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Prefeitura e vereador Júnior De Vitto terão que 
“falar a mesma língua” para implantar projeto
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Câmara recebe apoio à abertura do impeachment de Dilma feito pela OAB

A Secretaria de Indús-
tria e Comércio de Ja-
boticabal e o vereador 
Junior De Vitto (PSB) 
terão que alinhar o 
discurso. No último 
mês, De Vitto anun-
ciou nas redes sociais 
a conquista do Centro 
de Inovação Tecnoló-
gica - CIT para Jabo-
ticabal, junto ao vice-
governador Márcio 
França. Segundo ele, 

Jaboticabal conta desde 
o dia 29 de março, com 
o Comitê Municipal de 
Prevenção à Mortali-
dade Materno Infantil, 
nomeando, por meio 
da Portaria nº 261, os 
membros para a com-
posição do Comitê, que 
tem como objetivo me-
lhorar a saúde das mu-
lheres, gestantes e de 
seus fi lhos, prevenindo, 
consequentemente, as 
mortes.

O Secretário Estadual de 
Agricultura e Abasteci-
mento, Arnaldo Jardim, 
visita Monte Alto neste 
sábado, dia 2 de abril, 
às 9 horas, na sede do 
Sindicato Rural, para 
anunciar, ofi cialmente, 
a realização do Progra-
ma “Melhor Caminho” 
na estrada da Tabarana, 
que terá início no fi nal 
da serra e término na 
ponte de cimento, per-
to da divisa com a cida-
de de Taiaçu. 

só depende da Prefei-
tura disponibilizar um 
local para o Centro ser 
instalado. Entretanto, 
a secretaria alega não 
ser tão simples e jus-
tifica com um pedido 
protocolado em 2014, 
que aguarda um sinal 
positivo do Governo 
do Estado para iniciar 
os estudos para im-
plantação no municí-
pio.

A agente administrativa 
Renilda Lourenço Gomes 
afirma que a secretaria 
encaminhou em outubro 
de 2014 o pedido solici-
tando a autorização para 
realizar o estudo voca-
cional do município, pri-
meira etapa do processo 
de implantação do CIT. 
“Nosso processo está 
parado na Secretaria da 
Casa Civil esperando a 
anuência do governador. 
Ele precisa autorizar o 
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convênio para fazermos 
esse estudo”, disse. “O 
Centro de Inovação Tec-
nológica é um investi-
mento muito grande, é 
um trabalho muito cri-
terioso e minucioso, não 
é do dia prá noite que 
estará pronto. Precisa-
mos fazer estudos, saber 
a melhor área para im-
plantação, entre outros 
fatores”, completa.

Programa “Melhor 
Caminho” na 
estrada da 
Tabarana

Parecia uma grande 
festa. Com direito a 
música ao vivo, suco 
e petiscos, o prefei-
to Raul Girio entregou 
aquela que considera a 
inauguração mais im-
portante do seu man-
dato. Após cinco anos, 
a creche Zilda Arns, no 
bairro Sanbra, foi en-
tregue na quinta-feira 
(31), com improviso no 
mobiliário e muito di-
ferente de seu projeto 
inicial.
Iniciada no governo do 
ex-prefeito José Carlos 
Hori, a creche deveria 
ser um grande Com-
plexo Escolar e abrigar 

mais de mil alunos, 
mas o governo não 
conseguiu - as obras 
chegam ao fi m com 
quase quatro anos de 
atraso e com a entrega 
apenas da creche. 
Segundo Girio, a reces-
são brasileira impediu 
que o Governo do Es-
tado fi zesse o envio 
de verbas para a cons-
trução do Complexo e, 
com recursos do Gover-
no Federal, foi possível 
viabilizar, apenas, a 
construção da creche, 
que contará com 150 
vagas. O investimento 
foi de R$ 1,8mi. “Não 
que Jaboticabal perdeu 

(o Complexo), mas fi -
cou adiada”, explicou.
Com licitações em an-
damento e atrasos na 
entrega, parte do mobi-
liário presente na inau-
guração foi remaneja-
do de outras creches. A 
expectativa do prefeito 
é que, em breve, a cre-
che possa contar com 
todos os móveis novos. 
“Veio remanejado uma 
parte. Tivemos que tra-
zer de outras creches 
para fazer a acomoda-
ção. Estamos fazendo 
licitações com mais de 
300 itens”, afi rmou.

Após 4 anos de atraso, 
Prefeitura inaugura creche da Sanbra
Obra é entregue com mobiliário “emprestado” de outras creches e diferente do projeto original
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Verbas que o vereador Vitório conquistou 
para o município de jaboticabal

Sem o cadastramento, 
o produtor rural não 
terá acesso a uma série 
de benefícios

O produtor rural tem até 5 
de maio para participar do 
Cadastramento Ambien-
tal Rural. Quem perder o 
prazo não terá acesso a 
uma série de benefícios 
como: crédito e seguro ru-
ral, licenças, autorizações 
e isenções de impostos; 
além de não poder aderir 
ao Programa de Regulari-
zação Ambiental.
Para garantir adesão ao 
cadastro baste procurar 
a Coordenadoria de As-
sistência Técnica Integral 

O Vereador Vitório De Si-
moni, durante sua tra-
jetória política conquis-
tou muitas verbas para o 
município de Jaboticabal, 

(CATI) do município. “Não 
é necessário nenhum 
tipo de profi ssional para 
a realização do cadastro. 
O próprio produtor passa 
as informações, que por 
meio do computador, são 
encaminhadas ao órgão 
responsável”, ressalta o 
secretário de Agricultu-

Sendo mais de 1,6 MILHÃO 
de verbas já aprovadas 
e na conta da Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal, 
com o apoio de seus par-

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

Diversidade Cultural marca 
programação do Circuito SESC 2016

   As famílias vão 
ter um domingo 

diferente. Com lazer 
de qualidade  no 
cartão postal de 

Jaboticabal. Todos 
estão convidados 
para acompanhar 
e garantir, mais 

uma vez, o sucesso 
do Circuito SESC 

em nossa cidade”, 
declara o prefeito 

Raul Girio.

Jaboticabal recebe o 
evento no dia 10 de 
abril

Jaboticabal conta os 
dias para a chegada do 
Circuito SESC, que ofe-
rece grande diversidade 
de manifestações artís-
ticas. Sucesso de pú-
blico e crítica, o evento 
acontece na Esplanada 
do Lago .
“A programação é 
bastante abrangente, 
reunindo grupos ar-
tísticos de diferentes 
regiões do país. Ga-
rantia de muita diver-
são”, declarou o dire-
tor do Departamento 

de Cultura Abel Zevia-
ni.

Acompanhe abaixo a 
programação completa:
16h - Literatura - Gabi-
nete – Mediação de Lei-
tura – Instituto Clio
Cinema – Gabinete – 
Curta de Georges Mé-
liès
Artes Visuais – Gabinete 
– Clube do Bordar – Clu-
be do Bordado
Gabinete de Curiosida-
des e Habilidades
17h - Teatro – Jogos 
Cortazianos – Matula
18h - Dança – Jongo – 
Sambaqui
19h – Circo – Diabolô 
Classic Metal – Cia In-
foncundibles
20h – Música – Francis-
co El Hombre

RAPIDINHAS

ra, Abastecimento e Meio 
Ambiente, Sérgio Nakagi.
Para mais informações 
o telefone de contato da 
Saama é (16) 3209-2450. 
A Coordenadoria de As-
sistência Técnica Integral 
(CATI) fi ca na Av. 13 de 
Maio, 946, Centro. O te-
lefone é (16) 3202-0781.    

A chance para entrar no 
mercado de trabalho pode 
ser obtida pelo Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Jaboticabal (FSS) e o Se-
nac Jaboticabal, que se 
uniram para preparar os 
interessados no Curso de 
Customização de Peças 
de Vestuários, com au-
las expositivas, pesqui-
sas de mercado e com-
portamento e exercícios, 
e assim, elaborar peças 
criativas, originais e em 
sintonia com as tendên-
cias da moda. Os  interes-
sados podem conseguir 
bolsas parciais de 50 a 
90% conforme renda per 
capta familiar.

As inscrições terminam 
dia 12 de abril e podem 
ser feitas na sede do Fun-
do Social de Solidarieda-
de. Os interessados de-
vem levar os documentos 
de RG e o CPF originais 
no momento da inscrição. 
A idade mínima é de 16 
anos e o aluno deve ter 
feito o ensino fundamen-
tal completo.
As aulas estão previstas 
para começar no dia 18 de 
abril com carga horária de 
40 horas, na própria uni-
dade do Senac.
O curso tem como ob-
jetivo capacitar o aluno 
para customizar peças 
de vestuários, utilizando 
técnicas de bordado, ter-
mocolantes, pintura, tingi-
mento, descoloração, com 
originalidade e diferencia-
ção, em sintonia com as 
tendências da moda.
Os alunos poderão apren-
der relações com empre-

endedorismo, inovação e 
criatividade, pesquisa e 
referência de moda, con-
ceitos estéticos e adequa-
ção ao público-alvo, dife-
rente matérias-primas e 
seus empregos e técnicas 
de customização do ves-
tuário.  No fi nal do curso o 
Senac confere o certifi ca-
do de conclusão do curso 
aos alunos aprovados.
“Nossa intenção é levar 
conhecimento à popu-
lação para que possam, 
por meio do conhecimen-
to, garantir renda para a 
família. O Fundo Social 
agradece a parceria com 
o Senac Jaboticabal por 
esta oportunidade”, fi na-
liza a presidente do FSS 
e primeira-dama, Cidinha 
Girio. 
O Fundo Social de Solida-
riedade está localizado na 
Avenida General Glicério, 
341, Centro. Telefone - 
(16) 3202-8994.

Atenção produtor: está na hora de 
participar do Cadastramento Ambiental Rural

     Faço a minha parte, 

busco verbas para 

o nosso município, 

trabalho em prol da 

nossa comunidade, 

buscando apoios, 

para que possamos 

dar continuidade aos 

projetos de políticas 

públicas do nosso 

município”, conclui 

Vereador Vitório De 

Simoni.

ceiros o Deputado Federal 
Baleia Rossi – PMDB e o 
Vice-Presidente Michel Te-
mer – PMDB. Essas verbas 
trouxeram muitos benefí-
cios para as entidades e 
ao município de Jabotica-
bal, sendo elas:
150 MIL      VÁRIAS ENTI-
DADES ASSISTENCIAIS;
300 MIL       RECAPEAMEN-
TO ASFÁLTICO DE RUAS;
585 MIL      GALERIAS PLU-
VIAIS – BAIRRO APARECI-
DA;

500 MIL      INFRA-ESTRU-
TURA DO ANEL VIÁRIO;
100 MIL       EQUIPAMEN-
TOS PARA CIAF VIII E IX.
“Faço a minha parte, bus-
co verbas para o nosso 
município, trabalho em 
prol da nossa comuni-
dade, buscando apoios, 
para que possamos dar 
continuidade aos pro-
jetos de políticas públi-
cas do nosso município”, 
conclui Vereador Vitório 
De Simoni.

Fundo Social de Solidariedade e Senac Jaboticabal ! rmam 
parceria para realização de Curso de Customização

O Fundo Social de 
Solidariedade está 
localizado na Avenida 
General Glicério, 341, 
Centro. Telefone - (16) 
3202-8994.
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O Brasil desempregado

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

VOLTAMOS AO CORPO, REENCARNAMOS

A taxa de desemprego de 
8,2% em fevereiro é a maior 
para o mês desde 2009. Em 
relação a fevereiro de 2015 
(5,8%), a taxa subiu 2,4 pon-
tos percentuais. É também a 
maior variação desde 2009. 
É o maior avanço anual para 
o mês de fevereiro de toda 
a série histórica iniciada em 
março de 2002, ou seja está 

7% para 10,4%. De 6,1% para 
9,3% em São Paulo. Em BH, 
de 4,9% para 7,2%. De 10,8% 
para 12,6% na capital baiana. 
De 4,7% para 6,4% em Porto 
Alegre e, no Rio de Janeiro, 
sede das Olimpíadas deste 
ano, de 4,2% para 5,2%.
Quando lemos as notícias de 
uma taxa tão alta, estamos 
sentindo a tristeza no rosto 
dos e das chefes de família 
do Brasil todo. Estamos dian-
te da impotência de quem 
precisa continuar pagando 
suas contas, mas não con-
segue gerar renda. Estamos 
percebendo o sentimento de 
exclusão de uma sociedade 
economicamente ativa, que 
valoriza o trabalho.
A taxa de desemprego sobe 
enquanto a autoestima do 
brasileiro desempregado vai 
ao chão. É o refl exo de uma 
triste ironia: o País governa-

somados, trazem condições  
para um crescimento espi-
ritual cada vez maior, para 
abrirmos novos caminhos 
iluminados. O entrosamen-
to dentro da família traz 
união, paz e prosperidade, 
buscando sempre o amor e 
a felicidade. Tudo na vida 
requer transformações, mu-
danças de vida, alterações  
no modo de agirmos, pensar-
mos na conquista  de novos 
caminhos, que se abrem para 
encontrarmos  a meta de so-
nhos, que um dia poderão  
ser realidades.                  
Vivemos cultivando os meios 
para chegarmos aos fi ns. A re-
forma  íntima, num processo 
de desenvolvimento gradati-
vo, com altos e baixos, a curto 
e a longo prazo, numa etapa  
com restrições ao cumprimen-
to dos deveres para exigirmos 
os direitos                     
Os acontecimentos  de hoje, 
as dores e sofrimentos, mui-
tas das vezes são vindas de 
ontem, dentro da lei de causa 
e efeito. KARMA coletivo e in-

grave mas pode fi car pior!
A população empregada era 
de 22,55 milhões, 1,9% me-
nos que no mês anterior. Isso 
signifi ca 428 mil pessoas a 
menos com emprego. As in-
formações são do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE) a partir das 
seis regiões metropolitanas 
estudadas na Pesquisa Men-
sal de Emprego (PME).
O levantamento feito há 36 
anos apura os números do 
desemprego em 211 mil do-
micílios de 3.464 municípios 
em todo o País. Mas é vital 
lembrar que não são apenas 
números, são cidadãos e ci-
dadãs de importantes cen-
tros urbanos como Recife, 
Salvador, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Porto 
Alegre.
O desemprego aumentou 
3,4 pontos percentuais na 
capital pernambucana, de 

