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MISSÃO DADA É MISSÃO CUMPRIDA!
FIQUE SABENDO

Vazamento de esgoto já dura 7 meses, no Vale do Sol

Um vazamento de 
esgoto no bairro Vale 
do Sol expõe mora-
dores a vários riscos 
há mais de 7 meses. 
Em maio, o Jornal 
A GAZETA já havia 
alertado para o pro-
blema, mas nada foi 
feito. O vazamento 
ocorre a 100 metros 
dos condomínios 
Vida Nova I e II, que, 
em breve, devem ser 
habitados.

O Técnico em Meio 
Ambiente, Ricardo 
Miciano, alerta para 

Local fi ca a 100 metros de novos condomínios residenciais

As redes sociais e 
o aplicativo WhatsA-
pp têm sido grandes 
aliados nas eleições 
deste ano para os 
candidatos que que-
rem atingir os eleito-
res com propostas e 
promessas de campa-
nha. Entretanto, estes 
meios também são 
armas para atitudes 
criminosas, podendo 
causar transtornos 
para o candidato e o 

Publicações e montagens com o intuito de denegrir candidatos estão na mira da Justiça Eleitoral

ELEIÇÕES 2016: 
Ofensas e notícias falsas veiculadas na internet 

podem terminar em multa e até prisão

eleitor.
Tornou-se comum 

vermos perfi s reais e 
“fakes” no Facebook 
compartilhando mon-
tagens ou publicando 
notícias falsas sobre 
candidatos. No What-
sApp também virou 
rotina o mesmo tipo 
de conteúdo ser es-
palhado em grupos. 
Muitas pessoas até 
curtem e comparti-
lham, às vezes acre-

ditando ser verdade 
ou até mesmo saben-
do que é mentira. O 
problema é que mui-
tos não sabem que o 
“simples” comparti-
lhamento pode causar 
grandes problemas.

O Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE garan-
te que o eleitor é livre 
para se manifestar no 
período eleitoral.

os danos que o local 
pode sofrer. “Essa re-
gião tem como fun-
ção absorver com 
maior intensidade a 
água, por isso é clas-
sificada como Zona 
de Alta Permeabili-
dade - ZAP. Por con-
ta do tamanho e do 
tempo que esse va-
zamento vem ocor-
rendo, pode aconte-
cer a contaminação 
dos lençóis freáti-
cos”, afirma.

Instalada há 2 anos no aeroporto, empresa 
comemora expansão em Jaboticabal

Empresa do seg-
mento de manuten-
ção de aeronaves, a 
Aerocenter chegou a 
Jaboticabal há dois 
anos e não se arre-
pende nem um pouco 
pela escolha. Com o 
objetivo de conquis-
tar mais espaço no 
mercado, a empresa 
encontrou no muni-
cípio todo o suporte 
necessário e espera 
continuar crescendo 
nos próximos anos.

Antes de mudar 
para Jaboticabal, a 
Aerocenter estava se-
diada em Itápolis (SP), 
município onde o seg-
mento de aviação é 

Aerocenter veio de Itápolis e conseguiu aumentar número de clientes
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muito forte. Entretan-
to, a empresa precisa-
va crescer mais e na-
quela cidade não era 
mais possível. “Passa-
mos a procurar outra 
cidade, pois não ha-
via mais espaço para 
crescermos lá. Visi-
tamos Pederneiras, 
Barretos, Bebedouro, 
entre outras cidades”, 
revela o proprietário 
Guilherme Silva, de 
32 anos.

A Aerocenter pres-
tava serviços para 
clientes de Jabotica-
bal, que sugeriram 
a cidade como sede. 
Guilherme acatou a 
sugestão e gostou do 

que viu e ouviu quan-
do fez contato com o 
secretário de Indús-
tria da época, Valde-
mir Lutti, e demais 
responsáveis pelo se-
tor produtivo do mu-
nicípio.

Hoje a Aerocenter 
realiza seus traba-
lhos em um hangar 
no aeroporto e pos-
sui clientes de diver-
sas cidades e Estados. 
Paraná, Minas Gerais, 
Espírito Santo e Mato 
Grosso são alguns 
exemplos.

Há nove anos esta 
frase se perpetuava 
na voz do Capitão 
Nascimento no fi lme 

“Tropa de Elite”. Nes-
ta semana, ela ecoou 
em Jaboticabal. 

Na última edição 

do Jornal A GAZETA, 
na matéria “Buracos 
causam acidentes e 
deixam motoristas de 

Jaboticabal no preju-
ízo”, mostramos his-
tórias de pessoas que 
foram prejudicadas 

com as ruas esbura-
cadas da cidade.

A matéria também 
trouxe fotos de al-

guns locais críticos e 
mostrou o desabafo 
de alguns munícipes.
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3ª PALESTRA 
 “MOTIVAÇÃO E GESTÃO DE 

PESSOAS”

MISSÃO DADA É MISSÃO CUMPRIDA!

Aconteceu nesta sema-
na no dia 20 de setembro 
de 2016 às 19:30h na sede 
do SINCOMÉRCIO, a 3ª Pa-
lestra: “MOTIVAÇÃO E GES-
TÃO DE PESSOAS”, que foi 
ministrada pelo palestran-
te CESAR RENATO POLET-
TI, expositor e palestrante 
ligado ao SENAC. 

A palestra foi um su-
cesso e contou com a 
participação de 40 pes-
soas, todas integrantes 
das lojas do Comércio de 
Jaboticabal.

A palestra teve como 
objetivo, dar aos parti-
cipantes uma visão da 

Por Alexandre Rocha
Há nove anos esta 

frase se perpetuava na 
voz do Capitão Nasci-
mento no filme “Tropa 
de Elite”. Nesta sema-
na, ela ecoou em Jabo-
ticabal. 

Na última edição do 
Jornal A GAZETA, na 
matéria “Buracos cau-
sam acidentes e dei-
xam motoristas de Ja-
boticabal no prejuízo”, 
mostramos histórias de 
pessoas que foram pre-
judicadas com as ruas 
esburacadas da cidade.

A matéria também 
trouxe fotos de alguns 
locais críticos e mos-
trou o desabafo de al-
guns munícipes. Nesta 
semana, a Prefeitura 
realizou tapa-buracos 

importância do geren-
ciamento de pessoal e 
motivação para atingir 
padrão de qualidade na 
empresa. Todos os pro-
fi ssionais que exercem 
atividades de liderança 
dentro de sua empresa 
estão constantemente 
buscando soluções para 
tornar as equipes mais 
produtivas, focadas nas 
metas da área em que 
atuam e comprometidas 
com os objetivos estraté-
gicos da organização. 

A motivação de um 
empregado depende de 
suas necessidades den-

em alguns pontos da 
cidade e a nossa repor-
tagem foi conferir. Para 
nossa satisfação, crate-
ras na Avenida Carlos 
Berchieri e buracos na 
Avenida Pintos foram 

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

Senac Jaboticabal realiza 3ª Semana de Tecnologia da 
Informação

Evento é gratuito e já 
está com inscrições 
abertas

Aprimorar conheci-
mentos, atualizar-se 
com as necessidades 
do mercado e as novas 
tendências do setor são 
os objetivos da 3ª Se-
mana de Tecnologia da 
Informação, promovida 
pelo Senac Jaboticabal. 
O evento acontece entre 
3 e 6 de outubro, gratui-
tamente.

