studio Brunini e Trama 
Music Hall”, informa o 
organizador do Rock 
Solidário, Fernando Pei-
xinho.

do Departamento de Cul-
tura, Secretaria da Cultu-
ra do Estado de São Paulo.

Viagem Literária - Lan-
çado em 2008, o pro-
grama é gerido pela SP 
Leituras e pelo Sistema 

Estadual de Bibliotecas 
Públicas de São Paulo 
tendo por objetivo incen-
tivar a produção literária 
e disseminar o gosto pela 
leitura.

Festival acontece na Concha Acústica, neste dia 19 de agosto, a 
partir das 15: ingressos custam R$ 10

Donos de negócios devem fazer 
cadastramento para aumentar 

visibilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇOS E INFORMÁTICA LTDA
FUNDAMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017
OBJETO: Aquisição de 20 equipamentos de informática para 

atender a demanda operacional da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
 !"#!$%&'&()& *+ ,-.&(' !"/$,/0,*(1'

VALOR DO CONTRATO2'34'5661666766'8 &%'%*9'$&,*(:
DATA DO CONTRATO: 11/07/2017

EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA 
FUNDAMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017
OBJETO: Registro de Preços, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, em conformidade com o Termo 
;&'3&#&$<" *,'8="&>!'?:'),$/&'*"/&@$,"/&'A!'&A*/,91

VALOR TOTAL DA PROPOSTA2'34'5BC1666766'8 &"/!'&'D*"/&'
&' *" !'%*9'$&,*(:1

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/08/2017

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: M&S SERVIÇOS ADMINIS-

TRATIVOS LTDA - ME FUNDAMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
07/2017

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de ser-
D*-!(' !"/*"0,A!(7'"!('/&$%!('A!'*" *(!'??'A!',$/*@!'CE'A,'F&*'G&A&$,9'
"H' I1JJJKLM7' A&' ,A%*"*(/$,-N!' &' @&$&" *,%&"/!' A&' #!$"& *%&"/!' A&'
 ,$/.&('%,@"O/* !(' !%'9*P&$,-N!'A&' $OA*/!('&%'/&%)!'$&,97' !"#!$-
%&'&()& *+ ,A!'"!'Q&$%!'A&'3&#&$<" *,'R0&'*"/&@$,'!')$&(&"/&'SA*/,97'
para utilização em estabelecimentos comerciais, nos termos da Lei 
T0"* *),9'"H'UJEEKB65C7'R0&'A&/&$%*",',' !" &((N!'A&',0>V9*!',9*%&"-
/,-N!',!('(&$D*A!$&('A!'9&@*(9,/*D!'%0"* *),97'),$,'!')&$V!A!'*"* *,9'A&'
5B'8A!W&:'%&(&(7'&%' !"#!$%*A,A&' !%',('&()& *+ ,-.&('/O "* ,(7'
 !"A*-.&('&'!P$*@,-.&(')$&D*(/,('"!'&A*/,9'&'(&0(',"&>!(1

VALOR TOTAL DA PROPOSTA2'34' JLI1ECE7BI' 8(&*( &"/!('
&'"!D&"/,'&'!*/!'%*97'(&/& &"/!('&' *"R0&"/,'&'(&/&'$&,*('&'D*"/&'&'!*/!'
 &"/,D!(:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/08/2017

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: SINVAL DE ALMEIDA PRODU-

TOS DE LIMPEZA - ME FUNDAMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
05/2017

OBJETO2' 3&@*(/$!' A&' X$&-!(7' A&(/*",A!' &> 90(*D,%&"/&' ,'
contratação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Micro-
&%)$&&"A&A!$' ?"A*D*A0,9'&'Y!!)&$,/*D,(7'),$,',R0*(*-N!'A&'@<"&$!('
,9*%&"/V *!(7'%,/&$*,*('&'0/&"(V9*!('A&' !),'&'%,/&$*,*('A&'9*%)&W,1

VALOR TOTAL DA PROPOSTA2' 34' BI1LC57LE' 8D*"/&' &' !*/!'
%*97'"!D& &"/!('&' *"R0&"/,'&'0%'$&,*('&'"!D&"/,'&'(&/&' &"/,D!(:1

