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SAAEJ � naliza projeto para solucionar falta 
de água e pede uso racional durante estiagem

Nível diminuiu em estação de captação e autarquia age para 
amenizar os impactos da seca

REFIS 2017: 
desconto 

100% sobre 
juros e multa 
vai até 29 de 

setembro
Munícipes 

interessados devem 
procurar o Sistema 

Prático

Prefeitura 
realiza 

serviços de 
manutenção 
em escolas e 

creches
Limpeza de áreas 

verdes deixa 
as unidades 
de educação 

mais bonitas e 
organizadas

Durante toda semana 
acontecem palestras na 

Câmara Municipal, CRAS 1, 
CRAS 2, Salão Paroquial da 
Igreja Santo Reis e CIAF de 

Lusitânia

9ª Semana 
de Prevenção 

do Câncer 
Ginecológico 
começa na 

segunda-feira 
(25)

Projeto Família 
prepara 

programação 
especial para 
Córrego Rico

Objetivo é discutir os 
problemas enfrentados 
no distrito e, junto com 
os moradores, buscar 

soluções

Devido 
à grande 
procura, 

entrega de 
kits digitais é 
centralizada 
na Casa do 

Bolsa Família
Benefício é 

destinado a famílias 
participantes de 

programas sociais

Jaboticabal 
realiza a 

Semana do 
Empreendedor
Evento acontece de 3 a 6 

de outubro

Evento deu início 
a ciclo de encontros 

no Senac

“Primeiros 
Socorros” 
é tema de 
palestra 

para 
pro� ssionais 
da Educação

Competição 
acontece entre 21 e 
24 de setembro, em 

Bebedouro

Com muita alegria 
e descontração, 

Jaboticabal 
participa da 
abertura dos 

Jogos Regionais 
do Idoso 2017
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do 
está 
los 
Tribunal Federal (STF). 
Este 
cial 
defi
nossos 
legalidade, 
meio 
o fornecimento de água, 
alimentos 
nós 
ções.

das 
tas 
dade 
12.651/12, 
da 
revogou 

uma mulher chamada 
Ana, mulher de Elcana, 
que não podia engravi-
dar, mas ela não aceitou 
fi car sem gerar fi lhos. 
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os 
ses, 

Planejamento Sucessório e 

Setembro amarelo: alunos da EMEB Paulo Freire 
assistem palestra sobre prevenção do suicídio

Projeto Família prepara programação 
especial para Córrego Rico

Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde, 
9 em cada 10 casos 
poderiam ser preveni-
dos. Diante da neces-
sidade de ações que 
ajudem a reduzir es-

Buscando novas ini-
ciativas para melhorar 
a sociedade em que 
vivemos, o projeto 
Família desenvolvido 
pela Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
de parcerias, realiza 
reuniões mensais para 
discutir as ações reali-
zadas, organizar uma 
nova programação e 
definir as prioridades 
do projeto.

Reunidos na última 
semana, os participan-
tes definiram a neces-
sidade de promover 
um estudo mais apro-

sas estatísticas, o mês 
de setembro celebra 
a importância da pre-
venção do suicídio.

Em Jaboticabal, alu-
nos da EMEB Paulo 
Freire participaram 

de uma palestra sobre 
o assunto. “O tema é 
oportuno e deve ser 
tratado desde a infân-
cia. Muitas vezes uma 
boa conversa é o sufi-
ciente para evitar uma 
tragédia”, afirma o se-
cretário de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer, Adilson Martins.

Qualquer dúvida ou 
necessidade de trata-
mento, a Secretaria de 
Saúde oferece gratui-
tamente acompanha-
mento psiquiátrico. 
Basta procurar a uni-
dade básica de saúde 
mais próxima ou en-
trar em contato com 
a Secretaria de Saú-
de pelo telefone (16) 
3209-1500.

Palestra fez parte de programação proposta em torno de 
uma vasta programação. O tema foi tratado em todo país

Objetivo é discutir os problemas enfrentados no distrito e, 
junto com os moradores, buscar soluções

fundado da situação 
atual do distrito de 
Córrego Rico. “O pro-
jeto Família é uma im-
portante ferramenta 
de integração social 
que conta com a parti-
cipação da prefeitura, 
entidades e a socieda-
de civil para, juntos, 
fortalecer os laços fa-
miliares”, reafirma o 
prefeito José Carlos 
Hori.

Córrego Rico – O 
objetivo é realizar o 
diagnóstico social nas 
áreas de saúde, edu-
cação e assistência 

social. “O projeto pre-
tende criar multiplica-
dores no distrito para 
propiciar um contato 
mais direto entre a po-
pulação e as lideran-
ças estabelecidas. Os 
voluntários serão ca-
pacitados para garan-
tir a eficácia da ação”, 
declara a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

A primeira reunião 
do projeto Família em 
Córrego Rico acontece 
em 18 de outubro, na 
EMEB Tereza Noronha 
de Carvalho. 
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A necessidade do Código Florestal

A constitucionalidade 
do novo Código Florestal 
está sendo analisada pe-
los ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
Este é um momento cru-
cial para que possamos 
defi nitivamente colocar 
nossos produtores na 
legalidade, preservar o 
meio ambiente e garantir 
o fornecimento de água, 
alimentos e energia para 
nós e nossas futuras gera-
ções.

A análise pelo STF 
das quatro Ações Dire-
tas de Inconstitucionali-
dade (ADIs) contra a Lei 
12.651/12, de Proteção 
da Vegetação Nativa, que 
revogou o antigo Códi-

rantindo a legalização e 
tranquilidade jurídica dos 
produtores rurais e dando 
condições para o início 
das atividades de recupe-
ração exigidas.

O questionamento da 
constitucionalidade do 
Código Florestal não ape-
nas traz insegurança para 
agricultores e pecuaristas. 
Além disto, compromete 
investimentos futuros.

É pública e notória a 
importância da atividade 
agropecuária para a gera-
ção de emprego e renda 
tanto no campo quanto 
nas cidades. No Brasil, 
84% das propriedades 
rurais são de pequenos 
produtores, derrubando a 
ideia de que o novo Códi-
go favorece conglomera-
dos internacionais.

São esses 84% de pro-
priedades os responsá-
veis pela produção de 
nada menos do que 70% 
dos alimentos consumi-
dos no País – sem citar a 
força de exportação agro, 
responsável por consecu-
tivos superávits da Balan-
ça Comercial Brasileira. 
É sabendo da importân-

go Florestal, de 1965, foi 
suspensa no último dia 
14/09/2017. É preciso 
acelerar o processo e re-
alizar o julgamento em 
favor da manutenção do 
texto do Código Florestal.

Em voto na semana 
passada sobre limites de 
áreas de preservação eco-
lógica, a ministra e pre-
sidente Cármem Lúcia já 
argumentou que não se 
pode mudar no Supremo 
algo tão amplamente já 
discutido com os setores 
da sociedade. É o mesmo 
caso do Código Florestal, 
que foi objeto de análise 
e discussão no Congresso 
Nacional por nada menos 
do que duas décadas.

O texto questionado 
pela Procuradoria Geral 
da República (PGR) e pelo 
partido PSol é o resultado 
de um amplo diálogo com 
os envolvidos, já atendeu 
os requisitos legais e foi 
até mesmo sancionado, 
ainda em 2012 expressa 
assim a maioria da popu-
lação brasileira e isto deve 
prevalecer. Há cinco anos 
ele deveria ter começa-
do a ser implantado, ga-

cia da aplicação do novo 
Código que lutamos para 
que o STF não o julgue in-
constitucional.

A norma questionada 
no Supremo é responsá-
vel pela preservação da 
vegetação nativa nas pro-
priedades privadas, o que 
equivale a 53% de toda 
cobertura vegetal nativa 
do Brasil. Não faz sentido 
afi rmar que a atividade 
agropecuária confl ita com 
este objetivo quando nos 
atemos a fatos em vez de 
ideologias.

Dados da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) colocam 
o Brasil como potência em 
preservação ambiental, 
com mais de 66% de seu 
território recoberto por 
vegetação nativa. E esse 
número sobe para quase 
75% quando agregadas as 
áreas de pastagem nativa 
do Pantanal, do Pampa, da 
Caatinga e dos Cerrados.

Toda a produção de 
grãos (que neste ano terá 
safra recorde), fi bras e 
agroenergia ocupa 9% do 
território nacional. Nos-
sos agricultores preser-

UMA BENÇÃO

A Bíblia fala sobre 
uma mulher chamada 
Ana, mulher de Elcana, 
que não podia engravi-
dar, mas ela não aceitou 
fi car sem gerar fi lhos. 