A primeira atividade 
aborda o tema As novas 
tecnologias no processo 
de inclusão digital de 
pessoas com defi ciência 
visual. A palestra apre-
sentará as mudanças e 
inovações em celulares, 
tablets e computadores 
para atender às necessi-
dades e inserir, cada vez 
mais, os defi cientes no 
mundo digital. Valdecir 
Kuhl, professor na Ins-
tituição Olhos D´Alma 
e idealizador do proje-
to Tocando as Palavras, 
falará sobre a importân-

cia dessa inclusão para 
o mundo globalizado, 
além de comentar o 
amadurecimento co-
mercial e funcional para 
esse público.

No segundo dia, João 
Paulo Borghi Geroldo, 
diretor de operações da 
SEVNA Seed, Programa 
de Aceleração de Star-
tups, explicará como 
funciona uma startup, 
com suas característi-
cas e formas de atuação. 

Redes Sociais como 
ferramenta de comuni-
cação e marketing é o 
tema da palestra da jor-
nalista Renata Massafe-
ra. Na ocasião, ela mos-
trará como o marketing 
digital é uma ferramenta 
poderosa de comunica-
ção e quais aplicações 
em redes sociais ajudam 
a alavancar uma marca.

A semana encerra com 
a palestra O Mercado de 
Trabalho e as Certifi ca-
ções em Tecnologia. O 
docente do Senac Fábio 
Pereira Nunes da Silva 
abordará a evolução do 
mercado tecnológico, as 

melhores certifi cações 
para cada área e a valo-
rização do profi ssional 
qualifi cado.

Todas as atividades 
são gratuitas e acon-
tecem das 19h30 às 
21h30. Para participar 
da 3ª Semana de Tecno-
logia da Informação os 
interessados devem se 
inscrever pelo Portal Se-
nac www.sp.senac.br/
jaboticabal. As vagas 
são limitadas. Mais in-
formações pelo telefone 
(16) 3209-2800.

Serviço:
3ª Semana de Tecno-

logia da Informação 
Data: 3 a 6 de outubro
Horário: das 19h30 às 

21h30
Informações e inscri-

ções: www.sp.senac.br/
jaboticabal

Local: Senac Jabotica-
bal

Endereço: Rua 24 de 
Maio, 831 – Centro

Telefone: (16) 3209-
2800.

Visita virtual a uni-
dade: https://goo.gl/
maps/iDYTc5MBKLU2 

luz 
que 
que 
no 
e realizar desejos, que não 
contribuem 
cionamento, 
amor 
injetamos 
em 
fazermos 
terceiras 
melhores 
um 
provas 
tamente 
créditos 
julgados 
bem 

tro de uma empresa, elas 
devem ser analisadas já 
que uns precisam de di-
nheiro e outros precisam 
de reconhecimento por 
parte da empresa e dos 
outros funcionários.

Dependendo do modo 
que o funcionário vê o 
incentivo, pode se tornar 
um fator de suma impor-
tância para o desenvolvi-
mento e rendimento de 
produção e fi nanceiro da 
empresa. 

Para que os funcioná-
rios se sintam motivados 
eles precisam: - 

Acreditar que devido 

tapados. 
A expectativa é que o 

trabalho continue sen-
do feito e as ruas esbu-
racadas de Jaboticabal 
deixem de causar trans-
tornos à população.

FIQUE SABENDO

conhecer é reconhecer.

longa dissertação do procu-
rador Deltan Dallagnol são 
ofensivos, são impróprios, 
são intoleráveis por toda 
consciência bem formada. 
Sim, foram duras aquelas 
palavras e podemos dizer 
como os discípulos a Jesus: 
“Quem as pode ouvir?”. Ora, 
se o cidadão comum se sen-
te assim ao ver desvelada 
com crueza substantiva e 
adjetiva a ampla organiza-
ção criminosa que saqueava 
o país, imagino o desconfor-
to que as denúncias causam 
a quem vê exibida em públi-
co a face hedionda do objeto 
de sua devoção.

o seu desempenho rece-
berão uma bonifi cação 
ou aprovação, somente 
dessa forma se sentirão 
motivados, pois terão a 
garantia de receber o que 
lhes foi prometido; 

Precisam se sentir se-
duzidos pelos benefi -
cios; elas devem ser de 
importante satisfação 
para quem vai recebê-la;  
Que o seu esforço é o es-

sencial para a empresa, 
que tudo o que o empre-
gado faz se torna de bom 
grado para seu emprega-
dor.

O evento que foi minis-
trado pelo SENAC, contou 
com a participação das 
diretorias da CDL E SIN-
COMÉRCIO o que trouxe 
maior brilho à palestra, 
mesmo porque são enti-
dades ligadas diretamen-

te ao manejo e adminis-
tração das empresas e 
comércio varejista

 - Comerciante, venha 
conhecer o trabalho de-
senvolvido e voltado 
diretamente à sua cate-
goria. O SINCOMÉRCIO, 
CDL e SENAC, parceiros 
neste projeto, lutam para 
que as expectativas dos 
comerciantes se tornem 
realidade, hoje e sempre. 
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São Paulo, referência!

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

COMO JULGAR O AMOR

Participei em São Paulo 
na última segunda-feira, dia 
19, de um evento coordena-
do pelo Centro de Lideran-
ça Pública (CLP) com apoio 
da BM&FBovespa em que 
foi divulgado o ranking de 
competitividade dos Esta-
dos, elaborado em parceria 
com a Consultoria Tendên-
cias e a Economist Intelli-
gence Group. Pelo segundo 
ano consecutivo, São Pau-
lo esteve no topo, ou seja, 

dos para a economia nacio-
nal. 

Quando comparado com o 
segundo e o terceiro lugares 
da lista – respectivamente 
Paraná (76,9 pontos) e San-
ta Catarina (74,3 pontos) -, 
lidera ainda na efi ciência da 
máquina pública com nota 
99,8 e no capital humano 
com nota 71,5. É extrema-
mente importante que te-
nhamos este tipo de análise 
em forma de ranking nacio-
nal, pois é uma ferramenta 
de diagnóstico que estimula 
os Estados e os líderes pú-
blicos a buscarem a melho-
ria da competitividade.

Além disso, auxilia as li-
deranças públicas a defe-
rirem políticas públicas e 
programas prioritários para 
seus governos. Este ranking 
tem referências internacio-
nais dos países da Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE). São indicadores 
utilizados para medir o ta-
manho do desafi o dos Esta-

somos levados pela mesma 
onda negativa, porque den-
tro de nós existe o amor. Nós 
não somos iguais, não cabe 
comparações nas ações e re-
ações,  dentro do modo de 
vivermos e de agirmos dian-
te dos problemas criados por 
nós, semelhança que vem à 
toda, diante dos encarnados 
e desencarnados. Não nos 
cabe um julgamento, que 
difere nos acontecimentos, 
que acontece com os outros, 
onde os modos de vivermos 
são bem diferentes e que 
precisam ser julgados, de 
formas e conteúdos que não 
atrapalhem o relacionamen-
to de seres que se conhecem 
numa ajuda mútua, num re-
lacionamento a curto e a lon-
go prazo. O que importa é o 
grau de intensidade do amor, 
na ligação natural de com-
portamento, valendo muito a 
intenção nos atos praticados.   

