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Raul Girio pode ter que devolver 
mais de R$ 500 mil

Denúncia aponta acúmulo de cargos públicos quando Girio era vice-prefeito

Uma denúncia pro-
tocolada no dia 20 
junho, junto à Pro-
motoria de Justiça de 
Jaboticabal, requer 
a abertura de um in-
quérito contra o pre-
feito Raul Girio (PSDB) 
para que ele devolva 
os salários recebidos 
quando ainda atuava 
como vice-prefeito. 
Na época, ele também 
era remunerado como 
diretor e professor na 
Universidade Estadu-
al Paulista – Unesp, o 
que confi gura acúmu-
lo de cargos públicos, 

segundo a Constitui-
ção Federal. 

A denúncia, reali-
zada pelo professor 
universitário Márcio 
Antônio Augelli, pede 
o ressarcimento do 
dano causado, perda 
da função pública e 
suspensão dos direi-
tos políticos de Girio. 
Entre 2008 e 2012, o 
então vice-prefeito 
recebia mensalmente 
R$ 8.347,50. Se tiver 
que devolver, a quan-
tia com correção pode 
ultrapassar meio mi-
lhão de reais.

No processo proto-
colado, Augelli ainda 
ressalta que Raul Gi-
rio “recebia também 
ilegalmente valor 
bem acima do deter-
minado por lei à épo-
ca, sendo referência 
o salário do governa-
dor do Estado”.

Parecer irregular
Em 2013, o Tribunal 

de Contas do Estado – 
TCE já apontava irregu-
laridade nos pagamen-
tos da Prefeitura ao 
vice-prefeito.

Noite de São João leva cerca de 5 mil 
pessoas a Córrego Rico

   O distrito de Córrego 
Rico, mais uma vez, 
foi palco da tradicio-
nal Festa em Louvor 
a São João Batista. 
Cerca de quatro mil 
pessoas estiveram na 
noite de quinta-feira 
(23), no barracão de 
festas de São João 
Batista, para presen-
ciar a passagem pela 
fogueira e saborear 
diversos assados. O 
evento é organizado 

pela Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes, 
de Jaboticabal.
   Realizada há cerca 
de 90 anos, a Festa 
em Louvor a São João 
Batista foi realizada 
durante todo o mês 
de junho e teve como 
ponto alto o dia 23, 
com a venda de mais 
de 400 frangos assa-
dos e a passagem pela 
fogueira. O ritual, 
que acontece à partir 

da meia noite, há 50 
anos, é uma demons-
tração de fé, onde de-
votos caminham des-
calços na brasa em 
frente à capela de São 
João Batista.
  O evento recebe 
grande público todos 
os anos e movimenta 
o pacato distrito de 
Córrego Rico.

ComJovem Nacional cria núcleo em Ribeirão Preto/SP
Iniciativa integra e promove jovens empresários do TRC da cidade e região
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No último dia 08 de 
junho foi instalada 
em Ribeirão Preto, a 
COMJOVEM (Comis-
são dos Jovens Em-
presários e Executi-
vos do Sindicato das 
Empresas de Trans-
portes de Carga de Ri-
beirão Preto e Região 
– Sindetrans). O even-
to realizado no au-
ditório Heraklion do 
Stream Palace Hotel, 
empossou ofi cialmen-

te os seus dirigentes 
assim constituídos: 
Matheus Vantini - Di-
retor, Izabella Festuc-
cia - 1ª Vice-Diretora 
e Nazer Haikal Filho 
- 2º Vice-Diretor.

A cerimônia con-
tou com a participa-
ção de autoridades, 
associados e direto-
res do SINDETRANS, 
da Fetcesp - Federa-
ção das Empresas de 
Transporte de Carga 

do Estado de São Pau-
lo, grandes líderes 
do setor, imprensa e 
convidados, além de 
palestras com reno-
mados nomes como 
Tayguara Helou, pre-
sidente da SETECSP - 
Sindicato das Empre-
sas de Transportes de 
Cargas de São Paulo e 
Região. 

Shows do palco principal da Festa do Quitute 2016 estão de! nidos
Grade conta com nomes já conhecidos na festa

Os grandes shows 
ficaram de lado e as 
atrações foram reno-
vadas. A programa-
ção do palco prin-
cipal da Festa do 
Quitute 2016 foi de-
finida esta semana. 
Localizado na parte 

interna da Estação 
de Eventos Cora Co-
ralina, o palco re-
ceberá 14 atrações 
musicais durante os 
cinco dias de festa. 

O evento come-
ça dia 13 de julho, 
quarta-feira, com 

a apresentação da 
Corporação Gomes e 
Puccini, às 19h. Fe-
cham a noite a Ban-
da Stúdio 1 e o gru-
po Katinguelê. No 
dia 14 será a vez de 
Mailson e Gabriel e 
Grupo Nós. Na sex-

ta, dia 15, se apre-
sentam o grupo Al-
manaque e a cantora 
Luana Costa. 

Dia 16, aniversá-
rio de Jaboticabal, a 
festa começa cedo. 

Leia + Pág. 4
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Vitório De Simoni sediou em Jaboticabal o 
encontro Regional do PMDB

   O Presidente do PMDB 
de Jaboticabal, Vitório 
De Simoni, sediou o en-
contro Regional do PMDB 
em Jaboticabal, no últi-
mo sábado (18), na as-
sociação Nipo Brasilei-
ra. Estiveram presentes 
no evento o Deputado 
Federal Baleia Rossi, o 
Deputado Estadual Léo 
Oliveira e o Senador 
ítalo-brasileiro o senhor 
Fausto Longo e ouviu 
pelo telefone ao vivo, 

Paulo Skaf Presidente da 
FIESP, que cumprimen-
tou a todos os munícipes 
presentes e reafirmou à 
unidade, o fortalecimen-
to do partido do PMDB. 
Comentou também a 
pré-candidatura à Prefei-
to de Vitório De Simoni, 
desejando boa sorte e 
o apoiando no que for 
preciso. Participaram do 
evento mais de 40 cida-
des da região, filiados 
do PMDB, que puderam 

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

Construção civil assina 
convenção coletiva de 

trabalho com a Feticom
O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado 

de São Paulo (SindusCon-SP), José Romeu Ferraz Neto, e os vice-presi-
dentes de Relações Capital-Trabalho e Responsabilidade Social, Haruo 
Ishikawa e José Roberto Falcão Bauer, assinaram convenção coletiva com 
a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobili-
ário do Estado de São Paulo (Feticom) relativa à data-base de 1º de maio.

Desde 1º de maio de 2016, vigoram os seguintes pisos:

Trabalhadores não qualifi cados (servente, contínuo, vigia, auxiliares 
de trabalhadores qualifi cados e demais trabalhadores cujas funções não 
demandem formação profi ssional): R$1.362,5510 mensais, ou R$ R$ 
6,1934 por hora, para 220 horas mensais.

Trabalhadores qualifi cados (pedreiro, armador, carpinteiro, pin-
tor, gesseiro e demais profi ssionais qualifi cados não relacionados): R$ 
1.657,5324 mensais, ou R$ 7,5342 por hora, para 220 horas mensais.

Trabalhadores qualifi cados em obras de montagem de instalações in-
dustriais: R$ 1.986,2316 mensais, ou R$ 9,0283 por hora, para 220 horas 
mensais.

Reajuste escalonado – Para os demais trabalhadores será concedido 
reajuste sobre o salário praticado em 30 de abril de 2016 nos seguintes 
termos:

Em 1º de maio, 6,38% para os trabalhadores que recebem salário men-
sal de até R$ 7.000,00.

Em 1º de maio, importância fi xa de R$ 447,26 para quem recebe salário 
mensal a partir de R$ 7.000,01.

Em 1º de setembro, 3,2431% para quem recebe salário mensal de até 
R$ 7.446,60.

Em 1º de setembro, importância fi xa de R$ 240,84 para quem recebe 
salário mensal a partir de R$ 7.446,61.

As empresas poderão complementar o reajuste livremente de acordo 
com a sua política salarial.

