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Prefeitura troca bomba e abastecimento de água 
está totalmente normalizado 

A Prefeitura de Ja-
boticabal e o SAAEJ 
(Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jabo-
ticabal) passaram os 
últimos dias em uma 
força-tarefa para tro-
car uma bomba que 
abastece os bairros 
da região mais alta da 
cidade. Após limpe-
za mecânica e quími-
ca do local, o poço da 
rodoviária já voltou a 
bombear água. O abas-
tecimento voltou inte-
gralmente normaliza-
do na sexta-feira (20).

O prefeito José Car-

População colaborou e economizou durante toda a semana
los Hori era só elo-
gios ao desempenho 
da equipe e, em es-
pecial, da população. 
“Fomos às rádios, pe-
dimos economia e o 
uso racional da água. 
Quanto menor fos-
se o desperdício nos 
demais bairros, mais 
dias de abastecimento 
teriam os moradores 
da região afetada. Foi 
muito gratifi cante ver 
como todos se uniram 
para não faltar água 
na cidade.

No fi nal de janeiro e 
início de fevereiro, o 
Museu Histórico Aloí-
sio de Almeida prepara 
duas exposições para 
o público: a coleção 
permanente de Etnolo-
gia e Arqueologia, com 
uma nova organiza-
ção do acervo, e uma 
exposição temporária 
que conta a história da 
Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro. As 
peças estarão disponí-
veis a partir de  23 de 
janeiro.

“Queremos propor-

Duas exposições agitam ! nal de janeiro no Museu Histórico 
Museu Histórico conta a história da Companhia Paulista de Estradas de Ferro

cionar um fi nal de 
férias diferente, com 
uma exposição iné-
dita que conta uma 
parte importante de 
nossa história. O pú-
blico também poderá 
conhecer as mudan-
ças em nossa coleção 
permanente de Etno-
logia e Arqueologia, 
dando mais destaque 
e visibilidade ao acer-
vo”, afi rma o diretor 
de cultura, Zé Mário 
de Oliveira.

Hori assina convênio 
do Vivaleite 

Autoridades de 25 
cidades da região as-
sinaram convênios 
com o governo do Es-
tado de São Paulo, na 
segunda-feira (16), 
no Palácio Rio Bran-
co, em Ribeirão Pre-
to (SP). O secretário 
de Assistência Social, 

Parceria entre prefeitura e governo do Estado 
garante melhor atendimento da população carente

Floriano Pesaro, e o 
prefeito de Jabotica-
bal, José Carlos Hori, 
assinaram o termo de 
repasse para ações 
socioassistenciais.

Para Hori, os recur-
sos chegam em bom 
momento. “São R$ 237 
mil destinados ao pro- Leia + Pág. 4

grama VivaLeite. A par-
ceria Prefeitura-Estado 
é fundamental para 
manter nossas crian-
ças carentes de 6 me-
ses a 5 anos e 11 me-
ses saudáveis e bem 
alimentadas”, diz. 

VAMOS RELEMBRAR?!

Nesta edição do 

Jornal A GAZETA de 

1980, destacamos um 

dos nomes que faria 

história na politica 

de Jaboticabal: Adail 

Aléssio de Simoni.

Adail, em sua épo-

ca de presidente da 

Câmara Municipal de 

Jaboticabal, se tornou 

um dos  vereadores 

mais notáveis na po-

lítica, chegando até 

mesmo à presidência 

do Poder Legislativo 

com extremo desta-

que, prestando eleva-

díssimos serviços.
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FIQUE SABENDO

Troca de lâmpadas queimadas 
prossegue 

Após Córrego Rico, 
lâmpadas queimadas de 
quatro bairros da cidade 
estão sendo trocadas pela 
Secretaria de Obras e Ser-
viços Públicos. As equi-
pes atuam no Sorocabano, 
Planalto Itália, Cohab II e 

Cidade Jardim. O trabalho 
continua intenso nos pró-
ximos dias.

Jaboticabal possui lâm-
padas com problemas em 
todos os bairros. “Recebe-
mos a cidade, no dia 01 de 
janeiro, com inúmeros pro-

blemas elétricos. A popu-
lação espera há meses por 
uma simples troca de lâm-
pada. Imediatamente co-
locamos nossa equipe nas 
ruas e trabalhamos no tra-
balho em atraso”, informa 
o prefeito José Carlos Hori, 
que completa: “Após recu-
perar nosso parque elétrico 
vamos trabalhar na manu-
tenção. Nossa Jaboticabal 
voltará a ser bem cuidada”.

Mesmo com pouco ma-
terial elétrico em estoque 
a prefeitura trabalha para 
trocar o maior número 
de lâmpadas queimadas. 
“Nos próximos dias ou-
tros bairros serão aten-
didos para garantir mais 
segurança nas ruas e ave-
nidas”, afi rma o secretário 
de Obras e Serviços Públi-
cos, José Carlos Abreu.

A troca é feita utilizan-
do um caminhão especial. 
O Departamento de Trân-
sito pede atenção aos mo-
toristas que trafegam por 
esses bairros.

Procon atende 
em novo endereço

O Paço Municipal ofere-
ce mais serviços à popu-
lação em um só lugar. A 
partir de quinta-feira (19), 
o Procon volta a atender 
no prédio da Prefeitura, 
no andar superior, das 8h 
às 17h, sem intervalo. O 
telefone provisório é (16) 

Horário de atendimento também foi ampliado
3209-3322 – Ramal 3333.

Para esclarecer dúvidas 
ou dar início a algum pro-
cesso é necessário apre-
sentar xérox de todos os 
documentos que compõem 
a reclamação, como notas 
fi scais, ordem de serviços, 
contratos, boletos, termos 
de garantia, etc. “Estamos 
à disposição para mediar 
impasses entre o consu-
midor e o fornecedor, ga-
rantindo os direitos do 
cidadão. Basta procurar o 
Procon com os documen-
tos e formalizar o pedido”, 
esclarece a advogada e di-
retora do Procon, Patrícia 
Tereza Pazani.

Temporariamente, a 
equipe atende por um ra-

mal interno na prefeitu-
ra, até a transferência da 
antiga linha de telefone. 
“Nosso canal de comuni-
cação continuará o mes-
mo, o (16) 3204-3500”, re-
força a diretora.

O Procon de Jaboticabal 
elabora e executa políti-
cas de proteção do consu-
midor. O atendimento tem 
por objetivo resolver de 
forma amigável, junto aos 
fornecedores, as reclama-
ções. O órgão é vinculado 
à Secretaria de Governo e 
conveniado com a Funda-
ção Procon São Paulo.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-3322 – 
Ramal 3333.

Proprietários devem limpar 
terrenos até o dia 09

A Prefeitura de Jabotica-
bal segue a megaoperação 
para deixar a cidade orga-
nizada. Simultaneamen-
te a limpeza nos bairros, 
operação tapa-buraco e 
nova sinalização de solo, 
a Secretaria de Planeja-
mento começará a autuar 
os donos de terrenos que 
não roçarem os locais. A 
multa é de R$ 500.

É importante frisar que, 
além de ser multado, o 
proprietário deverá arcar 
com as despesas da lim-
peza realizada pela Secre-
taria de Obras e Serviços 
Públicos – R$ 0,9636 o 
m2. Todos as informações 
foram amplamente divul-
gadas pela imprensa e no 
Jornal Ofi cial.