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/08/2017

Francisco Arré Filho, o querido jaboticabalense 

Chiquinho Arré, completou 91 anos bem vividos em 18 

de agosto. Nascido em 1926, fi lho de Francisco Arré e 

Serafi na Gonzales Arré, foi industrial no ramo de cou-

ros, com curtume em Córrego Rico, candidato a verea-

dor, funcionário exemplar da Unesp Jaboticabal como 

técnico do laboratório central e dirigente da CIPA, 

professor de Física, Química, Biologia e Ciências na 

antiga Escola Industrial, Estadão, São Luis e na Una-

erp de Ribeirão Preto na área de tecnologia orgânica, 

sendo também colecionador de antiguidades e pintor. 

Foi casado com Eliza Carmem Verri Arré, onde tive-

ram os fi lhos: Matilde Cristina Arré (Rainha dos Jo-

gos Abertos do Interior de 1968) e atriz internacional 

com o nome artístico de “Kristina Kristner” e Fran-

cisco Arthur Arré. Parabéns e felicidades ao estimado 

Chiquinho, comemorando o seu niver com amigos e 

familiares em alegre confraternização.

zam constantemente (a 
história e a fotografi a), o 
Museu Histórico “Aloísio 
de Almeida” de Jabotica-
bal propõe uma ação en-
volvendo toda a popula-
ção de Jaboticabal.

Para comemorar o Dia 
do Historiador e o Dia 
Mundial da Fotografi a, 
os moradores e visitan-
tes de Jaboticabal pode-
rão postar durante todo 
o dia deste 19 de agosto, 
fotos que tenham como 
tema central o Museu 
Histórico “Aloísio de Al-
meida” de Jaboticabal e 
marcarem a página do 

museu no Facebook (@
museuhistoricodejaboti-
cabal).

A iniciativa visa, além 
de divulgar duas impor-
tantes datas, também 
mostrar ao público – es-
pecialmente os afi ciona-
dos em fotografi a – que 
o acervo e a própria ar-
quitetura do prédio que 
abriga o Museu Histórico 
são excelentes oportuni-
dade para boas fotos.

As imagens serão pu-
blicadas no Facebook (@
museuhistoricodejaboti-
cabal) e no Instagram do 
Museu.
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Benefício é oportunidade para os empresários do Distrito Industrial “José 
Aparecido Tomé”

Participantes receberam orientações e tiraram dúvidas

Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado oferece o 
programa Desenvolve São Paulo para empresários locais

“Sebrae Aqui” realiza palestra sobre formalização

Na tarde de quinta-
feira (17), o “SEBRAE 
Aqui” e Prefeitura de 
Jaboticabal promove-
ram mais uma edição 
do programa “Começar 
Bem – Formalização”. 
Mais uma vez, a pales-
tra lotou o auditório 
da prefeitura.

“Foram tratados te-
mas como a importân-
cia da formalização. 
É o momento em que 
os interessados tiram 
suas dúvidas e trocam 
experiências. Cerca de 
50% dos participan-

tes acabam se forma-
lizando em seguida”, 
comenta a diretora da 
Central do Empreende-

Versículos 
da Bíblia

Inclusão de Jaboticabal na 
“Rota da Arte” estimula o 

João 8:12

Polachini convida os co-
merciantes a cadastrarem 
seu negócio junto à secre-
taria. “Estamos criando 
um sistema que, quando o 
agente de viagens for apre-
sentar nossa cidade como 
destino, ele já mostre as 
opções de hotel, restauran-
te, entre outros segmen-

“Por isso, é importante 
que o comércio se envol-
va, procurando a secreta-
ria para se cadastrar para 
oferecer seus serviços e 
também participar das reu-
niões do Conselho Munici-
pal de Cultura - COMTUR”, 

A Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo está lo-
calizada na Incubadora de 
Empresas, na Avenida Jai-
me Ribeiro, 319, Vila Serra. 
O telefone é (16) 3203-8014.

Falando nova-

mente ao povo, Je-

sus disse: “Eu sou 

a luz do mundo. 

Quem me segue, 

nunca andará em 

trevas, mas terá a 

luz da vida”. 

