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Jaboticabal zera � la de espera em creches 
pela 1ª vez na história

Jaboticabal (SP) al-
cança uma marca his-
tórica e entrará para 
um seleto grupo de 
cidades do Brasil que 
oferecem vagas para 
100% das crianças de 
0 a 3 anos. O prefeito 
José Carlos Hori reor-
ganizou todas as uni-
dades de ensino in-
fantil para otimização 
de vagas, investin-
do pesado na gestão 
educacional. Pais ou 
responsáveis de 510 
alunos apresentaram 
os documentos na Se-
cretaria de Educação, 
de 13 a 17 de feverei-
ro, das 8h às 11h30. 

Hori garantirá vagas para 764 crianças; prefeito já havia 
criado 1.087 vagas em gestões anteriores

Outros 250 pais serão 
convocados, aos pou-
cos, até maio. A fi la 
de espera de janeiro 
era de 765crianças. 

A ação inédita é re-
sultado do planeja-
mento estratégico de 
uma equipe muito 
focada. “Construímos 
novas creches e am-
pliamos todas as uni-
dades. Em Jaboticabal 
todos tem direito à 
educação de qualida-
de e nunca medimos 
esforços para que isso 
acontecesse. 

Hori inicia abastecimento na farmácia com 
remédios básicos e de alto custo

O prefeito José 
Carlos Hori travou 
uma luta para reto-
mar o abastecimento 
na Farmácia de Ja-
boticabal. Após uma 
longa negociação 
com os fornecedo-
res, a Prefeitura con-
seguiu quitar parte 
da dívida e voltar a 
entregar a medica-
ção que a população 
precisa. Hori fiscali-

Prefeitura renegociou a dívida de 2016, por volta de R$ 1 milhão
zou de perto todas 
as etapas, da nego-
ciação até a entrega 
dos medicamentos, 
que começaram a 
chegar na semana 
passada.

Nos últimos dois 
anos, a Farmácia do 
Povo passava por 
sérios problemas. 
“Faltava de tudo, de 
dipirona aos medi-
camentos de alto 

custo. Trabalhamos 
muito para colocar 
a ‘casa em ordem’. A 
crise é um desafio e a 
maioria das cidades, 
infelizmente, não 
estão conseguindo 
comprar remédios. 
Não aceito isso para 
nossa população”. 

Câmara de Jaboticabal vota cinco projetos 
na segunda-feira (20/02)

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reú-
nem na segunda-feira 
(20/02) para discutir e 
votar cinco propositu-
ras. A sessão ordinária 
começa às 19h40 com 
o uso da Tribuna Livre 
pelo Professor Doutor 
Antônio Sérgio Ferrau-
do, que falará sobre o 
apoio à sanção da Lei 
que cria a Fundação 
de apoio à Extensão no 
Estado de São Paulo. 

Entre as matérias a 
serem apreciadas es-
tão duas aberturas de 
créditos adicionais es-
peciais, de iniciativa 
do Poder Executivo, 
para adequação do or-
çamento do Programa 
de Gestão da Ilumina-
ção Pública (Projeto de 
Lei nº 01/2017), e para 
a execução de despe-
sas de gratifi cação dos 
agentes e superviso-
res de saúde que tra-
balharem aos sábados 

na Campanha “Todos 
Juntos Contra o Aedes 
Aegypti” (Projeto de 
Lei nº 02/2017).

Outros três projetos 
de Decreto Legislativo 
completam a Ordem 
do Dia: o primeiro de-
les concede Diploma 
de Honra ao Mérito ao 
senhor João Alberto 
Carregari (Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
01/2017), de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor, seguido pela 
outorga de Título de 
Cidadão Jaboticaba-
lense ao Professor 
Doutor Moacir Pazeto, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone (Proje-
to de Decreto Legisla-
tivo nº 02/2017); e o 
projeto que denomina 
a Sala de Serviços In-
formatizados do Poder 
Legislativo de “Miguel 
Ângelo Guilherme de 
Oliveira”.
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FIQUE SABENDO

Ranking de produção cientí! ca

O Repositório Institu-
cional Unesp (RI - Unesp) 
avançou posições atin-
gindo o 5º lugar no Web 
Ranking of World Reposi-
tories, e diante da produ-
ção global a Faculdade de 
Ciências Agrárias e Vete-
rinárias (FCAV) da Unesp, 
Câmpus Jaboticabal, en-
contra-se em primeiro 

lugar entre os top fi ve da 
universidade.

Entre os fatores que in-
fl uenciaram o aumento da 
produção científi ca estão: 
a consolidação e maturi-
dade dos programas de 
Pós-Graduação e o incre-
mento das atividades de 
pesquisa.

Isso mostra o resultado 

de um grande esforço da 
equipe técnica do Reposi-
tório e da Coordenadoria 
Geral de Bibliotecas em 
tornar mais visível a pro-
dução científi ca.

Para mais informações 
acessar o site http://
w w w. c r u e s p . s p . g o v.
br/?p=12741.

Jaboticabal busca recursos para 
asfalto e drenagem, em Brasília

O prefeito José Carlos 
Hori foi à Brasília, na se-
mana passada, buscar 
apoio político para a libe-
ração de emendas parla-
mentares. Acompanhado 
de secretários, Hori foi 
aos ministérios da Educa-
ção, de Cidades e de Cul-
tura, além de visitar de-
partamentos federais.

As autoridades discu-
tiram a importância de 
bons projetos em setores 
cruciais. “Fomos aos gabi-
netes buscar apoio dos de-
putados e assessores; pe-
dimos ajuda na liberação 
de verbas. Precisamos de 
projetos executivos bem 
elaborados e nossa Jaboti-
cabal, felizmente, possui 
bons técnicos para este 
trabalho. Sabemos que o 
ano será difícil, mas estou 
otimista que, com bons 
contatos, a porta voltará a 
se abrir para Jaboticabal”, 
diz o prefeito.

Na pauta, Hori pediu 

verbas para recapeamen-
to asfáltico, drenagem e 
canalização de uma parte 
dos córregos Cerradinho e 
Jaboticabal; drenagem de 
alguns bairros da cidade 
e projetos de tecnologia. 
“Neste momento minha 
prioridade é reabastecer a 
farmácia, limpar a cidade 
e tapar buraco. A libera-
ção de projetos e emen-
das é um processo mais 
demorado e, por isso, já 
estamos trabalhando para 
colher os frutos no 2º se-
mestre”, fi naliza o prefei-
to.

VAMOS RELEMBRAR?!

Unicesumar inova e reúne 15 mil pessoas no 
show de boas-vindas com Jota Quest

Ao som de “Mandou 
bem”, o Jota Quest abriu o 
show e iniciou as festivi-
dades, na quinta-feira, 16, 
no último dia de boas-vin-
das para os alunos da Uni-
cesumar. Com um palco 
montado dentro do cam-
pus de Maringá, a banda 
mineira embalou grandes 
sucessos acompanhados 
em voz alta pelo público. 

A programação de bo-
as-vindas foi realizada na 
Unicesumar desde segun-
da-feira, com cinco Food 
Trucks e atividades cultu-
rais, como feira de arte e 
design com artistas locais 
e live painting, além de 
apresentações das bate-
rias das Atléticas da Uni-
Cesumar, bandas Almoço 
Lá em Casa, Teenstreet 
Brasil e um pocket show 
da cantora Viviane Foss.

O vice-reitor Wilson 
Matos Filho, ressalta que 
as atividades destacam o 
investimento que a Uni-
cesumar faz no relaciona-
mento com o aluno. “Nos-
so foco além da expansão 
de estrutura e ofertas de 
cursos, é na educação de 
qualidade, sempre priori-
zando o total aproveita-
mento do aluno nessa eta-

pa de desenvolvimento. 
Para alcançar esse resul-
tado eles precisam estar 
em um ambiente acolhe-
dor que os façam sentir 
pertencentes ao universo 
acadêmico, pois é nele 
que o estudante vai estar 
durante alguns anos de 
sua vida. Hoje a institui-
ção comemora a marca de 
mais de 90 mil alunos”.

O vocalista do Jota 
Quest, Rogério Flausino 
elogiou a iniciativa da ins-
tituição em trazer uma 
banda para dar boas-vin-
das aos alunos. “É muito 
legal ver uma faculdade 
com ideias inovadoras e 
a banda se sente privile-
giada por fazer parte de 
um momento tão especial 
para a Unicesumar e para 
os alunos”.

O evento também cele-
brou o momento vivido 
pela instituição, que está 
no mercado há 26 anos 
e expandindo a atuação 
para cidades como Lon-
drina e Ponta Grossa na 
modalidade presencial. 

Na Educação a Distância, 
para 2017, teremos a ins-
talação de 150 polos e a 
meta é chegar a 160 mil 
alunos até 2020.

Unicesumar
A UniCesumar está entre 

as melhores instituições 
do Brasil, destacando-se 
como o melhor centro uni-
versitário do sul do país. 
Na última avaliação do 
MEC, a instituição mante-
ve IGC 4 (Índice Geral de 
Cursos – numa escala de 1 
a 5), resultado obtido por 
cinco anos consecutivos o 
que a coloca entre os dez 
melhores grupos educa-
cionais do Brasil.

“Vamos continuar am-
pliando nossas parcerias 
- Harvard, a Missouri (Es-
tados Unidos), a Univer-
sidade Mayor, no Chile, e 
a Universidade do Porto, 
em Portugal - para cada 
vez mais oferecer um en-
sino de qualidade para os 
alunos, sendo esse nosso 
principal objetivo”, com-
pleta Wilson Matos Filho.

Participantes da Frente de Trabalho participam 
de palestra sobre economia doméstica

Esse foi o objetivo da 
palestra promovida no 
Centro de Lazer Edson 
Martini, voltada para os 
participantes da programa 
Frente de Trabalho.

Uma vez ao mês é abor-
dado um tema diferente. 

“Nesses encontros trata-
mos de assuntos que con-
tribuem para a melhora 
na vida dessas pessoas. 
A Frente de Trabalho gera 
renda para famílias caren-
tes, mas também dá apoio 
para melhorar da vida de 
todos, através de debates 
e palestras”, afi rma a se-
cretária interina de Assis-
tência Social, Elivânia Al-
meida.

