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Jaboticabal recebe Praça Dr. Joaquim 
Batista revitalizada para o fi nal de ano

Quem passa pelo local pode acompanhar os últimos detalhes da recuperação das fontes, 
banheiros e projeto paisagístico

Quem acompanhar a programação de fi nal de ano na Praça Dr. Joaquim Batista vai conferir a grande revitalização que está acontecendo no local. 
Nas últimas semanas, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos promoveu uma série de benfeitorias, inclusive recuperando a tradicional fonte lumi-
nosa e as outras duas fontes que estavam abandonadas.

Córrego Rico comemora 100 anos 
com programação especial

Jubileu de Jequitibá será recheado de atrações, com palestras, integração, 
brindes e muitas atividades ao ar livre

Jaboticabal Adventure: 
um show a céu aberto

Evento acontece no próximo dia 10, das 8h às 18h, 
no Aeroporto Municipal; entrada é gratuita

Uma aventura em família com paraquedismo, acrobacias aéreas, mú-
sica ao vivo, trilha de jipes, exposição de carros antigos, vôos panorâmi-
cos, aeromodelismo, parkour, esquadrilha da fumaça com cessna 152, 
mountain bike e áreas especiais para crianças e alimentação. A Prefeitu-
ra de Jaboticabal organizou um dia delicioso e cheio de aventuras para 
todas as idades.

Fundo Social de 
Solidariedade 
recebe doação 
de cobertores

Iniciativa da Triangulo do Sol transforma antigos 
uniformes em cobertores que serão destinados às 

famílias carentes de Jaboticabal
O Fundo Social de Solidarie-

dade recebeu na última semana 
a doação de 100 cobertores. As 
peças fazem parte de um projeto 
da Triangulo do Sol que recicla 
antigos uniformes transformando 
em cobertores.

“Toda doação é bem-vinda. 
Esses cobertores serão utilizados 
na hora certa. Estamos vivendo o 
período mais quente do ano, mas 
quando chegar o inverno teremos 
condições de atender a demanda 
por roupas de frio”.

Recapes 
avançam 

e primeira 
etapa 

deve ser 
concluída 

na próxima 
semana

Trabalho foi iniciado no 
fi nal do último mês, em 

Jaboticabal

Jaboticabal tem acompanhado 
nos últimos dias uma importante 
operação de recapeamento asfál-
tico nas vias da cidade. A recupe-
ração da malha viária municipal 
atinge nesta primeira etapa sete 
ruas e avenidas. 

Saaej abre 
licitação para 
perfurar poço 

profundo 
no Vale do 

Sol
Obra deve começar no 

início do ano
A Prefeitura de Jaboticabal e o 

SAAEJ – Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jaboticabal – já 
trabalham para amenizar a fal-
ta de água nos bairros próximos 
ao Vale do Sol. A autarquia abriu 
nesta semana a licitação para a 
perfuração de um poço tubular 
profundo e a construção de um 
reservatório de água com capaci-
dade de um milhão de litros. 

Combate ao 
Aedes Aegypti: 

trabalhos 
continuam por 
toda a cidade

Prefeitura visita 
casas e trabalha na 

prevenção de doenças
A Prefeitura de Jaboticabal, por 

meio da Secretaria de Saúde, conti-
nua empenhada no combate ao Ae-
des Aegypti, mosquito causador de 
doenças como dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela. 
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Qual o dia mais importante 
de sua vida?

Quando faço essa pergunta às 
pessoas, recebo as mais diversas 
respostas: o dia de meu casa-
mento,  da minha formatura, o 
dia que nasceu meu fi lho ou que 
ele passou no vestibular, quando 
consegui meu emprego,  com-
prei minha casa própria e por aí 
vai.

Tudo isso realmente é muito 
importante, mas nada disso teria 
acontecido se não fosse o dia de 
seu nascimento. Portanto, o dia 
mais importante de sua vida é o 
dia de seu aniversário.

E como você comemora esse 
dia tão importante? Finge que 
esqueceu? Fica torcendo para 
ninguém se lembrar? Não conta 
para ninguém?

Se você é assim, está na hora 
de mudar. Você está perdendo a 
oportunidade de ter um dia ma-
ravilhoso em sua vida. 

No dia de seu aniversário, 
comece o dia agradecendo a 
Deus o dom de sua vida e tudo 
o que você já teve a oportunida-

Jogos Abertos do Interior: Jaboticabal conquista bons resultados

Domingo (26) foi dia da caminhada da solidariedade

O último domingo (26) serviu 
para levantar a bandeira da cons-
cientização e mostrar toda a so-
lidariedade que existe dentro de 
cada um. A Esplanada do Lago 
Municipal foi o ponto de partida 
para mais uma Caminhada Pas-
sos que Salvam, em Jaboticabal. 

O evento incentivou pais, res-
ponsáveis e outras pessoas que li-
dam com crianças e adolescentes 
para a busca por mais conheci-
mento sobre tumores e sintomas, 
muitas vezes confundidos com 
doenças comuns da infância.

Passos que Salvam alerta sobre o câncer infatojuvenil

Atletas participaram de provas no atletismo e basquete masculino e feminino

GAZETA ESPORTES A ARTE DE VIVER 
HOJE É SEU ANIVERSÁRIO!

LUIS CARLOS 
FERNANDES

“A caminhada não é só a aju-
da fi nanceira, convertida para o 
Hospital de Câncer de Barretos 
com a venda dos kits. Mas é tam-
bém um momento de refl exão, 
de amor ao próximo. Temos que 
valorizar essa iniciativa e todos 
aqueles que aderiram de alguma 
forma”, comenta a organizadora, 
Mônica Reino.

Sobre – A campanha teve 
início em 2012, com 19 cidades 
paulistas participantes e duas de 
Rondônia. Hoje, mais de 300 
municípios de 12 estados brasi-

leiros aderem à campanha. 
Para saber mais sobre o cân-

cer infantojuvenil, acesse o site: 

https://www.hcancerbarretos.
com.br/passosquesalvam/sinais-
-e-sintomas/

de de vivenciar. Seja a primeira 
pessoa a te dar os parabéns! Ao 
levantar-se, vá diante do espe-
lho, olhe bem para você e deseje 
tudo de bom, diga o quanto você 
é importante e o quanto você se 
admira. Reconheça todas as suas 
qualidades e veja que pessoa lin-
da que você é! Prometa a você 
mesmo que seu dia será maravi-
lhoso e não deixe nada estragar 
esse dia.

Sorria, ouça uma música, 
coloque uma roupa bonita, faça 
desse dia uma verdadeira festa. 
Diga para todos que você encon-
trar que é seu aniversário. Abra-
ce as pessoas que você ama, li-
gue para os seus amigos!

E não deixe esse dia passar 
em branco. Por mais simples 
que seja, faça sua festa, mesmo 
que na maior simplicidade, pois 
é na simplicidade que as coisas 
revelam seu verdadeiro valor. 
Pode ser um almoço ou jantar 
diferente com a família, um bolo 
caseiro com chá ou refrigerante, 
talvez apenas um picolé com a 
pessoa que ama.

É seu aniversário, mais um 
ano de alegrias e conquistas, de 
difi culdades vencidas e obstácu-
los superados e, principalmente, 
de esperança renovada. A única 
pessoa do mundo que não pode 
deixar de comemorar seu ani-
versário é você. Faça isso por 
você. Afi nal de contas você me-
rece.

“Parabéns prá você, nesta 
data querida!”

Programa Corrente do Bem, 
às quartas e sextas feiras, às 
08:00 pela GAZETA FM  107,9.

Após boa participação nos 
Jogos Regionais, Jaboticabal 
garantiu classifi cação para 
os Jogos Abertos do Grande 

Projeto que cria Comissão de Assuntos Relevantes sobre a UPA será 
votado nesta segunda-feira (04/12)

Os vereadores da Câmara 
Municipal de Jaboticabal vo-
tam na próxima segunda-feira 
(04/12), em sessão ordinária, 
o Projeto de Lei nº 80/2017, 
que estima a receita e fi xa 
a despesa municipal para o 
exercício de 2018 (LOA). A 
previsão é de que Jabotica-
bal tenha uma receita própria 
de R$ 294.417.417 milhões. 
A matéria será exclusiva na 
Ordem do Dia da sessão or-
dinária conforme manda o 
Regimento Interno da Casa 
(Art. 222). A sessão começa 
às 20 horas com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da Câ-
mara (tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

EXTRAORDINÁRIAS – 
Na sequência, três projetos de 
autoria do Executivo Munici-
pal serão lidos em 1ª sessão 
extraordinária já convocada: 
o Substitutivo ao Projeto de 
Lei nº 81/2017, que outorga à 
Pedreira Borborema, a título 
oneroso, o uso de área loca-
lizada no distrito de Lusitâ-
nia, que na prática reativa a 
extração de pedra basalto na 
região. O substitutivo altera, 
no corpo da lei, as condições 
mínimas determinadas para o 
contrato administrativo, ga-
rantindo aos cofres da prefei-

ABC que aconteceram na úl-
tima semana em Santo André, 
São Bernardo do Campo, São 
Caetano, Mauá, Ribeirão Pi-

res e Rio Grande da Serra.
Jaboticabal foi representa-

do no atletismo e também no 
basquete masculino e femi-
nino, conquistando o terceiro 
lugar no basquete feminino, 
sexto lugar do masculino e 
boas colocações no atletismo.

“Os Jogos Abertos do 
Grande ABC reúne a ‘nata’ 
do esporte, com equipes pro-
fi ssionais que disputam os 
principais campeonatos do 
país. Jaboticabal disputou a 
segunda divisão e conquis-
tou bons resultados, acredi-

tamos nas pratas da casa e 
nossa cidade foi muito bem 
representada”, afi rma o di-
retor do Departamento de 
Esporte e Lazer, José Luiz 
Moiteiro.

Jaboticabal fi cou em 87º 
entre 153 municípios parti-
cipantes. “Esse foi apenas o 
primeiro ano e espero que nos 
próximos possamos melhorar 
ainda mais a nossa qualifi ca-
ção. Foi um ano intenso, com 
muitos eventos esportivos 
e, agora, vamos pensar em 
2018”, fi naliza Moiteiro.

tura a remuneração de 2% so-
bre a receita bruta de vendas 
realizadas pela empresa, além 
do fornecimento de 100m3 
mensais de pedra processada 
ou 22 toneladas mensais de 
asfalto usinado, ambas cumu-
láveis em caso de não utili-

zação, para a Administração 
Pública. 

Também será apreciado o 
Projeto de Lei nº 85/2017, 
que autoriza o Executivo 
a alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito Real 
de Uso, no Parque 1º de 

Maio à Odalia de Jesus Ma-
ceo; e o Projeto de Lei nº 
86/2017, que altera a Lei nº 
4467/2013, que autoriza o 
Poder Executivo a celebrar 
convênio com o Estado de 
São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e cria a 
gratifi cação por desempenho 
de atividade delegada. De 
acordo com o texto, a grati-
fi cação será calculada sobre 
o valor de referência de uma 
UFESP.