A ação pertence ao pro-
jeto Cidade linda é cidade 
limpa. “Já nesses primei-

Quem descumprir será multado e pagará pela limpeza da Prefeitura

ros dias é possível ver 
nossa Jaboticabal com 
cara nova. A Prefeitura 
está fazendo a sua parte, 
cuidando das praças, jar-
dins e ruas. Mantendo os 
terrenos particulares ca-
pinados nossa cidade fi -
cará ainda melhor. Juntos, 
vamos deixar Jaboticabal 
ainda mais encantadora”, 
afi rma o prefeito José Car-
los Hori.

Muretas e calçadas – 
A prefeitura orienta os 

proprietários sobre a 
construção de muretas 
e calçadas nos terrenos. 
“Principalmente nas regi-
ões de grande movimento, 
a construção das muretas 
e calçadas é fundamental 
para a segurança dos pe-
destres. Existe o modelo 
de calçada ecológica que 
também pode ser adotada 
nesses locais”, declara o 
secretário de Obras e Ser-
viços Públicos, José Car-
los Abreu.

VAMOS RELEMBRAR?!

Centro de Educação Ambiental passa por 
reforma

A Prefeitura de Jabotica-
bal trabalha para moderni-
zar a estrutura e os proje-
tos do Centro de Educação 
Ambiental Dr. Paulo Dona-
to Castelani – CEA. O local 
ganhará espaços sustentá-
veis e aconchegantes para 
recepcionar alunos de 
todas as idades. As obras 
devem ser concluídas no 
mês que vem.

O CEA ganhará uma 
horta educativa, sistema 
de hidroponia [cultivo de 
verduras na água], aque-
cedor solar sustentável, 
minhocário, composta-
gem e um sistema de cap-
tação de água. “Nosso pré-
dio será mais sustentável, 
com ambientes que cons-
cientizem os alunos de 
forma mais concreta e lú-
dica. Vamos reestruturar 

Obra foi possível devido parceria com a Coplana 

todas os projetos e ações 
para os estudantes volta-
rem a frequentar o CEA e 
sairem repletos de conhe-
cimento para disseminar 
aos amigos e familiares”, 
afi rma o coordenador, Ri-
cardo Miciano.

O projeto é fruto de 
uma parceria da Prefeitu-
ra, através da Secretaria 
de Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente 
e a Coplana - Cooperativa 

Agroindustrial.
O CEA tem como ob-

jetivo contemplar suas 
quatro dimensões: espaço 
físico, equipamentos e en-
torno; equipe educativa; 
projeto político-pedagó-
gico e estratégias de sus-
tentabilidade. Desde de-
zembro de 2006, o órgão 
da esfera municipal é um 
ponto de partida para de-
bates e aulas de educação 
ambiental.

Educação abre inscrições para o EJA

Interessados devem 
procurar as EMEBs Nossa 
Senhora Aparecida, Milton 
Matos Braga, Carlos Nobre 
Rosa, Paulo Freire, Tere-
sa Noronha de Carvalho 

(Córrego Rico) e Florassu 
Fernandes (Lusitânia)

Os alunos interessados 
em cursar as aulas do En-
sino Fundamental I – anti-
ga 4ª série – devem procu-

rar uma das unidades de 
ensino de Jaboticabal. 

“Jaboticabal oferece 
oportunidade para àque-
les que não tiveram chan-
ce de estudar na infância. 
Basta procurar uma das 
unidades com os docu-
mentos necessários”, in-
forma o secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte e 
Lazer, Adilson Martins.

São necessárias as foto-
cópias do RG, CPF e com-
provante de residência. 
Mais informações pelo te-
lefone (16) 3202-4366.

Ruas do Socorabano, Planalto Itália, Cohab II e Cidade 
Jardim estão muito mais seguras

Fiscalização de som atende em novo telefone

A Prefeitura de Jaboti-
cabal está com novo te-
lefone para a fi scalização 
de perturbação de sosse-
go público. Quem precisar 

acionar o serviço deve li-
gar para (16) 99713-4026.

“Vivemos em sociedade 
e devemos respeitar o pró-
ximo. A Lei de Perturbação 
do Sossego Público defi -
ne o limite de 80 decibéis 
como limite tolerável. A 
fi scalização está fazendo 
o seu trabalho e autuando 
os infratores”, afi rma o se-
cretário de Planejamento, 
Paulo Polachini.

Fique atento – Os pro-

prietários de veículos tam-
bém podem ser multados 
caso ultrapassem o limite 
de 80 decibéis. A multa 
aplicada foi estipulada em 
150 UFESPs – aproximada-
mente R$ 3.760 – em caso 
de reincidência, a multa 
será aplicada em dobro.

Os estabelecimentos 
comerciais reincidentes 
podem inclusive ter o Al-
vará de Funcionamento 
cassado. 

O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias na semana

Nesta edição do jornal 
A GAZETA de 1980, desta-
camos um dos nomes que 
faria história na política 
de Jaboticabal: Adail Alés-
sio de Simoni.

Adail, em sua época de 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, se 
tornou um dos  vereado-
res mais notáveis na polí-
tica, chegando até mesmo 
à presidência do Poder 
Legislativo com extremo 
destaque, prestando ele-
vadíssimos serviços pela 
honradez e perfeita orga-
nização.

HÁ 37 ANOS
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TEMOS QUE CONHECER A RAZÃO DA VIDA

anteriores, num passado que 
deixou marcas gravadas no 
seio das vidas sucessivas. Se 
nós retardarmos o progresso, 
para chegarmos à evolução, 
deixamos para traz inúme-
ras oportunidades, que nos é 
oferecida, para caminharmos 
pelos mundos da redenção 
espiritual. Os deveres do ho-
mem nascem na proporção 
dos direitos. Temos que ser 
trabalhadores e cumprido-
res de nossas obrigações, 
dentro da reforma íntima, 
conhecermos a nós mesmos. 
O amor constrói a certeza de 
que DEUS existe, nascendo à 
fé, como recurso do perdão, 
com humildade, nós temos 
que lutar e vencer.               

Quanto mais preparado for 
o espírito, maior é o desejo 
de ajudar o seu semelhan-

A falta de conhecimentos 
e de estudos atrasa a evolu-
ção. Precisamos dispor de 
atributos morais para ven-
cermos nossas provas, onde 
encarnados, precisamos so-
breviver e vencermos a ig-
norância. O espírito é força, 
é inteligência e poder. Pre-
cisamos viver para resgatar 
dividas contraída em vidas 

te a crescer. Tempo perdi-
do não se recupera. A moral 
de um povo se apresenta na 
sua constituição espiritualis-
ta, nos bons costumes e na 
disciplina, de meios que são 
saudáveis. Cada um tem uma 
evolução. O livre arbítrio, na 
escolha do bem ou do mal  - 
traz profundas modifi cações 
no modo de pensar e agir 
diante das situações que se 
apresentam, para vencermos 
a ignorância,                 

Para resolvermos nossos 
problemas, temos que ra-
ciocinar, tendo um poder de 
investigação, de distinguir o 
racional do absurdo, o lógico 
do ilógico, o certo do duvido-
so. A sua função é a de  escla-
recer e explicar. O livre arbí-
trio é uma faculdade que foi 
dada a todos nós, para con-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

É o Senhor quem revigora 
a nossa fé para aproveitar-
mos toda a maravilha que 
é a Eucaristia. “Aquele que 

 Monsenhor Jonas Abib

Como permanecer no Senhor?

“Aquele que come 
a minha carne e 
bebe o meu sangue 
permanece em mim 
e eu nele”

duzirmos, por nós mesmos, 
com liberdade e independên-
cia, para que todos pensem e 
saibam julgar, tomar iniciati-
vas, diante dos problemas.                       

