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Hori completa 100 dias à frente da Prefeitura de Jaboticabal

Foram 100 dias de 
muito trabalho, su-
peração, conquistas 
e desafi os. O prefeito 
José Carlos assumiu 
a Prefeitura de Jabo-
ticabal com o com-
promisso de “colocar 
a casa em ordem”. A 
experiência que trou-

Remédios, vagas em creches, exames clínicos, limpeza pública, troca de lâmpadas, ambulâncias e
muitos outros serviços já voltaram a funcionar

xe na bagagem foi 
essencial nestes pri-
meiros três meses e 
já é possível enxer-
gar grandes mudan-
ças no cuidado com 
a cidade, após criar 
várias frentes de tra-
balho que se reve-
zam nos setores ad-

ministrativo, gestão, 
obras, fi nanceiro e de 
projetos.

O primeiro passo 
foi pagar o salário 
dos funcionários, fa-
zer cortes severos 
nos gastos públicos, 
tapar os buracos, 
limpar a cidade e re-

abastecer a farmácia. 
“Jaboticabal estava 
abandonada, muito 
lixo, buraco, sem re-
médios e 770 crian-
ças na espera por cre-
che. Estou feliz por 
ver a população tão 
engajada em ajudar, 
a ver nossa cidade 

‘funcionando’ mais 
uma vez. Estamos ze-
rando a fi la de espera 
em creches, pagan-
do a dívida herdada, 
entidades e fornece-
dores”, explica Hori. 
“2017 será um ano 
difícil no Brasil intei-
ro, mas estamos tra-

balhando para equi-
librar os cofres para 
Jaboticabal voltar a 
crescer em 2018”, 
completa.

Mais 60 crianças são chamadas para creches

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer continua con-
vocando crianças para 
as vagas disponibiliza-
das em creches muni-
cipais. Desde janeiro, 
650 crianças já foram 
chamadas e a expec-
tativa é que a lista de 
espera de 2016 seja 

encerrada até o fi nal 
do mês. Será a primei-
ra vez na história que a 
espera é zerada.

A maior preocupa-
ção é garantir a quali-
dade do ensino para 
os novos alunos nas 
unidades. “A equipe da 
Mini Usina está atenta 
à alimentação e o cor-

po técnico da secreta-
ria dando todo suporte 
pedagógico. Agradeço 
ao empenho de todos 
funcionários da Edu-
cação que estão juntos 
nesse grande desafi o”, 
ressalta o prefeito José 
Carlos Hori. 

650 crianças já foram convocadas; fi la referente a 2016 será zerada até o fi nal de abril

Ao comando do Vice-Prefeito Vitório de Simoni, PMDB e 
FUG realizam Encontro Regional em Jaboticabal

A Fundação Ulys-
ses Guimarães de 
São Paulo (FUG-SP) e 
o PMDB-SP começou 
a percorrer, a partir 
de sábado (08/04), 
todo o estado de São 
Paulo para a capaci-
tação dos gestores 
públicos, militância 
e interessados em co-

Eventos serão realizados em todo o Estado até o fi nal do ano e darão início aos cursos de capacitação para gestores 
públicos e militância do partido através da Fundação Ulysses Guimarães

nhecer e aperfeiçoar 
os temas relativos à 
política e gestão pú-
blica.

O primeiro encon-
tro foi realizado na 
cidade de Jaboticabal, 
sábado (08/04), às 
08 horas, no Sthécla 
Hall, localizado na 
Travessa Gumercin-

do Raimundo, nº 55, 
e reuniu cerca de 93 
municípios das regi-
ões de Ribeirão Pre-
to, Franca, Barretos 
e Central, reunindo 
grandes nomes da po-
lítica de nossa região.

Cerca de 50 municípios participam de o! cina da 
ASSEMAE em Jaboticabal

Chegou ao fi nal na 
tarde de sexta-feira 
(07), em Jaboticabal, 
a Ofi cina de Criação e 
Estruturação de Servi-
ços Municipais de Sa-
neamento Básico rea-
lizada pela ASSEMAE 
– Associação Nacional 
dos Serviços Munici-
pais de Saneamento 
- em parceria com a 

FUNASA – Fundação 
Nacional de Saúde.