A reencarnação é a volta do 
espírito ao corpo. O pro-
gresso nasce com o tempo. 
As vidas continuam pela 
eternidade. Somos produtos 
de DEUS. Vivemos  em fa-
mília, unidos, em busca de 
paz e felicidade, à custa de 
muito trabalho e de esforço 
simultâneo, onde a humilda-
de tem que existir para que 
alcancemos êxito em nossas  
realizações.       
A cada um será dado segun-
do suas obras. Somos eter-
nos trabalhadores em bus-
ca da EVOLUÇÃO. A cultura 
adquirida, os conhecimento 

do pelo Partido dos Traba-
lhadores não tem trabalho. 
Andando pelas ruas e pres-
tando atenção a elas, a sen-
sação é de que nos perdemos 
no calendário.
Os dias úteis parecem do-
mingo, tamanha a quantida-
de de pessoas que peram-
bulam pelas ruas, se afl igem 
dentro das casas. Esforçam-
se na busca de uma coloca-
ção no mercado de trabalho, 
mas não há vagas.
 São jovens que muitas ve-
zes ainda nem começaram 
sua carreira profi ssional e já 
veem seus sonhos se torna-
rem uma realidade nem tão 
brilhante. Adultos que já ti-
veram empregos e podem, 
mais do que ninguém, aferir 
o quanto faz falta um salário 
fi xo.
Ainda segundo o IBGE, a mas-
sa de rendimento médio real 
habitual das pessoas ocupa-

dividual, onde passamos hoje 
por provas e expiações, em 
efeito de resgate e pagamen-
to de dívidas acumuladas no 
tempo, em um passado que se 
foi. DEUS é justo em relação 
aos homens, na continuidade 
das vidas sucessivas, colocan-
do nós em provas, para alcan-
çarmos a evolução.                              
A evolução é  crescimento es-
piritual. As vidas sucessivas 
caminham pelos mundos de 
acordo com a necessidade, e 
um desejo de progredirmos 
rumo a um fi m, para  poder-
mos, dentro da cultura e dos  
conhecimentos adquiridos,  
chegarmos à eterna sabedo-
ria. O desenvolvimento é real 
e poderoso, que brilha nas 
caminhadas pelos mundos 
em transição, recebendo  es-
tímulos e acertos  vindos da 
espiritualidade maior e do 
plano superior.        
O crescimento é contínuo e 
duradouro, onde somamos 
condições  e oportunidades 
de vencermos a ignorância, 
as trevas e o mundo negativo 

das em fevereiro deste ano 
foi estimada em R$ 50,8 bi-
lhões, resultado 3,4% abaixo 
da estimada em janeiro. Na 
comparação anual, essa esti-
mativa recuou 11,2%.
Soma-se a isso o fato de que, 
também em fevereiro, o ren-
dimento médio real habitual 
dos trabalhadores foi estima-
do em R$ 2.227,50. Isso re-
presenta uma queda de 1,5% 
em relação a janeiro, que foi 
de 2.262,51. Quando compa-
rado com fevereiro de 2015, 
quando era de R$ 2.407,53, o 
rendimento cai 7,5%.
Isso quer dizer preocupação 
e frustração até mesmo para 
quem está empregado - e tem 
se dedicado cada dia mais 
para se manter no posto por-
que sabe que as contas não 
vão parar de bater à porta. 
Mas, mesmo com uma renda 
menor, o brasileiro e a brasi-
leira mantêm a raça, a garra e 

BOA PALAVRA

Pr. Anastácio Martins

A Palavra de Deus é perfeita. 
É um remédio para o espírito 
abatido. Quando você estiver 
passando por qualquer luta, 
que humanamente falando 
é impossível e todos dizem, 
que não tem jeito. Confi e na 
Palavra do Senhor, porque 
ela nunca falha. Ainda que 

vinha Faraó com o seu exér-
cito e dos lados um grande 
deserto. Eles começaram a 
chorar bem alto e a dizer: 
porque nós fomos dar ouvi-
dos a Moisés, devíamos ter 
fi cado no Egito, agora vamos 
morrer neste deserto. O que 
vai ser de nós? Eles fi caram 
tão desesperados que não 
pensavam mais na liberdade 
que Deus estava dando para 
eles. Isso acontece muito 
hoje.Quantos que não estão 
desistindo da família, do ca-
samento, do trabalho, pen-
sam em tirar a própria vida, 
achando que não vale mais 
a pena viver, só porque as 
coisas não estão dando cer-

tudo pareça perdido e sem 
saída, Deus sempre tem uma 
porta aberta para você pas-
sar. Quando os fi lhos de Isra-
el estavam saindo do Egito, 
onde eles viveram por mais 
de quatrocentos anos como 
escravos, eles não sabiam 
nada, nunca viram uma guer-
ra, nem imaginavam que um 
dia passariam por momen-
tos difíceis na caminhada. O 
primeiro obstáculo que eles 
tiveram que enfrentar foi o 
Mar Vermelho. Quando eles 
chagaram diante do Mar, fi -
caram apavorados e com 
muito medo, porque não via 
nenhuma saída. Diante deles 
estava um imenso mar, atrás 

to ou nada está acontecendo 
para melhorar. Posso falar 
sem duvida e sem medo de 
errar que elas estão com-
pletamente erradas, porque 
existe sempre uma saída e 
tem um caminho muito me-
lhor para conseguir a vitória. 
Mas quando as coisas estão 
difíceis, o inimigo aproveita 
a situação para murmurar no 
seu ouvido e dizer: Se Deus 
realmente se importasse com 
você, você não estaria pas-
sando por tudo isso, e agora 
o que você vai fazer? Foi isso 
o que ele fez com os fi lhos 
de Israel, jogou na mente de-
les que Deus não estava com 
eles. Eles gritavam tanto que 

parecia que era o fi m, mas 
Moisés naquele momento, 
vendo tudo isso acontecer, 
começou a orar ao Senhor, 
e o Senhor disse: Moisés, 
porque você está orando a 
Mim? Ordena o povo para 
que marchem. E tu, levanta a 
tua vara, e estende a tua mão 
sobre o mar, e as águas se 
dividirão, e abrirão caminho 
para que os israelitas passem 
pelo mar, pisando em terra 
seca. E o mar se abriu e todos 
passaram e do outro lado fi -
zeram uma grande festa em 
nome do Senhor. (Leia Êxodo 
14 e 15). Quando você esti-
ver diante de uma situação 
que você não vê uma saída. 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Jaboticabal perde mais de três mil empregos
Duas indústrias tradicionais 
encerraram suas atividades 
em Jaboticabal nos últimos 
tempos. A usina de açúcar e 
álcool há três anos e, no fi -
nal do ano passado, a fábri-
ca de massas alimentícias. E, 
no período demarcado pelos 
dois fatos lamentáveis, hou-
ve drástica redução de vagas 
de emprego no Município.
Os fechamentos da Usina São 
Carlos, da companhia france-
sa Louis Dreyfus Commodi-
ties, em 17 de dezembro de 
2012 e do Pastifício Basilar, 
do grupo cearense M. Dias 
Branco S/A, em 18 de dezem-
bro último resultaram em de-
missões em massa de empre-
gados às vésperas de Natal. 
Havia 22.946 pessoas empre-
gadas no Município quando 
foi fechada a Usina e, após 
a desativação também do 
Pastifício, sobraram 19.863, 
com alarmante saldo de 
3.083 empregos a menos, 
conforme o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (CAGED) do Ministério 
do Trabalho e Emprego.
O setor da Indústria de 
Transformação, que incluía 

à Sociedad Macri Argentina 
até 2003 e às famílias Zeli e 
Celestino até 1995; e a Usi-
na São Carlos, da Biosev S/A 
desde 2009 e Coinbra S/A 
antes, controladas do grupo 
francês Louis Dreyfus, foi da 
família Bellodi até 2004. 
Causou grande surpresa as 
desativações das duas in-
dústrias em plena atividade, 
certamente por estratégias 
de mercado de seus contro-
ladores, com a transferência 
de produção do pastifício 
à unidade do grupo em São 
Caetano do Sul e a venda de 
ativos agrícolas da sucroal-
cooleira à São Martinho S/A, 
de Pradópolis.
E, assim, contingentes de tra-
balhadores fi caram, então, 
desempregados. Todavia, o 
saldo atual do desemprego 
seria ainda maior (-3.743) se 
o CAGED não tivesse depois 
baixado para 22.946, no seu 
demonstrativo, o saldo de 
23.606 empregos que regis-
trara para o Município em 
dezembro de 2012.
Desde o fechamento, partes 
da Usina foram desmonta-
das e retiradas. Atualmente, 

a agroindústria e a fábrica, 
teve maior saldo negativo 
de empregos no período 
(-2.696), seguido de Admi-
nistração Pública (-297), Ser-
viços (-129), Comércio (-76) e 
Serviços de Utilidade Públi-
ca (-20). Ficaram com saldo 
positivo a Construção Civil 
(+81), Agropecuária (+51) e 
Extração Mineral (+3).
Antes de fechar a São Carlos, 
o setor industrial empregava 
no Município 34% do total de 
trabalhadores formais, Ser-
viços 30%, Comércio, 20% e 
demais setores 16%. E, atual-
mente, depois de fechado o 
Basilar, a Indústria emprega 
26%, Serviços 34%, Comércio 
23% e outros, 17%.
Como cadastra exclusiva-
mente informações de ad-
missões e desligamentos de 
empregados contratados sob 
o regime da CLT, inclusive 
pela Administração Pública, 
o CAGED não registra esses 
dados de servidores públi-
cos estatutários municipais, 
estaduais e federais.
Produção globalizada
Ora inativos, o Basilar, da M. 
Dias Branco S/A, pertenceu 

peças da moenda e compo-
nentes da secção de moagem 
estão sendo levados para El 
Salvador, na América Cen-
tral. E, da fábrica de massas, 
também são retiradas máqui-
nas e equipamentos.
Na esteira da famigerada glo-
balização, teve ainda multina-
cional na instalação de pedá-
gio rodoviário no Município. 
Só que, diferentemente das 
indústrias fechadas, o pedá-
gio continua ativo e cobrando 
preço absurdo para se chegar 
e sair da cidade por ali.
Impacto econômico e so-
cial
A tragédia do desemprego e 
suas traumáticas consequ-
ências, infelizmente, aumen-
taram muito em Jaboticabal 
com a redução de empresas 
e atividades surpreendendo 
trabalhadores e sindicatos, 
aliada à inoperância do go-
verno em incentivar geração 
de emprego e renda. 
Como consequência direta 
da elevada perda de postos 
de trabalho, houve redução 
de cerca de R$ 6 milhões 
mensais no valor da massa 
salarial paga no Município, 

calculada com base na remu-
neração média de trabalha-
dores locais desligados, ca-
dastrada pelo Ministério do 
Trabalho.
O forte impacto econômico, 
fi nanceiro e social decorren-
te da grave retração de ativi-
dades e empregos não atinge 
só diretamente o Município, 
mas também a região, pois, 
entre os mais de três mil de-
mitidos, havia trabalhadores 
de cidades vizinhas, como 
Guariba e outras localidades.
A realidade atual do mercado 
de trabalho de Jaboticabal 
é, portanto, dramática e seu 
conhecimento deve servir de 
alerta a dirigentes públicos, 
pois o Município vem per-
dendo, em média, 1.000 pos-
tos de trabalho por ano. Sem 
contar eventual redução do 
trabalho informal.
E, no País, grassa a crise polí-
tica e econômica que preocu-
pa tanto em relação à evolu-
ção quanto ao desfecho, com 
alta carga tributária, taxas de 
juros absurdas, gastos pú-
blicos elevados, desemprego 
em alta, aumento da infl ação, 
insegurança pública, infraes-

Faça como Moisés, comece a 
orar e O Senhor Todo Po-
deroso lhe dará uma Boa 
Palavra que lhe mostrará 
o caminho certo. Pelo qual 
você e toda a sua família 
irão passar e do outro lado 
vocês vão cantar o Hino 
da Vitória. “O que você 
irá fazer?” Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo 
De Deus. Av. Benjamim 
Constant Nº 789. Ouça o 
nosso programa; A Verda-
de da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_do-
povodedeus@hotmail.com     

trutura precária, corrupção 
sistêmica e inércia governa-
mental.
Desindustrialização
O setor industrial – que cres-
ceu, diversifi cou e se conso-
lidou no Brasil nos anos de 
1950 até 1985, com parti-
cipação no Produto Interno 
Bruto (PIB) subindo de 11,6% 
para 21,6% no período – vem 
desde então sofrendo um ex-
pressivo declínio, com cres-
cente redução de estabeleci-
mentos e empregos, e caiu 
em 2014 para apenas 10,9% 
do PIB, ao nível de 1947, 
conforme o “Panorama da 
Indústria de Transformação 
Brasileira” da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP).

a vontade de trabalhar.
São pessoas que todos os 
dias desempenham tarefas 
essenciais até agora. Mas 
com um quadro econômico, 
político e ético desfavorável, 
qual a certeza que eles têm 
de que não serão os próximos 
a entrar para a estatística do 
IBGE? São consequências de 
um modelo econômico que 
ofuscou o combate à infl a-
ção, comprometeu os funda-
mentos da estabilidade, dei-
xar de assegurar a segurança 
jurídica dos contratos, inibir 
as parcerias público privadas 
e nos levou à falta de inves-
timentos, desaquecimento e 
consequentemente desem-
prego!
É preciso acreditar em um fu-
turo melhor. É preciso cartei-
ras assinadas preenchendo 
essas mãos vazias. Mas isto 
só se conseguirá com um 
novo governo!