A Frente de Trabalho re-
presenta o reinício da vida 

de muitas pessoas. “Nesta 
palestra mostramos que o 
controle dos gastos inter-
fere diretamente na quali-
dade de vida de todos os 
envolvidos. Alguns cuida-
dos e, principalmente, a 
união de todos pode ga-
rantir que essa contribui-
ção da Frente de Trabalho 
ajude a estruturar muitas 
famílias que passam por 
difi culdades”, fi naliza a se-
cretária.

HÁ 19 ANOS!

Pequenas mudanças 
adotadas em sua 
casa pode fazer a 
diferença no � nal 
do mês

Unesp Jaboticabal 
encontra-se em 
primeiro lugar 
entre os top � ve da 
universidade

Evento encerrou 
as atividades 
receptivas aos 
alunos e comemorou 
a expansão da 
instituição

A Prefeitura 
de Jaboticabal 
continua lutando 
por verbas para 
custear projetos na 
cidade.

EMPRESA CONTRATA:

Representante comercial no ramo de medicamento e perfumaria
CONTATO:

Telefone: (16) 39519150 ou 
e-mail: julio@mazadistribuidora.com.br
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UM CAMINHO A SEGUIR

re, mas vive eternamente. 
Os livros principais são dos 
MÉDIUNS, ESPÍRITOS e outros 
que serviram de base para a 
propagação da Doutrina.   So-
nhos pautados nas verdades, 
lembranças que voltaram para 
se ligarem às saudades, fruto                                                                                                                                            
da árvore do destino, que 
nasceu para nos mostrar o 
quanto DEUS É O CRIADOR, 
E JESUS o exemplo do perdão 
e da humildade. Tudo se re-
nova devido à NECESSIDADE 
de mudarmos os caminhos 
que estamos pautando em 
velhos tratados, já vencidos 
pelo tempo. A dor aparece no 
cenário da vida  dos encarna-
dos, para abrir novas ações e 
opções,  que fazem entender 
que somos imortais em espí-
rito e que a verdade aparece 
quando a cultura se apresen-
ta como luz a nos iluminar, a 
humanidade na credibilidade 
e na crença em DEUS,  na mu-
dança, no modo de pensar e 
agir, pelos novos textos que 

Allan Kardec, Codifi cador 
da Terceira Revelação, o Es-
piritismo, cujo nome é LEON 
HIPOLITI DENISART RIVAIL 
fêz publicar os livros com um 
conteúdo que teve início a no-
vos caminhos, para a reden-
ção de tratados pelos tempos 
idos da eterna sabedoria, que 
trouxe uma nova luz no en-
tendimento, que até hoje nos 
tem iluminado para novas 
descobertas.  Os ensinamen-
tos abordados são: Reencar-
nação, A vida além túmulo, o 
eterno espírito que não mor-

aparecem no tempo, onde a 
legítima vontade de sermos  
felizes,  surgindo como so-
nhos  que precisam ser reali-
zados.                

As diferenças entre os ha-
bitantes são postas em evi-
dencia: a cada um será dado 
segundo suas obras, existin-
do uma desigualdade nos se-
tores da pureza, de atitudes, 
diante dos problemas que 
criamos no decorrer de nos-
sas andanças pelas encarna-
ções. As difi culdades estão 
transcritas na ignorância, na 
falta de vontade de realizar 
as tarefas e deveres para com 
DEUS, através de suas leis. 
Todos buscam a felicidade 
que não se completa, por-
que caminhamos num vazio 
de comportamentos no re-
lacionamento da família, ou 
em grupos, que procuram 
se completar, mas não existe 
o poder e a força dentro do 
amor, como luz, esperança, 
como vontade de realizar o 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

O Senhor nos alertou e 
nos alerta sempre. É pena 
que, nos momentos de afl i-

 Monsenhor Jonas Abib

O Senhor nos mostra como agir 
na tribulação

que desejamos e aprender-
mos, sonhando com os olhos 
do coração, dentro de princí-
pios básicos que nos levam 
em acreditar em DEUS E JE-
SUS.  

Os mundos passam por 
transformações, pois os que 
neles vivem são dependentes 
da EVOLUÇÃO. A caminha-
da é longa, as mudanças são 
muitas, os encontros e desen-
contros variam as posições, 
dentro da hierarquia de valo-
res. Cada um passa por pro-
vas ou expiações, para efeito 
de resgates, pagamentos de 
dívidas, contraídas em vidas 
anteriores, num passado que 
se vai longe.        

Todo espírito tem seu va-
lor, onde a soma tem que 
ser de méritos, na prática do 
bem, no exercício da carida-
de, na autoestima e nas res-
ponsabilidades, dependendo 
do domínio sobre si mesmo. 
TEMOS QUE SER JUSTOS PARA 
UMA VIDA VERDADEIRA.

ção, nós nos esquecemos 
disso e somos arrastados 
pelas nossas emoções. Mas 
o Senhor conhece a nos-
sa fragilidade e nos diz: 
“Eu venci o mundo. Tende 
coragem!”. Quais são as 
tribulações que você vive 
neste momento? Podem 
ser grandes provações, 
mas também pode ser que 
esteja se afundando em 
um copo de água! “No mun-
do, tereis afl ição, não por-
que Deus quer assim, mas 
porque faz parte de nossa 
vida”. Por isso, precisamos 
nos apoiar na coragem que 
vem do Senhor. “No mun-
do, tereis tribulações, mas 
tende coragem! Eu venci o 
mundo!”. (Jo 16,33)Seu ir-
mão,            

Agrofácil

A TURMA DOS JATINHOS E HELICÓPTEROS

Apresentaremos no pró-
ximo dia 20 o Programa de 
Modernização e Desburo-
cratização da Agricultura – 
Agrofácil São Paulo, que já é 
uma realidade na agropecu-
ária paulista com as iniciati-
vas que vem sendo executa-
das pelo Governo do Estado. 
O objetivo é simplifi car a 
atividade no campo para que 
as cadeias produtivas conti-

Sempre que você escutar 
um economista dito “de-
senvolvimentista” saia cor-
rendo, chame a mulher e as 
crianças e grite por socorro, 
SOS, mayday, salve-se quem 
puder!

Naqueles tempos em que 
Lula ainda tentava mostrar o 
petismo à nação como expe-
riência bem sucedida, mal-
grado o crescimento fosse 
tipo merengue e a prosperi-
dade não passasse de contas 
penduradas num prego, ele 
surtava dizendo que, graças 
aos governos do partido, 
pobre já andava de avião. 
Doze milhões de desempre-
gados depois, contas ainda 
no prego da inadimplência, 

Assim que assumi a res-
ponsabilidade de dirigir a 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo, tive orientação do 
governador Geraldo Alckmin 
para rever gargalos e adotar 
medidas desburocratizantes, 
o que estamos fazendo.

O objetivo da apresenta-
ção do Agrofácil São Paulo é 
difundir para os produtores 
as iniciativas já realizadas 
como um licenciamento mais 
realista para a prática da 
aquicultura, alcançado por 
meio do decreto 62.243, as-
sinado em 1 de novembro de 
2016 pelo nosso governador.

Além disso, o Instituto de 
Pesca (IP) da Secretaria se 
credenciou junto à Fundação 
Florestal paulista como res-
ponsável pelo monitoramen-
to da maricultura, facilitan-
do a liberação da instalação 
de fazendas de mariscos e 
peixes no litoral de São Pau-

pessoas. Ouça o povo nas 
ruas. Será ainda mais con-
tundente o que vai ouvir. O 
descaramento e a inépcia de 
muitos que se instalam nes-
sas posições para os piores 
fi ns, totalmente desprovidos 
de espírito público, atinge a 
todos e abala os pilares da 
Ordem, da Política e do Di-
reito. Produz o que hoje se 
observa no país.

E não é só por causa da 
corrupção! A sociedade tam-
bém não tolera mais os con-
tracheques de centenas de 
milhares de reais, recheados 
com “indenizações”, parce-
las adicionais, gratifi cações 
especiais e jeitosas mano-
bras. Divulgada esta sema-

nuem sendo destaque econô-
mico, social e ambiental. Esta 
simplifi cação e agilização fa-
cilitam o cotidiano produtivo 
do nosso agropecuarista.

No mesmo evento será 
lançado também o Agro+SP, a 
etapa estadual do programa 
do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa). É a confl uência de 
esforços das esferas federal 
e estadual em nome de uma 
produção ainda mais dinâ-
mica, com ainda mais con-
dições de continuar equili-
brando anualmente a Balança 
Comercial do País.

Já foi ultrapassado o tem-
po de práticas ambientais, 
sociais e econômicas arcai-
cas na agropecuária. O mun-
do cada vez mais conectado 
e informado exige que os 
processos produtivos tam-
bém sejam mais dinâmicos, 
justos e ambientalmente 
equilibrados.

as companhias aéreas de-
volvem aviões e reduzem o 
número de voos, mas... há 
uma parcela da elite políti-
ca brasileira que só viaja de 
jatinho.

Ah, as nossas institui-
ções! Desgraçadamente, nos 
últimos anos, elas se cor-
romperam em proporções 
ainda não plenamente des-
critíveis. A sociedade, que 
não lhes devotava confi ança, 
perdeu-lhes o respeito. Se o 
leitor destas linhas for parla-
mentar, ministro de Estado, 
membro das cortes superio-
res do Judiciário, agente pú-
blico de alto escalão e consi-
derar excessivamente duras 
estas palavras, fale com as 

lo.
Com a Demarcação dos 

Parques Aquícolas, desburo-
cratizou-se as autorizações e 
licenciamentos para a produ-
ção de pescados em tanques 
e nos grandes reservatórios. 
Ela pré-defi ne volumes e cri-
térios de produção, evitando 
recorrentes processos de li-
cenciamento e análises am-
bientais.

É executado ainda o sis-
tema de Gestão de Defesa 
Animal e Vegetal (Gedave), 
fazendo com que as Per-
missões de Trânsito Vegetal 
(ePTV) pudessem ser feitas 
online. Isso elimina a ne-
cessidade de o produtor se 
deslocar até o mais próximo 
Escritório de Defesa Agrope-
cuária (EDA) da Secretaria de 
Agricultura.