Aproximadamente 
50 representantes de 
municípios estiveram 
no auditório do SAAEJ 
– Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de 
Jaboticabal – partici-
pando de palestras e 
ofi cinas que aconte-
ceram durante toda 

Evento foi realizado na última semana, no auditório do SAAEJ

semana. Dois pontos 
ganharam destaque: a 
troca de experiências 
entre os participantes 
e a possibilidade de 
adequar os conceitos 
apresentados à reali-
dade de cada municí-
pio.
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FIQUE SABENDO
Jaboticabal elege membros do Conselho Municipal 

de Assistência Social

Representantes de 
entidades de Jaboti-
cabal estiveram na 
sala de reuniões da 
prefeitura do muni-
cípio na manhã de 
quarta-feira (12) para 
eleger os integrantes 
do Conselho Muni-
cipal de Assistência 
Social. O evento foi 
conduzido pela Se-
cretaria de Assistên-
cia Social.

“Tivemos todos os 
procedimentos de 

eleição, formamos 
a mesa diretora e já 
defi nimos um crono-
grama extraordiná-
rio para as primeiras 
ações”, explica a se-
cretária da pasta, Ta-
tiana Pellegrini.

Formado por mem-
bros do Executivo e 
representantes de en-
tidades assistenciais, 
o conselho municipal 
é um órgão delibe-
rativo que contribui 
com a transparência 

e o planejamento de 
políticas públicas de 
assistência social. 

Confi ra abaixo 
como fi cou a compo-
sição:

Presidente - Iara 
Ap. de Faria Nogueira 
Lourenço

Vice-Presidente - 
Adrieli Camila Barbo-
sa de Souza

1ª Secretária - Isabe-
la Ribeiro dos Santos; 
2ª Secretária - Fran-
cieli Monik Zanutto.

Evento aconteceu na manhã de quarta-feira (12)

Jaboticabal promove evento 
gratuito de moda

Entre 18 e 20 de abril, 
Jaboticabal será palco 
do workshop Tendências 
Sustentáveis na Moda, 
evento que promoverá 
ofi cinas e palestras gratui-
tas no Senac. A ação tem 
como objetivo ampliar o 
repertório de moda de es-
tudantes, profi ssionais e 
interessados no segmen-
to, proporcionando refl e-
xões e cruzamentos com 
outras áreas do conheci-
mento.

O evento tem início 
com a palestra Análise de 
Cores, ministrada por Ana 
Carolina Pereira, docen-
te do Senac São Carlos. 
A partir da utilização da 

técnica de análise sazonal 
de cores, os participantes 
identifi carão a cartela de 
tons que melhor harmo-
niza com a coloração pes-
soal (pele, olhos e cabelo) 
para seleção de roupas, 
acessórios, maquiagem e 
tom de cabelo.

Na quarta-feira (19), os 
convidados farão uma ex-
posição dialogada sobre 
os tipos mais comuns de 
lenços e suas histórias. 
A ofi cina Amarrações em 
lenços: técnicas e styling 
que não saem de moda 
ensinará técnicas de pro-
dução e orientará sobre a 
composição de looks com 
o acessório. A dinâmica 
será conduzida por Carla 
Maria da Costa, docente 
do Senac Jundiaí.

No encerramento do 
evento, Carla ministrará 
também a ação Customi-
zando jeans com consci-
ência: o poder do estilo 
sustentável. Serão apre-
sentados temas como a 
força da customização no 
cenário fashion atual e a 
contribuição para o empo-
deramento da moda sus-
tentável, além de técnicas 
e práticas de desgaste e 

customização de peças je-
ans.