O divino e o humano se reunirão 
no Reino de Deus
Não imaginamos o que será o Rei-
no dos Céus estabelecido entre 
nós. O que serão céus novos e ter-
ra nova que o Senhor estabelecerá 
neste mundo, quando vier em Sua 
segunda vinda.
Foto: Wesley Almeida/CN
O céu e a terra se unirão; o natu-
ral e o sobrenatural se unirão; o 
divino e o humano se reunirão no 
Reino de Deus.
Assim como o café com leite, se 
misturados, já não serão mais 
leite nem café, o que teremos em 
breve serão ‘céus novos e uma ter-
ra nova’. O céu será diferente, por-
que estará misturado com a terra; 
por sua vez, a terra também será 
muito diferente, porque estará 
misturada com o céu. O humano 
será diferente, porque estará mis-
turado com o divino, e o divino 
também será diferente, porque 
estará misturado com o humano.
Lute, viva a santidade!

Por: Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade 

Canção Nova

Chegaremos a céus novos e a terra nova

O divino e o humano 
se reunirão no Reino 
de Deus

Júlio César de Jorge

do ódio, que precisa ser ven-
cido pelo amor e o perdão.                             
Na reencarnação do espíri-
to, voltamos ao corpo para  
continuarmos a viver num 
mundo de prosperidade, de 
acordo com o crescimento 
espiritual. Torna-se uma rea-
lidade quando acreditarmos 
que ela existe e que a mor-
te aparece no decorrer do 
tempo, natural de mudança, 
onde os espíritos se sepa-
ram do corpo vencido pelo 
tempo e desgastado. Conti-
nuamos a viver num plano  
de desencarneo, mas sobre-
vivendo para continuarmos 
nova caminhada através dos 
tempos.                          
Tudo na vida são eternos 
elos de luz com o criador 
que é DEUS, nos colocando 
num mundo de esperanças, 
na dádiva do amor, a fé e a 
caridade como escada, onde 
subimos os degraus gradati-
vos até chegarmos à felicida-
de, que são tesouros criados 
para vencermos o mundo da 
ignorância.
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Jaboticabal conquista mais quatro medalhas 
no Campeonato Paulista de Atletismo

Evento que 
classi� ca para o 
Troféu Brasil de 
Atletismo reuniu os 
maiores atletas do 
Estado

Campinas sediou no último 
fi nal de semana o Campeo-

nato Paulista de Atletismo. 
O evento reúne os principais 
atletas do Estado de São Pau-
lo e garante vaga para o Tro-
féu Brasil.
Com seis atletas, a Fundação 
de Amparo ao Esporte (FAE) 
conquistou duas medalhas 
de ouro e duas de bronze. 
“Em Jaboticabal o esporte é 
levado a sério e usado como 

ferramenta de inclusão so-
cial. Esses garotos são pratas 
da casa, representam com 
amor a nossa camisa e hoje 
são exemplos para as novas 
gerações amantes do atletis-
mo”, ressalta o prefeito Raul 
Girio.
Valdivino Almeida Nunes e 
Marcela Neves conquista-
ram a medalha de ouro no 
arremesso do peso e marte-
lo respectivamente. Tamires 
Rodrigues e Lucineia Santos 
conquistaram a prata no sal-
to triplo e lançamento de dis-
co. Davi Ferreira fi cou 6º co-
locado lançamento do disco 
e Douglas Lemos conquistou 
a 8º colocação na mesma ca-
tegoria. “O bom desempenho 
faz com que possamos so-
nhar, inclusive, com um re-
presentante nos Jogos Olím-
picos”, declara o presidente 
da FAE, Samuel Cunha.

2ª Etapa Copa São Paulo de Ciclismo

No dia 27/03 a atleta Lusue-
len Domingues representou 
o ciclismo feminino na cida-
de de Ipuã, participando da 
prova Válida pela Federação 
Paulista de Ciclismo a 2ª 
Etapa Copa São Paulo de Ci-
clismo, onde conquistou o 
lugar mais alto no pódium, 
sendo Líder das duas eta-
pas. 

 Mesmo não sendo sua mo-
dalidade, está participando 
com êxito nas provas de ci-
clismo estrada e mtb.
O nível das meninas estão 

alto, tendo atletas da cidade 
de Ribeirão Preto, Sertãozi-
nho, Barretos, e região, com 
os treinamentos. Temos cer-
teza que há evolução. Sigui-
mos focados nos jogos regio-
nais.
Patrocinadores: FAE Jaboti-
cabal, Ruwal motos, Rober 
lux, Oxiquimica e Domestic 
Brasil

No lucro: Brasil joga mal, leva 2 a 0, mas 
empata no ! m com gol de Dani Alves

Não é exagero afi rmar que a 
Seleção terá cinco meses de 
pressão pela frente. A conta 
é simples: pelo menos até se-
tembro, o Brasil se verá fora 
da zona de classifi cação para 
a Copa do Mundo de 2018 
- inclusive da repescagem 
- toda vez que olhar para a 
tabela das eliminatórias. Sem 
falar que neste período ainda 
terá pela frente duas impor-
tantes competições, como 
a Copa América e os Jogos 
Olímpicos. O empate por 2 a 
2 diante do Paraguai na noite 
de terça-feira, no Defensores 
del Chaco, evitou uma crise 
ainda maior. Sem Neymar, 
suspenso, o time de Dunga 
voltou a jogar mal, sofreu 
com as bolas paradas e per-
dia até os 46 minutos do se-
gundo tempo, quando Daniel 
Alves deixou tudo igual no 
marcador. Ao Paraguai coube 
o castigo de recuar e deixar 
a seleção brasileira pressio-
nar depois do gol de Ricar-
do Oliveira. Lezcano e Edgar 
Benítez, um em cada tempo, 
fi zeram os gols dos donos da 
casa. Enquanto falta alma ao 
Brasil, sobra pressão sobre o 
trabalho do técnico Dunga.
O empate salvador veio no 
fi m, mas poderia ser pior 
não fosse a boa atuação de 
Alisson no primeiro tempo. 
Quando o placar ainda esta-
va 0 a 0, o goleiro do Inter-
nacional salvou o Brasil duas 
vezes. Sem culpa nos gols do 
Paraguai, fez boa defesa em 
cabeçada de Aguillar. Minu-
tos depois, operou um mila-

gre em fi nalização de Gómez 
na pequena área.
Sem Neymar, suspenso pelo 
segundo cartão amarelo, o 
Brasil sofreu para levar pe-
rigo ao Paraguai. Na verda-
de, só dominou as ações da 
partida quando os donos da 
casa recuaram para garantir 
o resultado. Sem movimenta-
ção no ataque e diante da fra-
ca atuação de seus volantes, 
a Seleção voltou a apresentar 
inconsistência defensiva. O 
empate só saiu na base do 
abafa e na ousadia, com uma 
pitada de desespero, de Dun-
ga: a Seleção terminou o jogo 
sem volantes e toda no ata-
que.
O empate aumentou a sina 
recente do Brasil diante do 
Paraguai. A última vitória so-
bre o rival foi em 2009, por 2 
a 1, em Recife, também pelas 
eliminatórias. Desde então, 
quatro jogos, com quatro 
empates. Em duas das qua-
tro igualdades, o Paraguai 
levou a melhor nos pênaltis 
e decretou a eliminação da 
Seleção nas duas últimas edi-
ções da Copa América. E na 
terça deixou a Seleção fora 
da zona de classifi cação para 
a Copa 2018.
Brasil perdendo por 2 a 0, so-
frendo para chegar perto do 
gol do Paraguai. Eis que após 
uma cobrança de escanteio, a 
bola sobra nos pés de Hulk, 
quase na pequena área. O 
atacante se ajeita, pega mal 
na bola e consegue a proeza 
de fi nalizar para trás. O jo-
gador ao menos participou 
do gol de Ricardo Oliveira. 
Foi ele que chutou e gerou o 
rebote que o camisa 9 apro-
veitou.
Ricado Oliveira foi um dos 
poucos do Brasil que conse-
guiu se destacar na partida. 
O camisa 9 correu muito e 
acertou o travessão no pri-

meiro tempo quando o jogo 
ainda estava 0 a 0. Na etapa 
fi nal, perdeu grande chance 
ao furar uma fi nalização den-
tro da área após lançamento 
de Lucas Lima, que entrou 
bem no jogo, mas se redi-
miu e mostrou oportunismo 
ao marcar o primeiro gol da 
Seleção.
O Brasil começou a rodada 
em terceiro, entrou em cam-
po em sexto e saiu dele na 
mesma posição com nove 
pontos. E é nesta colocação, 
fora até da repescagem, que 
a Seleção fi cará pelo menos 
até o início de setembro, 
data das duas próximas ro-
dadas das eliminatórias para 
o Mundial da Rússia. Os 
próximos compromissos do 
Brasil serão contra Equador, 
fora de casa, e Colômbia, em 
casa. Já o Paraguai, sétimo 
colocado com nove pontos, 
vai encarar Chile e Uruguai.
FICHA TÉCNICA
Paraguai X Brasil
Horário: 21h45 (de Brasília)
Local: Estádio Defensores 
del Chaco, em Assunção, Pa-
raguai
Árbitro: Wilmar Alexander 
Roldán Pérez (Colômbia)
Assistentes: Alexander Guz-
mán Bonilla (Colômbia) e 
Cristian De la Cruz Achica-
noy (Colômbia)
PARAGUAI: Villar; Gómez, 
Paulo da Silva, Aguilar e Sa-
mudio; Ortigoza, Ortiz (Jona-
than Santana), Edgar Benítez, 
Derlis González; Lezcano 
(Iturbe) e Jorge Benítez (Ro-
que Santa Cruz).
Técnico: Ramón Díaz
BRASIL: Alisson; Daniel Al-
ves, Miranda, Gil e Filipe 
Luis; Luiz Gustavo (Lucas 
Lima), Fernandinho (Hulk), 
Renato Augusto, Willian e 
Douglas Costa; Ricardo Oli-
veira (Jonas).
Técnico: Dunga

THOMAZINHO

Seleção sofre com 
bola parada e � cará 
fora da zona de 
classi� cação para o 
Mundial pelo menos 
até setembro

     Eu estou feliz 
com mais este 
resultado”

TEEN 
Jovens nadadores colecionam conquistas 
e sonham chegar mais longe no esporte

Por Alexandre Rocha
Nos últimos anos, a natação 
tem ganhado destaque em 
Jaboticabal pelos seus resul-
tados positivos. Conquistas 
em campeonatos regionais, 
estaduais e até nacionais es-
timulam os jovens competi-
dores a sonhar com a profi s-
sionalização no esporte.
Ana Luiza Camilotti Nicolau, 
de 15 anos, e Vinicius Man-
duca Ferreira, de 14, já acu-
mulam medalhas em diver-
sas competições. Para eles, o 
gosto pelo esporte e a união 
com os demais companhei-
ros são combustíveis para os 
bons resultados. “Cada com-
petição é um novo desafi o e 
participar de revezamentos 
é muito marcante para mim, 
pois é um momento que um 
ajuda o outro”, comenta Vi-
nicius. “Me sinto muito bem 
competindo e aqui fi zemos 
muitos amigos, é como se 
fosse uma família”, completa 
Ana.