Ainda com o Gedave, é 
possível a fi scalização por 
meio de cruzamento eletrô-
nico de dados de vacinação, 

na, não mostrava a folha de 
pagamento do TJ sergipano 
um pouco mais disso, com 
remunerações de centenas 
de milhares de reais aos de-
sembargadores? Pergunto: 
prodigalidades assim não se 
repetem em toda parte, ge-
rando ganhos impensáveis 
fora do serviço público, cujo 
patrão, o povo, desconhe-
ce os absurdos que paga? 
A nação enoja-se desses es-
banjamentos, dos cartões 
corporativos, dos voos em 
primeira classe, das aposen-
tadorias privilegiadas, e da 
conduta dessa elite cuja boa 
vida, ela, a nação, custeia 
com o gotejado suor de seu 
rosto e com a sola do sapa-

controle de pragas e doenças 
e análises, em tempo real, 
para planejamento de polí-
ticas públicas de defesa da 
sanidade dos planteis e la-
vouras. Somente nos últimos 
dois anos, evitou-se com o 
sistema a emissão em papel 
de dois milhões de guias.

Conectividade também 
para aquisição de sementes 
pelo sistema online. Pela in-
ternet, o homem do campo 
pode também emitir sua De-
claração de Conformidade 
da Atividade Agropecuária 
(DCAA), documento eletrô-
nico que dispensa o licen-
ciamento de atividades de-
senvolvidas em áreas com 
menos de mil hectares.

Para quem precisa de cré-
dito, existe a Simplifi cação 
da Aprovação para Crédi-
to Rural – Política de Aval e 
Mutirões. É um esforço de 
convergência realizado em 
várias regiões paulistas para 

to gasta nas calçadas do de-
semprego. 

Notórias personalidades, 
além do privilégio de foro 
que as oculta da efetiva 
justiça, desfrutam do raro 
privilégio de se eximirem 
do convívio social nos sa-
guões dos aeroportos e nas 
fi las de embarque onde não 
seriam bem acolhidas pelo 
Brasil que se leva a sério e 
exige respeito. Então, os se-
nhores da casa grande repu-
blicana, andejam pelo país 
para reuniões de proseli-
tismo e mentira, festejados 
por cupinchas à espera da 
própria vez. E como viajam? 
Em jatinhos, helicópteros e 
voos fretados, às custas de 

TEMPO?

O tempo passa, mas o 
povo não muda, continua 
sendo o mesmo, sempre re-
clamando e murmurando de 
tudo. Reclamam porque faz 
muito calor, porque chove 
muito, do casamento porque 
são casados, da vida senti-

desastre, eu nunca fui feliz, 
parece que eu nasci só para 
sofrer. Isso acontece porque 
a pessoa vive murmurando 
do que não tem, mas nunca 
agradece pelo que tem. Os fi -
lhos de Israel passaram qua-
renta anos no deserto an-
dando em círculo, por causa 
da murmuração. Eles nunca 
agradeciam a Deus pela co-
mida, pela água, pela nuvem 
que os protegia do calor, 
nem do fogo que os aquecia 
à noite, ao contrário, diziam: 
estamos casando dessa vida, 
queremos voltar para o Egi-
to. Ou seja, desejavam ser 
escravos ao invés de agra-
decer pela liberdade que o 

mental porque são solteiros, 
dos fi lhos que não fazem 
as coisas direito, ou porque 
não conseguem serem pais, 
dos pais porque eles são 
muito severos ou velhos e só 
dão trabalho, sem saber que 
um dia eles fi carão velhos 
também, enfi m, passam a 
vida toda reclamando e não 
aproveitam o que Deus pre-
parou para eles viver, nem 
as oportunidades que estão 
diante deles. A vida passa 
num piscar de olhos, quan-
do você menos a espera, já 
chegou ao fi m. É por isso 
que muitos chegam ao fi nal 
e dizem: não tenho conten-
tamento, tudo foi um grande 

Senhor tinha providenciado 
pelo Seu Grande Poder, para 
levá-los a uma terra que ma-
na-leite e mel. Alí eles iriam 
ter fartura e muita abundân-
cia, se tivessem obedecido 
ao Senhor. A vida deles seria 
diferente, infelizmente mor-
reram no deserto de tanto 
falar que morreria alí. Deus 
tentou de todos os meios 
possíveis e impossíveis 
para eles aceitarem o pla-
no Dele, mas eles estavam 
determinados em seguir os 
seus próprios planos, sem 
saber que o inimigo esta-
va por trás de tudo aquilo, 
para impedi-los de entrar na 
terra. O inimigo colocou na 

mente deles tantos pensa-
mentos negativos que toma-
ram a decisão errada e não 
se arrependeram. Somente 
os que perseveraram em se-
guir ao senhor, entraram e 
desfrutaram da boa terra. O 
que você pretende fazer? En-
trar na boa terra ou morrer 
no deserto? A escolha é sua! 
É você quem vai determinar, 
a vida que você vai viver e 
onde vai morar, e como será 
o seu futuro. Lembre-se que 
muitos não tiveram sucesso 
e não alcançaram a tal feli-
cidade, porque desistiram 
da caminhada com Deus e 
não quiseram seguir o pla-
no Dele, preferiram fi car 

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

murmurado e reclamando 
da caminhada, achando que 
era muito difícil e dizendo: 
até quando vou ter que su-
portar tudo isso? Eu estou 
cansado desta vida... Essas 
pessoas nunca entrarão no 
Reino De Deus. Agradeça ao 
Senhor, por Ele lhe dar mais 
uma chance. Não desperdi-
ce esta oportunidade, Deus 
está contigo! (Leia. Números 
14:26) Esta é a minha ora-
ção. Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com   

desburocratizar a liberação 
de crédito para os pequenos 
produtores – sobretudo aos 
que têm difi culdades de ofe-
recer garantias.

O Agrofácil quer, como já 
diz o nome, facilitar o dia-a-
dia de quem trabalha de sol 
a sol, em todas as estações, 
para colocar comida na mesa 
do Brasil e do mundo. É a 
valorização do setor respon-
sável por um terço de nosso 
Produto Interno Bruto (PIB). 
Queremos que todos incor-
porem isso em seu cotidiano.

Você pode participar da 
execução de todas essas ini-
ciativas acompanhando pelo 
site da Secretaria de Agri-
cultura: www.agricultura.
sp.gov.br.

Arnaldo Jardim - Secretá-
rio de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Pau-
lo e deputado Federal PPS/SP 
(Licenciado)

terceiros, quartos e quintos, 
entre os quais, quase certa-
mente, nós mesmos, a turma 
da senzala. 

 PROFESSOR BENÊ

VIDA EM PLENITUDE

A narração bíblica 
em linguagem sim-
bólica, revela a ma-
ravilhosa criação do 
mundo. Distante de 
um tratado científi-
co, porém como sábia 

obra divina. Foi  uma 
¨doação¨que exige 
responsabilidade do 
cuidado para sua con-
servação, eficiência e 
plenitude.

O 
¨CRIADOR¨ordenou 
ao homem: ¨usufrua 
do meu presente para 
que transforme em 
constitutivo de vida 
perene”.

ECOLOGIA, pedra 
fundamental para 
¨defesa da vida¨ em 

toda sua plenitude in-
dependentemente de 
filosofias e crenças.

Em 2007, a IGREJA 
CATÓLICA,iluminada 
por essas reflexões 
instituiu a ¨PRIMEIRA 
CAMPANHA BASEADA 
NA ECOLOGIA¨.  Neste 
ano, procurando apro-
fundar a reflexão tra-
zendo a todos o tema:

¨BIOMAS BRASILEI-
ROS RELACIONADOS 
COM A DEFESA DA 
VIDA¨ com o lema: ¨ 

CULTIVAR E CONSER-
VAR A CRIAÇÃO¨.

A ¨VERDADE¨não 
tem limites, principal-
mente quando se trata 
da VIDA HUMANA que 
depende da NATURE-
ZA, exigindo respon-
sabilidade  política, 
social e individual!

DEFESA DA VIDA É LEI 
FUNDAMENTAL, con-
siderada em todas as 
circunstâncias a se ini-
ciar pelo cuidado com 
o ¨MEIO AMBIENTE¨!

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE 
JABOTICABAL-SP

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os senhores sócios da ASSOCIA-
ÇÃO NIPO BRASILEIRA DE JABOTICABAL, sito à Rodo-
via Nisoji Fuzisaki, Clube de Campo, para se reunirem em AS-
SEMBÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no dia 17 de 
fevereiro de 2017, às 19:30 horas, na sede de A.N.B. afi m de 
discutirem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

a) Eleição da Diretoria Executiva
b) Outros Assuntos de Interesse Social

Jaboticabal. 06 de fevereiro de 2017.

Prof. Dr. Joji Ariki
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE JABOTICABAL

Passamos pela 
tribulação, mas o 
Senhor nos mostra e 
ensina como agir 
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Vereadores se reúnem em São Paulo para trazerem 
polo da ETEC à Jaboticabal

Os vereadores Beto Ari-
ki (PSL), Samuel Cunha 
(PSDB) e Luís Carlos Fer-
nandes (PSC) estiveram 
em São Paulo na última 
terça-feira (14/02) para 
uma reunião com a di-
retora-superintendente 
do Centro Paula Souza, 
Laura Laganá, para dis-
cutirem a possibilidade 
de um polo da ETEC em 
Jaboticabal. Além dos 
três vereadores jaboti-
cabalenses, ainda marca-
ram presença na reunião 
o prefeito municipal 
José Carlos Hori (PPS), o 
Secretário de Governo, 
Wellington de Caiado 
Castro, e o deputado es-
tadual Roberto Massafe-
ra (PSDB).

Atualmente o muni-
cípio conta apenas com 
uma extensão de Bebe-
douro, que está em fun-
cionamento na E.E. Au-
rélio Arrôbas Martins, o 
Estadão. O vereador Beto 
Ariki saiu animado da 
reunião com a possibili-
dade de Jaboticabal ter, 
fi nalmente, seu próprio 
polo da escola técnica. 
“Seria um ganho extra-
ordinário para a nossa 
cidade. Foi uma reunião 
produtiva e o primeiro 
passo para trazermos 
essa conquista para a 
nossa Jaboticabal”, afi r-
mou.