“A iniciativa é uma 
oportunidade para comer-
ciantes, lojistas e apaixo-
nados por moda multipli-
carem conhecimento na 
área, aprenderem técnicas 
e discutirem assuntos em 
evidência no mercado”, 
ressalta Darlan Rocha, ge-
rente do Senac Jabotica-
bal.

Os interessados em par-
ticipar do Tendências Sus-
tentáveis na Moda devem 
se inscrever diretamente 
na unidade ou entrar em 
contato pelo telefone (16) 
3209-2800. A participação 
é gratuita. 

Serviço:
Tendências Sustentá-

veis na Moda
Data: 18 a 20 de abril
Horário: terça-feira (18) 

das 15 às 16 horas; quarta 
19 às 21 horas; e quinta 
das 9 às 12 horas

Gratuito
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831 – Centro
Inscrições: www.

sp.senac.br/jaboticabal
Visita virtual à unida-

de: https://goo.gl/maps/
iDYTc5MBKLU2

a ideia de que o STF fosse 
local de infatigável labor. 
Talvez do exíguo número 
de ministros, apenas onze 
para aquelas montanhas de 
processos. O mais recente 
dado que encontrei mencio-
nava 77 mil deles. “Uma pela 
outra” como se dizia anti-
gamente, dá algo como sete 
mil processos por gabinete. 
Não há como cumprir essa 
tarefa sem imensa dedicação 
ao trabalho, mormente se 
todos tiverem consciência 
de que qualquer atraso nas 
decisões é um freio de mão 
puxado na justiça ou um 
acelerador pisado na injusti-
ça. Sempre há algo essencial 
para todos, para muitos ou 
para alguém, pendente de 
decisão. Essa imagem que eu 

Promovido pelo 
Senac, workshop 
Tendências 
Sustentáveis na 
Moda terá o! cinas 
e palestras com 
especialistas da área 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0008278-10.2011.8.26.0291 - Ordem nº 1420/11
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Púb Municipais de Jaboticabal

Cooperserv
Executado: José Antonio Moreira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº 0008278-10.2011.8.26.0291 - Ordem nº 1420/11

O(A) Doutor(a) Andrea Schiavo, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Jaboticabal, da
Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo e
Cartório do 2º Ofício se processam regularmente os autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL-COOPERSERV contra JOSÉ
ANTONIO MOREIRA, feito nº 0008278-10.2011.8.26.0291 - Ordem nº 1420/11 - 2ª
Vara Cível. Assim, constando dos autos que o executado JOSÉ ANTONIO MOREIRA,
brasileiro, CPF nº 167.087.738-80 e RG nº 27.269.536-1, encontra-se em lugar incerto e
não sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fica o mesmo devidamente CITADO,
para que dentro do prazo legal de TRÊS (03) DIAS, efetue o pagamento do débito
reclamado no pedido inicial, nos termos dos arts. 652 e 652-A, ambos do Código de
Processo Civil, no valor de R$4.788,58 (quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e
cinquenta e oito centavos), devidamente atualizado na data de seu efetivo pagamento,
acrescido das custas processuais a serem calculadas e de honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a,s)
executado(a,s) efetue o pagamento integral do débito no prazo acima assinalado, a verba
honorária será reduzida pela metade (artigo 652-A, § único do Código de Processo Civil)
ou, querendo, nomeie bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens
quanto bastem à satisfação do crédito, ficando ainda devidamente INTIMADO(A)(S), para
que, querendo, apresente(m) EMBARGOS dentro do prazo legal de QUINZE (15) DIAS
(art. 738, do Código de Processo Civil), ou, neste mesmo prazo, reconhecido o crédito do
exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução,
inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado, através de Advogado,
requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 745-A, do Código de
Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de todos, em especial do executado
JOSÉ ANTONIO MOREIRA, é expedido o presente edital com prazo de trinta (30) dias,
que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Jaboticabal, 24 de março de
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 O Centro Espírita Universal, através do seu Presidente, Rodrigo Garcia da Silva Girio, infra-
assinado, CONVOCA os senhores sócios contribuintes para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
que irá realizar-se dia 26 de abril de 2017, às 21 hs, em primeira convocação e às 21 hs e 30 min,  
com qualquer número de associados, em segunda convocação, a fi m de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 

 1- Aprovação das Contas;
 2- Aprovação do Relatório Anual;
 3- Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal.
            