Idosos atentos conheceram mais sobre temas importantes, como 
Plano de Saúde e Transporte Coletivo

Direitos do consumidor idoso é tema de palestra 
do PROCON de Jaboticabal

Um grupo de frequen-
tadores do Centro de 
Convivência do Idoso 
(3ª Idade), participa-
ram na tarde da última 
terça-feira (15), de uma 
palestra sobre direitos 
do consumidor idoso. 
O evento foi realizado 
pelo Procon de Jaboti-
cabal e ministrado por 
Solange Prado, coorde-
nadora da unidade de 
Ribeirão Preto.

“Os idosos se mostra-
ram interessados pelos 
temas abordados na 
palestra, principalmen-
te por fazerem parte 
do dia a dia da maioria 
que estava presente. O 
PROCON de Jabotica-
bal agradece a colabo-
ração da coordenadora 

da unidade de Ribeirão 
Preto, Solange Prado, 
pela disponibilidade”, 
destaca a coordenadora 
do Procon de Jabotica-

bal, Patrícia Pazini.
Para quem perdeu a 

chance de participar 
da palestra, o PROCON 
de Jaboticabal pode 

orientar sobre eventu-
ais dúvidas dos idosos. 
Para mais informações 
o telefone é (16) 3204-
3500.

Donos de negócios devem fazer 
cadastramento para aumentar 

Residencial Jaboticabal, Cohab II, Nova Jaboticabal, Jardim Kenedy foram benefi ciados pela 

campanha “Cidade Linda é Cidade Limpa”

Em Jaboticabal, operação de limpeza 
dos bairros não para

A Prefeitura de Jaboti-
cabal informa que mais 
bairros foram benefi -
ciados pela operação 
“Cidade Linda é Cidade 
Limpa”. 

Nos últimos dias, as 
equipes da Secretaria 
de Obras fi zeram podas 
no Residencial Jaboti-
cabal, Cohab 2, Nova 
Jaboticabal e Jardim Ke-
nedy. As operações de 
roçamento fi caram con-
centradas no Aeroporto 
Municipal e piscinões 
do Terminal Rodoviário 
e Morada do Campo.

“A limpeza da cida-
de não para. Desde ja-
neiro nossas equipes 

passaram em todos os 
bairros da cidade fa-
zendo poda, limpeza e 
roçamento. O trabalho 

continua, priorizando 
principalmente praças, 
canteiros e áreas pú-
blica”, afi rma o secretá-

rio de Obras e Serviços 
Públicos, José Carlos 
Abreu.

Dando seguimento a um 
conjunto de ações para 
estimular o setor produ-
tivo, uma parceria entre 
Prefeitura de Jaboticabal 
e Governo do Estado traz 
para o município o progra-
ma Desenvolve SP. No dia 

30 de agosto, a instituição 
atenderá empresários que 
necessitam de capital para 
tornar seu negócio realida-
de.

Entre as vantagens ofe-
recidas pelo banco estão 
os juros baixos e a libe-

ração de recursos que po-
dem chegar a R$ 1 milhão. 
“É um ano difícil, mas esta-
mos avançando. É preciso 
ter criatividade para en-
contrar alternativas e con-
seguir desenvolver nossa 
cidade. Os nossos empre-
sários podem ver que os 
resultados desse empenho 
da Prefeitura estão apare-
cendo”, comenta Hori.

O secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo, 
Paulo Polachini, afi rma 
que a ação ajuda os em-
presários do Distrito In-
dustrial “José Aparecido 
Tomé” a construir seus 
barracões e destaca as in-
tervenções do Poder Exe-
cutivo neste ano.

“A prefeitura vem crian-
do um ambiente de ne-

gócios. Regularizamos a 
questão do alvará em 48 
horas, fi zemos algumas 
alterações no zoneamento 
para permitir a abertura de 
novas empresas, fi naliza-
mos a estrutura do distrito 
e todos os terrenos foram 
vendidos. Agora vamos es-
timular a materialização 
desses negócios”, afi rma.

