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1º Boi no Rolete em prol ao Hospital e Maternidade 
Santa Isabel acontece no domingo (28)

Acreditando na 
união de forças e 
na solidariedade da 
população de Jabo-
ticabal, um grande 
e animado almoço 
está sendo prepara-
do para o domingo 

Convite pode ser adquirido na loja 100% Básico, localizada no 
Jaboticabal Shopping, ou na secretaria do Hospital

(28), a partir das 11h, 
na Estação de Even-
tos Cora Coralina. 
Denominado ‘Boi no 
Rolete’, o evento terá 
renda revertida para 
o Hospital e Materni-
dade Santa Isabel. A 

Prefeitura de Jaboti-
cabal apoia e cedeu o 
espaço para a realiza-
ção do evento.

Prefeitura inicia limpeza da Marginal 
Carlos Berchieri

A última limpeza foi realizada 
no fi nal de dezembro. Com as 

chuvas, equipe volta 
novamente para roçar e 
capinar toda a avenida

Desde o início da semana, as equipes da 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos re-
alizam a operação “Cidade Linda é Cidade 
Limpa”. Nesta semana, a capinação acontece 
na Nova Aparecida, Santa Luzia, Vila Indus-
trial, Recreio dos Bandeirantes e Vila Simo-
ne.

Jaboticabal está entre as 
melhores unidades do 

Banco do Povo

Acumulando bons resultados e com desempenho crescente, o 
Banco do Povo Paulista – BPP, de Jaboticabal, está entre as 100 uni-
dades que mais contribuíram com o desenvolvimento das peque-
nas empresas e informais, com empréstimos de microcréditos. Em 
2017, foram mais de meio milhão de reais liberados.

Município volta a se destacar e unidade 
segue na contramão da crise

Casa Maria: 
inauguração 

será 
em 2 de 
fevereiro

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa 
que alterou a data de 
inauguração da Casa 
Maria. O evento, que 
aconteceria na quar-
ta-feira (24).

Operação tapa-buraco retoma 
cronograma de trabalho
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O futuro da educação é agora

Por Wellington Argolo

A educação prepara pro-
fi ssionais para a vida em 
sociedade e, principalmen-
te, para o mundo do traba-
lho. Todas as técnicas, os 
ensaios, os planejamentos 
e as lições são projetados 
para atender às demandas 
do futuro. 

E o futuro é agora! Com 
alunos mais conecta-
dos e ágeis, nossa forma 
de ensinar mudou. Para 
acompanhar essas trans-
formações, é preciso de-
senvolver atividades com 
qualidade e promover um 
ensino que seja interes-
sante e faça sentido para a 
comunidade escolar e para 
a sociedade. 

Envolver estudantes, 
docentes e funcionários 
em projetos baseados em 
metodologias ativas de en-
sino abre caminhos para 
a educação que conhece-
mos como a “do futuro”. 
Também é preciso inten-
sifi car esses movimentos 
para termos a sensação 
de começar o ano com o 
pé direito e, no fi m dele, o 
sentimento de dever cum-
prido.

No Senac Jaboticabal, o 
compromisso para 2018 

Inscrições para 1ª turma do Time do Emprego 
de 2018 terminaram na sexta-feira (26)

Os interessados em 
participar do programa 
oferecido pela Prefei-
tura de Jaboticabal, em 
parceria com o Governo 
do Estado de São Paulo, 
tiveram até sexta-feira 
(26) para fazer a inscri-
ção na primeira turma 
do Time do Emprego de 
2018.

“O Time aborda uma 
série de assuntos opor-
tunos na hora de plei-
tear uma vaga. Os par-
ticipantes aprendem 
como se portar em uma 
entrevista, confecção 
de currículos e partici-
pação de dinâmicas de 
grupo”, convida o se-
cretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
José Vantini Júnior.

Os interessados de-

Interessados, procuraram o Posto de 
Atendimento ao Trabalhador

Vestibular Univesp 2018: 
gabarito já está disponível

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa aos 
participantes do vesti-

Participantes do vestibular devem acessar o 
site www.vunesp.com.br/uvsp1703

Casa Maria: inauguração será 
em 2 de fevereiro

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa 
que alterou a data 
de inauguração da 
Casa Maria. O evento, 
que aconteceria na 
quarta-feira (24), foi 
transferido para 02 
de fevereiro, às 9h. A 
mudança foi neces-
sária para fi nalizar 
a documentação da 
nova unidade para o 
início das atividades.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-8301.

vem procurar o Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador no Paço Muni-

cipal com seu RG, CPF, 
Carteira de Trabalho e 
Título Eleitoral.

bular da Univesp que 
o gabarito das provas 
realizadas no último 

domingo (21) já está 
disponível no site da 
instituição.

“Os candidatos po-
dem acompanhar todo 
processo por meio do 
site oficial da insti-
tuição. Basta acessar 
o link www.vunesp.
com.br/uvsp1703, di-
gitar os dados pesso-
ais e acessar o gaba-
rito da prova”, afirma 
o secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte 
e Lazer, Adilson Mar-
tins.

O polo de Jaboticabal 
conta com os cursos de 
Engenharia da Compu-
tação, Engenharia de 
Produção, Tecnólogo 
em Políticas Púbicas e 
Pedagogia. 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

ANA LAURA

Ela arrasa e não é à toa 
que integra o time de mo-
delos da bombástica First 
Models. Isso signifi ca que 
a bela tem tudo para ar-
rebentar no mercado da 
moda. Natural da cida-
de de Batatais, Ana Lau-
ra tem uma determinada 
beleza que difi cilmente 
passará despercebida. A 
bela  tem 1,73 de altura 
e é daquelas que surgem 
como um farol em meio à 
multidão. Sua beleza dei-

xa qualquer um de quei-
xo caído.