              Jaboticabal, 12 de abril de 2017.

RODRIGO GARCIA DA SILVA GIRIO
PRESIDENTE
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Renascimento

A Páscoa encerra a Quares-
ma e nos lembra de que sem-
pre é possível, e necessário, 
renovar esperanças e cren-
ças. Reforçar valores como 
a união da família, a confra-
ternização com pessoas que-
ridas e a esperança em dias 
melhores.

Tanto no signifi cado ju-
daico de passagem quanto 
no cristão de ressuscitar, a 

passado, havia o signifi cado 
de renovação. Eles comemo-
ravam a passagem do Inver-
no e a chegada da Primavera, 
ou seja, um tempo de escas-
sez se transformaria em um 
tempo de fartura e boas co-
lheitas.

E há ainda quem aproveita 
o feriado iniciado na Sexta-
Feira Santa para visitar a 
família que mora em outra 
cidade, rever amigos ou até 
mesmo estar em casa des-
cansando para, na segunda-
feira, continuar o ritmo de 
trabalho e, aproveitando a 
simbologia do feriado, reno-
var o Brasil. País que marca 
forte presença durante a Pás-
coa no mundo e nas mesas 
com produtos campeões de 
exportação, como açúcar e 
cacau. Estaremos rodeados 
por amigos e familiares em 
torno de uma refeição farta 
e ricamente abastecida com 
o resultado do trabalho sério 

Páscoa é a oportunidade para 
deixarmos para trás as dife-
renças e adversidades e fazer 
prevalecer o sonho de que 
mundo queremos. A felicida-
de proclamada pela Páscoa 
culmina na vitória defi nitiva 
da vida sobre a morte, do 
bem sobre o mal, da felicida-
de sobre a tristeza.

É momento de fortalecer 
a união e lembrarmos tem-
pos antigos, quando judeus 
e gentios se reuniam para 
celebrar a Pêssach, a passa-
gem do anjo que libertou os 
hebreus do cativeiro no Egito 
para buscarem sua Terra San-
ta. Em outras religiões não é 
celebrada ritualisticamente, 
mas também é espaço de re-
fl exão. Sempre há um perío-
do de sacrifício, seguido por 
um momento de renascimen-
to.

Até mesmo em festas de 
origem pagã, como as feitas 
pelos gregos e egípcios no 

de nossos agropecuaristas.
Já na Sexta-Feira Santa, 

nossa aquicultura é movi-
mentada com a comercializa-
ção de vários tipos diferen-
tes de pescado. Gera-se uma 
importante renda aos nossos 
piscicultores, em sua maioria 
pequenos: 31% da pesca bra-
sileira é artesanal, caracteri-
zada, principalmente, pela 
mão de obra familiar.

Não há como esquecer ain-
da os ovos de Páscoa feitos 
com o chocolate brasileiro – 
sendo que a produção de ca-
cau no Brasil também ajuda a 
produção industrial de balas 
e doces. O chocolate, extraí-
do das amêndoas do cacau, 
entra em 56% da produção 
industrial de balas e doces 
do País.

O cacau que delicia pes-
soas de todas as idades tam-
bém adoça a vida de cerca 
de 60 mil produtores rurais 
brasileiros ao garantir um 

sustento digno. Somente em 
2016, a indústria abasteceu 
o mercado brasileiro com 56 
milhões de ovos de chocolate 
durante o período da Páscoa. 
O faturamento das fazendas 
produtoras de cacau fi cou 
em R$ 1,2 bilhão em 2016.