O julgamento de hoje está 
muitas vezes em contradição 
com os ontem. Tudo pode 
chegar a um denominador 
comum, quando houver um 
entendimento que tem que 

demonstrou que é o Estado 
mais competitivo de todo o 
Brasil.

Este ranking reúne uma 
série de fatores para mos-
trar exatamente o ambiente 
mais propício à realização 
de negócios, à implantação 
de empresas e ao desenvol-
vimento. São pilares como 
potencial de mercado, infra-
estrutura, capital humano, 
educação, sustentabilidade 
social, segurança pública, 
solidez fi scal, efi ciência da 
máquina pública, inovação 
e sustentabilidade ambien-
tal.

O Estado de São Pau-
lo soma 88,9 pontos no 
ranking, ganhando nota 
máxima no potencial de 
mercado, na inovação, na 
infraestrutura e na educa-
ção. Conseguiu essa coloca-
ção porque tem feito a lição 
de casa no que diz respeito 
particularmente à educação 
e à segurança, ao equilíbrio 
fi scal que tem conseguido 
mesmo em tempos delica-

Para o Amor fl orescer à 
luz da nossa presença, tem 
que ser forte bastante para 
que nada nos torne fracos 
no modo de julgar, pensar 
e realizar desejos, que não 
contribuem para um rela-
cionamento, onde exista um 
amor verdadeiro. Às vezes 
injetamos fontes negativas 
em nossas mentes, levando a 
fazermos comparações com 
terceiras que intenções, as 
melhores  possíveis. Cada 
um tem seu KARMA, com 
provas em caráter comple-
tamente diferente, existindo 
créditos e débitos a serem  
julgados e alienados, para o 
bem ou para o mal. Nós não 

dos sob o contexto interna-
cional.

Estamos falando de uma 
lista que analisa 65 indica-
dores divididos em 10 pi-
lares para a busca de boas 
práticas que possam ser 
aplicadas no Brasil. Uma 
iniciativa que confere com-
petitividade à administra-
ção pública, busca estabele-
cer um critério de efi ciência 
para que ela cumpra o seu 
dever.

Tudo isto, porém, não é 
obra do acaso, refl ete uma 
ação governamental que ao 
longo dos anos isto produ-
zirá!

E isso, como fi cou prova-
do, tem sido feito em São 
Paulo pelo nosso governa-
dor Geraldo Alckmin, que 
tem conduzido este traba-
lho com muita seriedade e 
austeridade. As despesas 
do Estado foram contidas, 
o que infelizmente não foi 
feito pela União, com seus 
gastos disparando.

O governo federal não 

ser questionado e estudado, 
para não chegarmos a um re-
sultado negativo e que não 
constrói nada, só prejudica, 
nos levando a tirar conclu-
sões que nos deixam cair 
em contradições, fontes  de 
orientações  adversas e nega-
tivas. Às vezes fazemos mui-
ta confusão sobre os fatos 
que acontecem, infl uencia-
dos por espíritos desencar-
nados, que não concordam 
com o modo de vivermos, 
agirmos e pensarmos, que-
rendo que exista um funda-
mento de separação e não de 
união. O amor nasce como 
uma semente, que cresce com 
o poder da união de espíritos, 
que se unem no tempo dos 
sonhos, ilusões e se transfor-
mam para a eterna aventu-
ra, de nascerem, para juntos 
formarem elos de luzes, que 
brilham, para iluminarem os 
caminhos que nos levam a 
DEUS.        

JESUS É O EXEMPLO DE 
AMOR E DO PERDÃO.                                 

A coragem tem de estar 
dentro de nós, para enfren-
tarmos as difi culdades que 

controlou suas despesas. 
Portanto, abriu-se aquilo 
que se chama de boca de 
jacaré, os gastos aumenta-
ram e a receita despencou. 
As despesas ultrapassam o 
Produto Interno Bruto (PIB). 
Isso não aconteceu em São 
Paulo porque houve uma 
contenção por parte do go-
verno de Geraldo Alckmin.

Um compromisso com a 
máquina pública e a socie-
dade traduzido em números 
da Secretaria da Fazenda 
paulista: nos últimos 12 me-
ses, a receita bruta somou 
R$ 152.246.547.361,98. 
A despesa totalizou R$ 
142.366.679.603,93. Ou 
seja, a receita líquida do 
Estado chega a quase R$ 10 
bilhões. 

Signifi ca um cenário posi-
tivo que não se aplica em ní-
vel nacional. Levantamento 
preliminar da arrecadação 
de impostos feito por espe-
cialistas em contas públicas 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), divulgado no último 

FIEL...

Pr. Anastácio Martins

Seja fi el ao Senhor teu 
Deus que te tirou da terra do 
Egito (mundo) e da casa da 
servidão (vícios), e não terás 
outros deuses diante Dele e 
não farás para ti imagens de 
escultura, nem de ouro, prata 

quando saíram do Egito, por 
isso eles fi caram dando vol-
tas no deserto por quarenta 
anos e não entraram na terra 
prometida, nem desfrutaram 
das boas coisas que Deus ha-
via preparado para eles, por-
que eles não foram fi éis ao 
Senhor Deus. Quando uma 
pessoa coloca outras coisas 
na frente de Deus, ela não 
consegue prosperar em nada. 
A vida dela é muito infeliz, 
ela pode ter muito dinheiro, 
fama, e outros privilégios 
que a sociedade lhe conce-
de, mas no fundo ela sempre 
será uma pessoa vazia e sem 

ou bronze, e não se curvarás 
diante delas, mas somente ao 
Senhor teu Deus adorarás e 
só a Ele servirás, e não se cur-
varás diante delas, porque Ele 
é o único e verdadeiro Deus, 
e Ele não divide a Sua glória 
com ninguém. Porém muitos 
não têm dado ouvidos à voz 
do Senhor e fazem tudo o que 
parece bom aos seus próprios 
olhos, sem saber que vão so-
frer, porque não querem obe-
decer à Palavra do Senhor e 
acabam pagando um preço 
caro por causa da desobedi-
ência. Os fi lhos de Israel não 
deram ouvidos à voz Senhor, 

esperança. Os fi lhos de Israel 
provaram isso na própria car-
ne, porque eles adoraram um 
bezerro de ouro ao invés de 
adorar ao Senhor Deus. Quan-
tos que não estão fazendo 
isso hoje, deixando de buscar 
o verdadeiro Deus, para bus-
car ajuda nos deuses falsos 
que não podem fazer nada 
por eles. Deus não suporta 
ver a sua criatura feita à sua 
imagem e à sua semelhança, 
se curvando diante de outros 
deuses. Isso é terrível! Muitos 
fazem, sem saber a verdade, 
por isso é muito importante 
ler a bíblia, ela tem resposta 

