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Aumento de roubos e furtos preocupam 
população

Policiamento reduzido e falta de ações do Governo Municipal limitam sensação de 
segurança; prefeitura desativa câmeras de segurança e não implanta Atividade Delegada

U
ma onda de rou-
bos e furtos tem 
atingido Jabo-

ticabal e “tirado o 
sono” de comercian-
tes, empresários e 
moradores. Armados, 
durante a noite ou 
durante o dia, levan-
do pertences de alto 
custo ou apenas um 
simples ursinho de 
pelúcia, são atitudes 
que mostram que a 
criminalidade não se 
inibe. O aumento da 
criminalidade, o po-
liciamento reduzido 
e a falta de ações do 
Governo Municipal 
impedem que a sen-
sação de segurança 
seja maior.

Na madrugada de 

quinta-feira (14), a 
empresa de Debo-
rah Bejo, localizada 
no Distrito Indus-
trial José Aparecido 
Tomé, foi vítima de 
ladrões pela oitava 
vez em dois anos. 
Desta vez, com nin-
guém no local, a “lim-
pa” foi grande e o 
prejuízo é calculado 
em R$ 30 mil. “Leva-
ram maçarico, três 
máquinas de solda, 
duas furadeiras, qua-
tro lixadeiras e várias 
ferramentas que ain-
da não conseguimos 
contabilizar”, afi rma 
a empresária.
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Jaboticabal recebeu a Tocha Olímpica na terça-feira (19)
Amado e odiado pe-

los jaboticabalenses, 
o revezamento da To-
cha Olímpica pediu 
passagem e percorreu 
ruas e avenidas de Ja-
boticabal na manhã 
de terça-feira (19). Ao 
todo, 17 pessoas se 
revezaram no percur-
so de pouco mais de 
3 km.

O público compa-
Leia + Pág. 4

receu em um bom 
número, principal-
mente no início do 
revezamento, na Ave-
nida Pintos, e no Lago 
Municipal, local onde 
a corredora Therezi-
nha Martucci, de 80 
anos, foi ovacionada 
pelos presentes, fe-
chando o evento no 
município.
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Na edição 1.782, 
o Jornal A GAZETA 
mostrou na matéria 
intitulada “ENTRE 
NA FILA!”, a falta de 
manutenção do poço 
da rodoviária de Ja-
boticabal. Utilizado 
diariamente pela po-
pulação, o local, com 
capacidade para cin-
co torneiras, estava 

com apenas uma em 
funcionamento, o 
que contribuía para 
a formação de longas 
fi las de carros.

Duas semanas de-
pois, a Prefeitura 
atendeu ao apelo 
deste periódico e re-
alizou uma reforma 
no local.
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Deputado petista visitou Jaboticabal

AGORA SIM!

O Deputado Federal 
Arlindo Chinaglia (PT) 
esteve em Jaboticabal 
no dia 16 de julho a 
convite do diretório mu-
nicipal do partido. Chi-
naglia aproveitou para 
participar da 34ª Festa 
do Quitute antes de par-
tir para a vizinha Matão, 
onde destinou uma ver-
ba para a reforma de um 
campo municipal.

Na edição 1.782, o 
Jornal A GAZETA mos-
trou na matéria intitu-
lada “ENTRE NA FILA!”, 
a falta de manutenção 
do poço da rodoviária 
de Jaboticabal. Utili-
zado diariamente pela 
população, o local, 
com capacidade para 
cinco torneiras, esta-
va com apenas uma 
em funcionamento, o 
que contribuía para a 
formação de longas fi -
las de carros.

Duas semanas de-
pois, a Prefeitura 
atendeu ao apelo des-
te periódico e reali-
zou uma reforma no 
local. Desde quarta-
feira, dia 20, o poço 
da rodoviária encon-
tra-se reformado e 
com 100% de sua ca-
pacidade em funcio-
namento.  

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBAS CONQUISTADAS 

PARA JABOTICABAL POR 
MEIO DO DEPUTADO FE-
DERAL BALEIA ROSSI E O 
VICE-PRESIDENTE MICHEL 
TEMER.

Mais de 1,6 MILHÃO de 
verbas para Jaboticabal:

150 MIL     PARA ENTIDA-
DES ASSISTENCIAIS

300 MIL     RECAPEAMEN-
TO ASFÁLTICO DE RUAS

600 MIL     GALERIAS PLU-
VIAIS – BAIRRO APARECIDA

500 MIL      INFRA-ESTRU-
TURA DO ANEL VIÁRIO

100 MIL       EQUIPAMEN-
TOS PARA CIAF VIII E IX

“Faço a minha parte, 
busco verbas para o nos-
so município, trabalho em 
prol da nossa comunidade, 
buscando apoios políticos 
juntos aos meus parceiros 
Baleia Rossi e Michel Te-

FIQUE SABENDO

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL

PROMESSAS MIL 
– Com a chegada do 
período eleitoral e o 
surgimento de pré-
candidatos ao cargo de 
vereador, as promessas 
vão brotando feito tiri-
rica em terra boa.

PROMESSA MIL (II) 
– O autor da promessa 
só tem que tomar mui-
to cuidado no que fala, 
pois, tem coisa sendo 
dita que nem presiden-
te vai conseguir reali-
zar.

EUFORIA – Dizem as 

más línguas que a eu-
foria pela vinda da To-
cha foi tamanha que o 
prefeito nem conseguiu 
descer as escadas de 
tanta emoção. Mas, e o 
elevador?

FALTOU MERENGUE 
– Uma ausência foi bas-
tante sentida na Festa 
do Quitute. De vereado-
res? Do prefeito? De au-
toridades? Não. Do me-
rengue do Fundo Social 
de Solidariedade.

GUARDA MUNICI-
PAL – Tem algo de er-

rado em algumas pré-
campanhas. Onde é que 
fi ca a Guarda Municipal 
de Jaboticabal que apa-
rece em algumas fotos 
de pré-candidatos?

PERDIDOS NA DIS-
NEYLÂNDIA – A coi-
sa anda tão estranha 
na prefeitura que nem 
mesmos os secretários 
municipais sabem que 
são os secretários mu-
nicipais. Só reconhe-
cendo por foto do face-
book é possível saber 
quem são.

mer, para que possamos 
dar continuidade aos pro-
jetos de políticas públicas 

do nosso município”, con-
clui o Vereador Vitório De 
Simoni.

Uniodonto de Jaboticabal participa de curso de 
Ciência da Melhoria na Prática, promovido pelo 

Sescoop, IHI e Unimed do Brasil
A Uniodonto de Jaboti-

cabal participou do curso 
de Ciência da Melhoria 
na Prática realizado pelo 
SESCOOP-SP, Institute for 
Healthcare Improviment 
– IHI e Unimed do Brasil. 
O curso foi encerrado no 
dia 14 de julho, em São 
Paulo. Representaram a 
Uniodonto de Jabotica-
bal o Diretor Presidente 
da Cooperativa, Dr. José 
Alves de Souza Neto; o 
Diretor Vice-Presidente 
Político Institucional, Dr. 
João Della Libera Filho, e 
o diretor Vice-Presidente 
de Operações e Mercado, 
Dr. José Eduardo Bortolin.

O IHI auxilia as organi-
zações de saúde a refor-
mularem os seus mode-
los de atenção à saúde 
sob a ótica da sustenta-
bilidade dos negócios 
através da melhoria da 
qualidade e segurança do 
paciente. 

O intuito dessa ação é 
empregar a metodologia 
utilizada pelo IHI para 
aperfeiçoar os serviços de 
saúde e a experiência de 
cuidado por meio da sus-
tentabilidade dos proces-
sos, criando e executando 
projetos nas cooperati-
vas.