Já Samuel Cunha des-
tacou a importância do 
polo próprio para os pro-
fessores que atualmente 

fazem parte da extensão 
em Jaboticabal. “Os pro-
fi ssionais que hoje tra-
balham na nossa cidade 
também seriam benefi -
ciados com a expansão 
da ETEC em Jaboticabal e 
menos preocupados com 
a possibilidade de per-
dermos os cursos e aulas 

que atualmente aconte-
cem em nossa cidade”, 
comentou.

Já Luís Carlos Fer-
nandes fez questão de 
ressaltar o trabalho em 
grupo dos vereadores 
e a presença do Poder 
Executivo na reunião. “A 
vinda do prefeito e do 

secretário de governo é 
uma demonstração que 
os poderes estão uni-
dos por uma cidade me-
lhor. É preciso trabalhar 
em conjunto, sempre 
visando o bem da nos-
sa cidade e população. 
Fico contente com essa 
parceria com os demais 

vereadores e Executivo”, 
concluiu.

Para fi nalizar, os três 
vereadores fi zeram 
questão de ressaltar que 
esta foi apenas a primei-
ra conversa para viabi-
lizar a vinda do polo da 
ETEC para o município. 
Outras reuniões serão 

realizadas, principal-
mente para viabilizar o 
local da futura instala-
ção, que deve ter apoio 
total do Poder Executi-
vo.

Texto: Renan Leite – 
Assessoria de Imprensa 
do Vereador Beto Ariki 
(PSL).

Beto Ariki (PSL), José Carlos Hori (PPS), Laura Laganá (Centro Paula Souza), Roberto Massafera (PSDB), Samuel Cunha (PSDB) e Luís 
Carlos Fernandes (PSC)

Câmara de Jaboticabal vota cinco projetos 
na segunda-feira (20/02)

Os vereadores da Câma-
ra Municipal de Jabotica-
bal se reúnem na segunda-
feira (20/02) para discutir 
e votar cinco propositu-
ras. A sessão ordinária 
começa às 19h40 com o 
uso da Tribuna Livre pelo 
Professor Doutor Antônio 
Sérgio Ferraudo, que fala-
rá sobre o apoio à sanção 
da Lei que cria a Fundação 
de apoio à Extensão no Es-
tado de São Paulo. 

Entre as matérias a se-
rem apreciadas estão 
duas aberturas de crédi-
tos adicionais especiais, 
de iniciativa do Poder Exe-
cutivo, para adequação 
do orçamento do Progra-
ma de Gestão da Ilumi-

nação Pública (Projeto de 
Lei nº 01/2017), e para a 
execução de despesas de 
gratifi cação dos agentes 
e supervisores de saúde 
que trabalharem aos sá-
bados na Campanha “To-
dos Juntos Contra o Aedes 
Aegypti” (Projeto de Lei nº 
02/2017).

Outros três projetos de 
Decreto Legislativo com-
pletam a Ordem do Dia: 
o primeiro deles conce-
de Diploma de Honra ao 
Mérito ao senhor João Al-
berto Carregari (Projeto 
de Decreto Legislativo nº 
01/2017), de autoria do 
vereador Wilsinho Locu-
tor, seguido pela outorga 
de Título de Cidadão Ja-

boticabalense ao Profes-
sor Doutor Moacir Pazeto, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone (Projeto 
de Decreto Legislativo nº 
02/2017); e o projeto que 
denomina a Sala de Servi-
ços Informatizados do Po-
der Legislativo de “Miguel 
Ângelo Guilherme de Oli-
veira” (Projeto de Decreto 
Legislativo nº 03/2017), 
também de autoria de Wil-
sinho Locutor, em home-
nagem ao funcionário do 
quadro estável de servido-
res da Câmara falecido em 
dezembro de 2016.

A sessão será transmiti-
da ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (tv.camarajaboti-
cabal.sp.gov.br).

Jaboticabal lança cadastro de ! lhotes para adoção

Uma das primeiras ini-
ciativas do Departamento 
de Proteção Animal de Ja-
boticabal colaborará com o 
encaminhamento de fi lho-
tes disponíveis para ado-
ção. Por meio de murais 
físicos e na internet, será 
centralizado, em um único 
local, fotos dos fi lhotes de 
toda a cidade que precisam 
de um novo lar. Quem pos-
sui fi lhotes em casa e de-
seja encaminhar para um 
novo lar deve ligar para 
(16) 3203-2487. 

O Departamento de Pro-
teção Animal está come-
çando as suas atividades 
em Jaboticabal. “Nosso ob-
jetivo é promover políti-
cas públicas consistentes 
na defesa de nossos ani-

Objetivo é encaminhar fi lhotes para lares que serão acolhidos com atenção e carinho

mais. As primeiras ações 
começam a acontecer e 
essa iniciativa pretende 
reduzir o número de fi -
lhotes que muitas vezes 
são abandonados pelas 
ruas da cidade”, declara a 
secretária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

Muitas pessoas vão até 
o Canil Municipal procu-
rando fi lhotes para ado-
ção. “Felizmente todos 
os que estavam ali foram 
encaminhados para novas 
famílias. O objetivo é aju-
dar às pessoas que estão 
com difi culdades de doar 
os seus fi lhotes. Os inte-
ressados mandam as fotos 
com todos os dados dos 
animais que serão anexa-
das em um mural. Tam-

bém vamos divulgar via 
internet para que esses 
animais encontrem um lar 
com todo amor e respeito 
que merecem”, afi rma a 
diretora do Departamento 
de Proteção Animal, Valé-
ria Barbieri.

Além de ajudar na des-
tinação dos fi lhotes, a 
iniciativa também prevê 
a assinatura do Termo 
de Posse Responsável e 
o agendamento da data 
de castração. “O departa-
mento quer acompanhar 
o desenvolvimento des-
se fi lhote e, para isso, é 
fundamental a assinatura 
do Termo de Posse Res-
ponsável. Ali fi cam todos 
os dados do local onde o 
animal viverá. Podemos 

acompanhar se ele será 
tratado da maneira dig-

na”, fi naliza Valéria.
Para mais informações, 

o telefone de contato é 
(16) 3203-2487.
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Vereadores se reúnem em São Paulo para trazerem 

SAAEJ inicia nova operação tapa-buracos em 
Jaboticabal

O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SAAEJ) 
iniciou, na quarta-feira 
(15), uma nova opera-
ção tapa-buracos. Uma 
equipe já está fechando 
todos que a autarquia 
abriu a partir do dia 15. 
Os antigos serão fecha-
dos a partir da semana 
que vem, pela equipe 
da Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos.

Nos últimos 45 dias, 
a autarquia abriu 12 bu-
racos para manutenção 
das redes de água e es-
goto. “A correção é ne-
cessária e não podemos 
deixar de abrir buracos 
para consertos ou ins-
talação de novas redes. 
Mas não havia um com-
promisso ou uma data 

e, muitos deles, nem 
eram fechados. Reorga-
nizamos a estrutura de 
trabalho, oferecemos a 
estrutura necessária e, 
a partir de agora, va-
mos realizar essa tarefa 
em um prazo muito me-
nor”, afi rma o prefeito, 
José Carlos Hori.

O presidente do Saaej, 
André Nozaki, informa 
que a equipe compac-
tará a terra, realizará 
a limpeza para, no dia 
seguinte, já tapar o bu-
raco. “Será mais uma 
ação para manter nos-
so asfalto mais seguro. 
A partir de semana que 
vem, iniciamos o fecha-
mento dos buracos an-
tigos, em parceria com 
a Secretaria de Obras”, 
fi naliza.

Buracos abertos serão recuperados em, no máximo, uma semana

Parque 1º de Maio recebe mutirão de 
limpeza neste sábado (18)

Os moradores do 
Parque 1º de Maio se-
rão benefi ciados pelo 
primeiro mutirão de 
limpeza realizado em 
2017. As equipes da 
Prefeitura de Jabotica-
bal vão passar pelas 
residências das 8h às 
12h, recolhendo todo 
material que possa 
acumular água.

A ação preventiva 
visa evitar o registro 
de casos de dengue no 
bairro. “O trabalho de 
combate ao mosqui-
to não pode parar. As 
casas são visitadas, a 
população é orientada 
e, mesmo assim, ano 

após ano sofremos com 
a dengue e outras arbo-
viroses. Nosso objeti-
vo é eliminar possíveis 
criadouros e evitar a 
proliferação do Aedes 
aegypti”, afi rma a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angelica Dias. O bairro 
foi escolhido por apre-
sentar três casos sus-
peitos da doença.

Conscientização de 
todos – Após a realiza-
ção do mutirão de lim-
peza, a Secretaria de 
Saúde pede para que os 
moradores mantenham 
terrenos limpos e que o 
entulho seja deposita-
do no Aterro Sanitário 

da cidade. 
Os quintais devem 

ser vistoriados e todo 
objeto que acumule 
água ser descartado 
ou armazenado em lo-
cal apropriado. “A pre-
feitura está fazendo a 
sua parte, vacinando 
contra Febre Amarela e 
ajudando no combate 
ao aedes. Agora é a vez 
de toda população co-
laborar com as ações, 
eliminando focos da 
doença. Cinco minu-
tos de atenção valem 
muito no combate à 
dengue e outras arbo-
viroses”, fi naliza Maria 
Angelica.

Possíveis criadouros do Aedes aegypti serão recolhidos pelas equipes da prefeitura

realizadas, principal-
mente para viabilizar o 
local da futura instala-
ção, que deve ter apoio 
total do Poder Executi-

Texto: Renan Leite – 
Imprensa 

Vereador Beto Ariki 

Prevenção da febre amarela é tema de o! cina em 
escola municipal

Um projeto desen-
volvido pela EMEB 

Realizando atividades lúdicas, EMEB Senhora Aparecida trata o tema com seus alunos falando 
sobre a importância da prevenção

Senhora Aparecida 
trabalha na criação 
de multiplicadores 
responsáveis por le-
var informações so-
bre prevenção da fe-
bre amarela, dengue, 
zika e chikungunya 
às suas casas.

Os alunos apren-

deram de forma lú-
dica a prevenirem-se 
contra essas doenças 
e a importância da 
vacinação e dos pe-
quenos cuidados que 
devem ser adotados 
no dia a dia como a 
eliminação de cria-
douros do Aedes 

Os alunos 
produziram 
cartazes, maquetes 
com massinha de 
modelar, cantaram 
e dançaram

aegypti. “Os alunos 
produziram cartazes, 
maquetes com massi-
nha de modelar, can-
taram e dançaram. 
Foi uma semana com 
estratégias de ensino 
diferentes para que o 
aprendizado aconte-
cesse de fato”, afi rma 

a diretora da unidade, 
Janine Pito. 