Ambos treinam na Academia 
Cardiofísico e fazem parte de 
um grupo de mais de 50 com-
petidores, de 8 a 18 anos, 
que sonham chegar mais lon-
ge. Enquanto alguns, como 
Ana e Vinicius, já competem 
há anos, outros, como Maria 
Eduarda dos Santos Guardia, 
de 8 anos, competirão pela 
primeira vez. “Estou aqui há 
dois meses”, contou a nova-
ta.
O coordenador de categorias 
Fábio Travaini destaca que 
o trabalho não é só focado 
na formação de atletas, mas 
também de cidadãos compro-
metidos com valores e boa 
convivência. Para ele, a moda-
lidade só tem a somar na vida 
dos jovens. “São diversos be-
nefícios e oportunidades que 
a natação tem proporcionado. 
Bolsa de estudos em grandes 
universidades é um deles. 
Atletas daqui já receberam 
convites para treinar no Co-
rinthians, Hebraica, entre ou-

tros. Desde o ano passado te-
mos uma atleta treinando no 
Pinheiros”, comenta.
Travaini defende que a nata-
ção é um esporte com aces-
so para todos e ressalta a 
parceria com a Fundação de 
Amparo ao Esporte – FAE, 
que disponibiliza todo ano 
vagas gratuitas para treinar 
a modalidade na academia. 
“Às vezes há uma visão erra-
da sobre a elitização do es-
porte. Não é bem assim. Nós 
temos vários incentivos do 
governo e da nossa própria 
cidade, para que cada vez 
mais atletas participem da 
natação. Infelizmente, o que 
acontece é que muitas pesso-
as não tem essa informação”, 
afi rma.
Para fi nalizar, o coordenador 
dá uma dica para os jovens 
que tem vontade de ingressar 
no esporte e obter bons resul-
tados.  “Para ter sucesso pre-
cisa de muita vontade, disci-
plina e dedicação”, concluiu

Ana Luiza Camilotti Nicolau 
Idade: 15 anos
Compete há 5 anos
Em 2015, foi campeã da Copa 
São Paulo nos 100m peito

Maria Eduarda dos Santos 
Guardia 
Idade: 8 anos
Começa a competir em 2016
Pratica natação há dois meses

Vinicius Manduca Ferreira 
Idade: 14 anos
Compete há 3 anos
Acumula conquistas em tor-
neios regionais

Natação na Cardiofísico 
   2016 - 56 atletas 
   100% dos atletas são de 
Jaboticabal
 Acumula em 15 anos 
conquistas em campeo-
natos nacionais e estadu-
ais. 
  Nos últimos 3 anos fo-
ram mais de 30 medalhas 
em campeonatos estadu-
ais e nacionais. 
  45 atletas conquistaram 
mais de 600 medalhas, 
em 2015, disputando jo-
gos regionais.
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O vendedor amigão
Por Alexandre Rocha
Paulo Cesar Gomes da Silva, 
de 42 anos, é aquele ven-
dedor querido por todos 
os clientes. Com um jeito 
extrovertido, ele conquista 
qualquer um logo no primei-
ro contato. O jaboticabalen-
se credita sua camaradagem 
aos ensinamentos religiosos 
que sempre teve durante a 
vida e o ajudaram a ser uma 
pessoa melhor.
A necessidade tornou Pau-
lo vendedor. Em meados da 
década de 1990, ele morava 
em Paranhos (MS). No local, 
ministrava cursos bíblicos 

gratuitos, como voluntário, 
ao lado da esposa Eliana. 
Após sete meses e ela engra-
vidar, decidiram voltar para 
Jaboticabal, onde poderiam 
construir um futuro melhor.
Precisando de um empre-
go para sustentar a família, 
Paulo não pensou duas ve-
zes quando aceitou a pro-
posta de um amigo para 
ser vendedor de produtos 
de limpeza. “Mesmo acre-
ditando não levar muito jei-
to aceitei e estou até hoje”, 
lembra.
Foi com o passar dos anos 
que ele construiu sua clien-

tela e o seu jeito “amigão”. 
Para ele, a amizade sincera é 
essencial para seu trabalho. 
“Eu aprendi que a gente ven-
de amizade e atenção. Con-
sidero os clientes que te-
nho como amigos. Eu gosto 
de dar atenção”, afirma.
Paulo tornou-se “gente es-
pecial” ainda pequeno, com 
sete anos, quando cuidava 
da irmã mais nova, Flávia, 
enquanto sua mãe, Neusa, 
trabalhava para sustentar 
os filhos. A bondade de 
criança permaneceu com 
ele depois de adulto e o 
ajuda a obter reconheci-

2ª Etapa Copa São Paulo de Ciclismo

Versos de Rodeio 
tirado do livro 
“Bala de Prata & 
Amigos Trovas de 
Rodeio”

Quero um chopp gela-
do com espuma caindo 
de lado... 
Prá que eu possa me re-
frescar.
Quero um carro impor-
tado com motor turbi-
nado...
Prá que eu possa passe-
ar.
Quero uma loira do ca-
belo cacheado e do cor-
po bronzeado...
Prá que eu possa namo-
rar!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-
chee!!!

ARLINDO RODRIGUES DE SOUZA, desfrute do 
dia 06/04 com sabedoria, ótimas decisões e premiado 
com inúmeras vitórias. FELICIDADES! São os votos 
da esposa  Zuleica e dos fi lhos Priscila e Peterson

Paulo 
Cesar 
Gomes 
da Silva

mento pessoal e profis-
sional por onde passa. 
Hoje, pai de dois filhos, 
Lucas e Bianca, e queri-
do por muitos, ele dedica 
tudo o que construiu a 
Deus e à esposa.  “Eu sou 
um marido feliz, de uma 
esposa encantadora. Se 
eu tenho qualidades que 
as pessoas gostam eu só 
posso atribuir a Deus e 
aquilo que eu aprendi a 
respeito Dele. Seguir os 
princípios e os conselhos 
baseados na Bíblia nos 
torna pessoas melhores”, 
concluiu.

REYNALDO RETTONDIN JÚNIOR, que o dia 03 de 
abril seja eternizado, insubstituível e indispensável para 
a sublime existência de harmonia e paz. FELICIDA-
DES! Tomoe Yamamoto... tua existência é feita de conquis-

tas e realizações. O que dá razão com inúmeros signifi -
cados em mais um aniversário no dia 06/04. Parabéns!

INGRID ARMENINI... neste dia especial sinta o pra-
zer da vida como dádivas dos céus, alegrias infi ndas e 
votos infi nitos de muitas felicidades na comemoração do 
dia 07 de abril.

Elidiane Stivanello, aproveite o dia 07/04 pontilhado 
de bons e felizes acontecimentos, compartilhando com 
amigos e familiarees as agradáveis surpresas, inumerá-
veis e promissores acontecimentos. Parabéns!

MURILO BOARINI, que a renovação desta data 
possa lhe trazer inumeráveis alegrias, felicidades, paz e 
harmonia. FELIZ ANIVERSÁRIO neste dia 02/04.
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FAZ SABER aos que o presente edital virem ou des-
te conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
18/08/2015, foi decretada a INTERDIÇÃO de MAFALDA 
TONINI DESTRI, CPF 033.444.738-08, declarando-a abso-
lutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITI-
VO, a Senhora PAULA LÚCIA DESTRI.

EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo Digital nº: 1000105-04.2016.8.26.0291 - ctrl. 

136/16
Classe: Assunto: Procedimento Ordinário - Rescisão / 

Resolução
Requerente: Michele de Almeida Cheida e outro
Requerido: Mb1 Incorporadora e Construtora Spe Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000105-04.2016.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro de Ja-

boticabal, Estado de São Paulo, Dr(a).
Rogério Tiago Jorge, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Mb1 Incorporadora e Construtora Spe 

Ltda, Rodovia SP/328 - Km 310, casa 03, 01, Condomínio 
Residencial Firenze, centro - CEP 14110-000, Bonfi m Pau-
lista-SP, CNPJ 17.378.762/0001-29, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Michele 
de Almeida Cheida e outro, alegando em síntese terem, em 
julho de 2013, fi rmado Instrumento Particular de Promessa 
de Venda e Compra de Unidade Autônoma para a aquisição 
de unidade residencial (nº. 71, da Torre 01) do empreendi-
mento The one Residencial, situado na Rua José Fráguas nº. 
101 – Jaboticabal/SP, cuja chave seria entregue em feverei-
ro/2016, pelo valor de R$139.898,84 (inclusa a comissão 
do corretor). O referido valor foi parcelado, sendo pago em 
dia pelos autores até serem informados da paralisação da 
obra (dezembro/2014), fato que ocasionou o desinteresse 
dos autores pela aquisição do imóvel. Requerem os autores: 
a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos, 
corrigidos monetariamente desde o desembolso de cada 
parcela; a condenação da requerida por dano material e mo-
ral. 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 
fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresen-
te resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos ar-
ticulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por 
extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 15 de mar-
ço de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL - FORO DE JABOTICABAL - 4ª VARA

Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic4@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0014128-11.2012.8.26.0291 - 

1738/2012
Classe – Assunto: Retifi cação de Registro de Imóvel - 

Retifi cação de Área de Imóvel
Requerente: Irayde Correia Galvani e outros
3ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, ex-

pedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 
0014128-11.2012.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ivanete Aparecida Del Vechio 
Martins e Lizete Silva Simone Tabachinie, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que Hilton Luis Galvani, 
Renan Regis Galvani, Irayde Correia Galvani ajuizaram 
ação de RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DE CONFRONTA-
ÇÕES DE IMÓVEL URBANO, visando a retifi cação de 
área dos imóveis situados à Av. João Pinto Ferreira, 190 e 
com matricula registrada no CRI local nº 14.078 e Av. João 
Pinto Ferreira, 201, com matrícula registrada no CRI local 
sob o n° 20.741, alegando que os imóveis acima descritos 
ainda se apresentam registrados como transcrição, como 
medidas e confrontações atualmente insufi cientes para re-
gistro do inventário, emergindo daí a necessidade de pro-
positura da presente ação. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a fl uir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presen-
te edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, 
aos 08 de setembro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3ª VARA3ª VARAPRAÇA DO CAFÉ S/Nº3ª VARA3ª VARA3ª

VARA3ª VARACOMARCA DE JABOTICABAL - FORO DE JABOTICABAL - 3ª VARA
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,

Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SMAR APD Informática Ltda
FUNDAMENTO: convite nº 14/2012
OBJETO: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo do contrato 
celebrado entre as partes, que tem por objeto a prestação de serviços 
no desenvolvimento, elaboração e suporte técnico com fornecimento 
de licença de uso de softwares na área de recursos humanos e admi-
nistração orçamentária e fi nanceira.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 97.046,40 (noventa e sete mil, quaren-
ta e seis reais e quarenta centavos) 
DATA DO ADITAMENTO: 25/02/2016

IGLESIAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, torna público 
que REQUEREU À CETESB A LICENÇA DE OPERAÇÃO DO 
LOTEAMENTO PLANALTO VERDE 2, sito à RUA SEBAS-
TIÃO PEDRINHO/JABOTICABAL/SP.

LIMARFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
torna público que REQUEREU À CETESB A LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DO LOTEAMENTO PLANALTO VERDE I, sito 
à AV. LUIZ PAULO MARTINS, JABOTICABAL/SP.