Deus ouviu a sua oração 
e lhe deu um fi lho que foi 
uma benção, chamado 
Samuel. Se você está pre-
cisando de uma benção, 
faça como a Ana, venha à 
igreja, persevere na ora-
ção, não aceite a derrota 
nem o fracasso, mesmo 
que tudo pareça perdido 
e todos digam que não 
tem jeito, confi a no Se-
nhor. Ele não o deixará 
sozinho em nenhum mo-
mento. Quando você co-
loca no seu coração, em 
buscar ao Senhor, pode 
ter a certeza que Deus 
responde e lhe dá muito 

Seu marido fazia de tudo 
para ela ser feliz, porém 
ela não estava satisfeita, 
então foi a até o templo 
do Senhor, passou pelo 
profeta Eli, e entrou no 
templo e fez uma longa 
oração, derramou o seu 
coração no altar do Se-
nhor, falando da sua dor 
e de toda a sua angustia, 
enfi m perseverou em sua 
oração e fez um voto ao 
Senhor dizendo: Senhor, 
se Tu me deres um fi lho 
varão, ao Senhor o darei 
por todos os dias da sua 
vida, e sobre a sua cabe-
ça não passará navalha. 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

mais do que você está pe-
dindo ou pensando. Ele 
é poderoso para mudar 
qualquer situação, e lhe 
dar uma grande benção, 
apenas coloque Deus em 
primeiro lugar. Ele quer 
ser o centro da sua vida, 
lhe abençoar em tudo. 
Você nunca terá falta de 
nada, enquanto você es-
tiver obedecendo ao Se-
nhor, nem um mal lhe 
sucederá, nem praga al-
guma chegará à sua ten-
da. Você sempre estará 
protegido e bem guarda-
do pelo Senhor. Ana sa-
bia como atingir o cora-

 UMA ERA DIFERENTE

Os tempos passaram, 
os dias se vão pelos me-
ses, nos anos, que conta-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

vam mais vegetação na-
tiva no interior de seus 
imóveis (20,5% do Brasil) 
do que todas as unidades 
de conservação juntas 
(13%). Isto não tem parale-
lo no mundo!

São dados resultantes 
principalmente das in-
formações tabuladas do 
Cadastro Ambiental Ru-
ral, o CAR, criado pela Lei 
12.651/12 e aplicado com 
sucesso nas propriedades 
do Estado de São Paulo. 
Com prazo até o fi m des-
te ano, o Cadastro já foi 
feito em 94% dos imóveis 
rurais e 86,5% da área ca-
dastrável paulistas.

Um grande passo para a 
agricultura brasileira que 
poderia ser ainda maior, 
não fosse outro imbróglio 
judicial: aguarda-se deci-
são a ser proferida pelo 
Órgão Especial do Tribu-
nal de Justiça paulista, 
que, liminarmente, na ADI 
contra a Lei estadual nº 
15.684, de 14 de janeiro 
de 2015, suspendeu a vi-
gência e efi cácia do Pro-
grama de Regularização 
Ambiental (PRA).

Junto ao novo Código 

Florestal, o PRA traz con-
dições para que a recupe-
ração ambiental seja feita, 
abre possibilidades para 
o pagamento por serviços 
de compensação ambien-
tal e coloca a agropecuá-
ria defi nitivamente como 
a grande responsável pelo 
meio ambiente brasileiro.

É preciso agora que o 
Poder Judiciário encerre 
estas discussões e reco-
nheça os avanços e a segu-
rança ambientais propor-
cionados por propostas 
discutidas, estudadas e 
embasadas em fatos, es-
tudos e informações téc-
nicas. Aqui não há espaço 
para leviandades.

O Brasil tem potencial 
para ser líder mundial no 
fornecimento de alimen-
tos e ainda vanguarda 
na nossa Economia, ou 
Economia Verde, ou Eco-
nomia de Baixo Carbono. 
Paixões sem fundamento 
ou retórica ideologizada 
não podem atrapalhar o 
funcionamento de um se-
tor produtivo tão impor-
tante para o nosso País. 
Decisivo para a preserva-
ção ambiental!

ção de Deus, por isso ela 
perseverou e não abriu 
mão da benção, mas fi -
cou fi rme confi ando que 
só Ele poderia ajudá-la 
naquele momento difícil. 
Quando o profeta per-
cebeu que ela chorava 
descontroladamente e 
que da sua boca não saia 
mais palavras, achou que 
ela estava bêbeda e dis-
se: Até quando tu estarás 
embriagada? Ela respon-
deu: Não meu senhor, eu 
sou uma mulher atribu-
lada de espírito. Quan-
do ele viu que ela estava 
abrindo o coração, ele 

disse: Que o Senhor lhe 
conceda a tua petição. 
Ela foi para casa feliz da 
vida e Deus concedeu o 
pedido dela. Com você 
não será diferente. Des-
cansa no Senhor e espe-
ra Nele, tudo Ele fará por 
você  (Leia. I Samuel 1:1 
). Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. face-
book catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com  

ram alegrias e tristezas, 
lembranças e saudades 
- que fi caram gravadas e 
permaneceram vivas até o 
presente. 

Tudo se modifi ca. Exem-
plos novos de vivências, 
onde os tempos estão 
chegados e as transforma-
ções são contínuas, ope-
rando nas diferenças de 
EVOLUÇÃO. 

Cada vida é uma nova 
experiência a mais, para 

vivermos e exercitarmos o 
aprendizado, através das 
encarnações.

Vivemos para progre-
dirmos materialmente e 
espiritualmente. Graus 
diferentes de evolução, 
onde todos buscam os 
premios.

O desânimo e a dúvida 
constituem obstáculos ao 
sucesso. A concentração, 
dedicação, perseverança, 
igualam-se, se quisermos 

alcançar um objetivo na 
vida, onde teremos que 
nos dedicar, com nossa 
energia total na fé, espe-
rança e caridade.

O mundo é um lar de 
todos, que abrem suas 
portas para nos rece-
ber. Onde, em cada 
época, os ensinamen-
tos são levados a todos 
que partem para a EVO-
LUÇÃO. Somos criados 
por DEUS e levados 

pelos tempos, para to-
dos juntos, formarmos 
uma família, que quer 
crescer e somar, uma 
independência moral, 
dentro da livre esco-
lha, de se condicionar 
a princípios básicos de 
amor, perdão e humil-
dade,

O hoje não é igual ao 
ontem. O amanhã será 
outro dia. A eternidade é 
imortal, dentro dos prin-

cípios eternos do espíri-
to, que caminha a passos 
largos, para se alcançar a 
felicidade.

Tudo muda na hie-
rarquia de valores. É 
uma escala que exige 
transformações, dentro 
de um poder, que con-
seguimos com muito 
trabalho, perseverança 
e uma esperança que 
será luz, quando bri-
lhar amor.

CAMPANHA SEU GESTO POR UM SORRISO

Vitório De Simoni 
Contabilista, Assessoria 

empresarial
Especialista em Holding, 

Planejamento Sucessório e 
Tributário

Diretor do Simoni 
Organização Contábil

(vitorio@simonicontabil.
com.br)

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Jabo-
ticabal todo ano realiza 
a Campanha Seu Gesto 
por um Sorriso, com o 
apoio da Associação dos 
Contabilistas e da Prefei-
tura Municipal de Jaboti-
cabal e novamente como 
tem ocorrido nos últimos 
anos, os Contabilistas de 
Jaboticabal apóiam in-
condicionalmente esta 
belíssima Campanha com 
o objetivo de angariar 
fundos ao Comcriaja que 
posteriormente terá ins-
trumentos para sustenta-

ção a todas as entidades 
assistenciais cadastradas 
no Comcriaja. Esse re-
passe é feito da seguinte 
forma: quando você ou 
sua empresa declaram Im-
posto de Renda e têm de 
pagar algum valor à Re-
ceita Federal, há a possi-
bilidade de repassar até 
1% (Pessoa Jurídica- Lucro 
Real) ou até 6% (Pessoa Fí-
sica) do imposto devido, 
para que isso aconteça o 
contribuinte deve solici-
tar ao seu Contador. Esse 
dinheiro é administrado 
pelo Comcriaja e que atra-
vés de projetos de investi-

mento faz a avaliação das 
entidades e dos respecti-
vos projetos e destina um 
determinado valor a cada 
uma delas. Toda a movi-
mentação dos recursos 
arrecadados é documen-
tada pelo Conselho e fis-
calizada pelo Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo e acompanha-
da pela Receita Federal. 
Esse repasse pode ser 
feito até 31/12/2017 o 
que possibilitará o des-
conto na declaração do 
Imposto de Renda Pes-
soa Física 2018/2017 
que será entregue até 30 

de abril de 2018. Esta 
Campanha é uma opor-
tunidade que o cidadão 
jaboticabalense tem em 
destinar parte do seu 

Imposto de Renda que 
iria para a União, ficar 
no município e ajudar as 
crianças e os adolescen-
tes da nossa cidade.