Em seguida, está previs-

ta uma 2ª sessão extraordi-
nária, que traz na Ordem do 
Dia o Projeto de Resolução nº 
7/2017, que cria a Comissão 
de Assuntos Relevantes para 
averiguar, estudar e propor 
soluções para os problemas 
relativos ao atendimento na 
Unidade de Pronto Atendi-
mento de Jaboticabal (UPA), 
de autoria de vereador Ednei 
Valencio. Caso aprovada, a 
comissão será composta por, 
no máximo cinco vereadores, 
que serão nomeados pelo pre-
sidente da Casa considerando 
a representação proporcional 
partidária, conforme manda 
o Regimento da Casa (Art. 
77). A comissão terá 90 dias, 
prorrogáveis por igual perío-
do, para a conclusão dos tra-
balhos.

Também está previs-
ta a apreciação em 1º tur-
no do Projeto de Lei nº 
76/2017, que revoga a Lei nº 
4349/2012 e autoriza dação 
em pagamento em favor de 
Cem Empreendimentos Imo-
biliários; e o Substitutivo ao 
Projeto de Lei nº 81/2017.

A 3ª extraordinária da 
noite fi cará por conta da 
2ª discussão e votação dos 
projetos de lei nº 76/2017 e 
81/2017.



3
SÁBADO, 02 DE DEZEMBRO DE 2017

Emancipar o pequeno produtor

A agricultura é o setor res-
ponsável por fornecer o nosso 
alimento. De acordo com a Or-
ganização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação 
(FAO), em 2050 a população 
mundial será de 9,8 bilhões, 29% 
a mais do que o número atual, 
com um crescimento maior nos 
países em desenvolvimento.

Cerca de 70% da população 
será urbana, os níveis de renda 
serão maiores do que os atuais, e 
para alimentar essa crescente po-
pulação, a produção de alimentos 
deverá aumentar em 70%.

capaz de empreender, de buscar 
alternativas de produção, driblar 
todas as difi culdades de crédito e 
de acesso à informação, que pos-
sibilitam o desenvolvimento do 
seu trabalho.

Em São Paulo, por orientação 
do governador Geraldo Alckmin, 
nós buscamos constantemente 
atender às necessidades do pe-
queno produtor. Os institutos de 
pesquisas da Secretaria de Agri-
cultura não estão exclusivamente 
focados nos grandes. Boa parte 
das pesquisas impacta direta-
mente na atividade dos pequenos 
produtores e dos agricultores fa-
miliares.

Atenção a essa categoria, in-
clusive aproximando a pesqui-
sa da extensão rural, foi um dos 
quatro pilares defi nidos para a 
Secretaria junto com o gover-
nador Geraldo Alckmin. Se o 
pequeno não produzir coloca-
rá em risco o abastecimento 
de alimentos. Será inaceitável 
a concentração fundiária e de 
renda.

O desafi o se torna ainda maior 
diante da oportunidade do Brasil 
se tornar o principal fornecedor 
para atender à demanda global de 
commodities.

Para fortalecer o setor agro-
pecuário é necessário investir 
em tecnologias modernas, capa-
zes de auxiliar o produtor rural 
a aumentar a sua produtividade, 
preservando o meio ambiente. 
Hoje, as grandes empresas do 
setor agropecuário investem nes-
sas tecnologias, que garantem a 
prática da agricultura de preci-
são, melhorando sua produção, 
gerando mais receitas e contri-
buindo para o desenvolvimento 
do setor. Porém, é preciso olhar 
para a ponta. Cuidar do pequeno 
e médio produtor e da agricultura 
familiar. Estamos falando de um 
segmento que representa 84,2% 
das propriedades rurais paulistas, 
47% das brasileiras e respondem 
por 70% da produção de alimen-
tos.

Com o apoio adequado do 
Estado, o agricultor familiar é 

Novas variedades de feijão 
IAC, para se juntar ao Carioqui-
nha, tropicalização da fruticultu-
ra e produção sustentável de leite 
são exemplos de pesquisas reali-
zadas pelos nossos institutos.

O Programa de Sanidade da 
Agricultura Familiar (Prosaf) já 
auxiliou mais de 2.300 produto-
res a melhorar a sanidade vegetal 
e animal. O controle biológico de 
praga reduziu em até 80% o uso 
de agroquímicos. O Programa 
Aplique Bem treinou mais de 60 
mil aplicadores de agroquímicos, 
melhorando a efi cácia, preser-
vando a saúde e a qualidade dos 
alimentos.

A Secretaria desenvolveu 
o sistema de busca de editais 
“Edital Paulista”, facilitando ao 
pequeno agricultor a venda em 
compras públicas.

A atenção ao pequeno produ-
tor não é conversa fi ada! A Secre-
taria desburocratizou suas ações 
com o Programa Agrofácil. Com 
o Gedave, sem sair de casa é pos-
sível obter Guias de Transporte 

AMOR DE UM PAI
fazer promessas, nem votos. Ele 
nos ama independentemente de 
qualquer coisa. Antes mesmo de 
O conhecemos como Senhor da 
nossa vida, Ele já mostrou o quan-
to nos ama, enviando o seu único 
fi lho Jesus Cristo, para morrer 
em nosso lugar. Se ainda você 
não se sente amado por Deus, é 
hora de procurar conhecê-Lo, 
através das Sagradas Escrituras. 
Jesus veio para que todos soubes-
sem que Deus é um Pai de amor 
e muito Misericordioso. Todos os 

O amor do nosso Pai celestial, 
é incondicional. Não precisamos 

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

milagres e maravilhas que Jesus 
realizou, enquanto esteve aqui na 
terra fi sicamente como homem e 
não como Deus, foi para mostrar 
que Deus é amor. Antes de você 
nascer, Deus já tinha preparado 
um plano especial para a sua 
vida aqui na terra. Ele te conhe-
ce desde o ventre de sua mãe. 
Você não é nenhuma surpresa. 
Enquanto você estava sendo ge-
rado no ventre, alí estava Deus 
cuidado de cada detalhe, para 
que você viesse a esse mundo 

A MORTE É UMA FASE DE TRANSIÇÃO

 Às vezes é muito difícil com-
preendermos que a morte não exis-
te. Nossa evolução tem limites para 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Animal e a Permissão de Trân-
sito Vegetal. Isso reduz tempo. E 
tempo é dinheiro! A nova legis-
lação facilitou regularização ou 
desenvolvimento da piscicultura 
nas pequenas propriedades.

Demanda das Câmaras Seto-
riais, logo teremos nova Legis-
lação para produtos artesanais, 
aumentando a participação de 
pequenas agroindústrias e agu-
lizando o registro no rigoroso 
SISP, que zela pela qualidade dos 
alimentos.

O FEAP/Banagro incentiva 
e facilita a obtenção de créditos 
para a compra de equipamentos, 
tecnologias e máquinas. De 2011 
a maio de 2017, foram R$ 765,4 
milhões em empréstimos com ju-
ros zero ou subsidiados e subsí-
dios a seguro rural.

O emancipador Projeto de De-
senvolvimento Rural Sustentá-
vel - Microbacias II – Acesso ao 
Mercado tem ampliado a compe-
titividade e proporcionado acesso 
ao mercado a agricultores fami-
liares. Dede o início do Projeto, 

em 2011, já foram benefi ciadas 
268 organizações com 346 proje-
tos, sendo 155 associações com 
196 projetos; 80 cooperativas 
com 98 projetos; 8 comunidades 
indígenas com 10 projetos e 25 
comunidades quilombolas com 
43 projetos. Também já foram re-
formadas 74 Casas da Agricultu-
ra (CAs), sendo investidos mais 
de R$ 11,8 milhões.

Com o Microbacias II, foram 
benefi ciados 82 municípios, com 
adequações em trechos de estra-
das rurais, totalizando a recupe-
ração de 1.054,89 km, cujo valor 
total das obras foi de cerca de R$ 
42,5 milhões.

O pequeno, muitas vezes, 
foi usado como tema de dis-
cursos ideológicos resultando 
em políticas assistencialistas 
sem efetividade. Por conta de 
sua área e trabalho familiar, 
não é “café com leite”. Trata-
mos de modo profissional. O 
que ele precisa e quer é res-
peito e condições de emanci-
pação.

para aprender a amá-Lo de todo 
o seu coração e fazer a vontade 
Dele. Lembre-se você faz parte 
do sonho de Deus. Ele planejou 
tudo para que a sua vida fosse 
perfeita, mas o inimigo não su-
porta ver você servindo a um 
Deus de amor. Ele tentará de 
tudo para te afastar do caminho 
do Senhor. Ele tentou afastar 
Jesus da presença de Deus, lhe 
oferecendo os prazeres deste 
mundo e toda a riqueza, dizen-
do: Se você se prostrar e me 

adorar, tudo isso lhe darei. Je-
sus disse: Vai-te, Satanás, está 
escrito: Ao Senhor, teu Deus, 
adorarás e só a Ele servirás. O 
inimigo não desiste nunca, mas 
se você se mantiver fi rma na Pa-
lavra de Deus, você fará como 
Jesus, não aceitando nenhuma 
proposta dele, ele é mentiroso 
e tem enganado a muitos que 
se dizem ser de Deus. Quando 
você perceber que o inimigo 
está trazendo alguma coisa para 
te desviar do caminho, corra 

para a Palavra de Deus, ela tem 
tudo o que você precisa para ven-
cer qualquer tentação. Se você 
caiu, confesse o seu pecado e 
arrependa-se. Deus é fi el e justo 
para lhe perdoar e lhe restaurar. 
Ele sempre vai te Amar! (Leia I 
João 1:9) Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A Ver-
dade da Palavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.com  

entendermos que o ESPÍRITO no 
ato se separa do corpo, continuan-
do sua trajetória, de acordo com seu 
entendimento. E o corpo se desfaz, 
com aproveitamento, pelos encar-
regados especializados do plano 
espiritual, num trabalho que requer 
muito conhecimento e sabedoria 
da cultura espiritual - tudo é muito 
delicado. O ESPÍRITO retorna ao 
plano da vida espiritual, recebendo 
atendimentos dos mentores ligados 
ao plano e dos familiares ligados 
pela afi nidade, onde passa a receber 
instruções, num estágio de recupera-
ção de forças, para dar continuidade 

à sua vida, que está agora num plano 
diferente de quando estava no corpo. 
Muita coisa muda, tudo depende da 
evolução de cada um, dos conheci-
mentos adquiridos na passagem pelo 
plano material, PLANETA TERRA, 
DE PROVAS E EXPIAÇOES e em 
outros mundos, para serem virtuais 
lugares em fase de evolução tem-
porária. A vida é uma realidade e 
não de ilusões. Todo o UNIVERSO 
está sujeito a leis comuns e naturais. 
Não podemos fazer mau uso do livre 
arbítrio, porque contraria as leis de 
DEUS. Temos que levar em consi-
deração que as desencarnações nos 

Apresentações em LIBRAS emocionam público em 
evento da APÁS realizado na Câmara 

Os alunos da Associação 
de Pais e Amigos de Surdos 
(APÁS) de Jaboticabal se 
apresentaram, na quinta-feira 
(30/11), na 1ª ExpoEscrita, re-

alizada pela instituição na Câ-
mara Municipal de Jaboticabal. 
O evento fechou as atividades 
do ano da associação e reuniu 
amigos e familiares, além de 

público espontâneo.
Durante todo o dia, o público 

teve acesso a maquetes e a rees-
critas de contos de fadas feitas 
pelos surdos da instituição em 

língua portuguesa, como a “A 
Bela e a Fera” e a “Branca de 
Neve”. O material apresenta-
do expôs não só as reescritas, 
como também ilustrações de 
movimentos em LIBRAS que 
correspondiam aos nomes dos 
personagens. “A gente valoriza 
a língua de sinais primordial-
mente, e neste caso, estamos 
mostrando que o surdo é capaz 
de aprender uma segunda lín-
gua [o português], uma vez que 
a LIBRAS é a língua materna 
do surdo”, disse Virginia.