para todos as pergunta e nos 
ensina como servir e agradar 
ao Senhor Deus, Criador dos 
céus e da terra e tudo quanto 
nela existe. Ser fi el é guardar 
todos os mandamentos e obe-
decê-los com todo o coração, 
e não se desviar nem para di-
reita, nem para a esquerda, 
após outros deuses, o Senhor 
Deus te escolheu e te separou 
para ser somente Dele e ser-
ví-Lo, com um coração intei-
ro e uma alma voluntária. Se 
você entregar o seu caminho 
ao Senhor Deus e confi ar Nele 
e deixá-Lo ser o Senhor da 
sua vida, todas as bênçãos vi-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

rão sobre ti, e te alcançarão e 
você nunca terá falta de nada, 
porque o Senhor teu Deus es-
tará contigo por onde você 
andar. “Seja fi el!” Aquele que 
sofreu por você naquela cruz, 
carregando todos os teus pe-
cados! (Leia Deuteronômio 
20). Esta é a minha oração. 
Catedral do Povo De Deus. 
Avenida Benjamim Constant 
nº 789. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com 

dia 19, indica que a receita 
da União voltou a cair no úl-
timo mês.

O estudo mostra que o 
recolhimento de impostos 
e contribuições caiu 9% em 
agosto comparando-se ao 
mesmo período de 2015. Em 
julho, a queda foi de 5,8% 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado. Os tribu-
tos arrecadados por União, 
Estados e municípios passa-
ram de 34,42% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2014 
para 32,66% no ano passa-
do.

É neste delicado cenário 
nacional que o território 
paulista se destaca. Tem 
receita positiva, inova, in-
veste e acredita em um 
povo que desde sempre se 
compromete com o traba-
lho. Cumprimento e saúdo 
o governador Alckmin e va-
mos trabalhar para liderar 
todos os rankings e mostrar 
que sabemos driblar os de-
safi os e continuamos fortes, 
pujantes e comprometidos 
com o crescimento.

O que pudemos oferecer 
às pessoas foi, na verdade, a 
mesma pobreza do presépio 

 Monsenhor Jonas Abib

Queremos ser como o presépio de Belém

Que a Canção Nova 
e cada um de seus 
membros seja como 
o presépio de Belém

aparecem diante de nossas 
vidas, no trabalho, nos re-
lacionamentos, na família, 
onde devemos ter disciplina 
e educação. O esforço tem 
que existir, para vencermos o 
mundo das ilusões, e nascer 
as realidades. O amor é luz 
eterna da sabedoria. Quem 
ama, compreende, perdoa, 
trabalha para um mundo 
melhor. Devemos entender 
os semelhantes, cultivando 
o amor, auxiliando em silên-
cio, situações que se apre-
sentam, para encontrarmos 
os resultados positivos, que 
a cada passo nasce nos co-
rações bem formados. São 
fl ores e frutos na árvore da 
vida. Mas o amor é a raiz 
eterna, que cresce com von-
tade de encontrar o caminho 
duradouro da fé, esperança e 
caridade, que brilham no céu 
das ilusões.    

O AMOR É UM CAMINHO 
SEGURO.       

COMO CAMINHEIROS DO 
BEM, SEREMOS ETERNOS VIA-
JANTES.        

O AMOR NASCEU ONTEM, 
VIVE HOJE E NUNCA MORRE.        

Mais importante do que 
conhecer é reconhecer.

Sim, os fatos narrados na 
longa dissertação do procu-
rador Deltan Dallagnol são 
ofensivos, são impróprios, 
são intoleráveis por toda 
consciência bem formada. 
Sim, foram duras aquelas 
palavras e podemos dizer 
como os discípulos a Jesus: 
“Quem as pode ouvir?”. Ora, 
se o cidadão comum se sen-
te assim ao ver desvelada 
com crueza substantiva e 
adjetiva a ampla organiza-
ção criminosa que saqueava 
o país, imagino o desconfor-
to que as denúncias causam 
a quem vê exibida em públi-
co a face hedionda do objeto 
de sua devoção.

Percival Puggina

HOMENAGEM AOS PROCURADORES FEDERAIS DA LAVA JATO
A entrevista ainda esta-

va em curso e já começa-
vam os protestos. “Essas 
coisas não são feitas as-
sim!”, clamavam uns. “O 
Ministério Público foi lon-
ge demais!”, exaltavam-se 
outros. “A acusação deve 
simplesmente anunciar 
que encaminhou a denún-
cia e jamais produzir li-
belos públicos!”, profes-
soravam certos escolados.  
Mesmo entre os que con-
cordavam com a narrativa 
da acusação, havia quem 
reprovasse a contundência 
do discurso. 

No entanto, quanta lógi-
ca na decisão que os procu-
radores da operação Lava 
Jato tomaram! E com quan-

ta admiração ouvi e acolhi 
sua iniciativa! Há mais de 
dois anos, pondo em ris-
co a própria segurança, no 
torvelinho da maior inves-
tigação criminal da histó-
ria do país, eles combatem 
os poderes das trevas que 
atuam no topo da nossa 
ordem política, econômi-
ca e judiciária. Contrariam 
interesses hegemônicos. 
Seus investigados têm, ao 
estalo dos dedos, todo o 
dinheiro de que possam 
necessitar para quanto 
lhes convenha e todas as fa-
cilidades para agir fora e aci-
ma da lei. Não bastasse isso, 
Dallagnol e seus colegas en-
frentam, também, o carisma 
de Lula, as milícias de João 

Pedro Stédile, Guilherme 
Boulos e Vagner Freitas, e o 
escudo protetor que a prer-
rogativa de foro proporcio-
na aos principais indiciados 
da operação. 

Eles ouviram centenas de 
testemunhas. Setenta indi-
ciados relataram seus crimes 
e informaram o que sabiam. 
Empilharam dezenas de mi-
lhares de provas, relatórios 
e documentos. A repetição 
das fórmulas evidenciou ro-
tinas consolidadas ao longo 
dos anos. Os crimes eram re-
velados e confessados pelos 
benefi ciários, pelos autores 
e por seus operadores. Bi-
lhões de reais estão sendo 
devolvidos e reavidos. 

O Brasil que não é com-

prado com depósitos na Su-
íça nem com pratos rasos 
de lentilha, louva a ação da 
Lava Jato e aplaude Sérgio 
Moro. Mas sabemos todos e 
sabem ainda melhor os pro-
curadores que, assim como 
na italiana operação Mãos 
Limpas, o Congresso Nacio-
nal pode aprovar projetos 
que já tramitam e tornam 
inócuas suas apurações e 
denúncias. Sabem que seus 
inimigos agem no entorno 
e no interior do STF, dentro 
e fora do governo. Se o lei-
tor entendeu, há de ter visto 
que estão aí, devidamente 
alinhadas, grossas fatias do 
Executivo, do Legislativo e 
do Judiciário. E se entendeu 
completamente reconhecerá 

o imenso serviço que aque-
la coletiva prestou à Nação, 
com sacrifício e risco pes-
soal dos procuradores fede-
rais.