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO AOS ACIONISTAS
Convocamos os acionistas para A.G.O. em 29/4/2016, às 18:45 horas, na sede social, em Jaboticabal/
SP, a fi m de deliberar sobre a Ordem do Dia: a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar 
as demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2015; b) Deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; c) Eleição dos membros da Diretoria para 
o triênio 2016/2019, e fi xação de seus honorários; d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal seus 
respectivos suplentes e fi xação de seus honorários. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede 
social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76, relativos ao exercício social objeto 
da Assembleia. Jaboticabal, 24/3/2016. Ass. Dr. Paulo Miki Junior - Diretor Presidente    (26/3, 2 e 9/4)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL  

FORO DE JABOTICABAL - 2ª VARA
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-

3211, - Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Processo Físico nº: 0005616-10.2010.8.26.0291 - Ordem nº 

1138/2010 Classe: Assunto: Procedimento Sumário - Estabe-
lecimentos de Ensino Requerente: Sociedade Jeta Prestadora 
de Serviços Educacionais Ss Ltda Requerido: Júlio César da 
Silva e outro EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRA-
ZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005616-10.2010.8.26.0291 
- Ordem nº 1138/2010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
JÚLIO CÉSAR DA SILVA, brasileiro, RG 17.201.556, CPF 
059.305.638-88 e ELIANE SABRINA FARIA DA SILVA, 
brasileira, RG 20.999.384-4, CPF 164.070.128-13, que lhe(s) 
foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte 
de Sociedade Jeta Prestadora de Serviços Educacionais S/S 
Ltda., alegando a autora, em síntese, ser credora dos requeri-
dos da importância de R$9.100,39, representado pelo contrato 
de prestação de serviços educacionais e entrega de materiais 
didáticos, salientando que os serviços foram prestados em fa-
vor da fi lha dos requeridos, S.F.da S., matriculada no 3ª série 
do ensino médio Objetivo, sendo que os requeridos não pro-
cederam ao pagamento das mensalidades referente aos meses 
de fevereiro a dezembro de 2009 e o respectivo material didá-
tico. Pede a citação dos requeridos e ao fi nal a procedência da 
ação de Cobrança, dando-se à causa o valor de R$9.100,39. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, fi cam 
devidamente CITADOS E INTIMADOS, para os atos e ter-
mos da ação proposta, nos termos dos artigos 277, § 2º e 278 e 
seus parágrafos, ambos do CPC, com nova redação dada pela 
Lei 9.245/95, fi cando INTIMADO(S) a comparecerem peran-
te este Juízo de Direito, por si mesmos ou por preposto, com 
poderes para transigir, fazendo acompanhar-se de advogado, 
na sala de audiências da 2ª Vara, sito à PRAÇA DO CAFÉ, s/
nº, bairro Aparecida, Jaboticabal-SP., no próximo dia 06 de 
MAIO de 2016 às 13:00 horas, para participar(em) da audi-
ência de tentativa de conciliação e recebimento de eventual 
contestação, designada nos autos em referência, ADVERTIN-
DO-O(S) de que, caso infrutífera a conciliação, terá lugar a 
oportunidade para apresentação de defesa, na mesma audiên-
cia ou, caso não compareça à audiência designada e acima 
mencionada e não se fazendo representar por preposto com 
poderes para transigir nela, ou não se defendendo, inclusive 
por intermédio de advogado, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 
resultar da prova dos autos. Será o presente edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 09 de março de 2016. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Praça do Café, nº. 30, Bairro Aparecida,
CEP 14870-230 - Jaboticabal/SP

Telefone: (16)3202-3938

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Lar Joanna de Angelis, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social, convoca os Associados desta instituição em gozo de seus direitos 
associativos para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
ser realizada no dia 09 de abril de 2016, às 08:00 horas, na sede estabelecida na Pra-
ça do Café, nº. 30, nesta cidade de Jaboticabal/SP, em primeira convocação ou uma 
hora após com qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1- Vacância dos cargos dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal;
2- Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2016/2018.

Jaboticabal, 31 de março de 2016.

DIEGO CASSIO RAFAEL BRAULINO NOGUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

No uso das atribuições que me são conferidas pelo estatuto 
social, convoco os senhores associados do CLUBE DE PARA-
QUEDISMO DE JABOTICABAL, para a reunião da Assembléia 
Geral Extraordinária, a realizar-se na Rua Castro Alves, Nº 170, 
Cep.: 14.870-870, centro, nesta cidade de Jaboticabal, no dia 11 
de abril de 2016 às 18h00, em primeira convocação, havendo 
quóum, ou às 19h00 em segunda convocação, com qualquer nú-
mero de pessoas presentes, para o fi m de deliberarem sobre a 
seguinte pauta:

Discussão e Renovação do Estatuto Social frente aos preceitos 
do Novo Código Civil;

Alteração do endereço da Sede; E
Discussões de demais assuntos pertinentes ao Clube.
Jaboticabal, 31 de março de 2016

TADEU JÚLIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

REINO DOS ANIMAIS DE JABOTICABAL LTDA - EPP, 
torna público que recebeu da CETESB a Renovação de Licença 
de Operação Nº 52001898, válida até 28/03/2020, para Alimentos 
Preparados para Animais (bovinos, suinos (porcos), coelho), sito 
à Avenida José da Costa, Nº 1404 - Bairro Aparecida - Jabotica-
bal/SP.

Dando continuidade a seu 
processo de inovação e me-
lhoria constante, a UCBVET 
Saúde Animal, indústria de 

Após reestruturação da marca, 

UCBVET lança novo vídeo institucional

medicamentos veterinários, 
lança, em março, o novo 
vídeo institucional da em-
presa. “O material está ino-
vador, com imagens aéreas 
realizadas com drones, que 
mostram a nossa história 
de paixão pelos animais, 
empreendedorismo, foco 
em nosso mercado, além de 
transmitir ao público o pro-
cesso de desenvolvimento e 
fabricação dos nossos medi-
camentos até sua utilização 
no campo”, explica Carolina 
Galli, gerente de Marketing 
da indústria. O fi lme estará 
disponível para visualiza-
ção no site (ucbvet.com) e 
nas redes sociais da UCBVET 
(facebook.com/ucbvet e 
youtube.com/ucbvet), além 
de versão para o aplicativo 
de mensagens WhatsApp.
O vídeo institucional, se-
gundo Galli, veio para com-
pletar um novo momento 
da empresa – uma das mais 
tradicionais do segmento, 
criada em 1917 pelo em-
presário João Brunini. Em 
2014, houve a reestrutura-
ção da logomarca, passando 
a ser reconhecida mundial-
mente como UCBVET Saúde 
Animal. No ano seguinte, 
a indústria lançou o novo 
site, com visual clean, es-
trutura renovada e novida-
des – como o lançamento de 
produtos, repaginação das 
embalagens e vídeos 3D ex-
plicativos sobre uso correto 
dos medicamentos.
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“Aedes bom é Aedes morto”: Palestrantes 
reforçam alerta sobre o perigo do mosquito

“A vontade que deu 
agora é de chegar em 
casa, fazer uma revi-
são e achar o mosqui-
tinho antes que ele me 
pique”. A frase da estu-
dante Silvana Chalegre 
Ribeiro, dita ao fi nal das 
palestras realizadas na 
noite de segunda-feira 
(28/03) pela Escola do 
Legislativo, órgão da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, na Escola 
Estadual Aurélio Arro-
bas Martins (Estadão), 
refl ete a preocupação 
frente aos males causa-
dos pelo Aedes aegypti, 
vetor de doenças como 
a dengue, zika vírus e 
chikungunya. 
 Silvana teve o fi lho re-
centemente diagnosti-
cado com caso positivo 
de dengue. “Nunca ti-
nha conhecido alguém 
que tivesse pegado 
essa doença antes. Não 
faço ideia de onde ele 
pegou. Em casa, os va-
sinhos das plantas são 
limpos, meu quintal é 
limpo. Agora fi quei com 
medo, porque tem eu 
e outro bebê em casa”, 
contou.
No entanto, conforme 
alertou a responsável 
pelo setor de Vigilância 
de Vetores e Zoonoses 
da Prefeitura Munici-
pal, professora douto-
ra Maria Angélica Dias, 
durante sua palestra, 
não é raro encontrar 
imóveis abandonados, 
ou não, com entulhos 
e acumulação de obje-
tos de diversos tipos, o 
que serve de criadouros 
para o mosquito. Por 
sua vez, o inseto sai vo-
ando e, caso infectado, 
contribui na dispersão 
das doenças. Por isso a 
necessidade da efetiva 
participação popular no 
combate ao vetor.
De acordo com dados 
da Secretaria de Estado 
da Saúde, entre os me-
ses de janeiro e feverei-
ro deste ano, já foram 

medo da morte?!”, con-
tou.
 
O COMBATE
A responsável pelo se-
tor de Vigilância de 
Vetores e Zoonoses da 
Prefeitura Municipal, 
professora doutora Ma-
ria Angélica Dias, fe-
chou a noite sobre o 
que se fazer para com-
bater o mosquito e fez 
um panorama da situa-
ção dos imóveis em Ja-
boticabal.
 
“Trabalhar com o con-
trole de proliferação 
do mosquito é diário. 
Se cada um tirarmos 
10 minutos contra o 
mosquito, como disse 
o prof. Amaral em sua 
palestra, podemos ser 
efi cazes na luta”, diz.
 
De acordo com Ma-
ria Angélica, a cidade 
possui 32 mil imóveis 
cadastrados junto à vi-
gilância, “e temos que 
passar obrigatoriamen-
te quatro vezes ao ano 
em cada casa”. Destes, 
105 imóveis são consi-
derados especiais devi-
do à grande circulação 
de pessoas, como esco-
las, que devem ser visi-
tados pelos agentes de 
saúde pelo menos uma 
vez ao mês ou bimes-
tralmente. Já pontos 
estratégicos, como bor-
racharias, indústrias e 
ferros velhos, que são 
locais de dispersão 
dos mosquitos, devem 
ser fi scalizados a cada 
quinze dias.
 
“Quando há uma sus-
peita de transmissão da 
doença em uma região, 
temos que bloquear a 
transmissão e controlar 
os locais de criadouro 
com trabalho de fi sca-
lização em um raio de 
nove quarteirões ao re-
dor do caso suspeito. 
Já se o caso é diagnos-
ticado como positivo, 
temos que trabalhar em 
25 quarteirões ao re-
dor, ou seja, os agentes 
de saúde têm que ir de 
casa em casa nestes 25 
quarteirões eliminan-
do criadouros e reci-
pientes que acumulem 
água”, explica.
 
A ação de eliminação de 
criadouros se faz neces-
sária para deixar a área 
pronta para receber a 
ação de nebulização, 
que é aplicação do in-
seticida. “Durante essa 
atividade se elimina as 
formas aladas do mos-
quito, principalmente 
as fêmeas, responsá-
veis pela transmissão”, 
comenta Maria Angéli-
ca.

notifi cados mais de 500 
casos suspeitos em Ja-
boticabal, sendo 12 de-
les confi rmados. Porém, 
os números já devem 
ser bem maiores, uma 
vez que o novo boletim 
epidemiológico só deve 
sair nas próximas se-
manas.
O EVENTO
A noite de palestras 
no Salão Nobre Mário 
Campos, no “Estadão”, 
reuniu mais de 150 
pessoas, formada em 
grande parte por alu-
nos do próprio estabe-
lecimento de ensino. 
O presidente da Escola 
do Legislativo, verea-
dor Prof. João Roberto, 
foi quem abriu o even-
to. “A Escola do Legis-
lativo está atenta para 
levarmos informações 
de diferentes áreas não 
só para os funcionários 
do Legislativo, mas, so-
bretudo, para a popula-
ção como um todo, que 
são multiplicadores das 
informações”, disse o 
parlamentar ao apro-
veitar para agradecer os 
representantes do esta-
belecimento de ensino 
por receber o evento, 
palestrantes e o públi-
co. 
“Vocês já devem estar 
cansados de ouvir so-
bre o mosquito, mas é 
um tema muito impor-
tante. Se não cuidarmos 
de eliminar o mosquito, 
vamos continuar ten-
do estas doenças e até 
mesmo outras”, adver-
tiu a secretária muni-
cipal de Saúde, Renata 
Assirati.
A primeira palestra foi 
ministrada pelo vere-
ador e professor Ama-
ral, que fez um panora-
ma sobre a biologia do 
mosquito Aedes aegyp-
ti e as doenças trans-
mitidas pelo inseto. Se-

gundo o professor, “não 
existe outra maneira, a 
não ser evitar que esse 
mosquito nasça. Porque 
enquanto tiver mosqui-
to, a população do Ae-
des vai fi car cada vez 
maior e vamos sofrer 
com as doenças relacio-
nadas a ele”.
De acordo com Ama-
ral, o Aedes tem al-
gumas características 
diferentes de outros 
mosquitos. No Brasil, o 
“Odiado do Egito” leva 
em torno de dez dias 
para se transformar em 
adulto, em alguns lo-
cais, um pouco menos 
devido à temperatura 
e condições climáticas. 
“Temos que trabalhar 
antes de atingir os 10 
dias, então, tem que 
ser toda semana. Por 
exemplo, todo sábado 
você vai olhar se tem 
algum criadouro e tirar. 
Ou seja, nesse tempo 
não dá para formar um 
mosquito adulto ainda. 
Assim você vai dimi-
nuindo a população de 
mosquito, porque er-
radicar é muito difícil. 
Nos anos 50 consegui-
mos, mas ele voltou”, 
explica o Prof. Amaral.
 
Amaral ainda lembra 
que a fêmea é quem se 
alimenta do sangue e é 
responsável pela trans-
missão das doenças. 
“Na verdade, o mosqui-
to precisa da proteína 
dos aminoácidos pre-
sentes no sangue para 
maturar os ovos que 
carrega. Após colocar 
sua batelada de ovos, 
volta a se alimentar de 

sangue e botar mais 
ovos e assim até a vida 
dela se extinguir”. 
O palestrante advertiu 
que o período de maior 
atividade do Aedes é 
das 7 às 10h e das 16 
às 19h, mas “pode picar 
a noite, se tiver chance, 
podendo se reproduzir 
tanto em água limpa 
quanto suja”, acrescen-
ta.
Na sequência, a dis-
cussão fi cou por conta 
da responsável técnica 
pelo setor de Vigilância 
Epidemiológica de Ja-
boticabal, Maura Mag-
da Cuccolichio Guedes 
Barreto, que falou sobre 
a situação da dengue, 
zika vírus e chikun-
gunya no município. 
Apesar de tabelas e grá-
fi cos parecerem chatos 
para grande parte da 
população, é por meio 
deles que se traçam 
números, ações e es-
tratégias na luta contra 
o mosquito. “É preciso 
sempre procurar assis-
tência médica quando 
há suspeita de dengue, 
zika ou chikungunya. 
Isso porque é através 
da notifi cação de sus-
peitos que consegui-
mos fazer o trabalho de 
bloqueio das doenças. 
Se não conhecermos 
onde estão os suspei-
tos, não conseguimos 
agir de forma oportu-
na”, esclarece.
 