Os alunos das salas 
bilíngues participa-
ram cantando em Li-
bras (Língua Brasilei-
ra de Sinais) e foram 
acompanhados pe-
los demais colegas. 
“Participando das 

atividades os alu-
nos surdos ou com 
defi ciência auditiva 
garantem o acesso à 
comunicação, infor-
mação e educação in-
teragindo em todas 
as ações desenvolvi-
das pela escola”, res-
salta Janine.

e Luís 

Câmara de Jaboticabal vota cinco projetos 

boticabalense ao Profes-
sor Doutor Moacir Pazeto, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone (Projeto 
de Decreto Legislativo nº 
02/2017); e o projeto que 
denomina a Sala de Servi-
ços Informatizados do Po-
der Legislativo de “Miguel 
Ângelo Guilherme de Oli-
veira” (Projeto de Decreto 
Legislativo nº 03/2017), 
também de autoria de Wil-
sinho Locutor, em home-
nagem ao funcionário do 
quadro estável de servido-
res da Câmara falecido em 

A sessão será transmiti-
da ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (tv.camarajaboti-

 lhotes para adoção

o telefone de contato é 
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JABOTICABAL
Rua São Sebastião n.º 694, centro, Jaboticabal, Estado de São Paulo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JABOTICABAL-CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL-NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. Em atendimento ao disposto no artigo 605 
da Consolidação, das Leis do Trabalho, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaboticabal, 
entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob.nº 50.386.226/0001-40, Código Sindical nº 
005.133.86173-3, com endereço na Rua São Sebastião n.º 694, Bairro Centro, Cidade de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, representante dos empregados nas empresas do comércio varejista e atacadista 
e farmácias e drogarias, que compõem o 1º e 2º Grupo do Plano da CNC, no quadro a que se refere o 
artigo 577 da CLT, dos Municípios de Jaboticabal, Monte Alto, Guariba, Cândido Rodrigues, Fernando 
Prestes, Barrinha, Taiaçú, Taiúva, Vista Alegre do Alto, notifi ca as empresas do setor de que deverão 
descontar a contribuição sindical de seus empregados no mês de março ( artigo 582/CLT) e efetuar o 
respectivo recolhimento até o dia 30/04/2017 ( artigo 583/CLT), na Caixa Econômica Federal ou nos 
estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de Arrecadação dos Tributos Federais 
(art.586/CLT). Referido recolhimento  deve ser efetuado em guias próprias, as quais já estão sendo en-
viadas às empresas sujeitas ao desconto/recolhimento. As empresas que não receberem referidas guias 
em tempo hábil, poderão solicitá-las através do telefone/fax  (0XX16.3202.2380), ou através de corres-
pondência ao endereço seguinte: Rua São Sebastião, nº 694, centro, Jaboticabal S/P, Cep.: 14.870-720. 
Estão sujeitas ao recolhimento diretamente à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de 
São Paulo - FECOMERCIÁRIOS, as empresas sediadas nas cidades inorganizadas em Sindicato, bem 
como naquelas em que os sindicatos representantes ainda não tenham obtido o código sindical apro-
priado junto à Caixa Econômica Federal. As empresas inadimplentes fi carão sujeitas a multa, juros e 
correção estabelecidos no artigo 600 da CLT, além de outras penalidades impostas pela Fiscalização do 
Trabalho. Jaboticabal,19 de fevereiro de 2017. BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS - Diretor Presidente

Senac lança 5 novos polos de cursos de graduação 

a distância no interior de São Paulo

Reconhecido pela sua 
capilaridade e pelo pionei-
rismo no ensino a distân-
cia, o Senac expande a sua 
oferta de cursos de gradu-
ação para mais 12 polos, 
ou seja, nas unidades Se-
nac, localizadas nos esta-
dos de Paraná, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo. Em São Paulo, 
além de 3 novos polos na 
capital paulista e um no li-
toral, as cidades de Bauru, 
Campinas, Ribeirão Preto, 
São José dos Campos e São 
José do Rio Preto também 
passam a ofertar cursos 
de graduação a distância 
já para o primeiro semes-
tre. Ao todo, a instituição 
oferece a graduação EAD 
em 14 polos no país.

Segundo Alcir Vilela 
Junior, gestor do ensino 
superior do Senac EAD, 
com a aprovação dos 12 
novos polos, a instituição 
segue a ampliação de sua 
rede de graduação EAD no 
Brasil e reforça seu com-
promisso com a formação 
profi ssional, benefi ciando 
diretamente as cidades 
e seus entornos. “Além 
disso, com a graduação 
EAD as unidades passam 
a ofertar o itinerário for-
mativo completo da ins-
tituição para uma maior 
quantidade de alunos que 
antes não dispunham de 
ensino superior”, afi rma.

Os residentes das regi-
ões contempladas já po-
dem se inscrever em um 
dos 10 cursos de gradua-
ção a distância – tecnolo-
gia ou bacharelado –, nas 
áreas de comércio, gestão 
e informática, com dura-
ção entre dois e quatro 
anos. Os cursos ofertados 
a distância pelos novos 
polos:

• Bacharelado em Admi-
nistração

• Bacharelado em Ciên-

Com o credenciamento do MEC, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São 
José dos Campos e São José do Rio Preto passam a oferecer cursos de 

graduação EAD para este 1° semestre

cias Contábeis
• Tecnologia em Comér-

cio Exterior
• Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos
• Tecnologia em Gestão 

Comercial
• Tecnologia em Proces-

sos Gerenciais
• Tecnologia em Gestão 

Financeira
• Tecnologia em Gestão 

da Tecnologia da Informa-
ção

• Tecnologia em Marke-
ting

• Tecnologia em Logís-
tica       

O curso é totalmente mi-
nistrado a distância e os 
estudantes que optam pelo 
EAD obtêm maior fl exibili-
dade para organização dos 
horários de estudo e eco-
nomizam tempo em deslo-
camentos, porque acessam 
a todos os recursos do cur-
so de qualquer computa-
dor ligado à internet. 

Os novos polos foram 
credenciados pelo Minis-
tério da Educação (MEC) e, 
de acordo com a exigên-
cia acadêmica, recebem 
os alunos da graduação 
a distância para as duas 
avaliações por semestre 
que devem ser feitas pre-
sencialmente em um des-
ses locais escolhidos pe-
los estudantes. 

As inscrições para este 
primeiro semestre estão 
abertas até 26/2 e devem 
ser realizadas exclusiva-
mente pelo portal www.
ead.senac.br/graduacao, 
que também oferece a 
programação completa 
dos cursos.

Expansão da rede – com 
a expansão da rede, a ins-
tituição passa a atuar com 
14 polos exclusivos para 
a modalidade Centro Uni-
versitário Senac – Santo 
Amaro, Senac Lapa Tito, 
Santana, Santo André e 

Tatuapé, na capital, San-
tos, no litoral, Campinas, 
Bauru, Ribeirão Preto, São 
José dos Campos e São 
José do Rio Preto, no inte-
rior paulista. Há também 
novos polos em Curitiba 
(PR), Porto Alegre (RS) e 
Florianópolis (SC).

Sobre o Senac EAD
Com 70 anos de atuação 

em educação profi ssional, 
o Senac foi pioneiro no 
ensino a distância no Bra-
sil. A primeira experiência 
nesta modalidade se deu 
em 1947 com a Universi-
dade do Ar, em parceria 
com o Sesc, que ministra-
va cursos por meio do rá-
dio.

Em 2013, com o lança-
mento do portal Senac 
EAD, a instituição am-
pliou a sua atuação em 
todo o país. Hoje, ofere-
ce um amplo portfólio de 
cursos livres, técnicos, de 
graduação, pós-graduação 
e extensão a distância, 
atendendo todo o país e 
apoiados por mais de 289 
polos presenciais para 
avaliações.

O Centro Universitário 
Senac, modalidade EAD, 
obteve nota máxima, 5, da 
comissão de recredencia-
mento do MEC. 

Acesse a programação 
completa de cursos do Se-
nac EAD em www.ead.se-
nac..br. Há também uma 
programação diversifi ca-
da de cursos presencias 
que pode ser conferida 
em www.senac.br. 

Serviço
Inscrições para cursos 

de graduação EAD para o 
1º semestre 2017 do Cen-
tro Universitário Senac / 
Senac EAD

Período: até 26/2/2017
Taxa de inscrição: R$ 20
Inscrições exclusiva-

mente pelo site: www.ead.
senac..br/graduacao

A produtividade está nos números!

Gerenciar bem o tempo 
e reduzir custos são dese-
jos de qualquer empresa 
que almeje por sucesso, 
e essa equação, apesar de 
parecer complicada, tem 
uma solução simples e 
efi ciente: planilhas em Ex-
cel. A ferramenta é a mais 
utilizada pelos profi ssio-
nais de gestão e negócios 
e oferece resultados efeti-
vos para as corporações, 
porém, faltam conheci-
mentos adequados para 
usá-la em sua totalidade. 

“Os profi ssionais fi cam 
no básico por acharem 
que dominam todas as 
funções do software ou 
medo das fórmulas, e per-
dem a chance de explorar 
o Excel em prol de melho-
res resultados”, destaca 
Daniele Tokimatu, docen-
te da área de tecnologia 
da informação do Senac 
Jaboticabal. Para garantir 
o domínio completo do 
software, cursos direcio-
nados são extremamente 
relevantes, e ainda agre-
gam valor ao currículo do 
funcionário. “Aliás, é por 
causa da profi ciência que 
muitos profi ssionais têm 
se destacado e consegui-
do concretizar grandes 
negócios nas empresas”. 

A estagiária em admi-
nistração Larissa Gutier-
rez, por exemplo, con-
quistou um novo cargo há 
dois meses por causa da 
especialização em TI.. “O 
curso de Excel é um dife-
rencial no currículo para 
o contratado e para o con-
tratante. O conhecimento 

Docente do Senac Jaboticabal orienta como otimizar o trabalho com 
planilhas

básico ou avançado garan-
te mais agilidade no dia a 
dia e, como consequência, 
traz mais produtividade e 
lucro”, diz.

