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Prefeito Hori participa de 
Open Meeting Barretos 2019

Prefeitos, vereadores e executivos da região 
participam na última segunda-feira (28) do Open 
Meeting Barretos 2019. O evento trata sobre as 
Parceria Público-Privadas no campo energético, 
principalmente na substituição de iluminação pú-
blica.

Hori anuncia mudanças 
no secretariado

Novos secretários tomam 
posse na sexta-feira (1º)

Evento tratou 
de temas 

relacionados à 
tecnologia no 

campo energético

O prefeito José Carlos Hori anunciou 
na manhã de quarta-feira (30) mudanças 
no secretariado municipal nas pastas da 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Fa-
zenda, SEPREM, Saúde e Administração.

Hori participa de reunião que discutiu 
atual situação da Unesp

O encontro aconteceu 
em Araraquara e 

contou com a 
participação do 

secretário Estadual 
de Desenvolvimento 

Regional Marco Vinholi
No último domingo (27), o prefeito José Carlos 

Hori acompanhou o reitor da Unesp, professor 
Sandro Roberto Valentini, e o diretor da Faculda-
de de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) do 
Câmpus Jaboticabal, professor Pedro Luís da Cos-
ta Aguiar Alves, em um encontro com o secretá-
rio Estadual de Desenvolvimento Regional Marco 
Vinholi.

Ações da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social movimentam 

semana em Jaboticabal
Semana ficou marcada por aprovação do Relatório de Diagnóstico das Políticas 

sobre drogas de Jaboticabal, atividades preventivas na Avenida Carlos Berchieri 
e capacitação sobre garantia e direitos das crianças e adolescentes
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No início Deus criou os 
céus e a terra, e tudo o 
que existe. Fez tudo per-
feitamente. Viu que tudo 
era bom, fez todas as coi-
sas visíveis e invisíveis. 
Ele criou tudo para o seu 
Louvor e para Sua Glória. 
É por isso que devemos 
Adorar ao Senhor com 
todo o nosso coração, e 
com toda a nosso força, e 
nunca murmurar, mas so-
mente agradecer por tudo 
o que Ele fez e está fazen-
do em nossas vidas. Deus 
criou cada coisa com um 
propósito, nada foi cria-
do por acaso, tudo faz 
parte do plano Dele. Ele 
tem tudo sobre controle. 
Deixe sua vida ser diri-
gida pelo Espírito Santo 

Pr. Anastácio Martins

O INÍCIO
e você descobrirá como 
Ele é maravilhoso e cuida 
muito bem de você, mes-
mo quando as coisas não 
parecem fácieis, e tudo 
em sua volta desmoronar, 
alí estará Ele dizendo: Não 
tenha medo! Eu estou con-
tigo! Você fi cará surpreso 
como Ele prepara uma saí-
da brilhante, e mostra um 
caminho seguro para você 
passar, sem se machucar. 

Pode confi ar. 
Quando Ele criou todas 

as coisas, também criou a 
solução de tudo. Ele não 
deixa nada fora do lugar.

Muitos pensam que es-
tão abandonados e desam-
parados, mas não estão, 
porque Deus apenas co-
meçou uma obra em suas 
vidas e não terminou. 

Se no início Ele se preo-
cupou em cuidar de tudo 
para que você tivesse do 
bom e do melhor, ima-
gina agora que você é fi -
lho Dele, não o fará mui-
to mais por você? Tenho 
certeza que sim, não im-
porta quantas vezes você 
terá que começar tudo de 

novo, mas uma coisa eu 
tenho absoluta certeza, 
Deus é fi el, para com to-
dos que O buscam de todo 
coração. 

Faça um propósito no 
seu coração, de entregar 
tudo nas Mãos do Senhor, 
e nunca tentar resolver 
nada sem a ajuda Dele. 
Lembre-se, você não pode 
dar um passo, sem Ele. 
Mas com Ele você pode 
conquistar o impossível! 
(Gênesis 1:1). Esta é a mi-
nha oração. Catedral do 
Povo de Deus. 

Av. Benjamim Constant 
nº 789. 

Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Fei-
ra e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00.
Seg. a Sex.     RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ. (016) 
992679230

NA VIDA, SOMOS ETERNOS TRABALHADORES

OS TRABALHADORES 
DO SENHOR. A fé é a vir-
tude que levantará mon-
tanhas, vos disse JESUS. 
Na humanidade, no tem-
po, atingimos muitas 
coisas anunciadas, para 
que passemos por trans-
formações. É os mundos 
em evolução. Felizes os 
que tiverem trabalhado 
na SEARA criada pelo Se-
nhor e conduzidos pela 
caridade. A união faz a 
força, onde todos nós, 
trabalhando, alcançare-
mos a vitória, buscando 
a felicidade. O trabalho 
enobrece, com luzes es-
palhadas pelos recan-
tos, onde passamos, to-
dos unidos, em torno da 
caridade. Lutamos para 
vencermos a ignorância, 
as trevas e as influên-
cias perniciosas.           

O agora é o hoje eter-
no. O amanhã é a reali-
dade que sonhamos com 
um mundo melhor. O 
futuro é o tempo mar-
cado nos anais da eter-
na aventura, de sermos 
felizes. O sempre é um 
marco de sonhos, que se 
perdem na eternidade, 
que não sabemos, mas 
existe, porque é o CRIA-
DOR e nós somos seus 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

filhos, que O amam, 
como ELE nos ama cada 
vez mais.  A vida nasce 
com o mundo das ilu-
sões. As fantasias se 
perdem, num mundo de 
acertos, que se ajustam 
com o tempo das reali-
dades. Vivemos apren-
dendo, para sabermos 
amar e perdoar, que so-
mam poderes, vindos da 
imensa vontade de ser-
mos realizadores, das 
promessas criadas por 
nós e pedidas por DEUS. 
Trabalhamos em busca 
de vidas nascidas, do 
amor, do perdão, acres-
cidas pela verdade, da 
certeza de que a vida 
continua. Somos eter-
nos em espírito, na con-
tinuação do além túmu-
lo. As transformações se 
operam, nos caminhos 
cruzados da redenção, 
que brilha com o amor, 
na vontade imensa de 
vencermos e criarmos a 
fé, a esperança e a cari-
dade, como símbolo da 
paz, da união e da fra-
ternidade.  

O TRABALHO ENOBRE-
CE A ALMA, ILUMINA A 
VONTADE DE AJUDAR OS 
QUE PRECISAM, DANDO 
À ELES  O CAMINHO  DO 
EXEMPLO  DE JESUS. NA 
CARIDADE COM AMOR, 
NA ESPERANÇA A VON-
TADE DE SERVIR, NA  
FÉ  A CREDIBILIDADE 
NA CRIAÇÃO DE DEUS. 
Tudo nasce com o tem-
po, muda com  a luz que 
clareia os caminhos  que 
são diversos, mas com a  
mudança de comporta-
mento nasce  a união, a 

APRENDIZADO ORGANIZACIONAL
O aprendizado organizacional é uma 

estratégia para obter sucesso nos negócios

Todos nós temos in-
crível capacidade para 
aprender coisas novas. 
Cada aprendizado ad-
quirido confi gura-se em 
uma grande conquista, 
principalmente quando 
é colocado em prática 
e pode agregar valor às 
nossas ações. 

A vida, na verdade, é 
um constante aprendiza-
do. Mas, e as empresas? 
Elas também têm a capa-
cidade para aprender? 

Muito já se discutiu 
sobre o assunto, e a con-
clusão obtida é que elas 
também passam por um 
processo de aprendiza-
do; atualmente, mais por 
uma razão de sobrevi-
vência do que por sim-
ples opção. 

O aprendizado, por 
questão de sobrevivên-
cia, justifi ca-se pela di-
nâmica do mercado, 
que exige uma postura 
de inovação. Quem não 
aprende algo novo, ten-
de a fazer as coisas repe-
tidamente. 

E, como o mercado 
muda muito rapidamen-
te, fazer sempre a mes-
ma coisa, de maneira 
semelhante, é trabalhar 
desconectado da realida-
de. 

Vitório De Simoni 
Contabilista, Empresário 

Contábil
Especialista em Holding, 

Planejamento Sucessório e 
Tributário

Diretor do Simoni 
Organização Contábil

Diretor da Hold Solution
Email: vitorio@

simonicontabil.com.br

Assim, o aprendizado 
da própria empresa tem 
uma conotação estraté-
gica e precisa fazer par-
te da rotina em todas as 
atividades e níveis, de 
maneira a lhe proporcio-
nar atualização com os 
acontecimentos, agilida-
de e prontidão para se 
posicionar com respos-
tas competitivas aos de-
safi os. 

O aprendizado organi-
zacional deve atingir a 
empresa como um todo; 
não pode estar limitado 
apenas na cúpula ou nos 
níveis intermediários 
das empresas. Sua arti-
culação se dá de maneira 
vertical. 