No período da noite, os sons 
deram lugar ao movimento 
das mãos nas apresentações 
em LIBRAS, que arrancaram 
lágrimas da plateia. Enquanto 
a pedagoga Virginia Antonino 
fazia a leitura dos textos em 
língua portuguesa para o públi-
co ouvinte, a língua dos sinais 
dominava a atenção dos surdos 
para não perder nenhum deta-

levam a uma passagem para o mun-
do espiritual. Todos os atos da vida 
diária precisam ser estudados com 
critério e planifi cado para entender 
que as desencarnações são fases de 
transição, apoiados pelas leis que nos 
levam a entender que existe a volta 
do espírito ao corpo. A desencarrna-
ção antes do tempo, representa um 
descuido na EVOLUÇÃO. Precisa-
mos voltar a encarnar o quanto antes, 
mas a volta depende de uma série 
de razoes,  pedidos e oportunidades 
imediatas, para efeito de resgates e 
pagamentos de dívidas, bem como a 
falta de respeito às atribuições, obri-

gações e deveres a serem cumpridos                                
A MORTE (DESENCARNE) 

TRAZ MUITAS CONSEQUÊN-
CIAS PARA OS IGNORANTES. 
SÃO AQUELES QUE DESCO-
NHECEM OS ENSINAMENTOS 
DITADOS PELA DOUTRINA 
ESPÍRITA, QUE É´UMA CIÊN-
CIA, FILOSOFIA E RELIGIÃO, 
DENTRO DA CODIFICAÇÃO DE 
ALLAN KARDEC, QUE VEIO 
TRAZER UMA LUZ PARA NOS 
ILUMINAR.   

O CAMINHO DA PORTA ES-
TREITA...           

São compromissos assumidos 

que precisam ser delineados e execu-
tados baseados nas LEIS DE DEUS, 
a serem cumpridas, mas que nós 
encontramos muitas difi culdades de 
realizarmos, pelo nosso baixo nível 
de intelectualidade e moral, dentro 
do mundo que rege a EVOLUÇÃO.             

SOMOS DEUSES DE NOSSAS 
AÇÕES, ANJOS DE NOSSAS FAL-
TAS E JUIZES DE NOSSOS ER-
ROS.    VIVEMOS HOJE, PORQUE 
ONTEM PASSOU, DESENCAR-
NAMOS, MAS NASCEREMOS 
PARA O FUTURO QUE SERÁ A 
SALVAÇÃO DAQUELES QUE 
ACREDITAM EM DEUS.

Apresentação do Hino Nacional em LIBRAS durante a 1ª ExpoEscrita.Alunos e professores da APÁS Jaboticabal.

Interpretação da música Trem Bala na Língua Brasileira de Si-
nais.

Público ouvinte aprende algumas palavras em LIBRAS, ensinada por monitora durante a 
exposição das atividades realizadas pelos alunos da APÁS.

lhe. Os alunos interpretaram 
em LIBRAS os hinos Nacional 
e Municipal, além de poesias, 
como “Meus Oito Anos”, de 
Casimiro de Abreu, da música 
Trem Bala, entre outros.

O evento, apoiado pelo pre-
sidente da Câmara, vereador Dr. 
Edu Fenerich (PPS), vem ao en-
contro de ações para a ampliação 

de acesso a LIBRAS e difusão 
do bilinguismo língua de sinais/
língua portuguesa no município.

A íntegra do evento está dis-
ponível na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.sp.gov.
br). Confi ra também a galeria 
de fotos, na página da Câmara 
no Facebook (facebook.com/
CamaraJaboticabal).
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Câmara Municipal adere campanha para arrecadação 
de medicamentos em Jaboticabal

Por iniciativa do vereador 
Carmo Jorge Reino, a Câmara 
Municipal, juntamente com a 
Secretaria Municipal de Saú-
de, e a União Espírita Nosso 
Lar (Unenlar), iniciaram na se-
gunda-feira (13/11) uma cam-
panha para a arrecadação de 
medicamentos em Jaboticabal, 
Córrego Rico e Lusitânia.

O objetivo é recolher remé-
dios dentro do prazo de valida-
de para serem disponibilizados 
para a população mais carente. 
“A Unenlar vem fazendo esse 
trabalho há anos, recebendo 
doações e ajudando as pesso-
as que precisam, porque nem 
todos têm a possibilidade de 
comprar remédios, e nem 
sempre encontram os medica-
mentos na farmácia municipal. 
Não é para doar dinheiro e nem 
comprar remédios para doar. É 
o remédio que você tem em 
sua residência, dentro da vali-
dade, e que não usa mais. Ao 
invés de deixar dentro da ga-

veta vencendo, doe”, pediu o 
vereador Carmo Jorge.

Em Jaboticabal, os pontos 
de coleta estão distribuídos 

Uma proposta de revisão 
da Planta Genérica de Valores 
(PGV) foi apresentada pelo 
Executivo aos vereadores da 
Câmara Municipal de Jaboti-
cabal na terça-feira (25/11). O 
objetivo é corrigir distorções, 
apontadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP), no valor venal dos 
imóveis. O projeto ainda não 
chegou na Câmara, mas a pre-
visão é de que o Poder Execu-
tivo o protocole nas próximas 
semanas.

A planta genérica serve de 
base para o cálculo dos valores 
venais dos imóveis e impacta 
diretamente no valor do Impos-
to Predial Urbano (IPTU). A 
última atualização da PGV de 
Jaboticabal foi em 1994. De lá 
pra cá, foram aplicados somen-
te os reajustes da infl ação base-
ado nos índices do IPCA. “Para 
o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, isso não é atuali-
zação da planta. É somente atu-
alização do valor monetário do 
período”, explicou o secretário 
de planejamento, Paulo Pola-
chini, que abriu o debate.

A necessidade de revisão da 
PGV vem sendo apontada há 
anos pelo TCE-SP em diversos 
dos municípios do Estado. Em 
2015, a Corte de Contas rela-
tou uma discrepância entre os 
preços por m2 praticados pelo 
mercado e os constantes no Ca-
dastro Imobiliários da Prefei-
tura de Jaboticabal, com varia-
ções em termos percentuais de 
190,35% a 2.937,84%, e pediu 
o reajuste o mais próximo pos-
sível do valor de mercado. 

Segundo os representantes 
do Executivo, que tentam con-
vencer os parlamentares, afi r-
maram que o governo buscou 

Proposta de revisão da planta genérica de 
Jaboticabal é apresentada aos vereadores

fórmulas para diminuir o im-
pacto da revisão da PGV na co-
brança do IPTU para apresentar 
o projeto na Câmara. 

A nova proposta diminui a 
alíquota predial das constru-
ções residenciais, que passa 
dos atuais 1,50% para 0,50%. 
Já a alíquota dos terrenos pas-
sa de 3 ou 4% para 0,80%. “Se 
aumentarmos o valor do metro 
quadrado, e aplicar essa alíquo-
ta atual, fi ca impossível de pa-
gar. Então a metodologia para o 
cálculo teve que ser reavaliada 
por uma comissão da prefeitu-
ra para atender o Tribunal de 
Contas e ao mesmo tempo não 
sobretaxar o contribuinte”, ex-
plicou o diretor do departamen-

to de Planejamento Urbano, 
Alberto Filho.

Polachini afi rmou que, com 
a mudança de alíquotas propos-
tas, haverá imóveis e terrenos 
com redução do IPTU, enquan-
to outros devam sofrer aumen-
to, com uma média geral de 
12,38%. “É muito difícil para 
o governo propor esse projeto. 
Mas o prefeito não tem outra 
saída. Tem que encaminhar 
para a Câmara, porque o Tribu-
nal de Contas está em cima. Se 
isso não for feito, o TCE pode 
dar recusa na conta do prefei-
to”, disse Polachini.

Segundo Filho, o cálculo do 
valor venal leva em conside-
ração “não só a multiplicação 

do valor do metro quadrado do 
terreno e da construção, mas 
também se aplicam fatores de 
correção, sempre para baixo”. 
Atualmente, cinco fatores de 
correção estão previstos na Lei 
Complementar 64/2003: fator 
gleba; fator profundidade; fator 
situação; fator topografi a; e fa-
tor pedologia (estudo do solo). 
A nova proposta cria mais dois 
fatores: o de localização e o de 
ocupação.

“Todo município adota uma 
planta genérica de valores por-
que é impossível avaliar cada 
imóvel. É um preço médio de 
mercado do lote e da constru-
ção da região. Não é pontual 
para um lote. São loteamentos 
que têm as mesmas característi-
cas, enquadrados em uma área 
homogênea, que é uma região 
em que vários loteamentos têm 
a mesma característica. É um 
valor presumido do bem, não é 
o valor real”, explicou Filho.  

De acordo com dados apre-
sentados aos vereadores, a ar-
recadação atual do IPTU é de 
R$ 31 milhões. Caso o projeto 
seja aprovado nos moldes pre-
viamente expostos pelo Execu-
tivo, a correção deve aumentar 
em 3.8 milhões a arrecadação 
tributária municipal. Para ser 
aplicada em 2018, a matéria 
tem que ser votada, e aprovada, 
ainda neste ano.

PEDREIRA – O Projeto de 
Lei nº 81/2017, que na prática 
reativa a pedreira Dr. Fonte, em 
Lusitânia, sob o comando da 

na recepção da Câmara Mu-
nicipal, nos CIAF’s, UPA, se-
cretaria de saúde, Unidade da 

Mulher, Posto de Saúde e CEO 
(CAUE). Em Córrego Rico e 
Lusitânia, as doações devem 
ser feitas nos CIAF’s. Depois 

de arrecadados, os remédios 
serão encaminhados para a 
Unenlar, que fará a separação 
e a conferência do que foi do-

ado. Os que estiverem dentro 
da validade serão colocados à 
disposição daqueles que preci-
sarem.

Segundo Carmo Jorge, 
não haverá uma data espe-
cífi ca para a distribuição do 
medicamento, uma vez que 
a campanha não tem prazo 
para terminar e o fornecimen-
to será realizado durante toda 
a semana na sede da Unenlar. 
“A doação vale para todo tipo 
de remédio. Já as pessoas que 
precisarem de um medicamen-
to, deverão verifi car primeira-
mente na farmácia do municí-
pio. Se lá não tiver, ela pode 
ir até a Unenlar e verifi car se 
lá tem o medicamento que ela 
precisa. Dessa forma estare-
mos fazendo uma corrente do 
bem e ajudando as pessoas nos 
seus tratamentos de saúde”, 
explicou o parlamentar.

A Unenlar fi ca na rua Mon-
teiro Lobato, 1150, telefone 
(16) 3203-6373.

Pedreira Borborema, voltou a 
ser assunto em debate.