VONTADE MAL EDUCADA  
Provem da preguiça pouco 

caso, para com as coisas sérias 
da vida e o universo inteiro é 
uma ofi cina de trabalho perma-
nente e duradouro. A sobrevi-
vência requer de todos, muito 
trabalho, renuncias e disciplina. 
Nós nunca devemos nos abater.     

AS FORÇAS DO MAL NUNCA 
PREVALECERÃO ÀS DO BEM      

Assim devemos raciocinar 
para vivermos. Vamos orar e  
mentalizar em maior escala 
na hierarquia de valores. SO-
MOS ETERNOS TRABALHADO-
RES PARA UM MUNDO MAIOR.

come a minha carne e bebe 
o meu sangue permanece 
em mim e eu nele. ”Nunca 
compreenderemos como 
o Senhor dá Seu Corpo e 
Sangue na forma de pão e 
vinho. Será sempre um mis-
tério da fé! Mas Ele, saben-
do disso, veio em auxílio à 
nossa fraqueza e increduli-
dade. É por isso que reali-
zou prodígios, para que pu-
déssemos aceitar, com mais 
facilidade, para que a nossa 
inteligência não ficasse no 
escuro. Por isso, Jesus an-
dou sobre as águas, mul-
tiplicou os pães, apareceu 
aos apóstolos após a Sua 
Ressurreição; tudo para que 
soubéssemos que Ele tem 
o poder de realizar aquilo 
que realizou na Eucaristia. 
Busque os sacramentos e, 
de modo especial, a Euca-
ristia.

Seu irmão,

O desperdício e a fome

ALÔ, BRASÍLIA, QUE VERGONHA!

O Governo do Estado e a 
Prefeitura de São Paulo inte-
grarão suas ações de abaste-
cimento para garantir à po-
pulação uma oferta maior de 
produtos agropecuários de 
qualidade. Por meio de nos-
sa Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, atuaremos 
junto ao Executivo paulista-
no também para incentivar a 
adoção de hábitos alimenta-
res mais saudáveis.

Essa união de esforços é 
extremamente pertinente 
quando fazemos uma análise 
da questão da alimentação. 

Em artigo anterior, com o 
título Cria Cuervos, mostrei 
como o Brasil foi se tornan-
do um criatório de maus 
cidadãos, de patifes, men-
tirosos, velhacos, corrup-
tos, traiçoeiros e dirigentes 
de igual perfi l. Os cuervos, 
afi rmei, são criados por 
quantos chamam bandido 
de herói e herói de bandido, 
combatem a polícia, riem da 
lei, proclamam a morte da 
instituição familiar, ridicu-
larizam a virtude, aplaudem 
o vício, enxotam a religião, 
desautorizam quem educa 
ou usam a Educação para 
fazer política, e relativizam 
o bem e a verdade.

Observe as movimenta-
ções para eleição da pre-

Nos lares latino-america-
nos, o desperdício é de 10% 
com cereais, 10% frutas e 
vegetais, 6% carne, 4% leite, 
4% peixe e frutos do mar, 2% 
oleaginosas e leguminosas e 
4% raízes e tubérculos. 

Por exemplo, a produção 
de tubérculos e raízes so-
mou 1,9 bilhão de dólares 
em 2013, enquanto perdas 
e desperdícios totalizaram 
202,9 milhões de dólares – 
10,38% da produção total. 
Somente na cadeia produtiva 
da batata, o desperdício con-
some 10%.

Para se ter uma ideia, 
este número representou 
em 2013 aproximadamente 
381,5 mil toneladas de ba-
tata no lixo - montante que 
seria sufi ciente para suprir 
naquele ano toda a demanda 
por importações dos países 
do Leste da África, Ásia Cen-
tral, América do Sul ou, ain-
da, do Leste Asiático.

No trigo, perdas e desper-
dícios somam quase 12% do 
que é produzido, dos quais: 
50,8% na produção, 42,4% 
nas cooperativas (armaze-

que se desenrolou a esca-
brosa parte deliberativa da 
sessão. Do segundo, é dito 
que representa o centrão, 
grupo de deputados do bai-
xo clero, cuja principal ati-
vidade parlamentar seria 
usar os votos e o poder do 
bloco para intercambiar fa-
vores que, na maior parte 
dos casos, não se distin-
guem de meros negócios. 
Tudo indica que estamos li-
dando com títulos de estam-
pado valor de face.

A essas alturas, impõe-se 
perguntar se não há naque-
le plenário alguém com es-
tatura para o cargo. É claro 
que há. E não são poucos, 
embora não sejam muitos 
nem em número sufi ciente, 

O mundo demandará mais 
comida, precisamos aumen-
tar a produtividade – sem 
deixar de lado a preservação 
ambiental e a segurança dos 
alimentos – ao mesmo tem-
po em que devemos também 
combater o desperdício.

Estudos da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
projetam em 60% o aumento 
necessário na produção agro-
pecuária para atender uma 
população estimada em 9 
bilhões de pessoas até o ano 
de 2050. Mas há um grave 
problema no enfrentamento 
deste desafi o: o desperdício.

Enquanto uma em cada 
nove pessoas no mundo so-
fre de fome ou má-nutrição, 
um terço de toda a produ-
ção mundial de alimentos é 
perdido e/ou desperdiçado 
a cada ano. 50% no transpor-
te, 10% na colheita, 30% nos 
centros de distribuição e 10% 
na comercialização e no con-
sumo fi nal. É o resultado de 
práticas de produção, logísti-
ca e consumo pouco susten-
táveis, como aponta recente 
estudo da Basf.

sidência da Câmara dos 
Deputados. Quem for esco-
lhido pela maioria de seus 
pares, além de comandar a 
Casa e exercer várias outras 
atribuições importantes, 
será o substituto eventual 
do presidente da República. 
A disputa se trava entre Ro-
drigo Maia e Jovair Arantes. 
O primeiro dirigiu aquela 
sinistra sessão em que - for-
çando um poquito pero no 
mucho a expressão - as dez 
medidas contra a corrupção 
se transformaram em regras 
desmedidas a favor dos cor-
ruptos. E fez o possível, Ro-
drigo Maia, para que tudo 
acontecesse conforme arti-
culado nos bastidores, in-
clusive o tardio horário em 

nagem), 42,2% no transporte 
entre a fazenda e a cooperati-
va e 2,6% no transporte entre 
a cooperativa e o moinho.

As maiores perdas e des-
perdícios ocorrem nas ca-
deias produtivas de frutas 
e legumes, principalmente 
pelo fato de essas culturas 
serem altamente perecíveis. 
Em média, nas 10 maiores ca-
pitais brasileiras, o consumo 
anual per capita de vegetais é 
de 35 kg, enquanto o desper-
dício per capita é de 37 kg.

O tomate é um dos exem-
plos mais destacados. A esti-
mativa é de que mais de 2,27 
milhões de toneladas do fru-
to foram desperdiçados em 
2013 no Brasil: 20% na pro-
dução, 20% processamento 
e embalagem, 12% na distri-
buição, 10% no pós-colheita e 
10% no consumo. É um valor 
que representa 54% da pro-
dução brasileira total para o 
mesmo ano, número maior 
que a produção total de to-
mates de países como a Indo-
nésia, Filipinas, Tailândia e 
Paraguai no ano de 2013.

Afora toda a questão moral 

os homens e mulheres que 
honram seus mandatos e os 
exercem com integridade, 
voltados ao bem do país. No 
entanto, eventuais dispo-
sições para concorrer à li-
derança maior da casa, que 
entre eles surjam, tropeçam 
num grande obstáculo. Nes-
se parlamento dominado 
por indivíduos de péssimo 
caráter é muito difícil a uma 
pessoa de bem articular, ao 
seu redor, um grupo que 
viabilize suplantar, em vo-
tos, os atuais disputantes. 
Sei que há iniciativas. To-
mara que funcionem. Mas o 
cenário que desenho é real.