Entenda-se como cul-
tura organizacional, de 
maneira bem simples, o 
“jeitão” da empresa fa-
zer as coisas no seu dia-
a-dia, com suas experi-
ências, erros, acertos, 
perdas, ganhos, relacio-
namentos, ou tudo o que 
aconteceu com ela ao 
longo de sua existência. 

A própria relação da 
empresa com clientes, 
fornecedores, concor-
rentes, grupos regula-
mentadores, comunida-
de, funcionários, enfi m, 
é um processo de apren-
dizado rico. Destas rela-
ções são extraídas expe-
riências signifi cativas.

Estimulando a inova-
ção

Uma empresa que de-
seja ter uma capacidade 
elevada de aprendiza-
do deve estimular seus 
funcionários a trabalhar 
com a inovação, buscan-
do, por exemplo, novas 
formas de fazer as tare-
fas.

Para isto, o medo de er-
rar deve ser substituído 

pela coragem de tentar 
e vontade de acertar. Os 
funcionários precisam 
ser encorajados a testar 
experiências novas. 

Uma pessoa que não 
se qualifi ca para as exi-
gências do mercado de 
trabalho, tende a elevar 
suas chances de fi car 
desempregada. Uma em-
presa que também não 
se qualifi ca aprendendo 
coisas novas tende a fi -
car estagnada no tempo, 
perdendo a preferência 
do cliente para outros 
concorrentes que estão 
se atualizando constan-
temente. 

Um processo de apren-
dizado organizacional 
envolve o atendimento 
de condições minima-
mente básicas para al-
cançar o sucesso, como a 
integração dos funcioná-
rios, em particular, sobre 
a vida da empresa onde 
trabalham; valores, obje-
tivos, metas, visão, mis-
são, enfi m, tudo sobre a 
empresa. Até porque se 
isto não for desenvolvi-
do, muito do “jeitão” da 
empresa tende a desapa-
recer.

Aprender a aprender
Como a dinâmica do 

mercado é cada vez 
maior, o aprendizado 
organizacional deve ser 
operado também em ní-
vel acelerado. 

Uma tarefa que talvez 
exija muito por parte das 
empresas é o processo 
de aprender a aprender. 

Aprendendo sempre, a 
empresa atualiza-se com 
os acontecimentos e con-
quista agilidade e pron-
tidão para se posicionar 
com respostas competi-
tivas aos desafi os. 

paz e a fraterna  vivida 
pelo  amor, perdoando 
para sermos perdoados 
e morrendo nascemos 
para uma  vida eterna 
do espírito, que nas-
ce sempre para evoluir, 
num entendimento que 
cresce quando a igno-
rância desaparecer, ou 
pelo menos diminuir, na 
ação direta  do proces-
samento exato de pen-
sar e agir. 

A vida passa por so-
nhos, realidades, dentro 
da esperança, momen-
tos de felicidade, horas 
de amor, minutos de 
sabedoria, segundos de 
realizações. 

Tudo pode mudar para 
a felicidade chegar, em-
balado pelo tempo, regi-
do pelas reencarnações, 
amparado pelo mundo 
das verdades, dentro do 
ciclo límpido e cristali-
no do amor.            

OS DIREITOS E OS DE-
VERES

 Na caminhada somos 
devedores ou credores, 
para conseguirmos nos-
sos direitos temos que 
cumprir nossos deve-
res. Nosso livre arbí-
trio deve imperar den-
tro das diretrizes que 
norteiam nossos proce-
dimentos perante a fa-
mília e a sociedade, na 
administração e no com-
portamento, diante de 
problemas e questões, 
que requerem muito tra-
balho e esforço, indivi-
dual e coletivo.  

SOMOS ETERNOS TRA-
BALHADORES NA CON-
QUISTA DO BEM.  

É com muita satisfação que quero dar as boas vindas ao novo Gerente da 
Loja J.Mahfuz.  Jovem de 29 anos e experiência  de 10 anos na empresa, só 
tem a somar para o comércio de Jaboticabal. Anderson Nascimento, que 
sua estadia venha a ser cheia de vitórias e repleta das bênçãos do Senhor.
 Homenagem do Pastor Anastácio!
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Assumo um novo man-
dato na Câmara dos De-
putados. Pode até parecer 
repetição, mas é algo iné-
dito pelo fato de termos 
tido, em 2018, uma elei-
ção de grande transforma-
ção. Mais de 50% dos de-
putados federais eleitos 
são novos, partidos surgi-

Não criarás a prospe-
ridade se 

desestimulares a 
poupança...

ABRHAM LINCOLN, 
PRESIDENTE DOS 

ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA

Você acha que essa possi-
blidade é privilégio de pou-
cos, ou de pessoas que nas-
ceram em berço de ouro? 
Talvez você pense que isto 
não seja para sua vibe. 

Pense no número de pes-
soas comuns foram trans-
formados em pessoas ricas, 
algumas milionárias. 

Talvez sejam pessoas com 
muita sorte, ou mesmo que 

TRABALHAR PELO BRASIL

VOCE PODE FICAR RICO

Arnaldo Jardim  
Deputado Federal PPS/SP

João Carlos dos Reis 
Educador fi nanceiro

Contato:
jcreis50@gmail.com

(016)99799-4908)

ram e outros sucumbiram.
Alguns foram eleitos 

defendendo temas espe-
cífi cos, outros falando da 
situação nacional ou até 
fi zeram do momento elei-
toral um “desabafo”!  Mas 
tanto os novos e os outros 
que, como eu, continuam 
para um novo mandato, 
sabemos da expectativa 
de todos por um novo 
tipo de política, uma nova 
dinâmica do Parlamento. 
Compromisso indispensá-
vel, que renovo de minha 
parte, com a Ética.

Há, também, urgência 
de que a Câmara substi-
tua a disputa política acir-
rada e polarizada por um 
fórum de debates que dis-
cuta com conteúdo e que 
depois fi rme uma conver-

gência, uma maioria ca-
paz de estabelecer políti-
cas duradouras que gerem 
estabilidade, que levem à 
retomada do Desenvolvi-
mento.

Minha primeira expec-
tativa é pegarmos com 
fi rmeza logo no primeiro 
semestre, a votação das 
Reformas. Não tenho dú-
vida de que temos que 
votar a Reforma da Pre-
vidência. Uma reforma 
que seja respeitadora dos 
direitos adquiridos, mas 
faça a mudança, o Brasil 
não pode persistir com a 
atual situação defi citária e 
comprometedora do futu-
ro na Previdência Social.

Segundo, apoiar a aus-
teridade na busca de equi-
líbrio fi scal e também 

ampliar a capacidade de 
investimento no País. No 
meu entender, este im-
pulso principal virá com 
a ampliação das parcerias 
público-privadas (PPPs), 
concessões e outras ini-
ciativas que desmobili-
zem parte do patrimônio 
estatal e transfi ram ao 
privado a responsabilida-
de de empreender, de in-
vestir.

A grande prioridade 
para o Brasil é a retomada 
do crescimento, do desen-
volvimento. É uma vergo-
nha termos mais de 11 mi-
lhões de desempregados 
em um país por construir.

Reformas estruturais 
que viabilizem políticas 
de incentivo ao investi-
mento, à produção, à re-

descobriram uma mina de 
ouro, ou um grande e lucra-
tivo negócio. 

Pode ser que sim, mas um 
ponto comum nessas pesso-
as, é o controle fi nanceiro.  

A receita é muito sim-
ples. Não carrega nenhuma 
inovação tecnológica e nem 
tampouco exige habilidades 
extraordinárias existentes 
apenas em alguns gênios da 
humanidade. 

Você deve gastar menos 
do que ganha.

Com base no planejamen-
to, vamos mostrar alguns 
conhecimentos, que embora 
técnicos, são simples, que 
mostram o caminho para o 
acúmulo de poupança. 

Aqui não cabe intuição e 
nem precisa de muita inspi-
ração, requer mais transpira-
ção. 

A caderneta com as ano-
tações de entrada e saída de 
dinheiro vai mostrar a nossa 
capacidade de gerar rique-
zas. 

Antes, quero tratar de um 
assunto técnico, que nos au-
xiliará a entender um pouco 
sobre a geração de riqueza, 
ou patrimônio. 

Vamos falar um pouco da 
saída de dinheiro do seu bol-
so: 

Dispendemos dinheiro 
para pagamentos de contas 
do nosso dia a dia, como 

alimentação, moradia, trans-
porte e etc. A essas saídas, 
vamos chamar de despesas 
de CUSTEIO. A soma delas é a 
representação de quanto pre-
cisamos para custear a nossa 
vida, e, da nossa família. 

É diferente quando desti-
namos o dinheiro do nosso 
bolso para pagamentos de 
bens de natureza duradou-
ra, que na maioria das vezes 
nos acompanham por grande 
parte de nossas vidas. São os 
INVESTIMENTOS. Isso acon-
tece quando compramos um 
terreno, um carro, uma bici-
cleta ou qualquer outro bem 
que venha nos servir por 
um prazo superior a, pelo 
menos, um ano. Devemos 
considerar também como in-
vestimentos, aquilo que de-
positamos na poupança ou 
em outra carteira oferecida 
pelo nosso Banco. 