Em reunião anterior, os ve-
readores sugeriram a adição da 
cessão, por parte da empresa, 
de 30m3 de pedras mensal ao 
município, além do repasse já 
previsto, por uma comissão da 
prefeitura, de 2% do faturamen-
to da empresa aos cofres da pre-
feitura. Em resposta, a empresa 
concordou em oferecer mais do 
que o solicitado: 100m3. No 
entanto, durante a nova reunião, 
o presidente da Casa, Dr. Edu 
Fenerich (PPS), sugestionou 
ao Executivo a troca das pedras 
por massa asfáltica, o que bene-
fi ciaria ainda mais o município 
nas ações de recapes e tapa-bu-
racos do que somente as pedras.

Segundo o Executivo, a Pe-
dreira Borborema já detém a 
outorga do Departamento Na-
cional de Mineração (DNPM) 
para a exploração da área. “So-
mente essa empresa pode fazer 

a extração naquela área, porque 
o uso do subsolo é da União e 
somente eles podem dar a ou-
torga para essa extração. Já em 
cima do solo, é o Município 
que defi ne”, destacou o diretor 
de Negócios Jurídicos da pre-
feitura, Leonardo Matsushita.

A expectativa do Executivo 
é de que a concessão de uso da 
área da pedreira à empresa gere 
faturamento de cerca de R$ 12 
mil mensais para os cofres da 
prefeitura, além de 50 empre-
gos diretos e indiretos no mu-
nicípio.

RESSARCIMENTO – Os 
vereadores aproveitaram a reu-
nião para tirar outras dúvidas 
que permeiam o Projeto de Lei 
nº 76/2017, que autoriza a pre-
feitura a ressarcir a CEM Em-
preendimentos Imobiliários na 
forma de um imóvel dado em 
pagamento localizado na região 
da Sanbra.

Em 2012, a Lei nº 4349/2012 
autorizou o município de Jabo-
ticabal a permutar bem imóvel 
municipal. A norma gerou uma 
ação civil pública do Ministério 
Público do Estado de São Paulo 
para que a área permutada no 
loteamento Morada Nova fos-
se devolvida ao patrimônio da 
prefeitura por ser considerada 
área institucional. Com a devo-
lução da área pela empresa, a 
prefeitura deve ressarci-la. Na 
tentativa de sanar o imbróglio e 
evitar futuras ações judiciais, o 
Executivo enviou à Câmara um 
novo projeto revogando a Lei 
nº 4349/2012 e autorizando a 
dação em pagamento por meio 
de um imóvel.

De acordo com o projeto en-
via à Casa de Leis, o imóvel a 
ser dado em restituição à Cem 
Empreendimentos foi avalia-
do pela Comissão Municipal 
de Avaliação de Bens Imóveis 
em valor compatível à área que 
pertenceu à empresa e que, por 
força de ação civil pública do 
MP, voltou ao patrimônio da 
prefeitura.
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SAAEJ abre licitação para perfurar poço profundo 
no Vale do Sol

Sebrae promove ofi cina para otimizar vendas em Jaboticabal

Professores da rede municipal participam de capacitação

Obra deve começar no início do ano

Encontro foi importante para preparar e estimular os participantes

Encontro aconteceu na unidade do SENAC

De olho nas vendas do fi nal 
de ano, empreendedores e mi-
croempreendedores se reuni-
ram na noite de terça-feira (28) 
para acompanhar a ofi cina “Sei 
Vender”, do Sebrae. O evento 
aconteceu na Associação Co-
mercial, Industrial e Agronegó-
cio de Jaboticabal – ACIAJA, 

A Prefeitura de Jaboticabal 
e o SAAEJ – Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto de Ja-
boticabal – já trabalham para 
amenizar a falta de água nos 
bairros próximos ao Vale do 
Sol. A autarquia abriu nesta 
semana a licitação para a per-
furação de um poço tubular 
profundo e a construção de 
um reservatório de água com 
capacidade de um milhão de 
litros. A concorrência pública 

com o apoio da Prefeitura.
“A venda é essencial para 

o negócio. Mas para se con-
cretizar algo sólido é preciso 
entender o próprio negócio e 
conhecer o mercado e a clien-
tela. Todos que participaram da 
ofi cina saíram cheios de ideias 
e mais preparados para o que 

prevê a locação de ativos – a 
abertura das propostas acon-
tece no fi nal de janeiro. O 
novo reservatório resolverá os 
problemas de abastecimento 
nos bairros Morada do Cam-
po, Morada Nova, Parque dos 
Ipês, Jardim Paraty e Parque 
dos Laranjais. O projete prevê 
a abertura de um poço de 600 
metros de profundidade, com 
uma vazão de 250m3/hora. “A 
previsão é que cerca de dez 

Professores da rede mu-
nicipal participaram na 
sexta-feira (24), de uma 
capacitação na unidade 
do SENAC de Jaboticabal 
com o tema “Gestão Edu-
cacional - Panorama Atual 
da Educação”.

“Constantemente a Se-
cretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
incentiva a participação 
de nossos professores em 

Débitos em atraso com o município podem ser quitados com desconto até 22 de dezembro

A partir de sexta-feira (1º) 
começa a valer a quarta e úl-

Jaboticabal entra na reta fi nal para 
adesão ao Refi s 2017

tima etapa do Refi s 2017, em 
Jaboticabal. Contribuintes em 

bairros da cidade sejam abas-
tecidos. O investimento deve 
ser de aproximadamente R$ 3 
milhões para a perfuração do 
poço e de R$ 480 mil para a 
construção do reservatório”, 
afi rma o presidente do SAA-
EJ, André Nozaki.

A expectativa é que o poço 
entre em funcionamento a 
partir de junho de 2018. Mais 
informações pelo telefone 
(16) 3209-9900.

débito com o município terão 
a oportunidade de quitar suas 

cursos e capacitações. 
Toda bagagem acumulada 
é fundamental para melho-
rar o rendimento de nos-
sos alunos em sala de aula 
e tornar a aula ainda mais 
prazerosa”, afirma o secre-
tário de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer, Adil-
son Martins.

A capacitação é uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Jaboticabal e SENAC.

Combate ao Aedes Aegypti: 
trabalhos continuam por toda a cidade

Prefeitura visita casas e trabalha na prevenção de doenças
A Prefeitura de Jabotica-

bal, por meio da Secretaria 
de Saúde, continua empenha-
da no combate ao Aedes Ae-
gypti, mosquito causador de 
doenças como dengue, zika, 
chikungunya e febre amarela. 
Visitas em residências, blo-
queio de criadouros e nebuli-
zação fazem parte do repertó-
rio de ações desempenhadas 
pelo setor.

“Reforçamos o pedido a 
toda a população que nos aju-
de nessa batalha e abra suas 
casas para que os profi ssionais 

do Departamento de Vigilân-
cia Epidemiológica e Vetores 
façam o trabalho de averigua-
ção e eliminação de criadou-
ros”, ressalta a secretária de 
Saúde, Maria Angélica Dias.

Nas últimas semanas, a 
Saúde realizou mutirões em 
diferentes bairros de Jaboti-
cabal. O trabalho ajudou na 
eliminação de materiais in-
servíveis e serviu de estímu-
lo para a população abraçar a 
causa. “É importante que seja 
descartado qualquer material 
que esteja em céu aberto e o 

morador não utilize. Embala-
gens, recipientes para várias 
fi nalidades e até tampas de 
garrafas podem virar criadou-
ros”, completou Dias.

Combatendo o Aedes – 
Ações simples podem ajudar 
toda a população a fazer sua 
parte. Fiscalizar os bebedou-
ros de água dos animais de es-
timação, checar o reservatório 
de água das geladeiras, calhas 
entupidas com acúmulo de fo-
lhas e ralos também merecem 
atenção, além de pingadeiras 
de plantas.  

vem por aí”, disse a diretora da 
Central do Empreendedor, Va-
nessa Gonçalves.

Para conhecer o Sebrae e sa-
ber mais sobre as ofi cinas rea-
lizadas pela instituição, o posto 
de atendimento de Jaboticabal 
fi ca no Paço Municipal. O tele-
fone é (16) 3203-3398.

pendências com até 50% de 
desconto em juros e multas 

em pagamentos à vista. O pra-
zo vai até 22 de dezembro.

“A Prefeitura tem se es-
forçado para garantir os ser-
viços públicos gratuitos à 
população, mas, para isso, 
conta com a ajuda dela. Ao 
lançar o Refi s 2017, em 
agosto, foi dada a chance do 
contribuinte legalizar sua si-
tuação e abater mais de R$ 
100 milhões pendentes”, co-
menta a secretária de Fazen-
da, Ângela Nazário.

Desde o seu lançamento, 
o Programa de Recuperação 
Fiscal tem oferecido boas 
condições para adesão. O con-
tribuinte que aderiu à terceira 
etapa pagando à vista, com 
término na quinta-feira (30), 
por exemplo, teve 60% de 
desconto sobre juros e multa.

“Quem adere ao REFIS, 
além de ajudar o município 
evita problemas com cobran-

ças judiciais e inclusão nos ór-
gãos de cobrança como SCPC 
e SERASA”, explica Nazário

Confi ra abaixo as oportuni-
dades oferecidas:

Para pagamento à vista:
60% de desconto sobre ju-

ros e multa até 30 de novem-
bro de 2017

50% de desconto sobre ju-
ros e multa até 22 de dezem-
bro de 2017

Para pagamento parcelado 
em até seis parcelas:

30% de desconto sobre ju-
ros e multa até 22 de dezem-
bro de 2017 

Regras de fi nanciamento:
Limite de até 6 parcelas
Valor mínimo por parcela: 

R$ 250 para pessoa jurídica | 
R$ 100 para pessoa física

Os interessados devem pro-
curar o Sistema Prático, no 
Paço Municipal. O telefone é 
(16) 3209-3300.
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Com mais uma feira, Jaboticabal completa 250 
animais adotados em 2017

A Prefeitura de Jaboticabal 
realizou no último fi nal de se-
mana mais uma Feira de Ado-
ção de Cães e Gatos, desta vez 
no bairro Ponte Seca. Nesta 
edição, 24 animais ganharam 
um novo lar, sendo quatro de-
les adultos. Só neste ano, 250 
já foram adotados em Jaboti-
cabal.

O resultado é fruto do tra-
balho do Departamento de 
Proteção Animal, em parceria 
com a APA – Associação Pro-
tetora dos Animais - e de em-
presas, como a Multitec e Bio-
farm. “Não basta encontrar 

uma nova família, a prefeitura 
acompanha o desenvolvimen-
to dos animais, viabiliza a 
castração e enfatiza a impor-
tância da posse responsável”, 
diz a diretora Valéria Barbieri.

No sábado (25/11), 15 cães 
e 9 gatos ganharam uma nova 
família. “Levar as feiras para 
locais diferentes e mais próxi-
mas da população, contribui 
com o sucesso da iniciativa. E 
essa, não será o último even-
to do ano, em breve teremos 
mais informações”, fi naliza.

Quem desejar adotar tam-
bém pode procurar o Canil 

Municipal - Estrada da Estiva, 
s/n, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30 às 16h30.

Abandono é crime - Aban-
donar ou maltratar animais 
domésticos, como cães e ga-
tos, é crime previsto na Lei 
Federal nº 9605/98. O artigo 
32 prevê detenção, de três me-
ses a um ano, mais multa para 
quem praticar ato de abuso, 
maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos 
ou domesticados, nativos ou 
exóticos.