Não duvide que ela vai 
brilhar muito mais, pois 
sempre traz consigo a 

humildade e profissio-
nalismo, dois ingredien-
tes perfeitos para uma 
carreira de muito suces-
so.

segue premissas inovado-
ras da proposta pedagógi-
ca. Temos como principal 
comprometimento enga-
jar o grupo educacional 
na construção de proje-
tos que sistematizem as 
diretrizes, expectativas e 
necessidades da comuni-
dade escolar. Nossas prá-
ticas ganham ainda mais 
relevância ao permitir que 
cada aluno exerça e desen-
volva seu protagonismo, 
expressando suas diferen-
ças e singularidades para 
defi nir seus caminhos de 
atuação, sem perder a re-
ferência de conjunto.

Além disso, amplia-
remos as ações para fo-
mentar os três pilares de 
atuação da unidade: as 
relações institucionais, o 
compromisso com os alu-
nos e a responsabilidade 
com os funcionários. 

Uma das propostas é 
manter o Senac antenado 
com as tendências do mer-
cado, do país e da região. 
Isso permite que a insti-
tuição identifi que oportu-
nidades de negócios e ino-
vação, adeque o portfólio 
e os serviços às necessida-
des locais de capacitação 
profi ssional. O objetivo é 
promover o diálogo direto 
com as entidades comer-
ciais e as cidades da nos-
sa área de atuação, forta-
lecendo o relacionamento 
com todos. 

Nesse contexto, segui-
mos com a próxima dire-
triz: exercer educação de 
forma integral, estimulan-
do a autonomia dos alunos 
e a atitude empreendedo-
ra para oferecer melhores 
profi ssionais ao mercado. 

A premissa é estreitar, 
cada vez mais, a distân-
cia entre o aprendizado 
e o mundo do trabalho. 
Docentes, técnicos e co-
ordenadores já estão com 
o olhar focado para apro-
ximar a teoria da prática. 
Vivências educacionais e 
novos espaços de estudo 
prometem transformar a 
visão dos alunos e, conse-
quentemente, aumentar a 
empregabilidade e a quali-
dade dos serviços na nos-
sa região. A metodologia 
do Senac faz com que o es-
tudante saia da formação 
preparado para atuar no 
universo profi ssional.

Internamente, o com-
promisso é continuar a de-
senvolver nossas equipes 
e otimizar processos por 
meio da educação corpo-
rativa e de encontros pe-
dagógicos. A excelência 
já permeia os nossos pro-
fi ssionais, mas o intuito é 
aprimorar a ação educa-
cional com a capacitação 
dos docentes e potenciali-
zar as suas competências. 

A educação é ativa. Deve 
ser renovada por movi-
mentos cíclicos e contínu-
os, como discussões, aper-
feiçoamento das práticas, 
defi nição de referenciais 
pedagógicos institucio-
nais, revitalização do mo-
delo escolar, promoção de 
ofi cinas, reuniões, diálo-
gos, debates e pesquisas 
com todos os representan-
tes educacionais e a comu-
nidade.

O processo educacional 
está em constante mudan-
ça e estamos de olho nele!

*Wellington Argolo é ge-
rente do Senac Jaboticabal.

Luciano “BALA DE 
PRATA”. No dia 29/01, 
você comemorará mais 
um aniversário. Um mo-
mento especial, porque 
Deus deu à natureza a 
capacidade de desabro-
char a cada nova esta-
ção, e a nós a capacida-
de de recomeçar a cada 
ano.

Desejamos a você, 
muito amor, paz, saúde e 
muitas alegrias.

Fazer aniversário é 
amadurecer um pouco 
mais e olhar a vida como 
uma dádiva de Deus.

Parabéns... de seus fa-
miliares e amigos.

Vichi Vichi Vicheeee
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Alimento de qualidade

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

O governador Geraldo Alck-
min vetou o Projeto de Lei “Se-
gunda sem Carne” - que proibia 
os estabelecimentos públicos 
de oferecerem à população a 
proteína animal às segundas-
-feiras sob pena de multa – fez 
bem! Afi nal, não é papel do 
Estado interferir nas escolhas 
alimentares da população. Ele 
defendeu a ideia ao dizer que 
cerceava o “direito das pesso-
as” e sua capacidade de “tomar 
decisões sobre sua própria 
alimentação”. Está com toda 
razão.Não é função do Estado 
deliberar sobre o cotidiano das 
pessoas, ainda mais levando 
em conta uma iniciativa que 
ataca frontalmente nossa pro-
dução de proteína animal, feita 
com qualidade, sustentabilida-
de, saudabilidade e campeã de 
exportações. A carne alimenta 
e nutre, mas também auxilia a 
economia e transforma a vida 
do produtor rural e de sua fa-
mília, desconsidera-se a res-
ponsabilidade do produtor ru-

mentos realizada pelo Instituto 
Biológico, que identifi ca se há 
algum defensivo em desacordo 
com a lei sendo utilizado em 
determinada cultura. Também 
pelo IB, analisamos a conformi-
dade dos produtos comerciali-
zados pelo Ceasa Campinas.