“O objetivo é superar 
sistemas que desper-
diçam muitos recursos 
focando em tratar as do-
enças bucais ao invés de 
preveni-las. Este modelo 
antigo não faz o menor 
sentido para os pacien-
tes, para os profi ssionais 
de saúde e para as opera-
doras de planos odonto-
lógicos”, destaca Dr. José 
Alves de Souza Neto, que 
também preside a Unio-
donto do Brasil.

Para isso é necessário 
melhorar a saúde bucal 
das pessoas, remunerar 
bem os dentistas e ainda 

economizar recursos que 
serão revertidos para os 
próprios dentistas e para 
os clientes.

A Uniodonto de Jabo-
ticabal atua junto com a 
Unimed de Jaboticabal no 
Serviço de Atenção Pri-
mária à Saúde, que tem o 
foco no atendimento in-
tegral ao cliente, atuando 
fortemente na manuten-
ção da saúde e prevenção 
às doenças. Várias empre-
sas de Jaboticabal já con-
trataram essa modalidade 
de Plano de Saúde.

Em 2014, a Uniodonto 
de Jaboticabal foi autora 
de um dos projetos sele-
cionados entre as equipes 
participantes do Curso 
Ciência da Melhoria na 
Prática. O Instituto apon-
tou que o trabalho da co-
operativa tem o potencial 
de servir como um novo 
modelo de cuidar da saú-
de bucal no Brasil.
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A Petrobras precisa (voltar a) ser uma empresa

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

P/ Maria Cappatto

A REENCARNAÇÃO EXISTE E É UMA REALIDADE

Pedro Parente assumiu há 
pouco mais de um mês a pre-
sidência da Petrobras para 
vencer o desafi o de sair do 
atoleiro ao qual a empresa 
foi atirada pelos desgover-
nos consecutivos de Lula e 
Dilma Rousseff . É a hora, de 
uma vez por todas, de en-
carar a Petrobras como uma 
empresa que é estatal sim, 
mas também integrante do 
mercado mundial, sujeita às 
regras internacionais e livre 
de infl uências político-parti-
dárias. É hora de voltar a ser 
uma empresa de fato.

Ao assumir o cargo, o 

com nomes respeitados como 
Henrique Meirelles (Ministé-
rio da Fazenda), Ilan Goldfajn 
(Banco Central) e Maria Silvia 
Bastos Marques (BNDES).

O novo presidente da em-
presa tem entre os principais 
desafi os reduzir o endivida-
mento e comandar o plano 
de de investimentos da pe-
troleira – por meio da venda 
de ativos. É preciso também 
defi nir qual será a política 
de preços de combustíveis 
em meio à queda dos preços 
internacionais do petróleo e 
fazer a companhia voltar a 
operar no azul.

São desafi os que devem 
ser enfrentados para recu-
perar o valor de mercado da 
Petrobras. Ela chegou a valer 
R$ 510,3 bilhões em 2008, 
número que caiu abaixo de 
R$ 100 bilhões no ano pas-
sado, retornando para o pa-
tamar de R$ 120 bilhões no 
fechamento de maio.

Medidas que precisam 
ser tomadas para reverter a 
desvalorização do preço das 
ações da empresa, que fecha-
ram junho cotadas a R$ 9,42, 
acumulando queda próxima 

lução não falha. O proces-
samento das encarnações 
sofrem alterações gradati-
vas no tempo, marcado nas 
vidas sucessivas. A falta de 
conhecimentos  impõe  cer-
tas exigências naturais, que 
envolve o mundo das ver-
dades eternas e gradativas, 
cercados da ignorância, as 
trevas e o mundo inferior e 
negativo. 

TEMOS QUE ACREDITAR 
NA REENCARNAÇÃO    

Voltamos  muitas vezes. 
Precisamos evoluir, crescer-
mos espiritualmente, en-
tendermos muitas verdades 
que são ainda desconheci-
das para uns e conhecidas 
por outros, na luta pela so-
brevivência, na continuida-
de da vida eterna do espí-
rito. Somos eternos fi lhos 
de DEUS. A ignorância é a 
chaga da humanidade.  Len-

novo presidente anunciou 
três pilares que guiarão sua 
gestão. O primeiro é a conso-
lidação da nova governança, 
que seja capaz de garantir a 
plena recuperação da credi-
bilidade junto aos acionistas, 
os credores, o mercado e, 
por último, mas não menos 
importante, o conjunto da 
sociedade, nas palavras do 
próprio Parente.

O segundo é a noção de 
responsabilidade econômica e 
fi nanceira em absolutamente 
todos os planos da empresa, 
com capacidade de gerar re-
torno econômico adequado. 
O terceiro inclui abertura de 
parcerias, fortalecimento da 
gestão de riscos e tratamento 
e monitoramento dos riscos 
aos quais está sujeita. Não só 
riscos estratégicos e operacio-
nais, mas também de mercado, 
de imagem, além de redobrada 
atenção para os operacionais e 
socioambientais.

Indicado pelo presidente 
interino Michel Temer para 
substituir Aldemir Bendine, 
Pedro Parente integra uma 
nova equipe que tem agra-
dado o mercado fi nanceiro, 

É a volta do espírito ao 
corpo. Reencarnamos, va-
mos continuar a viver, es-
tamos no PLANETA  TERRA.  
Todos os acontecimentos da 
vida  estão ligados  na ação 
do espírito sobre  a matéria. 
A matéria se transforma e o 
espírito evolui, crescendo 
na inteligência, adquirindo 
experiências, mais conheci-
mentos e maior capacidade 
de  raciocínio. A lei da evo-

a 25% em um ano. Em 2016, 
entretanto, as ações subiram 
37% considerada a cotação 
dos últimos dias, mas ainda 
seguem distantes das máxi-
mas, atingidas na passagem 
de 2007 para 2008, quando 
chegaram a superar R$ 33.

Essas mudanças positivas 
devem ser guiadas sempre 
por critérios empresariais, 
por uma visão de uma Pe-
trobras orgulho nacional 
enquanto empresa, e não 
facilitadora de propinas em 
contratos públicos, fi nan-
ciadora de esquemas de 
corrupção. É preciso deixar 
para trás esse triste período 
de superfaturamentos e des-
vios.

Agora estes fatos devem 
ser página virada e assunto 
para Polícia Federal, Minis-
tério Público Federal e os 
devidos processos legais. 
A Petrobras precisa sim ter 
suas ingerências passadas 
investigadas, seus culpados 
punidos e os maus exemplos 
sempre lembrados, mas sem 
que isso retarde seus passos 
para o futuro.

É preciso lucidez para fo-

tamente caminhamos pelas 
encarnações com múltiplas 
oportunidades vividas den-
tro dos direitos e deveres 
a serem cumpridos, dentro 
das diretrizes estipuladas 
e planifi cadas. Tudo pode 
mudar, temos que alcançar 
em cada encarnação, pontos 
positivos e um grau maior 
dentro do nível de sabedoria 
espiritual, na compreensão 
dos fundamentos religio-
sos, sociais e científi cos. A 
vontade de aprendermos e 
vencer a ignorância é muito 
importante. Precisamos re-
nunciar a muitas atividades 
e passarmos a agir de forma 
diferente, no relacionamen-
to com nossos semelhantes, 
principalmente com a famí-
lia. VENCER É PODER. AMAR  
É UMA CONQUISTA DO ESPI-
RITO ENCARNADO. A HUMIL-
DADE NOS AJUDA A VENCER, 

car os esforços e as atenções 
em fatos que urgentemente 
precisam ser revertidos. O 
endividamento líquido da 
Petrobras passou de um pa-
tamar de R$ 100 bilhões, no 
fi m de 2011, para mais de R$ 
390 bilhões, no fi m de 2015. 
Segundo o último balanço da 
companhia, o valor recuou 
para R$ 369,5 bilhões no fi m 
de março, sendo que R$ 62 
bilhões se referem à dívida 
de curto prazo.