Setembro amarelo: alunos da EMEB Paulo Freire 

de uma palestra sobre 
o assunto. “O tema é 
oportuno e deve ser 
tratado desde a infân-
cia. Muitas vezes uma 
boa conversa é o sufi-
ciente para evitar uma 
tragédia”, afirma o se-
cretário de Educação, 
Cultura, Esporte e La-

Qualquer dúvida ou 
necessidade de trata-
mento, a Secretaria de 
Saúde oferece gratui-
tamente acompanha-
mento psiquiátrico. 
Basta procurar a uni-
dade básica de saúde 
mais próxima ou en-
trar em contato com 
a Secretaria de Saú-
de pelo telefone (16) 

no de 

Competição acontece entre 21 e 24 de setembro, em Bebedouro

Com muita alegria e descontração, Jaboticabal participa da abertura 
dos Jogos Regionais do Idoso 2017

Foi iniciada mais uma 
edição dos Jogos Regio-
nais do Idoso – JORI. Na 
quinta-feira (21), a delega-
ção de Jaboticabal partici-
pou da cerimônia de aber-
tura, realizada no Ginásio 
de Esportes Sérgio Baptis-
ta Zacarelli, em Bebedou-
ro, cidade-sede neste ano. 
A estreia contou com boa 
presença de público e a 
presença da primeira-da-
ma do Estado, Lu Alckmin.

“A abertura foi marca-
da pelo clima de alegria. 

O ginásio estava lotado 
e nossos atletas, como 
sempre, representaram 
muito bem nossa cidade. 
A expectativa para os pró-
ximos dias de competição 
é muito grande”, comenta 
a primeira-dama jabotica-
balense, Adriana Hori.

A diretora do Centro de 
Convivência do Idoso, Re-
nata Sugahara, destaca a 
dedicação dos atletas. “To-
dos são muito comprome-
tidos, se preparam bastan-
te para estar aqui. Estamos 

torcendo muito e tenho 
certeza que cumpriremos 
mais uma jornada com su-
cesso”, afi rma.

Primeiros resultados – Já 
no primeiro dia, Jabotica-
bal conquistou o 7º lugar 
na prova de coreografi a, 
resultado muito comemo-
rado devido ao elevado 
número de cidades par-
ticipantes. Já o atletismo 
levou a cidade ao topo do 
pódio, com o atleta Edgard 
Souza Gomes conquistan-
do a medalha de ouro.

A competição – O JORI 
acontece até o dia 24 de 
setembro, com 70 atletas 
de Jaboticabal competin-

do em 14 modalidades: 
atletismo, bocha, buraco, 
coreografi a, damas, dança 
de salão, dominó, malha, 

natação, truco, tênis, tênis 
de mesa, voleibol adapta-
do e xadrez.
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pacitar 
fi ssional e apresentar 
novas 
Secretaria 
de 
cio 
ao 

LDO estima receita total de R$ 328 milhões para 2018 
em Jaboticabal

O presidente da Co-
missão de Finanças e 
Orçamento da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal, vereador Beto Ariki 
(PSL), conduziu a audi-
ência pública do Projeto 
de Lei nº 57/2017, que 
dispõe sobre as Diretri-
zes Orçamentárias do 
Município de Jabotica-
bal para 2018, na noite 
de quarta-feira (20/09). 
De acordo com o tex-
to, de autoria do Poder 
Executivo, a estimativa 
é de que o Município 
conte com uma receita 
total de R$ 328 milhões 
para o ano que vem.

Além da previsão de 
metas e prioridades da 
Administração Muni-
cipal direta e Indireta 
para 2018, a matéria 
prevê as orientações 
para a elaboração e exe-
cução da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) - que 
deve ser enviada à Casa 

de Lei até 31 de outu-
bro de 2017 -, elenca as 
disposições sobre a Le-

gislação Tributária do 
Município, bem como 
fi xa as diretrizes rela-

tivas às despesas com 
pessoal e encargos.

O projeto, protocola-

do no dia 31 de agosto 
de 2017, lido na sessão 
ordinária do dia 4 de 

setembro e encaminha-
do aos vereadores no 
dia 5 de setembro, está 
com prazo regimental 
aberto para que os par-
lamentares possam ofe-
recer emendas.

Apesar da baixa par-
ticipação popular, a 
realização da audiên-
cia pública é uma obri-
gação legal, de modo 
que permita a partici-
pação da sociedade na 
elaboração dos planos 
orçamentários. “Caso 
alguém tenha suges-
tões para a LDO, os ve-
readores também estão 
à disposição para ou-
vir as propostas, para 
quem sabe, virar algu-
ma emenda ao proje-
to”, comentou Ariki. A 
íntegra da matéria está 
disponível no site da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal para análi-
ses e consultas. 

Projeto que altera zoneamentos em Jaboticabal é 
aprovado por unanimidade

O! cina de Narração Oral e Performance tem boa adesão

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal aprovaram por 
unanimidade, na sessão 
ordinária de segunda-
feira (18/09), o  Projeto 
de Lei Complementar 
nº 12/2017, de autoria 
do Poder Executivo, que 
altera áreas de zonea-
mento e uso do solo ur-
bano previstos no Plano 
Diretor (LC nº 80/2006) 
e na Lei Complementar 
nº 86/2007. A matéria, 
dispensada de 2ª discus-
são e votação por reque-
rimento verbal, segue 
para a sanção do Prefeito 
Municipal e passa a valer 
como Lei Complementar 
na data da sua publica-
ção.

A aprovação permite 
ao Município criar a Zona 
Comercial 1 (ZC1) e a 
Zona Comercial 2 (ZC2). 
A primeira será delimi-
tada pelas vias: Rua São 
João, Avenida Amorim 
Brenha, Rua Euclides da 
Cunha, Avenida Prudên-
cio Ortiz, Rua Castro 
Alves e Avenida Carlos 
Berchieri. Já a Zona Co-
mercial 2, passa a ser 
delimitada pelas vias: 
Rua Professor Mário de 
Campos, Avenida Clotil-
de Verri, Avenida Amélia 
S. Baaklini, Rua Francisco 
Ferrai e Avenida Carlos 
Berchieri.

As diretrizes urbanís-
ticas do Plano Diretor 
também passam por al-
teração e dispensa, por 
exemplo, a obrigatorie-
dade da construção de 
estacionamentos/gara-
gens e de reserva de recu-
os frontais, laterais e de 
fundos (exclusivamente 
para edifi cações destina-
das a igreja e cultos reli-
giosos, ao comércio e/ou 
prestação de serviços) 
nas zonas comerciais 1 e 
2 (ZC1 e ZC2) e nas Zonas 
de Corredor Comercial 1 
(ZCC1). 

De acordo com o Poder 
Executivo, as alterações 
foram propostas após 
aprovação do Conselho 
do Plano Diretor de Jabo-
ticabal (CONSPLAN) para 
adequar porções dos zo-
neamentos às necessi-

dades do município, de 
forma a propiciar uma 
melhor ocupação e orde-
nação do espaço urbano.

PARA SABER – As Zonas 
Comerciais são aquelas 
nas quais se localizam 
as atividades comerciais 
e seus serviços conexos, 
típicos de centro urbano, 
funções essas exercidas 
com maior predominân-

cia sobre as demais fun-
ções urbanas. Já as Zonas 
de Corredores Comer-
ciais 1 (ZCC1) são áreas 
lindeiras às vias princi-
pais de circulação da ci-
dade, com tendência à 
ocupação diversifi cada 
de comércio e serviços.