Se ainda não fi cou claro, 
vou sintetizar:

SÓ TEMOS CAPACIDADE 
DE REALIZAR INVESTIMEN-
TOS QUANDO GASTAMOS 
COM NOSSO CUSTEIO, ME-
NOS DO QUE RECEBEMOS 
COM O NOSSO SALÁRIO.

Você pode ou não ter a ca-
pacidade de gerar poupança, 
considerando as suas despe-
sas de custeio relacionadas 
com o seu salário. 

O que pregamos aqui, não 
é só a de geração de poupan-

ça, mas também a necessida-
de que temos de conhecer a 
entrada e saída de dinheiro 
do nosso bolso, 

Vamos partir desse co-
nhecimento, para darmos os 
próximos passos. 

Quais esses procedimen-
tos? 

Na pessoa física, na em-
presa ou no País, existem 
duas formas básicas para 
que isto aconteça: 

REDUZINDO OS GASTOS 
OU AUMENTANDO A EN-
TRADA

Qualquer que seja o cami-
nho, precisamos conhecer e 
planejar os valores que estão 
entrando e saindo do nosso 
bolso. 

Nas anotações dos valores 
gastos e na projeção do nos-
so fl uxo de dinheiro ao lon-
go de um ano, é necessária 
a utilização do conceito de 
despesas e investimentos. 

Assim, quando nossas 
despesas de custeio estive-
rem menores que a entra-
da de dinheiro, estamos em 
condições de planejar futu-
ros investimentos. 

Vamos detalhar: 
O nome que damos à en-

trada de recursos é a nossa 
RECEITA; 

Pode ser representada por; 
MESADA, para os jovens, SA-
LÁRIO, HERANÇA, DOAÇÕES, 
JUROS SOBRE APLICAÇÕES 

tomada do crescimento, 
à geração de emprego de-
vem ser prioridade abso-
luta e estar acima de que-
relas políticas.

Pretendo, além disso 
me concentrar em alguns 
temas. Certamente a Agri-
cultura, não apenas pelo 
papel que tem o setor agro-
pecuário na economia do 
País, mas pela capacidade 
de gerar empregos, de ter 
respostas rápidas capazes 
de acelerar o trem do de-
senvolvimento. Reforçado 
pela experiência recente 
de secretário de Agricul-
tura de São Paulo apre-
sentarei propostas para 
aperfeiçoar o seguro e o 
fi nanciamento agrícola, 
a importante defesa ani-
mal e vegetal, para a ex-

tensão rural e assistência 
técnica, e para o fomento 
à pesquisa e inovação do 
setor.

Vou continuar dando es-
pecial atenção ao tema da 
energia, particularmente 
as energias renováveis. 
Continuaremos também a 
apoiar o Cooperativismo e 
trabalhar pela implemen-
tação defi nitiva da Política 
Nacional de Resíduos Sóli-
dos (PNRS).

Estaremos ainda pre-
sentes nos municípios, 
buscando viabilizar pro-
gramas, recursos e obras 
que possam melhorar a 
vida das pessoas.

Assumo como deputa-
do federal, com Ética, se-
riedade, Fé e Esperança.

FINANCEIRAS, ALUGUEIS DE 
IMÓVEIS, REEMBOLSO DE 
DESPESAS ANTERIORES, RE-
CEBIMENTO DE DÍVIDAS E 
OUTRAS. 

Do lado oposto temos as 
despesas de custeio: ALI-
MENTAÇÃO, DIVERSÕES, 
ninguém é de ferro, TRANS-
PORTES, ROUPAS, TELEFO-
NE, VIAGENS, COMBUSTÍVEL, 
ENERGIA ELÉTRICA, JUROS 
SOBRE EMPRÉSTIMOS.

Quando você alinha essas 
entradas e saída por um pe-
ríodo, melhor que seja de 12 
meses, mas pode ser menos, 
você estará conhecendo de 
forma prévia: 

O QUANTO DE DINHEI-
RO VAI SOBRAR OU FAL-
TAR APÓS O PAGAMENTO 
DAS SUAS DESPESAS DE 
CUSTEIO, EM COMPARA-
ÇÃO COM OS RECEBIMEN-
TOS (RECEITAS)

 Esta é a sua capacidade de 
GERAR RIQUEZAS. 

Se você não está gerando 
riquezas, ao contrário, está 
criando dívidas, não se de-
sespere, desde que, conheça 
esta situação com antece-
dência. Somente assim, você 
pode começar a aplicar uma 
ação corretiva. 

A partir dessa constatação 
você vai iniciar um processo 
de estruturação de sua vida 
fi nanceira, seja para gerar 
poupança (patrimônio), ou 

mesmo para buscar o tão es-
perado equilíbrio fi nanceiro. 

Use uma caderneta, o Ex-
cel ou mesmo uma folha de 
papel, anote as entradas e sa-
ídas de dinheiro.

Com base em dados passa-
dos, faça uma projeção men-
sal dos seus gastos com cus-
teio e a entrada de dinheiro. 
Repita mês a mês, inserindo 
todas as entradas e os au-
mentos salariais previstos, 
além do décimo terceiro sa-
lário. 

As entradas menos as sa-
ídas é que vão te mostrar a 
sua capacidade de realizar 
investimentos. 

No fi nal do seu planeja-
mento através da caderneta, 
faça uma lista mês a mês do 
resultado encontrado em re-
lação às sobras ou faltas.

Você saberá de antemão, 
o quanto estará devendo ou 
poupando. 

Se puder, some as princi-
pais despesas e classifi que-
as em ordem decrescente. 

Perceba que sem um pla-
nejamento fi nanceiro, que 
respeite a entrada e saída de 
dinheiro do seu bolso, o seu 
caminho para a tranquilida-
de fi nanceira será bem mais 
difícil, isto para não dizer 
impossível.

A bola está com você,

Parceria entre Fundo Social de Solidariedade e SEBRAE Aqui oferece 10 vagas 
para curso de montagem e manutenção de computadores portáteis

Interessados devem procurar o Fundo Social de Solidariedade até segunda-feira (4)
Uma parceria entre 

Sebrae Aqui Jabotica-
bal e Fundo Social de 
Solidariedade, disponi-
biliza dez vagas para 
o curso de montagem 
e manutenção de com-
putadores portáteis. O 
curso, totalmente gra-
tuito será realizado de 
18 e 28 de fevereiro, 
das 18h30 às 22h30, na 
Prefeitura.

“O curso é voltado 
para maiores de 18 anos 
e garante uma oportu-
nidade interessante de 
aprendizado para aque-
les que pretendem tra-

balhar na área. As vagas 
são limitadas, por isso 
é importante procurar 
o Fundo Social o mais 
rápido possível”, afi rma 
a primeira-dama Adria-
na Hori. 

O curso faz parte do 
Programa Super MEI e 
tem como o principal 
objetivo oferecer qua-
lifi cação para o aperfei-
çoamento profi ssional 
e o desenvolvimento de 
negócios, além da parte 
técnica. 

Mais informações 
pelo (16) 3202-8994 ou 
(16) 3203-3398.
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Aumenta casos de dengue no Estado e 
Jaboticabal intensifica ações

Novas regras para ambulantes passam a 
valer a partir de sexta-feira (01)

As arboviroses, es-
pecialmente a dengue, 
causam preocupação 
nas cidades de São Pau-
lo. Diante dos casos re-
gistrados, as prefeituras 
intensificam o trabalho 
preventivo e, em Jabo-
ticabal, não é diferente. 
Os agentes de endemias 
continuam visitando as 
residências e eliminando 
focos do Aedes. 

“Jaboticabal vem fa-
zendo o dever de casa 
e mantendo a sua popu-
lação protegida contra 
as arboviroses, mas não 
podemos relaxar. Neste 
momento é fundamental 
a participação de todos, 
eliminando focos da do-
ença em casas, estabe-

Participação da população é essencial para manter a cidade livre da doença
lecimentos e terrenos 
baldios. Apenas a união 
de todos vai manter Ja-
boticabal protegida”, 
afirma a diretora do De-
partamento de Vigilância 
Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto.

Cuidados - A popu-
lação precisa verificar 
principalmente os locais 
de difícil acesso, como 
atrás de máquinas de 
lavar, calhas, telhados, 
recipientes de água do 
descongelamento atrás 
das geladeiras e ralos 
abertos. Bebedouros de 
animais e bandejas de 
ar-condicionado também 
devem ser verificados 
constantemente. 

A Prefeitura de Jaboti-
cabal já notificou as enti-
dades representantes da 
categoria e, a partir de 
sexta-feira (31), passam 
a valer as novas regras 
para o trabalho dos am-
bulantes instalados na 
Praça Dr. Joaquim Batista 
e Lago Municipal.