A dívida bruta da Petro-
bras atingiu no 3º trimestre 
de 2015 o nível recorde de 
R$ 506,5 bilhões, o que le-
vou a companhia a perder o 
grau de investimento (selo 
de bom pagador) e a ganhar 
o título de petroleira mais 
endividada do mundo e a 2ª 
empresa de capital aberto 
mais endividada da América 
Latina e Estados Unidos. O 
endividamento bruto, entre-
tanto, recuou, passando para 
R$ 492,849 bilhões no fi nal 
de 2015, e para R$ 450,015 
bilhões no fi nal de março 
deste ano.

Centro da Operação Lava-

CASAMENTO

Pr. Anastácio Martins

O casamento é uma or-
denança divina e a base da 
sociedade. Deus disse: Não 
é bom que o homem esteja 
só: Far-lhe-ei uma auxiliado-
ra que lhe seja idônea. Adão 
deu nome a todos os ani-
mais... Para o homem, toda-
via, não se achava uma auxi-

com duas placas de parada, 
mas nenhum dos cônjuges 
as está vendo. E num cru-
zamento, se um carro está 
indo em uma direção e o ou-
tro na direção oposta ao cru-
zamento, o que acontece se 
nenhum dos dois cede? Você 
tem uma batida. E é isso 
que está acontecendo na 
vida de muitas pessoas. Há 
destruição porque ninguém 
quer ceder. Elas estão ten-
do confrontos e desastres 
nos cruzamentos da vida 
delas de casadas. Isso é mui-
to triste e desnecessário. Se 
adotassem o princípio bí-
blico da submissão e cada 
um cedesse ao outro, nunca 

liadora que lhe fosse idônea, 
então o Senhor Deus fez cair 
um pesado sono sobre o ho-
mem e este adormeceu: To-
mou uma das suas costelas 
e fechou o lugar. E da costela 
formou a mulher; e trouxe-
a a Adão, e ele disse: Essa, 
afi nal, é osso dos meus os-
sos e carne da minha carne; 
chamar-se-á varoa, porquan-
to do varão foi tomada. Deus 
fez tudo perfeito, não tirou 
um osso do pé para a mu-
lher ser pisada, nem da ca-
beça para a mulher ser man-
dona, mas da costela para 
que ambos possam andar 
juntos. Muitos casamentos 
são como um cruzamento 

colidiriam um com o outro, 
nunca haveria um confron-
to, cada um sempre estaria 
dando preferência ao outro, 
não haveria casos de mari-
dos batendo, desprezando, 
ou maltratando suas espo-
sas. Nunca vi Jesus bater na 
igreja, quer seja fi sicamente 
ou por palavras. Jesus trata 
a sua igreja com amor e cari-
nho. A esposa deve ser sub-
missa ao marido, no Senhor 
e não autoritária ao ponto 
de não o respeitá-lo, porque 
se ele não obedece a Pala-
vra de Deus, mas pelo seu 
comportamento ou maneira 
de viver, ele seja ganho sem 
palavras. Vós, maridos, amai 

vossas mulheres, como tam-
bém Cristo amou a igreja e a 
Si mesmo entregou por ela. 
Para você ser feliz no seu 
casamento, coloque Deus 
em primeiro lugar e convide 
Jesus para ser o centro da 
sua vida conjugal e não irá 
faltar alegria, nem felicidade 
no seu casamento. Aprenda 
a amor e perdoar sempre. 
Nunca deixe a ira, o rancor, o 
ódio, nem um ressentimen-
to entrar no seu coração. 
Além dessas coisas te afas-
tarem de Deus, vai te afastar 
da pessoa amada. Quando 
você está enfrentando um 
problema conjugal, você 
só tem duas escolhas, fi car 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Casais devem fi car atentos à crise, senão o amor pode escorrer pelo ralo
Após uns 15 anos de es-

tabilidade, o Brasil vive uma 
grave crise política-econô-
mica. Infl ação altíssima, au-
mento de impostos abusivos, 
falta de perspectivas. ”Incer-
tezas como estas afetam o 
amor”? você poderia pergun-
tar. Respondo. Dívidas, perda 
de emprego, diminuição do 
dinheiro no mercado, dólar 
subindo, podem infl uir tam-
bém nas relações amorosas. 
Se o casal é cúmplice e se dá 
bem, vai enfrentar a crise, se 
ajudar e sobreviver. Se a re-
lação já não está boa, com os 
problemas de dinheiro, pode 
piorar. A viagem pretendida 
talvez não ocorra; os jantares 
fora, as compras de supérfl u-
os e os passeios terão que di-
minuir. Os parceiros fi carão 

que se não confi am não vão 
ser sinceros. Se o casal não 
tem confi ança em quentões 
de dinheiro, não deveria ter 
se casado. O dinheiro ou a 
falta dele pode não ser o 
motivo manifesto, mas sim 
o motivo oculto das brigas e 
dos desentendimentos.

Se a mulher que queixa 
que não é convidada para 
jantares ou viagens, pode 
achar que o marido não é 
romântico, quando o motivo 
principal pode ser o de não 
saber lidar com  o dinheiro, e 
não  conversarem sobre isso. 
Um exemplo do que a mulher 
pode dizer ao marido preo-
cupado. “Noto que você está 
mais irritado; acha que as 
difi culdades fi nanceiras que 
estamos passando, nós e o 

mais em casa. Para manter a 
vida amorosa saudável, será 
preciso criatividade.

Em momentos de crise, os 
problemas costumam poten-
cializar-se. O casal ou um dos 
dois pode fi car mais irritado 
e até entrar em depressão, o 
que vai afetar sua vida amo-
rosa e a sexualidade. Um ho-
mem que se sente impotente 
por não ganhar bem pode fi -
car impotente sexualmente, 
em especial se for cobrado 
ou se a mulher o acusar ou 
diminuí-lo. Então, é impor-
tante que o casal entenda o 
que ocorre para não começar 
a brigar por coisas pequenas. 
Talvez seja necessária uma 
boa conversa a respeito.

O mais importante nessas 
conversas é a confi ança, por-

País, podem estar te deixan-
do assim? O que posso fazer 
para ajudar?” Ou o que ele 
poderia dizer à mulher: Sin-
to que está mais triste, sem 
interesse em transar. Como 
posso ajudá-la? Você está 
preocupada com as contas?”. 
Nessa situação, não é pru-
dente que um culpe o outro 
por qualquer coisa que seja, 
só se for muito importante. 
O ideal é combinarem juntos 
como enfrentar a situação, 
como economizar. Sem acu-
sações, tendo consciência 
de que estão mais nervosos 
por causa da crise, estão 
com medo de não conseguir 
pagar as prestações, não por 
culpa do parceiro, mas sim 
pela situação do Brasil.

As crianças também po-

dem participar de uma con-
versa sobre o assunto. Se já 
são maiores, podem dar su-
gestões de como economizar 
e se podem ajudar mais nas 
tarefas da casa e dispensarem 
a empregada. É bom lembrar 
que nem sempre as brigas 
por dinheiro em si, do mes-
mo modo que desinteresse 
sexual ou irritabilidade, que 
não parecem ser por questões 
econômicas, podem ser por 
isso afetados. Traição não é 
só sexual. Trair também é não 
contar a realidade fi nanceira, 
é esconder quanto ganha, é 
gastar em demasia. 