Alimentação – O valor do tíquete-refeição subiu para R$ 20 e o do 
vale-supermercado mensal para R$ 265, a partir de 1º de maio, e R$ 275, 
a partir de 1º de setembro.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

As disposições da convenção deverão valer para as cidades represen-
tadas pela Feticom.

aprender e compartilhar 
informações com os de-
putados.
 “Ter sido escolhido den-
tre várias cidades para 
sediar este evento em 
Jaboticabal, foi um gran-
de privilégio e fiquei 
muito feliz com o apoio 
das grandes lideranças: 
os deputados, o Paulo 
Skaf e do Senador da Re-
pública da Itália” conclui 
o Vereador Vitório De Si-
moni.

FIQUE SABENDO

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL
ÓIA A CHUVA! É MEN-

TIRA! – No embalo das 
festas juninas, a cidade 
vive o surgimento de pré-
candidatos e mais pré-
candidatos, muitos deles, 
de mentirinha.

COMEMORAR O QUE? 
– Prefeitura lança vídeo 
em redes sociais para 
comemorar que não tem 
corrupção. Mas, desde 
quando não ser corrup-
to é mérito. Até onde se 
sabe, é dever..

MUDANDO O DISCO 
– Nas escolinhas da Pre-
feitura a música que se 
canta não é “...”O balão vai 
subindo, vai caindo a ga-
roa...” e sim “...cai cai ba-
lão, cai cai balão...”, é só 
questão de tempo.

CRIATIVIDADE A 
TODA – Projetos munici-
pais ganham nomes que 
até Deus duvida. Sapeca 
Sanfona é um nome tão 
criativo quanto Sapeca 
Iaia do Marcelo Rezende.

FOTO OFICIAL – Secre-
tários municipais posam 
para foto ofi cial. Pelo an-
dar da carruagem e pelo 
período, tudo indica que é 
foto ofi cial de despedida.

TÁ JOVENZINHO – Na 
crista da onda de popula-
ridade, ou em busca dela, 
o prefeito agora cumpri-
menta os visitantes do 
seu gabinete com uma 
singela troca de soqui-
nho. Tão jovenzinho, tão 
moderninho. 
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Carne em São Paulo

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

A MORTE É UMA FASE DE TRANSIÇÃO

A Semana da Carne, 13 a 17 
de junho, foi um sucesso! Im-
portante iniciativa que inte-
grou a Intercorte 2016, a Beef 
Week e a Beef Expo. O evento 
foi antecedido por algumas 
apreensões. O que signifi ca-
ria fazer uma exposição agro-
pecuária na Bienal, no Parque 
do Ibirapuera, como no caso 
da Intercorte? Seria viável a 
vinda de animais que movi-

dução agropecuária - e parti-
cularmente de incremento à 
pecuária -, também estamos 
muito felizes com isso.

Uma iniciativa importan-
te quando sabemos que as 
exportações brasileiras de 
carnes devem crescer 8% 
neste ano, atingindo o volu-
me recorde de 7,086 milhões 
de toneladas. A estimativa 
é de um estudo elaborado 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) e 
prevê para a carne bovina au-
mento de 4,1% (mais 76,1 mil 
toneladas), somando 1,915 
milhão de toneladas exporta-
das em 2016.

A preocupação social 
como a questão ambiental 
perpassou todos os debates. 
As presenças ao longo da 
Semana da Carne dos gover-
nadores dos Estados de São 
Paulo, Geraldo Alckmin; de 
Mato Grosso Sul, Reinaldo 
Azambuja; de Mato Grosso, 

O ESPÍRITO retorna ao plano 
da vida espiritual, recebendo 
atendimentos dos mentores 
ligados ao plano e dos fami-
liares  ligados pela afi nidade, 
onde passa a receber  instru-
ções, num estágio  de  recu-
peração de forças, para dar 
continuidade à sua vida que 
está agora num plano dife-
rente de quando estava no 
corpo. Muita coisa muda e 
tudo depende  da evolução de 
cada um, dos conhecimentos 
adquiridos na passagem pelo 
plano material.

 PLANETA TERRA, DE PRO-
VAS E EXPIAÇOES  

Em outros mundos, para 
serem  virtuais lugares em 
fase de evolução temporária. 
A vida é uma realidade e não 
de ilusões. Todo o UNIVERSO  
está sujeito às leis comuns e 
naturais. Não podemos fazer 
mau uso do livre arbítrio, 
porque contraria  as leis de 
DEUS. Temos que levar em 

mentariam a Beef Expo? O es-
pírito da Feicorte ressurgiria? 
O setor compareceria? Teria 
a fi nalidade alcançada? Que 
resultado sobraria? Passados 
os dias de intensa atividade, 
a resposta é positiva para to-
das estas preocupações.

Levar a pecuária à capital 
paulista diminui a distância 
entre o meio rural e o urbano. 
O setor compareceu de uma 
forma muito expressiva, e de 
todos eu recolhi a impressão 
de que desejam que esta pro-
gramação se repita no ano 
que vem. E tenho certeza de 
que ela terá, então, uma re-
percussão ainda maior.

Recolhi isso dos setores 
da cadeia produtiva - dos fa-
bricantes de insumos, dos fa-
bricantes de equipamentos. 
Foi a percepção que tive tam-
bém dos produtores rurais. E 
nós, que representamos o se-
tor público, responsável por 
políticas de incentivo à pro-

É às  vezes muito difícil 
compreendermos que a mor-
te não existe. Nossa evolução 
tem limites para entender-
mos que o ESPÍRITO no ato 
se separa do corpo, continu-
ando sua trajetória, de acor-
do com seu entendimento. 
O corpo se desfaz com apro-
veitamento, pelos encarrega-
dos especializados do plano 
espiritual, num trabalho que 
requer muito conhecimento 
e  sabedoria da cultura espi-
ritual. Tudo é muito delicado. 

Pedro Taques; do vice-gover-
nador de Rondônia, Daniel 
Pereira; além de parlamen-
tares; evidenciam que todos 
estão cientes da relevância 
do setor para a economia e a 
sociedade brasileiras.

Os setores de pesquisa es-
tiveram bem representados 
e tive orgulho de ver o pro-
tagonismo da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo. Em 
todos os eventos que com-
puseram a Semana da Carne, 
disseminando o conceito do 
Boi 777, desenvolvido pela 
nossa Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios 
(Apta) de Colina - um dos te-
mas mais debatidos ao longo 
da programação.

Fizemos ainda a divulga-
ção da nossa Vitrine Tecno-
lógica Sustentável, que tere-
mos funcionando na unidade 
de Ribeirão Preto da Apta. Ela 
será coordenada pelo Institu-

consideração que  a desen-
carnação nos leva a uma pas-
sagem para o mundo espiri-
tual. Todos os atos da vida  
diária  precisam ser estuda-
dos com critério e planifi ca-
do, para  entendermos que 
as desencarnações  são fases 
de transição, apoiados pelas 
leis que nos levam a entender 
que existe  a volta do espíri-
to ao corpo. A desencarnação 
antes do tempo, representa 
um  descuido na EVOLUÇÃO. 
Precisamos voltar a encarnar 
o quanto antes, mas a vol-
ta depende de uma série de 
razões, pedidos e oportuni-
dades imediatas,  para efei-
to de resgates e pagamentos 
de dividas, bem como a falta 
de respeito às atribuições, 
obrigações e deveres a serem 
cumpridos.

A MORTE (DESENCARNE) 
TRÁS MUITAS CONSEQUÊNCIAS 
PARA OS IGNORANTES.SÃO 
AQUELES QUE DESCONHECEM 

to de Zootecnia (IZ), apoiada 
pelo Instituto Biológico (IB) e 
terá a participação de todos 
os setores da Secretaria.

Destaco também a presen-
ça dos nossos profi ssionais 
da área da defesa animal, 
da nossa Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária (CDA), 
que participaram dos deba-
tes. Mas não apenas isso, fo-
ram também os responsáveis 
pela sanidade dos animais 
presentes ao evento.