MAIS PROJETOS – Os 
vereadores também 
aprovaram por unanimi-

dade os seis projetos de 
lei que denominam ruas 
do Loteamento Flam-
boyant: o PL nº 58/2017, 
de autoria do vereador 
Wilsinho Locutor (PSB), 
que dá nome de Edno 
Apparecido Moretti à Rua 
2 do loteamento; o PL nº 
59/2017, de autoria do 
vereador Wilsinho Locu-
tor (PSB), que denomina 

de Tranquilo Norisvaldo 
Artoni a Rua 3; o PL nº 
60/2017, de autoria do 
vereador Wilsinho Locu-
tor (PSB), denomina de 
João Caraski a Rua 4; o 
PL nº 61/2017, de autoria 
do vereador Wilsinho Lo-
cutor (PSB), que dá nome 
de Waldemar José Sereno 
Zocca a Rua 6; o PL nº 
64/2017, de autoria do 

vereador Dr. Edu Feneri-
ch (PPS), que denomina 
de Claudio Del Vecchio a 
Rua 1; e o PL nº 65/2017, 
de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 
que denomina de Dr. Pau-
lo Ferreira David a Rua 5.

A íntegra da sessão 
está disponível na WEB-
TV da Câmara (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br).
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Assembleia de! ne Jaboticabal como membro de Comissão 
Regional de Segurança Alimentar e Nutricional (CRSANS)

Na última semana, 
Jaboticabal passou a 
compor a Comissão 
Regional de Segurança 

Alimentar e Nutricional 
(CRSANS), grupo for-
mado por municípios 
da região que discute 

Nomeação é importante passo para conquistas e avanços no setor

Período promove conscientização e preservação ambiental

Evento deu início a ciclo de encontros no Senac

“Primeiros Socorros” é tema de palestra para pro! ssionais da Educação

Com o objetivo de ca-
pacitar seu quadro pro-
fi ssional e apresentar 
novas experiências, a 
Secretaria de Educação, 
de Jaboticabal, deu iní-
cio na sexta-feira (15) 
ao Ciclo de Palestras da 

Educação. Professores 
de creches participa-
ram de palestra sobre 
primeiros socorros, mi-
nistrada no Senac Jabo-
ticabal.

“Essas atividades 
acontecem até novem-

políticas públicas que 
garante o direito ao ali-
mento e à nutrição. A 
participação representa 

Jaboticabal celebra Semana da Árvore

Foi iniciada na terça-fei-
ra (19) as comemorações 
da Semana da Árvore, em 
Jaboticabal. Uma palestra 
para estudantes, no Cen-
tro de Educação Ambiental 
– CEA, abriu o calendário 
comemorativo que aconte-
ce até este sábado (23).

“Entre os assuntos abor-
dados nesse primeiro 
dia estão a importância 
que as árvores exercem 
na manutenção da nos-
sa qualidade de vida e a 
preservação da fl oresta 
amazônica, que é de onde 

partem cerca de 40% das 
chuvas que caem na re-
gião sudeste, através dos 
rios voadores. Os alunos 
também conheceram o 
viveiro de mudas”, conta 
o diretor do CEA, Ricardo 
Miciano.

Além de celebrar a data, 
o evento também contem-
pla norma do programa 
Município Verde Azul. 

A Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente progra-
mou mais dois eventos na 
semana. Confi ra:

21/09/2017 – 08h às 
11h

Comemoração do Dia 
da Árvore com distribui-
ção de mudas, panfl etos 
educativos e faixas para a 
comunicação visual. 

Local: Praça 9 de Julho
23/09/2017 - 09h
Ação Ambiental: Reedu-

ca Jaboticabal – Descar-
te Consciente Preserva o 
Meio Ambiente, com lim-
peza e remoção de entu-
lhos das áreas verdes. 

Local: Bairro São José, 
próximo à Lagoa do Peta

bro, com uma ação 
por mês, fruto de uma 
parceria da prefeitura 
e Senac. É importan-
te deixar claro que um 
dos nossos objetivos, 
desde janeiro, é ofere-
cer oportunidades para 

e encaminha-
no 

5 de setembro, está 
regimental 

par-
ofe-

par-
, a 

audiên-
é uma obri-

modo 
a partici-

na 
planos 
“Caso 

suges-
a LDO, os ve-

estão 
à disposição para ou-

para 
algu-

proje-
A 

está 
da 
de 

análi-

nossos profi ssionais 
desenvolverem seu re-
pertório de trabalho. O 
prefeito Hori nos cobra 
um trabalho de excelên-
cia e é isso que temos 
buscado”, afi rma o se-
cretário de Educação, 
Adilson Martins.

A primeira atividade 
tratou sobre a impor-
tância do acolhimento, 
falou sobre a humani-
zação do atendimento 
e o reconhecimento de 
limitações individuais 
que interferem na assis-
tência emergencial. Fo-
ram simuladas técnicas 
emergenciais para apli-
cação no dia a dia esco-

lar. O conteúdo foi mi-
nistrado pelos docentes 
André Luiz Domingues 
e Patrícia Faian Mendes 
Milanez.

Os próximos encontros 
já estão programados:

20/10 – 19h
Tema: Contador de 

Histórias
Descrição: Arte de 

narrar histórias de for-
ma lúdica, dinâmica 
e interativa, visando 
a promoção da apren-
dizagem, o estímulo 
à leitura e utilizando 
as diversas possibili-
dades de aplicação de 
materiais e adaptação 
de textos. Estimula a 

atenção, a imaginação, 
a curiosidade e a cria-
tividade, aprimorando 
o processo de aquisi-
ção de conhecimento e 
possibilitando o encan-
tamento e afetividade 
entre professor e aluno.

24/11 – 14h30
Tema: A importância 

da gestão (e do gestor) 
no processo educacio-
nal

Descrição: O objetivo 
deste diálogo é abordar 
a importância da gestão 
(e do gestor) como pe-
ças chaves para a atua-
ção dos demais profi s-
sionais dentro e fora da 
escola.

mais visibilidade e im-
pulsiona o município 
em busca de conquis-
tas.

Nas reuniões, Jabo-
ticabal será represen-
tada pela nutricionista 
Francielle Decenço de 
Carvalho. “Integrar a 
comissão nos dá opor-
tunidade de trazer 
avanços regionais e 
buscar situações onde 
a gente pode avançar 
com projetos, como o 
Banco de Alimentos. 
Quero parabenizar toda 

a equipe que trabalhou 
e o prefeito Hori que foi 
até a Secretaria Estadu-
al de Assistência Social 
para buscar apoio. Isso 
tudo acabou resultando 
nesta eleição”, comenta 
a secretária de Assis-
tência Social, Tatiana 
Pellegrini.

Segundo a secretária, 
para o município ser in-
serido foi necessária a 
reativação do Conselho 
Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
– Comsean. “Estamos 

fazendo um trabalho 
de reestruturação, pois 
a gente ainda está fora 
do circuito de ações e 
propostas do Governo 
Federal. A partir deste 
momento, retomamos 
o conselho com todas 
as forças e já com uma 
cadeira na comissão 
regional. Queremos 
produzir resultados 
que atendam às neces-
sidades da população 
vulnerável, que mais 
precisa de cuidados”, 
fi naliza.

O! cina de Narração Oral e Performance tem boa adesão

Parceria entre Prefeitura e Procon ajuda consumidores

Cerca de dez pessoas 
participaram da primeira 
aula da ofi cina de Narra-
ção Oral e Performance 
que aconteceu na últi-
ma segunda-feira (18), 
na Faculdade São Luís. 
A ofi cina é fruto de uma 
parceria da Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, com a Poiesis Orga-
nização Social de Cultu-
ra - Programa Ofi cinas 

Para conscientizar a 
população sobre seus di-
reitos e incentivar a prá-
tica do Código de Defesa 
do Consumidor, a Prefei-
tura de Jaboticabal em 
parceria com a Fundação 
Procon, trouxe para o 
município o Procon Mó-
vel. A unidade esteve na 
quinta-feira (14) na Praça 
Nove de Julho e realizou 
cerca de 30 atendimen-
tos, esclarecendo dúvi-

Culturais da Secretaria 
de Estado da Cultura do 
Governo de São Paulo, e 
conta com o apoio da Fa-
culdade São Luís.

A segunda e última 
aula da ofi cina acontece 
no dia 25 de setembro, 
das 13h às 17h e podem 
ser feitas inscrições de 
novos participantes.

A ofi cina - Voltada para 
o público interessado em 
tradição oral, professo-

das, informando e rece-
bendo reclamações.

“A procura foi bastan-
te satisfatória e supe-
rou nossas expectativas. 
Muita gente não conhecia 
o Procon e a existência 
de uma base em Jaboti-
cabal. Foi uma oportu-
nidade também para es-
sas pessoas conhecerem 
os serviços oferecidos”, 
destaca a coordenadora 
do Procon de Jaboticabal, 

Unidade Móvel fez cerca de 30 atendimentos dia 14, na praça Nove de Julho

res, poetas, contistas, 
atores e atrizes, a ofi ci-
na tem a coordenação de 
Markito Alonso, e aconte-
ce na Faculdade de Edu-
cação São Luís.