Nosso Instituto de Tecnolo-
gia de Alimentos (Ital) recente-
mente foi contratado pelo Tri-
bunal de Contas do Município 
de São Paulo (TCM-SP) com o 
objetivo de avaliar se as com-
pras de alimentos destinados à 
merenda escolar da cidade de 
São Paulo seguiram as especi-
fi cações técnicas defi nidas nos 
editais de aquisição para garan-
tir uma alimentação de quali-
dade aos nossos estudantes.
Além disso, no Estado de São 
Paulo, há 22 anos não registra-
mos nenhum foco de aftosa – 
sendo que na última etapa de 
vacinação batemos um novo 
recorde de animais imuniza-
dos contra aftosa e contra bru-
celose. O Estado é reconhecido 
pela Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE) como livre 
de febre aftosa com vacinação, 
situação sanitária resultado 
do trabalho de todo o setor 
pecuário paulista.É carne de 
qualidade para o povo paulista 
e para alimentar o mundo via 
nossa fortíssima exportação 
de proteína animal. O Brasil 
é líder e referência global na 
produção de carnes, posicio-
nando-se entre os primeiros 
exportadores de carne de aves 
(1º lugar), bovina (2º) e suína 
(4º), além dos couros, genética 
e animais vivos. O setor como 

ral, que vende o alimento que 
ele e sua família consomem e 
fez sua lição de casa para não 
enfrentar problemas futuros de 
sanidade.

Nosso papel, como Secretá-
rio de Agricultura e Abasteci-
mento, é estimular a oferta de 
alimentos de qualidade e com 
saudabilidade, como temos 
feito a partir de diversos pro-
gramas seguindo orientação do 
governador Alckmin.

Ao proibir seu consumo de 
forma impositiva, desconside-
ra-se fatores importantes como 
este. Desvaloriza-se o árduo 
trabalho diário, com chuva, 
com sol, aos feriados e fi ns de 
semana, que o pecuarista rea-
liza em sua propriedade. Não 
é de modo arbitrário que es-
colhas tão importantes devem 
ser feitas.Respeitamos a opção 
de quem não consome carne e 
todo tipo de produtos de ori-
gem animal. Assim como é ne-
cessário que os adeptos dessas 
ideologias também respeitem 
quem não concorda com elas e 
não as traz para sua vida. Não 
podemos interferir no prato 
das pessoas.É o que fazemos, 
por exemplo, com o Programa 
Aplique Bem, executado por 
nosso Instituto Agronômico 
(IAC), treinando aplicadores 
de agroquímicos para que es-
ses produtos afetem o menos 
possível o equilíbrio ambien-
tal. Desde 2007, já treinamos 
quase 60 mil pessoas em São 
Paulo, em outros Estados bra-
sileiros e em países da África.

Um trabalho feito também 
via análise laboratorial dos ali-

um todo exportou US$ 18 bi-
lhões em 2017.

Somos também mundial-
mente reconhecidos pela OIE 
como área livre de Peste Suína 
Clássica, não temos ocorrência 
de Infl uenza Aviária em nossas 
granjas e enfrentamos de fren-
te o problema do greening na 
citricultura para continuar co-
locando suco de qualidade no 
copo das pessoas ao redor do 
mundo.

Para não sermos vítimas de 
paixões que se tornam verda-
des, estamos também revendo 
a legislação da agroindústria 
artesanal, confi ando no pro-
dutor rural e em sua respon-
sabilidade para levar à mesa 
um alimento com saudabili-
dade. Não abriremos mão de 
punições quando for o caso, 
mas não decidiremos algo tão 
importante sem ouvir a cadeia 
produtiva.

Nossa proposta de moder-
nização da legislação contou 
com a participação dos envol-
vidos em todos os elos da ca-
deia agroindustrial justamente 
para não sermos um governo 
impositivo e fechado ao diálo-
go. Uma decisão tão importan-
te não pode ser tomada por um 
pequeno grupo, infl uindo na 
vida de tantas outras pessoas.

Uma dieta equilibrada, com 
diversos tipos de carnes, uma 
rica salada com hortifrútis e 
o acompanhamento de nosso 
tradicional arroz com feijão 
garante saúde, vida. Nosso ali-
mento é saudável e tem quali-
dade.

Bom apetite!

NÃO PERCA

Pr. Anastácio Martins

Nunca perca o ânimo! 
Muitas pessoas têm desis-
tido por não ver nenhuma 
saída. Ao invés de confi ar 
no Senhor e deixá-Lo ser o 
primeiro na sua vida, alguns 
preferem fazer as coisas da 
sua própria maneira. Ele co-
nhece todo o caminho que 
você terá que percorrer, para 
obter as grandes vitórias. O 

za, Deus nunca o deixará so-
zinho, sempre estará ao seu 
lado. Não importa o que o 
inimigo fêz ou está fazendo, 
para lhe tirar da presença 
do Senhor. Saiba que Deus 
já preparou um escape para 
você. Nunca perca o ânimo, 
esforça-te e seja corajoso, 
não cesse de buscar o Se-
nhor em oração e na leitura 
da Palavra. Ele te mostrará 
todo o caminho que você 
deve andar e como vencer 
cada tentação. Levanta-te 
e persevere no Senhor. Ele 
já venceu, não tenha medo. 
Ele vai à sua frente abrindo 
os caminhos para você pas-
sar. Mas se você desanimar 
ou recusar ajuda Dele, você 
nunca saberá o sabor da vi-
tória. Quantos que não gos-
tariam de ter esta oportuni-

próprio Jesus falou que te-
ríamos muitas afl ições, ou 
seja, angústia, dor, solidão e 
etc. Tudo isso o mundo nos 
causaria para nos fazer so-
frer e querer desistir da vida 
maravilhosa que Ele com-
prou com o Seu próprio san-
gue naquela cruz. Você deve 
ser determinado, não aceitar 
a derrota, nem o fracasso, 
mas fi car fi rme diante da 
tempestade, ainda que ela se 
mostre mais forte e invencí-
vel. Deus está com contigo 
e lhe dará um grande livra-
mento. Jesus está dizendo: 
Tenha bom ânimo! Eu venci! 
Você também vencerá! É im-
possível você perecer. Nun-
ca vi uma pessoa que serviu 
a Deus com todo o coração e 
foi fi el em tudo, padecer ne-
cessidade. Pode ter a certe-

dade que você está tendo de 
fazer a coisa certa? Tenho 
certeza que muitos, que dei-
xou passar, pensando que 
estavam fazendo a coisa cer-
ta. Quando foram ver, já era 
tarde. Aproveite, não deixe 
essa porta se fechar. Ela está 
aberta hoje para você fazer 
a diferença, não só na sua 
vida, mas na vida de mui-
tas pessoas que ainda não 
conhecem o senhor Jesus 
Cristo. Anima-te no Senhor. 
Ele fortalecerá o seu cora-
ção. Leia João 16:33. 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. facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com

O ESPÍRITO É LUZ, INTELIGÊNCIA E PODER

A  ARTE DE VIVER - SER FELIZ HOJE, AGORA!