Não sei o que acontecerá 
nos próximos dias, mas quis 
escrever este artigo antes de 
o sabermos.

de Belém.
Nossos ambientes, alo-

jamento, lanchonete, refei-
tório, loja, o próprio rincão 
foram todos muito simples, 
pobres e até mesmo des-
confortáveis. Não pudemos 
dar a acolhida e o bem-estar 
que gostaríamos de oferecer 
a cada um. Mas, no coração 
da pobreza deste presépio, 
que é a Canção Nova, esta-
va a grande e única riqueza: 
Jesus, que todos pobres pas-
tores ou ricos e sábios reis 
magos puderam ver e ter, 
com Ele, um encontro pes-
soal. Graças a Deus, fi zemos 
o essencial e o fi zemos bem: 
mostramos Jesus a todos 
os que O quiseram ver com 
olhos simples e encontrá-Lo 
de coração aberto.Seu irmão,

 PROFESSOR BENÊ

ELEIÇÕES: OPORTUNIDADE 
DE PURIFICAÇÃO POLÍTICA

Quem não está sensibili-
zado com os descaminhos 
políticos de nossa Pátria?

De um lado o dinheiro, 
“chave de ouro” que ar-
romba o coração social e 
anula a consciência frater-
na, apodrecendo as estru-

turas da sociedade!
Infelizmente no pe-

ríodo da caça de votos, 
emporcalham-se ruas e 
praças, ouvidos são vio-
lentados com promessas 
de pseudos “limpadores” 
das imundícies políticas! 
Necessitamos, sim, do 
expurgo de inúteis mi-
lagreiros enjaulados em 
“partidos”  cultores da cor-
rupção! Torna-se urgente 
considerar o bem público 
e desprezar as  facções de 
grupelhos!

Registro partidário não 
canoniza “santos de bar-
ro”! Vamos entronizar nos 
altares da Pátria, quem 
está iluminado por uma 
“cidadania” autêntica!
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Por Alexandre Rocha
As redes sociais e o 

aplicativo WhatsApp 
têm sido grandes alia-
dos nas eleições deste 
ano para os candida-
tos que querem atingir 
os eleitores com pro-
postas e promessas de 
campanha. Entretanto, 
estes meios também 
são armas para atitudes 
criminosas, podendo 
causar transtornos para 
o candidato e o eleitor.

Tornou-se comum 
vermos perfi s reais e 
“fakes” no Facebook 
compartilhando mon-
tagens ou publicando 
notícias falsas sobre 
candidatos. No What-
sApp também virou ro-
tina o mesmo tipo de 
conteúdo ser espalha-
do em grupos. Muitas 
pessoas até curtem e 
compartilham, às vezes 
acreditando ser verda-
de ou até mesmo sa-
bendo que é mentira. O 
problema é que muitos 
não sabem que o “sim-
ples” compartilhamen-
to pode causar grandes 
problemas.

O Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE garan-

Publicações e montagens com o intuito de denegrir candidatos estão na mira da Justiça Eleitoral
te que o eleitor é livre 
para se manifestar no 
período eleitoral, des-
de que não ofenda a 
honra ou divulgue fa-
tos mentirosos sobre 
os candidatos. No capí-
tulo IV da resolução nº 
23.457/2015, o TSE tra-
ta sobre o que pode ou 
não na campanha inter-
net e deixa claro no pa-
rágrafo 1º, do artigo 21, 
a responsabilidade do 
eleitor. “A livre mani-
festação do pensamen-
to do eleitor identifi ca-
do na Internet somente 
é passível de limitação 
quando ocorrer ofensa 
à honra de terceiros ou 
divulgação de fatos sa-
bidamente inverídicos”.

O descumprimento 
deste artigo pode acar-
retar em multa e até 
prisão, é o que garante 
o Presidente da Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil – OAB, de Jabotica-
bal, Dr. André Luis Bot-
tino de Vasconcellos. “É 
livre a manifestação de 
pensamento, mas o li-
mite é a honra do can-
didato. A partir do mo-
mento que é publicado 
algo na internet ferindo 

ELEIÇÕES 2016: 
Ofensas e notícias falsas veiculadas na internet 

podem terminar em multa e até prisão

a honra dele a pessoa 
está passível às ações 
cíveis, comuns, inde-
nizatórias e criminais, 
que podem ser calúnia, 
injúria ou difamação”, 
afi rma.

Bottino explica que o 
candidato que se sen-
tir ofendido nas redes 
sociais ou aplicativos 
pode “printar” as publi-
cações feitas contra ele 
e pedir ao Juiz Eleitoral 
providências. Se acata-
do o pedido e compro-
vada a ofensa à honra, 
o autor pode ter que pa-
gar multa de R$ 5 mil a 
R$ 30 mil e até respon-
der por processo crimi-
nal, correndo risco de 
condenação.

“Geralmente, para 
não judicializar a 
questão e resolver 
amigavelmente, o can-
didato manda uma no-
tificação pedindo para 
que o conteúdo seja 
retirado. É uma forma 
de resolver sem acar-
retar maiores trans-
tornos para ele e algu-
ma consequência para 
a pessoa também”, ex-
plica

Perfis “fakes”

Criado para se pas-
sar por uma pessoa 
que não existe, os per-
fis fakes geralmente 
são criados para “ata-
car” o candidato. Mas 
eles também podem 
ser facilmente iden-
tificados por meio do 
IP, e o criador do perfil 
ser descoberto. Segun-
do Bottino, 20 dias é o 
suficiente para desco-
brir o autor. 

Os fakes se encaixam 
no artigo 24, do capí-
tulo IV, da resolução 
nº 23.457/2015. “É li-

vre a manifestação do 
pensamento, vedado 
o anonimato durante 
a campanha eleitoral, 
por meio da rede mun-
dial de computadores 
– Internet, assegurado 
o direito de resposta”.

“Se isso acontecer é 
ilícito esse identifica-
do com a quebra de IP, 
a pessoa pode sofrer 
uma multa eleitoral. 
Toda manifestação é 
permitida, desde que 
haja identificação, 
pois você poderá so-
frer as consequências 

do que está falando”, 
concluiu Bottino.

Embora a internet 
seja vista como uma 
“terra sem lei”, o sim-
ples compartilhamen-
to de algo inverídico 
faz com que o per-
fil que compartilhou 
tome para si parte da 
culpa por divulgar a 
inverdade.

Sendo assim, é ne-
cessário que as “pai-
xões partidárias” se-
jam deixadas de lado, 
e as inverdades não 
propagadas.

Instalada há 2 anos no aeroporto, empresa 
comemora expansão em Jaboticabal

Empresa do segmen-
to de manutenção de 
aeronaves, a Aerocen-
ter chegou a Jaboticabal 
há dois anos e não se 
arrepende nem um pou-
co pela escolha. Com o 
objetivo de conquistar 
mais espaço no merca-
do, a empresa encon-
trou no município todo 
o suporte necessário e 
espera continuar cres-
cendo nos próximos 
anos.