Para participar e conhe-
cer o Desenvolve SP, os in-
teressados já podem pro-
curar a servidora Renilda, 
na secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo, para 
agendar o horário de aten-
dimento. A secretaria está 
localizada na Incubadora 
de Empresas, na Avenida 
Jaime Ribeiro, 319, Vila 
Serra. O telefone é (16) 
3203-8014.

dor, Vanessa Gonçal-
ves.

O “SEBRAE Aqui” pro-
move uma série de ati-

vidades durante o ano. 
Quem quiser mais in-
formações basta ligar 
para (16) 3203-3398.
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Re  s 2017: Prefeitura oferece condições imperdíveis para 
munícipe quitar contas atrasadas

Descontos sobre juros e multas chegam a 100%; população e empresas  devem cerca de R$ 100 milhões à Prefeitura

A Prefeitura de Jabotica-
bal lançou nesta semana o 
Programa de Recuperação 
Fiscal – REFIS 2017. O ob-
jetivo é estimular os con-
tribuintes a zerar impos-
tos municipais atrasados, 
como IPTU, taxas e ISS. 
Pagamentos à vista podem 
dar desconto de 100% so-
bre juros e multas. Parce-
lado, o benefício pode che-
gar a 50%.

“É uma grande oportu-
nidade. Todo mundo sai 
ganhando. O munícipe, 
que tem o patrimônio pro-

tegido e crédito na praça, 
e a cidade, que precisa 
de recursos para honrar 
com seus compromissos 
e investir em qualidade 
de vida para todos - como 
pagar salários dos profes-
sores, médicos e funcio-
nários em geral; além de 
honrar com os contratos 
para a boa prestação de 
serviços públicos”, comen-
ta o prefeito José Carlos 
Hori. 

Confi ra as vantagens 
disponibilizadas:

Para pagamento à vista:

100% de desconto sobre 
juros e multa até 29 de se-
tembro de 2017

80% de desconto sobre 
juros e multa até 31 de ou-
tubro de 2017

60% de desconto sobre 
juros e multa até 30 de no-
vembro de 2017

50% de desconto sobre 
juros e multa até 22 de de-
zembro de 2017

Para pagamento parce-
lado: 

50% de desconto sobre 
juros e multa até 29 de se-
tembro de 2017

40% de desconto sobre 
juros e multa até 31 de ou-
tubro de 2017

30% de desconto sobre 
juros e multa até 22 de de-
zembro de 2017

Regras para parcela-
mento: 

O valor mínimo por par-
cela é de R$ 250 para pes-
soa jurídica e R$ 100 para 
pessoa física.

Os interessados devem 
procurar o Sistema Práti-
co, no Paço Municipal, das 
8h às 16h30. O telefone é 
(16) 3209-3300.

Cerca de 250 pessoas participaram do passeio ciclístico

Famílias aderem em bom número 
ao “Pedala Jaboticabal”

A manhã do último do-
mingo (13), em Jabotica-
bal, reuniu adultos, jo-
vens e crianças para um 
descontraído passeio à 
duas rodas. Com cerca de 
250 participantes, o “Pe-
dala Jaboticabal” foi um 
grande atrativo no Dia 

dos Pais.
“O percurso totalizou 8 

km, com saída e chegada 
da Faculdade de Tecnolo-
gia – Fatec. Foi um passeio 
em família, bastante agra-
dável. Agradeço a todos 
que fi zeram parte desse 
evento”, agradece o pre-

feito José Carlos Hori. 
Na chegada, ainda foi 

realizado sorteio de brin-
des para os participantes. 
O evento foi realizado 
pela Prefeitura de Jaboti-
cabal, em parceria com o 
grupo Catraca Jaboticabal 
e Fatec.  
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Objetivo é resgatar os vínculos familiares e fortalecer os valores sociais

Educação desenvolve o “Projeto Família” nas escolas municipais

Desde o início das fé-
rias de julho, a Secre-
taria de Educação, de 
Jaboticabal, incentiva 
pais e fi lhos a estreita-
rem mais os laços de 
amor e cumplicidade 
no dia a dia. A atitude 
faz parte do projeto 
“Jaboticabal em Famí-
lia”, desenvolvido pela 
Prefeitura Municipal, 
em parceria com insti-
tuições e grupos reli-
giosos.