As inscrições para a se-
gunda aula estão abertas 
até o dia 22 (sexta-feira) 
e poderão ser feitas pelo 
e-mail cultura@jabotica-
bal.sp.gov.br

Patrícia Pazini.
Os interessados em 

conhecer os serviços do 
Procon ou que, em algum 
momento, se sentiram 
lesados como consumi-
dor, podem procurar o 
posto de atendimento 
em Jaboticabal, que está 
localizado no Paço Muni-
cipal e atende de segun-
da a sexta-feira das 8h 
às 16h30. O telefone é o 
(16) 3204-3500.

vereador Dr. Edu Feneri-
ch (PPS), que denomina 
de Claudio Del Vecchio a 
Rua 1; e o PL nº 65/2017, 
de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 
que denomina de Dr. Pau-
lo Ferreira David a Rua 5.

A íntegra da sessão 
está disponível na WEB-
TV da Câmara (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br).
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Jaboticabal recebe judoca campeão paraolímpico

próxima 
(25) 
peão 
tônio 
sentação 
quada 
Esportes, 
entrada 
blico.

sou 
sidades 
a volta por cima. Hoje é 
um 
nas 
para 
acreditam 
de 
superar 
tes”, 
José Carlos Hori.

nhum 
“Quem 
apresentação, 
até 
de 

Banda R1 se apresenta na Feira Livre
No próximo dia 24 

(domingo), a partir 
das 9h, a Banda R1, 
da Igreja Redenção, 
se apresenta no proje-
to “Louvor na Praça”, 
uma série de apresen-
tações que acontecem 
sempre no quarto do-
mingo de cada mês, 

no coreto da Praça 
Ernesto Poli, durante 
a realização da tradi-
cional Feira Livre.

Durante cerca de 
duas horas, os músi-
cos da R1 apresentam 
canções que procu-
ram elevar o astral e 
trazer ainda mais fe-

licidade para os fre-
quentadores da Feira 
Livre.

A Banda R1 faz par-
te do Projeto Jubal – 
Música para Todos, 
voltado para a cultura 
musical e é compos-
to por seis bandas. 
As iniciais R1, bem 

como as demais (R2, 
R3, R4, R5 e R6) signi-
fi cam R de Redenção 
e os números, a or-
dem de formação das 
mesmas. A direção do 
Projeto Jubal é de Gi-
deoni Morais, pastor 
da Redenção.

CULTURA

Versículos 
da Bíblia

Versículo da Bíblia

Primeira Feira de adoção de animais em 
Parceria com Jaboticabal Shopping

Unimed lança cartilha com orientações 
aos pacientes de cirurgia bariátrica

O Departamento de 
Proteção Animal de Jabo-
ticabal, juntamente com 
a APA (Associação Prote-
tora dos Animais) e vo-
luntários promoverá no 
sábado dia 30, a primeira 
feira de adoção de cães e 
gatos em parceria com 
Jaboticabal Shopping, 
sendo a sexta realizada 
este ano, quatro pelo de-
partamento de Jabotica-
bal e duas pela APA. Nos 
eventos anteriores, mais 
de 70 animais foram do-
ados. 

A ação ocorrerá das 
10h às 16h, no Jabotica-
bal Shopping. De acordo 
com a diretora do depar-
tamento de proteção ani-
mal, Valéria Barbieri, co-
nhecida carinhosamente 

A Unimed Jaboticabal 
lançou, em setembro, 
uma cartilha com 30 
perguntas e respostas e 
orientações ao paciente 
que vai se submeter à ci-
rurgia bariátrica. O mate-
rial foi desenvolvido pelo 
médico João Francisco 
Blanco, responsável por 
realizar o procedimento 
cirúrgico.

A cartilha contém re-
comendações sobre o 
tipo de alimentação e 
cuidados que o paciente 
deve ter antes e depois 
da cirurgia, além dos 
riscos associados a ela e 
atitudes que podem oti-
mizar os resultados da 
operação, reduzindo a 
possibilidade de reganho 
de peso.

O material foi lançado 
durante palestra para o 
esclarecimento de dú-
vidas sobre a cirurgia 
bariátrica. O evento foi 
voltado a pacientes que 
participam do grupo do 
Serviço de Medicina Pre-
ventiva (Sempre) da Uni-
med, preparatório para 
a realização do procedi-
mento.

Juntos de seus familia-
res, os pacientes acom-

como Val Barbieri, em 
torno de 40 animais es-
tarão disponíveis para a 
adoção gratuita.

Todos os pets estão 
vermífugados, e de acor-
do com a diretora do de-
partamento, os animais 
com mais de seis meses 
também já foram castra-
dos “E todos os fi lhotes 
já tem a castração pré-
agendada, depois que os 
animais atingirem por 
volta de seis meses de 
idade, serão castrados”, 
explicou.

Os animais estão sob a 
tutela do Canil Municipal 
e dos voluntários. Todos 
são saudáveis e não apre-
sentam patologias ou fe-
rimentos, ou seja, estão 
em perfeitas condições 

de serem adotados.
Segundo, Val Barbieri, 

os organizadores espe-
ram um bom público e 
boas adoções. “Em Jabo-
ticabal está tendo uma 
conscientização muito 
boa, as pessoas estão 
procurando adotar, e tem 
visitado o canil munici-
pal, assim o número de 
adoções tem aumentado 
muito”.

Para adotar, os orga-
nizadores e voluntários 
praticam a adoção cons-
ciente, onde para que 
seja realizada a adoção, 
o candidato apresenta 
documentos pessoais e 
comprovante de residên-
cia e passa por uma bre-
ve entrevista, tudo para 
que esses animais não 
voltem a viver nas ruas. 

panharam a palestra 
ministrada pelo médico 
João Francisco Blanco, 
que falou da importância 
do apoio de pessoas pró-
ximas para a manuten-
ção dos resultados obti-
dos pela cirurgia.

“A família tem que es-
tar ciente dos riscos da 
cirurgia, como será o 
pós-operatório, tanto do 
ponto de vista alimen-
tar quanto psicológico. 
O acompanhamento fa-
miliar para o paciente 

é muito importante, já 
que as pessoas próximas 
acompanharão a dieta e 
darão esse apoio”, afi r-
mou o médico.

A paciente Tania Mara 
Bento ressaltou que a 
palestra foi importante 
para esclarecer dúvidas 
e diminuir o receio de 
ser submetida ao proce-
dimento cirúrgico. “Eu 
estava com um pouco 
de medo de ser operada, 
mas depois dos esclare-
cimentos eu fi quei mais 

tranquila”, disse.
A participação no gru-

po de cirurgia bariátrica 
é muito importante para 
o paciente que quer fazer 
o procedimento, princi-
palmente para a manu-
tenção dos resultados da 
cirurgia. “O paciente que 
não segue as orientações 
que são passadas no gru-
po tem, em cinco anos, 
maior reganho de peso 
do que aqueles fi éis aos 
tratamentos e às orienta-
ções oferecidas no grupo 
do Serviço de Medicina 
Preventiva da Unimed”, 
fi nalizou Blanco.

Cartilha está disponí-
vel para download

A Unimed Jaboticabal 
disponibilizou em seu 
website uma versão ele-
trônica da cartilha com 
orientações para quem 
vai fazer a cirurgia bari-
átrica. O material pode 
ser acessado através do 
menu, na aba A Unimed, 
clicando no link do Sem-
pre.

Eis que estou à 

porta e bato. Se 

alguém ouvir a 

minha voz e abrir 

a porta, entrarei e 

cearei com ele, e 

ele comigo. 

Apocalípse 3:20 
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GAZETA ESPORTES
Jaboticabal recebe judoca campeão paraolímpico

Jaboticabal recebe na 
próxima segunda-feira 
(25) o judoca tetracam-
peão paraolímpico An-
tônio Tenório. A apre-
sentação acontece na 
quada do Ginásio de 
Esportes, às 14h, com 
entrada gratuita ao pú-
blico.

“Antônio Tenório pas-
sou por diversas adver-
sidades e conseguiu dar 
a volta por cima. Hoje é 
um exemplo, não ape-
nas para os atletas, mas 
para todos aqueles que 
acreditam na capacida-
de do ser humano em 
superar os seus limi-
tes”, afi rma o prefeito, 
José Carlos Hori.