A Bahia é o Estado que 
mais produz o fruto no País, 
sendo responsável por 54% 
da safra. Em segundo lugar, 
fi ca o Pará, com 40% da safra. 
E a produção cresceu no últi-
mo ano e deve chegar a 274 
mil toneladas em 2017, 28% 
a mais que a safra de 2016, 
segundo dados são do Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE).

E para terminar a refei-
ção, nada melhor do que um 
bom café, outro forte produ-
to brasileiro. As exportações 
dos Cafés do Brasil somaram 
aproximadamente US$ 5,4 
bilhões em 2016 e repre-
sentaram 6,4% do total das 

PÁSCOA!

Páscoa signifi ca passagem 
ou libertação. Quando os fi -
lhos de Israel estavam viven-
do como escravo no Egito, o 
Senhor usou a última praga, 

amigos etc... Mas é lembrar, 
do nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo, agradecer ao 
Senhor Deus por todas as 
bênçãos que Ele tem derra-
mado sobre a nossa vida e a 
nossa família. Neste dia tão 
glorioso em que todos co-
memoram a páscoa, com ale-
gria louvando a Deus, pela 
ressureição de Jesus Cristo. 
Ele morreu na cruz levando 
todos os nossos pecados, so-
freu todo tipo de humilhação 
e de vergonha. Quando to-
dos pensaram que era o fi m 
e que tudo estava perdido, 
ao terceiro dia Jesus ressus-

que foi a morte de todos os 
primogênitos, para que o Fa-
raó libertasse o povo. Eles 
saíram e comemoraram a 
Páscoa. Foi uma festa mara-
vilhosa em nome do Senhor. 
Jesus também comemorou 
a páscoa com os seus discí-
pulos. Você deve comemorar 
a páscoa com a sua família, 
seus parentes e seus amigos, 
enfi m, é uma festa de celebra-
ção e de amor, e não apenas 
de comer chocolate. É muito 
mais do que isso, e não que 
seja errado, você comprar 
ovos de páscoa para seus 
queridos fi lhos, sobrinhos, 

citou dentre os mortos, foi 
maravilhoso! Os discípulos 
se alegraram e começaram 
a anunciar as Boas novas do 
Evangelho, dizendo: Jesus 
Cristo, o fi lho de Deus está 
vivo! Glória Deus! Aleluia! 
Você também pode anunciar 
que Jesus não está mais pen-
durando naquela cruz, Ele 
está bem vivo em nosso meio 
e quer fazer morada em cada 
coração, que O receber de 
livre e expontânea vontade. 
Não deixe passar esta gran-
de oportunidade de falar do 
amor de Deus para todas as 
pessoas que você pode. Elas 

fi carão tão felizes que vão te 
agradecer pelo resto da vida. 
Os discípulos não perderam 
tempo, falavam de Jesus o 
tempo todo e todos fi cavam 
maravilhados, em ouvir que 
Jesus havia ressuscitado no 
dia de Páscoa, que era o dia 
mais importante para eles 
festejarem. Hoje não é di-
ferente, você também pode 
fazer uma grande festa e 
convidar a todos que você 
quiser e falar do plano da 
Salvação, que Deus preparou 
através do seu Filho, para 
toda a humanidade. Você foi 
escolhido por Deus. Ele pre-

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

cisava de uma pessoa como 
você, para anunciar a todas 
as criaturas, que Jesus Cris-
to é o único caminho para 
o céu. Faça uma Páscoa di-
ferente, colocando Deus em 
primeiro lugar na sua vida. 
Em Cristo, com amor, Pastor 
Anastácio. Feliz Páscoa! (Leia 
Lucas 16:19). 

Esta é a minha oração. 
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  

exportações do agronegócio 
brasileiro no ano passado.

Café adoçado com o açú-
car que garantiu, também 
em 2016, um recorde anual 
de exportação: foram 28,93 
milhões de toneladas, ren-
dendo US$ 10,44 bilhões. 
Foi responsável por quase 
todo o montante do com-
plexo sucroalcooleiro, com 
92% do valor em vendas do 
setor (US$ 10,44 bilhões). Em 
comparação com 2015, hou-
ve crescimento de 36,6% em 
valor, em função do aumento 
da quantidade: de 24,01 para 
28,93 milhões de toneladas 
(+20,5%).