O espírito encarna para 
aprender as lições da vida. O 
relacionamento dentro da fa-
mília faz com que haja enten-
dimento entre todos, apesar 
da existência ser de caráter 
diferente, no modo de pensar 
e agir, nascendo semelhanças 
e pontos de vista iguais para 
somar a paz e a união. Tudo 
muda com o tempo. O relacio-
namento é muito importante 
e necessário para a evolução 
de cada um dos familiares. O 

Muitas vezes perdemos 
a oportunidade de sermos 
feliz porque fi camos remo-
endo nossas angústias, nos-
sas mágoas, principalmente 
do passado. Em meio a tan-
tos problemas que temos 
que enfrentar no dia a dia, 
não vemos quantos peque-
nos milagres acontecem em 
nossa vida.

Certa vez um homem es-
tava caindo num barranco e 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

espírito precisa encontrar no 
seu semelhante qualidades 
e conhecimentos de que não 
possui, criar condições para 
nascer as virtudes e os ensi-
namentos na troca de quali-
dades, num aprendizado mú-
tuo. O progresso vem com o 
tempo, em situações que se 
exige de cada um uma renún-
cia aos bens materiais, e num 
trabalho a longo prazo um 
treinamento de humildade.     

TODOS OS ACONTECIMEN-
TOS SE ESTENDEM

As mudanças se operam 
em diferentes situações den-
tro da vida material. Encar-
nados, onde são registrados 
acontecimentos que exigem 
transformações parciais e 
totais modifi cações radicais, 
para acertos previstos nas 
encarnações, na LEI DO KAR-
MA, de causa e efeito. dentro 
de um passado distante, nas 
vidas sucessivas.      

O ESPÍRITO VEM A ESSE 
MUNDO PARA EVOLUIR

Todos nós precisamos 
aproveitar o tempo. Temos 
que organizar e planifi car 
um trabalho, para desenvol-
vermos e desfrutarmos de 
benefícios a curto e a longo 
prazo. Dentro de nosso livre 
arbítrio, realizarmos nossos 
compromissos, onde atraves-
samos quatro fases dentro 
das encarnações: infância, 
mocidade, madureza e velhi-
ce. Somos trabalhadores do 
tempo e viemos para evoluir.         

VAMOS ALCANÇAR O OBJE-
TIVO

A afi nidade de sentimen-
tos positivos ou negativos, 
inferiores ou superiores, co-
ordenam as vidas sucessivas, 
onde o livre arbítrio aparece 
como ponto importante nas 
decisões e resoluções, dentro 
dos valores que nos são apre-
sentados no relacionamento 

da família.   
O relacionamento exige 

transformações, onde cada 
um de nós acende um mun-
do próprio, estagiando nos 
deveres e obrigações mate-
máticas, deixando de lado a 
ignorância, as falhas e cami-
nhos que não condizem com 
as lições que recebemos.   

OS MUNDOS CRESCEM COM 
A EVOLUÇÃO

A disciplina, método e or-
dem, são condições que se 
confundem para um só fi m, 
fi rmando o principio de efi ci-
ência e abnegação. As causas 
da verdade, dentro dos di-
reitos de sobrevivermos, de 
seguirmos caminhos que nos 
conduzem a um fi m repleto 
de ações e reações            

A VIGILANCIA, O ALERTA, 
A ORAÇÃO, AS QUALIDADES, 
EQUILÍBRIOS, A LÓGICA E O 
RACIOCÍNIO SÃO ATRIBUTOS 
DO ESPÍRITO.

Bala de Prata

Versículos da Bíblia
O Senhor é meu pas-

tor e nada me faltará
No campo ou na cida-

de, comigo ele sempre 
estará.

Onde eu colocar os 
pés ele me abençoará.

Abrirá as portas do 
mundo para eu passar!!!

Amém.
Ooo  Vichii, vichii, vi-

chee!!!

se agarrou às raízes de uma 
árvore. No alto do barran-
co, havia um urso imenso 
querendo devorá-lo. O urso 
rosnava, babava e mostrava 
os dentes. Embaixo, pronta 
para engoli-lo quando caís-
se, havia uma onça. A onça 
embaixo, o urso em cima. 
Sentindo-se perdido, o ho-
mem olhou para o lado e 
viu um morango vermelho, 
lindo, suculento. Então ele 
esqueceu-se do urso e da 
onça, fez um esforço tre-
mendo, esticou-se todo, 
agarrou o morango e levou-
-o à boca. Foi um prazer 
imenso comer aquele mo-
rango.

Aí você pergunta: “Mas 
e o urso?” Ora, dane-se o 
urso e coma o morango! “E 
a onça?” Esqueça a onça e 
coma o morango!

Sempre existirão ursos e 
onças querendo nos devo-

rar. Mas mesmo assim pre-
cisamos saber comer os mo-
rangos da vida. Você pode 
dizer: “Mas eu tenho tantos 
problemas para resolver”! 
Aprenda que  os problemas 
não impedem ninguém de 
ser feliz, seja no trabalho, 
na família ou onde quer que 
você esteja. Coma o moran-
go. Pode não haver outra 
oportunidade como essa. 
Aproveite os bons momen-
tos da sua vida, não deixe 
para depois.