Os ambulantes conti-
nuam trabalhando, mas 
não podem pernoitar 
no local ou no seu en-
torno. “Notificamos as 
entidades sobre a deci-
são. Na prática o direi-
to de trabalhar no local 
não muda, mas ao final 
do expediente todos 
os food truks, trailers 
e barraquinhas devem 

ser retirados”, esclarece 
o secretário de Planeja-
mento, Paulo Polachini.

A iniciativa prevê au-
mentar a segurança no 
local, evitando possí-
veis furtos, garantindo 
a população mais espa-
ço para estacionamen-
to, principalmente nos 
finais de semana. “A ad-
ministração sempre foi 
parceira dos ambulan-
tes, realizando eventos e 
incluindo a categoria em 
todas as decisões toma-
das. Agora, precisamos 
que todos colaborem 
com as medidas que es-
tão sendo tomadas”, so-
licita Polachini.

Reunião define detalhes importantes 
da 1ª Semana de Gastronomia

Comerciantes participantes 
divulgaram parte do cardápio

Fortalecendo ain-
da mais a fama de 
cidade hospitaleira 
e quituteira, a Pre-
feitura de Jabotica-
bal e comerciantes 
do ramo alimentí-
cio definiram deta-
lhes da 1ª Semana 
de Gastronomia. O 
evento acontece de 
17 a 24 de feverei-
ro e a ideia é incen-
tivar a população a 
conhecer as igua-
rias dos estabeleci-
mentos locais. 

“Jaboticabal tem 
diversas opções gas-
tronômicas e aten-
de todos os gostos 
e paladares. O ob-
jetivo central da 1ª 
Semana de Gastro-
nomia é incentivar 
nossa população e 
os moradores das 
cidades próximas 
a prestigiar nossos 
estabelecimentos. 
Os comerciantes 
disponibilizaram 
uma série de pra-
tos com preços po-
pulares que serão 
oferecidos durante 
o evento”, afirma o 
secretário de Indús-
tria, Comércio e Tu-
rismo, José Vantini 
Júnior.

Acompanhe abai-
xo os primeiros pra-
tos oferecidos na 1ª 
Semana de Gastro-
nomia:

Cascata Pizzaria 
Pizza Calabresa 

de R$ 29 por R$ 20
Pizza Portuguesa 

de R$ 39 por R$ 30
Pizza A la Brother 

de R$ 39 por R$ 30
Brother’s Grill 
Prato Executivo de 

R$ 15 por R$ 11,99
Self Service por 

Kilo de R$ 38 por R$ 
30

Self Service a Von-
tade com Churrasco 
de R$ 25 por R$ 22

Brother’s Grill 
Airport 

Frango a passari-
nho de R$ 32 por R$ 
22

Isca de Tilápia a 
milanesa de R$ 40 
por R$ 30

Boing 147 de R$ 
25 por R$ 20

Baita Pizza
Pizza Banana Ne-

vada de R$ 36 por 
R$ 33

Pizza Lombinho 
de R$ 38,90 por R$ 
35

Pizza Frango com 
Catupiry de R$ 
38,90 por R$ 35

Sakaná
Parmegiana – 10% 

off
Ceviche – 10%off
Yakisoba – 10%off

Cachaçaria Água 
Doce 

Arrumadinho de 
R$ 54 por R$ 46

Feijão Tropeiro de 
R$ 59 por R$ 50

Arroz Carreteiro 
de R$ 59 por R$ 42

Ize Choperia 
Filé a Parmegiana 

de R$ 86,90 por R$ 
71,26

Filé Cordon Bleu 
de R$ 61,90 por R$ 
50,75

Picanha x Tilápia 
de R$ 59,90 por R$ 
49,11

Chopp Cigana de 
R$ 5,49 por R$ 4,94

Sabor e Cia 
Quilo a R$ 41,50 e 

suco a R$ 5
Refeição + Suco – 

10% off
Buteco do Sapão 
Batata Bacon Che-

dar de R$ 25 por R$ 
20

Caipirinha de R$ 
15 por R$ 10,50

Bolinho de man-
dioca com carne 
seca de R$ 25 por 
R$ 20
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da Bíblia 

Laboratório volta a atender 
na quarta-feira

A Secretaria de Saúde 
informa que o Labora-
tório Municipal de Aná-
lises Clínicas voltou a 
atender normalmente 
na quarta-feira (30). As 
equipes da prefeitura 
trabalharam no resta-
belecimento do siste-
ma de informática após 
vândalos invadiram o 
local no fi nal de sema-
na e furtarem os cabos 
de rede - o servidor 
também da Unidade de 
Pronto Atendimento 
(UPA) e a Secretaria de 
Saúde. Para mais infor-
mações, o telefone da 
Secretaria de Saúde é 
(16) 3209-1500.

CHAVISMO E LULISMO, DUAS 
TRAGÉDIAS E MUITA LAMA

P/ Percival Puggina
Houve um tempo (e 

quase nada resiste ao 
tempo) em que Hugo 
Chávez e Lula eram vis-
tos como os primeiros 
santos do socialismo! 
Nada corroía a imagem 
que, num espelho de-
feituoso, os credencia-
va aos altares da vene-
ração mundial. Madre 
Tereza, coitada, fazia 
tão pouco, por tão pou-
cos! Enquanto a vida 
lhes sorria, eles cor-
riam mundo, lideravam 
o movimento socialista 
na América Ibérica, fi -
nanciavam eleições e 
governos de esquerda. 

 Não faltava se-
quer, nas igrejas cristãs, 
por exemplo, quem en-
toasse cânticos, fi zesse 
genufl exão e concedes-
se indulgência plenária 
à vida para lá de escan-
dalosa do santo de Ga-
ranhuns. Na Venezuela, 
essa devoção originou 
um Pai Nosso em ver-
são chavista (“Chavez 
nuestro que estás en el 
cielo”). Pergunto: o que 
fi zeram ambos, cada 
um no seu quadrado, 
para alcançarem esse 
reconhecimento refe-
rendado por razoável 
crescimento da econo-
mia, elevação do nível 
de emprego e do Índi-
ce de Desenvolvimento 
Humano? Para produzir 
desenvolvimento, pra-
ticamente nada; para 
gerar os desastres sub-
sequentes, tudo que es-
tava ao alcance deles.

 A economia Ve-
nezuelana era e conti-
nua sendo, totalmente 
dependente do petró-
leo. O país tem a maior 
reserva mundial dessa 
estratégica commodity 
que corresponde a 90% 
de suas exportações. 
Quando Hugo Chávez 
assumiu o poder em 
fevereiro de 1999, o 
barril de petróleo cus-
tava US$ 10; quando 
disputou reeleição em 
2006, o preço se ele-

vara em 600% e o bar-
ril era adquirido a US$ 
61. Quando morreu, em 
março de 2013, Maduro 
manejava a economia 
com o barril a US$ 102. 
Com a receita de expor-
tações aumentada em 
10 vezes, o chavismo 
ganhou prestígio e teve 
recursos para implan-
tar o socialismo que 
iria, logo ali adiante, 
entregar seus mais co-
nhecidos produtos: fra-
casso absoluto de ren-
da, miséria, supressão 
de liberdades. Em vez 
de usar a riqueza que, 
circunstancialmente, 
lhe caiu dos céus para 
promover novos eixos 
de desenvolvimento, 
o chavismo promoveu 
seu oposto e hoje pre-
cisa de 2000 generais 
companheiros para 
manter-se no poder em 
escancarada ditadura 
militar. 

 O surgimento do 
lulismo tem clara sime-
tria com o caso vene-
zuelano. Embora a eco-
nomia brasileira seja 
mais complexa, o perí-
odo correspondente ao 
governo Lula envolve o 
somatório de dois fenô-
menos em relação aos 
quais o pernambucano 
não teve qualquer inge-
rência: as importações 
chinesas e os preços in-
ternacionais do petró-
leo. 

 Em 2003, quando 
Lula assumiu o poder, 
a China importava US$ 
295 bilhões no mercado 
mundial. A economia 
do país crescia num rit-
mo alucinante, sempre 
acima de dois dígitos 
e centenas de milhões 
de novos consumidores 
exerciam forte pressão 
de demanda nos preços 
mundiais das principais 
commodities. A produ-
ção brasileira era bola 
desse jogo: minério de 
ferro para a indústria 
chinesa e cereais para 
produção de proteína 
animal. Na eleição de 

2006, as compras chi-
nesas haviam saltado 
para US$ 631 bilhões 
e Lula posava de sá-
bio, de mágico, de san-
to. Nunca houve tanta 
disponibilidade de di-
nheiro para ser rou-
bado chamando pou-
ca atenção. Em 2010, 
quando Dilma disputou 
seu primeiro pleito, o 
gigante oriental já es-
tava consumindo US$ 
1,307 trilhão e o Brasil 
vendendo tudo. E tudo 
a preços crescentes. A 
tonelada do minério de 
ferro, por exemplo, em 
2003 (primeiro ano de 
Lula) era vendida a US$ 
32; em 2006 a US$72; 
em 2010 a US$$ 148. 
Desde então vem cain-
do e fechou o ano pas-
sado a US$ 69. Aconte-
ceu o mesmo com todas 
as nossas commodities. 
Os preços, no mínimo, 
dobraram durante esse 
período. E vêm caindo 
desde então.

