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71ª Corrida São Silvestre bate recorde 
de público em Jaboticabal

A 71ª edição da 
corrida mais famosa 
trouxe boas surpresas 
aos jaboticabalenses. 
Além da organização 
impecável, a Corrida 
de São Silvestre deste 
ano marcou a retoma-
da do evento no calen-
dário de dezembro, 
com uma participação 
recorde de participan-
tes.

Ao todo, mais de 
400 atletas participa-
ram do evento, divi-
didos nas categorias 
feminino e masculino. 
“Oficialmente, 355 fo-
ram inscritos mas de-
zenas correm sem se 
inscrever pelo site do 
evento. É um recorde 
muito bacana e mos-
tra a população cada 
vez mais interessada 
em cuidar da saúde”, 
disse o diretor de Es-
portes, Fábio Borto-
lossi.

Os aletas foram se-
parados por faixa etá-
ria: até 15 anos; de 16 
a 19 anos, de 20 a 29 
anos, de 30 a 39 anos, 
de 50 a 59 anos, de 60 
a 69 anos, de 70 a 79 
anos e de 80 a 99 anos.

Confira o resulta-
do geral, por catego-
ria:

Geral Masculino

1. Diones R. H. Me-
deiros Da Silva

Tempo 00:16:37
2. Jean Carlos Ve-

rissiano
Tempo 00:16:59
3. Marcos Gonçal-

ves Batista 
Tempo 00:17:03
Geral Feminino
1. Maria Amélia Da 

Cruz Pereira 
Tempo 00:21:08
2. Evelise Maria D. 

Batistela 
Tempo 00:21:32
3. Mariane Gallin-

do 
Tempo 00:21:40



2 SÁBADO, 28 DE DEZEMBRO DE 2019

PUBLICADO DESDE 1979 - PROPRIEDADE DA EMPRESA A GAZETA LTDA.

Expediente
Empresa Jornalistica Scandelai & Scandelai Ltda - ME
Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562
Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - MTB nº 33.849
Jornalista: José Roberto Scandelai - MTB nº 33.487
Redação, Administração e Departamento Comercial: 
Avenida General Osório nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100
CPT e Impressão: 1ª Página - São Carlos /SP - Interpress Comunicações Editoriais 
Ltda. - CNPJ 60.394.848/0001-74 - Av. São Carlos nº 1799 - Tel.: (16) 3373.7373 - 
Departamento Comercial GIAN
Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte  de Azevedo, 532 - Bairro Santana - CEP 02036-022 - Tel.: (16) 2971.1000
Fones: (16) 3202.2636
Email: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito
Tiragem: 5.600 exemplares

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa 
opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

Que benção! Mais um 
fi nal de Ano, para a Gló-
ria de Deus! Até aqui o 
SENHOR nos ajudou e vai 
continuar nos ajudando. 
Vamos começar um Novo 
Ano com bastante expec-
tativa, e muita esperança 
no coração. Tenho certeza 
que o Ano de 2019 foi mui-
to bom, apesar dos contra 
tempo que alguns tiveram 
que enfrentar, tudo deu 
certo e todos conseguiram 
chegar são e salvos. Esse 
Novo Ano será de grandes 
vitorias, porque o SENHOR 
disse: Eu nunca te deixa-
rei, nem te desampararei. 
Podemos descansar nessas 
promessas, porque Deus 
nunca falhou, nem dei-
xou de cumprir nenhuma 
delas. Não olhe mais para 
trás o que passou, pas-
sou, agora olhe para fren-
te, tudo se fez novo. Deus 
está lhe dando uma nova 

Hipogrifo é uma fi gura 
lendária, em que a huma-
nidade já acreditou, de 
suposto fruto da união de 
grifo com égua. Surpreen-
de que o grifo era fi gura 
alada de cabeça e asas de 
águia em corpo de leão. 
Na lenda, o mais curioso 
é que os grifos colocavam 
seus ovos em ninhos de 
ouro, circundados de ága-
ta. Com o cruzamento, os 
descendentes hipogrifos 
possuíam asas e acredita-
va-se que tinham ligação 
com o mundo divinal, por 
isso considerados símbo-
los da sabedoria celestial e 
terrena.