São tantos momentos im-
portantes que temos para 
aproveitar, mas os proble-
mas que surgem nos cegam, 
e não vemos os pequenos 
milagres que acontecem to-
dos os dias. 

O nascimento de um fi lho, 
seus primeiros passos, seu 
primeiro dia na escola, seu 
primeiro emprego. Aprovei-
te e curta cada momento.

O dia do seu aniversário, 
os abraços dos amigos, os 
telefonemas, os presentes 
simples, mas repletos de 
amor e amizade sincera.

As pequenas vitórias con-
quistadas com muito esfor-
ço, sua casa, simples, mas 
aconchegante. Um almoço 
com a família reunida, rin-
do e partilhando alegrias e 
emoções. 

Os problemas sempre 
existirão e mais cedo ou 
mais tarde serão resolvidos. 
A vida, você queira ou não, 
passa rapidamente. Por isso 
o momento certo para ser 
feliz é agora. Os ursos e as 
onças sempre aparecerão, 
não se preocupe com eles. 
Eles  vem e vão. 

Esqueça os ursos e as on-
ças, coma os morangos!

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

LUIS CARLOS 
FERNANDES
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Prefeitura convida para segunda audiência pública do 
Plano de Mobilidade Urbana

Resultados de pesquisas e levantamentos serão apresentados; participação popular é fundamental
A Prefeitura de Ja-

boticabal continua os 
trabalhos para me-
lhorar o trânsito e a 
mobilidade para mo-
toristas e pedestres 
de Jaboticabal. No 
dia 7 de fevereiro, às 
19h, na Câmara Muni-
cipal, será realizada 
a segunda audiência 
pública do Plano de 
Mobilidade Urbana - 
PlanMob. A presença 
da população é fun-
damental para a cons-
trução de uma cidade 
melhor.

“Na primeira audi-
ência tivemos a opor-
tunidade de expor e 
discutir as dificul-
dades encontradas 
e abrir espaço para 
a sociedade para fa-
zer apontamentos. 

Depois, foi realiza-
da uma pesquisa de 
campo e agora vamos 
conhecer esses re-
sultados para definir 
quais serão os próxi-
mos passos”, explica 
o secretário de Plane-
jamento, Paulo Pola-
chini.

O PlanMob tem tra-
balhado com um cro-
nograma de estudos, 
reuniões e audiências 
públicas. “Convido 
toda a população, ini-
ciativa privada, asso-
ciações e entidades 
de classe para discu-
tirmos mobilidade e 
contribuir com Jabo-
ticabal”, finalizou o 
secretário.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-3320.

Câmara de Jaboticabal faz sessões 
extraordinárias na quinta-feira (25/01)

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal se reuniram 
em sessões extraordi-
nárias na quinta-feira 
(25/01), às 16h30, 

para a leitura, discus-
são e votação do Pro-
jeto de Lei nº 96/2018. 
A matéria, protocolada 
com pedido de trami-
tação em regime de ur-

gência pelo Poder Exe-
cutivo na terça-feira 
(23/01), abre um cré-
dito adicional especial 
de R$ 2.755.710,00 no 
orçamento de 2018 da 

Prefeitura Municipal.
Segundo o texto, 

o crédito será usado 
para a execução de 
serviços técnicos es-
pecializados do pro-
jeto de ordenamento 
territorial da área ur-
bana de Jaboticabal. 
Na prática, o projeto 
deve permitir à pre-
feitura modernizar as 
formas de captação de 
dados dos imóveis no 
município e possibili-
tar uma varredura da 
área urbana por meio 
de geoprocessamento 
de imagens e dados es-
paciais. 

De acordo com a 
prefeitura, as informa-
ções captadas através 
de imagens digitais 
em projeção carto-
gráfica (ortoimagens) 
de toda extensão ur-
bana, ou em processo 
de urbanização, serão 
utilizadas na atualiza-

ção da base de dados 
do Cadastro Técnico 
Municipal. Os dados 
também devem servir 
para a atualização da 
base de dados do Ca-
dastro Mobiliário Mu-
nicipal; na incorpora-
ção dos dados físicos 
territoriais no Sistema 
de Gestão Tributária; 
além de garantir a atu-
alização da Base Veto-
rial através de digitali-
zação e espacialização 
das quadras, lotes e 
edificações do municí-
pio. 

Também está previs-
to o desenvolvimen-
to de aplicação móvel 
para coleta de dados 
em campo, permitindo 
a coleta de fotos digi-
tais dos imóveis com 
resolução que permita 
identifi car a numera-
ção predial; coleta de 
dados para o Cadastro 
Mobiliário, identifi can-

do as atividades eco-
nômicas e categorizan-
do conforme defi nição 
do setor; coleta dos 
dados de infraestru-
tura urbana, identifi -
cando a existência de 
pavimentação e tipo, 
guias e sarjetas, rede 
elétrica e iluminação.

O geoprocessamento 
deve ainda permitir à 
prefeitura fazer a aná-
lise das unidades au-
tônomas entre a base 
de dados atualizada e 
a já existente no ca-
dastro, destacando as 
desconformidades e 
permitindo a notifi-
cação destes imóveis. 
O sistema de atendi-
mento ao cidadão e di-
fusão dos dados pela 
internet também estão 
entre as ações que de-
vem ser colocadas em 
prática caso a abertura 
de crédito seja apro-
vada.
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Abertura de crédito adicional no orçamento da 
Prefeitura é aprovada na Câmara de Jaboticabal 
Os vereadores da 

Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprova-
ram por maioria, na 
tarde de quinta-feira 
(25/01), em 2ª discus-
são e votação, o Proje-
to de Lei nº 96/2018. 
A matéria, de autoria 
do Poder Executivo, 
abre um crédito adi-
cional especial de R$ 
2.755.710,00 no orça-
mento de 2018 da Pre-
feitura Municipal para 
a execução do projeto 
de ordenamento terri-
torial da área urbana 
de Jaboticabal.