Não é necessário ne-
nhum tipo de inscrição. 
“Quem quiser assistir a 
apresentação, basta ir 
até o Ginásio Municipal 
de Esportes, na próxi-

Jaboticabal realiza a Semana do 
Empreendedor

A Prefeitura de Ja-
boticabal e o Sebrae 
promovem, de 3 a 6 
de outubro, a Semana 
do Empreendedor. O 
evento é a oportunida-
de para tirar dúvidas e 
adquirir conhecimento 
para investir e melho-
rar o próprio negócio.

“Jaboticabal mais 

Arte milenar que combina exercícios 
corporais foi desenvolvida na Feira 

Livre

Antônio Tenório faz apresentação única aberta ao público

Evento acontece de 3 a 6 de outubro

Tai Chi – Um 
domingo diferente

Acompanhe os resultados do Campeonato 
de Futebol Amador 2017

No último domingo 
(17), o público que fre-
quenta a Feira Livre, na 
Praça Ernesto Poli, ao 
lado do Centro de Re-
creação Edson Martini 
(Terceira Idade), teve a 
oportunidade de conhe-
cer e praticar o Tai Chi.

Tai Chi é uma arte mi-
lenar que combina exer-
cícios corporais que en-
volvem a respiração, a 
concentração e concei-
tos da medicina tradi-
cional chinesa, e produz 
inúmeros benefícios 
para quem pratica.

A prática aconteceu 
no coreto da praça e foi 
orientada pelo mestre 
Valcir Albieri, que con-
tou com a participação 
da Dra. Claire Michelle 

O Campeonato Muni-
cipal de Futebol Amador 
“André Luis Gonçalves Pe-
reira” registrou mais qua-
tro partidas no último fi nal 
de semana. Os jogos acon-
tecem no Centro Esportivo 
Antônio Mônaco, Jardim 
das Rosas e “Cruzeirão”.

Acompanhe abaixo os 
resultados:

Fortaleza 3 x 2 Santa 
Cruz

Boa Vista 4 x 1 Nova 
Imagem

Oxigênio 4 x 1 Panela
Trianon 0 x 2 Pizzaria 

Nº1

Hara e equipe da Fisio-
Hara.

“A prática do Tai Chi 
benefi cia a respiração, 
a fl exibilidade, a coor-
denação e a consciên-
cia corporal. Previne 
também as doenças da 
meia idade, fortalece 
o sistema musculoes-
quelético, circulatório e 
endócrino. Colabora na 
liberação de endorfi nas 
acalmando quem a pra-
tica e traz o equilibrio 
emocional”, afi rma a 
Dra. Claire.

A próxima prática 
acontecerá no dia 15 de 
outubro e desde já, todos 
estão convidados, bas-
ta comparecer na praça 
com roupas leves. A prá-
tica tem início às 9h.

ma segunda-feira, às 
14h. Todos estão con-
vidados”, informa o di-
retor do Departamento 
de Esporte e Lazer, José 
Luiz Moiteiro.

Antônio Tenório - É 
tetracampeão parao-
límpico no judô para 
defi ciente visuais. Des-
de Atlanta, em 1996, 
Tenório ganha o ouro 
nas edições dos Jogos 
Paraolímpicos. Com a 
vitória em Pequim con-
sagrou-se como o úni-
co atleta a obter quatro 
medalhas de ouro con-
secutivas no judô para-
olímpico.

Também é campeão 
mundial, título con-
quistado em 2006, e 
acumula inúmeros cam-
peonatos brasileiros. 
Suas vitórias mais re-
centes além da medalha 
em Pequim foram ouro 

no Parapan do Rio de 
Janeiro em 2007 e, em 
2008, Tenório se consa-
grou campeão paulista 
master meio pesado no 
judô regular, em com-
petição realizada em 
Valinhos, interior de 
São Paulo.

A defi ciência veio aos 
treze anos, quando em 
uma brincadeira levou 
uma estilingada de se-
mente de mamona no 

olho esquerdo, perden-
do a visão deste olho. 
Seis anos depois, uma 
infecção tirou a visão 
do outro olho, deixan-
do-o completamente 
cego.

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato da secretaria 
do Departamento de 
Esportes e Lazer é (16) 
3202-0587.

   

uma vez se destaca e re-
ceberá a Semana do Em-
preendedor. Será uma 
semana riquíssima de 
conteúdo e totalmente 
gratuita. Todos estão 
convidados”, comenta 
a diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Confi ra a programa-

ção:
Dia 3/10, das 9h às 

17h
Sebrae Móvel, na Pra-

ça Nove de Julho
Dia 4/10, das 14h às 

17h
Ofi cina Começar Bem 

– Formalização
Saiba mais sobre pla-

nejamento, comporta-

mento empreendedor e 
tipos de empresas, em 
especial sobre o Micro-
empreendedor Indivi-
dual – MEI

Local: Aciaja – Rua São 
Sebastião, 179, Centro

Dia 5/10, das 14h às 
17h

Ofi cina Fluxo de caixa
Entenda as fi nanças 

do seu negócio para to-
mar decisões com mais 
segurança

Local: Aciaja – Rua São 
Sebastião, 179, Centro

Dia 6/10, das 14h às 
17h

Saiba como o marke-
ting usado de forma 
correta pode ajudar a 
aumentar os lucros da 
empresa

Local: Aciaja – Rua São 
Sebastião, 179, Centro

OFEREÇO SERVIÇO DE 
MOTORISTA PARTICULAR

JOSÉ ANTÔNIO
MOTORISTA COM EXPÉRIENCIA E 

COM CARRO PRÓPRIO
APOSENTADO

CONTATO (16) 9.9141-7005

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

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

Genaro Paschoini
OAB/SP Nº 119.416

Cobranças/Advocacia

Semana do Trânsito promove blitz 
educativa em Jaboticabal

Acontece de 18 a 25 
de setembro a Semana 
Nacional do Trânsito. O 
Departamento de Trânsi-
to de Jaboticabal prepara 
uma blitz educativa, em 
parceria com a Polícia Mi-
litar. Durante a semana, 
o setor também entrega 
importantes projetos e 
realiza fi scalização nas 

proximidades de escolas.
“Durante a semana es-

tamos realizando um tra-
balho junto às escolas, 
com fi scalização nas saí-
das. Já na sexta-feira (25) 
será feita uma atividade 
junto com a Polícia Mili-
tar, uma blitz educativa. 
Será na área central do 
município, com agentes 

Período também representa a entrega de dois importantes projetos de regulamentação

de trânsito e integrantes 
da sociedade fazendo 
entrega de panfl etos”, 
conta o diretor de Trânsi-
to, João Martins.

A semana também 
marca a entrega de dois 
projetos importantes 
para o setor. “Estamos 
trabalhando na forma-
lização de duas legisla-

ções: uma regulamenta a 
atividade dos motaxistas 
e outra a dos tuk-tuks”, 
informa Martins.

Para mais informações, 
o Departamento de Trân-
sito está localizado na 
avenida Líbero Badaró, 
697, Centro. O telefone é 
o (16) 3209-1210.

Eis que estou à 

porta e bato. Se 

alguém ouvir a 

minha voz e abrir 

a porta, entrarei e 

cearei com ele, e 

Apocalípse 3:20 
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REFIS 2017: desconto 100% sobre juros e multa vai até 
29 de setembro

O contribuinte que qui-
ser regularizar seus dé-
bitos de IPTU, taxas e ISS, 
com 100% de desconto em 
juros e multa, tem até 29 
de setembro para aderir ao 
Programa de Recuperação 
Fiscal – REFIS 2017.

“Quem adere ao RE-
FIS ajuda o município 
a cumprir seus com-
promissos e evita pro-
blemas com cobranças 
judiciais e inclusão nos 
órgãos de cobrança 
como SCPC e SERASA. 
O Sistema Prático está à 
disposição para eventu-

ais dúvidas”, declara a 
secretária de Fazenda, 
Ângela Nazário.

A Prefeitura tem cerca 
de R$ 100 milhões para 
receber. O dinheiro é 
essencial para manter 
a infraestrutura e ser-
viços públicos, como 
saúde, limpeza, asfalto, 
escolas e creches. O te-
lefone do Sistema Práti-
co é (16) 3209-3300.