O balanço é muito positi-
vo. Tenho a certeza de que 
essa iniciativa fez com que 
São Paulo - que é capital da 
geração do conhecimento 
agropecuário - fosse nesses 
dias também a capital da 
pecuária de corte brasileira. 
Que demonstrou ser o local 
mais adequado para que to-
dos os elos da cadeia produ-
tiva possam estar reunidos.

Menciono ainda nesse 
contexto da Semana da Car-

GRANDE DIA!

Pr. Anastácio Martins

Jesus falou sobre o Gran-
de Dia, em que o Pai enviará 
seus santos anjos para bus-
car a sua igreja que somos 
nós, mas enquanto este dia 
não chega, devemos pregar 
o evangelho que são boas 
notícias a toda a criatura. 

como Deus, para nos ensinar 
o verdadeiro amor do Pai. Ele 
sofreu no nosso lugar, carre-
gando todas as nossas doen-
ças e enfermidades, todos os 
nossos pecados. Hoje você 
é livre de todo e qualquer 
sofrimento, principalmente 
do sofrimento Eterno. Jesus 
está batendo na porta do seu 
coração, desejando entrar 
e ceiar contigo. Convide-O 
para entrar e fazer morada 
no seu coração. Você não vai 
se arrepender. Ele é maravi-
lhoso, amigo, conselheiro 
e príncipe da paz. E quan-
do chegar o grande Dia, em 
que todos, tantos os grandes 

E disse-lhes: Ide por todo o 
mundo, pregai o evangelho 
a toda a criatura (Marcos 16: 
15). Todos os que não acei-
taram Jesus Cristo, como 
único e sufi ciente salvador 
da sua vida, ainda é criatura 
de Deus. Quando você acei-
ta Jesus confessando-O com 
sua boca, que Ele morreu e 
ressuscitou e hoje vive para 
sempre, você passa a ser fi -
lho de Deus (João 1:12) Mas, 
a todos quantos o recebe-
ram, deu-lhes o poder de 
serem feitos fi lhos de Deus; 
aos que crêem no seu nome 
(Jesus). Jesus veio como ho-
mem neste mundo e não 

como os pequenos, estive-
rem diante Dele, para pres-
tar contas de todas as coisas 
que fi zeram ou deixaram de 
fazer, vão ouvir da boca do 
Justo Juiz os que estiveram 
à sua direita: Vinde, bendi-
tos de meu Pai, possuís por 
herança o Reino que vos está 
preparado, desde a fundação 
do mundo. Porque tive fome, 
e deste-me de comer; tive 
sede e deste-me de beber; era 
estrangeiro, e hospedastes-
me. Estava nu, e vestiste-me; 
adoeci, e visitastes-me; estive 
na prisão, e foste ver-me. En-
tão os justos lhes responde-
rão dizendo: Senhor quando 

fi zemos isto? Ele lhes dirá: 
Quando fi zestes a um destes 
meus pequeninos irmãos, a 
Mim o fi zestes. Mas os que 
estiverem à Sua esquerda, 
Ele lhes dirá: Apartai-vos de 
Mim, Malditos, para o fogo 
eterno... (Leia Mateus 25). Vai 
ser horrível para aqueles que 
recusaram a Palavra de Deus, 
e viveram em desobediência 
e não se importaram com 
a Eternidade, mas somente 
com esta vida aqui na terra. 
Ainda dá tempo de você acei-
tar o Senhor Jesus como o seu 
Salvador, e de desfrutar de to-
das as bênçãos que Ele com-
prou naquela cruz, dando a 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

própria vida em seu favor. 
Não deixe para amanhã o que 
se pode fazer hoje. Amanhã 
pode ser muito tarde. Este é 
o dia e esta é a hora. O que 
você vai fazer diante desta 
verdade? Deus está esperan-
do a sua resposta. A decisão 
é sua e ninguém pode interfe-
rir. Tome a decisão certa. Esta 
é a minha oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Benjamim 
Constant Nº 789. Ouça o nos-
so programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.com 

ne o seminário “Perspec-
tivas para o Agribusiness 
2016-2017”, organizado pela 
BM&FBovespa, responsável 
pelo mercado futuro, pela 
negociação dos contratos de 
fornecimento do boi gordo.

A pecuária é bem mais 
do que a carne. Uma gran-
de cadeia que começa com a 
questão genética, passa pelo 
manejo do solo e vai se des-
dobrando em relações sofi s-
ticadas de fi nanciamento de 
produção e de comercializa-
ção.

Signifi ca inclusive um pas-
saporte para que o Brasil se 
consolide como o maior for-
necedor de proteína animal 
do mundo. Temos conheci-
mento, mão-de-obra qualifi -
cada, tecnologia para aumen-
to de produtividade, bons 
pastos, rica genética e von-
tade de trabalhar para fazer 
da carne brasileira a mais co-
mercializada no mundo todo.

Assim como Jesus sofreu 
perseguições, também aque-
les que O seguem as sofrerão.

Aí está nosso adestramen-
to: o Senhor não tem receio 

 Monsenhor Jonas Abib

Você está sofrendo perseguições?

As perseguições 
aos cristãos são 
presentes desde 
quando Cristo 
nasceu

OS ENSINAMENTOS DITADOS 
PELA DOUTRINA  ESPÍRITA, QUE 
É´UMA CIÊNCIA, FILOSOFIA E 
RELIGIÃO, DENTRO DA CODI-
FICAÇÃO DE ALLAN KARDEC, 
QUE VEIO TRAZER UMA LUZ 
PARA NOS ILUMINAR.   

O CAMINHO DA PORTA ES-
TREITA. São compromissos 
assumidos que  precisam ser 
delineados e executados, ba-
seados nas LEIS DE DEUS, a 
serem cumpridas, mas que 
nós encontramos muitas di-
fi culdades de realizarmos, 
pelo nosso baixo nível de in-
telectualidade e moral, den-
tro do mundo que rege a EVO-
LUÇÃO.             

SOMOS DEUSES DE NOSSAS 
AÇÕES, ANJOS DE NOSSAS 
FALTAS E JUÍZES DE NOSSOS 
ERROS.VIVEMOS HOJE POR-
QUE ONTEM PASSOU - DE-
SENCARNAMOS, MAS NASCE-
REMOS PARA O FUTURO QUE 
SERÁ A SALVAÇÃO DAQUELES 
QUE ACREDITAM EM DEUS.      

de nos fazer passar pela pro-
vação.

A única maneira de criar-
mos têmpera e nos tornarmos 
os valentes guerreiros de que 
Ele precisa é passarmos pela 
prova, por perseguições. 

Não estranhe: os comba-
tentes de Deus passam por 
muitas tribulações. Eles são 
testados no fogo da prova-
ção. Não é possível ser cris-
tão e não ser perseguido. 
Quem não passa, como Jesus, 
por perseguições não vive um 
autêntico Cristianismo. Jesus 
nos mostra isso como bem-
aventuranças:“Felizes sois 
vós quando vos insultam, 
vos perseguem. Com efeito, 
perseguiram os profetas que 
vos precederam. Alegrai-vos 
e regozijai-vos, porque gran-
de é a vossa recompensa nos 
céus”. Aguenta fi rme, meu fi -
lho, minha fi lha!  Seu irmão,

 PROFESSOR BENÊ

VIVER À LUZ DA VERDADE

Quanta difi culdade para 
encontrar a resposta desta 
questão: “O que é a Verda-
de”? Certamente sentimo-
nos inseguros, pois tantas 
respostas e tantas dúvidas. 
Encontramos tanto desen-
contros pois fi camos confu-
sos ante palavras e fatos que 
exclamamos:  ops! Explicam 
de modo  e agem diferente-

mente?! E que descobrimos: 
os atos são discordantes das 
palavras! Parece que somos 
de um sistema cuja base é 
a “escuridão”! Promoções 
comerciais, propagandas 
política, tantas vezes assun-
tos religiosos, para que fi ns! 
Certamente esta fi losofi a da 
“palavra” gera confusão e 
daí uma sociedade enfraque-
cida, vítima de ilusões! Na 
cultura grega “verdade” (ale-
theia) lembra o fundamento 
real de tudo! E nós percebe-
mos que os confl itos sociais 
são causados pela falta de 
autenticidade moral, quan-
do o assunto é o “cifrão”! Há 
“alguém” que, sem berço de 
ouro, nasceu em um estábulo 
e não tinha uma pedra para 
se descansar, deixou-nos 
esta verdade: EU SOU O CA-
MINHO, A VERDADE E A VIDA!