1º de dezembro: Jaboticabal realiza testes rápidos no 
Dia Mundial de Combate ao HIV

Exames são realizados no ESF Tereza Fernandes Barbosa

Departamento trabalha na adoção de qualidade; foco é incentivar a posse responsável

Sexta-feira, 1º de dezem-
bro, o mundo celebra o Dia 
Mundial de Combate ao HIV. 
Em Jaboticabal, o Centro de 
Infectologia (DST/AIDS) 
promove exames rápidos de 
HIV, Sífi lis e Hepatites B e C, 
na Cohab III.

Os interessados procura-
ram a unidade das 9h às 12h 
e das 13h30 às 16h. “O teste 
rápido é uma ferramenta efi-
caz para o diagnóstico rápi-
do. As pessoas pertencentes 
aos grupos de risco ou que 
praticaram atos sexuais sem 
proteção procuraram o ESF 

A equipe do Ciaf 7 sur-
preendeu os pacientes que 
passaram pela unidade bá-
sica de saúde na manhã de 
quinta-feira (30). O objetivo 
foi conscientizar os homens 
sobre a campanha Novembro 
Azul e a importância do diag-
nóstico precoce nos casos de 
câncer de próstata.

“Durante todo o ano, as 
equipes promoveram cam-
panhas educativas visando 
o bem-estar de nossos pa-
cientes. Quem passou pela 
unidade, além de um café da 
manhã reforçado, puderam 
assistir vídeos educativos so-
bre o assunto e participar de 
uma palestra com a Drª Isa-
bela Fogaça, declara a secre-

Novembro Azul: 
Ciaf 7 oferece programação especial

tária de Saúde, Maria Angeli-
ca Dias.

A campanha - Novem-
bro Azul é o nome do mo-
vimento internacional que 
busca a conscientização a 
respeito do câncer de prós-
tata e da saúde masculina. 
A campanha, mundialmente 
conhecida como Movember, 
visa alertar os homens da 
importância do diagnóstico 
precoce. A campanha teve 
início em 2003, na Austrá-
lia, quando alguns amigos 
tiveram a ideia de deixar o 
bigode — que, na época, es-
tava fora de moda — crescer 
com o objetivo de chamar a 
atenção para a saúde mascu-
lina.  

Pacientes foram recebidos com café da manhã e ainda acompanharam palestra sobre a importância do exame preventivo

da Cohab 3. Uma equipe 
esteve pronta para atendê-
-los”, enfatiza a secretária 
de Saúde, Maria Angelica 
Dias.

A data - O Dia Mundial 
de Combate ao HIV é come-
morado em 1º de dezembro 
e tem por função primordial 
alertar toda a sociedade so-
bre essa doença. A data foi 
escolhida pela Organização 
Mundial de Saúde e é ce-
lebrada anualmente desde 
1988 no Brasil, um ano após 
a Assembleia Mundial de 
Saúde.

Evento na Feira Livre conscientizou 
sobre o Novembro Azul

Prevenção do câncer de próstata ganhou força em Jaboticabal
Na manhã do último do-

mingo (26), na Praça Ernesto 
Poli, a Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio da Secreta-
ria de Saúde, realizou várias 
atividades para conscienti-
zar sobre o Novembro Azul. 
Abordagens explicativas, 
testes rápidos, orientação 
médica e até vídeos serviram 
como aliados na hora de fa-
lar sobre o assunto.

“Conseguimos atingir um 
bom público e deixar claro 
a importância da prevenção 
do câncer de próstata. Vale 
destacar que trouxemos um 
médico para orientar, o que 
ajudou a estreitar essa abor-
dagem com o nosso público-
-alvo”, comentou a secretá-
ria de Saúde, Maria Angélica 
Dias.

Não só de Novembro Azul 
falou o evento. Com a rea-
lização dos exames rápidos, 

por exemplo, foi possível 
detectar casos de sífi lis e 
hepatite C. Os pacientes já 
receberam encaminhamen-
to para realizar os próximos 
procedimentos médicos. 

Outro tema abordado foi a 
dengue. Profi ssionais do se-
tor de Vigilância de Vetores 
e Zoonoses orientaram sobre 
como eliminar criadouros 
do Aedes Aegypti, mosquito 
que também é transmissor 
da zika, chikungunya e febre 
amarela. A campanha – O 
Novembro Azul é uma cam-
panha de conscientização re-
alizada por diversas entida-
des de todo o Brasil, dirigida 
à sociedade e, em especial, 
aos homens, para conscienti-
zação a respeito de doenças 
masculinas, com ênfase na 
prevenção e no diagnóstico 
precoce do câncer de prós-
tata.
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Alunos da Escola Equilíbrio fazem visita 
monitorada na Câmara 

Governo Municipal prevê receitas e fi xa as 
despesas em R$ 294 mi para 2018

A semana começou ani-
mada na Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, na 
manhã de segunda-feira 
(27/11), com a visita dos 
alunos do 4º ano do En-
sino Fundamental da Es-
cola Equilíbrio. No total, 
32 crianças acompanha-
das das professoras Maria 
Eugênia Pastorelli e Aline 
Scarpin Amoroso fizeram a 
visitação guiada.

Quem recepcionou os 
convidados no salão nobre, 
que abriga a Galeria dos 
Presidentes, foi a servido-
ra Silvia Mazaro. Na opor-
tunidade ela falou sobre as 
funções dos vereadores e 
do Poder Legislativo, e so-

O presidente da Comis-
são de Finanças e Orçamen-
to da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, vereador Beto 
Ariki (PSL), apresentou 
audiência pública, na noite 
de segunda-feira (27/11), 
sobre o Projeto de Lei nº 
80/2017, que estima a re-
ceita e fixa as despesas do 
Governo Municipal para 
2018.

De acordo com o texto, 
encaminhado pelo Poder 
Executivo, a previsão de 
receita própria para o or-
çamento de 2018 é de R$ 
294.417.417 milhões, va-
lor 12,04% maior que o 
orçamento de 2017, de R$ 
262.779.479,00. Segundo 
ainda o Executivo, a recei-
ta prevista foi formulada 
considerando a tendência 
econômica atual, além da 
média da receita efetiva-
mente arrecadada nos últi-
mos doze meses e aquelas 

bre a importância da polí-
tica na sociedade por meio 
de exemplos da vida co-
tidiana, destacando a im-
portância do pensamento 
coletivo e da necessidade 
de pensar no bem-estar do 
próximo. 

Para a professora Aline, 
que está ensinando sobre 
os três poderes aos alunos 
do 4º ano, a visitação é 
fundamental “para que eles 
tenham a prática junto com 
a teoria, e então entendam 
melhor sobre a divisão dos 
poderes [Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário]. Tam-
bém é importante para que 
eles já comecem a se posi-
cionar como bons cidadãos 

brasileiros, abordando seus 
direitos e deveres”.

Os alunos conheceram os 
departamentos da Casa de 
Leis e o anexo dos gabine-
tes parlamentares, quando 
fizeram uma pequena para-

da no gabinete do vereador 
Samuel Cunha (PSDB), que 
na ocasião, pôde participar 
da atividade explicando 
como é o funcionamento do 
gabinete.

Depois foi a vez da turma 

conhecer o plenário. Muito 
curiosas, as crianças fize-
ram todo tipo de pergunta. 
Enquanto alguns queriam 
saber para que serviam os 
móveis, interruptores e ar-
tigos decorativos do ple-
nário, outros perguntaram 
quem era o atual presiden-
te da casa, ao reparar o ano 
2017 e 2018 abaixo da foto 
do presidente Dr. Edu Fe-
nerich, na Galeria dos Pre-
sidentes.

Para a aluna Giovana Re-
zende, visitar o Legislativo 
foi um momento de desco-
bertas. “Vai que alguém da 
nossa sala ou da outra sala 
também queira ser prefeito, 
vereador ou alguma coisa 
assim no futuro. Gostei de 
saber das “cartas” [moções 
de repúdio] que são feitas 
quando alguém faz algo de 
errado”, disse Giovana. Já 

o aluno Vinícius Bastussi 
diz ter vontade de ser vere-
ador: “aqui é o lugar onde 
se fazem as leis. Quando as 
pessoas fazem coisas boas, 
elas são parabenizadas e 
isso também é importan-
te”, acredita Vinícius.

AGENDAMENTO – Es-
tabelecimentos de ensino e 
demais entidades que quei-
ram realizar visitação guia-
da na Câmara Municipal de 
Jaboticabal devem entrar 
em contato com a Secre-
taria da Casa pelo telefo-
ne (16) 3209-9477 para o 
agendamento, caso o grupo 
precise de interpretação de 
LIBRAS, basta avisar na 
hora do agendamento.

A galeria de fotos está 
disponível na página da 
Câmara no Facebook (fa-
cebook.com/CamaraJabo-
ticabal).

arrecadadas nos exercícios 
anteriores. 

Por outro lado, as des-
pesas também devem au-
mentar em 10,63% em re-
lação a 2017. Do montante 
estimado para 2018, R$ 
237.082.501,00 deve ser 
destinado para os gastos da 
Prefeitura Municipal; R$ 
48.785.300,00 para o SE-
PREM; R$ 30 milhões para 
o SAAEJ; R$ 10.619.351,00 
para a Câmara Municipal; 
e R$ 1.847.765,00 para a 
Fundação de Amparo ao Es-
porte de Jaboticabal (FAE). 

“Há uma previsão de recei-
ta e de despesa, sendo com-
patível. A gente torce para 
que a economia tenha esse 
crescimento mesmo, porque 
as despesas certamente vão 
acontecer”, disse Ariki.

A audiência pública é uma 
obrigação legal para permitir 
a participação da sociedade 
na elaboração dos planos 
orçamentários, no entanto, 
a baixa participação po-
pular foi comentada pelo 
presidente da Comissão e 
pelo vereador Luís Carlos 
Fernandes (PSC), que com-

pareceu à audiência além 
da vereadora Dona Cidinha 
(PRB). “A falta de presença 
transparece uma falta de in-
teresse público em relação 
a um tema muito sério, por-
que é aqui que se prevê as 
receitas e fixa as despesas. 
Torço para que em novas 
oportunidades, a população 
se mostre mais presente”, 
comentou Ariki.

Todos os detalhamentos 
das receitas e despesas es-
tão disponíveis no site da 
Câmara Municipal, www.
camarajaboticabal.sp.gov.
br, na seção Links Úteis da 
página principal. A votação 
da proposta orçamentária 
deve ser feita pelos verea-
dores antes do recesso par-
lamentar, que começa no dia 
23 de dezembro, conforme o 
Regimento Interno da Casa.

Por que discutir a Lei Or-
çamentária Anual (LOA) é 
importante? A LOA é o or-
çamento anual propriamen-
te dito. Nenhuma despesa 
pública pode ser feita fora 
do Orçamento, ou seja, toda 
ação da Prefeitura (quanto 
vai ser investido na saúde 
ou educação, quais as des-
pesas para obras, entre ou-
tras), deve estar disciplina-
da na LOA para que possa 
ser realizada. Sendo assim, 
o orçamento anual concre-
tiza as metas propostas no 
Plano Plurianual (PPA), 
baseando-se, para isso, nas 
diretrizes estabelecidas 
pela Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO).
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Hori participa do 1º Encontro dos 
Municípios de São Paulo

Encontro visa encontrar alternativas para o desenvolvimento do Estado paulista

Jaboticabal, aos poucos, 
está retomando a credibilida-
de política no cenário estadu-
al. O prefeito José Carlos Hori 
participou do 1º Encontro de 
Municípios de São Paulo na 
tarde de terça-feira (28), na 
Faculdade Armando Alves 
Penteado (FAAP), em Ribei-
rão Preto. O evento reuniu 
autoridades de mais de 600 ci-
dades, incluindo o governador 
Geraldo Alckmin.