No caso da dengue, 
quatro sorotipos cir-
culam atualmente na 
região de Ribeirão Pre-
to, incluindo Jabotica-
bal, ou seja, a popula-

ção pode adoecer mais 
de uma vez. “A pessoa 
fi ca imune quando ad-
quire um sorotipo do 
vírus dengue. Porém, 
se no ano seguinte ti-
ver circulação de outro 
sorotipo, a pessoa vai 
fi car expostas ao risco 
de adoecer novamente. 
Acreditamos que este-
ja acontecendo neste 
ano a circulação do so-
rotipo 4, e alguns do 3 
e do 2”, avalia Maura. 
Para ela, “não podemos 
descuidar das nossas 
casas, nem mesmo no 
inverno, já que o daqui 
da região não é tão rigo-
roso”, adverte.
 
Infectada recentemente 
pela dengue, Adriana 
Costa Ferreira passou 
quatro dias internada e 
retornou à escola exata-
mente no dia do even-
to. “É horrível! Muita 
dor no corpo. Tive fe-
bre, inchei. É uma sen-
sação que nunca senti e 
não quero sentir nunca 
mais. Infelizmente nem 
todo mundo tem a cons-
ciência do que fazer, 
como por exemplo, que 
tem que lavar a vasilha 
com sabão para tirar os 
ovos. É bom ter pales-
tras como essa porque 
nos explica o que fazer. 
Acho que deveria ter 
mais vezes e em mais 
escolas, principalmen-
te nos bairros mais po-
bres. Depois que fi quei 
ruim, todo dia olho o 
quintal. Depois que a 
gente cai que a gente 
vê que a coisa é séria. 
O mosquitinho derruba 
a gente, quem não tem 

   Não existe 
outra maneira, 

a não ser 
evitar que 

esse mosquito 
nasça...
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Câmara recebe pedido de moção de apoio à 
abertura do impeachment de Dilma feito pela OAB

O presidente da Câmara 
de Vereadores de Jabo-
ticabal, Dr. Edu Feneri-
ch (PPS), acompanhado 
por parlamentares da 
Casa, recebeu na tar-
de de segunda-feira 
(28/03) uma solicitação 

     Tudo tem 
que ser recebido 
pela Casa e 
que seja lida a 
moção para que 
nós possamos 
manifestar nosso 
voto em Plenário

de moção de apoio pela 
iniciativa do Conselho 
Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(OAB) em protocolar 
o pedido de impeach-
ment contra a presiden-
te da República, Dilma 
Rousseff , por supostos 
crimes de responsabi-
lidade, na tarde de se-
gunda na Câmara dos 
Deputados, em Brasília.
O pedido de moção foi 
entregue ao chefe do 
Legislativo municipal 
pelo vice-presidente 
da 6ª Subseção de Ja-
boticabal, João Martins 
Neto, juntamente com 
integrantes da direto-
ria, e agora segue para 
as comissões de Reda-
ção e Justiça, e de Ética 
e Cidadania, que defi -
nirão se será, ou não, 
apresentada a moção 
em Plenário na próxima 
sessão do dia 4 de abril. 
Segundo Neto, “a OAB 
defende a Constituição 
Federal. Longe de se tra-
tar de um golpe, como 
o que está sendo defen-
dida por muitas pesso-
as, a OAB é apartidária. 
O processo de impeach-
ment é legal. Evidente-
mente vai existir todo o 
processo de defesa, ex-

posição de acusação. Se 
não houver razões para 
que o impeachment 
aconteça, não vai acon-
tecer. Evidentemente 
que se houver e forem 
acatadas, como julga-
mos que existe então 
o procedimento ocor-
rerá e o impeachment 
vai acontecer”, avaliou 
o vice-presidente da 6º 
subseção.
 A vereadora Carlota 
(PT) criticou o pedido 
por entender que os fa-
tos apresentados pela 
OAB não importam em 
crimes de responsabi-
lidade. “Tudo tem que 
ser recebido pela Casa 
e que seja lida a moção 
para que nós possamos 
manifestar nosso voto 
em Plenário”, solicitou 
a parlamentar, caso a 
matéria seja aprovada 
nas comissões e en-
caminhada ao pleno. 
Pensamento comunga-
do pelo vereador Prof. 
João Roberto (PT).
De acordo com os re-
presentantes da sub-
seção de Jaboticabal, 
concomitantemente, às 
16h30, diversas outras 
seccionais de São Paulo, 
e de todo o Brasil, fi ze-
ram o pedido de moção, 
acompanhando o Con-
selho Federal da OAB.
A decisão
O Conselho Federal da 
OAB decidiu apresen-
tar o pedido de impea-
chment da presidente 
Dilma Rousseff  na sex-
ta-feira (19), conforme 
divulgado por veículos 
de comunicação nacio-
nais. Isso após reunião 
do Conselho, na qual 26 
das 27 seccionais vota-
ram a favor do apoio à 
instauração do proces-
so.
Entre as acusações fei-
tas pela OAB estão as 
supostas pedaladas fi s-
cais do Governo Dilma 
(atraso no pagamento 
a bancos para maquiar 

as contas públicas), o 
que representaria crime 
de responsabilidade, 

além de renúncia fi scal 
concedida à Fifa para a 
Copa do Mundo de 2014 

e a nomeação do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva como ministro-

chefe da Casa Civil, uma 
vez que é investigado.

Arnaldo Jardim visita Monte Alto para anunciar o 
“Melhor Caminho” na estrada da Tabarana

Programa “Melhor 
Caminho” na 
estrada da 
Tabarana

O projeto executivo já está pronto e foi avaliado em R$ 700.000,00; as obras vão começar em breve

O Secretário Estadual de 
Agricultura e Abasteci-
mento, Arnaldo Jardim, 
visita Monte Alto neste 
sábado, dia 2 de abril, 
às 9 horas, na sede do 
Sindicato Rural, para 
anunciar, ofi cialmente, a 
realização do Programa 
“Melhor Caminho” na es-
trada da Tabarana, que 
terá início no fi nal da 
serra e término na pon-
te de cimento, perto da 
divisa com a cidade de 
Taiaçu. 
A obra, que será reali-
zada num trecho de 6 
quilômetros e será feita 
pela CODASP (Compa-
nhia de Desenvolvimen-
to Agrícola de São Pau-
lo), está avaliada em R$ 
700.000,00. Produtores, 
comerciantes e usuários 
da estrada serão benefi -
ciados. 
No dia 5 de março, no 
programa “A Hora da 
Notícia”, 2ª edição, da 
Radio Cultura AM, apre-

sentado pelo radialista e 
jornalista, João Moreira 
Filho, o vice-prefeito e 
presidente do Sindica-
to Rural, João Paulo Ro-
drigues, e o secretario 
Arnaldo Jardim divulga-
ram, em primeira mão, a 
notícia. 
Esta era uma antiga rei-
vindicação dos produto-
res rurais da Tabarana, 
que foi conseguida por 
João Paulo Rodrigues e 
pelo vereador João Píco-
lo, junto ao amigo Arnal-
do Jardim. A recepção ao 
Secretário contará com a 
presença da prefeita mu-
nicipal, Silvia Meira, de 
produtores, presidentes 
de Sindicatos Rurais da 
região, profi ssionais das 
Casas das Agriculturas, 
entre outros. 
O Programa “Melhor Ca-
minho”, na zona rural 
de Monte Alto, já foi re-
alizado outras 3 vezes. 
Nos bairros Anhumas e 
Areias, e na Água Limpa, 
no primeiro mandato da 
prefeita municipal, Sil-
via Meira. 
Também em Monte Alto, 
o Secretário Arnaldo Jar-
dim vai visitar a alça viá-

ria, obra que está sendo 
realizada na SP-323, que 
liga Monte Alto a Taqua-
ritinga, no trevo de aces-
so ao bairro Anhumas e 
a Indústria Fugini, pois 
unido com a prefeita Sil-
via, o vice-prefeito João 
Paulo e o vereador Julio 
Zacarin, ele muito auxi-
liou na intermediação 
junto ao governador do 
Estado, Geraldo Alckmin, 
para que mais este bene-
fício seja concretizado. 
Arnaldo Jardim também 
visitará o Distrito de 
Aparecida. Ele atendeu 
uma reivindicação feita 
por intermédio de João 
Paulo Rodrigues, do ve-
reador licenciado e se-
cretário municipal de 
Educação, Thiago Cetro-
ni,  e do vereador Victor 
Pereira Martins (Vitinho), 
liberando uma emenda 
parlamentar, como en-
tão deputado federal, 
para recape e pavimen-
tação asfáltica de várias 
ruas no Distrito. 
O Secretário, Arnaldo 
Jardim, também no ano 
de 2011 atendeu um pe-
dido de João Paulo Ro-
drigues e concedeu uma 

A prefeita Silvia Meira e o vice-prefeito João Paulo Rodrigues com o 
Secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim

retroescavadeira para 
Monte Alto. E quando ela 
era deputado estadual, 
no ano de 1986, atendeu 
reivindicação do sau-
doso médico e prefeito 
municipal, Dr. José Jesus 
Victório Rodrigues, e em 
Monte Alto foi inaugura-
da a Cozinha Piloto, hoje 
Central Municipal de 
Alimentos, que prepara 
mais de 12 mil refeições 
por dia aos alunos do 
município. 

 “Arnaldo Jardim, ami-
go de sempre da minha 
família, é uma pessoa 
do bem que muito tem 
ajudado a população 
de Monte Alto, do Dis-
trito de Aparecida, do 
Povoado de Ibitirama e 
da zona rural, por isso 
nossa gratidão eterna ao 
nobre Secretário Estadu-
al”, ressalta João Paulo 
Rodrigues. 
Também na manhã deste 
sábado, simbolicamen-

te, Aparício Garbin Fi-
lho, que a partir do dia 
10 de Abril será o novo 
Presidente do Sindica-
to Rural de Monte Alto, 
bem como os demais 
diretores, receberão das 
mãos de João Paulo Ro-
drigues a prestação de 
contas de todos os anos 
anteriores.  
Crédito da foto: Asses-
soria de Imprensa da 
Prefeitura Municipal de 
Monte Alto
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Prefeitura e vereador Júnior De Vitto terão que 
“falar a mesma língua” para implantar projeto

Por Alexandre Rocha
A Secretaria de Indústria e 
Comércio de Jaboticabal e 
o vereador Junior De Vitto 
(PSB) terão que alinhar o 
discurso. No último mês, 
De Vitto anunciou nas re-
des sociais a conquista do 
Centro de Inovação Tec-
nológica - CIT para Jabo-
ticabal, junto ao vice-go-
vernador Márcio França. 
Segundo ele, só depende 
da Prefeitura disponibili-
zar um local para o Centro 
ser instalado. Entretanto, 
a secretaria alega não ser 
tão simples e justifi ca com 
um pedido protocolado 
em 2014, que aguarda um 
sinal positivo do Governo 
do Estado para iniciar os 
estudos para implantação 
no município.
 A agente administrativa 
Renilda Lourenço Gomes 
afi rma que a secretaria en-
caminhou em outubro de 
2014 o pedido solicitando 
a autorização para reali-
zar o estudo vocacional 
do município, primeira 
etapa do processo de im-
plantação do CIT. “Nosso 
processo está parado na 

   Vereador anunciou vinda de Centro Tecnológico em março; Secretaria de Indústria 
aguarda resposta de pedido protocolado desde 2014

Secretaria da Casa Civil 
esperando a anuência do 
governador. Ele precisa 
autorizar o convênio para 
fazermos esse estudo”, 
disse. “O Centro de Ino-
vação Tecnológica é um 
investimento muito gran-
de, é um trabalho muito 
criterioso e minucioso, 
não é do dia prá noite que 
estará pronto. Precisamos 
fazer estudos, saber a me-
lhor área para implanta-
ção, entre outros fatores”, 
completa.