Confi ra as vantagens 
disponibilizadas:

Para pagamento à vista:
100% de desconto so-

bre juros e multa até 29 

Munícipes interessados devem procurar o Sistema Prático

Campanha Nacional de Multivacinação é destinada para crianças e adolescente menores de 15 anos de idade

de setembro de 2017
80% de desconto so-

bre juros e multa até 31 
de outubro de 2017

60% de desconto so-
bre juros e multa até 30 
de novembro de 2017

50% de desconto so-
bre juros e multa até 22 
de dezembro de 2017

Para pagamento par-
celado:

50% de desconto so-
bre juros e multa até 29 
de setembro de 2017

40% de desconto so-
bre juros e multa até 31 
de outubro de 2017

30% de desconto so-
bre juros e multa até 22 
de dezembro de 2017

Regras para parcela-
mento:

O valor mínimo por 

parcela é de R$ 250 para 
pessoa jurídica e R$ 100 
para pessoa física.

Campanha de vacinação continua nas unidades básicas de saúde

Sábado foi dia o dia 
“D” da Campanha Na-
cional de Multivacina-
ção. Todas as unida-
des básicas de saúde 
de Jaboticabal e dos 
distritos ficaram aber-
tas e, mesmo sem uma 
meta, o movimento su-
perou as expectativas.

“O Calendário Nacio-
nal de Vacinação dis-
põe de 14 vacinas para 

as crianças e adoles-
centes. Muitas acabam 
ficando com a carteira 
desatualizada e a cam-
panha oferece a opor-
tunidade de tomar as 
doses necessárias”, 
reafirma a diretora do 
Departamento de Vigi-
lância Epidemiológica, 
Maura Guedes Barreto.

Campanha continua 
– Quem ainda não par-

ticipou da campanha 
pode procurar uma 
das unidades básicas 
de saúde até sexta-fei-
ra (29) com a Carteira 
Nacional de Vacinação 
em mãos. Para mais in-
formações, o telefone 
do Departamento de 
Vigilância Epidemioló-
gica é (16) 3203-8545.  

SAAEJ ! naliza projeto para solucionar falta de água e 
pede uso racional durante estiagem

O Serviço de Água e 
Esgoto de Jaboticabal – 
SAAEJ, detectou, nesta 
semana, a diminuição 
no volume de água do 
Córrego Rico. O perí-
odo seco e o consumo 
elevado de água pre-
ocupam a autarquia, 
que espera superar o 
problema com o apoio 
da população e ações 
concretas para resolver 
defi nitivamente o pro-
blema.

O prefeito José Car-
los Hori apontou ações 
para abastecer a cidade, 
com ações imediatas e 
a médio prazo. “Fize-
mos um projeto técnico 
para a perfuração de um 
poço profundo de 525m 
e um reservatório para 
1 milhão de litros, que 
acabarão de vez com 
o problema nos locais 

mais altos, como o Mo-
rada do Campo, o Mora-
da Nova e bairros pró-
ximos. O investimento 
será de R$ 3 milhões. Já 
enviamos o projeto para 
a Câmara Municipal e, 
após a aprovação dos 
vereadores, abrimos a 
licitação em parceria 
com a iniciativa priva-
da”, esclarece.

“Estamos passando 
por um momento críti-
co em relação ao abas-
tecimento e podemos 
dizer que 90% desse 
problema é em função 
do período, pois o clima 
seco vem interferindo 
bastante. O volume do 
Córrego Rico está muito 
baixo e as bombas não 
conseguem captar o vo-
lume necessário para 
abastecer toda cidade”, 
explica o presidente do 

Nível diminuiu em estação de captação e autarquia age para amenizar os impactos da seca
SAAEJ, André Nozaki.

Como em Jabotica-
bal, a falta de chuvas 
afeta várias cidades da 
região. O período de 
estiagem e de calor in-
tenso resulta na mani-
pulação excessiva de 
água, seja para lavar 
casas, roupas ou calça-
das, por exemplo. Por 
isso, o uso racional da 
água, que deve ser feito 
durante todo ano, pas-
sou a ser, agora, mais 
do que necessário, se-
gundo o presidente.

“Atitudes simples ge-
ram muita economia. É 
importante frisar que 
bairros mais baixos 
sofrem menos com o 
abastecimento do que 
os mais elevados, pois 
recebe água primeiro. 
Por isso, toda popula-
ção deve se conscienti-

zar sobre o momento e 
também pensar no pró-
ximo”, explica Nozaki.

Mesmo com previsão 
de chuva para a próxi-
ma semana, a quantida-
de não será sufi ciente 
para suprir a deman-
da do reservatório. O 
presidente afi rma que 
a autarquia está traba-
lhando para amenizar 
os efeitos da estiagem. 
“Solicitamos junto ao 
Departamento de Águas 
e Energia Elétrica - 
DAEE uma intervenção 
em seu leito para poder 
fazer uma barragem de 
água. Repito, o nível 
baixou muito e as bom-
bas hoje não estão em 
condições tão adequa-
das”, fi nalizou.

Nas últimas semanas, 
diversos veículos de 
comunicação repercu-

tiram o momento cli-
mático e o período de 
estiagem tem batido 
recordes, difi cultado o 
dia a dia de Jaboticabal 
e região. Confi ra abai-
xo.

Sem chuva há quase 
3 meses, Ribeirão Preto 
tem pior estiagem em 
17 anos 

h t t p s : / / g o o . g l /

BRWuLV
Maior estiagem des-

de 2006 esvazia lagoa 
em aquífero de Ribeirão 
Preto 

h t t p s : / / g o o . g l /
HUA63s

Especialista diz que 
clima seco em Ribeirão 
Preto é semelhante ao 
do Deserto do Saara ht-
tps://goo.gl/2NrMrG
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REFIS 2017: desconto 100% sobre juros e multa vai até 

parcela é de R$ 250 para 
pessoa jurídica e R$ 100 

ticipou da campanha 
pode procurar uma 
das unidades básicas 
de saúde até sexta-fei-
ra (29) com a Carteira 
Nacional de Vacinação 
em mãos. Para mais in-
formações, o telefone 
do Departamento de 
Vigilância Epidemioló-
gica é (16) 3203-8545.  

Durante toda semana acontecem palestras na Câmara Municipal, CRAS 1, 
CRAS 2, Salão Paroquial da Igreja Santo Reis e CIAF de Lusitânia

9ª Semana de Prevenção do Câncer 
Ginecológico começa na segunda-feira (25)

Acontece de 25 a 29 
de setembro a 9ª Se-
mana de Prevenção do 
Câncer Ginecológico. O 
evento promove uma 
série de palestras sobre 
o assunto ressaltando a 
importância da preven-
ção e diagnóstico preco-
ce da doença.

A abertura será na Câ-
mara Municipal, com a 
palestra “A evolução do 
câncer: do diagnóstico 
a cura”, ministrada pelo 
Dr. Cleber Henrique Fer-
reira da Silva, dia 25, a 
partir das 20h. “O tra-
balho preventivo é es-
sencial. Mulheres en-
tendem a importância 
de procurar o médico 
periodicamente e como 
um simples exame evi-
tar problemas graves”, 
afi rma o prefeito José 

Carlos Hori.
A 9ª Semana de Pre-

venção do Câncer Gine-
cológico é idealizada e 
coordenada pelo médi-
co da rede pública Dr. 
Edu Fenerich. Acompa-
nhe abaixo a programa-
ção completa:

25 de Setembro – Se-
gunda-Feira

20h – Câmara Munici-
pal - Abertura

Palestra: A evolução 
do câncer: do diagnósti-
co a cura

Palestrante: Dr. Cleber 
Henrique Ferreira da Sil-
va

26 de Setembro – Ter-
ça-Feira

14h – CRÁS I – Grajaú
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
27 de Setembro – 

Quarta-Feira

14h – CRÁS II – C.D.H.U
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
28 de Setembro – 

Quinta-Feira
14h – Salão Paroquial 

da Igreja de Santos Reis 
– Corrego Rico

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

29 de Setembro – Sex-
ta-Feira

11h – Ciaf de Luzitâ-
nia

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

 naliza projeto para solucionar falta de água e 

des-
lagoa 

Ribeirão 

h t t p s : / / g o o . g l /

que 
Ribeirão 

é semelhante ao 
ht-
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Celebração Cívico-Militar em Jaboticabal é sucesso em 2017

No ano em que com-
pleta seu centenário, o 
Tiro de Guerra de Jabo-
ticabal, além das ins-
truções regulares para 
a formação do comba-
tente básico de força 
territorial, tem desen-
volvido atividades en-
volvendo a sociedade 
jaboticabalence, regio-
nal e à classe estudan-
til, no intuito de pre-
servar o nome desta 
unidade militar que foi 
constituída por nobres 
nomes que permanece-
rão imortais por seus 
gloriosos feitos em nos-
sa história municipal e 
ainda heroicamente em 
evento mundial.