Segundo a docente do 
Senac, as principais fun-
ções do Excel são PROCV, 
Macros, VBA, formatação 
condicional, gráfi cos, fi l-
tros simples e avançados, 
somas e tabelas dinâmi-
cas. “Quem entende ver-
dadeiramente do software 
pode elaborar planilhas, 
compartilhar e analisar 
dados e criar tabelas, grá-
fi cos e relatórios. A ferra-
menta também pode ser 
útil no gerenciamento 
e na consulta rápida de 
informações, podendo 
substituir programas e 
aplicativos”. 

Capacitação
A partir de 18 de feve-

reiro, o Senac Jabotica-
bal oferece o curso Excel 
2013 – Avançado, que ca-
pacita o aluno para criar 
planilhas, utilizar funções 
estatísticas para cálculos, 
elaborar tabelas dinâmi-
cas, desenvolver macros 
para automatizar o traba-
lho e importar dados de 
outros aplicativos e fon-
tes.

“Para o mundo corpo-
rativo, já não basta saber 
formatar tabelas e inse-
rir dados. As empresas 
estão utilizando contro-
les avançados de dados 
numéricos, estatísticas e 
projeções. O profi ssional 
precisa estar atualizado”, 
afi rma Daniele.

30% de desconto

Neste ano, o Senac São 
Paulo oferece 30% de des-
conto em todos os seus 
cursos livres, de idiomas 
e técnicos presenciais. 
Para turmas oferecidas 
nos períodos da manhã e 
tarde, no interior, o des-
conto pode chegar a 40%. 

São diversas opções 
nas áreas de arquitetu-
ra e urbanismo; beleza e 
estética; certifi cações em 
tecnologia; comunicação 
e artes; design; educação; 
eventos e lazer; gastrono-
mia; gestão e negócios; 
gestão executiva; hote-
laria e turismo; idiomas; 
limpeza, conservação e 
zeladoria; moda; saúde e 
bem-estar; e tecnologia da 
informação. 

A instituição oferece 
infraestrutura moderna, 
com laboratórios que si-
mulam situações reais 
de trabalho em suas 60 
unidades distribuídas em 
todo o Estado. Conheça 
a programação completa 
de cursos oferecidos na 
instituição de excelência 
e tradição de 70 anos em 
educação profi ssional, 
por meio do Portal Senac.

Serviço
Curso Excel 2013 – 

Avançado
Data: aos sábados, de 

18 de fevereiro a 13 de 
maio

Horário: das 8h30 às 
12h30

Endereço: Rua 24 de 
Maio, 831 – Centro

Informações: (16) 3209-
2800 e www.sp.senac.br/
jaboticabal

ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, faço saber que no dia 10 de Março de 2017, em nossa sede social à Rua Castro 
Alves, nº 911, nesta cidade, às 09:00horas, será realizada a Eleição para a composição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 
São Paulo - FAESP, bem como suplentes. O prazo para registro de chapas é de 4 (quatro) dias contados 
do dia seguinte à publicação deste edital (artigo 17 do Estatuto Social). O requerimento, acompanhado 
de todos os documentos exigidos para registro, será dirigido ao Presidente, podendo ser assinado por 
qualquer dos candidatos ou componentes das chapas. O horário de funcionamento destinado a esta 
fi nalidade é das 08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, em nossa Secretaria, 
onde se encontrará pessoa habilitada para o atendimento, prestando maiores informações sobre o 
Processo Eleitoral, bem como receber os documentos e fornecer os competentes recibos. O prazo para 
impugnação de candidatura é de 3 (três) dias contados da afi xação das respectivas chapas na sede do 
Sindicato (artigo 20, III c/ c artigo 53 do Estatuto Social). A Eleição será realizada às 09:00 horas; não 
obtendo “quorum” realizar-se-á, em segunda e última convocação às 10:00 horas. Em caso de empate 
entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova Eleição 15 (quinze) dias após.

Jaboticabal/ SP, 17 de fevereiro de 2017.

SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL
ISMAEL PERINA JUNIOR

PRESIDENTE
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CULTURA

Um projeto diferente 
de Pop Rock vai invadir o 
quintal do Museu “Aloísio 
de Almeida”. A banda Pa-
rellelo formada por músi-
cos de Jaboticabal abre a 
temporada 2017 do “Quin-
ta no Museu”. Além de 
música de qualidade, os 
visitantes também pode-
rão visitar às exposições 
e conhecer mais sobre o 
acervo que conta um pou-
co da história de nossa ci-
dade.

A apresentação começa 
às 19h30. “A apresentação 
promete uma ‘pegada’ in-
teressante de muito pop, 
rock sem esquecer daque-
las músicas ‘chicletes’ que 
tocam nas rádios. A ban-
da Parellelo faz um traba-
lho muito interessante, se 

Banda Parellelo abre nova etapa do “Quinta no Museu”

apresentando em toda re-
gião. A entrada é gratuita. 
Aproveite esse momento 
para curtir boa música e 
rever os amigos”, afi rma 
o diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

Exposições – Desde o fi -
nal de janeiro o museu de 
Jaboticabal apresenta aos 
visitantes a Exposição Ca-
minhos da Cia. Paulista de 
Estradas de Ferro que con-
ta com acervo da institui-
ção e com uma réplica em 
miniatura de trem com re-
ferência à Cia Paulista.

O público também po-
derá conhecer as mudan-
ças em nossa coleção per-
manente de Etnologia e 
Arqueologia, dando mais 
destaque e visibilidade ao 
acervo

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

Verso de Rodeio.
Autor: Sidney Giacomet-

ti 
Locução: Bala de Prata.

Vou lhe dizer o que sin-
to e é realmente a verda-
de.

Percorro o mundo em 
busca da felicidade...

Passo pelas campinas e 
pelas cidades... Procuran-
do o amor e fazendo ami-
zade. Rodo, rondo e o que 
persiste é a realidade.

Depois que te conheci, 
minha princesa... 

Perto ou longe só au-
menta é minha saudade!

Ooo, vichii, vichii, vi-
cheee!!!

“Revelando Príncipes e Princesas” é sucesso em Jaboticabal

As escritoras Adriana 
Rodrigues Zocca e Natália 
Souza Nogueira receberam 
crianças e adultos no lança-
mento do livro “Revelando 
príncipes e princesas”. A 
tarde de autógrafos acon-
teceu neste sábado (11), na 
Livraria Lapes de Ouro. O 
projeto conta com ilustra-
ções de Deidiane Pereira 
Prateso. 

O livro conta a história 
de Luly, uma menininha 
que encontrou nas palavras 
a oportunidade de mostrar 
aos seus amigos que a ver-
dadeira beleza não é a exte-
rior. “As escritoras abordam, 
com cuidado, como as crian-
ças enxergam os padrões de 

Texto desmistifi ca conceitos do que é belo e feio

beleza. Mostram a beleza 
individual, a importância de 
respeitar as características 
cada um”, diz o Diretor de 
Cultura, José Mário de Oli-
veira.

A obra é voltada ao pú-
blico infantojuvenil e os 
padrões de beleza são re-
tratados de forma lúdica, 
como ferramenta para pais, 
cuidadores e educadores 

refl etirem esse importante 
tema junto com as crianças. 
O evento conta com o apoio 
da Prefeitura de Jaboticabal, 
por meio do Departamento 
de Cultura.

Excelente música ao vivo no jardim e visitação às dependências do museu garantem 
uma noite de quinta-feira diferente para os amantes da cultura

Tributo à Elis Regina será neste sábado (18)

Os amantes da música 
popular brasileira e de uma 
das maiores cantoras da 
história terão um dia es-
pecial neste sábado (18). O 
espetáculo “Nada será como 
antes” acontece às 20h30, 
no salão nobre do Colégio 
Santo André. Os portões se-
rão abertos às 19h30.

Elis é representada em 
todas as suas faces como 
mãe, mulher, cantora, artis-
ta e, principalmente, “gente 
como agente”. “O espetácu-
lo viaja em diversas verten-

Evento acontece em parceria com o Departamento de Cultura
tes culturais tendo o reper-
tório de Elis o ponto alto, 
sem abrir mão do teatro, 
arte gráfi ca e plástica. Uma 
excelente opção para quem 
gosta do teatro, da boa mú-
sica e, principalmente, da 
vida desse ‘furacão’ chama-
do Elis”, afi rma o diretor de 
Cultura, José Mário de Oli-
veira.

Os ingressos serão ven-
didos a R$ 15 (inteira) e R$ 
10 (meia). Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
8323.

João Rock inicia pré-venda de convites

A corrida pelos ingres-
sos da 16ª edição do Fes-
tival João Rock vai come-
çar.  Desde terça-feira, 14 
fevereiro, às 11h, a organi-
zação do evento deu início 
à pré-venda de convites 
– período em que os aces-
sos serão comercializado 
a preços promocionais an-
tes mesmo do anúncio das 
atrações. A compra ante-
cipada acontece pelo site 
ofi cial do Festival www.
joaorock.com.br e através 
dos pontos físicos de ven-
da: lojas Ophicina no Sho-
pping Iguatemi Ribeirão e 
no Novo Shopping, até o 
dia 20 de fevereiro, ou até 
esgotar a quantidade dis-
ponível para cada um dos 
setores: Pista, Camarote 

Evento de 2017 acontece no dia 10 de junho em Ribeirão Preto 

João Rock, Pista Premium 
e Camarote Skol. 

Com o objetivo de pro-
porcionar maior segurança 
e conforto aos fãs do even-
to que adquirem ingressos 
pela internet, este ano o JR 
terá algumas novidades. 
“Firmamos uma parceria 
com o  PayPal – portal que 
oferece ao consumidor 
uma compra protegida e 
de fácil execução. Nesta 
edição temos também o 
E-ticket, em que o público 
pode imprimir o voucher 
de compra com o código 
de acesso ou apresentá-lo 
via tela de seu smartphone 
quando chegar ao evento, 
sem taxas extras e proce-
dimentos de retirada ou 
fretes”, explica Luit Mar-

ques, um dos organizado-
res do João Rock. 