Três sessões extraor-
dinárias foram realiza-
das para a apreciação 
do projeto, uma para 
a leitura da matéria e 
outras duas para vota-
ção. O PL chegou a ter 
pedido de vista duran-
te a 1ª discussão e vo-
tação, a pedido do ve-
reador Beto Ariki (PSL), 
para tentar prorrogar 
a votação até o dia 5 
de fevereiro. Porém, 
o vereador Daniel Ro-
drigues (PSC) solicitou 

um tempo menor, de 
cinco minutos, posto 
em votação e aprovado 
pelo plenário confor-
me manda o Regimen-
to Interno da Câmara. 
Durante o tempo aber-
to pelo presidente da 
Casa, Dr. Edu Fenerich 
(PPS), o secretário de 
Planejamento, Paulo 
Polachini, que acom-
panhou as votações, 
esclareceu algumas 
dúvidas dos vereado-
res.

O objetivo da abertu-
ra de crédito, segundo 
o texto, é dar previsão 
orçamentária para a 
execução de serviços 
técnicos especializa-
dos para o projeto de 
ordenamento territo-
rial da área urbana de 
Jaboticabal. Na práti-
ca, o projeto deve per-
mitir à prefeitura mo-
dernizar as formas de 
captação de dados dos 
imóveis no município 
e possibilitar uma var-
redura da área urbana 
por meio de geoproces-
samento de imagens e 

dados espaciais. 
De acordo com a 

prefeitura, as informa-
ções captadas através 
de imagens digitais em 
projeção cartográfi ca 
(ortoimagens) de toda 
extensão urbana, ou 
em processo de urba-
nização, serão utiliza-
das na atualização da 
base de dados do Ca-
dastro Técnico Munici-
pal. Os dados também 
devem servir para a 
atualização da base de 
dados do Cadastro Mo-
biliário Municipal; na 
incorporação dos da-
dos físicos territoriais 
no Sistema de Gestão 
Tributária; além de ga-
rantir a atualização da 
Base Vetorial através 
de digitalização e es-
pacialização das qua-
dras, lotes e edifi ca-
ções do município. 

Também está previs-
to o desenvolvimen-
to de aplicação móvel 
para coleta de dados 
em campo, permitindo 
a coleta de fotos digi-
tais dos imóveis com 

resolução que permita 
identifi ca a numera-
ção predial; coleta de 
dados para o Cadas-
tro Mobiliário, identi-
fi cando as atividades 
econômicas e catego-
rizando conforme de-
fi nição do setor; coleta 
dos dados de infraes-
trutura urbana, identi-
fi cando a existência de 
pavimentação e tipo, 

guias e sarjetas, rede 
elétrica e iluminação.

O geoprocessamento 
deve ainda permitir à 
prefeitura fazer a aná-
lise das unidades autô-
nomas entre a base de 
dados atualizada e a já 
existente no cadastro, 
destacando as descon-
formidades e permitin-
do a notifi cação destes 
imóveis. O sistema de 

atendimento ao cida-
dão e difusão dos da-
dos pela internet tam-
bém estão entre as 
ações que devem ser 
colocadas em prática 
caso a abertura de cré-
dito seja aprovada.

A íntegra das ses-
sões está disponível 
na WebTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br)

Operação tapa-buraco retoma 
cronograma de trabalho

A Secretaria Munici-
pal de Obras e Servi-
ços Públicos reiniciou 
na última semana o 

trabalho de tapa-bura-
co em Jaboticabal. As 
equipes já percorreram 
várias ruas e avenidas 

e a operação deve ser 
intensifi cada nos pró-
ximos dias.

“Sabemos que janeiro 

é um mês de bastan-
te chuva e isso acaba 
aumentando a deman-
da por serviços. Mas 

estamos com as equi-
pes nas ruas cuidando 
da limpeza e tapando 
buracos em nossa ci-

dade”, destaca o se-
cretário da Pasta, José 
Carlos Abreu. 

De: Alexandre Rocha
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Operação tapa-buraco retoma cronograma de trabalho
Data: sexta-feira, 26 de janeiro de 2018 09:33:37
Anexos: tapa-buraco.jpg

Operação tapa-buraco retoma cronograma de trabalho
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos reiniciou na última semana o
trabalho de tapa-buraco em Jaboticabal. As equipes já percorreram várias ruas e avenidas e
a operação deve ser intensificada nos próximos dias.

“Sabemos que janeiro é um mês de bastante chuva e isso acaba aumentando a demanda por
serviços. Mas estamos com as equipes nas ruas cuidando da limpeza e tapando buracos em
nossa cidade”, destaca o secretário da Pasta, José Carlos Abreu.

Confira algumas ruas e avenidas beneficiadas pela operação tapa-buraco:

Rua/avenida Bairro
Edvaldo Ballini Jardim das Rosas
Carmino Ganga Jardim das Rosas
Naja Chueire Jardim das Rosas
Aldo Senen Jardim das Rosas
Atílio Artoni Jardim das Rosas
Fortunato Frascá Jardim das Rosas
Joaquim Garcia Cohab 1
Mário Guarita Cartaxo Cohab 1
Amália Vitta Cohab 1
Barão do Rio Branco Centro
13 de Maio Centro

--
Alexandre Rocha
Jornalista
MTB 79944/SP
(16) 3209-3305
(16) 3209-3379



6 SÁBADO, 27 DE JANEIRO DE 2.018

1º Boi no Rolete em prol ao Hospital e Maternidade 
Santa Isabel acontece no domingo (28)

Todo cuidado é pouco no combate ao 
mosquito Aedes Aegypti

Acreditando na 
união de forças e na 
solidariedade da po-
pulação de Jabotica-
bal, um grande e ani-
mado almoço está 
sendo preparado para 
o domingo (28), a par-
tir das 11h, na Estação 
de Eventos Cora Cora-
lina. Denominado ‘Boi 
no Rolete’, o evento 
terá renda revertida 
para o Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel. 
A Prefeitura de Jaboti-
cabal apoia e cedeu o 
espaço para a realiza-
ção do evento.