Antes de mudar para 
Jaboticabal, a Aerocen-
ter estava sediada em 
Itápolis (SP), município 
onde o segmento de 
aviação é muito forte. 
Entretanto, a empresa 
precisava crescer mais 
e naquela cidade não 
era mais possível. “Pas-
samos a procurar outra 
cidade, pois não havia 
mais espaço para cres-
cermos lá. Visitamos 

Aerocenter veio de Itápolis e conseguiu aumentar número de clientes

Pederneiras, Barretos, 
Bebedouro, entre ou-
tras cidades”, revela o 
proprietário Guilherme 
Silva, de 32 anos.

A Aerocenter prestava 
serviços para clientes 
de Jaboticabal, que su-
geriram a cidade como 
sede. Guilherme acatou 
a sugestão e gostou do 
que viu e ouviu quando 
fez contato com o se-
cretário de Indústria da 
época, Valdemir Lutti, 
e demais responsáveis 
pelo setor produtivo do 
município.

Hoje a Aerocenter 
realiza seus trabalhos 
em um hangar no aero-
porto e possui clientes 
de diversas cidades e 
Estados. Paraná, Minas 
Gerais, Espírito Santo e 
Mato Grosso são alguns 
exemplos. Segundo 
Guilherme, Jaboticabal 
está localizada na re-

gião central da aviação 
e vê grande potencial 
no município, que ga-
nhou com a Aerocenter 
geração de empregos, 
tributos, além de mo-
vimentar os setores de 
hotelaria e alimentação.

“Jaboticabal está sen-
do privilegiada. Acho 
que se o pessoal se 
dedicar um pouco nas 
próximas gestões o ae-
roporto tem muito a 
crescer”, afi rma.

Hoje, a empresa está 
homologada para reali-
zar manutenção em ae-
ronaves de pequeno e 
médio porte. A expecta-
tiva é crescer mais, ex-
pandindo o hangar e os 
modelos de aviões as-
sistidos. “A gente já tem 

cliente com determina-
do modelo de aeronave 
que infelizmente levam 
para outra ofi cina por-
que ainda não estamos 
homologados”, explica.

 “A gente busca me-
lhorar sempre. Vamos 
batalhar para que aqui 
se torne um aeroporto 
referência”, completou 
o empreendedor, que 
vê o aeroporto essen-
cial para o giro de capi-
tal na cidade.

Se em outros tem-
pos o Aeroporto Mu-
nicipal era visto como 
um local de lazer, 
hoje tem na geração 
de emprego uma for-
te proposta para vol-
tar sua movimentação 
rotineira.
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GENTE ESPECIAL
M a r c o s 

Antônio 

Gomes

O APAIXONADO MARCOS COWBOY
Por Alexandre Rocha
O mês de setembro para 

Marcos Antônio Gomes é 
de muita comemoração. No 
dia 10 completou 16 anos 
de rádio e na quarta-feira, 
21, comemorou 44 anos de 
vida. Sua trajetória até aqui 
é pautada na sua grande 
paixão: a música sertaneja.

Antes de se tornar locu-
tor de rodeio e ingressar, 
a convite de amigos, na 
rádio, o popular Marcos 
Cowboy, nome criado pelo 
amigo Carlos Brasa, foi pa-
deiro, auxiliar de topógrafo 

e dono de uma empresa de 
publicidade. 

Orgulha-se muito da 
infância vivida, principal-
mente por sempre estar na 
zona rural. Não teve luxos, 
mas também não passou 
por grandes “apertos”. É de 
uma família tradicional em 
Jaboticabal. Seu pai traba-
lhava na Usina São Marti-
nho para sustentar os qua-
tro filhos, enquanto a mãe 
cuidava da casa.

Foi na infância que des-
cobriu a musica sertaneja e 
nunca mais a deixou. Pas-

sou a viver dela de várias 
formas. Narrou rodeios em 
diversas cidades e Estados, 
depois passou a apresentar 
o “Cantinho da Viola” no 
rádio, e organizar eventos 
com duplas. Trouxe para 
Jaboticabal nomes conhe-
cidos como Lourenço e 
Lourival, João Mulato e 
Douradinho, João Mula-
to e João Carvalho, Pedro 
Bento e Zé da Estrada e Liu 
e Léo. “O sertanejo é uma 
história muito grande na 
minha vida. Faz parte de 
mim”, afirma.

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

Tudo começou en-
tre nós, quando eu te 
cumprimentava com 
bom dia, em segui-
da você sorria, com 
o tempo entramos 
na mesma sintonia, 
parecemos o sol e a 
lua juntos na mesma 
harmonia. Hoje gri-
to bem alto: você é a 
mulher que eu sem-
pre queria, eu te amo 
noite e dia. Ooo Vichi, 
Vichi,vichee!!! 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Guilherme Garcia

Com uma beleza rús-
tica, singular e traços 
fortes, Guilherme (22), 
tem estampado diver-
sos trabalhos e já tem 
em seu currículo uma 
lista de desfiles, ca-
tálogos de moda e até 
marca de óculos, além 
de um clipe musical 
que fez participação 
recentemente sendo 
o modelo principal. 
Cheio de carisma o 

rapaz apresenta uma 
grande desenvoltura 
e segurança em frente 
às câmeras, sentindo-
se muito à vontade.  
Ostenta em seu braço 
esquerdo uma  grande 
tatuagem que se des-
taca  em 1,91 de altu-
ra, além dos músculos  
e muito profissionalis-
mo. O ribeirãopretano 
do signo de peixe, atua 
há 1 ano na área e está 
animado e satisfeito 
com as experiências 
adquiridas ao longo 
dos trabalhos realiza-
dos. Atualmente Gui-
lherme está cursando 
a faculdade de Educa-
ção Física e pretende 
aproveitar as novas 
oportunidades como 
modelo.

Vamos ficar de olho 
nele!

Foto:Júnior Angeloti

Marcos é apaixonado 
pelos seis filhos e se sente 
quase completo com tudo 
o que já realizou na vida. O 
que falta? Narrar o rodeio 
de Barretos. Enquanto isso, 
ele segue fazendo a dife-
rença naquilo que tanto 
ama e agradecendo aqueles 
que o ajudaram. “Quero 
agradecer ao Gustavo e ao 
José Roberto Scandelai por 
me acolherem. Se estou no 
rádio de volta, hoje, é por 
causa deles, pessoas que 
são espelhos para a gente”, 
concluiu.

OLAVO GANGA FRIZZAS, desejamos que no dia 28 a 
comemoração existencial seja de solidariedade, agradáveis 
surpresas, forças renovadas, momentos marcantes e felizes, 
recheados de harmonia. PARABÉNS!

ANIVERSARIANTES

 ANDERSON R. MONTEDOR, desejamos que o dia 30 
lhe traga realizações esplêndidas, cheias de paz, harmonia e 
a certeza de um futuro promissor e feliz. PARABÉNS!