A sociedade que cria cor-
vos é a mesma que os elege. 
E a experiência já mostrou 

e ética que envolve o desper-
dício de alimentos, esse ma-
terial orgânico jogado fora 
gera impacto ambiental, eco-
nômico e social. O descarte 
gera níveis demasiadamente 
altos de CO2 – cerca de 3,3 
bilhões de toneladas por ano 
– e agrava o efeito estufa.

Essa parceria que o go-
vernador Geraldo Alckmin 
e o prefeito João Dória ofi -
cializaram no último dia 9 
tem como objetivo ampliar 
as opções de abastecimento 
para a população paulistana 
com opções como o Progra-
ma Horta Educativa, da nos-
sa Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, que desen-
volve hortas onde crianças 
e adolescentes aprendem a 
plantar os alimentos que fa-
zem bem à saúde.

Queremos fomentar o con-
ceito de agricultura urbana 
ou periurbana, incentivando 
o cultivo de alimentos em 
espaços menores e dentro 
de ambientes urbanos. Am-
pliaremos o projeto estadual 
Bom Preço do Agricultor na 
capital paulista, possibilitan-

que, no atual quadro insti-
tucional e moral do país, se 
o Poder Judiciário não afas-
tar do poder os criminosos, 
não há lei de “fi delidade 
partidária”, nem da “fi cha 
limpa”, nem projeto das 
“dez medidas”, nem o que 
mais ocorra à criatividade 
nacional, que consiga apri-
morar o tipo de representa-
ção política da nossa socie-
dade. Chega a ser ridículo. 
O Brasil foi levado para essa 
perdição como um adoles-
cente conduzido por más 
companhias.

* Percival Puggina (72), 
membro da Academia Rio-
Grandense de Letras, é ar-
quiteto, empresário e es-
critor e titular do site www.

FIRME...

O inimigo fará de tudo 
para você desistir. Não se 
preocupe, o Senhor teu Deus, 
não deixará que toquem em 
nenhum fi o do seu cabelo. 

não conseguiu aceitar todo 
aquele sofrimento e acabou 
falando o que não deveria, e 
perdeu a sua vida. Quando 
você não entender, por que a 
tempestade se levantou con-
tra você e tudo está dando 
errado na sua vida e na sua 
família, todos estão contra 
você, não desista! Mas fi que 
fi rme, essa luta não veio para 
lhe destruir, mas sim, para 
te fortalecer e te fazer mais 
forte do que nunca. O inimi-
go vai tentar colocar na sua 
mente que o Senhor não está 
com você, como ele tentou 
com Jó, mas não abra mão 
das promessas de Deus. Ele 

Você está bem guardado e 
protegido, com um escudo 
de fogo, que o Senhor pre-
parou. Fique fi rme... quando 
tudo parecer que não tem 
jeito, e você não ver mais ne-
nhuma saída, lembre-se que 
o Senhor nunca vai te aban-
donar. Jó tinha uma confi an-
ça e um amor tão grande 
pelo Senhor, que nunca blas-
femou nem murmurou, pas-
sou por momentos difíceis, 
pelos quais nunca imaginou 
passar na vida, mas se man-
teve fi rme, sempre esperan-
do o melhor de Deus. Seus 
amigos tentaram ajudá-lo, 
mas foi em vão. Sua mulher 

disse: Eu nunca te deixarei, 
nem te desampararei. Deus 
está dentro de você. Ele faz 
morada na sua vida. Você 
não será derrotado, pelo 
contrário, será uma grande 
benção, para muitas pesso-
as, principalmente para sua 
família e seus amigos. Deus 
te escolheu. Ele viu que você 
é capaz de suportar muito 
mais do que imagina. Não se 
deixe levar pelas mentiras 
do inimigo, mas obedeça ao 
Senhor teu Deus, que te ama 
tanto e que mandou o Filho 
Dele morrer por você naque-
la cruz. Seja forte e corajoso 
e nunca volte atrás. O que 

Deus vai fazer na sua vida, 
vai ser tremendo, que todos 
vão fi car de boca aberta e 
vão dizer: como Ele conse-
guiu? Olha para ele! Real-
mente este Deus é Poderoso! 
Você se alegrará tanto no 
Senhor.  Jó aguentou fi rme, 
passou por todos os tipos 
de sofrimento, mas no fi nal, 
Deus virou o cativeiro dele, 
dando tudo em dobro, mas, 
e se ele tivesse desistido? 
Como seria a sua historia? 
Então quero convidar você 
a não desistir, quando pen-
sar que não tem mais força. 
Olhe para o céu, porque é 
de lá que virá o teu socorro. 

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Tem um Deus tão grande e 
Poderoso que te fortalece e 
te ajuda, te sustenta com a 
sua destra da justiça. Você 
vai desistir? Creio que não. 
No fi nal você vai sorrir e di-
zer: Obrigado! Meu Senhor, 
por ter me ajudado em to-
dos os momentos da minha 
caminhada. Esta é a minha 
oração. 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_do-
povodedeus@hotmail.com

do um canal direto de comer-
cialização entre produtores e 
consumidores.

Promoveremos a interse-
torialidade em matéria de 
segurança alimentar e nu-
tricional, ou seja, conectar 
todas as ações dos governos 
para o incremento das polí-
ticas públicas sobre o tema. 
Também intensifi caremos a 
qualifi cação e o preparo dos 
agricultores familiares, ca-
pacitando-os para participa-
rem dos editais de compras 
públicas de alimentos feitos 
pela Prefeitura. Nossa par-
ceria inclui ainda a difusão 
de publicações para que a 
população tenha condições 
de melhorar os seus hábitos 
alimentares a um custo mais 
acessível.

Esperamos com essas 
ações cumprir o importante 
papel de conscientizar nossa 
população sobre os ganhos – 
econômicos, sociais, ambien-
tais e para a saúde – trazidos 
pelo consumo consciente: 
o ingrediente principal na 
receita de enfrentamento à 
fome e ao desperdício.

puggina.org, colunista de 
Zero Hora e de dezenas de 
jornais e sites no país. Autor 
de Crônicas contra o totali-
tarismo; Cuba, a tragédia da 
utopia; Pombas e Gaviões; A 
tomada do Brasil. integrante 
do grupo Pensar+.

 PROFESSOR BENÊ

CUIDADO COM NOSSA CASA

O que seria “nossa 
casa”?! Vai muito além de 
um apartamento, ou de 
um simples rancho que 
serve de moradia para vi-
ver a vida; trata-se de “ha-
bitação!

Aqui tratamos da vivên-
cia em plenitude. É um 
apelo da CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE deste ano, 
prestes a ser iniciada por 
um grupo social cujo obje-
tivo é chamar a atenção da 
sociedade sobre a impor-
tância da preservação do 
“meio  ambiente”! Talvez 
segmentos da sociedade 
por ignorância ou egoísmo 
não se incomodem com 
este assunto.

Dezenas de tempos 
atrás, surgiu na diocese 
católica de NATAL um “mo-

vimento conscientizador” 
que se tornou nacional 
com o seguinte objetivo: 
MOBILIZAR A NAÇÃO BRA-
SILEIRA para  real vivência 
do AMOR FRATERNO”, ou 
seja, o BEM COMUM!

Esse movimento é reno-
vado anualmente, no pe-
ríodo da “quaresma” com 
fi ns específi cos. Neste ano 
de 2017, focaliza a impor-
tância que devemos dar ao 
“bioma brasileiro’ ou seja: 
ZELAR PELA NATUREZA 
AMBIENTAL das “terras” 
em que vivemos!