A ação da pré-venda faz 
parte da campanha #Não-
Mosca criada pelo Festival 
no ano passado, que tem 
como proposta alertar, de 
maneira divertida, os fãs 
do evento a não perderem 
a oportunidade de com-
prar as entradas. “Nesta 
edição a campanha ganhou 
um novo personagem, que 
é um verdadeiro comedor 
de moscas: o Camaleão, 
que também remete à 
transformação da música, 
do rock e sua adaptação 
aos tempos”, conta Marce-
lo Rocci, organizador do 
Festival.

No ano passado, a cam-
panha teve todo lote ven-
dido em 7 dias. Após o 
anúncio das atrações, co-
meça a venda com valo-
res regulares. Há quatro 
anos os ingressos para o 
Festival se esgotam ante-
cipadamente. Em 2016, as 
vendas foram encerradas 
com quase dois meses de 
antecedência. 

Novidades
A programação completa 

deve ser anunciada ainda 
em fevereiro pela organiza-
ção. Uma das grandes novi-
dades confi rmadas da 16ª 

edição do João Rock é que 
além dos palcos João Rock 
e Fortalecendo a Cena, o 
evento contará com o “Pal-
co Brasil”, onde o line-up 
prestará uma homenagem 
a uma região brasileira, 
que será revelada junto 
com a divulgação das ban-
das participantes de 2017.

Sobre o João Rock 
Considerado um dos 

principais Festivais do 
gênero do país e marcado 
por levar ao interior de São 
Paulo importantes nomes 
do rock e suas vertentes, 
este ano 16ª edição, acon-
tece em 10 de junho, no 
Parque Permanente de Ex-
posições de Ribeirão Preto.

Como nos anos ante-
riores, o evento promete 
reunir em seus três palcos 
atrações importantes do 
cenário musical, com apre-
sentações especialmente 
preparadas para o Festival, 
além de promover encon-
tros inéditos e históricos. 

O line-up com o anúncio 
das bandas participantes 
do João Rock 2017 deve 
acontecer nas próximas 
semanas. Nos últimos 4 
anos, as entradas para to-
dos os setores do festival 
se esgotaram com antece-
dência. 
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Hori inicia abastecimento na farmácia com 
remédios básicos e de alto custo

O prefeito José Car-
los Hori travou uma 
luta para retomar o 
abastecimento na Far-
mácia de Jaboticabal. 
Após uma longa nego-
ciação com os forne-
cedores, a Prefeitura 
conseguiu quitar par-
te da dívida e voltar a 
entregar a medicação 
que a população pre-
cisa. Hori fiscalizou 
de perto todas as eta-
pas, da negociação até 

Prefeitura renegociou a dívida de 2016, por volta de R$ 1 milhão

a entrega dos medica-
mentos, que começa-
ram a chegar na sema-

Faltava 
de tudo, de 
dipirona aos 
medicamentos 
de alto custo
na passada.

Nos últimos dois 
anos, a Farmácia do 

Povo passava por sé-
rios problemas. “Falta-
va de tudo, de dipiro-
na aos medicamentos 
de alto custo. Traba-
lhamos muito para 
colocar a ‘casa em or-
dem’. A crise é um de-
safio e a maioria das 
cidades, infelizmente, 
não estão conseguin-
do comprar remédios. 
Não aceito isso para 
nossa população. Vou 
continuar cortando 

gastos de outros se-
tores e lutando para 
pagar os fornecedores 
em dia, garantindo a 
entrega dos remédios 
em Jaboticabal”, rea-
firma Hori.

Ao todo, faltavam 
150 tipos de medica-
mentos - 107 deles já 
estão nas prateleiras 
da Farmácia Municipal, 
com remédios para 
tratamento de várias 
doenças, como diabe-

tes, hipertensão, anal-
gésicos, antitérmicos, 
anti-inflamatórios, an-
tibióticos, antialérgi-
cos, antidepressivos, 
entre outros. Outros 
itens já estão sendo 
comprados e serão en-
tregues à população 
nos próximos dias.

A Prefeitura de Ja-
boticabal oferece 200 
itens padronizados 
provenientes dos go-
vernos Federal, Es-

tadual e Municipal. 
Para retirar os medi-
camentos, os pacien-
tes devem apresentar 
a receita médica na 
Avenida Marechal Deo-
doro, 104 – Centro, de 
segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. Pacien-
tes de alto custos são 
atendidos das 07h às 
12h e das 13h às 16h.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-8319.
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Campanha de vacinação contra febre amarela 
vacina 700 pessoas

O atendimento reali-
zado nos últimos dois 
sábados em todas as 
unidades de saúde de 
Jaboticabal garantiu a 
vacinação de aproxima-

damente 700 pessoas 
contra a febre amarela. 
O objetivo é garantir 
um horário compatível, 
principalmente para 
aqueles que por causa 

do trabalho não conse-
guem procurar as uni-
dades de saúde duran-
te a semana.

“As equipes estive-
ram presentes das 8h 

às 17h. Muitas famí-
lias aproveitaram para 
vacinar contra a febre 
amarela e obter infor-
mações sobre outras 
vacinas que estavam 

atrasadas. A imuniza-
ção é um importante 
passo para o controle 
da febre amarela em 
nossa cidade”, ressalta 
a secretária de Saúde, 

Maria Angelica Dias.
Mesmo com a campa-

nha, as unidades bási-
cas de saúde continu-
am vacinando durante 
a semana.

Unesp Jaboticabal investe no bem-estar de 8.000 
animais

A Faculdade de Ci-
ências Agrárias e Ve-
terinárias (FCAV) da 
Unesp, Câmpus Jabo-
ticabal, possui 50 ins-
talações que, em con-
junto, alojam mais de 
8.000 animais de pelo 
menos 25 espécies di-
ferentes destinados à 
pesquisa e ao ensino. 
Dentre esses animais 
existem cavalos, bois, 
vacas, peixes, ratos, 
cães, porcos e até sa-
pos!

No intuito de orga-
nizar e acompanhar as 
atividades que aconte-
cem nesses locais en-
fatizando a saúde e o 
bem-estar dos animais 
e em cumprimento à 
legislação que exige 
este acompanhamento, 

a Fundunesp contratou 
a Médica Veterinária 
Virginia Tessarine Bar-
bosa como responsável 
técnica (RT) pelos bio-
térios da FCAV.

O trabalho do RT está 
ligado ao bem-estar 
dos animais, em como 
eles estão sendo trata-
dos durante as pesqui-
sas, se as instalações 
onde eles estão aloja-
dos são adequadas e, 
além disso, este profi s-
sional auxilia em ativi-
dades administrativas, 
como organizar a do-
cumentação necessária 
para o registro desses 
biotérios no Conselho 
Regional de Medicina 
Veterinária do Estado 
de São Paulo (CMRV/SP) 
e credenciamento dos 

Todas as unidades de saúde fi caram abertas durantes os dois últimos sábados

Palestra Começar Bem – Formalização reúne empreendedores 
em Jaboticabal 

O segundo encontro 
do projeto “Começar 
Bem – Formalização” 
repetiu o sucesso do 
primeiro promovido 
pelo “SEBRAE Aqui” de 

Jaboticabal. Mais de 
trinta empreendedores 
participaram do encon-
tro promovido no salão 
nobre do Paço Munici-
pal.

A palestra aconteceu 
no dia 09 de feverei-
ro, das 9h às 12h, ”Os 
empreendedores mos-
traram interesse sobre 
a formalização de seus 

negócios. Mais uma vez 
o auditório esteve lota-
do para acompanhar 
os argumentos apre-
sentados pelo consul-
tor. Muitos aproveitam 

para tirar dúvidas e 
trocar experiências em 
torno do assunto”, afi r-
ma a diretora da Cen-
tral do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves.

O “SEBRAE Aqui” pro-
move uma série de ati-
vidades durante o ano. 
Quem quiser mais in-
formações basta ligar 
para (16) 3203-3398.

A instituição contratou a Médica Veterinária Virginia T. Barbosa como responsável técnica

mesmos no CONCEA 
(Conselho Nacional de 
Controle de Experimen-
tação Animal).

Segundo a Médica Ve-
terinária Responsável 
Técnica (RT), Virginia 
Tessarine Barbosa, este 
trabalho está sendo re-
alizado em conjunto 
com os coordenadores 
dos biotérios e também 
com a direção do Câm-
pus.

“De início, nós ma-
peamos todas as insta-
lações que alojam ani-
mais no Câmpus e as 
agrupamos por depar-
tamento para, então, 
viabilizar os registros, 
lembrando que essa 
parte foi mais burocrá-
tica. A partir de agora, 
consigo estar mais pre-

sente junto dos coor-
denadores trabalhan-
do a parte técnica das 
instalações, auxiliando 
nas questões sanitárias 
e de bem estar relati-
vas aos animais”, disse 
a RT.

Virginia tem espe-
cialidade em cirurgia 
de pequenos animais 
e trabalhava como do-
cente na Universidade 
Federal de Tocantins, 
onde teve a oportuni-
dade de atuar como res-
ponsável técnica pelo 
Hospital Veterinário da 
instituição. No mês de 
Setembro de 2016, a 
Médica Veterinária pas-
sou a integrar a equipe 
da FCAV/Unesp e desde 
então vem realizando o 
seu trabalho.

Para a universida-
de o profissional RT 
é de extrema impor-
tância, pois consegue 
auxiliar nas deman-
das burocráticas, de-
tectar necessidades e 
ajustes com respaldo 

técnico e, claro, atuar 
diretamente com os 
animais para garantir 
a execução de pesqui-
sas com respaldo éti-
co e digno. 

Pedro Luís da Costa 
Aguiar Alves

Duas palestras reuniram grande número de participantes
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Campanha de vacinação contra febre amarela 

Mesmo com a campa-
nha, as unidades bási-
cas de saúde continu-
am vacinando durante 

Unesp Jaboticabal investe no bem-estar de 8.000 

Palestra Começar Bem – Formalização reúne empreendedores 

O “SEBRAE Aqui” pro-
move uma série de ati-
vidades durante o ano. 
Quem quiser mais in-
formações basta ligar 

VENDE-SE
TRENZINHO DA ALEGRIA

Documentado/Recreativa
Contato Márcio:

(16) 3638-2627 - (16) 9.9122-9495
(16) 9.9181-5639

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

THAYLISON RIBEIRO

O new face de traços mar-
cantes faz parte do casting 
R.Offi  ce Models e tem tudo 
para dar certo no mercado 
da moda. Com um olhar fe-

lino e corpo de fazer qual-
quer um fi car de queixo ca-
ído, o lindíssimo estudante 
de Engenharia Mecânica, 
revela muita atitude e po-
tencial em frente às câme-
ras, se mostrando como um 
diamante, brilhante e com 
várias facetas. Natural da 
cidade de Ituverava e dando 
os primeiros passos na car-
reira de modelo, Thaylison 
(22) acabou de estrelar no 
comercial Gold Meat e isso 
é só o começo de muito tra-
balho que virá pela frente.