MARCELO  SOARES (FOGO), que a comemoração do 
dia 23, regada a inúmeras renovações, esperanças, surprê-
sas, alegrias e muitas felicidades, permaneça. PARABÉNS!

THOMAS FERREIRA, desejamos gratidão em abun-
dância e dádivas dos céus para enriquecer sua vida com 
amor, amizades, saúde, sucesso e paz. FELIZ ANIVERSÁ-
RIO TRANSCORRIDO NO DIA DE ONTEM (23).
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágra-
fo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre 
a transparência na gestão fi scal, CONVIDA  a população jaboticaba-
lense para AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Pro-
jeto de Lei nº 531/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
do Município de Jaboticabal para o exercício fi nanceiro de 2017, e dá 
outras providências (LDO), que será realizada no dia 27 de setembro 

de 2016, às 20h, na Câmara Municipal de Jaboticabal, localizada na 
Rua Barão do Rio Branco, nº 765.

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para 

análise no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br/site_jaboticabal)

Dr. Edu Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

Rubens Caiuby da Gama Junior
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

HELOINJET FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA BICICLETAS 
EIRELI - EPP torna público que recebeu da CETESB a Licença 
de Operação Nº 52002006, válida até 20/06/2019, para Peças e 
Acessórios para Bicicletas e triciclos não motorizados; fabricação à 
AVEVIDA MAJOR HILÁRIO TAVARES PINHEIRO, 2735, SO-
ROCABANO, JABOTICABAL/SP

GAZETA ESPORTES

Basquete adulto masculino da FAE vence e garante 
vaga nas fi nais da Liga de Basquete de Ribeirão Preto
A equipe de Basque-

te masculino, categoria 
adulto, da Fundação de 
Amparo ao Esporte (FAE), 
de Jaboticabal, conquis-
tou uma vitória importan-
te  no último domingo, 
dia 18. Jogando em casa, 
no Ginásio Municipal de 
Esportes Edno Pereira dos 
Santos, o Jatobá, sob a su-
pervisão do técnico João 
Pifer e da assistente técni-
ca Lucimara Silva, a equi-
pe de Jaboticabal venceu 
Orlândia pelo placar de 60 
x 45 e, consequentemen-
te, conquistou uma vaga 
nas fi nais da série ouro da 
Liga de Basquete de Ribei-
rão Preto.

Jaboticabal contou 
com os seguintes atletas: 
Clodoaldo, Lucas, Jean, 
Albert, Brunão, Gobatti, 
Henrique, Augusto, Ra-
phael, Vinicius, Norberto, 

José Augusto e Moacyr. 
O cestinha da partida foi 
o atleta da FAE Henrique, 
com 18 pontos.

A próxima partida e úl-
tima rodada do 2º turno 
para a equipe de basquete  
masculino de Jaboticabal 

acontecerá no próximo 
domingo, às 11 horas,  
no Ginásio Gigantão, em 
Araraquara. Nesta mes-
ma data, as equipes de 
basquete feminino da 
FAE, sub-17 e adulto, 
também enfrentarão as 

Thomazinho Produções 

Digitais está em atividades.

Contato:

(16) 9.9610-4371  ou 9.9790-5131

Paletes viram móveis na mão 
de talentoso artesão

Por Alexandre Rocha
O auxiliar de manu-

tenção Luciano do Car-
mo Borges, de 41 anos, 
tem dado uma lição de 
sustentabilidade e ta-
lento. Quando não está 
no trabalho, ele dedica 
o tempo na criação de 
móveis feitos com pa-
letes. 

Sofá, painéis, cadei-
ras, mesas, suportes 
para bebidas e casinha 
de cachorro são alguns 
dos objetos que ele con-
fecciona manualmente. 
“Algumas pessoas me 
procuram porque não 
acham quem faz isso 
na cidade”, conta.

Luciano descobriu o 
talento quando traba-
lhava em uma serralhe-
ria e tomou gosto pela 
coisa. Além de demons-
trar a habilidade com o 
artesanato,ele contri-
bui com a sustentabi-
lidade, ganhando e re-
aproveitando madeira 
encontrada na rua. “Eu 
faço móveis com mate-
rial que para muitos é 
lixo”, afi rma.

Ele espera que o ne-

Marcelo José Bordon
por Diogo Miloni
É injusto dizer que a 

passagem de Marcelo José 
Bordon, o conhecido za-
gueiro Bordon, pelo São 
Paulo serviu mais para 
fi ns fi nanceiros do que 
pelos objetivos técnicos. 
Contestado pela torcida, 
teve em sua negociação 
fonte de altas cifras para 
os cofres tricolores. Em 
2012, o beque aposentou-
se e foi anunciado como 
diretor de futebol do Bo-
tafogo de Ribeirão Pre-
to, cidade onde reside e 
mantém negócios imobi-
liários. 

Natural de Ribeirão 
Preto, o defensor nasceu 
em 7 de janeiro de 1976 e 

começou sua carreira nas 
categorias de base do São 
Paulo. À época, fez parte 
do “Expressinho Tricolor, 
equipe de jovens joga-
dores que venceu a Copa 
Conmebol de 1994, sob o 
comando de Muricy Ra-
malho.

Titular do clube do Mo-
rumbi até 1999, Bordon 
venceu também o Cam-
peonato Paulista de 1998, 
um ano antes de ser ven-
dido para o futebol euro-
peu. Sua negociação com 
o Sttutgart ajudou nas 
fi nanças do São Paulo e 
alçou sua fama para nível 
internacional.

O sucesso no futebol 
alemão lhe rendeu outra 

transferência, desta vez 
em 2004, para o Schalke, 
onde foi capitão até 2010. 
Com o fi nal de seu contrato 

vendo imóveis com localizações privilegiadas 
em relação ao Ribeirão Shopping.

APARTAMENTO com 80,20 m2, uma suite, um quarto, banheiro social, bo-
xes de blindex, cozinha/lavanderia conjugadas, sala ampla, varanda, armários nos 
quartos, banheiros e cozinha, dista 200 m do Liceu Albert Einsten e 400 m do 
Ribeirão Shopping, duas vagas de garagem. Rua José Curvelo da Silveira Júnior, 
435, 3º andar.Bairro Califórnia

SALA COMERCIAL  com 40 m2, com dois banheiros, social e privativo, 
vaga de garagem, em frente ao Ribeirão Shopping, Ibis Hotel e Trade Center, basta 
atravessar a avenida. Rua Raul Peixoto, nº 710, 1º andar. Bairro Califórnia/Ana 
Maria.