Vamos abraçar a iniciati-
va, debruçar sobre nossos 
biomas para se evitar um 
“desastre” da natureza ou 
seja, da CASA COMUM DE 
TODOS NÓS !

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 157,62 M2 -  JABOTICABAL - SP
Jaboticabal - SP. Bairro Loteamento Dos Laranjais. Guilherme Braga Rego, 171 (lt. 17 da qd. H). Casa. Áreas totais: terr. 
275,10m² e constr. estimada no local 157,62m² (consta no RI 57,00m²). Matr. 13.579 do RI local. Obs.: Regularização e encargos 
perante os órgãos competentes da divergência de área construída que vier a ser apurada no local com a lançada no IPTU 
e averbada no RI, correrão por conta do comprador. Consta Ação Revisional, processo nº: 0000842-29.2013.8.26.0291 em 
trâmite na 2ª Vara Cível de Jaboticabal - SP. O Vendedor responde pelo resultado da ação, de acordo com os critérios e limites 
estabelecidos nas “Condições de Venda dos Imóveis” constantes do edital. Ocupada. (AF) - Lance mínimo: R$ 101.000,00

Tel.: (11) 2464-6464 - Carolina Lauro Sodré Santoro - Leiloeira Oficial JUCESP nº 758

LEILÃO ONLINE 
Dia 10 de fevereiro de 2017, às 13 horas 

 À VISTA COM 10% DE DESCONTO OU PARCELADO EM 12, 24, 36 OU 48 MESES - MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO LEILOEIRO

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE OS SITES - WWW.BRADESCO.COM.BR E WWW.SODRESANTORO.COM.BR 

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, alguns 

telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 17/01/2017 das 14h46 às 20h36. Assim que houve a ocorrência, enviamos equipes 

especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado
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Hori assina convênio do Vivaleite 
Autoridades de 25 cida-

des da região assinaram 
convênios com o governo 
do Estado de São Paulo, na 
segunda-feira (16), no Pa-
lácio Rio Branco, em Ribei-
rão Preto (SP). O secretário 
de Assistência Social, Flo-
riano Pesaro, e o prefeito 
de Jaboticabal, José Car-
los Hori, assinaram o ter-
mo de repasse para ações 
socioassistenciais.

Para Hori, os recur-
sos chegam em bom mo-
mento. “São R$ 237 mil 
destinados ao programa 
VivaLeite. A parceria Pre-
feitura-Estado é funda-

Parceria entre prefeitura e governo do Estado garante melhor atendimento da população carente

mental para manter nos-
sas crianças carentes de 6 
meses a 5 anos e 11 meses 
saudáveis e bem alimen-
tadas”, diz. 

Em Jaboticabal, são dis-
tribuídos 8.940 litros por 
mês para 596 crianças ca-
dastradas. A distribuição 
acontece nos CIAFs e nos 
CRAS. O leite pasteuriza-
do é destinado às crianças 
que pertençam a famílias 
com renda mensal de até 
1/4 de salário-mínimo per 
capita. Cada benefi ciário 
recebe 15 litros de leite 
por mês, com teor de gor-
dura mínimo de 3%, enri-

quecido com ferro e vita-
minas A e D. 

Vivaleite - O projeto é 
o maior programa de dis-
tribuição gratuita de leite 
pasteurizado do Brasil. 
Criado pelo Governo do 
Estado de São Paulo em 
1999, distribui anualmen-
te 81 milhões de litros 
de leite enriquecido para 
crianças e idosos em situ-
ação de insegurança ali-
mentar e vulnerabilidade 
social. Hoje, cerca de 450 
mil famílias recebem esse 
importante complemen-
to alimentar, seguro e de 
alto valor nutritivo.  

Frente de Trabalho: inscrições acontecem no 
início de fevereiro

Quem está desemprega-
do e precisa de um empre-
go temporário, a Prefeitu-
ra de Jaboticabal realiza 
a inscrição para a Frente 
de Trabalho. Os interessa-
dos devem comparecer na  
Terceira Idade, de 1 a 3 de 
fevereiro, das 8h às 11h e 
das 14h às 16h. É neces-
sário apresentar CPF, RG e 
comprovante de endereço.

“A Frente de Trabalho 
tem um papel social im-
portante. Por um ano, os 
envolvidos recebem um 
salário-mínimo por mês 
e uma cesta básica. É um 

Interessados devem obedecer a pré-requisitos estabelecidos 
pela Assistência Social

Sebrae abre inscrições para a Feira do Empreendedor

O Sebrae Aqui de Jaboti-
cabal está com inscrições 
abertas para interessados 
em participar da Feira do 
Empreendedor 2017, em 
São Paulo. O evento reúne 
tendências do setor de 18 
a 21 de fevereiro, das 10h 
às 21h. O Sebrae Aqui dis-
ponibilizará uma missão 
empresarial.

A maior feira de em-
preendedorismo do Brasil 
deve movimentar 150 mil 
pessoas e R$ 20 milhões 

Empresários devem se inscrever no Paço Municipal

alívio no momento que a 
pessoa precisa. O projeto 
acolhe, em geral, pessoas 
que atuam na limpeza de 
nossa cidade”, afi rma o 
prefeito José Carlos Hori.

É muito importante 
que, mesmo as pessoas 
que já deixaram o nome 
na Secretaria de Assistên-
cia Social nas últimas se-
manas, façam o cadastro. 
“É necessário trazer os do-
cumentos solicitados. A 
Secretaria de Assistência 
Social está à disposição 
para responder às dúvi-
das”, diz a secretária de 

Assistência Social, Elivai-
ne Almeida. 

Quem pode – A Frente 
de Trabalho é promovida 
pela Secretaria de Assis-
tência Social. Qualquer 
pessoa desempregada 
domiciliada em Jabotica-
bal há mais de seis me-
ses pode participar. Após 
o fi nal do contrato existe 
uma carência de dois anos 
para que o benefi ciado 
pelo programa possa par-
ticipar novamente.

Mais informações pelos 
telefones (16) 3202 8301 
ou (16) 3203 6080.

em negócios. “Os empre-
sários de Jaboticabal terão 
uma missão empresarial 
disponível no dia 20 de fe-
vereiro. É importante não 
deixar a inscrição para a 
última hora. Basta ligar 
para (16) 3203-3398 até 
30 de janeiro e reservar o 
lugar”, esclarece a diretora 
da Central do Empreende-
dor, Vanessa Gonçalves.

Nessa edição, os em-
presários conhecerão a 
Cidade Empreendedora. 

São 40 mil m2 recheados 
de oportunidades de ne-
gócios, orientações so-
bre gestão, novidades e 
tendências para o mundo 
das micro e pequenas em-
presas. São mais de 420 
expositores de diferentes 
setores, além de palestras, 
seminários, consultorias, 
atendimento individual e 
espaços temáticos. 

SEBRAE AQUI – O Se-
brae Aqui é fruto de uma 
parceria da Prefeitura de 

Jaboticabal, Sebrae-SP, 
ITJ (Instituto Tecnológico 
de Jaboticabal) e ACIAJA 
(Associação Comercial de 
Jaboticabal). Promove a 
competitividade, desen-
volvimento sustentável, 
melhoria do ambiente le-
gal e de negócios das mi-
cro e pequenas empresas, 
contribuindo com o for-
talecimento da economia 
de âmbito local e com o 
fomento do empreende-
dorismo.