 O petróleo bra-
sileiro, durante os go-
vernos petistas, viveu 
o mesmo período áu-
reo que benefi ciou o 
chavismo. Em 2003, 
o barril valia US$ 31, 
subiu para US$ 58 em 
2006, para US$ 82 em 
2010 (eleição de Dilma) 
e alcançou US$ 108 em 
2014. Esses preços via-
bilizaram a exploração 
do pré-sal, mas não se 
mantiveram e fecharam 
o ano de 2018 a US$ 54.  

 Conto toda essa 

história para destapar 
o grave pecado desses 
dois ícones da heca-
tombe regional. Entre-
garam-se à embriaguez 
do momento. Usaram 
para o mal a sorte que 
tiveram. Elevaram o 
gasto público supondo 
que os níveis de receita 
se manteriam elevados 
para sempre. Não cria-
ram as condições para 
sustentar o desenvolvi-
mento por outro meio 
que não fosse a venda 
de commodities. Abri-
ram as comportas da 
corrupção. Liberaram a 
criminalidade. Satisfi -
zeram-se com capturar 
parcela expressiva da 
população em situação 
de aparente dependên-
cia direta de seus favo-
res. O resto é história 
sabida. 

Penso que faltava 
contar esta. Uma bar-
ragem se rompendo em 
lama talvez seja a me-
lhor representação vi-
sual de sua obra.

* Percival Puggina 
(74), membro da Aca-
demia Rio-Grandense 
de Letras, é arquiteto, 
empresário e escritor 
e titular do site www.
puggina.org, colunista 
de dezenas de jornais e 
sites no país. Autor de 
Crônicas contra o tota-
litarismo; Cuba, a tragé-
dia da utopia; Pombas e 
Gaviões; A Tomada do 
Brasil. Integrante do 
grupo Pensar+.

EMPRESA B. TOBACE
 DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e Telefô-
nicas LTDA. está abrindo processo seletivo para porta-
dores 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.
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Câmara de Jaboticabal faz primeira sessão 
ordinária de 2019 na segunda-feira (04/02)

Durante a sessão, os vereadores deverão escolher os 
membros que passarão a compor as Comissões Permanentes

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal se reúnem na 
próxima segunda-feira 
(04/02) para a primei-
ra sessão ordinária da 
3ª Sessão Legislativa. 
A sessão começa às 20 
horas, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br).

Durante a sessão, que 
marca o retorno dos tra-
balhos legislativos em 
Plenário, os vereado-
res deverão escolher os 
membros que passarão 
a compor as Comissões 
Permanentes da Casa 
até o final da Legislatu-
ra, que se encerra em 
dezembro de 2020. 

As comissões têm 
por objetivo estudar os 
assuntos submetidos 

ao seu exame e exarar 
pareceres sobre eles. 
Atualmente a Câmara 
conta com 11 comis-
sões permanentes (Art. 
52 do RI): Comissão de 
Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
(CDDPD); Comissão de 
Desenvolvimento So-
cioeconômico, Geração 
de Emprego, Indústria, 
Comércio, Agronegócio 
e Turismo (CDSGEICAT); 
Comissão de Direitos 
Humanos e da Cidada-
nia (CDHC); Comissão 
de Educação, Cultura, 
Esportes, Lazer e Meio 
Ambiente (CECELMA); 
Comissão de Finanças 
e Orçamento (CFO); 
Comissão de Justiça e 
Redação (CJR); Comis-
são de Obras, Serviços 
Públicos e Atividades 

Privadas (COSPAP); Co-
missão de Saúde, As-
sistência e Promoção 
Social (CSAP); Comissão 
de Segurança Pública 
(CSP); Comissão de Éti-
ca (CE); e Comissão do 
Plano Diretor (CPD). As 
comissões de Ética e de 
Diretos Humanos são 
compostas por cinco 
parlamentares, enquan-
to as demais, por três 
membros.

Já a pauta da Ordem 
do Dia traz a discus-
são e votação, em úni-
co turno, do Projeto de 
Resolução nº 12/2018, 
de autoria da Comissão 
de Justiça e Redação 
(CJR) da Casa, que dis-
põe sobre um recurso 
interposto contra Atos 
do Presidente da Mesa 
Diretora da Câmara.

Vista parcial da fachada da sede do Legislativo jaboticabalen-
se.

SP 333 passa por melhorias
O trabalho de recu-

peração das estradas 
rurais prossegue e, nos 
últimos dias, as equi-
pes realizaram melho-

rias na SP 333, que liga 
Luzitânia a Rodovia Bri-
gadeira Faria Lima. Fo-
ram eliminadas poças 
de água que prejudica-

vam o tráfego de veí-
culos, em cerca de 350 
metros.

Na última semana, 
também foi recupera-

do um trecho da JA 06, 
estrada Waldy De Bello. 
“O trabalho prossegue 
e nosso objetivo é me-
lhorar a qualidade de 

nossas estradas rurais, 
sempre pensando no 
bem-estar do produtor 
rural e daqueles que 
realizam o escoamento 

da safra”, afirma o se-
cretário de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, Aldo Bellodi 
Júnior. 

 Pontos beneficiados pela operação Tapa Buraco 
(29 de janeiro)

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diver-
sos bairros da cidade. 
As equipes de limpeza, 
capinação e roçamento 
trabalham no Sorocaba-
no; a de roçamento no 
Santo Antônio, Cohab II 
e Residencial, e de roça-
mento nas áreas verdes 
do Jardim Morumbi, 
Guanabara e Sorocaba-
no. A troca de lâmpa-
das, serviço de podas 
e retirada de entulhos 
acontecem em diversos 
bairros de Jaboticabal.

As equipes de tapa-
buracos trabalham, 
nesta semana, nas 
ruas/avenidas Carlos 
Berchieri, Milton Bruni-
ni, Ítalo Poli, Caetano 
Merlino, Thales Bento 
Marques, Ana Ramos 
de Carvalho, Clotil-
de Verri, Odilon Ortiz, 

Djalma Aleixo de Sou-
za, Orestes Serranoni, 
César Nhocancer, Irene 
Pagliuso, São Sebastião, 
13 de Maio, Carlos Go-
mes, João Volpe, Edi-
valdo Ballini, João Ne-
pomuceno Rosa, Luiz 
Paulo Martins, Teodó-
sio Morescalk, Fortuna-
to Frascá, Plínio Zocca, 
Sadae Koga, Carmino 
Ganga, Najá Chueire, 
Aldo Senem, Orlando 
Assirati, João Facini, 
Orlando Labela, Miguel 
Filardi, José Sacco, Joa-
quim Garcia, Atílio Mo-
relli, Antônio Casallete, 
Daniel Delvechio, Pedro 
Barbosa da Silveira, Do-
mingos Selaro, Salvador 
Turco, Angelina Costa 
Claro e Valdomiro Ca-
milotti.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.
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COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL - COOPERSERV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal – 
Cooperserv, CNPJ nº 00.881.829/0001-40 e NIRE 35400036575, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 647 (seiscentos e quarenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de Fevereiro de 2019, na Escola de Arte - Prof. Francisco Berlingieri Marino - 
Jaboticabal, sita na Rua Mizael de Campos, n° 202, Centro, CEP: 14870-400, na cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
por absoluta falta de espaço em sua sede, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, 
cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 16:00 com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 
2) em segunda convocação, às 17:00 com a presença de metade mais um dos associados; 03) em terceira e última convocação, às 18:00, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA:
1. Prestação de Contas do Conselho de Administração, referente aos 1° e 2° semestres do ano de 2018, acompanhados do parecer 

do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório de Gestão; Balanços Gerais; Demonstrativo de sobras ou perdas apuradas; o Parecer do 
Conselho Fiscal e o Relatório da Auditoria Externa;

2. Rateio e destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Fixação de valor de honorários, das gratifi cações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Con-

selho Fiscal, proposto pelos conselheiros;

EXTRAORDINÁRIA
1. Deliberação para desfi liação da Central: SICOOB CENTRAL CECRESP.
2. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores e do Plano de Sucessão, em conformidade com a Resolução do C.M.N. 

n. 4.538 de 2016.
3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 

                                    Jaboticabal, 31 de Janeiro de 2019.

JOSÉ EDUARDO SENEM
Presidente

Nota I: Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2018 acompa-
nhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores 
Públicos Municipais de Jaboticabal – SP.