Vamos fi car de olho nele!
Foto: Rafael Milan

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO: 142/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 08/2016

A Câmara Municipal de Jaboticabal, através do seu Presiden-
te, senhor Carlos Eduardo Pedroso Fenerich, no uso de suas atribui-
ções legais, 

Considerando:
A participação no certame de apenas duas empresas proponen-

tes, frustrando a disputa da licitação e o princípio da competitividade 
essencial a todo processo licitatório;

A disparidade entre os preços ofertados pelas duas empresas 
participantes do certame, podendo acarretar prejuízos ao erário público. 

RESOLVE:
REVOGAR o certame licitatório, modalidade Pregão Presencial 

nº 08/2016, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de licença de softwares e suporte técnico, a saber: 
Portal da Transparência, Consulta Pública Digital; Serviço de Informa-
ção ao Cidadão Digital; Controle de Processo; Website da Câmara Mu-
nicipal; Hospedagem e Processo Legislativo, em conformidade com o 
Termo de Referência (Anexo I) do edital de licitação.

Proceda-se a publicidade pelos meios ofi ciais da presente deci-
são para que todos tenham conhecimento, em cumprimento ao prazo 
recursal disposto no inciso I, letra “c” do artigo 109 da Lei Federal nº 
8666/93.

Jaboticabal, 01 de fevereiro de 2017.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ERRATA

Onde se lê: 
“ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 08/2017”

Leia-se: 
“ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 01/2017”

Matéria veiculada no Jornal A Gazeta, edição nº 1.814 de 11/02/2017, 
página 11.

técnico e, claro, atuar 
diretamente com os 
animais para garantir 
a execução de pesqui-
sas com respaldo éti-

Pedro Luís da Costa 

EDITAL
3ª Vara da Comarca de Jaboticabal/SP Citação. 

Prazo 20 dias. Proc. 1002640-03.2016.8.26.0291. A 
Dra. Vivian Bastos Mutschaewski, Juiz de Direito da 
3ª Vara da Comarca de Jaboticabal/SP, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber aos condôminos Dolores Dias Me-
nezes e João de Oliveira Menezes, demais réus ausen-
tes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados 
que Luis Carlos Dias ajuizou Ação de Usucapião ob-
jetivando o imóvel descrito com área total de 8.0927 
alqueires ou 19.5844ha. dividido em duas glebas, sen-
do a Gleba “A” - Sitio Córrego do Mico, abrangendo 
uma área de 14,6193 há ou 6.0410 Alqueires e a Gleba 
“B” - Sitio Córrego do Mico, abrangendo uma área 
de 4,9651 há ou 2.0517 Alqueires, confrontando com 
quem de direito, imóvel objeto da Matricula 8.874 do 
CRI de Jaboticabal e cadastrado no INCRA sob nº 
512057003964-1 e Receita Federal 0772.908.5. Alega 
o requerente estar na posse do imóvel de forma mansa 
e pacífi ca, pelo prazo previsto em lei. Estando em ter-
mos, expede-se o edital para citação dos supracitados, 
para que, no prazo de 15 dias, a fl uir após os 20 supra, 
contestem o feito, sob pena de confi ssão e revelia, fi -
cando advertidos, nesta última hipótese, da nomeação 
de curador especial. Será o presente edital, afi xado e 
publicado na forma da Lei. Jaboticabal, 23.11.16.
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Agulha, Fernando Prestes e Cândido Rodrigues 
tiveram seu funcionamento prejudicado de 14/02/2017 às 21h19 até 15/02/2017 às 
05h03. Assim que houve a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o 
lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

ANIVERSARIANTES

SAMUEL NUCCI MARCOM... felicitações, emoções e provei-
tosas realizações, repletas de inúmeras realizações. PARABÉNS 
PELO  ANIVERSÁRIO OCORRIDO DIA 11!

ARETUSA, o dia 17 foi pontilhado de bons e felizes aconteci-
mentos,  compartilhado com amigos e familiares, as agradáveis 
surpresas, inumeráveis e promissores acontecimentos. Parabéns!

RICARDO DJ BOTTINHA... que a renovação deste dia 18 possa 
lhe trazer inumeráveis alegrias, felicidades, paz e harmonia. FE-
LIZ ANIVERSÁRIO!

JHONE ARAÚJO, desfrute o dia 20 com sabedoria, ótimas deci-
sões e premiado com inúmeras vitórias. FELICIDADES! ALEXANDRE ROCHA, que seus passos sejam edifi cados com 

a supremacia do amor, esperanças sólidas e feliz jornada. PARA-
BÉNS PELO DIA 22.

ANDRÉ TAKEUTI... o dia 22 é momento de novas conquistas, 
alcançando novos horizontes regados a signifi cativas dádivas con-
cretizadas. FELICIDADES!

WELLINGTON  BRAZ  FERNANDES... festeje o dia 21 com 
inúmeras renovações, esperanças, surpresas, alegrias e inúmeras 
felicidades. PARABÉNS!

Destaque para os amigos Helier Ferrari 
e Thaís Britto
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Jaboticabal zera ! la de espera em creches 
pela 1ª vez na história

Jaboticabal (SP) alcan-
ça uma marca histórica 
e entrará para um se-
leto grupo de cidades 
do Brasil que oferecem 
vagas para 100% das 
crianças de 0 a 3 anos. 
O prefeito José Carlos 
Hori reorganizou todas 
as unidades de ensino 
infantil para otimiza-
ção de vagas, investin-
do pesado na gestão 
educacional. Pais ou 
responsáveis de 510 
alunos apresentaram os 
documentos na Secreta-
ria de Educação, de 13 a 
17 de fevereiro, das 8h 
às 11h30. Outros 250 
pais serão convocados, 
aos poucos, até maio. A 
fi la de espera de janeiro 
era de 765crianças. 

A ação inédita é resul-
tado do planejamento 
estratégico de uma equi-
pe muito focada. “Cons-
truímos novas creches 
e ampliamos todas as 
unidades. Em Jabotica-
bal todos tem direito à 
educação de qualidade 
e nunca medimos esfor-
ços para que isso acon-

Hori garantirá vagas para 764 crianças; prefeito já havia 
criado 1.087 vagas em gestões anteriores

Ao zerar a 
! la, Jaboticabal 
passa a ser 
um exemplo 
na região e no 
Brasil

tecesse. Só em 2012 
tínhamos obras de am-
pliação ou implantação 
em quatro creches - San-
bra, Armando Lerro, An-
tônio Marconato e Taíde 
Tódaro”, relembra. “Ao 
zerar a fi la, Jaboticabal 
passa a ser um exemplo 
na região e no Brasil”, 
completa.

Apenas 30% das 
crianças do Brasil fre-
quentam a escola nesta 
idade. Em dezembro de 

2016, 2.359 alunos fre-
quentavam as escolas 
infantís de Jaboticabal 
– destas 1.087 vagas 
foram criadas de 2005 
a 2012. Até maio deste 
ano, 765 novas crianças 
começarão a frequentar 
a escola.

Relembre a relação 
completa das obras re-
alizadas e conquistadas 
de 2005 a 2012:

• Construção da Cre-
che na Sanbra 

• Construção de uma 
nova creche no Parque 
das Araras – projeto 
aprovado e verba libe-
rada

• Construção da 
maior creche da histó-
ria de Jaboticabal: Ar-
mando Lerro

• Reforma e amplia-
ção da EMEB Taide Tó-
daro (Cidade Jardim)

• Reforma e amplia-
ção da EMEB Alice Ka-
mla

• Reforma e amplia-
ção da EMEB Caridade 
e Fé

• Reforma e amplia-
ção da EMEB Santinha 
Gagliardi Riva

• Reforma e amplia-
ção da EMEB Antônio 
Ricardo Benetti

• Reforma e amplia-
ção da EMEB Manoel 
Gonçalves

• Reforma e amplia-
ção da EMEB Andreia 
Amâncio

• Construção da EMEB 
Antônio Bernal

• Construção da EMEB 
Joaquim Sorocabano

• Reforma e amplia-
ção da EMEB Honório 
Cardoso

• Construção da EMEB 
Zobeide Martinelli Bul-
garelli

• Implantação da EMEB 
Antônio Marconato

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2469.

DEL orienta sobre aulas de 
natação e hidroginástica

O Departamento 
de Esporte e Lazer da 
Prefeitura de Jaboti-
cabal (DEL) disponi-
biliza 40 vagas para 
aulas de natação e 
60 para as interessa-
das em hidroginás-
tica. As senhas para 
o sorteio devem ser 
retiradas até 6 de 
março.

O sorteio de vagas 
acontece em 8 de mar-
ço, no Ginásio do Jar-
dim Paulista (Jatobá). 

“O DEL liberou 40 va-
gas para natação des-
tinadas às crianças de 
8 a 12 anos e 60 vagas 
para hidroginástica, 
exclusivas para mulhe-
res acima de 18 anos. 
Os interessados não 
podem perder o pra-
zo de retirada das se-
nhas na secretaria do 
Ginásio Municipal de 
Esportes”, afi rma o di-
retor do DEL, José Luis 
Moiteiro

As inscrições serão 

feitas de 13 a 17 de 
março. As aulas co-
meçam no dia 20. “As 
aulas acontecem no 
Cardiofísico, aten-
dendo todas as ne-
cessidades de nossos 
alunos. Qualquer dú-
vida a secretaria do 
DEL está à disposi-
ção”, fi naliza Moitei-
ro.

O telefone da secre-
taria do Departamen-
to de Esporte e Lazer 
é (16) 3202-0587.

Interessados devem procurar a secretaria do Ginásio 
Municipal de Esportes até 6 de março

GAZETA ESPORTES