Aberta inscrições para o Time do Emprego

A Prefeitura de Jabo-
ticabal abriu inscrições 
para uma nova turma 
do programa Time do 
Emprego - uma parce-
ria entre a Prefeitura e a 
Secretaria do Emprego e 
Relações do Trabalho. Os 
encontros auxiliam na re-
colocação das pessoas no 
mercado de trabalho. Os 
interessados devem ligar 
para (16) 3203-8014 até o 
dia 06 de fevereiro.

As vagas são limitadas. 
“O Time é uma oportuni-
dade para o candidato co-
nhecer as necessidades 
das empresas e adequar 
seu currículo. Temos 30 
vagas disponíveis. Os en-
contros acontecem todas 

Interessados devem procurar a Secretaria de Indústria e Comércio, 
na Jayme Ribeiro, 319 (Vila Serra)

as terças e quintas-fei-
ras, no auditório do Paço 
Municipal - Esplanada do 
Lago, 160, Vila Serra. As 
aulas começam no dia 
07 de fevereiro, às 08h. 
Basta fazer a inscrição na 
secretaria”, convida a fa-
cilitadora do programa, 
Renilda Lourenço Gomes.

O curso segue até o dia 
23 de março. “Os encon-
tros abrem novas portas 
e possibilidades, prepa-
rando nossos candidatos 
para entrevistas de em-
prego. A partir do mo-
mento que a pessoa é re-
colocada no mercado de 
trabalho deixa o progra-
ma”, informa o secretário 
de Indústria e Comércio, 

Paulo Polachini.
O Programa - O Time do 

Emprego é um programa 
do Governo do Estado de 
São Paulo, de orientação 
profi ssional e reorienta-
ção de carreira, que tem 
como objetivo auxiliar na 
inserção ou retorno ao 
mercado de trabalho.

A metodologia consis-
te na formação de gru-
pos de desempregados e 
jovens em busca do pri-
meiro emprego, a partir 
dos 16 anos, para troca 
de experiências, criando 
um clima de solidarieda-
de e apoio mútuo. Eles se 
reúnem duas vezes por 
semana, durante três ho-
ras.
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Prefeitura institui Controladoria Interna da 
Administração Pública

A preocupação com o 
futuro de Jaboticabal e a 
necessidade de cortes nas 
contas da Prefeitura fez 
com que o prefeito José 
Carlos Hori implantasse a 
Controladoria Interna de 
Administração Pública. A 
equipe trabalha com “pés 
no chão” e muita força de 
vontade para recolocar Ja-
boticabal no caminho do 
desenvolvimento.

Um grupo de profi s-
sionais de carreira de di-
ferentes setores estão 
responsáveis por defi nir 
ações, levantar informa-
ções e encaminhar ao ga-
binete do prefeito para 
colocar em prática as mu-
danças sugeridas. “A Con-
troladoria tem papel vital 
neste momento. Pequenas 

ações podem representar 
grandes ganhos. Vamos 
reavaliar contratos, con-
vênios, reduzir despesas 
e, com a ajuda de todos, 
em pouco tempo já senti-
remos as diferenças pro-
postas”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

A primeira reunião 
aconteceu em 13 de ja-
neiro. “Os encontros se-
rão mensais, com pautas 
estabelecidas antecipada-
mente. Um relatório com 
os estudos será encami-
nhado ao prefeito Hori”, 
ressalta o secretário de 
Governo, Wellington de 
Caiado Castro.

Metas e primeiras ações 
– Neste primeiro ano a 
meta é reduzir os gastos 
de todas as secretarias 

Formada por profi ssionais de carreira, a Controladoria terá papel fundamental 
no controle de gastos públicos

Ações simultâneas deixam Jaboticabal mais 
limpa e organizada

Jaboticabal está ga-
nhando uma nova cara! 
Desde o início de janeiro, 
as equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos atuam na limpeza 
de ruas, avenidas e áreas 
públicas. Nesta semana, 
mesmo com a chuva, 85 
pessoas do projeto “Cida-
de linda é cidade limpa” 
trabalham para deixar Ja-
boticabal mais limpa e or-
ganizada. 

O objetivo é roçar áreas 

85 pessoas trabalham no roçamento de áreas públicas, limpeza de escolas, creches e praças esportivas

verdes, prédios públicos, 
priorizando escolas e cre-
ches. “Ficava angustiado 
com o abandono de nos-
sa cidade. Um dos meus 
compromissos é garantir 
nossas ruas e avenidas 
limpas. As equipes estão 
nas ruas e quem passa 
pela cidade já pode no-
tar a diferença”, declara o 
prefeito José Carlos Hori.

Além da Avenida Car-
los Berchieri, São Marcos, 
Colina Verde, Recanto do 

Barreiro, Nova Apareci-
da e Vila Industrial estão 
sendo limpos. “O desafi o é 
deixar as escolas prontas 
para o início do ano letivo. 
Roçamos as EMEBs Profes-
sor Carlos Nobre Rosa e 
Armando Lerro. Também 
começamos a limpeza do 
Centro Esportivo Antônio 
Mônaco e Ginásio do Jar-
dim Paulista”, ressalta o 
secretário de Obras e Ser-
viços Públicos, José Car-
los Abreu.

Reunião entre diretores de! ne diretrizes da 
educação para 2017

A Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer trabalha na organi-
zação das escolas para o 
início das aulas na rede 
municipal, que aconte-
ce em 7 de fevereiro. Na 
segunda-feira (16), todas 
as diretoras das unidades 
participaram de uma reu-
nião com a equipe técnica 
da secretaria.

O prefeito José Carlos 
Hori esteve presente e 

ressaltou o compromisso 
com a educação. “Esta-
mos lutando por melho-
rias na educação, em um 
cenário delicado para o 
Brasil. Mas, com o apoio 
e dedicação dos educa-
dores vamos vencer essa 
batalha. Tenho comple-
ta confi ança em nossos 
profi ssionais e, juntos, 
vamos garantir formação 
de qualidade aos nossos 
estudantes”.

“O momento pede so-
luções criativas. A Secre-
taria de Educação está à 
disposição dos diretores 
para garantir a qualida-
de esperada em nossas 
escolas. Que todos este-
jam motivados e prontos 
para um grande ano, de 
muitos desafi os e realiza-
ções”, fi naliza o secretá-
rio de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Adilson 
Martins.

Prefeito Hori deu boas vindas às diretoras, fi rmando compromisso com a qualidade de ensino e 
bem-estar dos estudantes

Parceria viabiliza palestras sobre febre amarela 
nas unidades de saúde

As unidades de saúde 
de Jaboticabal trabalham 
na formação de multi-
plicadores no combate 
ao Aedes Aegypti. Além 
de doenças como den-
gue, zica e chikungunya, 
o mosquito também é 
o transmissor da febre 
amarela.

Com a morte de maca-
cos infectados e os casos 
registrados na região, ve-
terinários formados pela 
Unesp de Jaboticabal, em 
parceria com a Secretaria 
de Saúde, promovem pa-
lestras com o objetivo de 
orientar as pessoas sobre 
as doenças.

Prefeitura reforça importância de atualizar a vacina contra a doença; luta contra  Aedes 
Aegypti deve ser intensifi cada

“Neste momento é im-
portante que todos pro-
curem o Ciaf mais pró-
ximo. A vacinação é a 
única maneira de evitar 
a propagação de doença 
em nosso município. Ou-
tro fator fundamental é a 
limpeza de quintais e ter-
renos. Eliminando o Ae-
des Aegypti, Jaboticabal 
fi ca livre da dengue, zica, 
chikungunya e da febre 
amarela”, afi rma a secre-
tária de Saúde, Maria An-
gelica Dias.