 Ednei Valêncio 
Mentor Abrigo São Lázaro

Fogos de artifício e animais de estimação

   Ontem, dia 24 de junho, 
foi o dia de São João, mui-
to comemorado com fogos 
de artifícios. Com certeza 
você já deverá ter visto ou 
escutado falar de um ani-
mal que fugiu com os baru-
lhos, ou passou mal. Os fo-
gos de artifício irritam os 
cachorros por causa do ba-
rulho, do cheiro de enxofre 
e das luzes que piscam.
   Todos os anos acontecem 
os mesmos problemas, al-
guns animais fogem, ou-
tros passam mal e alguns 
até enfartam. O abrigo mes-
mo estando fora da cidade, 
não fi ca longe dos fogos e 
todo ano é a mesma preo-
cupação. Mas você que tem 
apenas um ou alguns ani-
mais no quintal ou dentro 
de casa pode estar toman-
do algumas medidas para 
minimizar os problemas.
   Primeiro verifi que se as 
etiquetas de identifi cação, 
e se tiver microchips, estão 
atualizados. Se acontecer 
do seu cachorro realmente 
sair correndo durante os 
fogos de artifício, é muito 
mais fácil identifi car que 
você é dono dele.

   Coloque algodão em seus 
ouvidos, isso ajuda abafar 
os sons. 
Prepare seu cantinho em 
um lugar seguro e mante-
nha algumas luzes acesas. 
Abafe o ruído, fechando 
portas, cortinas. Deixe o 
ambiente mais aconche-
gante, colocando roupas 
de cama familiares e adi-
cione alguns brinquedos 
familiares, para manter 
seus animais de estimação 
entretidos e distraídos. 
Considere se algum som 
pode acalmar. Se o seu ani-
mal de estimação estiver 
acostumado com música, 
ligue a um volume normal 
e remova quaisquer itens 
afi ados do quarto caso seu 
animal de estimação come-
ce a pular ou correr.
   Se prepare fi cando tran-
quilo, às vezes podemos 
transferir um pouco da nos-
sa ansiedade e chateá-los. 
   Confi ne seu animal de 
estimação no lugar esco-
lhido antes dos fogos co-
meçarem e se possível fi -
que com ele. Reconforte-o 
e converse com ele. Se ele 
desejar, deixe o animal se 
esconder em algum lugar 
do cômodo. É a maneira 
dele de lidar com a situa-
ção, e retirá-lo de uma área 
segura pode aumentar os 
níveis de ansiedade dele. 
   Veja se o seu animal de 
estimação está bem depois 
dos fogos. Se o seu animal 
de estimação estiver es-
tressado, mantenha-o den-
tro de casa durante a noite. 
Nunca deixe um animal de 

estimação na rua, ou acor-
rentado, e nunca solte fo-
gos de artifício perto de 
animal de estimação! Às 
vezes, nem mesmo seguin-

do todas essas dicas é pos-
sível que seu animal man-
tenha a calma, mas isso 
com certeza irá amenizar a 
situação. 

VENDE-SE 
BICICLETA NOVA

Interessados falar com:
 Décio Casagrande, no endereço: 

Rua Tenente Garcia, Nº 69, Bairro Aparecida



4 SÁBADO, 25 DE JUNHO DE 2016

Shows do palco principal da Festa 
do Quitute 2016 estão de! nidos

Grade conta com nomes já conhecidos na festa

Os grandes sho-
ws ficaram de 
lado e as atrações 
foram renovadas. 
A programação do 
palco principal da 
Festa do Quitute 
2016 foi definida 
esta semana. Lo-
calizado na par-
te interna da Es-
tação de Eventos 
Cora Coralina, o 
palco receberá 14 

atrações musicais 
durante os cinco 
dias de festa. 

O evento come-
ça dia 13 de julho, 
quarta-feira, com 
a apresentação 
da Corporação 
Gomes e Puccini, 
às 19h. Fecham 
a noite a Banda 
Stúdio 1 e o gru-
po Katinguelê. No 
dia 14 será a vez 

de Mailson e Ga-
briel e Grupo Nós. 
Na sexta, dia 15, 
se apresentam o 
grupo Almanaque 
e a cantora Luana 
Costa. 

Dia 16, aniver-
sário de Jabo-
ticabal, a festa 
começa cedo. No 
palco, às 11h30, 
estará o grupo 
Tio do Samba, se-
guido por Stand 
Up, Banda Kolt 
e a dupla Jhony 
e Henrique, que 
finaliza o sába-
do. No domin-
go, último dia de 
festa, estarão no 
palco principal 
o grupo Seres-
teiros do Samba, 
Barranco Quarte-
to e o cantor Kid 
Vinil.

A Festa do Qui-
tute será realiza-
da por Alexandre 
Costa Eventos, 
de 13 a 17 de ju-
lho, na Estação de 
Eventos Cora Co-
ralina. A entrada 
é gratuita. 
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Raul Girio pode ter que devolver 
mais de R$ 500 mil

Denúncia aponta acúmulo de cargos públicos quando Girio era vice-prefeito
Por Alexandre Rocha
Uma denúncia proto-

colada no dia 20 junho, 
junto à Promotoria de 
Justiça de Jaboticabal, 
requer a abertura de um 
inquérito contra o pre-
feito Raul Girio (PSDB) 
para que ele devolva os 
salários recebidos quan-
do ainda atuava como 
vice-prefeito. Na época, 
ele também era remu-
nerado como diretor e 
professor na Universi-

dade Estadual Paulista 
– Unesp, o que confi gura 
acúmulo de cargos pú-
blicos, segundo a Cons-
tituição Federal. 

A denúncia, realizada 
pelo professor univer-
sitário Márcio Antônio 
Augelli, pede o ressar-
cimento do dano causa-
do, perda da função pú-
blica e suspensão dos 
direitos políticos de Gi-
rio. Entre 2008 e 2012, 
o então vice-prefeito 

recebia mensalmente 
R$ 8.347,50. Se tiver 
que devolver, a quantia 
com correção pode ul-
trapassar meio milhão 
de reais.

No processo proto-
colado, Augelli ainda 
ressalta que Raul Girio 
“recebia também ilegal-
mente valor bem acima 
do determinado por lei 
à época, sendo referên-
cia o salário do gover-
nador do Estado”.

Parecer irregular
Em 2013, o Tribunal 

de Contas do Estado – 
TCE já apontava irre-
gularidade nos paga-
mentos da Prefeitura 
ao vice-prefeito “em 
virtude de seu víncu-
lo empregatício com a 
Unesp, na qual exerce 
o cargo de professor ti-

O que diz a Constituição Federal?

tular do Departamento 
de Medicina Veteriná-
ria Preventiva e Repro-
dução Animal, cumula-
tivamente com o cargo 
eletivo”.

O Tribunal decidiu 
apenas aplicar uma 
multa no valor de, 
aproximadamente, R$ 
3,8 mil, alegando não 

haver nos autos provas 
de ausência da pres-
tação de serviços aos 
respectivos órgãos da 
Administração, deixan-
do de determinar a de-
volução dos subsídios 
recebidos por Girio, o 
que caracterizaria en-
riquecimento indevido 
da Administração.

Caso parecido
Em 2013, um caso 

parecido com o de Gi-
rio teve grande reper-
cussão. O então vice-
governador do Estado 
de São Paulo, Guilher-
me Afif Domingos, 
acumulava o cargo de 
Ministro da Secretaria 
da Micro e Pequena 

Empresa, do Governo 
Federal. Após o pro-
curador-geral Márcio 
Elias Rosa manifestar-
se contra o acúmulo 
de cargos e recomen-
dar à Assembleia Le-
gislativa a perda do 
mandato do vice-go-
vernador, Afif deixou 
o ministério.