Falar  com Alberto tel. (16)997352333

Em destaque: Bordon e Devair Thomazinho 

com a equipe de Gelsenkir-
chen, foi passar duas tem-
poradas no futebol árabe, 
até se aposentar.

equipes sub-17 e adulto 
feminino da Fundesport/ 
Araraquara, no Ginásio 
da Pista, a partir das 14 
horas, sob a supervisão 
de João Pifer, Lucimara 
Silva, Nayhara Servidone 
e Luiza Lemos . 

gócio engrene e que em 
breve possa viver do 
próprio negócio. Para 
conhecer o trabalho de 
Luciano e encomendar 
algum produto confec-
cionado por ele, entre 
em contato pelo telefo-
ne (16) 99795-1443 ou 
pelo endereço Rua José 
Bonifácio, 200, Apare-
cida. 
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Vazamento de esgoto já dura 7 meses, no 
Vale do Sol

Por Alexandre Rocha
Um vazamento de es-

goto no bairro Vale do 
Sol expõe moradores a 
vários riscos há mais 
de 7 meses. Em maio, 
o Jornal A GAZETA já 
havia alertado para o 
problema, mas nada 
foi feito. O vazamen-
to ocorre a 100 metros 
dos condomínios Vida 
Nova I e II, que, em bre-
ve, devem ser habita-
dos.

O Técnico em Meio 
Ambiente, Ricardo Mi-
ciano, alerta para os 
danos que o local pode 
sofrer. “Essa região tem 
como função absorver 
com maior intensida-
de a água, por isso é 
classifi cada como Zona 
de Alta Permeabilidade 
- ZAP. Por conta do ta-
manho e do tempo que 
esse vazamento vem 
ocorrendo, pode acon-
tecer a contaminação 
dos lençóis freáticos”, 
afi rma.

Ao sair da boca de 
lobo, o esgoto percor-
re cerca de 300 metros 
em direção à Lagoa do 
Petta, importante ma-
nancial de Jaboticabal. 
Miciano chama a aten-
ção para a urgência do 
caso. “Alguma coisa 
precisa ser feita antes 
que outros problemas 
comecem a surgir”, dis-
se.

Próximo ao local exis-
te a captação de água 
da estiva, onde cerca de 
3 mil pessoas são be-
nefi ciadas. Onde ocor-
re o vazamento existe 
grande concentração de 
pernilongos e o cheiro 
ruim é forte. A região 
também tem em seu 
histórico constante fal-
ta de água.

Questionada sobre o 
assunto, a assessoria de 
comunicação não res-
pondeu à reportagem 
do Jornal A GAZETA até 
o fechamento desta edi-
ção.

Local fi ca a 100 metros de novos condomínios residenciais

Audiência Pública da LDO é na próxima terça-feira (27/09)
No próximo dia 27 de 

setembro, às 20 horas, 
a Câmara Municipal de 
Jaboticabal realiza uma 
audiência pública para 
discutir com a comuni-
dade a proposta da LDO 
para 2017. O encontro 
será na sede da Câma-
ra, na Rua Barão do Rio 
Branco, 765. O arquivo 
da LDO, com seus ane-
xos, está disponível 
para consulta no site 
da Câmara Municipal 
(www.camarajabotica-
bal.sp.gov.br/site_jabo-
ticabal), na seção “Links 
Úteis” da página inicial 

do endereço eletrônico.

Por que é importante? 
– É na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 
que se estabelece quais 
serão as prioridades 
para o ano seguinte. 
Para 2017, por exem-
plo, a previsão é de que 
o Governo Municipal de 
Jaboticabal tenha cerca 
de R$ 304 milhões no 
Orçamento. Além das 
indicações do Executi-
vo, cada vereador pode 
apresentar emendas 
parlamentares à pro-
posta orçamentária, de 

modo a aperfeiçoá-la. 
Ou seja, os vereadores 
podem, dentro dos pro-
gramas que o Executi-
vo defi ne previamente, 
acrescentar uma pro-
posta, como obras e/
ou equipamentos para 
manutenção e melhoria 
dos serviços públicos 
oferecidos, por exem-
plo. Os parlamentares, 
no entanto, não podem 
exceder o valor deter-
minado pelo Executivo.

Da mesma forma, é 
importante saber que 
o Orçamento se baseia 
em estimativas, ou seja, 

na prática, sua execu-
ção é uma possibilida-
de e não uma obrigato-

riedade. Para se fazer 
gastos, depende da ar-
recadação da receita, 

prioridades de governo 
e atendimento das me-
tas fi scais.

Projetos são aprovados por unanimidade e Câmara de 
Jaboticabal vota LDO na próxima sessão ordinária

O Plenário da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal aprovou por 
unanimidade, na se-
gunda-feira (19/09), os 
quatro projetos de lei 
constantes na Ordem 
do Dia. Dispensadas 
de segunda discussão 
e votação, as matérias 
seguem para sanção 
do Prefeito Municipal. 
A próxima sessão or-
dinária será no dia 03 
de outubro, com início 
previsto às 20h, quan-
do deve ser votada a 
proposta Orçamentária 
para 2017 (Projeto de 
Lei nº 531/2016).

A previsão é de que 
o Governo Municipal 
tenha cerca de R$ 304 
milhões no Orçamen-

to. Além das indicações 
do Executivo, cada ve-
reador pode apresentar 
emendas parlamentares 
à proposta orçamentá-
ria, de modo a aperfei-
çoá-la. Ou seja, os parla-
mentares podem, dentro 
dos programas que o 
Executivo defi ne previa-
mente, acrescentar uma 
proposta, como obras e/
ou equipamentos para 
manutenção e melhoria 
dos serviços públicos 
oferecidos, por exemplo. 
Os vereadores, no entan-
to, não podem exceder o 
valor determinado pelo 
Executivo.

Audiência Pública – 
No próximo dia 27 de 
setembro, às 20 horas, 
a Câmara realiza uma 

audiência pública para 
discutir com a comuni-
dade a proposta da LDO 
para 2017. O encontro 
será na sede da Câma-
ra, na Rua Barão do Rio 
Branco, 765. O arquivo 
da LDO, com seus ane-
xos, está disponível 
para consulta no site 
da Câmara Municipal 
(www.camarajabotica-
bal.sp.gov.br/site_jabo-
ticabal), na seção “Links 
Úteis” da página inicial 
do endereço eletrônico.

Ordem do Dia – Três 
das proposições rela-
cionadas e aprovadas 
na pauta de votação de 
segunda-feira (19/09) 
autoriza a alienação de 
imóvel dado em Con-
cessão de Direito Real 
de Uso, sendo duas no 
Loteamento “Carlos Au-
gusto Heiland”, à Dalva 
Pereira (Projeto de Lei 
nº 528/2016) e Odair 
José Pereira (Projeto de 
Lei nº 529/2016), res-
pectivamente, e outro 
no Parque 1º de Maio, a 
Lindolfo Gomes Macha-
do e Terezinha Botelho 
Machado (Projeto de Lei 
nº 530/2016). O quarto 
projeto aprovado deno-

mina o Sistema de Lazer 
do “Loteamento Jardim 
das Rosas II” de Atira-
dor Jhonatas Natanael 
Cardoso (Projeto de Lei 
nº 534/2016).

Tribuna Livre – Antes 
da sessão, Maria Isabel 
Moretti Soares, repre-
sentando os bairros Mo-
rada Nova, Jardim do 
Ipê, Parque dos Laran-
jais e Morada do Cam-
po, utilizou a Tribuna 
Livre para falar sobre 
as formas de uso e ocu-

pação das áreas institu-
cionais públicas, áreas 

verdes e privadas dos 
bairros da cidade.
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