Ações estão sendo 
desenvolvidas na Edu-

cação Infantil e Fun-
damental. “De início, a 
proposta é fazer os pais 
refl etirem junto aos fi -
lhos sobre a importân-
cia de estarem próxi-
mos. Como ferramenta 
estimuladora, os alunos 
entregam mensagens 
aos seus responsáveis 
com a proposta de le-
rem juntos”, explica o 
secretário de Educação, 
Adilson Martins.

“Nossa sociedade está 
muito imediatista. Fa-
zemos várias coisas ao 

mesmo tempo e estamos 
deixando de conversar o 
sufi ciente com os fi lhos, 
avós, irmãos, pais. Es-
tamos esquecendo de 
estender a mão, com-
partilhar bons momen-
tos, assistir a um fi lme 
e comer pipoca com os 
netos”, disse o prefeito 
Hori, no lançamento do 
projeto, em julho.

As atividades serão 
desenvolvidas durante 
todo o ano. Para mais 
informações, o telefone 
é (16) 3209-2469.

Edição deste ano aborda os desafi os da inclusão social

Jaboticabal realiza VII Fórum da Rede Social de 
Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente

Na próxima quarta-
feira (23), das 8h às 
12h, o Centro de Convi-
vência do Idoso “Edson 
Martini”, de Jaboticabal, 
sedia o VII Fórum da 
Rede Social de Proteção 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. Com 
o tema “Inclusão So-
cial e seus Desafi os”, o 
evento conta com uma 
programação especial.

“É um assunto muito 
importante e atual, pois 
precisamos nos preo-

cupar mais em oferecer 
oportunidades de aces-
so. Vale ressaltar que o 
trabalho que a Rede So-
cial vem desenvolven-
do é de grande impor-
tância e tenho certeza 
que esse Fórum falará 
bastante com todos 
nós”, comenta o prefei-
to José Carlos Hori.

A abertura terá a par-
ticipação da Orquestra 
Experimental Infanto-
juvenil de Jaboticabal 
executando o Hino Na-

cional. Em seguida, a 
palestra “Refl exões so-
bre o discurso e a prá-
tica inclusiva” será mi-
nistrada pelo sociólogo 
e presidente da Federa-
ção das APAEs do Espí-
rito Santo, Washington 
Luiz Sielemann Almei-
da.

Às 10h45, será a vez 
da psicóloga Andreza 
Matsumoto falar sobre 
o Programa de Inclusão 
de pessoas com defi ci-
ência. A profi ssional é 

responsável pelo pro-
grama de inclusão do 
Senac São Paulo.

As inscrições para 
participar do evento 
são feitas gratuitamen-
te, até o dia 20 de agos-
to, acessando: goo.gl/
V4D3rb. O credencia-
mento acontecerá quin-
ze minutos antes do 
início do fórum.

 s 2017: Prefeitura oferece condições imperdíveis para 

40% de desconto sobre 
juros e multa até 31 de ou-

30% de desconto sobre 
juros e multa até 22 de de-

Regras para parcela-

O valor mínimo por par-
cela é de R$ 250 para pes-
soa jurídica e R$ 100 para 

Os interessados devem 
procurar o Sistema Práti-
co, no Paço Municipal, das 
8h às 16h30. O telefone é 

Varal Solidário colabora com famílias carentes 
de Jaboticabal

Uma ação dos ser-
vidores movimentou 
o CIAF VII no CDHU. A 
população mais carente 
dos bairros próximos 
participou do Varal So-
lidário. As roupas ar-
recadadas para doação 
foram expostas e os 

moradores recolheram 
as peças.

“Apoiamos toda ação 
que benefi cia a popu-
lação carente. O Fundo 
Social faz a sua parte, 
realiza campanhas du-
rante todo o ano. Toda 
ação realizada com ca-

rinho e que atenda às 
necessidades de nos-
sa população é sempre 
bem-vinda”, elogia a 
primeira-dama, Adriana 
Hori. 