“A preocupação com 
a epidemia que o Brasil 
vive e os macacos mortos 
encontrados no municí-

pio motivaram o projeto, 
desenvolvido em parceria 
com o Programa Estraté-
gia de Saúde da Família. 
Precisamos informar que 
a prevenção ainda é o me-
lhor remédio. Apenas eli-
minando o Aedes Aegypti 
e vacinando a população 
podemos evitar casos da 
doença no município”, 
declara o Médico Veteri-
nário, Márcio Junio Lima 
Siconelli.

Os pacientes dos Ciafs 
VI e VII assistiram a pa-
lestra. Um cronograma 
será organizado para que 
outras unidades de saúde 
recebam o projeto.

sem perder a qualidade 
dos serviços prestados. 
Após estudos detalha-
dos, usando como base 
os relatórios da equipe de 
transição, a Controlado-
ria sugeriu a redução do 
pagamento de alugueis, 
corte de gastos com horas 
extras e suspensão tem-
porária da Função Gratifi -
cada.

“O prefeito Hori vem 
fazendo importantes cor-
tes para garantir a saúde 
fi nanceira da prefeitura. 
Conseguimos pagar o sa-
lário dos funcionários 
mesmo sem o dinheiro de 
dezembro, começamos o 
pagamento de pequenos 
fornecedores e, em breve, 
outras ações serão adota-
das”, conclui Castro. 
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A necessidade de in-
vestimentos na saúde 
fez com que a prefeitu-
ra trabalhasse na busca 
de recursos estaduais e 
federais. Nesta semana, 
o município recebeu R$ 
200 mil que serão desti-
nados à compra dos equi-
pamentos e móveis para 
o CIAF IX, construído no 
Residencial dos Ipês.

Para o prefeito José 
Carlos Hori, os recursos 
são muito bem-vindos. “É 
uma conquista importan-
te para os moradores da 
região, que serão atendi-
dos com muito mais con-
forto.  Agradeço o em-
penho do vice-prefeito, 
Vitório de Simoni, que, 
em sua passagem pela 
Câmara dos Vereadores, 

Jaboticabal recebe R$ 200 mil para a compra 
de equipamentos

lutou para a conquista 
dessa emenda”.

O recurso é uma emen-

da parlamentar destinada 
pelo Deputado Federal 
Gabriel Chalita, conquis-

tado por intermédio do 
presidente estadual do 
PMDB, Baleia Rossi. 

BOMBOU NA WEB

PF apura em que 
avião  o ministro Te-
ori Zavascki embar-
cou, era seguido há 
16 dias.

O furo de reporta-
gem é do jornalista 
Cláudio Tognolli, do 
Yahoo.

A Polícia Federal 
quer saber quem 
acessou a foto do 
avião que vitimou Te-
ori na base de dados 
do Beechcraft.

De acordo com in-
formações, a fi cha 
contendo dados e a 
imagem da aeronave 
foi acessada quase 
1.900 vezes em um 
único dia.

Alguém estava 
atrás desses dados 
desde o dia 3 de ja-
neiro.

Repare ao lado no 
prefi xo do avião – PR-
SOM

VENDEDOR(A) EXTERNO
EMPRESA TRADICIONAL HÁ MAIS DE TRINTA ANOS NO MER-

CADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MODA, ESTÁ CONTRATANDO PARA 
A REGIÃO, PROFISSIONAIS COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS, 
COM DISPONIBILIDADE PARA TRABALHO EXCLUSIVO DE 2ª À 
6ª FEIRA. OFERECEMOS: SALÁRIO FIXO, COMISSÃO, AJUDA DE 
CUSTO E VEÍCÚLO.

INTERESSADOS ENVIAR CURRICULUM PARA O EMAIL: 

atendimento@mymomalhas.com.br

ABANDONO DE EMPREGO 

AGS - Equipamentos e Reforma de Máquinas Agrícola Ltda, CNPJ 
nº  11.405.763/0001-39, Inscrição Estadual nº 543.087.859.115, lo-
calizada no endereço: Rua Octávio Guirardelli nº 141, bairro Dis-
trito Industrial, CEP. 14.750-000, cidade de Pitangueiras/SP, decla-
ra que o funcionário Vitor Afonso dos Santos, portador do CPF nº 
398.319.098-79, RG nº 492449077, PIS nº20363861232 - morador 
na rua Felipe Magio nº 76, bairro Gumercindo, na cidade de Pitan-
gueiras/SP, não comparece ao trabalho há mais de 90 dias, caracteri-
zando assim, ABANDONO DE EMPREGO, sujeito às penalidades 
previstas no art. 482, letra “i” da CLT. O não comparecimento no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de confi gurar ABAN-
DONO DE EMPREGO. Pitangueiras, 10/01/2017 a.) - AGS - Equi-
pamentos e Reforma de Máquinas Agrícolas Ltda.

Recurso será destinado ao CIAF IX

PF investiga: alguém monitorou intensamente dados do avião que matou ministro 

Até o dia 19 de janeiro a ! cha da aeronave foi pesquisada quase 1.900 vezes
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CULTURA

No fi nal de janeiro e iní-
cio de fevereiro, o Museu 
Histórico Aloísio de Almei-
da prepara duas exposições 
para o público: a coleção 
permanente de Etnologia 
e Arqueologia, com uma 
nova organização do acer-
vo, e uma exposição tem-
porária que conta a história 
da Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro. As peças 
estarão disponíveis a partir 
de  23 de janeiro.

“Queremos proporcio-
nar um fi nal de férias di-
ferente, com uma exposi-
ção inédita que conta uma 
parte importante de nossa 
história. O público tam-
bém poderá conhecer as 
mudanças em nossa cole-
ção permanente de Etnolo-

Duas exposições agitam ! nal de 
janeiro no Museu Histórico 

Museu Histórico conta a história da Companhia Paulista de Estradas de Ferro

gia e Arqueologia, dando 
mais destaque e visibilida-
de ao acervo”, afi rma o di-
retor de cultura, Zé Mário 
de Oliveira.

Exposição Caminhos da 
Cia. Paulista de Estradas de 
Ferro – A Companhia Pau-
lista teve papel importante 
no crescimento do interior 

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

paulista, ligando às cida-
des, levando passageiros 
e cargas. Em Jaboticabal, 
existe uma série de casas 
usadas por funcionários 
da companhia. A exposição 
conta com acervo da insti-
tuição e com uma réplica 
em miniatura de trem com 
referência à Cia Paulista.

 A exposição acontece de 
23 de janeiro a 31 de março 
no 2º Pavimento do Museu 
Histórico de Jaboticabal 
Aloísio de Almeida. Agenda-
mentos escolares e de gru-
pos podem ser feitos pelo 
telefone (16) 3203-1126 ou 
pelo e-mail museu@jaboti-
cabal.sp.gov.br

Com um vasto acervo 
disponível, a Biblioteca 
“Júlia Luiz Ruete” é uma 
das opções de lazer e cul-
tura para estes últimos 
dias de férias. Além do 
aluguel de livros, os visi-
tantes podem utilizar as 
salas de leitura, navegar 
na internet e participar 
das atividades organiza-
das pelo Departamento de 
Cultura e funcionários da 
biblioteca.

Em dezembro, além 
de um concurso cultural, 
uma campanha arrecadou 

Biblioteca Municipal é 
opção de cultura e lazer 

neste ! nal de férias

230 novos livros. “A Bi-
blioteca ‘Júlia Luiz Ruete’ 
foi o ponto de encontro de 
gerações que utilizavam o 
seu rico acervo para pes-
quisas e trabalhos esco-
lares. Com a inclusão de 
novos livros, convidamos 
a população para visitar a 
nossa biblioteca”, afi rma 
o diretor de cultural, José 
Mário de Oliveira.