Ela explica que o proce-
dimento vocacional dura 
cerca de seis meses e é 
avaliado em cerca de R$ 
200 mil, valor que deve 
ser custeado pelo Gover-
no do Estado. Nele é pos-
sível saber as “potenciali-
dades do município” e em 
qual área o Centro poderá 
atuar. Depois disso have-
ria mais investimento que 
chegaria a milhões de re-
ais. “É um estudo muito 
detalhado e tudo começa 
a partir dele. A gente vai 

identifi car quais as prin-
cipais áreas e atividades 
que poderemos desen-
volver melhor dentro do 
CIT”, relata.
Renilda nega que depen-
da só da prefeitura para 
o projeto ser realizado e 
que várias etapas preci-
sam ser cumpridas para a 
implantação, além do cus-
to alto que precisará ser 
investido. “Todos os pro-
cessos que tinham que ser 
feitos nós fi zemos”, disse. 
Ela afi rma que o vereador 
não fez contato com a se-
cretaria para falar sobre 
o assunto e que qualquer 
ajuda é bem-vinda.  “A se-
cretaria vem trabalhando 
muito. São vários projetos 
em andamento. Estamos à 
disposição do vereador e 
a todos que queiram aju-
dar ou ‘abrir portas’ para 
o município”, completou.
Outro lado - De Vitto dá 
como certa a vinda do CIT 
para Jaboticabal e classi-
fi ca como “uma conquis-
ta incrível”. Ele considera 
ser o elo entre a cidade e 
o Governo do Estado . “Já 
enviei o ofício ao prefeito 

municipal Raul Girio para 
a concessão de uma área. 
Enquanto isso, aguarda-
mos a visita do vice-go-
vernador que confi rmou 
sua vinda a Jaboticabal 
para conhecer de perto os 
possíveis terrenos para a 
implantação”, relata.
O vereador afi rmou estar 
ciente do envolvimento 
da Prefeitura no pedido 
enviado pela Secretaria 
de Indústria e Comércio 
e fala em fazer um traba-

lho conjunto. “Sei que não 
houve avanço nas conver-
sas por parte da prefeitu-
ra. O próprio prefeito me 
confi rmou isso. Preciso do 
apoio da administração 
para, juntos, realizarmos 
essa conquista”, disse.
Para ele, o município “peca 
pela falta de uma política 
clara de desenvolvimento 
industrial e apoio aos nos-
sos jovens”, o que seria 
melhorado com a vinda 
do CIT.  

Após 4 anos de atraso, 
Prefeitura inaugura creche da Sanbra

Por Alexandre Rocha
Parecia uma grande fes-
ta. Com direito a música 
ao vivo, suco e petiscos, o 
prefeito Raul Girio entre-
gou aquela que considera 
a inauguração mais im-
portante do seu mandato. 
Após cinco anos, a creche 
Zilda Arns, no bairro San-
bra, foi entregue na quinta-
feira (31), com improviso 
no mobiliário e muito dife-
rente de seu projeto inicial.
Iniciada no governo do ex-
prefeito José Carlos Hori, 
a creche deveria ser um 
grande Complexo Esco-
lar e abrigar mais de mil 
alunos, mas o governo 
não conseguiu - as obras 
chegam ao fi m com quase 
quatro anos de atraso e 
com a entrega apenas da 
creche. 
Segundo Girio, a recessão 
brasileira impediu que o 
Governo do Estado fi zesse 
o envio de verbas para a 
construção do Complexo e, 
com recursos do Governo 
Federal, foi possível viabi-

lizar, apenas, a construção 
da creche, que contará com 
150 vagas. O investimento 
foi de R$ 1,8mi. “Não que 
Jaboticabal perdeu (o Com-
plexo), mas fi cou adiada”, 
explicou.
Com licitações em anda-
mento e atrasos na entre-
ga, parte do mobiliário 
presente na inauguração 
foi remanejado de outras 
creches. A expectativa do 
prefeito é que, em breve, 
a creche possa contar com 
todos os móveis novos. 
“Veio remanejado uma 
parte. Tivemos que trazer 
de outras creches para 
fazer a acomodação. Es-
tamos fazendo licitações 
com mais de 300 itens”, 
afi rmou.
Outro detalhe que ainda 
será fi nalizado é o asfalta-
mento do estacionamento 
para pais e professores. 
A área localizada na par-
te frontal da creche ainda 
é de terra, mas, segundo 
Girio, em breve, deve ser 
asfaltado. “Acredito que 

semana que vem já come-
çam a chamar as crianças 
e pais para começar as 
matriculas”, disse.
Atrasos - Questionado 
sobre os quase quatro 
anos de espera, o prefei-
to credita a demora aos 
atrasos nos repasses que 
eram feitos para as em-
preiteiras, pelo Governo 
Federal. Segundo Girio, 
três empresas passaram 
pelo local. “Como atrasava 
a medição, tinha empre-
sas que aguentavam dois 
meses o atraso, mas no 
terceiro iam embora. Ape-
nas essa última empresa 
que veio, de Brodowski, 
aguentou fi rme e recebeu 
todo o dinheiro”, relatou.
Inaugurações - Raul 
Girio pretende ainda 
inaugurar outras duas 
creches no seu último 
ano de mandato. Uma 
no bairro Santo Antonio 
e outra no Parque das 
Araras. Ambas, também, 
com capacidade para 150 
vagas.

Obra é entregue com mobiliário “emprestado” de outras creches e diferente do projeto original

COMPLEXO ESCOLAR   
O projeto atenderia cerca de mil alunos, do berçário ao 9º ano, com espaço 

arborizado, an! teatro, Escola de Arte, biblioteca, teatro, quadras poliesportivas 
e pista de atletismo. A estrutura também ! caria aberta à população para 

atividades recreativas aos ! nais de semana.

Prefeito Raul Girio cumprindo protocolo de inauguração

Renilda Lourenço e Secretário Sergio Nakagi com 
documento protocolado 

E/D - Junior De Vitto, Márcio França e ex-deputa-
do Dr. Nechar
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Projetos que criam cargos 
no Executivo serão votados 

na próxima segunda

Dois projetos do Exe-
cutivo para criação de 
cargos no quadro per-
manente da Prefeitu-
ra Municipal estarão 
em pauta na próxima 
sessão plenária de se-
gunda-feira (04/04), na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal. Além des-
sas matérias, que serão 
discutidas e votadas 
em primeiro turno, os 
vereadores vão debater 
mais três proposições.
 
Para atender às exigên-
cias legais do Tribunal 
de Contas do Estado em 
substituir prestadores 
de serviços por funcio-
nários concursados, o 
Projeto de Lei Ordinária 
nº 492/2016, enviado 
em regime de urgência 
pelo Executivo, dispõe 
sobre a criação de 47 
vagas, distribuídas da 
seguinte forma: duas 
vagas de enfermagem 

(Técnico Municipal de 
Nível Superior “A”); 
uma vaga de farmá-
cia (Técnico Municipal 
de Nível Superior “A”); 
oito de fi scalização de 
obras e posturas (Téc-
nico Municipal de Nível 
Superior “A”); seis de 
radiologia (Técnico Mu-
nicipal de Nível Médio); 
duas de análises clíni-
cas (Técnico Municipal 
de Nível Médio); sete 
de enfermagem (Técni-
co Municipal de Nível 
Médio), uma de suporte 
de informática na área 
de manutenção (Técni-
co Municipal de Nível 
Médio), uma de padei-
ro (Atividade de Apoio 
à Educação) e 19 de vi-
gia (Serviços Gerais). 
Da mesma forma, o Pro-
jeto de Lei Ordinária nº 
493/2016 dispõe sobre 
a criação de 40 vagas 
para o cargo de Educa-
dor Infantil, do quadro 

permanente do Magis-
tério municipal.
 
Ainda integram a Or-
dem do Dia o Proje-
to de Lei Ordinária nº 
487/2016, que autori-
za o Poder Executivo a 
alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Parque 
1º de Maio à Maria Apa-
recida Ferreira, o Proje-
to de Lei Ordinária nº 
488/2016, que autoriza 
o Executivo a abertu-
ra de crédito adicional 
especial no valor de R$ 
154.558,76, destinado 
à compra de mobiliá-
rio para a Creche Escola 
Jardim Santo Antônio, 
e o Projeto de Lei Ordi-
nária nº 491/2016, que 
denomina de Wady Ba-
aklini o Centro Dia do 
Idoso, localizado à Rua 
Joaquim Batista Ferraz 
Sampaio, nº 20. 
 

Alunos da Rede Pública participam de 
programa da Semana da Água em Jaboticabal

Várias atividades 
foram realizadas 
durante a semana
A semana foi cheia de 
atividades para os alu-
nos da rede municipal 
de educação. O Centro 
de Educação Ambiental 
(CEA) organizou pas-
seios monitorados, pa-
lestras e plantios. Uma 
série de atividades lú-
dicas ressaltaram a Se-
mana da Água no muni-
cípio.
“A Saama ressalta as 
datas importantes du-
rante o ano. Em parce-
ria com a Secretaria de 
Educação, trabalha o 
tema em sala de aula e 
promove atividades di-
ferenciadas para deixar 
ainda mais interessante 
a abordagem do tema. 

As crianças absorvem 
esse conhecimento e 
aplicam no dia a dia em 
suas casas”, afi rma o 
prefeito Raul Girio.
“Além da importân-
cia do uso racional da 
água, a semana serve 
para tratar outros te-

mas como a dengue. No 
fi nal, realizamos mais 
uma edição do Proje-
to Córrego Vivo para 
o plantio de mudas”, 
ressalta o secretário de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambien-
te, Sérgio Nakagi.

Mutirão da dengue é neste sábado, dia 2
 Com iniciativa da Sala de 
Situação da Dengue da Pre-
feitura de Jaboticabal, mais 
um mutirão da dengue. No 
total, oito equipes realizarão 
a limpeza nos bairros Pla-
nalto Itália, Cidade Jardim, 
Santa Tereza, Santa Luzia, 
Vila Industrial e bairros ad-
jacentes.
Esta ação conta com o apoio 
de agentes de Vetores e Zoo-
noses, Sanitária e Saúde. Vá-
rias secretarias estão unidas 
para acabar de vez com o 
mosquito Aedes aegypti. As 
equipes também contarão 
com a presença da Vigilância 
Sanitária nos casos de resi-
dências que estão abando-
nadas e com possíveis focos 
da dengue.  A saída para o 

mutirão acontece no Ciaf IV, 
a partir das 7h30.
De acordo com a coordena-
dora da Vigilância de Vetores 
e Zoonoses, Maria Angélica 
Dias, além do mutirão, os 
agentes também estarão atu-

ando com os bloqueios. “Nos-
sa equipe não pára. Estamos 
trabalhando todos os dias, 
inclusive aos sábados com os 
bloqueios, casa a casa e nas 
ações do mutirão”, fi naliza 
Maria Angélica.

ALUGA-SE APARTAMENTO 
EDIFÍCIO ILHA BELA - ANDAR ALTO

Totalmente reformado, uma suite, 2 quartos com WC, quarto e banheiro para 
doméstica, sala de jantar e TV, rico em armários embutidos, varanda, cozinha, 
área de serviço, ar condicionado nos quartos e salas, garagem para 2 carros.

Direto com o proprietário:
Agendar visita pelo telefone:

 (11) 9.9142-3075 ou (11) 9.9117-1581
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Vacinação – Quem ama cuida!

 Ednei Valêncio 
Mentor Abrigo São Lázaro

 O ano de 2016 pede uma pele 
natural, capaz de evidenciar 
a “cara saudável”. A realiza-
ção desta maquiagem deve 
ser de forma muito sutil e 
elegante. A proposta comba-
te tudo aquilo que parece ser 
artifi cial, basicamente o que 
se pretende é que você use 
maquiagem sem parecer que 
está usando. Além da maquia-
gem intensa e composta por 
tons escuros,que costuma ser  
a queridinha nos meses de 
baixas temperaturas,o espaço 
para o discreto continua repro-
duzindo um visual natural.
A maquiagem nude é uma 
perfeita escolha e mantém 
sua força durante esta tem-
porada. A estratégia  desta 
produção é valorizar  a bele-
za natural, uma boa escolha 
que pode transitar tranquila-
mente  nos diversos horários 
do dia. O nude te acompanha 
no dia-a-dia, no trabalho e 
nos passeios. Sombras cham-
panhe, pérola, marrom  são 
ótimas opções. O blush fi ca 
quase imperceptível, uma 
camada de rímel, ”ele sempre 
dá um ar de bonita” e já está 
pronta. Neste caso o batom 
é cor de boca ou mesmo um 
gloss clarinho. Mas nada que 
chame muito atenção.
Seja você mesma!
Agradecimento: Perfumaria 
Beraldo

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

CLARO DIA DE INVERNO

CONSUMISMO, LIXO, POLUIÇÃO

 PROFESSOR BENÊ

“ECOLOGIA ESTÁ 
SOANDO COMO 
EVANGELHO”