“A ação foi um su-
cesso e ajudou muitas 
famílias dos bairros 

atendidos pelo Ciaf VII. 
Agradeço o empenho 
das funcionárias da uni-
dade básica de saúde 
que trabalharam para 
que a população  rece-
besse essas doações de 
forma igualitária”, diz 
a secretária de Saúde, 

Maria Angelica Dias.
Campanha do Agasa-

lho – Neste ano, foram 
arrecadadas mais de 
cinco mil peças de rou-
pas. O Fundo Social de 
Solidariedade recebe to-
dos os tipos de doações 
durante o ano, desde 

roupas, agasalhos, mó-
veis, eletrodomésticos e 
armações de óculos. 

O Fundo Social de So-
lidariedade fi ca na Ave-
nida General Glicério, 
276, Centro. O telefone 
de contato é (16) 3202-
8994.
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GAZETA ESPORTES

Equipe enfrenta Dumont pela segunda rodada da primeira fase; jogo acontece em Jardinópolis

Competições, no Ginásio de Esportes, Câmpus da Unesp, Amadeu 
Lessi e Academia Cardiofísico

De olho na Copa Record de Futsal, equipe de 
Jaboticabal intensi! ca treinamentos

Priorizando jogadas 
ensaiadas e principal-
mente o entrosamento 
do time, o técnico Dio-
go Assunção prepara a 
equipe de futsal de Ja-
boticabal para a segun-
da rodada da Copa Re-
cord. A equipe entra em 

quadra dia 28 de agosto 
contra Dumont no Gi-
násio Municipal de Jar-
dinópolis.

“Jaboticabal estreou 
bem goleando Ibitiuva e 
agora pretende manter 
a boa fase nesta segun-
da rodada. Os nossos 

meninos vem traba-
lhando de olho na lide-
rança do grupo e, para 
isso, vem treinando for-
te”, afi rma o diretor de 
Esporte, José Luiz Moi-
teiro.

Jaboticabal ocupa a 
quarta colocação na 

classifi cação geral com 
um jogo a menos que 
os primeiros colocados. 
“Acreditamos no poten-
cial de nossa equipe e a 
expectativa é que Jabo-
ticabal conquiste uma 
excelente colocação”, 
fi naliza Moiteiro. 

A Câmara Municipal de Jaboticabal r

Reunião de! ne detalhes do Campeonato Municipal 
de Futebol Amador

Jogos Escolares 

Aconteceu na semana 
a primeira reunião com 
as empresas interessa-

Estudantes de 22 es-
colas participam desde o 
último dia 7 de agosto da 
7ª edição dos Jogos Esco-
lares de Jaboticabal. Os 
atletas estão divididos em 
dez modalidades diferen-
tes. No total quase 3 mil 
estudantes participam da 
competição.

Crianças e adolescentes 
de 9 a 17 anos disputam 
medalhas. “Além de movi-
mentar as praças esporti-
vas, os jogos escolares in-
centivam os adolescentes 
a investir o seu tempo em 
atividades saudáveis, que 
os mantêm longe das dro-
gas e da violência”, afi rma 
o secretário de Educação, 

das em participar do 
Campeonato Municipal 
de Futebol Amador. 

O encontro aconteceu 
no salão nobre do Paço 
Municipal.

“O primeiro passo 
foi dado e 12 empre-
sas participaram desse 
primeiro bate-papo. Na 
segunda-feira acontece 
o congresso técnico e 
todas as empresas inte-
ressadas estão convida-
das a participar”, afirma 
o diretor do Departa-
mento de Esporte e La-
zer, José Luiz Moiteiro.

As empresas podem 
obter mais informações 
na secretaria do Ginásio 
Municipal de Esportes 
ou pelo telefone (16) 
3202-0587.

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.

Dia: 30 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 
2º 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 28/08/2017 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

Cultura, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins.

Os atletas estão dispu-
tando provas no atletis-
mo, atletismo PPF, atletis-

mo PPD, basquete, futsal, 
futebol, handebol, damas, 
karatê, voleibol e natação. 
“Independentemente do 
resultado fi nal, os Jogos 

Escolares cumprem o seu 
papel social de mostrar 
novos caminhos às nos-
sas crianças e adolescen-
tes”, fi naliza Martins.