O evento promovido pelo 
Consórcio de Municípios da 

Mogiana (CMM) teve a fi nali-
dade de discutir melhorias nos 
serviços prestados à popula-
ção, na busca de recursos pú-
blicos. As autoridades deram 
instruções e discutiram sobre 
diversas áreas, como habita-
ção, saúde, agronegócio, meio 
ambiente, turismo, consórcios 
públicos e associações de mu-
nicípios.

Hori teve participação es-
pecial na discussão sobre o 
agronegócio, o carro-chefe da 
economia nacional.

As empresas mais pesquisadas no ano
Jantar Top Disk 2017

A empresa DISK começou 
com a empresaria Andréia 
Fernandes Viola, trabalhan-
do de atendente na empresa, 
que antigamente chamava 
Idisk-Help. Era atendente no 
call center e fazia as vendas 
da empresa, com isso resol-
veu fazer uma proposta para 
seu antigo chefe e comprar 
a empresa. Tudo deu certo, a 
negociação foi um sucesso, e 
em 2014 foi fundado o Disk.
Mas como todo empresário 
que está começando, nada foi 
fácil. Andréia vendeu tudo o 
que tinha prá começar a fazer 

a diferença, na qualidade do 
seu atendimento, comprando 
equipamentos e investindo em 
sistemas de auto padrão, para 
não perder o foco, que é pas-
sar a informação para o usuá-
rio de forma rápida, prática e 
gratuita, tudo isso em apenas 
30 segundos. Como tudo era 
novo, o atendimento e o ser-
viço também fazia a diferen-
ça. Resolveu, assim, também 
trocar o nome da empresa, de 
IDISK HELP para DISK.

Perdeu o sistema que tinha 
todas as informações devido a 
ladrões que entraram no Disk, 

mas isso só foi uma pedra, tirou 
essa pedra do caminho e come-
çou a cadastrar tudo novamen-
te, de forma manual, mas pre-
servando a informação precisa.

“Assim fomos crescendo, 
tornando o serviço conhecido, 
aos poucos, na cidade de Jabo-
ticabal. Apesar do telefone ter 
sido perdido, não impediu do 
Disk continuar. Foi solicitada 
outra linha e hoje estamos tra-
balhando para divulgar para 
toda a cidade.  O Disk recebe 
cerca de 700 ligações diária 
pelo telefone 16 3204-6861 e 
conta com o apoio de várias 

empresas, para manter nosso 
serviço ativo. Empresas es-
sas, que participaram como 
os melhores do ano de 2017. 
Onde fazemos uma pesquisa 
em nosso sistema de buscas 
e facebook. Quais foram as 
empresas mais pesquisadas 
do ano, cada uma em seu seg-
mento e convidamos elas a ce-
lebrarem a vitória.

Esse foi o 2° TOP DISK da 
empresa e contou com 34 em-
presas homenageadas.

Agradecemos primeira-
mente a Deus por ter permi-
tido a realização de mais um 
TOP DISK e também a todas 
as empresas, a confi ança em 
ter aceitado o nosso convite. 

Parabéns a todos os envol-
vidos, inclusive a minha equi-
pe maravilhosa, composta por 
8 pessoas que ajudaram em 
todo o evento. 

Obrigada também a vocês 
do jornal A GAZETA, que 
puderam presenciar uma con-
quista prá essa empresa que 
está seguindo o exemplo de 
muitos que estiveram presen-
tes no jantar TOP Disk 2017.
Muito obrigada a todos”, en-
fatizou a empresária Andréia.

EMPRESAS NO JANTAR 

TOP DISK:
AUTO ESCOLA BARÃO, 

BBA RODAS, CABANA 
DA FONTE, CARLOS PIN-
TOR, CASA ROCHA, CCA 
INDUSTRIAL, COLÉGIO 
DIFERE MIRANTE, CO-
LÉGIO DIFERE APARE-
CIDA, COLÉGIO DIFERE 
SOSSEGO DA MAMÃE, 
DE PAULA PERFUMARIA, 
DEPÓSITOS DE BEBIDAS 
DENONI, DIVAS MAKE 
UP, EDU CELL, FRATEC 
IMPRESSORAS, GRÁFICA 
ATUAL, JABUKA FITNESS, 
JÂNIO EXCURSÃO, JR 

MULTIMARCAS, LIMPE-
BEM, MAGNUM MOTEL, 
MARCCAS COMUNICA-
ÇÃO VISUAL, MARMO-
RARIA MATRIZ, MOTO 
TÁXI FAMA, MULTI SHOP 
CELULAR, PACTO EX-
PRESS, PADARIA PENIEL, 
PÉ DE BATATA, PIZZARIA 
A MAIS, QUALLY CITRUS, 
REFRIGERAÇÃO PIRES, 
RÊH PORÇÕES, RESTAU-
RANTE RANGO BOM, SAT 
CAM E JORNAL A GAZE-
TA.

Fotos: Harley Bergo
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CONSTRUTORA JOÃO PIM
Vende-se casa pronta/entrega com 100 metros 

quadrados de área construída
PREÇO DE CUSTO 

FONE (16) 9.9708-4893

Fundo Social de Solidariedade recebe 
doação de cobertores

Iniciativa da Triangulo do Sol transforma antigos uniformes em cobertores que serão destinados às famílias carentes de Jaboticabal
O Fundo Social de Soli-

dariedade recebeu na última 
semana a doação de 100 co-
bertores. As peças fazem par-
te de um projeto da Triangu-
lo do Sol que recicla antigos 
uniformes transformando em 
cobertores.

“Toda doação é bem-vinda. 
Esses cobertores serão utiliza-
dos na hora certa. Estamos vi-

vendo o período mais quente 
do ano, mas quando chegar o 
inverno teremos condições de 
atender a demanda por roupas 
de frio. Agradeço a Triângu-
lo do Sol pela contribuição. 
Nossa população agradece a 
parceria”, afi rma a primeira-
-dama, Adriana Hori.

Campanha de Natal – O 
Fundo Social de Solidarie-

dade continua a campanha 
de arrecadação de brinque-
dos. As doações devem ser 
entregues no Fundo Social 
de Solidariedade, Enoki 
Presentes, Baroni na Rua 
Rui Barbosa e Condomínio 
Aroeira (Minha Casa Mi-
nha Vida da Cohab 2). Mais 
informações pelo telefone 
(16) 3202-8994.

Jaboticabal Adventure: 
um show a céu aberto

Evento acontece no próximo dia 10, das 8h às 18h, no 
Aeroporto Municipal; entrada é gratuita

Uma aventura em família 
com paraquedismo, acroba-
cias aéreas, música ao vivo, 
trilha de jipes, exposição 
de carros antigos, vôos pa-
norâmicos, aeromodelis-
mo, parkour, esquadrilha 
da fumaça com cessna 152, 
mountain bike e áreas espe-
ciais para crianças e alimen-
tação. A Prefeitura de Ja-
boticabal organizou um dia 
delicioso e cheio de aventu-
ras para todas as idades.

Para o secretário da In-
dústria, Comércio e Turis-
mo, José Vantini Júnior, o 
Jaboticabal Adventure res-
gata a tradição dos eventos 
aéreos. “Será um domingo 
de muita diversão para pais, 
fi lhos e toda família. Tere-
mos cinco bandas, espaço 
kids e um verdadeiro show 
a céu aberto”, enfatiza. “O 
evento só foi possível gra-
ças aos patrocinadores - 
uma parceria da prefeitura, 
UNESP, empresas da cida-
de e amantes dos esportes 
radicais que trabalharam 

voluntariamente”, acres-
centa. 

O domingo será ao som 
de Urbano Rocha e Banda 
MBB, Rock PJ, Fernanda 

Chelli, Beto Rosa e Kolt. 
Haverá também uma Feira 
de Adoção de Cães e Gatos, 
paramotor e passeios pela 
Unesp.



10 SÁBADO, 02 DE DEZEMBRO DE 2017

CULTURA
Semana da Música e da Arte é 

sucesso em Jaboticabal

No período de 19 a 26 de 
novembro Jaboticabal viveu 
um momento especial em sua 
agenda cultural com a realiza-
ção da Semana da Música e da 
Arte, promovida pela Prefeitura 
de Jaboticabal e a Escola de Arte 
“Prof. Francisco B. Marino”.

Com apresentações em di-
ferentes espaços e para os mais 
diferentes públicos, a programa-
ção foi especialmente pensada 
para atender uma grande diver-
sidade de estilos – do rock ao 
sertanejo, de louvores à música 
clássica.

A programação teve início 
no dia 19 de novembro com a 
apresentação da Banda formada 
por alunos da Escola de Arte, no 
Coreto da Feira Livre. Depois, 
no dia 20, foi a vez do Coral Art-
Melodia da Escola de Arte que 
se apresentou no Paço Municipal 

e do Workshop Arborea Day de 
bateria que aconteceu no auditó-
rio da Escola de Arte com a parti-
cipação de Beto Batera, Rodrigo 
Cardoso, Tiago Lucas, Marcos 
Leone e Silas Henrique, em par-
ceria com a Escola Zappa.

Com uma mistura que trouxe 
a pegada do folk de raiz brasilei-
ro, do rock e do teatro musical, a 
cantora Lara Ferraz e Banda se 
apresentou no auditório da Es-
cola de Arte na noite do dia 22.

Dia 23, a garotada do Pro-
jeto Guri – Polo de Jaboticabal 
também não fi cou de fora e 
fez uma participação especial 
apresentando seus trabalhos no 
auditório da Escola de Arte. A 
Banda R1 da Redenção levou 
seus louvores ao Lago do Paço 
Municipal dia 24, louvores que 
continuaram com a Orquestra da 
Redenção na Concha Acústica 

Jaboticabal cumpriu seu 
papel e deu uma aula na últi-
ma semana. Em comemoração 
ao Dia da Consciência Negra, 
comemorado nacionalmente 
em 20 de novembro, o mu-
nicípio dedicou uma semana 
inteira ao tema, com a reali-
zação de oficina, apresenta-
ções, palestras e exposição. 

“A programação aconte-
ceu em três locais diferen-
tes: Fatec, Biblioteca e Es-
cola de Arte, por meio do 
Projeto Guri. Foram even-
tos que procuraram mostrar 
essa realidade artística, cul-

Programação diversa marcou a Semana da 
Consciência Negra 

tural e religiosa tão rica. Es-
tamos muito satisfeitos com 
o que foi desenvolvido”, co-
menta o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

A realização foi da Pre-
feitura Municipal, por meio 
do Departamento de Cultu-
ra, e contou com o apoio de 
um parceiro cada vez mais 
presente. “A Fatec tem se 
mostrado uma ótima parcei-
ra. Em 2018, a instituição 
completa 10 anos em Jaboti-
cabal e nunca tinha recebido 
nada assim. Levar a exposi-
ção e apresentações para lá 

Atividades valorizaram as raízes africanas e enriqueceram a cultura local

no dia 25.
Ainda no dia 25, com uma 

pegada mais pesada em clássi-
cos da mpb e do rock nacional, 
a Banda Terra Marte agitou a 
galera no Lago do Paço Munici-
pal. E fechando a parte musical 
a Orquestra Cordas Caipiras da 
Escola de Arte se apresentou em 
dose dupla no dia 26, primeiro 
na Associação Nipo Brasileira 
e depois no Lago do Paço Mu-
nicipal.