 Nas culturas antigas 
eram considerados guar-
diões pelos deuses que os 
empregavam desde a pro-
teção das crateras de vi-
nho até a guarda de tesou-
ros. Até Zeus os utilizava 
como cães de guarda.

 Parece uma hipocrisia, 
mas os ambientalistas per-
tinazes se igualam aos hi-
pogrifos.

 As mudanças climáticas 
são relacionadas irrefuta-
velmente, pelo menos pe-
los crédulos, a ação huma-
na no planeta. Os sintomas 
das alterações são catalo-

Pr. Anastácio Martins

Claudio Belodi

FELIZ ANO NOVO!!!

Os Hipogrifos

oportunidade de começar 
tudo de novo. Este Novo 
Ano será o melhor de toda 
a sua vida e da história. 
Não deixe o inimigo que-
rer colocar no seu coração 
nenhum tipo sentimento 
negativo, apenas olhe as 
coisas boas que Deus pre-
parou para você desfrutar 
no decorrer da sua cami-
nhada com Ele. Quando 
os fi lhos de Israel foram 
espiar a terra prometida, 
eles fi caram olhando as di-
fi culdades e todos os obs-
táculos que nela havia. Ao 
invés de olhar e crer que 
Deus estava com eles, dei-
xaram o medo e a dúvida 
tomar conta dos seus co-
rações e sentimentos, por 
isso eles perderam o me-
lhor de Deus, porque a ter-
ra já pertencia a eles, mas 
como não creram, eles não 
puderam entrar e desfrutar 
das boas coisas que Deus 
havia preparado para eles. 
Então tome posse da sua 
benção, Deus já preparou 
muitas coisas boas para 
você e sua família para 
este Novo Ano de 2020, e 
grandes Vitórias virá sobre 
sua vida! Feliz 2020. Um 
forte abraço! . (I Samuel 
12:7). Esta é a minha ora-

ção. Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Bairro: Cen-
tro. Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo às 
19h30. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Pa-

gados por um incontável 
número de pesquisadores 
hipogrifos, do culto cientí-
fi co das incertezas exatas, 
porém, devido a origem 
das fontes, há pouca con-
testação, o que os coloca 
em posição de verdade 
inconteste. Os estudos de 
veracidade contestatória 
têm pouco valor como in-
formação de refl exão, pois 
eles não compactuam com 
o alarmismo da parte que 
preconiza as ameaças na 
humanidade.

 As ameaças são con-
temporizadas frequen-
temente pelos diversos 
meios de comunicação, 
insufl adas por partes in-
teressadas, mantendo avi-
vados certos propósitos 
de causarem inquietação 
pública de forma a propa-
gar a necessidade de le-
vante em apoio às causas 
do ativismo ambiental, 
quase sempre fi nanciados 
por grupos detentores de 
novas tecnologias. Amea-
ças não faltam: elevação 
do nível dos oceanos com 
inundação de populações 
costeiras; desaparecimen-
to de geleiras que ajudam 
a elevar o nível dos ma-
res; referências de que se 
o urso polar desaparecer 
o ser humano também 
desaparecerá; crescimen-
to do número de furacões 
com danos em grande po-
tencial; modifi cação do 
ecossistema com o aniqui-
lamento de milhões de es-
pécies; aumento dos gases 
de efeito estufa tornará o 
planeta inabitável e a vida 

desaparecerá, provavel-
mente pela acidifi cação 
das águas.

 Alarmistas que não 
plantam, em toda a vida, 
si quer um metro quadra-
do de qualquer vegetal 
para fi ns alimentares e 
incapazes de plantar um 
simples exemplar de arvo-
re, se abrigam em confor-
táveis escritórios situados 
sempre em grandes cen-
tros, usando dos meios de 
bem viver promovidos por 
energias danosas ao meio 
ambiente são, geralmente, 
os promotores e dissemi-
nadores das futuras catás-
trofes.