Foi realizado um co-
quetel para o lançamen-
to do calendário come-
morativo ao centenário, 
no dia da Infantaria do 
Exército Brasileiro em 
24 de maio deste ano, 
onde se reuniram na 
sede do “CEREA” a “Co-
missão 100 Anos do 
TG”, amigos e apoiado-
res que vêm trabalhan-
do intensamente no 
processo de valorização 
e resgate histórico desta 
“escola de civismo e ci-
dadania” de Jaboticabal.

Grupos escolares vi-
sitam a sede do “TG” 
prestigiando os traba-
lhos desenvolvidos, 
participam de pales-
tras sobre os Símbolos 
Nacionais e conhecem 
a importância da expe-
riência na vida militar, 
enquanto jovens em la-
pidação de seu caráter.

Na semana de 25 
de agosto “Dia do Sol-
dado”, foi realizada a 
“Expo Soldado” do Jabo-
ticabal Shopping, onde 

os grupos escolares 
que visitaram a expo-
sição foram recebidos, 
no local, com pales-
tras sobre o conteúdo 
dos artefatos expostos, 
história, emprego, seu 
signifi cado e importân-
cia; promovendo uma 
atividade interativa en-
tre os alunos e parte 
de uma valorosa his-
tória deste município, 
e os alunos receberam 
livretos contendo qua-
drinhos, passatempos e 
colorização. A semana 
culminou com a Soleni-
dade alusiva ao Dia do 
Soldado na manhã de 
25 de agosto no âmbito 
do Tiro de Guerra com 
a participação das es-
colas. Foram demons-
tradas as aptidões do 
soldado em formação 
nesta organização mi-
litar, entre outras ativi-
dades interativas. 

E seguindo com o ca-
lendário comemorativo, 
aconteceu em nossa “Ci-
dade das Rosas” o maior 
evento Cívico-Militar já 
registrado na história 
dos desfi les de 7 de se-
tembro em Jaboticabal. 
O maior número de en-
tidades, sendo quarenta 
e uma participando do 
desfi le, e o público mais 
expressivo desde tantos 
anos deste tradicional e 
também histórico even-
to de Jaboticabal, com 
aproximadamente qua-
tro mil pessoas presti-
giando.

A Parada Cívico-Mili-
tar de 7 de setembro de 
2017 foi realizada pelo 
Tiro de Guerra 02-018 
de Jaboticabal e Comis-
são 100 Anos do TG, 
com o vital apoio da 2ª 

Cia de Policia Militar de 
Jaboticabal-SP, Grupo 
Histórico da Força Ex-
pedicionária Brasilei-
ra, Associação Paulista 
de Veículos Militares 
Antigos (APVMA), As-
sociação Brasileira de 
Preservação de Veícu-
los Militares (ABPVM), 
SENAC de Jaboticabal, 
Atiradores de Todos os 
Tempos do TG Jaboti-
cabal, Corporação Mu-
sical Gomes e Puccini, 
Equipe DeeJay Borracha 
Som e Eventos, entida-
des participantes, Jor-
nal A GAZETA, Thoma-
zinho Produções, J.A. 
Meloni Produções, e, a 
Diretoria, professores e 
alunos da EE Aurélio Ar-
rôbas Martins (Estadão), 
que também celebra de 
maneira grandiosa seu 
centenário junto ao TG.

A Parada Cívico-Militar 
foi transmitida ao vivo 
pelo Site Cidadeshopp.
Com Web Tv Jabuka.

O sucesso e grandio-
sidade deste marcante 
evento se deram em de-
corrência do empenho 
e Patriotismo de todos 
os envolvidos, inclusi-
ve o grande público que 
compareceu para pres-
tigiar e registrar este 
momento de celebração 
histórico. Todos os re-
cursos utilizados foram 
cedidos gratuitamente.

O Chefe da Instrução 
do TG 02-018 e Comis-
são 100 Anos do TG 
agradecem a todas as 
pessoas que direta e/
ou indiretamente con-
tribuíram para a reali-
zação deste ato cívico-
militar memorável.  

E encerrando as come-
morações da “Semana da 
Pátria”, houve a tradicio-
nal confraternização en-
tre os Atiradores de To-
dos os Temos no último 
sábado dia 9.

Em breve divulgaremos 
as próximas atividades 
relacionadas às comemo-
rações do centenário.
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Prefeitura realiza 
serviços de manutenção 

em escolas e creches

Devido à grande procura, entrega de kits digitais é 
centralizada na Casa do Bolsa Família

A Secretaria Muni-
cipal de Obras e Ser-
viços, de Jabotica-
bal, realiza podas de 
árvores e roçamento 
nas escolas e cre-
ches do município. 

A ação, iniciada na 
última semana, tem 

Por meio do programa 
“Seja Digital”, a Prefeitura 
de Jaboticabal disponibi-
liza os kits digitais para 
famílias cadastradas no 
CAD-Único. Com a gran-
de procura, a Secretaria 
de Assistência Social in-
forma que todo atendi-
mento acontece, exclu-
sivamente, na Casa do 
Bolsa Família.

“Nós fi zemos uma mu-
dança e o atendimento, 
que estava programa-
do essa semana para os 

o objetivo de deixar 
as unidades de edu-
cação mais bonitas e 
organizadas.

Nesta semana, as 
equipes de capina-
ção visitam os bair-
ros X, Jardim Paulis-
ta e Sorocabano.

CRAS 2 e 3, passa a ser 
até o dia 25 na Casa do 
Bolsa Família”, explica a 
secretária de Assistência 
Social, Tatiana Pellegri-
ni. “É um ponto central, 
melhor para atender o 
maior número de pesso-
as possível”, completa.

A Casa do Bolsa Famí-
lia fi ca na Praça Abreu So-
dré, 93 – ao lado da Uni-
dade de Saúde da Mulher 
e atende das 8h às 17h. O 
telefone de contato é (16) 
3204-4405. 

Limpeza de áreas verdes deixa as unidades de 
educação mais bonitas e organizadas

Benefício é destinado a famílias participantes de programas sociais
Sobre o “Seja Digital” - 

O sinal analógico de TV 
será substituído pelo di-
gital em novembro. Com 
isso, todas os aparelhos 
de TV devem receber o 
kit digital para continuar 
sintonizando os canais 
normalmente. O convê-
nio garante mais de 6 mil 
kits, que serão distribu-
ídos para as famílias ca-
rentes, participantes de 
programas sociais.

Homenagem marca inauguração do Salão de Festas “Rita Sitta”

Familiares e amigos 
estiveram presentes na 
tarde da última terça-
feira (19) na inaugura-
ção que nomeia o salão 
do Centro de Convivên-
cia do Idoso como Salão 
de Festas “Rita Sitta”.

“Poucas pessoas têm 

a alegria e o entusiasmo 
que Rita Sitta teve em 
vida. Ela fez um impor-
tante trabalho à frente 
da Terceira Idade de 
Jaboticabal, marcando 
época e transformando 
Jaboticabal em referên-
cia estadual na área. 

Essa homenagem é jus-
ta e reconhece todo o 
empenho e amor que 
ela teve pelos nossos 
idosos”, afi rma o prefei-
to José Carlos Hori.

“O passar dos anos 
não apagou a semente 
que a Rita plantou em 

Salão do Centro de Convivência do Idoso recebe o nome de uma das mais atuantes coordenadoras que passaram pelo local

nosso Centro de Con-
vivência do Idoso. Ela 
deixou muitos amigos 
e familiares honrados 
pelo legado que deixou. 
Fico orgulhosa em par-
ticipar desse momen-
to”, declara a primeira-
dama, Adriana Hori.

“Fui amigo da Rita 
durante muitos anos e 
a homenagem não po-
deria ser melhor. Dar 
o seu nome a um local 
onde ela viveu com tan-
ta intensidade foi de 
extrema sensibilidade. 
Agora, quem chegar ao 

CCI lembrará de todo 
trabalho que Rita Sitta 
fez em prol de nossos 
idosos”, lembra o vice-
prefeito, Vitório de Si-
mone.    

Para mais infor-
mações, a Secretaria 
de Obras e Serviços 
Públicos está locali-
zada na Rua Miguel 
Lerro, 300, bairro 
Santa Mônica. O te-
lefone é (16) 3209-
4100.