Av. Treze de Maio, 556 – Centro
Fone: (16) 3202-3414

 CNPJ – 00.881.829/0001-40

Balanço Patrimonial - 12/2018
COOPERSERV - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL

CGC: 00.881.829/0001-40 - AF BACEN: 234724
AVENIDA TREZE DE MAIO, 556  Centro, JABOTICABAL/SP. CEP: 14.870-160

ATIVO 12/2018 12/2017 PASSIVO 12/2018 12/2017
CIRCULANTE  741,496.24 PASSIVO CIRCULANTE  157,746.95 163,907.97 858,095.77

    
DISPONIBILIDADES  47,417.48 OUTRAS OBRIGAÇÕES  157,746.95 163,907.97 133,166.83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  277,879.08     Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados  2,784.78 1,860.43 258,425.79
    Carteira Própria  277,879.08     Sociais e Estatutárias  135,099.85 149,261.51 258,425.79

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS  0.35     Fiscais e Previdenciárias  0.00 339.64 2,267.54
    Centralização Financeira - Cooperativas  0.35     Diversas  19,862.32 12,446.39 2,267.54

OPERAÇOES DE CRÉDITO  359,947.33    409,688.45
    Setor Privado  427,367.70    434,717.01

    (-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa -67,420.37   -25,028.57

OUTROS CRÉDITOS  56,252.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  929,424.31 1,008,625.36 54,547.16
    Diversos  56,252.00     Capital de Domiciliados no País  1,329,362.78 1,310,659.04 54,547.16

     Reservas de Lucros  47,965.78 6,567.90 
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  280,072.82     Sobras ou Perdas Acumuladas -447,904.25-308,601.58 237,733.24

    
OPERAÇOES DE CRÉDITO  280,072.82 TOTAL DO PASSIVO  1,087,171.26 1,172,533.33 237,733.24
    Setor Privado  332,532.20 252,256.78

    (-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa -52,459.38-14,523.53

  
PERMANENTE  65,602.20 76,704.32

  
INVESTIMENTOS  54,304.64 66,534.58
    Outros Investimentos  54,304.64 66,534.58

IMOBILIZADO DE USO  10,590.34 9,462.52
    Outras Imobilizações de Uso  89,430.81 90,255.81

    (-) Depreciações Acumuladas -78,840.47-80,793.29

INTANGÍVEIS  707.22 707.22
    Ativos Intangíveis  707.22 707.22

  
TOTAL DO ATIVO  1,087,171.26 1,172,533.33

DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CO NTÁBIL Técnico em Contabilidade

Jose Eduardo Senem JOSE EDUARDO SENEM

Jorge Luiz Villela

CRC: 1SP230077-O/6

CPF: 594.682.978-53

Demonstração das Sobras e Perdas do Exercício
18/01/2019 08:37

EMISSÃO:
Pág. 1COOPERSERV

Descrição 201720182ºSemestre/2018
10 - RECEITA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  380,267.96 435,748.07 180,081.08

711     Operações de Créditos  361,348.95 419,188.42 172,116.76

715     Resultado de Oper. c/ Títulos e Vlrs. Mobiliários  18,919.01 16,559.65 7,964.32

719     Resultado das Operações Compulsórias  0.00 0.00 0.00

15 - DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  135,664.45 40,821.60 21,916.68

812     Operações de Captação no Mercado  0.00 0.00 0.00

814     Operações de Empréstimos e Repasse  0.00 0.00 0.00

820     Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  135,664.45 40,821.60 21,916.68

20 - RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  244,603.51 394,926.47 158,164.40

50 - OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS -354,906.58-329,387.50-160,457.43

721     Receitas de Prestação de Serviços  1,639.96 8,712.22 5,581.97

722     Rendas de Tarifas Bancárias  0.00 0.00 0.00

822     Despesas de Pessoal  81,974.54 58,869.50 30,463.02

824     Outras Despesas Administrativas  336,768.67 366,282.00 174,280.27

826     Despesas Tributárias  611.23 2,461.14 2,136.36

723     Resultado de Participações em Col. e Controladas  0.00 0.00 0.00

725     Outras Receitas Operacionais  62,807.90 89,512.92 40,840.25

832     Outras Despesas Operacionais  0.00 0.00 0.00

60 - RESULTADO OPERACIONAL -110,303.07 65,538.97-2,293.03

65 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL  0.00 0.00 0.00

75 - RESULT.ANTES DA TRIB.S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES -110,303.07 65,538.97-2,293.03

80 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  0.00 0.00 0.00

890     Provisão de Imposto de Renda  0.00 0.00 0.00

891     Provisão para Contribuição Social  0.00 0.00 0.00

892     Ativo Diferido  0.00 0.00 0.00

85 - PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO  0.00 0.00 0.00

90 - LUCRO LIQUIDO (PREJUÍZO) -110,303.07 65,538.97-2,293.03

92 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO  0.00 0.00 0.00

95 - LUCRO POR AÇÃO -0.08-0.01-0.01

JABOTICABAL - SP, sexta-feira, 18 de janeiro de 2019

COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

JABOTICABAL

CNPJ: 00.881.829/0001-40  AF: 234724

DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL
Técnico em Contabilidade

Jose Eduardo Senem JOSE EDUARDO SENEM
Jorge Luiz Villela

CRC: 1SP230077-O/6
CPF: 594.682.978-53

Os desafi os de 
empreender e se 

manter no mercado
*Por Bianca Francis-

catto Bernardes

O mundo do trabalho 
está mais competitivo, 
complexo, desafi ador e, 
ainda, ávido por com-
petências pessoais cada 
vez mais amplas. Nesse 
contexto, o empreen-
dedorismo tornou-se 
importante em todos 
os setores da atividade 
comercial, pelo modo 
criativo e inovador de 
pensar e agir com rela-
ção às oportunidades 
para a geração de valor 
individual e coletivo. 
Hoje, é necessário que 
todos tenham habili-
dades para identifi car 
e criar iniciativas dife-
renciadas. 

Para todos aqueles 
que pretendem plane-
jar e desenvolver a car-
reira de forma ousada 
e inovadora, bem como 
construir micro, peque-
nos e médios estabele-
cimentos de sucesso, é 
necessário ter: conhe-
cimento no ramo dese-
jado e de gestão, cola-
boradores capazes de 
avaliar as oportunida-
des e, também, as ame-
aças do mercado, fl e-
xibilidade para mudar 
diante de novos cená-
rios e perspicácia para 
enfrentar situações 
que, por vezes, não de-
pendem diretamente da 
gestão empresarial.

Além desses fatores, 
a evolução tecnológi-
ca, a globalização da 
economia e a compe-
titividade do mercado 
provocaram mudanças 
signifi cativas no mun-
do profi ssional, tornan-
do as áreas que lidam 
diretamente com o con-
sumidor fundamentais 
para o sucesso das ope-
rações. Por isso, outro 

fator que não pode ser 
esquecido na hora de 
gerir o próprio empre-
endimento é como en-
cantar, reter e fi delizar 
clientes. 

Empresas de diver-
sos segmentos partem 
da premissa de sempre 
se preocupar com a ex-
periência e satisfação 
do comprador, seja por 
contato telefônico, seja 
no atendimento presen-
cial. Esse relacionamen-
to pode ser interpretado 
como uma tarefa sim-
ples, mas as estratégias 
são diversas, comple-
xas e, caso sejam utili-
zadas de maneira equi-
vocada, podem afastar 
os consumidores, que, 
ainda, podem “contami-
nar” outros potenciais 
fregueses, já que cer-
ca de 70% das pessoas 
acreditam na opinião 
de outros clientes. 

Um ótimo atendi-
mento é a chave para 
estabelecer uma expe-
riência inesquecível e, 
assim, ter uma empre-
sa bem-sucedida. Para 
isso, é necessário criar 
uma cultura de bom 
relacionamento entre 
empresa, atendente e 
cliente. 

No empreendedoris-
mo, empresas e profi s-
sionais precisam estar 
preparados para aten-
der às necessidades 
explícitas do mercado 
e, também, superá-las 
e sair à frente da con-
corrência. Empreender 
é saber olhar para a 
sociedade e enxergar 
oportunidades de ino-
var e criar. 

*Bianca Franciscatto 
Bernardes é docente da 
área de gestão e negó-
cios do Senac Jabotica-
bal

LUZ PARA A VIDA

Professor Benê

Onde encontrar luz 
que nos ilumine o ca-
minho da vida, que nos 
livre de abismos perigo-
sos?

Na Bíblia temos o iti-
nerário exato que nos li-
vra dos enganos.

É fundamental este 
princípio filosófico: não 
é só de “pão” que o ho-
mem sustenta sua vida. 
Há uma lei que ilumina 
nosso entendimento: 
Não só de pão vive o ho-
mem; há uma “palavra” 
que nos dirige e orien-
ta; esta palavra está na  
“Bíblia” livro de código, 
ditado por um Autor, 
proprietário único da 

verdade. Este Autor ser-
viu-se de muitos “secre-
tários” para anunciar os 
caminhos do “bem viver” 
que ditou as “bases au-
tênticas” do “viver feliz”!