 Ecoativistas em bus-
ca de subvenções para a 
própria sustentação. Sa-
íram frustrados com os 
resultados da conferência 
COP-25. Isso o que vimos 
no encontro realizado 
em Madri, onde espera-
vam que o Brasil aceitaria 
quaisquer termos sobre 
a criação do mercado de 
carbono, que usam como 
incentivo para mitigar os 
efeitos da histeria sobre 
mudanças climáticas. O 
fracasso da conferência 
climática é resultado, se-
gundo analistas, da obs-
trução brasileira na cú-
pula. O Brasil, acreditem, 
vem conseguindo dar as 
cartas e não apoiar a re-
gulação do mercado do 
carbono, principal intento 
das organizações que lá 
estiveram. 

 Por acaso, os ambien-
talistas, e mesmo os 
cientistas ambientais, es-

cutaram, alguma vez, a 
sociedade que cuida do 
campo e seu real papel de 
conservadores?

Nunca. Tem mais valor 
alguns cientistas frenéti-
cos que propositalmente 
priorizam, elementos na-
turais catastrófi cos, como 
se antes nunca tivessem 
ocorrido no planeta.

São especialistas em an-
tecipar resumos de estu-
dos que, se lidos em todo 
o seu contexto, remetem a 
conclusões diferentes.

 O Brasil se opôs, com 
postura inédita, às con-
clusões científi cas no tex-
to fi nal da conferência, 
que propunha um comér-
cio global de redução de 
emissão de gases estu-
fa, atribuindo a qualquer 
país, ou empresa, que 
reduzisse suas emissões 
poder vender créditos de 
carbono, valendo ao com-
prador uma licença para 
poluir. A discordância 
brasileira mostra sobera-
nia sobre nosso solo, bens 
fl orestais e diversidade 
biológica, riquezas que 
ONGs ambientais e inte-
lectuais simpáticos dese-
jam partilhar com outras 
nações, no único propósi-
to de faturar.

 Como em toda lenda, 
os guardiões do impro-
vável são de valor rela-
tivo, porque guardam o 
que não lhes pertence. 
Para entender o papel dos 
ambientalistas, recomen-
damos reler o primeiro e 
segundo parágrafos deste 
texto.

lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. 

RECEBA UMA MENSAGEM 
DE FÉ: (016) 991150602.      

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-

lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-

ferir!!!  (16)3202-1986.
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Após sair perdendo por 3 a 0, equipe empatou o 
jogo e venceu o Pega Leve nos pênaltis

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 218, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019 - CONCEDE, a pedido do servidor 
GILMAR APARECIDO DA SILVA, lotado no Departamento de Administração, Licen-
ça Prêmio em gozo, de 02/01/2020 a 10/01/2020, referente ao 5º período aquisitivo 
(01/04/2012 a 31/03/2017).

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 11/2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das 
atribuições previstas na legislação vigente: 

Considerando a informação da senhora Maria Paula Thomaz 
Kawachi quanto ao erro procedimental na publicação do Ato da Mesa nº 30 de 12 de 
novembro de 2.019, que autoriza a Diretoria Contábil e Financeira da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, após expedição de Decreto Executivo, realizar a abertura de um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), 
para suprir dotação do orçamento de 2019.

Considerando a irregularidade da publicação do Ato da Mesa nº 
30/2019 sem as devidas assinaturas dos membros da Mesa Diretora.

Considerando a Súmula 473 do STF, onde a administração pode 
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportu-
nidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apre-
ciação judicial.

Considerando a Súmula 633 do STJ o qual editou a Súmula nº 
633, a qual estabelece a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 9.784/1999 ao âmbito 
municipal.

Considerando o art. 53 da Lei nº 9784/1999, o qual estabelece que 
a Administração deva anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalida-
de, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos expede o seguinte:

Art. 1º. Declara Nulo o Ato da Mesa nº 30/2019, de 30 de novembro 
de 2019, autoriza a Diretoria Contábil e Financeira da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, após expedição de Decreto Executivo, realizar a abertura de um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), para suprir dotação 
do orçamento de 2019.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 26 de dezembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Câmara de Jaboticabal aprova PLC que altera o Mapa 
de Zoneamento e Uso do Solo Urbano

O plenário da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal aprovou por unani-
midade, em sessão ex-
traordinária na manhã 
de sexta-feira (27/12), 
o Projeto de Lei Com-
plementar nº 33/2019, 
de autoria do Poder 
Executivo, que altera 
o Mapa de Zoneamen-
to e Uso do Solo Urba-
no, instituído pela Lei 
Complementar nº 80, 
de 09 de outubro de 
2006. O projeto segue 
para sanção do prefei-
to Municipal, José Car-
los Hori.