 O tema dessa semana é mui-
to relevante, pois nos últi-
mos dois fi nais de semana a 
campanha de vacinação con-
tra a raiva animal, em Jabo-
ticabal, vacinou mais de 11 
mil animais, conforme dados 
da prefeitura. Essa vacina-
ção acontece quase todos os 
anos e é muito importante 
para manter a saúde animal. 
Quem nunca perdeu um ani-
mal para essa doença, que 
não tem cura, não sabe o so-
frimento que ela causa.
A vacinação contra raiva 
também é importante, porém 
existem outras doenças tão 
cruel quanto essa que a vaci-
na contra raiva não imuniza.
Milhares de animais todos os 
anos no mundo morrem por 
doenças que poderiam ser 
evitadas com simples vacina. 
Não é incomum o resgaste de 
cães pelo abrigo São Lázaro 
por animais que já estejam 
doentes com essas doenças. 
Ver o animal, por exemplo, 
depressivo, “jogado no can-
to”, com uma tristeza pro-
funda, enquanto vomita e 
obra sangue, é extremamen-
te triste para quem assiste. 
Sintomas como esses, são de 
doenças como a parvovirose, 
doença que mata facilmente 
seu animalzinho. Por isso, é 
tão importante levá-lo rapi-
damente ao veterinário, pois 
quanto mais cedo começar o 
tratamento, maior a chance 
de sobreviver. Mas evite situ-
ações como essa, o valor da 
vacina é extremamente baixo 

em comparação com o custo 
do tratamento, por isso se 
você ama seu animalzinho, a 
vacina é algo extremamente 
importante.
Para ser vacinado, o pet deve 
estar saudável e apto a rece-
ber a vacina, pois qualquer 
problema, como diarreia, fe-
bre, infecções, vermes, pul-
gas e carrapatos, tem de ser 
tratado antes da vacinação. 
Os animais devem ser vaci-
nados desde pequenos – 45 
a 60 dias de vida – para criar 
anticorpos contra vírus e 
bactérias que causam doen-
ças graves e fatais. Filhotes 
recebem inicialmente três 
doses de vacina com interva-
los entre 20 e 30 dias. Na úl-
tima dose recebem a antirrá-
bica. Os mascotes com mais 
de quatro meses de idade 
devem receber anualmente 
a vacina antirrábica contra 
raiva. Depois desse proto-
colo eles devem receber um 
reforço anual.
As vacinas caninas são cha-
madas de V8, V10 e V11 e 
protegem os peludos contra 
as doenças: cinomose, coro-
navirose (transmitida por fe-
zes contaminadas), hepatite 
infecciosa (doença viral com 
manifestação hepática e ocu-
lar), leptospirose, parvoviro-
se (vírus que causa diarréia e 
vômito), além da infl uenza e 
do adenovírus, que são pato-
logias virais do sistema respi-
ratório. A principal diferença 
entre elas é que a V10 e a V11 
contêm agentes protetores 
contra mais variações da lep-
tospirose.
Muitas vezes o animal vacina-
do fi ca amuado, quieto, perde 
o apetite e não come o dia in-
teiro, são os efeitos colaterais 
mais comuns das vacinas, 
além da sonolência, febre e 
inchaço no local da aplicação. 
A vacinação é o método de 
proteção mais confi ável e efi -
caz contra as doenças infec-
ciosas. Não deixe seu animal-
zinho desprotegido, quem 
ama cuida!

 Anúncio de uma novidade: o 
universo está sendo descui-
dado, por isso, condenado à 
destruição, caso não tomar-
mos medidas, necessárias e 
urgentes, para alcançar uma 
existência feliz. Os terríveis 
inimigos do feliz viver, têm 
como armas a avidez de pos-
se, “pranchas” para surfar no 
mar do egoísmo. Trata-se, na 

realidade, de uma fugaz no-
ção de superioridade egoísta 
que anula os princípios de 
“fraternidade e solidarieda-
de”. As consequências dessa 
“gula voraz” são an  unciadas 
na “mitologia, na cultura reli-
giosa e pesquisas científi cas”. 
Faz-se necessário portanto 
um “banho ou uma páscoa” 
libertadora da escravidão 
do egoísmo” que proclama 
orgulho: eu sou eu e o resto 
que se... É bem verdade que 
muitos estão atrelados a um 
falso conceito de “lucro e de 
progresso”. Conceitos mais 
fi nanceiros do que fraternos. 
Lucro é estar mais equaciona-
do com “bem estar comunitá-
rio” este depende da “partilha 
fraterna”. Consumismo gera 
lixo! Lixo gera poluição! Polui-
ção gera doenças e suas con-
sequências negativas! Vamos 
navegar nas águas da nacio-
nalidade! Alguém de suprema 
autoridade dá-nos uma pista: 
AMAI-VOS UNS AOS OUTROS, 
ASSIM COMO VOS AMEI”.

Jaboticabal conta desde 
o dia 29 de março, com 
o Comitê Municipal de 
Prevenção à Mortali-
dade Materno Infantil, 
nomeando, por meio 
da Portaria nº 261, os 

membros para a com-
posição do Comitê, que 
tem como objetivo me-
lhorar a saúde das mu-
lheres, gestantes e de 
seus fi lhos, prevenindo, 
consequentemente, as 

mortes.
O comitê avalia, tam-
bém, a qualidade da 
assistência à saúde da 
mulher da melhoria da 
vigilância do óbito  e da 
qualidade da informa-
ção, bem como  a aten-
ção à saúde, evitando 
novos óbitos e eventos 
adversos.
De acordo com determi-
nação da Diretoria Re-
gional de Saúde - DRS 
XIII - pela formalização 
do Comitê, os represen-
tantes são:
Secretaria de Saúde
Titular – Renata Assirati
Suplente – Irani Marques
Enfermeiros do Serviço 
Hospitalar da Rede Pú-
blica e Privada
Titular – Uyara Januzzi 
da Silva
Suplente – Lucilena Izil-
da Cune
Técnicos da Vigilância 
Epidemiológica

Integração e festa marcam comemoração 
no Programa Escola da Família

Incentivo e 
integração entre 
aluno, escola e 
família fazem a 
base necessária para 
uma educação de 
qualidade, e mais, 
comprometida com 
a comunidade.  
Prova disso é o 
Programa Escola da 
Família.
Realizado todos os fi -
nais de semana, das 9h 
às 17h, a Emeb Paulo 
Freire, fi ca aberta à co-
munidade, oferecendo 
diversas atividades, 
como futebol de qua-
dra, pintura de unha, 
capoeira, artesanato, 
recreação, brincadeiras, 
tapete no tear e leitura.
A comunidade participa 
ativamente, e para co-
memorar a semana de 

Jaboticabal formaliza Comitê Municipal de 

Prevenção à Mortalidade Materno Infantil
Titular – Maura Guedes 
Barreto
Suplente – Tânia Maria 
Petrazzi
Atenção Básica / Secun-
dária
Titular – Maria Elizete 
Becaro
Suplente – Janete Ap. 
Cavalari Fernandes
Conselho Municipal de 
Saúde
Titular – Patrícia Frizzas
Suplente – Profª Drª   
Adolorata Ap. Bianco de 
Carvalho
Movimentos Sociais 
com Atividades Afi ns
Titular – Dra. Andréa 
Cristiane de Souza No-
gueira
Suplente – Dra. Maria 
Angélica Ferreira
Médicos do Serviço Hos-
pitalar da Rede Público
Titular – Dr. Fábio André 
Barato
Suplente – Dra. Maria 
Rejane Valério Navarro

Páscoa, foi oferecida no 
dia 26, uma festa com 
direito a bolo e entrega 
de ovos de chocolate a 
todos que estavam pre-
sentes, sendo cerca de 

120 pessoas.
Nesse dia foi propor-
cionada à comunidade, 
com incentivo da Secre-
taria de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer (Se-

cel), a oportunidade de 
vivenciar o verdadeiro 
sentido da Páscoa, que 
é de amizade, e princi-
palmente, de respeito à 
crença de cada um.
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Atendimento Corporativo do Senac Jaboticabal 
quali! cou mais de 1.800 pessoas em 2015

Os cursos são 
escolhidos de forma 
personalizada por 
empresas ou órgãos 
públicos da cidade e 
região

A conquista da autonomia 
profi ssional é um desejo de 
qualquer pessoa e sua bus-
ca está diretamente ligada 
à atualização de conheci-
mentos. Segundo pesquisas 
realizadas pela Bersinby 
Deloitte e Predictions, 83% 
das empresas alegam estar 
preocupadas com o proces-
so de qualifi cação de líde-
res, mas apenas 8% delas 
possuem programas consis-
tentes. A fi m de atender a 
essa necessidade do setor, o 
Senac Jaboticabal apresenta 
soluções educacionais per-
sonalizadas para o desen-
volvimento de instituições, 
capacitando seus colabo-
radores e otimizando suas 
competências para o mundo 
do trabalho. 
Tal prática se dá pelo Aten-
dimento Corporativo da uni-
dade, que, em 2015, atendeu 
mais de 1.800 pessoas em 
Jaboticabal, Guariba e Mon-
te Alto. Ao todo, 32 projetos 
foram executados, entre cur-
sos, workshops e palestras. 
“O nosso setor tem o obje-
tivo de personalizar cursos 
de maneira que se adaptem 
ao cronograma ou necessi-
dade de empresas e órgãos 
públicos. Temos soluções 

completas para a geração de 
negócios e, principalmente, 
para impulsionar a aprendi-
zagem, oferecendo opções 
que contemplam o equilíbrio 
entre conhecimento teórico 
e prática”, explica Cláudia 
Marina Fledel, executivas de 
contas do Senac Jaboticabal.
Darlan Rocha, gerente da 
unidade, reforça que é pre-
ciso olhar com atenção para 
a qualifi cação dos profi ssio-
nais que estão no mercado. 
“Nós atendemos diversos 
perfi s no Senac dentro de 
vários programas e entende-
mos que  as empresas públi-
cas e privadas também pre-
cisam ter esse olhar, pois ao 
investirem na atualização do 
seu funcionário estarão, con-
sequentemente, investindo 
na organização e melhoria de 
seus serviços”, diz.
O gerente completa que a 
educação corporativa pode 
ser uma forma de investi-
mento que proporciona um 
crescimento mais sólido às 
empresas. “Para isso, é ne-
cessário que as organizações 
estruturem suas áreas, con-
templando cinco dimensões 
consideradas essenciais para 
atender às demandas de de-
senvolvimento de pessoas 
na atualidade: parceiros es-
tratégicos; cultura digital; 
aprendizagem 360°; modelos 
dinâmicos e efetivos; e forta-
lecimento de elos estratégi-
cos”, orienta. 
As informações detalhadas 
sobre o Atendimento Corpo-
rativo podem ser conferidas 

pelo Portal www.sp.senac.
br/corporativo, diretamente 
na unidade ou pelo telefone 
(16) 3209-2800. 
Serviço 
Atendimento Corporativo
Local: Senac Jaboticabal

Endereço: Rua 24 de Maio, nº 
831 – Centro
Telefone: (16) 3209-2800 e 
www.sp.senac.br/jaboticabal
Visita virtual à unidade: ht-
tps://goo.gl/maps/iDYTc5M-
BKLU2

ASSOCIAÇÃO ANTI-ALCOÓLICA DE JABOTICABAL
Praça Maria Gaglianoni, Nº 50 - Séde Própria - CNPJ Nº 51.816.288/0001-08
CEP.: 14.875-205 - Jaboticabal/São Paulo - Reuniões às sextas-feira às 20:00 

horas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os associados para a reunião de Assembléia 
Geral Extraordinária, na sede Social, sita nesta cidade, no dia 29 
de abril de 2016, às 19:00 horas em primeira convocação, com a 
presença de no mínimo 2/3 dos associados com direito a voto e em 
segunda convocação às 20:00 horas, com qualquer numero, com a 
seguinte Ordem do Dia:

a)- Adequar o Estatuto Social às Normas do Código Civil vi-
gente;

b)- Outros assuntos de interesse geral

Jaboticabal, 29 de março de 2016

a.) Jurandir Candido Batista
Presidente
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 O EMPRESÁRIO PAULO VANTI-
NI, DO RODO-JABOTI TRANS-
PORTES, PREOCUPADO EN-
TRE OUTRAS COISAS,  COM O 
MEIO AMBIENTE, E NUM ATO 
DE CIDADANIA E POR AMOR 
À CIDADE, TOMOU A INICIA-
TIVA DE VALORIZAR AINDA 
MAIS O MEIO AMBIENTE, E 
NUM GESTO DE AMOR À SUA 
TERRA NATAL, ADQUIRIU 
MUDAS DE JABUTICABEIRAS 
DE UM VIVEIRO DE PLANTAS, 
DE PORTE RELATIVAMENTE 
GRANDE E DE ÓTIMA QUALI-
DADE, VISITANDO PONTOS 
ESTRATÉGICOS DA CIDADE,  
PLANTANDO AS MUDAS. Pau-
lo Vantini é o empresário que 
faz investimentos com qua-
lidade de vida e promoção 
de saúde com toda a equipe. 
É por isso que sua empresa 
é competitiva a nível nacio-
nal. Faz constantes reuniões, 
aprimorando estratégias para 
vencer a crise econômica que 
o  país enfrenta em todos os 
níveis. É criativo o sufi ciente 
para ser super persistente, 
num conjunto de idéias e ini-
ciativas funcionar a contento. 
Tem comprometimento com 
toda a equipe de funcionários 
e o âmbito de crescimento da 
empresa. É prudente, ousado, 
experiente, com visão ampla 
dos negócios de logística e 
transporte de cargas. É de 
espírito elevado, organizado, 
otimista, superando quais-
quer obstáculos, tem tem-
po limitado e não conhece o 
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fracasso. Corajoso, forte, se-
guro, conquista metas. Com-
partilha os anseios da empre-
sa com coragem e confi ança. 
Consciente, livre, inteligente 
e expontâneo. Podemos afi r-
mar com convicção que PAU-
LO VANTINI é um ser  huma-

no insubstituível, que conta 
com inúmeras habilidades e 
perspicácia em empreender 
com sucesso absoluto a for-
ma como explora caminhos e 
vence obstáculos intranspo-
níveis.