  
A Bíblia desempenha a 

função de guia e alimen-
to intelectual que nos  
fortalece no caminho da 
vida. Nela encontramos 
o projeto do “viver em 
plenitude” tanto indivi-
dual, como social. As-
sim a Bíblia constitui-se 
pelo seu “autor respon-
sável”, código supremo 
da vida para indivíduos 
e sociedade, pois nela 
se encontra, o conteúdo 
da “verdade” válido para 
toda humanidade.

A Bíblia não é portan-
to, manual de matemá-
tica, astrologia, física 
ou conhecimentos se-
melhantes. Ela é acima 
de tudo, um “roteiro de 
amor“ que um Pai dei-
xou para orientar seus 
filhos, na construção de 
uma sociedade que viva 
a vida com abundância!

CONTRATA-SE 
PROFISSIONAL NAS ÁREAS: 
PSICOLOGIA, PEDAGOGIA 

E SERVIÇO SOCIAL
COM DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO - 

DIURNO E NOTURNO. OS INTERSSADOS 
ENVIAR CURRÍCULOS PARA:

 serviços.treinamentos@yahoo.com.br
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O REI DA CASA
PEDREIRO: JOÃO PIM - (16) 9.9212-4135

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA



sábado, 02 dE FEVEREIRo dE 2019 9

Hori participa de reunião que discutiu 
atual situação da Unesp

O encontro aconteceu em Araraquara e contou com a participação do 
secretário Estadual de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi

No último domingo 
(27), o prefeito José Car-
los Hori acompanhou o 
reitor da Unesp, pro-
fessor Sandro Roberto 
Valentini, e o diretor da 
Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias 
(FCAV) do Câmpus Jabo-
ticabal, professor Pedro 
Luís da Costa Aguiar 
Alves, em um encontro 
com o secretário Es-
tadual de Desenvolvi-
mento Regional Marco 
Vinholi.

Na pauta, o desequi-
líbrio orçamentário e 
financeiro que atinge a 
Unesp atualmente e a 
importância da univer-
sidade para o desen-

volvimento de São Pau-
lo. “A Unesp é uma das 
grandes joias de nossa 
cidade, responsável 
por gerar conhecimen-
to, tecnologia e renda. 
Confio na sensibilidade 
do secretário Marcos 
Vinholi, que sempre foi 
um grande parceiro de 
Jaboticabal”, diz Hori.

Marco Vinholi afir-
mou que vai trabalhar 
na obtenção de recur-
sos que serão destina-
dos à reforma e amplia-
ção da fábrica de ração 
para nutrição animal 
no Câmpus Jaboticabal, 
que está em andamen-
to. 

Foto: ACI Unesp 

A maior rede de clínicas odontológica do Bra-
sil Odonto Company Jaboticabal comunica que 
está sob nova direção. As proprietárias Drª Ma-
ria Eduarda Moreira Gregório e  Drª Mariana 
de Souza Moraes, estão esperando todos para 
conhecer as novas  dependências, em novo en-
dereço: rua Barão do Rio Branco, 544 - e apre-
sentar o novo quadro de profissionais!

A OdontoCompany atende: Clínica Geral, Or-
todontia (aparelho), Endodontia (canal), Im-
plante, Próteses, Odontopediatria, entre outras 
especialidades.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003809-25.2016.8.26.0291

Classe: Assunto: Procedimento Comum - Esbulho / Turbação / Ameaça

Requerente: Cem Empreendimentos Imobiliarios Eireli

Requerido: Carlos Augusto Greggio dos Anjos

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003809-25.2016.8.26.0291 - 2016/001776

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) CARLOS AUGUSTO GREGGIO DOS ANJOS, Brasileiro, Solteiro, RG
445675196, CPF 388.914.108-02, com endereço à Rua Professor Valdir Pedro Morano, 128,
Jardim Bela Vista, CEP 14883-260, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Cem Empreendimentos Imobiliarios Eireli, alegando em
síntese: Que o Requerido adquiriu, através do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra celebrado em 27.11.2009, o bem imóvel identificado como lote 221, da quadra 11, do
loteamento denominado Jardim Morada Nova, Jaboticabal/SP, pelo preço de R$ 28.650,00 (vinte
e oito mil e seiscentos e cinquenta reais), a ser pago com entrada de R$ 1.800,00, em uma
prestação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), vencendo-se em 04.12.2009 e duas prestações
no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), vencendo-se em 10.01.2010 e 10.02.2010, a
titulo de sinal e princípio de pagamento (Arras); e o saldo remanescente em 150 parcelas mensais
e consecutivas no valor de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), cada, com primeiro
vencimento em 10.03.2010, e as demais para o mesmo dia dos meses subsequentes, parcelas estas
sujeitas ao reajuste contratualmente previsto. Ocorre que o Requerido não cumpriu com o
pactuado, encontrando-se inadimplente perante a Requerente em relação aos meses de
setembro/2012 até a presente data, resultando, desta forma, em um débito reajustado até o mês de
agosto/2016, de R$ 25.341,87. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 25 de janeiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAL DE NOTA 
 
Considerando a existência de INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA firmados por DEVEDORES FIDUCIÁRIOS tendo por 
objeto os LOTES abaixo relacionados, todos integrantes do LOTEAMENTO PLANALTO VERDE II, 
situado na cidade de JABOTICABAL-SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, as 
pessoas abaixo indicadas, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contados da publicação da 
presente, compareçam pessoalmente no endereço Avenida Benjamin Constant, nº 662 – Centro, 
da cidade de Jaboticabal-SP, ou entrem em contato por meio do telefone (16) 3209-3292, com o 
objetivo de apurar e  regularizar sua situação contratual, sendo que, após o prazo mencionado, 
em não havendo a regularização por força das clausulas contratuais e ainda do contido no artigo 
475 do Código Civil1, OS CONTRATOS SERÃO CONSIDERADOS RESCINDIDOS DE PLENO DIREITO, 
ocasião em que a PROMITENTE VENDEDORA tomará as demais medidas que julgar necessárias. 
FAVOR DESCONSIDERAR O PRESENTE, CASO A SITUAÇÃO JÁ ESTEJA REGULARIZADA ATÉ SUA 
PUBLICAÇÃO. 

 
CLIENTE                                                                                                                 QUADRA       LOTE 
WALACE RICHARD SOUZA E BEATRIZ VIANA DOS SANTOS                               06                19 
JOSE SANTANA DOS SANTOS E VALQUIRIA DE LIMA MANZOLI SANTOS        03                18 
________________________________  
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pe 

dir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas 
e danos. 
 

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL 
R. Marechal Floriano Peixoto, 1387 -  Fone PABX (0xx16) 3209-2333 

CEP 14870-810 - JABOTICABAL - Estado de São Paulo 
CGC 56.896.368/0001-34 

 
                             
                                          EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
                         
 
                                       ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
                                       A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE 
JABOTICABAL, por intermédio de seu provedor Dr. LUIZ EDUARDO 
ROMERO GERBASI, de acordo com os termos do artigo 17 dos 
Estatutos Sociais, e demais aplicáveis à espécie, CONVOCA todos os 
membros do quadro associativo e associados com direito a voto para 
comparecimento perante a Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal, 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387, Centro, na cidade de 
Jaboticabal, no próximo dia 26/02/2019, às 18h,  para realização da 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, sendo a seguinte pauta: 
    
                            1.- Apreciar o balanço patrimonial e financeiro 
do exercício de 2018. 
                             
                                   2.- Eleger o Conselho Consultivo e Mesa 
Administrativa da Irmandade, para o período de 01/03/2019 a 
28/02/2021. 
 
    De acordo com o artigo 20 dos Estatutos Sociais, 
não havendo número mínimo, far-se-á nova convocação para uma hora 
mais tarde, e após, a assembléia terá início com o número de 
associados presentes. 
 
    Jaboticabal, 1º de fevereiro de 2019. 
 
 
 
     

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
PORTARIAS

Nº 146, DE 29 DE JANEIRO DE 2019 – EXONERA, a partir de 31 de janeiro de 2019, a Assessora de Gabinete MARIA 
ANGELA COELHO DA SILVA, lotada no gabinete do vereador João Bassi, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

Nº 147, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 01 de fevereiro de 2019, o Assessor de Gabinete HENRIQUE 
TEL MORETTI, lotado no gabinete do vereador João Bassi, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

ATOS DA MESA

ATO DA MESA Nº 21/2018

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL de Jaboticabal, com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 17 
de seu Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica a Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Jaboticabal, após expedição de Decreto do Exe-
cutivo, autorizada a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 903.900,00 (novecentos e três mil e novecentes 
reais), para suprir a seguinte dotação do orçamento vigente:

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos de anulação parcial de dotações da Câmara Muni-
cipal, constantes do orçamento vigente, no valor de R$ 903.900,00 (novecentos e três mil e novecentes reais), assim especificadas:

Art. 3º O presente ato entra em vigor após a publicação de Decreto do Executivo, expedido de acordo com a Legislação em 
vigor.