Conversar sobre fi nanças, 
botar no papel o que gastam, 
enfrentar a realidade é essen-
cial. Problemas fi nanceiros 
não podem ser postos sob 

sentadao se lamentando e 
chorando ou se levantar e 
lutar. Lembre-se, a escolha 
sempre será sua. Portanto, 
faça a escolha certa e lute 
até vencer. (Leia. João 2 - 
Efésios 5- I Pedro 3- I Co-
ríntios 7). Que Deus aben-
çoe o seu casamento. Esta 
é a minha oração. Catedral 
do Povo De Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. 
a Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.
com

o tapete ou vão gerar brigas 
e separações que aparente-
mente não são por dinheiro, 
mas na realidade são. Então, 
para enfrentar a crise, o im-
portante é encarar a realida-
de, confi ar no parceiro ou na 
parceira, planejar os gastos e 
traçar planos para conviver 
com as difi culdades. 

Jato, em abril de 2014, a 
companhia calculou em R$ 
6,194 bilhões as perdas por 
conta da corrupção sistêmica 
instalada em seu cotidiano 
como se fosse algo natural. 
Sem falar no prejuízo acu-
mulado por três trimestres 
seguidos.

No 1° trimestre, repor-
tou um prejuízo líquido de 
R$ 1,246 bilhão. Em 2015, a 
empresa registrou perda re-
corde de R$ 34,836 bilhões, 
superando o resultado ne-
gativo de R$ 21,587 bilhões 
de 2014. Com essa sucessão, 
decidiu não pagar a acionis-
tas dividendos referentes a 
2014 e 2015.

Pedro Parente anunciou 
que em pouco menos de 90 
dias apresentará um plano 
completo para tirar a em-
presa do lamaçal ao qual foi 
atirada. É preciso lembrar 
sempre que a Petrobras não é 
uma vergonha para o Brasil, 
pelo contrário, sempre foi 
motivo de orgulho e símbolo 
da nossa capacidade. Vergo-
nha é o que fi zeram com ela e 
agora precisa, urgentemente, 
ser desfeito.

Para sermos perdoados 
é necessário confessar-
mos o nosso pecado; e 
confessar signifi ca colo-
car às claras, dar testemu-
nho e reconhecer as pró-
prias faltas.

 Monsenhor Jonas Abib

A difi culdade em confessar

Por que temos 
di� culdade de 
confessar?

ELIMINANDO O EGOÍSMO. SA-
BER RENUNCIAR É FRUTO DA 
VONTADE E DA DECISÃO FIR-
ME, DE CARÁTER E PODER. 
PODEMOS SONHAR COM OS 
OLHOS DO CORAÇÃO. VIVER-
MOS COM  OS PENSAMENTOS 
LIGADOS EM PRECES E AGRA-
DECENDO A DEUS PELA VIDA,                                                            
QUE É UMA OPORTUNIDADE 
DE SERMOS FELIZES.

DEUS É PODER JUSTO E 
SOBERANO, NOS CRIOU, NOS 
DANDO UMA VIDA DE ESPÍRI-
TO ETERNO.        

O TEMPO MARCA  AS LEM-
BRANÇAS E SAUDADES QUE 
FICAM GRAVADAS  NO LIVRO 
DA ETERNIDADE.   O ESPIRI-
TO quando encarna, isola-
se do passado, esquecendo 
as suas encarnações  ante-
riores, mas o passado está 
vivo, trazendo  recordações  
boas ou más.  TUDO NASCE, 
COMO SEMENTES VIVAS.

O início do processo 
da confi ssão dos pecados 
está no reconhecimento 
das falhas. Infelizmente, 
as pessoas têm difi culda-
de para reconhecer que 
estão erradas, que pe-
caram. A difi culdade em 
confessar não está nem 
tanto na vergonha, mas 
em dar muitas desculpas 
e justifi cativas para os 
erros. Por não conseguir-
mos reconhecer nosso pe-
cado, não conseguimos, 
consequentemente, decla-
rá-lo diante do Senhor.Se 
reconhecemos os nossos 
pecados, Deus aí está! No 
ato do reconhecimento de 
nossas falhas Deus se faz 
presente. Ore e peça ao 
Espírito Santo a força e a 
coragem para se confes-
sar quantas vezes for pre-
ciso! Seu irmão,

 PROFESSOR BENÊ

CIDADANIA - POLITICA - RELIGIÃO

Todos temos aspirações 
de um viver pleno de felici-
dade aqui, agora e para sem-
pre!

Não queremos “um vi-
ver”,, uma esperança va-
zia, inútil,, mesmo que seja 

mero sonho! Tantas vezes 
questionamos: porque tan-
ta injustiça, desigualdade, 
situações contrárias às aspi-
rações humanas!

Chegamos então à con-
clusão de que precisaríamos 
de uma mentalidade “divi-
natória” para evitar erros, e 
facilitar o “bem viver” para 
todos! Necessitamos de si-
nais indicadores dos cami-
nhos “tortos”.

1- CIDADANIA: ativar 
a consciência correta do 
“bem viver” individual e 
social:”não vivo sozinho, 
existo em comunidade. Em 

vista disso tenho responsa-
bilidade pelo “coletivo”!

 2- POLÍTICA: o “bem es-
tar” da comunidade não de-
pende exclusivamente do 
outro, mas de seus mem-
bros conjugados, portanto 
unidos em vida plena co-
munitária. Alimento, saúde, 
segurança, educação e mais 
outros “benesses” sem qual-
quer exceção para todos. 
Somente uma ideologia que 
exalta o exclusivismo esta-
ria a serviço de uma ideolo-
gia estranha.

 3- RELIGIÃO: há cren-
dices fantasiosas em “su-

postos deuses imaginários” 
ávidos de “lucros” inventam 
dízimos e outros ritos lucra-
tivos.

 Enfi m faz-se necessaria-
mente urgente abrir os ouvi-
dos para AQUELE QUE VEIO 
MORAR ENTRE NÓS e PRO-
CLAMAR: EU SOU O CAMI-
NHO, A VERDADE  E  A VIDA. 
ELE FEZ-SE HUMANO, POBRE, 
NASCEU EM UM ESTÁBULO. 
NÃO TINHA ONDE REPOU-
SAR SUA CABEÇA, DESPOJA-
RAM-NO DE SUA ÚNICA TÚ-
NICA. FOI CRUCIFICADO E 
FOI SEPULTADO EM TÚMULO 
EMPRESTADO.



4 SÁBADO, 23 DE JULHO DE 2016

GAZETA 
ESPORTES

THOMAZINHO
Thomazinho  Produções  digitais está  em 
atividades. Contato Telefone: (16) 9.9610-4371

Ponto de Venda ACIAJA: 
Rua São Sebastião- 179- Centro

Jaboticabal recebeu a Tocha Olímpica 
na terça-feira (19)

Amado e odiado pe-
los jaboticabalenses, 
o revezamento da To-
cha Olímpica pediu 
passagem e percorreu 
ruas e avenidas de Ja-
boticabal na manhã 
de terça-feira (19). Ao 
todo, 17 pessoas se 
revezaram no percur-
so de pouco mais de 
3 km.

O público compa-
receu em um bom 
número, principal-
mente no início do 
revezamento, na Ave-
nida Pintos, e no Lago 
Municipal, local onde 
a corredora Therezi-
nha Martucci, de 80 
anos, foi ovacionada 
pelos presentes, fe-
chando o evento no 
município.

Atletas de Jaú vencem 31ª Corrida 
Athenas Paulista

A tradicional Corri-
da Athenas Paulista 
foi realizada no dia 
16 de julho, em Jabo-
ticabal. A 31ª edição 
contou com partici-
pação recorde de 228 
corredores, represen-
tantes de 38 cidades. 
O casal José Roberto 
de Jesus e Jaciane 
Araújo, de Jaú, ven-
ceu a prova, cada um 
em sua respectiva ca-
tegoria.

No masculino, 
completaram o pó-

dio Anoé dos Santos 
Dias, em segundo, e 
Lucas Ferreira Car-
doso, em terceiro. 
Tatiana Rodrigues 
Fernandes e Adria-
na Alves fi caram em 
segundo e terceiro, 
r e spec t i vamente , 
no feminino. Do to-
tal de participantes, 
130 eram de Jaboti-
cabal. O evento faz 
parte do calendário 
de comemorações do 
aniversário de Jabo-
ticabal.