De acordo com Carlinhos 
Santiago, diretor da Escola de 
Arte, a programação da Semana 
da Música e da Arte foi pensada 
em uma maior diversidade de 
estilos e com participação efe-
tiva de alunos. “Foi muito bom 
ver que levamos atividades para 
vários locais e, com isso, dei-
xamos a população ainda mais 
perto da produção cultural pro-
duzida e promovida pela Escola 
de Arte”, afi rmou o diretor.

O diretor lembrou ainda que 
todas as atividades da Semana 
da Música e da Arte foram feitas 
com custos reduzidos, dentro da 
atual realidade de recursos que a 
Escola de Arte possui. “Sabemos 
das difi culdades que a Prefeitura 
tem passado e nos adequamos 
ao cenário atual. Mesmo assim, 
fi zemos uma linda programa-
ção”, concluiu Santiago.

E as atividades continuam. 

Confi ram a programação ar-
tística:

Dia 07 De Dezembro- Quin-
ta-Feira

20h – Teatro: Ala 54
Local - Escola De Arte Prof. 

Francisco B. Marino
Dia 08 De Dezembro- Sexta-

-Feira
20h – Teatro: Contos Para 

Enganar A Morte
Local - Escola De Arte Prof. 

Francisco B. Marino
Dia 11 De Dezembro - Se-

gunda Feira
19h – Recital Com Alunos 

Da Escola
Local - Escola De Arte Prof. 

Francisco B. Marino
12 De Dezembro - Terça Fei-

ra
19h – Recital Com Alunos 

Da Escola
Local - Escola De Arte Prof. 

Francisco B. Marino
13 De Dezembro - Quarta 

Feira
19h - Espetáculo De Ballet : 

Floresta Encantada
Local - Escola De Arte Prof. 

Francisco B. Marino
14 De Dezembro - Quinta 

Feira
19h - 19 ª Formatura Do Cur-

so Técnico Em Instrumento Mu-
sical

Local - Escola De Arte Prof. 
Francisco B. Marino 

foi muito bacana”, afirma 
Oliveira.

Outras participações fun-
damentais para o aconte-
cimento da semana foram 
da Família de Axé Cabloco 
Ubirajara “Ilê Odé”, Asso-

ciação Cultural de Capoei-
ra “Ginga que Educa” e da 
casa religiosa “Pai Tobias 
de Angola”. Todos contribu-
íram com sua originalidade 
demonstrando um pouco da 
cultura negra.

Ele fortalece o cansado
e dá grande vigor ao 

que está sem forças. Até 

Recapes avançam e primeira etapa deve 
ser concluída na próxima semana

Trabalho foi iniciado no fi nal do último mês, em Jaboticabal
Jaboticabal tem acompa-

nhado nos últimos dias uma 
importante operação de reca-
peamento asfáltico nas vias 
da cidade. A recuperação da 
malha viária municipal atinge 
nesta primeira etapa sete ruas 
e avenidas. 

A primeira etapa come-
çou no dia 20 de novembro, 
na Rua Silvestre Faifer, em 
Córrego Rico. Depois, pas-
sou pela avenida Pintos, 
no centro de Jaboticabal e 
seguiu para a Rua Djalma 
Aleixo de Souza, no Cohab 
3. Em seguida, foram reca-
peados trechos das ruas Gus-
tavo Starck e Dr. Locke, e da 

Avenida Paulino Braga, na 
Aparecida. 

Para fi nalizar a primeira 
ação, todas as atenções esta-
rão voltadas para a avenida 
José da Costa, no início da 
próxima semana. No total, 
cerca de 1 mil toneladas de 
asfalto serão utilizados.

“Tenho acompanhado de 
perto. É um investimento fru-
to do trabalho realizado em 
viagens a São Paulo e Brasí-
lia. Manter um bom relacio-
namento com deputados, go-
vernos Estadual e Federal é 
fundamental para o que esta-
mos vendo”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

Confira a relação de ruas e bairros: 

Valor Local Bairro 
 

 

 

 

R$ 295.958
(Duarte Nogueira) 

Av Pintos Centro 

Av José da Costa Aparecida 

Av Paulino Braga Aparecida 

Rua Dr Locke Aparecida 

Rua Gustavo Stark Aparecida 

Rua Djalma Aleixo de Souza Cohab II 
Rua Silvestre Faifer Córrego Rico 

 

 

 

 

R$ 592.693
(Baleia Rossi) 

Al Chuchill Reynolds Locke Nova Aparecida 

Al Joaquim Almeida de Souza Nova Aparecida 

Av da Saudade Centro 

Rua Armando Sales Oliveira Centro 

Rua São João Cohab IV 

Rua São João Ponte Seca 

Rua Juca Quito Ponte Seca 

Rua João Kamla Santa Tereza 

Av José Batista Ferreira Aparecida 

Rua Carlos Nobre Rosa Aparecida 

Rua José Poli Santa Mônica 

Rua Ibrahim Nobre Santa Mônica 

Rua Mário Frizzas Cohab IV 

Rua Eugênio Mattioli Córrego Rico 

R$ 264.498
(Baleia Rossi) 

Av Manoel Martins Fontes Colina Verde 

 

R$ 255.575
(Márcio Camargo) 

Av José Faifer Córrego Rico 

Cam. Leão da Silva Silveira Vale do Sol 

R$ 271.831
(Marco Vinholi) 

Cam. Álvaro V Lopes Vale do Sol 

Rua do Bom Jesus Vale do Sol 

 

Total: R$ 1.680 milhão 
 

NATAL, ESPLENDOR DA LUZ

Este é o brilho da realidade que 
ilumina o mundo ontem, hoje e 
sempre.

Ficções deterioradoras da “ver-
dade” contagia para implantar a 
“adoração” do lucro comercial im-

posto pela “vil moeda”.
Festas natalinas levam-nos ao 

esquecimento do “supremo amor 
divino” que revestiu de nossa na-
tureza para proclamar “EU SOU A 
LUZ DA VERDADE E A ENER-
GIA DO AMOR AUTÊNTICO”.

Propagandas, comerciais, procu-
ram neutralizar o “brilho” do amor 
divino e implantar a escravidão ao 
vil metal!

O “advento” que nos introduz na 
realidade do “paterno amor divino”, 
será transmudado em submissão 
reino da “vil moeda” ou “sonhos” 
de um fugaz “bem estar” fortaleci-
do pelo comércio escravizante.

NATAL, antes de tudo, é vivên-
cia do paterno amor divino em ple-
nitude!

 PROFESSOR BENÊ

BALA DE PRATA

Versículos da Bíblia 
os jovens se cansam

e fi cam exaustos,
e os moços tropeçam e 

caem; mas aqueles que 
esperam no Senhor

renovam as suas forças.
Voam alto como águias;
correm e não fi cam 

exaustos,
andam e não se can-

sam. 
Isaías 40:29-31
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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 o espólio de VICTÓRIO DETOGNE, 
representado por seus herdeiros e pela viúva meeira GENY 
JOSÉ DE PAULA DETOGNE,  residente e domiciliada 
nesta cidade, na Rua Francisco Alves de Oliveira, número 
1.005, 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 02-B, 
da Gleba B, 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 02-B, da Gleba “B”, situado na Rua Alexan-
dre Detogni, lado ímpar, distante 35,10 metros da Avenida 
Francisco Alves de Oliveira, neste município e comarca de 
Jaboticabal, na quadra compreendida pela Rua Alexandre 
Detogni, Rua Tenente Garcia, Avenida Francisco Alves de 
Oliveira e Avenida João Batista Ferraz Sampaio, de formato 
regular, com as seguintes medidas, características e confron-
tações: mede 10,00 metros (dez metros) de frente e igual 
medida na linha dos fundos, por 25,00 metros (vinte e cinco 
metros) da frente aos fundos em ambos os lados, se confron-
tando pela frente com a Rua Alexandre Detogni; quem da 
citada via olha para o imóvel, pelo lado esquerdo confron-
ta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, lote 2-A (ma-
trícula número 11.699); pelo lado direito confronta com o 
imóvel da Rua Alexandre Detogni, lote 3 (matrícula número 
11.699), e pelos fundos com o imóvel da Rua Alexandre De-
togni, número 275 (matrícula número 45.305), perfazendo 
uma área de 250,00 metros quadrados (duzentos e cinquenta 
metros quadrados), cuja exata localização acha-se retrata-
da no desenho abaixo. A regularização fundiária do imóvel, 
possibilitará a abertura de nova matrícula para a fração des-
tacada 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, contados da última publicação, nos 
termos do item 294.2 Cap. XX das NSCGJSP. Jaboticabal, 
23 de novembro de 2017. Eu, José Pedro Júnior, Substituto 
do Ofi cial, digitei e subscrevi.

 
                             O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
            
                                                        JOSÉ PEDRO JÚNIOR

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 Ju-
rídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido 
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 o espólio de VICTÓRIO DETOGNE, 
representado por seus herdeiros e pela viúva meeira GENY 
JOSÉ DE PAULA DETOGNE,  residente e domiciliada nesta 
cidade, na Rua Francisco Alves de Oliveira, número 1.005, 
depositou nesta Serventia os documentos exigidos nos itens 
293 e 294, Cap. XX das Normas de Serviço da E. Corregedo-
ria Geral da Justiça, para  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
DO IMÓVEL, indicado como lote 02-A, da Gleba B, 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 02-A, da Gleba 
“B”, situado na Rua Alexandre Detogni, lado ímpar, distante 
25,10 metros da Avenida Francisco Alves de Oliveira, neste 
município e comarca de Jaboticabal, na quadra compreendi-
da pela Rua Alexandre Detogni, Rua Tenente Garcia, Aveni-
da Francisco Alves de Oliveira e Avenida João Batista Ferraz 
Sampaio, de formato regular, com as seguintes medidas, ca-
racterísticas e confrontações: mede 10,00 metros (dez metros) 
de frente e igual medida na linha dos fundos, por 25,00 metros 
(vinte e cinco metros) da frente aos fundos em ambos os la-
dos, se confrontando pela frente com a Rua Alexandre Detog-
ni; quem da citada via olha para o imóvel, pelo lado esquerdo 
confronta em parte com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, 
lote 1 (matrícula número 11.699) e em parte com o imóvel da 
Avenida Francico Alves de Oliveira, número 1.027 (matrícula 
número 10.269); pelo lado direito confronta com o imóvel da 
Rua Alexandre Detogni, lote 2-B (matrícula número 11.699), 
e pelos fundos com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, nú-
mero 275 (matrícula número 45.305), perfazendo uma área de 
250,00 metros quadrados (duzentos e cinquenta metros qua-
drados), 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 aver-
bação 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, po-
dendo a regularização ser impugnada no prazo de quinze dias, 
contados da última publicação, nos termos do item 294.2 Cap. 
XX das NSCGJSP. Jaboticabal, 23 de novembro de 2017. Eu, 
José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

 
                             O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
            
                                                        JOSÉ PEDRO JÚNIOR

A Vivo informa que devido rompimento na rede de cabo metálico da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de TAIAÇU, tiveram seu funcionamento prejudicado 
no dia 27/11/2017 das 11h05 às 17h09 do dia 28/11/2017. Assim que houve a 
ocorrência a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram o lance 
de cabo danificado.