Jaboticabal, 18 de dezembro de 2018.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
Vice-Presidente

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
1º Secretário

DANIEL GONÇALVES RODRIGUES
2º Secretário

Comunicado 
Fundo Social de Solidariedade

O Fundo Social de 
Solidariedade informa 
que todas as vagas ofe-
recidas para os cursos 
de capacitação foram 

preenchidas. As aulas 
de cabeleireiro, mani-
cure e depilação come-
çam a partir da próxima 
segunda-feira (4).

O curso de corte e 
costura começa em 
março. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-8994.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0006862-60.2018.8.26.0291
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exequente: Associação São Bento de Ensino
Executado: Naiara Cristina Ramiro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0006862-60.2018.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) NAIARA CRISTINA RAMIRO, Brasileiro, Solteira, Estudante, RG
45812336, CPF 366.280.608-88, pai Claudinei Ramiro, mãe Sandra Regina Duarte Ramiro, de
cor Branco, com endereço à Rua Dr. Euclides Silveira Campos, 187, Parque Jaqueline, CEP
14875-535, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Associação São Bento de Ensino. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$22.145,95, devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Se o executado não apresentar
impugnação, será assistido pelo curador especial, a ser nomeado após o decurso do prazo do edital
e a quem se abrirá vista para, no prazo de 15 dias, apresentar defesa e atender os interesses do
executado até a extinção do feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 10 de janeiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Refis 2018: população negocia apenas 5% 
da sua dívida com a prefeitura

Inadimplentes serão 
protestados no cartório 
e terão nome negativa-
do no Serasa; se dívida 
persistir, uma ação ju-
dicial será formulada 
podendo acarretar, em 
seguida, em bloqueio 
de conta bancária e até 
penhora

A última edição do 
Programa de Recupe-
ração Fiscal, o REFIS 
2018, acabou em 28 de 
dezembro e o resultado 
superou as outras edi-
ções. 

Dados da Secretaria 
da Fazenda, mostram 
que 5% da dívida ativa 
do município, calculada 
atualmente em R$ 103 
milhões, foi renegocia-
da. “As edições anterio-

res tinham retorno de 
aproximadamente 2% 
da dívida ativa, mes-
mo com o crescimen-
to, o resultado é muito 
aquém do valor total da 
dívida”, lembra a secre-
tária da Fazenda, Ânge-
la Nazário Fonseca.

O REFIS garante des-
contos para pagamento 
das dívidas do contri-
buinte com a prefeitu-
ra. O valor mínimo por 
parcela é de R$ 250 
para pessoa jurídica e 
R$ 100 para pessoa fí-
sica. 

Os interessados de-
vem procurar o Sistema 
Prático, no Paço Muni-
cipal, das 8h às 16h30. 
O telefone é (16) 3209-
3300. 

Ações da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social movimentam 

semana em Jaboticabal
Semana ficou marcada por aprovação do Relatório de Diagnóstico das Políticas 

sobre drogas de Jaboticabal, atividades preventivas na Avenida Carlos Berchieri e 
capacitação sobre garantia e direitos das crianças e adolescentes

Jaboticabal intensi-
fica as ações assisten-
ciais trabalhando em 
diferentes segmentos. 
Na última semana, a Se-
cretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social 
conseguiu importantes 
avanços que vão ao en-
contro dos interesses 
de diferentes públicos.

Entre os avanços está 
a aprovação do Plano 
Municipal de Políticas 
sobre drogas, uma ini-

ciativa inédita que ga-
rante um diagnóstico 
real do trabalho pre-
ventivo realizado em 
Jaboticabal, marcado 
pela adesão do municí-
pio ao Projeto Recome-
ço Jovem.

“O Recomeço Jovem é 
um programa oferecido 
pela Secretaria Estadu-
al de Desenvolvimen-
to Social, que promove 
ações preventivas do 
uso indevido de subs-

tâncias psicoativas, o 
enfrentamento ao trá-
fico de drogas, contro-
le e requalificação de 
territórios específicos, 
oferece acesso à Justi-
ça e à Cidadania, apoio 
socioassistencial e tra-
tamento médico aos de-
pendentes de substân-
cias psicoativas, suas 
famílias e comunidade. 
Jaboticabal foi a pri-
meira cidade da região 
a ser beneficiada pelo 

programa”, afirma a se-
cretária de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial, Tatiana Pellegrini.

Contando com o 
apoio de diversas se-
cretarias e da Polícia 
Militar, a Prefeitura de 
Jaboticabal promoveu 
uma ação nas pontes 
da Avenida Carlos Ber-
chieri e parte do Cida-
de Jardim. Equipes re-
alizaram a limpeza do 
local e acolhimento de 

pessoas que viviam nos 
locais beneficiados. 

Uma casa utilizada 
como ponto de consu-
mo de drogas foi lacra-
da. “É um desafio muito 
grande, mas as ações 
continuam. Oferecemos 
internação, acolhimen-
to em projetos assis-
tenciais e também con-
seguimos encaminhar 
algumas dessas pessoas 
para as famílias em ou-
tras cidades. Agradeço 

a todos os envolvidos 
que contribuíram para 
a realização de todas as 
ações”, declara Tatiana.

Investindo na capaci-
tação –

 
Aconteceu nos dias 

23, 24 e 25 de janeiro a 
primeira capacitação do 
ano voltado para as en-
tidades e interessados 
nas políticas de prote-
ção à criança e adoles-
cente do município. Os 
encontros foram minis-
trados pela professora, 
acadêmica de Serviço 
Social, Consultora do 
Projeto Ser Social Con-
sultoria e atuando no 3º 
mandato como Conse-
lheira Tutelar em Pouso 
Alegre, Maduca Lopes.

“A capacitação foi 
muito proveitosa. Con-
tamos com a partici-
pação de membros do 
COMCRIAJA, do Conse-
lho Tutelar, Promotoria 
Pública e Câmara Muni-
cipal. Pudemos discu-
tir temas voltados para 
melhorar e ampliar o 
atendimento às nossas 
crianças e adolescen-
tes realizados em nos-
so município, sempre 
amparados pelas dire-
trizes do Estatuto da 
Criança e do Adolescen-
te”, finaliza Tatiana. 
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Prefeito Hori participa de 
Open Meeting Barretos 2019

Prefeitos, vereadores 
e executivos da região 
participam na última 
segunda-feira (28) do 
Open Meeting Barretos 
2019. O evento trata 
sobre as Parceria Públi-
co-Privadas no campo 
energético, principal-
mente na substituição 
de iluminação pública.

O evento contou com 
a participação do CEO 
da Empresa Sul – Core-
ana ENSPIRE KSB, Jong 
Bok Park. “Jaboticabal 
tem exemplos bem-
sucedidos de parcerias 
público-privadas que 
ajudam a manter nossas 
praças. A modernização 
da iluminação pública é 
um grande desafio e já 
deu os primeiros pas-
sos com a implantação 

de leds na Avenida Car-
los Berchieri. Fomos co-
nhecer mais a respeito 
do projeto e estudar a 
viabilidade de incluir o 
município em um pro-
jeto futuro”, informa 
o prefeito José Carlos 
Hori.

O Meeting Barretos 
2019 também tratou da 
possível implantação 
de usinas solares foto-
voltaicas. “É muito bom 
saber que nossa região 
gera interesse e que 
empresários acreditam 
em seu potencial. Esse 
foi apenas o primeiro 
passo; esperamos que 
as parcerias sejam via-
bilizadas e nossa região 
modernize setores do 
campo energético”, fi-
naliza o prefeito.

Hori anuncia mudanças 
no secretariado

Novos secretários tomam posse na sexta-feira (1º)

Evento tratou de temas relacionados à 
tecnologia no campo energético

O prefeito José Car-
los Hori anunciou na 
manhã de quarta-feira 
(30) mudanças no se-
cretariado municipal 
nas pastas da Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer; Fazenda, SEPREM, 
Saúde e Administração.

Das mudanças anun-
ciadas, a prefeitura 
passa a contar com 
dois novos secretários. 
“Agradeço a todos os 
profissionais e ressal-
to o bom trabalho rea-
lizado em suas pastas. 
Chegou um momento 
que mudanças eram ne-
cessárias. 2019 será um 
ano muito intenso e to-
dos terão papel funda-
mental neste momen-
to”, diz Hori.

Mudanças – Leonar-
do Yamazaki é o novo 
secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 

Lazer. O antigo secre-
tário, Adilson Martins, 
assume a Secretaria da 
Fazenda. A antiga supe-
rintendente do SEPREM, 
Elivaine Almeida, é a 
nova secretária de Ad-
ministração e o Serviço 
Previdenciário Munici-
pal ficará sobre a res-
ponsabilidade de Cláu-
dio Almeida.

Maria Angélica Dias 
Conte dá lugar ao pro-
fessor João Roberto da 
Silva na Secretaria de 
Saúde. As mudanças 
passam a valer a partir 
do próximo dia 1º de 
fevereiro. “Temos um 
ano muito promissor e 
as mudanças foram ne-
cessárias para manter 
o time ligado e pronto 
para trabalhar em prol 
do desenvolvimento 
de Jaboticabal”, conclui 
Hori.