Cortando na carne?
O prefeito Raul Girio, 

que hoje é alvo de de-
núncia por acúmulo de 
cargos públicos e du-
plicidade de salários, 
em setembro de 2015 
tentou reduzir o pró-
prio subsídio, alegando 
difi culdades fi nancei-
ras na Prefeitura. Em 
maio deste ano, Girio 
vetou a proposta da 
Câmara sobre o aumen-
to salarial de prefeito e 
secretários utilizando 
o mesmo argumento. 
Em nenhuma das ten-
tativas obteve êxito, já 
que na primeira oca-
sião uma lei impossi-
bilita que o Executivo 
determine a mudança 
e na segunda o veto foi 
derrubado pelos edís.

Noite de São João leva cerca de 5 mil 
pessoas a Córrego Rico

Por Alexandre Rocha
O distrito de Córre-

go Rico, mais uma vez, 
foi palco da tradicional 
Festa de São João Batis-
ta. Cerca de cinco mil 
pessoas estiveram na 
noite de quinta-feira 
(23), no barracão de fes-
tas de São João Batista, 
para presenciar a pas-
sagem pela fogueira e 
saborear diversos assa-
dos. O evento é organi-
zado pela Paróquia Nos-
sa Senhora de Lourdes, 
de Jaboticabal.

Realizada há cerca de 
90 anos, a Festa em Lou-
vor de São João Batista 
foi realizada durante 
todo o mês de junho e 
teve como ponto alto 
o dia 23, com a venda 
de mais de 400 frangos 

assados e a passagem 
pela fogueira. O ritual, 
que acontece à partir da 
meia noite, há 50 anos, 
é uma demonstração de 
fé, onde devotos cami-
nham descalços na bra-
sa em frente à capela de 
São João Batista.

O evento recebe gran-
de público todos os anos 
e movimenta o pacato 

distrito de Córrego Rico, 
que recebe pessoas de 
toda a microrregião. A 
arrecadação de fundos 
feita por meio de lei-
lão de prendas e ven-
da de assados, bebidas 
e quitutes é revertida 
para a manutenção dos 
trabalhos da comuni-
dade de Nossa Senho-
ra de Lourdes, que tem 

como líder o pároco 
Éder Soares.

A comissão da festa 
comemora os números 
expressivos conquista-
dos e agradece a todos 
que participaram do 
evento. O encerramen-
to da Festa em Louvor 
a São João Batista será 
neste sábado (25), a 
partir das 20h. 

Trecho retirado da denúncia

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

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data/Hora/Local: Aos 29/4/2016, às 18:45 horas, sede, Jaboticabal/SP. Presença: 81,5942% 
conforme assinaturas no livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Editais publicados. Mesa: 
Presidente: Paulo Miki Junior; Secretária: Rita Pires Pinheiro. Deliberações: a) Aprovadas por 
unanimidade com abstenções legais, as demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2015, 
publicadas. b) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos: item prejudicado. 
c) Eleitos por unanimidade, para o triênio (29/4/2016 a 29/4/2019): Diretor Presidente: Paulo Miki 
Junior; Diretor Vice-Presidente: Alberto José Beltrame Nogueira; Diretora Financeira: Neuci 
Luisa Mendes Lopes e Diretor Secretário: Luiz Antonio Garcia Junior, fi xado seus honorários em 
R$ 6.000,00 mensais; d) Eleição do Conselho Fiscal - pelos acionistas majoritários foram eleitos 
como Membros Efetivos: Alberto Fernandes Castilho, Clovis Luis Campana Fiorezzi e Ivomar 
Borges Campos; Membros Suplentes: Leonardo Matsushita, Dario Benedito Mendes e Luciano 
Nogueira Filho, sendo fi xado os honorários de cada conselheiro, em R$ 500,00 mensais, aprovado 
por unanimidade. Jucesp nº 267.865/16-8 em 17/6/2016. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

GENTE ESPECIAL
O SIMPÁTICO E INTELIGENTE BENÊ

Por Alexandre Rocha
Uma ! gura simpática, diver-

tida e muito inteligente. Esse é 
Benedito Joaquim da Costa, mais 
conhecido como “seu” Benê, ou 
professor Benê. 

Nascido em Barretos, ele cons-
truiu sua trajetória em Jabotica-
bal, onde foi padre por 11 anos e 
professor de História e Geogra! a 
nas escolas Aurélio Arrôbas Mar-
tins e Dr. Joaquim Batista. Benê 
sempre se destacou pela sabe-
doria e pôde transmitir bastante 
conhecimento para inúmeras 
pessoas.

Teve uma infância bastante 
humilde e pais severos. Seu en-
volvimento com a igreja surgiu 
desde cedo. Não perdia nenhuma 

missa e estava sempre ajudando 
na obra. Aos 11 anos de idade já 
tinha o desejo de se tornar pa-
dre. Veio para Jaboticabal, onde 
começou os estudos no pré-se-
minário, passou por Pirapora e 
Campinas. Dominou o latim, o 
grego e outras línguas com ma-
estria.

Tornou-se padre, mas com o 
tempo seus objetivos mudaram. 
Vestiu a batina durante 11 anos. 
Pediu dispensa e foi para Cam-
pinas procurar emprego. Por lá 
continuou sua trajetória e anos 
depois voltou a Jaboticabal para 
atuar como professor.

Há quase 50 anos é casado 
com Marinês, com quem teve ! -
lhos e hoje neto. Benê é feliz por 

ter trilhado uma trajetória hones-
ta e contribuído com um mundo 
melhor. Sempre “muito humano”, 
ele é grato por ter tido a oportu-
nidade de estudar no Seminário. 

GAZETA ESPORTES
EQUIPE DE BASQUETE ADULTO DA F.A.E./JABOTICABAL 

ENCERRA SUA PARTICIPAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR
Não poderia ser diferente 

a partida realizada no último 
sábado, dia 18 de junho às 
16:00hs em Jaboticabal, en-
tre as equipes de basquete 
masculino/categoria-adulto 
da F.A.E./JABOTICABAL e 
ABA/FUNDESPORT/ARARA-
QUARA.  Foi com certeza 
uma das melhores da com-
petição em nível técnico, 
tático e de muita disposição 
das duas equipes em busca 
da vitória. Todos os quar-
tos da partida foram muito 
disputados e alternados ; 
1º Quarto - F.A.E./JABOTI-
CABAL 21 X 14 ABA/FUN-
DESPORT/ARARAQUARA - 2º 
Quarto - F.A.E.JABOTICABAL 
19 X 25 ABA/FUNDESPORT/
ARARAQUARA - 3º Quarto - 
F.A.E.JABOTICABAL 17 X 11 
ABA/FUNDESPORT/ARARA-
QUARA - 4º Quarto - F.A.E./
JABOTICABAL 21 X 31 ABA/
FUNDESPORT/ARARAQUARA.    
Ao fi nal da partida, a equipe 
visitante conseguiu conquis-
tar uma vitória que acabou 
com a invencibilidade de Ja-
boticabal, e assim encerran-
do este primeiro turno com 
as duas equipes, conquistan-
do 03 vitórias e 01 derrota 
cada.

O resultado fi nal da par-
tida foi o seguinte: F.A.E./
JABOTICABAL 78 X 81 ABA/
FUNDESPORT/ARARAQUARA.