SENTIMENTO PRECEITUAL DA ORDEM CRÍSTICA 
O RACIOCÍNIO!

José Augusto de Paula

BOM DIA COM MUITO 
AMOR E ALEGRIA NA SERENI-
DADE DA LUZ E NA VIBRAÇÃO 
DA PAZ. 

O Preceito da Ordem Crísti-
ca desta semana é o estado de 
SER do RACIOCÍNIO!

- VIBRANDO AÇÃO E REA-
ÇÃO –  NA FASE DO DESPER-
TAR DA CONSCIÊNCIA AS-
TRAL.

Da CAUSA da CONSCIÊN-
CIA surte por EFEITO o RA-
CIOCÍNIO

A essência “mater-prima” 
que está circunspeta ao cam-
po mental do “EU SOU”, no 
qual se encerra Filamentos 
Energéticos Cósmicos perso-
nalizados, possibilita a auto 
manipulação  desses mesmos 
FEC´es pela combinação das 
ondas vibratórias dotadas 
que estão por ondas vibrató-
rias do espectro astral carac-
terizadas por imagens que 
são atraídas por ondas circu-
latórias conexas aos próprios 

FEC´es. 
No dicionário têm-se como 

uma das defi nições que o ra-
ciocínio é o “exercício da ra-
zão através do qual se procu-
ra alcançar o entendimento 
de atos e fatos, se formulam 
ideias, se elaboram juízos, se 
deduz algo a partir de uma ou 
mais premissas, se tiram con-
clusões.”

Entre um e outro conhe-
cimento a respeito do que é 
o raciocínio, tanto do ponto 
vista da técnica sideral quan-
to ao modo como o homem 
“vê” e defi ne o raciocínio, o 
importante é sabermos que 
devemos raciocinar tendo 
como principal parâmetro o 
equilíbrio em todos os nos-
sos atos e atitudes que prati-
carmos no exercício da vida, 
conforme os Preceitos da Or-
dem Crística.

Por isso EU SOU e TE DESE-
JO a LUZ do RACIOCÍNIO. 

j.Augusto 
(LUZ & PAZ)
Meditação Transcendental 

– FEC´eTerapia - Evangelho-
terapia

Os Preceitos da Ordem 
Crística você encontra no 
“ORÁCULO MANTRÂNICO 
MEDITATÓRIO NÉCTAR DI-
VINO” - baixe no site: www.
aterceiravisao.com.br – É um 
instrumento transcendental 
que lido diariamente lhe trará 
PAZ, SUBLIME SERENA HAR-
MONIA, SAUDÁVEL SAÚDE 
MENTAL! 

Confi ra o nome de todos que carre-
garam a tocha pelas ruas e aveni-
das de Jaboticabal:

Alessandra Donadon
Marcelo Tosi

Jose Neto
João Pifer

Beatriz Pifer
Jean Verissiano
Reinaldo Souza

Gisele Gonçalves
Vivian Buzzini

Jay Geier
Roberto Fornazari

Luana Da cruz
Rodrigo Martins
Raphael Da Silva
Pedro Zangrando

Therezinha Martucci
Maria Caires



SÁBADO, 23 DE JULHO DE 2016 5

GENTE ESPECIAL
Maria 
Caires dos 
Santos 
da Silva

ANIVERSARIANTES

Lia solidária
Por Alexandre Rocha
A bahiana Maria Caires dos San-

tos da Silva, de 68 anos, vive em Ja-
boticabal para fazer a diferença. Na 
cidade desde os 12 anos de idade, ela 
exerce um trabalho social muito im-
portante na cidade, auxiliando crian-
ças, adolescentes e jovens por meio 
de atividades culturais e esportivas.

Conhecida como Lia, a bahiana 
não teve uma infância muito fácil. 
Logo que se mudou para Jaboticabal 
estranhou o estilo de vida diferente, 
principalmente na escola. Em Barra 
da Estiva, cidade em que morava, vi-
via perto de índios e tinha um ritmo 
de estudos mais acelerado, o que pro-
porcionou a ela estar mais adiantada 
que os demais alunos jaboticabalen-

ses logo que chegou. Na teoria isso 
era bom, mas na prática não muito. 
“Tudo eu sabia. A gente estudava o 
dia inteiro. Mas me senti muito mal 
porque me isolavam bastante”, lem-
bra.

Lia começou a trabalhar com 8 
anos, auxiliando na confecção de 
bolos, fez escola técnica de comércio 
para ajudar na contabilidade do pai 
e, aos 14 anos, estudava e atuava na 
área da saúde, como enfermeira. Mas 
ela garante que as coisas não conti-
nuavam fáceis. “Era um tempo que 
você tratava do camarada e a mulher 
estava em cima porque não con) ava 
na enfermeira”, diz.

Passou um tempo em São Paulo 
atuando na saúde e voltou para Jabo-

ticabal para trabalhar no restaurante 
da Unesp. Casou-se e criou cinco 
) lhos. Ao lado do marido Orlando 
passou a presenciar muitos proble-
mas ocasionados pelo comércio de 
entorpecentes no bairro que morava. 
Inclusive, viu parentes e pessoas pró-
ximas morrerem de forma trágica.

Em 1997, pensou em começar a 
trabalhar com crianças em situação 
de rua. No ano seguinte, colocou a 
idéia em prática e a primeira expe-
riência foi com 20 pessoas. “A gente 
passou a perceber que é muito difícil 
depois que está comprometido com a 
droga e o trá) co e começamos a tra-
balhar com prevenção”, explica.

O início do trabalho preventi-
vo foi em uma igreja. Depois, criou 

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

O mulher.

Eu te quero para 
toda vida, não somen-
te por um instante.

Que nosso amor 
seja sempre conta-
giante.

Um amor verdadei-
ro e confi ante.

Você é muito mais 
que um caso, é meu 
eterno romance!!! 

Ooo Vichi, vichi, vi-
chee!!!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Conheça Mary Silvestre

A talentosa e bela mo-
rena da cidade de Arara-
quara tem 1,78, é apre-
sentadora, atriz, cantora 
e jornalista. A linda já foi 
Miss São Paulo, vice-miss 
mundo Brasil e represen-
tante do Brasil no mun-
dial Miss Supranacional, 
na Polônia.

Aos 24 anos de idade, 
já é dona de um currículo 
com grande peso. Entre 

tantos trabalhos, estão: 
Caldeirão do Huck- Re-
pórter e Assistente de 
Palco, Repórter/Modelo 
do quadro Menina Fantás-
tico, foi capa da Playboy 
2014, estrelou o Papara-
zzo, seriado Lucky Ladies 
Brasil - Fox, minissérie 2 
Irmãos - Rede Globo, par-
ticipação especial com 
Cauã Reymond e fez tur-
nê de shows em Angola, 
Milão, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Brasil afora com o 
grupo Lucky Ladies. Atu-
almente está gravando 
clipe da música “Close”, 
lançamento da nova tur-
nê pelo país.

Ela é um nome para se 
prestar muita atenção.

Vamos fi car de olho 
nela!

Agradecimento: CP Mo-
dels

Fotógrafo: Paulo Bendi-
to

a ONG Amor Solidário, onde Lia 
mantém com todo seu esforço pro-
jetos culturais e esportivos para mo-
radores do bairro Jardim Santa Rosa, 
entre 4 e 24 anos de idade. Mesmo 
sem muito apoio ela acumula resul-
tados positivos. Entre eles, um selo 
da Unicef pelos serviços prestados 
para a comunidade e uma parce-
ria que proporcionará intercâmbios 
para a Alemanha e continente afri-
cano. “Os atletas que aqui surgiram 
estão acumulando resultados muito 
bons”, revela. Lia não se importa com 
bens pessoais, mas com suas atitudes, 
objetivando fazer a diferença na vida 
das pessoas. Sua trajetória e atitudes 
fazem dela “gente especial”. 