Comunicado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O “Clube Pioneiros da Sela”, na forma de seu Estatuto Social, 
convoca seus associados quites com a tesouraria, para realiza-
ção de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo 
dia 11 de Dezembro de 2017, na sede do clube, às 19:30 horas 
em primeira convocação com metade mais um dos sócios e após 
30 minutos, em segunda convocação com qualquer número, para 
tratativa de assuntos de interesse dos associados.

 - Eleição da nova diretoria administrativa
 

Estephan Hani Ferreira de Matos
Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A MARCIO RODRIGUES e  
LEONARDO GOMES RODRIGUES, esse último na quali-
dade de único fi lho e herdeiro de MARIA HELENA GOMES 

RODRIGUES, falecida aos 17/02/2016.
(Prenotação 156.292 de 25/07/2017)

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

                       FAZ SABER a Márcio Rodrigues, RG nº 
184911357-SSP/SP, CPF nº 122.452.318/05, brasileiro, proprie-
tário de estabelecimento comercial, e Leonardo Gomes Rodri-
gues, brasileiro, CPF nº 385.573.628/62, esse último na qualida-
de de único fi lho e herdeiro de Maria Helena Gomes Rodrigues, 
CPF nº 042.368.868/55, todos com o último endereço nesta cida-
de, na Rua São Sebastião, número 574, apto 114, centro, que nos 
termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa 
Econômica Federal, credora fi duciária do contrato de fi nancia-
mento imobiliário nº 144440315255, garantido pela alienação 
fi duciária, registrada sob nº 05 na matrícula nº 44.585, que grava 
o imóvel situado nesta cidade, na Rua São Sebastião, número 
574, apartamento 114, Condomínio Edifício Residencial Acapul-
co, centro, vem lhes notifi car para cumprimento das obrigações 
contratuais principais e acessórias relativas ao pagamento das 
parcelas vencidas números 45, 46, 47 e 48, apurado pela cre-
dora até o dia 24/07/2017, no valor total de R$12.503,79 (doze 
mil, quinhentos e três reais e setenta e nove centavos), sujeito à 
atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de co-
brança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a compare-
cerem no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jabo-
ticabal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 ho-
ras, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pagamento 
do débito acima mencionado e mais o valor de R$484,90 (qua-
trocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), referente 
as custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados 
de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado ga-
rante à credora fi duciária o direito de consolidação da proprieda-
de do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 
9.514/97, de forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a proprieda-
de do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal.

                       Para conhecimento dos interessados e para que 
não aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será 
publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboti-
cabal, 29 de novembro de 2017. Eu, José Pedro Júnior, Substituto 
do Ofi cial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

CENTRO ESPÍRITA CAIBAR SCHUTEL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o Artigo 19, Capítulo IV dos Estatutos, fi cam con-
vocados os Senhores Associados do Centro Espírita CAIBAR SCHU-
TEL a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em sua séde social, 
na rua Dr. Antonio Ferreira nº 33, no dia 16/12/2017, às 20 horas, a fi m 
de procederem à eleição e posse de sua diretoria para o biênio 2017 a 
2019.

De acordo ainda com  o Artigo 22, não havendo número legal de 
associados para a primeira convocação, a Assembléia será realizada 
trinta minutos após, com qualquer número de sócios presentes.

Jaboticabal, 28 de novembro de 2.017.
BENEDITO GABRIEL DOS ANJOS - PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
Nº 01/2015

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso de suas atribuições, vem 
CONVOCAR a candidata classificada em 3º (terceiro) lugar no cargo 
de ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, do Concurso 
Público nº 01/2015 deste Poder, a senhora TATIANA BERCHIERI MI-
RANDA PALAZZO, portadora do RG nº 33.415.355-4/SP, em razão da 
inabilitação do candidato classificado em 2º (segundo) lugar e decorri-
do o prazo recursal.

A candidata convocada deverá apresentar-se no Departamento 
de Administração e Recursos Humanos da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, sito a Rua Barão do Rio Branco nº 765, centro, Jaboticabal-SP, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do telegrama 
ou publicação deste Edital, de segunda a sexta-feira, das 7:30h as 
11:30h ou das 13:00h as 17:00h, para entregar os documentos neces-
sários para a respectiva admissão. 

Informamos que o não comparecimento no período supracitado 
configura o desinteresse pelo cargo.

Jaboticabal, 01 de dezembro de 2017.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

PORTARIAS

Nº 56, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017 – CONCEDE, a pedido 
da funcionária SOLANGE MARY FERNANDES, lotada no Departa-
mento Contábil e Financeiro, Licença Prêmio em gozo, de 11/12/2017 
a 20/12/2017.

Nº 57, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017 – EXONERA, a partir 
de 30/11/2017, o Assessor de Gabinete WILSON APARECIDO RA-
MIRO, lotado no gabinete do vereador Carmo Jorge Marques Reino.

Nº 58, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017 – NOMEIA, a partir de 
01 de dezembro de 2.017, WILSON APARECIDO RAMIRO JUNIOR, 
para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete, lotado no Gabinete do 
vereador Carmo Jorge marques Reino.
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Jaboticabal recebe Praça Dr. Joaquim Batista 
revitalizada para o fi nal de ano

Quem passa pelo local pode acompanhar os últimos detalhes da recuperação das fontes, banheiros e projeto paisagístico
Quem acompanhar a progra-

mação de fi nal de ano na Praça 
Dr. Joaquim Batista vai confe-
rir a grande revitalização que 
está acontecendo no local. Nas 
últimas semanas, a Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos 
promoveu uma série de benfei-
torias, inclusive recuperando a 
tradicional fonte luminosa e as 
outras duas fontes que estavam 
abandonadas.

“A Praça Dr. Joaquim Batista 
é um ponto importante de nos-
sa cidade, localizada em frente 
a nossa Catedral e o ponto de 
encontro de muitas famílias. 

Para receber 2018 com boas vi-
brações, nada melhor que recu-
perar um dos cartões-postais de 
nossa cidade”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

O projeto contempla toda a 
praça, com reforma das fon-
tes, banheiros, recuperação de 
pisos, iluminação, reforma do 
coreto, pintura e novo projeto 
paisagístico com a poda de 
árvores e a retirada das que 
estão mortas. “Que a popula-
ção possa utilizar esse espaço 
e nos ajude em sua conserva-
ção”, declara o secretário de 
Obras e Serviços Públicos, 

José Carlos Abreu.
Programação de fi nal de 

ano – A prefeitura prepara 
uma programação especial 
para dezembro na Praça Dr. 
Joaquim Batista. O local vai 
receber uma feira gastronômi-
ca, apresentações culturais e 
Papai Noel.

“Jaboticabal vive um novo 
tempo e nada melhor que ver 
nossa população celebrar a 
chegada do Natal em uma 
praça revitalizada. Que todos 
possam prestigiar a programa-
ção ao lado de seus familia-
res”, fi naliza Hori.  

Córrego Rico comemora 100 anos com programação especial

Pipoca, cinema, futebol, 
baile com música ao vivo, ca-
sinha de bolinha, orquestra, 
corte de cabelo, eventos reli-
giosos e de saúde. Não impor-
ta a idade, gosto musical ou 
religião, a Prefeitura de Jabo-
ticabal preparou uma série de 
ações para comemorar os 100 
anos do distrito de Córrego 
Rico em grande estilo – de 11 
a 17 de dezembro.

As crianças terão sessão 
de cinema com pipoca, papai 
noel, pintura facial, escultura 
em bexiga, pula-pula, tobogã 
e casinha de bolinha. Os adul-
tos vão se divertir ao som de 
Luana Costa e da Orquestra 
Redenção. “Ainda tem mui-
tas coisas para fazer no nosso 
maior distrito e, aos poucos, 
podem ter certeza que vamos 
colocar a casa em ordem. Te-
nho um enorme carinho pelos 
moradores dos nossos distri-
tos e vamos trabalhar ainda 
mais em 2018 para atendê-los 
como merecem”, reafi rma o 

prefeito José Carlos Hori.
O domingo (17) será mar-

cado por uma extensa progra-
mação, que começa às 8h e 
segue até as 18h, com torneio 
de futebol, corte de cabelo e 
maquiagem, recreação infan-
til, chegada do papai noel e 
premiação de um concurso.

Redação – Os alunos da 
EMEB Tereza Noronha de Car-
valho participam de um concur-
so de redação com o tema “Ser 
feliz em Córrego Rico”. Os 
vencedores serão conhecidos 
no domingo e vão ganhar uma 
bicicleta (1º lugar), uma mochi-
la e um kit de livros (2º lugar) 
e vale cinco taças de sorvete e 
um livro (3º lugar). Os prêmios 
foram doados pela ACIAJA, 
CDL, AGCIP, Ice By Nice e Li-
vraria Lápis de Ouro.

Confi ra a programação 
completa:

Dia 11 de dezembro – se-
gunda-feira

10 h – Passeata de contra a 
Dengue, Zika, Febre amarela 

Jubileu de Jequitibá recheado de atrações, com palestras, integração, 
brindes e muitas atividades ao ar livre

e Chikungunya
Dia 12 de dezembro – ter-

ça-feira
14 h – Palestra com Dr. 

Paulo sobre saúde bucal
Local – Sala da Igreja
Dia 14 de dezembro – quin-

ta-feira
14 h – Palestra com Dra Gi-

selle sobre hipertensão
Local – Sala da Igreja
19h30 – Apresentação da 

Orquestra Redenção e Exibi-
ção do Vídeo em comemora-
ção aos 100 anos Distrito

Local – Quadra a Escola
Dia 15 de dezembro – sex-

ta-feira
A partir das 8 horas – Aten-

dimento Odontológico no ôni-
bus, aferição de PA e dextro

Local - Assentamento
19h30 - Sessão de Cinema 

com pipoca e exibição do ví-
deo em comemoração aos 100 
anos Distrito

Local – Praça – em frente 
a igreja

Dia 16 de dezembro – sá-

bado
19h30 – Missa
Local – Igreja de São João 

Batista
21h – Baile de Aniversário 

do Distrito
Luana Costa e Banda
Local – Quadra da Escola – 

entrada gratuita
Dia 17 de dezembro – do-

mingo
8 h - Torneio de futebol de 

campo e Trio Elétrico
Local – Campo de Futebol
9 h – Corte de Cabelo e ma-

quiagem
Local – Quadra da Escola
Das 14 às 16 horas - Recre-

ação: pintura facial – escultu-
ra em bexiga, pula pula, tobo-
gã e casinha de bolinha

Local – Quadra da escola
15h30 – Chegada do Papai 

Noel
17 horas – Premiação do 

concurso e apresentação de 
dança com alunas da Prof. Va-
léria Moreno

Local – Trio Elétrico