O cestinha da partida foi o 
atleta Clodoaldo Santana da 
equipe de Jaboticabal com 
29 pontos. O técnico  res-
ponsável pela equipe, João 
Pifer diz estar “satisfeito 

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

Locução: Bala de 
Prata
Autor: Rubens Fu-
mincelli
 
O amor que você 
me deu...
Sempre achei que 
era só vaidade.
Hoje longe de você,
Eu morro de tanta 
saudade.
Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

MAURÍCIO FRANCHIN

  Riscando várias pas-
sarelas de concursos de 
beleza, o mister Maurício 
Franchin (28), da cidade 
de Bebedouro, se mostra 
cheio de atitude e sempre 
dá um show de carisma 
e humildade. Duas quali-
dades que estão faltando 
em muita gente por aí. 
Dono de uma beleza úni-
ca, distribuída em 1,83 
de altura, tem descendên-
cia italiana, alemã e espa-
nhola. Está pronto para 
novas oportunidades no 
que se refere ao mercado 
da moda. Até por que é 
fi sioterapeuta e pós gra-
duado em Traumoto-orto-
pedia com ênfase em te-

rapia manual e fi siologia 
do exercício e treinamen-
to funcional e esportivo 
e trabalha com pilates. 
Atualmente o bonitão in-
tegra o time PHP Models 
, carrega alguns títulos 
de beleza e  já se prepara  
para o mister Brasil Origi-
nal 2016 .
Promete!
Foto: Jean Teixeira

com a forma com que a equi-
pe atuou neste 1º Turno da 
Competição, realizando bons 
jogos, evoluindo de forma 
coletiva e conquistando esta 
classifi cação importante. Sa-
bemos que teremos todo um 
2º turno no segundo semes-
tre pela frente e uma compe-
tição muito disputada e ni-
velada, mas confi o muito em 
nossa equipe que, com certe-
za, vai buscar a classifi cação 

para a fase fi nal da Liga de 
Basquete/Ribeirão Preto”.

A equipe de basquete 
masculino adulto que repre-
senta a F.A.E./JABOTICABAL 
agora se prepara para mais 
uma competição, os Jogos 
Regionais de Sertãozinho, 
que acontecerá de 07 a 16 
de Julho. Em 2015, nos Jo-
gos Regionais de Barretos, a 
equipe orientada pelo Técni-
co João Pifer e as Assistentes 

Lucimara Silva e Luiza Le-
mos,  conquistaram o VICE-
CAMPEONATO inédito nesta 
competição masculina e o 4º 
Lugar com a equipe de bas-
quete feminino, representan-
do muito bem a modalidade 
de basquete de Jaboticabal.
Parabéns às equipes e suas 
respectivas comissões técni-
cas, pelo excelente trabalho 
realizado em prol do Basque-
te.

A USINA SANTA ADÉLIA S/A, torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação de Licença de Operação nº 52001942, válida 
até 17/06/2018, para Fabricação de Açúcar e Álcool, sito à Rodovia 
SP 326, Km 332 na Zona Rural - Jaboticabal/SP.

JOÃO MANOEL VASQUES BLASQUES – ME, CNPJ 
43.069.194/0001-94, torna público que solicitou junto à CETESB a 
Renovação de Licença de Operação para a atividade de ”Montagem 
e Acabamento de Móveis de Madeira, associados à Fabricação de”, 
localizada à RUA JOSÉ ANTONIO FERNANDES SOBRINHO, 
310 – APARECIDA - município de JABOTICABAL/SP.

RECIPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICO JABOTICABAL 
LTDA-ME, torna público que requereu na CETESB a Licença Pré-
via para Artefatos de Plástico Fabricação de (reciclagem) à RUA 
PLINIO ZOCCA, 111, PARQUE INDUSTRIAL CARLOS TON-
NANI, JABOTICABAL/SP.

DANILO COELHO SERRALHERIA - ME torna público que 
recebeu da CETESB a Licença de Operação Nº 52001914, váli-
da até 15/01/2017, para Serralharia (exceto esquadrilhas) à RUA 
ALEIXO DE PAULA, 439, SOROCABANO, JABOTICABAL.

Benê é “gente especial” por ter fei-
to a diferença e ido atrás de seus 
objetivos. Mesmo nos momentos 
mais difíceis ou contrastantes, ele 
seguiu em frente e chegou lá. 

P/ Thomazinho

Telefone (16) 9.9610-4371

SENTIMENTO PRECEITUAL DA 
ORDEM CRÍSTICA 

- A ENERGIA!

j.Augusto 

O Preceito da Ordem 
Crística desta semana é o 
estado de SER da  ENERGIA!

- VIBRANDO AÇÃO E RE-
AÇÃO – 

NA FASE DO DESPERTAR 
DA CONSCIÊNCIA ASTRAL.

Da CAUSA DA VIDA DI-
VINA surte por EFEITO a 
ENERGIA

A ENERGIA É O ESTADO 
DE SER DO UNIVERSO! POR 
ISSO, TUDO O QUE COM-
PÕE O UNIVERSO SÃO FOR-
MAÇÕES ORIUNDAS DOS 
FEC´es (FILAMENTOS ENER-

GÉTICOS CÓSMICOS), MA-
NIPULADOS PELA FORÇA 
DA AMOROSA LUZ DIVINA 
QUE SE ESPRAIA POR TUDO 
E TODOS DE UMA SÓ VEZ, 
ININTERRUPTAMENTE VI-
BRANTE. 

Por isso EU SOU e TE DE-
SEJO A LUZ da “ENERGIA”. 

j.Augusto 
(LUZ & PAZ)
Meditação Trans-

cendental – Auto 
PSICOFEC´eTERAPIA - 
EVANGELHOTERAPIA

Os PRECEITOS DA ORDEM 
CRISTICA você encontra 
no “ORÁCULO MANTRÂNI-
CO MEDITATÓRIO NÉCTAR 
DIVINO – DEUS-FONTE 
ETERNA DO SUPRIMENTO 
– ENERGIZAÇÃO SIDÉREA” 
que pode ser baixado gra-
tuitamente no site: www.
aterceiravisao.com.br – É 
um instrumento transcen-
dental que lido diariamen-
te lhe trará PAZ, SUBLIME 
SERENA HARMONIA, SAU-
DÁVEL SAÚDE MENTAL! 
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Câmara aprova por unânimidade os cinco 
projetos da pauta de votação

Os vereadores apro-
varam por unânimida-
de, na segunda-feira 
(20/06), os cinco pro-
jetos constantes na 
Ordem do Dia. Dispen-
sadas de segunda dis-
cussão e votação, as 
matérias seguem para 
sanção ou veto do pre-
feito.

O primeiro a ser dis-
cutido e votado foi o 
Substitutivo ao Projeto 
de Lei nº 502/2016 que 
institui a Campanha 
Permanente de Incenti-
vo às Cooperativas de 
Catadores de Material 
Reciclável. Para o autor 
da proposta, vereador 
Jan Nicolau, a iniciativa 
prevê o aprimoramento 
dos trabalhos dos cata-
dores de material reci-
clável, uma vez que sem 
orientação os catadores 
vendem os materiais 
recolhidos isoladamen-

te, tornando o traba-
lho menos produtivo e 
rentável. A campanha 
busca ainda orientá-los 
na obtenção de preços 
mais justos.

Na sequência, foram 
aprovados os projetos 
de Lei nº 505/2016 e 
nº 506/2016, que auto-
rizam a celebração de 
convênio entre a prefei-
tura e a Associação de 
Apoio a Projetos Comu-
nitários - AAPROCOM, 
ambos de autoria do 
Executivo Municipal. O 
primeiro autoriza o re-
passe mensal no valor 
de R$ 10.500,00 para 
propiciar ações que au-
xiliem os idosos no que 
diz respeito ao conví-
vio comunitário, socia-
lização, interação e en-
velhecimento saudável, 
além das atividades de 
saúde preventiva, pa-
lestras ministradas por 

profi ssionais da área de 
saúde. Já o projeto de 
nº 506/2016 autoriza a 
celebração de convênio 
para o desenvolvimen-
to do Projeto NACA/SOS 
ESPERANÇA. Segundo 
o Executivo Municipal, 
este convênio permite 
a continuidade do pro-
jeto de complementa-
ção escolar, no regime 
do contra turno, para 
crianças e adolescen-
tes de ambos os sexos 
na faixa etária de 06 a 
17 anos em situação de 
vulnerabilidade social, 
com repasse mensal de 
R$22.000,00, suplemen-
tados se necessário.