Marcelo Mazeo, que este dia 23 a data seja eternizada, insubsti-
tuível e indispensável para a sublime existência de harmonia e paz. 
FELICIDADES!

EDUARDO GIAMPIETRO, desfrute o dia 28 com sabedoria, 
ótimas decisões, premiado com inúmeras vitórias. FELICIDADES!

DENIS TAKEUTI, que a renovação do dia 29 possa lhe trazer 
inumeráveis alegrias, felicidades, paz e harmonia. FELIZ ANI-
VERSÁRIO!

MAYCO MAEDA, aproveite o dia 27 pontilhado de bons e feli-
zes acontecimentos, compartilhando com amigos e familiarees as 
agradáveis surpresas, inumeráveis e promissores acontecimentos. 
Parabéns!

Goiano Locutor, neste dia especial sinta o prazer como dádivas 
dos céus, alegrias infi ndas e votos infi nitos de muitas felicidades na 
comemoração do dia 26 de julho.

No dicionário têm-se como 
uma das defi nições que o ra-
ciocínio é o “exercício da ra-
zão através do qual se procu-
ra alcançar o entendimento 
de atos e fatos, se formulam 
ideias, se elaboram juízos, se 
deduz algo a partir de uma ou 
mais premissas, se tiram con-

Entre um e outro conhe-
cimento a respeito do que é 
o raciocínio, tanto do ponto 
vista da técnica sideral quan-
to ao modo como o homem 
“vê” e defi ne o raciocínio, o 
importante é sabermos que 
devemos raciocinar tendo 
como principal parâmetro o 
equilíbrio em todos os nos-
sos atos e atitudes que prati-
carmos no exercício da vida, 
conforme os Preceitos da Or-

Por isso EU SOU e TE DESE-

Meditação Transcendental 
– FEC´eTerapia - Evangelho-

Os Preceitos da Ordem 
Crística você encontra no 
“ORÁCULO MANTRÂNICO 
MEDITATÓRIO NÉCTAR DI-
VINO” - baixe no site: www.
aterceiravisao.com.br – É um 
instrumento transcendental 
que lido diariamente lhe trará 
PAZ, SUBLIME SERENA HAR-
MONIA, SAUDÁVEL SAÚDE 
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DE PAULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 
torna público que REQUEREU junto à CETESB a Licença de 
Operação para o Loteamento Jardim São José, sito à Avenida 
Francisco Alves de Oliveira, Jaboticabal/SP.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A IZAURA 
ARRUDA FONSECA

(Prenotação 151.237 de 23/06/2016)

       ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

        FAZ SABER ao espólio de IZAURA ARRUDA FONSE-
CA, falecida aos 26/01/1985, que era brasileira, viúva, proprietária, 
inscrita no CPF nº 003.928.128/00 (qualifi cação constante da ma-
trícula número 6.315 desta Serventia) e eventuais herdeiros e ou 
sucessores, que se acha(m) em lugar incerto e não sabido, que de 
conformidade com as disposições do art. 213, Inciso II,  § 3º, da Lei 
Federal nº 6.015/73, nos termos da Lei nº 10.267, de 28 de agosto 
de 2001, e ainda, com base nos itens 137 e 138, do Cap. XX das 
Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, encontra-
se prenotado nesta Serventia sob nº 151.237, de 23/06/2016, re-
querimento para “Retifi cação Georreferenciada” com alteração da 
descrição das divisas, área e confrontações do imóvel denominado 
Fazenda Santana, situada no município de Taiaçú, comarca de Ja-
boticabal, objeto da matrícula nº 48.860, de propriedade da Lour-
des Florêncio Gregorini e outros, tudo nos termos do requerimento 
e demais documentos exigidos por Lei.

         Assim, conforme matrícula número 6.315, na qualidade 
de proprietária do imóvel denominado Fazenda Macaco, situada 
nos municípios de Taiaçú e Taiuva, confrontante do imóvel supra, 
fi ca(m) V.Senhoria(s) notifi cado(s), para que NÃO CONCOR-
DANDO com os termos da retifi cação requerida, se dirija a este 
Registro Imobiliário, situado na Avenida Major Novaes nº 535, 
centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com atendimento 
ao público de segunda à sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, onde, 
querendo poderá apresentar impugnação fundamentada, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação do 
presente edital (item 138.12 – Cap.XX – Normas de Serviço da E. 
Corregedoria Geral da Justiça).    

          Fica outrossim, V.Senhoria(s) cientifi cado(s), que deixando 
de apresentar a impugnação no prazo estipulado, presumir-se-a a 
anuência.                

          Para conhecimento dos interessados e para que não ale-
guem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal local, por 02 (duas) vezes consecutivas. Jaboticabal, 21 
de julho de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, di-
gitei e subscrevi.

             
           O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

                         
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido 
Ecológico Nacional, do Município de Jaboticabal/SP, na for-
ma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto Partidário, fi ca 
CONVOCADA pelo presente edital a CONVENÇÃO ELEITO-
RAL MUNICIPAL do Partido Ecológico Nacional (PEN) de Ja-
boticabal/SP, para o dia 31 de julho de 2.016, com início às 09:00 
horas  e término 13:00 horas, na Av. Italo Poli nº 100, bairro 
Colina Verde, nesta cidade e comarca de Jaboticabal/SP, com a 
seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

1- Deliberação sobre a escolha dos candidatos a Prefeito, Vi-
ce-Prefeito e Vereadores que concorrerão às eleições municipais 
de 02 de outubro de 2.016; 

2- Deliberação sobre a formação de coligações para as chapas 
majoritária e proporcional para as eleições municipais de 02 de 
outubro de 2.016;

3- Deliberação sobre a atribuição de número aos candidatos;

4- Outras deliberações relativas ao processo eleitoral munici-
pal de 2.016 e ordem legal e estatutária.

Jaboticabal/SP, 20 de junho de 2016.

______SALVADOR MORETTI_______
Presidente da Comissão Provisória Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Re-
novador Trabalhista Brasileiro, do Município de Jaboticabal/SP, 
na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto Partidário, 
fi ca CONVOCADA pelo presente edital a CONVENÇÃO ELEI-
TORAL MUNICIPAL do Partido Renovador Trabalhista Brasilei-
ro (PRTB) de Jaboticabal/SP, para o dia 31 de julho de 2.016, com 
inicio às 09:00 horas  e término 13:00 horas, na Av. Italo Poli nº 
100, bairro Colina Verde, nesta cidade e comarca de Jaboticabal/
SP, com a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

1- Deliberação sobre a escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores que concorrerão às eleições municipais de 
02 de outubro de 2.016; 

2- Deliberação sobre a formação de coligações para as chapas 
majoritária e proporcional para as eleições municipais de 02 de 
outubro de 2.016;

3- Deliberação sobre a atribuição de número aos candidatos;

4- Outras deliberações relativas ao processo eleitoral municipal 
de 2.016 e ordem legal e estatutária.

Jaboticabal/SP, 20 de junho de 2016.

______ SALVADOR TEL MORETTI _______
Presidente da Comissão Provisória Municipal

VENDE-SE 
BICICLETA NOVA

Interessados falar com:
 Décio Casagrande, no endereço: 

Rua Tenente Garcia, Nº 69, Bairro Aparecida

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 293 e 294, Cap. XX das NSCGJSP)

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Regis-
tro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida 
Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015. 