Convite pode ser adquirido na loja 100% Básico, localizada no Jaboticabal Shopping, ou na secretaria do Hospital

Saúde orienta que munícipes realizem monitoramento constante
O trabalho intenso de 

conscientização e com-
bate ao mosquito Aedes 
Aegypti realizado pela 
Prefeitura de Jaboticabal 
em 2017 não é garantia 
de descanso em 2018. 
As chuvas continuam e 
qualquer recipiente ex-
posto pode virar foco do 
transmissor da dengue, 
zyka e chikungunya. Os 
agentes de endemias 
continuam visitando ca-
sas em toda a cidade e 
contam com a ajuda da 
população.

“Continuamos empe-
nhados nessa batalha 
para que o bom traba-
lho em parceria com a 

população no último 
ano continue. Peço que 
continuem olhando seus 
quintais e eliminem pos-
síveis criadouros”, orien-
ta a secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

Ações conjuntas, em 
2017, garantiram que o 
município registrasse 
apenas 22 casos de den-
gue e nenhum caso de 
febre amarela, zyka ou 
chikungunya. 

Ações simples podem 
ajudar toda a população 
a fazer sua parte. Fisca-
lizar os bebedouros de 
água dos animais de es-
timação, checar o reser-
vatório de água das gela-

deiras, calhas entupidas 
com acúmulo de folhas e 
ralos também merecem 
atenção, além de pinga-
deiras de plantas e reci-
pientes como garrafas e 
latas.

“É importante desta-
car também que as uni-
dades de saúde estão 
à disposição de todos. 
Surgindo sintomas como 
febre, dor de cabeça, do-
res pelo corpo, náuseas 
e manchas vermelhas, é 
fundamental que o pa-
ciente procure ajuda mé-
dica o quanto antes para 
realizar todos os proce-
dimentos necessários”, 
concluiu Dias.

“O Hospital mere-
ce todo nosso apoio 
e gratidão devido ao 
importante trabalho 
realizado durante to-
dos esses anos. Nossa 
Jaboticabal sempre foi 
solidária, tenho certe-
za que também abra-
çará essa causa e fará 
deste almoço ainda 
mais especial”, comen-
ta o prefeito José Car-
los Hori.

Para participar do 
evento benefi cente, 
basta adquirir o convi-
te na loja 100% Básico, 
no Jaboticabal Shop-

ping, ou na secretaria 
do Hospital. Adultos 
pagam R$ 40 a entrada, 
enquanto para crian-
ças, de até 7 anos, é 
gratuito. O ingresso dá 
direito ao almoço (boi 
no rolete, arroz, feijão 
gordo, mandioca e sa-
lada). As bebidas serão 
cobradas à parte. 

A primeira edição 
do Boi no Rolete con-
tará ainda com música 
ao vivo. Mais infor-
mações pelos telefo-
nes (16) 3209-2333 e 
3209-2331.

Prefeitura inicia limpeza da Marginal 
Carlos Berchieri

Tv Digital: dia 31 de janeiro é o último 
dia do sinal analógico

Com a entrada em 
funcionamento do sis-
tema digital, torna-se 
indispensável a aqui-
sição de aparelhos de 
TV com o conversor já 
embutido ou adaptado. 
Benefi ciários cadastra-
dos no CadÚnico fo-
ram favorecidos pela 
doação de kits digitais 
que estão sendo retira-

dos na Casa do Bolsa 
Família.

“As pessoas que já 
foram cadastradas no 
programa garantiram 
o direito de receber 
gratuitamente o kit di-
gital. As entregas são 
agendadas no ato do 
pedido feito pelo tele-
fone 147”, esclarece a 
secretária de Assistên-

A última limpeza foi realizada no fi nal de dezembro. Com as chuvas, equipe volta 
novamente para roçar e capinar toda a avenida

Programa oferece kits digitais gratuitos para famílias cadastradas

cia Social, Tatiana Pel-
legrini.

Para mais informa-
ções, a Casa do Bolsa 
Família fi ca na Praça 
Abreu Sodré, 93 – ao 
lado da Unidade de 
Saúde da Mulher e 
atende das 8h às 17h. 
O telefone de contato é 
(16) 3204-4405.

Desde o início da se-
mana, as equipes da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos reali-
zam a operação “Cida-
de Linda é Cidade Lim-
pa”. Nesta semana, a 
capinação acontece na 
Nova Aparecida, Santa 
Luzia, Vila Industrial, 
Recreio dos Bandeiran-
tes e Vila Simone.

Outro ponto benefi -
ciado é a avenida Car-
los Berchieri. “Fizemos 
a limpeza completa 
da marginal durante 
o mês de dezembro, 
com as chuvas o mato 
cresceu muito rápido e 
nossas equipes volta-
ram para garantir que 
tudo fi que limpo e or-
ganizado o mais rápi-

do possível”, afi rma o 
secretário de Obras e 
Serviços Públicos, José 
Carlos Abreu.