Foi ainda aprova-
do o Projeto de Lei nº 
507/2016, de autoria do 
vereador Carmo Jorge, 
que denomina de Da-
niel de Paula Santiago a 
praça no bairro Jardim 
Santa Rosa, e o Projeto 

de Lei nº 508/2016, de 
autoria do executivo, 
que acrescenta o inciso 
VI ao art. 13, da Lei nº 
3.717, de 02 de janeiro 
de 2.008, que dispõe 
sobre a criação, a im-
plantação e a gestão dos 
Núcleos de Desenvol-
vimento Integrado no 
Município, cria o Fundo 
de Desenvolvimento In-
tegrado. O projeto, em 
atenção ao incentivo 
produtivo e tecnológico 
às empresas instaladas 
nos Núcleos de Desen-
volvimento Integrado 
do Município de Jaboti-
cabal, busca alcançar a 
autorização para a im-
plantação do benefício 
de reparcelamento de 
débitos vencidos em 
decorrência de atrasos 
no pagamento do lote 
adjudicado.

Festa do Quitute – An-
tes do início da sessão, 

os parlamentares ouvi-
ram o vice-presidente 
da OAB – 6º Subseção de 
Jaboticabal, João Mar-
tins Neto, que repre-
sentou os ambulantes 
da cidade que busca-
vam apoio dos verea-
dores para resolver um 
impasse sobre o valor 
aplicado àqueles que 
trabalharão na região 
da Festa do Quitute.

Neste ano, por conta 
da difi culdade enfren-
tada pelo Executivo até 
mesmo para fechar a 
folha de pagamento, a 
festa acabou sendo ter-
ceirizada. Os ambulan-
tes alegavam que, para 
este ano, havia sido im-
posto um valor muito 
acima do praticado no 
ano anterior, que foi de 
R$ 100,00, para que pu-
dessem exercer a venda 
dos produtos no limite 
da festa. Eles pediam 

para que os valores co-
brados fossem os mes-
mos aplicados em 2015.

Apesar dos verea-
dores não terem com-
petência para ditar a 
gestão e execução do 
evento, de modo que a 
responsabilidade é do 
Poder Executivo, que 
por sua vez, decidiu ter-
ceirizar a festa para que 
a mesma pudesse ser 
realizada, os parlamen-
tares conseguiram mar-
car uma reunião para 
a manhã de terça-feira 
(21/06) entre represen-
tantes dos ambulan-
tes e o organizador da 
Festa do Quitute. Após 
a reunião, conforme o 
combinado, defi niu-se 
o valor que caberá tan-
to aos trabalhadores 
que ocuparão as barra-
cas quanto para os que 
não contarão com a es-
trutura.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 0100, DE 20 DE JUNHO DE 2016  - CONCEDE 
15 (quinze) dias de Licença Prêmio, em gozo ao servidor MARCELO 
SCAVONI.

FIBRASOL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS E 
FIBRAS LTDA. - EPP, torna público que recebeu  da CETESB  
a Renovação da Licença de Operação nº 52001946, válida até 
23/06/2019 para Fabricação Artefatos de Fibra de Vidro (exceto os 
de material plástico com reforço de fi bra de vidro), na Rua Francis-
co Volpe nº 71, Jardim Kennedy – Jaboticabal - SP.

DECLARAÇÃO/EXTRAVIO
Eu, VERA MARIA GONÇALVES DE SOUZA LIMA, por-

tadora do Rg Nº 5.791.194/SSP-SP, DECLARO para todos 
os efeitos legais e na melhor forma da lei, que necessário se 
fi zer, que foram extraviados os seguintes documentos: CPF 
Nº 000.119.228-00; RG Nº 5.791.194, conforme Boletim de 
Ocorrência efetuado em 15/06/2016 de número 1.060/2016 da 
Secretária de Estado da Segurança Pública - Polícia Cívil do 
Estado de São Paulo. 

Por expressão da verdade, fi rmo a presente.
Jaboticabal, 17 de junho de 2016

“Força Tarefa” sugere alterações no Plano 
Diretor à Comissão de Assuntos Relevantes

No dia 14 de junho 
foi realizada mais uma 
reunião da Comissão 
de Assuntos Relevantes 
para estudar e propor 
alterações no Plano Di-
retor do Município, na 
Biblioteca da Câmara 
Municipal. Estiveram 
presentes: a Vereado-
ra Dra. Andréa Delega-
da – Presidente da Co-
missão, a Vereadora 
Maria Carlota Niero 
Rocha – Relatora, o En-
genheiro Arthur Doria 
Guzzo – Presidente da 
ACIAJA, o Engenhei-
ro Pedro Alessandro 
Iughetti – Presidente 
da AREA, o Engenhei-
ro Civil - Especialista 
em Saneamento, Paulo 
Henrique Bellingeri (da 

AREA), a Chefe de Ga-
binete da Secretaria de 
Planejamento, Herla N. 
Petrechen de V. Mora-
es, o Diretor Técnico-
Legislativo da Câmara 
Municipal, Carlinhos 
Santos e as Assessoras 
Parlamentares Carmem 
Silvia Gasparo Pinheiro 
e Thállia de Toledo. 

Na oportunidade, o 
engenheiro e presiden-
te da ACIAJA, Arthur 
Doria Guzzo, dirigiu a 
apresentação dos re-
sultados da “Força Ta-
refa” realizada pela As-
sociação, em conjunto 
com a AREA, Prefeitura 
Municipal e OAB duran-
te quatro encontros, a 
partir de discussões da 
última reunião, realiza-

da em 03 de maio. Es-
ses encontros geraram 
amplo estudo sobre a 
Lei Complementar nº 
86 de 2007 que foram 
totalmente aceitos pela 
Comissão e que serão 
criteriosamente apre-
sentados no Relatório 
Final.

Na tarde do dia 14 
ainda foram discutidos 
demais pontos do Pla-
no Diretor, possíveis 
alterações necessárias 
em caráter de urgên-
cia, bem como sobre a 
realização, por meio de 
uma parceria entre Câ-
mara Municipal e AREA, 
de uma palestra sobre 
Plano Diretor, que será 
ministrada por um es-
pecialista no assunto. 

Referido especialista 
esteve em diversas ci-
dades da região e a data 
da palestra será divul-
gada para que os inte-
ressados participem.

A Presidente da Co-
missão, Dra. Andréa 
Delegada, disse estar 
muito satisfeita com 
o andamento dos tra-
balhos da Comissão e 
citou a importância da 
criação de uma comis-
são permanente sobre 
o Plano Diretor, maté-
ria também discutida 
durante a reunião. A 
data do próximo en-
contro da comissão 
não fi cou defi nida e 
será divulgada poste-
riormente pelos mem-
bros.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão nº 03/2.016: Aquisição de gêneros alimentícios, mate-

riais e utensílios de copa e materiais de limpeza, destinados a suprir 

os trabalhos do setor de zeladoria.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede 

da Câmara Municipal de Jaboticabal, sito a Rua Barão do Rio 

Branco, 765, centro, Jaboticabal-SP, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 

horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site                                                    

www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

Data fi nal entrega dos envelopes: Dia 08/07/2016, até às 

08:00 horas.

Início da sessão: Dia 08/07/2016, às 08:30 horas, no Depar-

tamento de Administração da Câmara Municipal de Jaboticabal.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
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ComJovem Nacional cria núcleo em Ribeirão Preto/SP
Iniciativa integra e promove jovens empresários do TRC da cidade e região

No último dia 08 de 
junho foi instalada 
em Ribeirão Preto, a 
COMJOVEM (Comissão 
dos Jovens Empresários 
e Executivos do Sindi-
cato das Empresas de 
Transportes de Carga de 
Ribeirão Preto e Região 
– Sindetrans). O evento 
realizado no auditório 
Heraklion do Stream 
Palace Hotel, empossou 
ofi cialmente os seus di-
rigentes assim consti-
tuídos: Matheus Vantini 
- Diretor, Izabella Fes-
tuccia - 1ª Vice-Diretora 
e Nazer Haikal Filho - 2º 
Vice-Diretor.