   FAZ SABER a todos quantos virem o 
presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem possa inte-
ressar que LEIKO MARIA APARECIDA ENOKI CARREGARI, 
RG nº 13.979.219-3-SSP/SP, CPF nº 171.108.898/66, brasileira, 
viúva, empresária, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua 
Monteiro Lobato, número 354, centro, depositou nesta Serventia 
os documentos exigidos nos itens 293 e 294, Cap. XX das Normas 
de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, para  REGULARI-
ZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IMÓVEL, indicado como lote 01, com 
área de 250,00 metros quadrados, parte de uma área maior do imó-
vel objeto da matrícula número 11.699, livro 2RG, com a seguinte 
descrição: Um terreno tido como lote 01, da Gleba “A”, situado na 
Rua Alexandre Detogni, lado par, distante 27,00 metros da Aveni-
da Francisco Alves de Oliveira, neste município e comarca de Ja-
boticabal, na quadra compreendida pela Rua Alexandre Detogni, 
Rua Monsenhor Alberto Macheroni Júnior, Avenida Francisco Al-
ves de Oliveira e Avenida João Batista Ferraz Sampaio, de formato 
regular, com as seguintes medidas, características e confrontações: 
mede 10,00 metros (dez metros) de frente e igual medida na linha 
dos fundos, por 25,00 metros (vinte e cinco metros) da frente aos 
fundos em ambos os lados, se confrontando pela frente com a Rua 
Alexandre Detogni; quem da citada via olha para o imóvel, pelo 
lado direito confronta com o imóvel da Avenida Francisco Alves 
de Oliveira, número 1.081 (matrícula número 8.539); pelo lado 
esquerdo com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, lote 2 (R.39, 
matrícula número 11.699), e pelos fundos com o imóvel da Rua 
Monsenhor Alberto Macheroni Júnior, lote 13, da quadra H, do 
loteamento Jardim São José (matrícula número 45.023), perfazen-
do uma área de 250,00 metros quadrados (duzentos e cinquenta 
metros quadrados), cuja exata localização acha-se retratada no de-
senho abaixo. A regularização fundiária do imóvel, possibilitará a 
abertura de nova matrícula para a fração destacada e averbação do 
destaque na matrícula matriz. Para conhecimento de todos, expe-
de-se o presente edital, que será publicado em jornal de circulação 
local, por 02 (dois) dias consecutivos, podendo a regularização 
ser impugnada no prazo de quinze dias, contados da última publi-
cação, nos termos do item 294.2 Cap. XX das NSCGJSP. Jaboti-
cabal, 13 de julho de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do 
Ofi cial, digitei e subscrevi.

 
O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

            
JOSÉ PEDRO JÚNIOR

Comunicado

A Vivo informa que devido a descarga elétrica na rede de cabo metálico da 

operadora, alguns telefones fixos da localidade de Taiaçu tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 18/07/2016 das 20h09 às 17h00 do dia 20/07/2016. Assim 

que houve a ocorrência a empresa enviou equipes especializadas ao local que 

recuperaram o lance de cabo danificado.

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚ-
BLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com registro 
no Ministério do Trabalho nº 24541.000020/89-72 e CNPJ nº 
57.717.282/0001-60, com sede e foro nesta cidade de Jabo-
ticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio, nº 
750 – Centro,  CONVOCA a todos  os seus associados, para 
a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  que  será 
realizada no dia 27 de Julho de 2.016, na sede da Entidade Sin-
dical, às 17:00 horas em primeira convocação, e  não havendo 
quórum sufi ciente para a realização da Assembléia, a mesma 
será realizada às 18:00 horas em segunda convocação,  com o 
número de servidores presentes, para tratar da seguinte:

PAUTA   DO   DIA

A) - APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E  DELIBERAÇÃO 
SOBRE A  DESFILIAÇÃO DO SINDICATO DOS FUN-
CIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICA-
BAL, DA  ENTIDADE SINDICAL DE TERCEIRO GRAU, 
“FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES E 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VERE-
ADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, E PREFEITU-
RAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO”, E DA 
ENTIDADE DE GRAU SUPERIOR, “CONFEDERAÇÃO 
DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS  
FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNI-
CIPAIS”, EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 4º, 
LETRA “F”, E ARTIGO 46, “USQUE” 51, DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ENTIDADE SINDICAL.

B) - E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.

Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente  
EDITAL  , que vai publicado na Imprensa local e afi xado em 
todos os locais de trabalho dos Servidores Públicos Munici-
pais e demais locais de costumes.

Registre-se e Cumpra-se.
Jaboticabal, 18 de Julho de 2.016.

MARIA ELVIRA ARMENTANO 
Presidente S.F.P.M.J.

Por Alexandre Rocha
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Oração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Mãe. Por ela vencerás” (Serva de Deus, Madre Maria José de Jesus)
Ó Mãe do Perpétuo Socorro eis aqui diante de vossos pés um pobre pecador, 

que recorre a Vós e põe em vós a sua confi ança. Ó Mãe de Misericórdia, tende 
piedade de mim. Sei que todos Vos chamam de refúgio e esperança dos pecadores. 
Sede também o meu refúgio e a minha esperança. Socorrei-me, pelo amor de Je-
sus Cristo. Louvo e agradeço a Deus que, pela sua misericórdia me inspirou uma 
grande confi ança em vós. Confesso Ter caído muitas vezes no pecado, por não Ter 
recorrido a vós, mas com o Vosso socorro serei sempre vitorioso. Sei que haveis 
de me ajudar, se me recomendar a Vós; mas nas ocasiões perigosas temo não Vos 
invocar e causar assim a perda de minha alma. Peço-vos encarecidamente, me con-
cedeis a graça de Vos invocar nas necessidades e tribulações. Nossa Senhora, rogai 
por nós. Amém. (Silvia Ap. Bassi Pereira)

Oração a São Pelegrino (Protetor contra o câncer)
Glorioso Santo que, obedecendo à voz da graça, renunciastes, generosamente, 

às vaidades do mundo para dedicar-vos ao serviço de Deus, de Maria SS. e da 
salvação das almas, fazei que nós também, desprezando os falsos prazeres da terra, 
imitemos o vosso espírito de penitência e mortifi cação. São Pelegrino, afastai de 
nós a terrível enfermidade, preservai-nos a todos nós deste mal, com vossa valio-
sa proteção. São Pelegrino, livrai-nos do câncer do corpo e ajudai-nos a vencer 
o pecado, que é o câncer de alma. São Pelegrino, socorrei-nos, pelos méritos de 
Jesus Cristo Senhor Nosso. São Pelegrino, rogai por nós. Amém. (Silvia Ap. Bassi 
Pereira)



SÁBADO, 23 DE JULHO DE 2016 7

Aumento de roubos e furtos preocupam 
população

Policiamento reduzido e falta de ações do Governo Municipal limitam sensação de 
segurança; prefeitura desativa câmeras de segurança e não implanta Atividade Delegada

Por Alexandre Rocha

Uma onda de rou-
bos e furtos tem 
atingido Jabotica-

bal e “tirado o sono” de 
comerciantes, empresá-
rios e moradores. Arma-
dos, durante a noite ou 
durante o dia, levando 
pertences de alto custo 
ou apenas um simples 
ursinho de pelúcia, são 
atitudes que mostram 
que a criminalidade não 
se inibe. O aumento da 
criminalidade, o poli-
ciamento reduzido e a 
falta de ações do Gover-
no Municipal impedem 
que a sensação de segu-
rança seja maior.

Na madrugada de 
quinta-feira (14), a em-
presa de Deborah Bejo, 
localizada no Distrito 
Industrial José Apare-
cido Tomé, foi vítima 
de ladrões pela oitava 
vez em dois anos. Des-
ta vez, com ninguém 
no local, a “limpa” foi 
grande e o prejuízo 
é calculado em R$ 30 
mil. “Levaram maçarico, 
três máquinas de solda, 
duas furadeiras, quatro 
lixadeiras e várias fer-
ramentas que ainda não 
conseguimos contabili-
zar”, afi rma a empresá-
ria.