A Biblioteca “Júlia Luiz 
Ruette” fi ca na Praça Dr. 
Joaquim Batista, 252. O 
telefone de contato é (16) 
3202-9418.

Sou Solteiro e 
tenho muito di-
nheiro.

Mesmo assim 
nao consigo  ser 
amado por intei-
ro.

Trocaria tudo 
isso por um 
amor verdadei-
ro.

Ooo vichii, vi-
chii, vichee!!! 

Localizada no centro de Jaboticabal, 
biblioteca funciona das 8h às 17h30 

sem horário de almoço

Vendo 
Propriedade 

Agrícola
Total de 47 alqueires, sendo 39 alqueireis com 

plantação de cana-de-açúcar, produzindo. Na re-
gião de Monte Alto/SP. Preço ESPECIAL. Maiores 
informações, tratar com ANDRÉ (CRECISP 159208) 

FONE (16) 9-9603-2200

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Amanda Duarte Testini

“Olha que coisa mais lin-
da, mais cheia de graça, é 
ela menina, que vem e que 
passa, num doce balanço, 
a caminho do mar…”. São 
com estes famosos versos, 
escritos por Tom Jobim e 
Vinícius de Moraes que des-
crevo a  belíssima new face 
Amanda Duarte da cidade 
de Jaboticabal. Dona de um 
par de olhos azuis  e beleza 
de fazer cair o queixo, nin-
guém melhor para abrir o 
ano com chave de ouro.

O Brasil é conhecido por 
suas belezas e riquezas na-
turais. E são entre tantas 
misturas que surgem rostos 
tão diferentes e com bele-
zas singulares, vistas pelas 
nossas ruas. Daqui sai mo-
delos já predestinadas ao 
sucesso, que conquistam 

estilistas, editoras de moda 
e fotógrafos de todo o mun-
do. 

Agencias internacionais 
já estão de olho na beleza 
da new face Amanda Du-
arte (23), que tem 1,70 de 
altura. Atualmente está 
vivendo no Rio de janei-
ro, modelando e fazendo 
alguns trabalhos na rede 
Globo. A leonina se prepa-
ra  para decolar e arrasar 
no mercado internacional! 
Quer saber mais? Amanda 
é formada em economia e 
faz parte do casting First 
models (Ribeirão Preto), 
uma agência com diversos 
talentos, representando o 
Brasil pelo mundo.

A bela é a nova aposta e 
tem tudo para arrebentar. 
Amanda consegue ser chic, 
poderosa e ao mesmo tem-
po angelical. Talvez esse 
seu jeito camaleoa  de ser  
em frente às câmeras, pode 
ter sido um dos motivos 
que  encantou o mercado 
fashion.

Ela promete ser a próxi-
ma brasileira a despontar 
na carreira de modelo. 

Vamos fi car de olho!!! 
Foto: Beto Borges

Operação tapa buraco já atinge 
20% da cidade

Em apenas 15 dias, 
20% da cidade já está 
com a massa asfáltica 
mais segura para mo-
toristas e pedestres. O 
prefeito José Carlos Hori 
comanda, pessoalmente, 
toda a operação do pro-
jeto “Cidade linda é ci-
dade limpa”. As equipes 
da Prefeitura trabalham 
desde os primeiros dias 
do ano para tapar os bu-
racos de todos os bair-
ros de Jaboticabal. 

Os funcionários tra-
balharam no Planalto 
Itália, Nova Jabotica-

Meta é zerar demandas em três meses
bal, Cohab II, Jardim 
das Rosas e na Av. Car-
los Berchieri (Marginal). 
“Estamos com todos os 
funcionários na rua. Já 
iniciamos o processo 
de compra de massa 
asfáltica para terminar 
de tapar os buracos em 
cerca de 90 dias. Nosso 
asfalto estava muito da-
nifi cado. Após essa for-
ça tarefa vamos voltar 
a manter nossa malha 
bem cuidada”, informa 
Hori.

Na semana passada, 
uma das ruas de maior 

movimento de Jaboti-
cabal recebeu diversas 
melhorias. A Rua Co-
mendador João Marica-
to recebeu as equipes 

da Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos, que 
recebeu uma operação 
tapa buraco mais apri-
morada.
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Trump toma 
posse como novo 

presidente dos EUA

Às 12h de Washing-
ton (15h em Brasília) 
de sexta-feira (20), 
Donald J. Trump fez 
o tradicional jura-
mento de posse pe-
rante o presidente da 
Suprema Corte ame-
ricana, em frente ao 
Congresso America-
no, tornando-se o 45º 
presidente dos Esta-
dos Unidos.

BRASIL/MUNDO

Prefeitura troca bomba e abastecimento de água 
está totalmente normalizado 

A Prefeitura de Jabotica-
bal e o SAAEJ (Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal) passaram 
os últimos dias em uma 
força-tarefa para trocar 
uma bomba que abastece 
os bairros da região mais 
alta da cidade. Após lim-
peza mecânica e química 
do local, o poço da rodo-
viária já voltou a bombe-
ar água. O abastecimento 
voltou integralmente nor-
malizado na sexta-feira 
(20).

O prefeito José Carlos 
Hori era só elogios ao de-
sempenho da equipe e, em 
especial, da população. 
“Fomos às rádios, pedimos 
economia e o uso racional 
da água. Quanto menor 
fosse o desperdício nos 

População colaborou e economizou durante toda a semana
demais bairros, mais dias 
de abastecimento teriam 
os moradores da região 
afetada. Foi muito grati-
fi cante ver como todos 
se uniram para não faltar 
água na cidade. Isso mos-
tra, mais uma vez, que a 
união entre a prefeitura 
e a população é o melhor 
caminho para resolvermos 
os problemas. Juntos, Ja-
boticabal se torna muito 
mais forte”, diz Hori.

A bomba do poço quei-
mou no sábado (14) e, 
desde então, vários fun-
cionários trabalharam 
no local. O problema 
aconteceu pela falta de 
manutenção nos últimos 
meses. A Prefeitura co-
locou, imediatamente, 
toda a estrutura do SA-

AEJ e da Secretaria de 
Obras para solucionar o 
problema o mais rápido 
possível.

O presidente do SAAEJ, 
André Nosaki, também 
acompanhou de perto 
toda a operação. “Realiza-
mos a fi lmagem para diag-
nosticar o problema, a 
limpeza mecânica e quí-
mica; verifi camos a vazão 
e retomamos o abaste-
cimento na quinta-feira 
(19). Até sexta-feira (20) 
todas as casas já devem 
estar com água nas tornei-
ras”, fi naliza.

Os bairros mais atingi-
dos foram Cohab II, Nova 
Jaboticabal, Grajaú, Santa 
Isabel, Royal Parque, Mo-
rumbi, Colina Verde e ad-
jacências.

ANIVERSARIANTES

Na inesquecível data, 25 de janeiro, seja fortalecido por esperan-
ças duradouras, sonhos concretizados, equilíbrio e perseverança. 
PARABÉNS... JONATHAN DA SILVA FRAGA SCHAPIESKI, ex-
periente integrante da equipe BROTHERS RESTAURANTE.

SILVIA HELENA MACRI PEREIRA...que o 
seu aniversário fi que marcado com a eterna LEM-
BRANÇA DA FELICIDADE. PARABÉNS PELA 
DATA  NATALÍCIA!

Dia 14/01 teve um toque especial, cheio de agradáveis surprêsas 
e cumprimentos do pai Walter, da Filha Manuela,  das irmãs Chel-
sea e Vanessa, do sobrinho Matheus e cunhado Márcio Martins. 
Presentes marcantes e o brilho da FELICIDADE. PARABÉNS Ke-
nia M. de Campos.