Edno Manoel Gomes, co-
nhecido como cantor “Edinho 
Gomes”, comemorou nova-
mente seu aniversário, apa-
gando a 70ª velinha em 08 de 
julho na ”Chácara Villela”, ro-
deado de amigos, amigas e fãs 
em alegre confraternização, 

que durou todo o dia, comple-
tando também 51 anos de car-
reira artística. Já fez parte de 
diversos conjuntos musicais, 
bandas e orquestras de danças 
junto a diversos artistas famo-
sos. Se apresentou em Barretos 
em novela televisiva em 1990, 

repetindo a dose no domingo 
(20-08-2017) pela manhã, can-
tando junto à Banda Musical 
São Luís, defronte ao palanque 
no desfi le do 163º Aniversário 

de Barretos. Grande “Edinho 
Gomes”, sempre representan-
do condignamente a “Cidade 
da Música”. Parabéns e felici-
dades!
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Câmara de Jaboticabal recebe alunos do SENAC para visitação guiada

A assistente técnico 
legislativo, Denise Car-
dozo, recepcionou os 
visitantes no salão no-
bre, que abriga a Gale-
ria dos Presidentes. Na 
oportunidade, Denise 
fez uma explanação so-
bre o Poder Legislativo, 
suas competências, as 
funções dos vereado-
res, entre outros. Em 
seguida, a servidora 
apresentou o arquivo 
da Câmara e explicou 
a importância do arma-
zenamento adequado 
dos documentos, visto 
que existem arquivos 
datados de mais de 100 
anos. “Algumas atas 
não podem sequer ser 
manuseadas constan-

temente. A expectativa 
é de que, futuramen-
te, estes documentos 
antigos sejam digitali-
zados, para que sejam 
conservados por mais 
tempo”, disse Denise.

As professoras Kari-
na Leva da Fonseca e 
Daniele Yoko Tokimato 
aproveitaram para des-
tacar a importância da 
parceria com a Casa de 
Leis para facilitar a vi-
sualização da parte ad-
ministrativa da Câmara 
pelos estudantes, visto 
que os processos admi-
nistrativos são um dos 
pilares do curso. No 
plenário, Denise expli-
cou sobre o local onde 
os vereadores delibe-

ram e votam as leis mu-
nicipais.

Ao todo, 26 alunos 
participaram da visita, 
entre eles, alunos com 
defi ciências motora e 
auditiva, que puderam 
compartilhar a experi-
ência com a ajuda de 
auxiliares e intérprete 
de LIBRAS.

AGENDAMENTO - Es-
tabelecimentos de ensi-
no e demais entidades 
que queiram realizar 
visitação guiada na Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal deve entrar 
em contato com a Se-
cretaria da Casa pelo 
telefone (16) 3209-9477 
para o agendamento.

OAB e Escola do Legislativo promovem palestra sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente

A Escola do Legis-
lativo (EL) da Câma-
ra Municipal de Ja-
boticabal e a Ordem 
dos Advogados do 
Brasil (OAB) 6ª Sub-
seção de Jaboticabal 
promovem, no dia 
22 de agosto, às 19 
horas, a palestra “O 
Estatuto da Crian-
ça e do Adolescen-
te e seu Sistema de 
Direitos”. O even-
to será ministrado 
pelo advogado Ser-
gio Dalaneze, na Câ-
mara Municipal (Rua 
Barão do Rio Branco, 
765).

As inscrições estão 
abertas pelo telefo-
ne (16) 3202-8545. 

A entrada é aberta 
a toda comunidade, 
mediante a doação 
de um quilo de ali-
mento não perecí-
vel, que deve ser en-
tregue na recepção 
do evento. A OAB 
emitirá certifi cado 
de participação. 

O EXPOSITOR – 
Sergio Dalaneze é 
advogado, profes-
sor universitário, 
ex-membro titular 
do Conselho Esta-
dual dos Direitos da 
Criança e do Adoles-
cente de São Paulo 
(CONDECA-SP) e pa-
lestrante do depar-
tamento de Cultura 
e Eventos da OAB-SP.