Deborah conta que os 
bandidos ainda tenta-
ram levar dois veículos 
da empresa, uma Belina 
e uma Kombi, mas na 
fuga o primeiro fi cou 
sem combustível e o se-
gundo quebrou no meio 
do caminho. Ao entrar 
na empresa, os invaso-
res tiveram tempo su-
fi ciente para escolher 
as máquinas que iriam 
levar e até trocar ca-
bos de eletricidade. “Eu 
imagino que deve ter 
sido planejado, alguém 
que conhece, já que tes-
taram as máquinas e fi -
zeram com muito tem-

po”, explica.
Diferente de parte do 

distrito, que dispõe de 
sinal para internet via 
rádio, a localização da 
empresa de Deborah 
não tem estrutura para 
receber sinal de tele-
fone e internet, o que 
impossibilita que sejam 
instaladas câmeras de 
seguranças. O medo de 
não conseguir mudar 
este cenário de insegu-
rança é grande e a falta 
de justiça acaba des-
motivando. “O que nos 
pesa é lutar para traba-
lhar e nem isso a gente 
consegue”, desabafa.

Assalto
Quatro dias antes, 

no bairro Barreiro, um 
açougue também foi 
alvo de bandidos. Por 
volta das 11h50, quatro 
homens armados e em 
duas motos não se inti-
midaram com a presen-
ça de clientes no local e 
anunciaram o assalto. A 
ação durou dois minu-
tos e o dinheiro do cai-
xa, calculado em torno 
de R$ 500, foi levado.

Na ocasião, ninguém 
fi cou ferido e nenhum 
cliente teve prejuízo 
fi nanceiro. O local é 
monitorado por câme-
ras, mas o uso de ca-
pacetes e camisas de 
manga longa difi culta a 
identifi cação dos assal-
tantes. No dia seguinte 
e no mesmo bairro, um 
morador teve o veículo 
roubado quando chega-
va do trabalho.

“A gente trabalha com 
medo. Qualquer moto 
que passa, nós fi camos 
assustados. Não tem 
policiamento para dar 
conta de tudo isso”, fala 
Daniela Oliveira, pro-
prietária do comércio. 

O estabelecimento foi 
vítima de assalto pela 
segunda vez em dois 
anos e meio.

Furto em residên-
cia

André Caraschi, mo-
rador do bairro Mora-
da do Campo, sentiu 
na pele a insegurança 
ao ter sua casa invadi-
da e revirada. Na últi-
ma terça-feira (19), por 
volta das 18h, chegou 
em sua residência e en-
controu a fechadura da 
porta da sala estoura-
da. Ao entrar notou o 
guarda-roupa revirado 
e a ausência de vários 
objetos, entre eles, um 
notebook, um triciclo 
infantil, um ursinho de 
pelúcia, um pendrive e 
uma carteira vazia.

Caraschi relata que 
toda semana o bairro 
tem alguma ocorrência 
policial, seja furto em 
residência, roubo a um 
mercado próximo ou 
de veículo e que após o 
episódio teve que refor-
çar a segurança em sua 
casa. “(O bairro) Deveria 
ter mais atenção devido 
às ocorrências que tem 
acontecido no local”, la-
menta.

Ladrão x usuário de 
drogas

O Tenente Tayar, da 
Polícia Militar, afi rma 
que a corporação tem 
feito seu trabalho mes-
mo com o efetivo cada 
vez mais reduzido e o 
surgimento de novos 
bairros em Jaboticabal, 
o que acaba aumentan-
do a área de atuação. 
O patrulhamento tem 
sido intensifi cado em 
regiões com maior in-
cidência de crimes, se-
gundo ele.

Tayar explica que há 
modalidades diferen-
tes de ações criminosas 
que vão do ladrão “pro-
fi ssional” até o usuário 
de drogas, que furta 
para sustentar o pró-
prio vício. O primeiro 
é detectado em ações 

mais sofi sticadas, já o 
segundo em ações que 
levam a furtos “peque-
nos”. “A gente costuma 
dizer que a casa que foi 
“limpada” é ladrão mes-
mo, já uma casa que le-
vou objetos pequenos, 
que dá para carregar, é 
droga”, explica.

Comércio de usa-
dos

A segunda modali-
dade tem aumentado 
bastante e o tenente 
alerta para a receptação 
de produtos, que pode 
acontecer sem que a 
população se dê conta 
do crime cometido an-
teriormente. “Normal-
mente eles não trocam 
mais em ‘biqueira’, eles 
dão um jeito de vender 
para alguém para pegar 
o dinheiro e trocar por 
droga”, conta. “Às vezes 
você vai comprar al-
guma coisa e descobre 
que tem alguém ven-
dendo barato, usado ou 
semi-novo e pode ser 
produto ilícito. Só exis-
tem esses furtos por-
que existem comprado-
res”, alerta.

Tayar relata que a po-
lícia de Jaboticabal fez 
apreensão de armas nas 
últimas semanas e acre-
dita que esta e outras 
ações tenham colabo-
rado para que as ações 
criminosas sejam coibi-
das. Entretanto, orienta 

os moradores a difi cul-
tar a vida dos bandidos, 
seja com a instalação 
de equipamentos de se-
gurança ou no cuidado 
na hora de contratar 
serviços de terceiros “É 
preciso tomar cuidado 
com o prestador de ser-
viço, pois ele que acaba 
conhecendo sua rotina. 
Não é ele o maldoso, 
mas depois do traba-
lho, ele confi dencia al-
guma informação sua 
para alguém e a pessoa 
do lado ouve e se apro-
veita disso”, explica.

Atividade Delegada
Algumas ações do Go-

verno Municipal pode-
riam ajudar no combate 
ao crime em Jabotica-
bal. A Atividade Delega-
da, prometida pelo pre-
feito Raul Girio, em 
2013, por exemplo, não 
saiu do papel. Os poli-
ciais dariam total apoio 
à população no período 
que não estivessem tra-
balhando na Polícia Mi-
litar. As atividades de-
veriam ser compatíveis 
com as funções dos 
policiais e defi nidas en-
tre a SSP e cada cidade. 
A prefeitura teria um 
custo baixo, investin-
do apenas na hora tra-
balhada pelo policial, e 
o Estado custeando os 
demais custos. Seria o 
famoso “bico” legaliza-
do.

Câmeras de Monito-
ramento

Em 2012, Jaboticabal 
contava com 26 câme-
ras de segurança instala-
das em diversos pontos 
da cidade. O sistema de 
monitoramento servia 
para coibir e identifi car 
praticantes de atos cri-
minosos. Entretanto, as 
câmeras não passaram 
por manutenção e hoje 
o município não pos-
sui mais este avanço. “A 
gente já conversou sobre 
isso diversas vezes com 
o prefeito e ele deixa 
bem claro que, enquanto 
ele não conseguir pagar 
as contas básicas, ele 
não pode pagar outras”, 
afi rma Tayar.

Números do crime
Segundo dados da 

Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado, o 
número de roubos em 
maio mais que dobrou 
se comparado ao mês 
anterior, em Jabotica-
bal. Em abril, foram 18 
roubos. Já no mês se-
guinte o número saltou 
para 39.

O que também cha-
ma a atenção é o núme-
ro de furtos em maio 
comparado ao mesmo 
período no ano passa-
do. Enquanto em 2015 
foram registrados 64 
furtos, em maio deste 
ano foram contabiliza-
dos 146.
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Comemorando Bodas de Ouro (50 anos), com a  nobreza  de união que se mantém  forte e inaba-
lavel todos esses anos. PARABENS  a Benedito Neves e  Ignez Bassi Neves. Felicitações dos fi lhos 
e netos.