A cerimônia contou 
com a participação de 
autoridades, associa-
dos e diretores do SIN-
DETRANS, da Fetcesp 
- Federação das Em-
presas de Transporte 
de Carga do Estado de 
São Paulo, grandes líde-
res do setor, imprensa 
e convidados, além de 
palestras com renoma-
dos nomes como Tay-
guara Helou, presidente 
da SETECSP - Sindicato 
das Empresas de Trans-
portes de Cargas de São 
Paulo e Região e da Co-
ordenadora Nacional da 
COMJOVEM e Ana Caro-
lina Ferreira Jarrouge. 

Abrindo a solenida-
de, o presidente do 
SINDETRANS, Ivanildo 
Clemente Ribeiro, dis-
se que “o Sindicato está 
aqui há muitos anos 
para fortalecer os ne-
gócios na área de trans-
porte de carga. Todos 
sabemos que estamos 
vivendo um período 
difícil na economia em 
todos os diversos se-
tores. É importante po-
der contar com jovens 
empreendedores, que 
trazem um olhar mais 
atento à questão dos 
negócios e ideias ino-
vadoras para fazer a 
empresa de transportes 
se destacar em um mer-
cado competitivo. Hoje 
estamos fundando a 
comissão de jovens em-
presários com o intuito 
de integrar as lideran-
ças do setor”. 

  “O empreendedor que 
ingressar ao COMJO-
VEM terá a oportuni-
dade de trocar ideias, 
poderá passar por capa-
citação e consolidar sua 
marca no mercado. No-
meio esses jovens para 
o COMJOVEM, pois eles 
já desempenham di-
versos papéis em suas 
empresas de transporte 
de carga. Compartilho 
minha expectativa bas-
tante alta com essa co-
missão, desejando su-
cesso”, enfatizou.

Na sequência, fez 
uso da palavra Taygua-
ra Helou, presidente 
da SETECSP - Sindicato 
das Empresas de Trans-
portes de Cargas de 
São Paulo e Região, re-
cordando que “no pas-
sado, a COMJOVEM era 
uma comissão apenas 
de jovens empresários, 
e em nossa primeira 
reunião, depois da sua 
reativação, nós decidi-
mos ampliar a comis-
são para os executivos. 
Um dos nossos obje-
tivos é trocar ideias e 
informações, portanto 
os executivos têm mui-
to a agregar a este tra-
balho, além de reunir 
os jovens empresários 
e executivos do setor, 
promover a integração, 
os laços de amizade e a 
troca de experiências. 

A COMJOVEM tam-
bém tem a intenção de 
ampliar os conhecimen-
tos com estudos que 
auxiliam na atuação 
desses jovens, gerar 
negócios e oportunida-
des como, por exemplo, 
compras em conjunto, 
a COMJOVEM, inclusive, 
já chegou a desenvol-
ver sociedades em nos-
sas reuniões. É compar-
tilhamento, é fomentar 
a interlocução com vi-
sitas técnicas. Ela gera 
negócios, que é muito 
importante para o nos-
so setor e o Brasil como 
um todo. Auxilia na ca-
pacitação dos jovens 
para assumir por com-
pleto a gestão da em-
presa.

E é muito importan-

te sabermos equilibrar 
os negócios dessa nova 
geração com a geração 
que fundou a empresa, 
ou que está à frente da-
quela gestão ou daque-
la companhia”, concluiu 
Tayguara.

    Por sua vez, a Co-
ordenadora Nacional da 
COMJOVEM, Ana Caro-
lina Ferreira Jarrouge 
declarou “é gratifi cante 
quando nós vemos o 
apoio e a presença do 
presidente do Sindica-
to, como a do sr. Ivanil-
do, pois é fundamental 
para a manutenção da 
COMJOVEM e tenho cer-
teza que aqui em Ribei-
rão Preto vai ser um su-
cesso e logo mais vocês 
estarão com um grupo 
excelente de empresá-
rios.

Nós começamos meio 
que despretensiosos, 
de forma natural, por 
alguns motivos, você 
vai crescendo, vai co-
nhecendo coisas novas, 
você muda sua perspec-
tiva como empresário, 
pois antes de participar 
você conhecia sua em-
presa, a sua rotina, sa-
bia de uma parcela dos 
problemas que afetam 
o setor, mas não tinha 
nenhuma perspectiva 
de atuação com esses 
assuntos. 

   Então quando você 
começa a participar de 
entidade, você percebe 
que pode ser um agen-
te transformador. A 
COMJOVEM permite o 
contato do jovem com 
o político, com outros 
empresários, com enti-
dades públicas e priva-
das, então com isso vai 
abrindo nosso universo 
de atuações e você vê 
que pode ser um agente 
que pode trazer mudan-
ças para o setor e para a 
entidade. Com essa par-
ticipação, consegue-se 
até mesmo elaborar do-
cumentos que possam 
virar projetos de lei, 
discutir opiniões, par-
ticipar de audiências 
públicas, promover mu-
danças na legislação. E 
você percebe que o seu 

mundo é muito maior 
do que aquele que você 
tinha na sua empresa. 

 Ao participar da co-
missão você cresce 
como pessoa, como 
empresário, como líder 
sindical, porque se pen-
sa nas outras empresas 
também, começa a en-
xergar que pode melho-
rar o setor, as empresas 
e com este sentimento 
de competição saudá-
vel, pode-se melhorar-
tudo”,  destacou Ana 
Carolina.

Em seguida, Matheus 
Vantini, diretor da 
COMJOVEM de Ribeirão 
Preto disse: “Essa con-
quista da COMJOVEM 
é de todos nós, para 
a melhoria do setor. 
Acreditar que esse so-
nho valeu a pena, basta 
ver a presença de cada 
um de vocês aqui hoje. 
Isso para nós não tem 
preço, não tem gratidão 
que pague. Conheci o 
COMJOVEM na matriz 
da empresa em Jaboti-
cabal (Grupo RodoJa-
boti), achei interessan-

te, literalmente bati na 
porta do Setcesp e fui 
conhecer a comissão. 

Comecei a frequentar, 
conheci empresários 
de São Paulo e, poste-
riormente, tive a ideia 
de trazer para Ribeirão 
Preto. Em seguida, fui 
até o Sindicato, onde 
fui muito bem recebido 
pelo senhor Ivanildo e 
ele me disse o seguin-
te: “sempre tive essa 
ideia, estava apenas 
aguardando a pessoa 
certa”. Isso para mim 
foi o combustível, o in-
centivo para o projeto 
e me dediquei desde 
então. Hoje não somos 
em muitos participan-
tes, mas nossa intenção 
é crescer. A COMJOVEM 
não está aqui apenas 
para cuidar do setor, 
mas sim para capacitar 
jovens, interagir com 
os jovens para trazer 
coisas novas, para as 
pessoas que queiram 
crescer”, ressaltou Ma-
theus.

  Já Nazer Haikal Fi-
lho, 2º vice-diretor da 

COMJOVEM, da Con-
tinental Transportes, 
disse ser um grande 
privilégio estar à fren-
te dessa comissão. 
“Inicialmente pelo cha-
mado do Matheus, nos 
reunimos, não tinha co-
nhecimento dessa co-
missão, interessei-me 
muito e como acredito 
na excelência do que 
fazemos, vamos dar o 
nosso melhor para esta 
jornada”, enfatizou Na-
zer.

A solenidade pros-
seguiu com o agrade-
cimento da vice-dire-
tora da COMJOVEM-RP 
- SINDETRANS, Izabella 
Festuccia (Rápido Silva 
Gomes), pela participa-
ção de todos, em parti-
cular dos palestrantes 
Tayguara Helou e Ana 
Carolina Ferreira Jar-
rouge, entregando-lhes 
presentes.

Em seguida foi des-
cerrada a Placa de Insta-
lação da COMJOVEM-RP 
- SINDETRANS e ofereci-
do um coquetel de con-
fraternização.

 Imagens: SINDETRANS