Simultaneamente, a 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos tam-
bém trabalha no ro-
çamento do distrito 
industrial, escolas e 
creches municipais.
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Jaboticabal está entre as melhores 
unidades do Banco do Povo

SEBRAE-SP oferece projeto de acompanhamento para 
empresas ligadas ao turismo

Acumulando bons 
resultados e com de-
sempenho crescente, o 
Banco do Povo Paulista – 
BPP, de Jaboticabal, está 
entre as 100 unidades 
que mais contribuíram 
com o desenvolvimento 
das pequenas empresas 
e informais, com em-
préstimos de microcré-
ditos. Em 2017, foram 
mais de meio milhão de 
reais liberados.

“Sabíamos que o últi-
mo ano seria bastante 
difícil para Jaboticabal, 
e receber uma notícia 

Empresários do ramo 
de turismo de Jabotica-
bal e Monte Alto podem 
participar do “Empre-
enda e torne seu ne-
gócio mais lucrativo”. 
Além das palestras, os 
participantes receberão 
acompanhamento do 
SEBRAE-SP.

O projeto acontece 
ainda neste primeiro 
semestre. “O objetivo 
principal é melhorar 
a gestão empresarial, 
com foco em planeja-

como essa nos motiva 
bastante. Esse resulta-
do é de todos que acre-
ditaram e trabalharam 
com determinação e 
comprometimento para 
fazermos um ano me-
lhor”, comenta o prefei-
to José Carlos Hori.

O secretário de Indús-
tria, Comércio e Turis-
mo, José Vantini Júnior, 
destaca o diferencial da 
unidade jaboticabal. “A 
taxa de juros de 0,35% 
ao mês é bastante atra-
tiva. E aliado a isso, con-
tamos com uma equipe 

mento, gestão fi nan-
ceira, marketing, pro-
cessos operacionais e 
recursos humanos. As 
aulas acontecem em 
Monte Alto, mas os 
empresários de Jabo-
ticabal podem fazer a 
inscrição na Central do 
Empreendedor, no Paço 
Municipal”, afi rma a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

O SEBRAE garante fl e-
xibilidade na agenda 

Município volta a se destacar e unidade segue na contramão da crise

Empresários de Jaboticabal e Monte Alto podem participar

engajada por meio do 
agente de crédito An-
derson Iório e da ges-
tora Vanessa Gonçalves 
que oferecem valioso 
suporte a todos que en-
xergam uma oportuni-
dade no BPP”, destaca.

O Banco do Povo Pau-
lista é o programa de mi-
crocrédito produtivo do 
Governo do Estado de 
São Paulo, desenvolvido 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Traba-
lho, em parceria com as 
prefeituras. Atualmente, 
o BPP está presente em 

para os participantes 
que podem cadastrar 
até três colaboradores 
no projeto. “O turismo 
cresceu em nossa re-
gião e precisamos estar 
preparados para apro-
veitar as oportunida-
des, profi ssionalizando 
todo processo de ges-
tão das empresas”, fi na-
liza Vanessa.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3203-
3398.

536 municípios, quase 
80% de todo o Estado. 
As linhas de crédito va-
riam de R$ 200,00 a R$ 
5.000,00 para pessoas 
físicas, de R$ 200,00 a 
R$ 20.000,00 para jurí-
dicas.

O Banco do Povo Pau-
lista de Jaboticabal está 
localizado na Central 
do Empreendedor no 
Paço Municipal e o aten-
dimento é feito com 
agendamento prévio 
pelo telefone (16) 3202-
7885, das 8h às 11h e 
das 13h30 as 16h30.

EMPRESA B. TOBACE
 DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e Telefônia 
LTDA. está abrindo processo seletivo para portadores de 
Necessidades Especiais.

Os interessados deverão enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Paulino Braga, nº 

1.200, Bairro Aparecida.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SMART NX TECNOLOGIA EIRELI - ME 
FUNDAMENTO: Dispensa nº 99/2017
OBJETO: Direito de uso por prazo determinado, oneroso, in-

transferível e não exclusivo de 01 (um) SOFTWARE MULTIUSO, de-
nominado NX MULTICANAL CHAT (site, Whatsapp e Facebook Mes-
senger), de propriedade do CONTRATADO para desempenho das 
atividades empresariais do CONTRATANTE.

VALOR DO CONTRATO: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
DATA DO CONTRATO: 13/12/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 

Ltda. – EPP 
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 15/2017
OBJETO: Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abas-

tecimento de Combustíveis nos Veículos Oficiais da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, com Disponibilização de Rede Credenciada de Postos 
de Combustíveis, por Meio de Implantação e Operação de Sistema 
Informatizado e Integrado com Utilização de Cartão Magnético ou Mi-
croProcessado.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 78.127,20 (setenta e 
oito mil, cento e vinte e sete reais e vinte centavos)

DATA DO CONTRATO: 26/01/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Auto Posto Marginal Ltda 
FUNDAMENTO: Dispensa nº 01/2018
OBJETO: fornecimento de até 1.000 (mil) litros de gasolina, do 

tipo comum, para abastecimento dos veículos da Câmara Municipal 
de Jaboticabal.

VALOR DO CONTRATO: R$ 4.127,00 (quatro mil, cento e vin-
te e sete reais)

DATA DO CONTRATO: 25/01/2018

ATOS DA MESA

Nº 01, DE 24 DE JANEIRO DE 2018 – NOMEIA, ao cargo de AS-
SISTENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, a senhora VIRGINIA 
APARECIDA ANTONINO em virtude de aprovação em Concurso Pú-
blico nº 01/2015, a partir do dia 01 de fevereiro de 2018, em caráter 
probatório.



8 SÁBADO, 27 DE JANEIRO DE 2.018

CONSTRUTORA JOÃO PIM
Vende-se o aluga-se casa pronta/entrega com 

100 metros quadrados de área construída

PREÇO DE CUSTO 
FONE (16) 9.9708-4893

www.radiogazetafm.com.br