A matéria sofreu pe-
dido de vista do vere-
ador Samuel Cunha na 
última sessão extra-
ordinária, dia 16/12, 
quando o projeto seria 
votado. O vereador sa-

lientou a necessidade 
de uma audiência pú-
blica antes da votação. 
Audiência Pública que 
aconteceu na quinta-
-feira (26/12), realiza-
da pela Comissão do 
Plano Diretor, repre-
sentada na ocasião pe-
los vereadores Paulo 
Henrique Advogado e 
João Bassi, no plenário 
da Câmara Municipal, 
às 19 horas, quando a 
proposta foi discutida 
com a população.

Segundo a exposição 
de motivos apresenta-
dos pelo autor, “Consi-
derando da expansão 
urbana dos últimos 
anos; considerando as 
necessidades e impe-
dimentos legais com a 
atual situação do Plano 
Diretor do Município; 

considerando o empe-
nho do Governo Muni-
cipal em buscar garan-
tir um ordenamento 
urbano mais inclusivo 
e justo; submetemos 
o presente projeto à 
apreciação dessa egré-
gia Casa Legislativa”, 
pontua o Executivo.

Na prática, o pro-
jeto altera para Zona 
Mista (ZM) uma por-
ção de terra localiza-
da nas proximidades 
do bairro Planalto do 
Bosque. Atualmente, a 
área consta como Zona 
Residencial (ZR) no Zo-
neamento Urbano. De 
acordo com o texto, a 
alteração já foi apro-
vada pelo Conselho do 
Plano Diretor de Jaboti-
cabal (CONSPLAN) (Pro-
cesso Administrativo 

nº 17071-2/2019).

A íntegra da sessão 

está disponível na WEB-
TV da Câmara (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.

br), e também pelo ca-
nal da Câmara no You-
Tube (CMJaboticabal).

Em decisão emocionante, Panela leva o caneco 
do Campeonato Municipal de Futebol Amador

Jaboticabal conhe-
ceu na manhã do úl-
timo domingo (22) o 
campeão do Municipal 
de Futebol Amador, 
primeira divisão, orga-
nizado pela Prefeitura. 
Com boa presença de 
público, o Panela, após 
sair perdendo por 3 a 
0 no primeiro tempo, 
conseguiu um empate 
heroico e venceu a de-
cisão nos pênaltis.

“Tanto a fi nal da pri-
meira quanto da segun-
da divisão foram muito 
disputadas e decididas 
nos pênaltis. Tenho 
certeza que o público 
presente fi cou muito 
satisfeito. Aproveito 
para agradecer todas 
as equipes participan-
tes e parabenizar tanto 
o Panela, quanto o Nos-
sa Senhora de Lourdes 
que foi o grande cam-
peão da série Prata.

Série Prata – Abrindo 
os trabalhos na manhã 

do último domingo, 
após sair perdendo no 
placar, o Nossa Senho-
ra de Lourdes conse-
guiu o empate e ven-
ceu a Oxiquímica nos 
pênaltis. 

Artilheiros da 1ª Di-
visão:

1º Tiago Rodrigo P. 
Felipe Panela 07 GOLS

2º Iuri Ap. Moura 
Messias Cohab 3 06 
GOLS

3º Felipe H. J. Dos 
Santos Pega Leve 06 
GOLS

Artilheiros da 2ª Di-

visão:
1º Fernandp H. S. 

Souza Oxiquímica 15 
GOLS

2º Lucas E. T. de Lima 
Casa Rocha 08 GOLS

3º Marcos V. O. Ai-
zzaA At. Alvorada 07 
GOLS
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Feliz Natal
e Próspero 2020

Deseja um

Boas Festas!