A Câmara Municipal de Jaboticabal recebeu, na tarde de quarta-feira (16/08), alunos do curso 
de Auxiliar de Escritório, do Senac, para uma visitação guiada na Casa de Leis

Festa do Peão de Barretos: apresentação da Orquestra Caipira da 
Escola de Arte marca primeira noite do Palco Caravelas da Cultura

Alunos da Escola de Arte se apresentaram aos visitantes da maior festa de peão do país com grandes clássicos

A orquestra de cordas 
caipira da Escola de Ar-
tes “Professor Francisco 
Berlingieri Marino”, se 
apresentou na noite de 
ontem no Palco “Cara-

velas da Cultura, com 
um repertório repleto 
de grandes clássicos.

“Foi uma grande apre-
sentação. O resgate da 
música caipira em sua 

essência é importan-
te para a preservação 
dessa rica história que 
marca o interior paulis-
ta. Parabéns aos músi-
cos que representaram 

muito bem a nossa ci-
dade”, elogia o secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins.

A orquestra é forma-
da por professores e 

alunos da escola e con-
ta com 17 integrantes. 
“A experiência de tocar 
para um público dife-
rente é importante na 
formação musical de 
nossos alunos. Espera-

mos que outras oportu-
nidades apareçam para 
mostrar todo potencial 
de nossa orquestra”, 
declara o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.
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Cerimônia de Ações de Graças pelos 500 
anos da Reforma Protestante

No último dia 12 
de agosto, na Concha 
Acústica de Jabotica-
bal, aconteceu a Ceri-
mônia de Ações de Gra-
ças pelos 500 anos da 
Reforma Protestante, 
460 anos do primeiro 
culto e ministração da 
Santa Ceia nos moldes 
protestantes no Brasil 
(Baia de Guanabara-
RJ), 158 anos da Igreja 
Presbiteriana do Bra-
sil e 70 anos da orga-
nização do Presbité-
rio de Araraquara. Sob 
organização do Rev. 
Everton Matheus - Pas-
tor da Segunda Igreja 
Presbiteriana de Jabo-
ticabal, do Rev. André 
Rossi e Pb. Paulo H. 
Atique da Igreja Pres-
biteriana de Guariba, 
do Rev. Pedro Vitalino 
e Pb. Virgílio Gregio da 
Primeira Igreja Pres-
biteriana de Jabotica-
bal e do Rev. Adriano 
Camilo da Segunda 
Igreja Presbiteriana de 
Barretos reuniram-se 
cerca de 1200 pessoas 
(representando várias 
denominações evangé-
licas de nossa cidade 
e região). Participaram 
do evento, a Banda da 

Segunda Igreja Pres-
biteriana de Barretos, 
o Coral Evangélico da 
Igreja Presbiteriana de 
São José do Rio Pre-
to em parceria com a 
Igreja de Jaboticabal, 
sob regência de Caroli-
na T. Mendes Cruz e a 
Orquestra Filarmônica 
Infanto-Juvenil Evan-
gélica de Jaboticabal, 
sob regência do Prof. 
Mus. Júnior Barbosa. 
Num ambiente frater-
nal e de extremo júbi-
lo, usaram da palavra o 
Rev. Elton Vinícius dos 
Santos - presidente do 
Presbitério e o Rev. Ro-
berto Brasileiro - pre-
sidente do Supremo 
Concílio da IPB. Foram 
três horas de uma ce-
rimônia linda, apoiada 
pela Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal, em 
especial na pessoa do 
Senhor Prefeito Muni-
cipal José Carlos Hori e 
o Diretor  de Cultura - 
José Mario de Oliveira. 
“Estamos muito felizes 
pelo evento, pela par-
ticipação representa-
tiva de várias igrejas, 
pelo dia lindo que o SE-
NHOR nosso Deus nos 
proporcionou. Toda 

Glória seja a Jesus Cris-
to o cordeiro que ven-
ceu!” disse o Rev. Ever-
ton à nossa redação. O 

Evento ainda levantou 
doação de leite para o 
Fundo Social de Soli-
dariedade da nossa ci-

dade. Uma grande fes-
ta dos evangélicos de 
nosso município, mais 
efetivamente daqueles 

que ainda seguem os 
princípios dos refor-
madores do século XVI. 
Soli Deo Gloria.