São números que mostram 
a força de um País que tem 
capacidade para sair da cri-
se atual, ressuscitar como 
o gigante que sempre foi. A 
união da Páscoa nos dá esta 
oportunidade para seguir-
mos em frente.

Feliz Páscoa!

Jaboticabal elege membros do Conselho Municipal 

e o planejamento de 
de 

 ra abaixo 
fi cou a compo-

- Iara 
Nogueira 

Vice-Presidente - 
Adrieli Camila Barbo-

- Isabe-
Santos; 
- Fran-

 PROFESSOR BENÊ

RESSURREIÇÃO

PÁSCOA é a maior festa 
cristã, infelizmente materiali-
zada pelo consumismo: ovos 
de páscoa, peru assado, mesa 
cheia!

Para as ¨periferias¨sociais, 
chão batido!

RESSURREIÇÃO é vitória so-
bre a morte. Sim! Mas inúme-
ros irmãos nossos continuam 

Evento aconteceu na manhã de quarta-feira (12)

A ESPERANÇA SE RENOVA EM CADA ENCARNAÇÃO

Os mundos criados por 
DEUS. Seus habitantes estão 
em busca da felicidade. É a 
viagem em busca da EVOLU-
ÇÃO, que cresce com o tem-
po na caminhada e na passa-
gem pelos mundos, para uma 
complementação espiritual. 
A trajetória apresenta resul-
tados positivos ou negativos, 
tudo depende de cada um, 
dentro dos princípios lógicos 
ligados às leis de DEUS,                                                    

QUEM TEM ESPERANÇA, 
TEM UM GRANDE FUTURO.

Buscamos a felicidade. A 
encarnação é a volta do espí-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

rito ao corpo.  Espírito e ma-
téria: o primeiro é o agente 
ativo, inteligente, transfor-
mador; o segundo é o ele-
mento passivo. O ser huma-
no precisa apenas conhecer 
o que pode aproveitar e en-
tender, para a sua evolução.

A CADA ÉPOCA, UMA VIDA 
NOVA.         

SOMOS TRABALHADORES 
QUE BUSCAM VITORIAS NO 
TEMPO DAS REALIZAÇÕES, 
QUE SE BUSCA A FELICIDADE.        

A fé, esperança e caridade 
são poderes que iluminam 
os caminhos, pela força do 
amor.                          

As encarnações são su-
cessivas e eternas, trazendo 
sempre a esperança de dias 
melhores, de resultados po-
sitivos, no rol das REALIZA-
ÇOES.      

Para alcançarmos êxito 
em nossas vidas, precisamos 
nos fortalecer nos conheci-
mentos, na cultura de ideais, 
que somam   pontos positi-
vos.        

Os mundos são escolas 
para aprendizes das leis de 
DEUS. Evoluir e crescendo 
espiritualmente. Uma luta 
para conseguir realizar seus 
sonhos, transformá-los em 
realidade.              

As vidas se cruzam nos 
tempos, nos encontros, nos 
mundos criados por DEUS, 
vividos por seres em famí-
lias, nos lares abençoados 
por DEUS. Seres e animais 
criados por DEUS em busca 
de evolução e da felicidade.                  

A ciência psíquica tem por 
fi m estudar os fenômenos 
criados no UNIVERSO. O es-
pírito encarnado   sente a ne-
cessidade de procurar conhe-
cer as realidades espirituais, 
o intercâmbio entre o plano 
material e o espiritual, a me-

diunidade como instrumento 
de ligação na análise dos fe-
nômenos, fatos  existentes e 
que precisam ser estudados 
e aprendidos. A vida além 
túmulo, dentro da sucessão 
de existências, de vidas cor-
póreas, de uma individuali-
dade consciente, o espírito 
humano, denominação de 
reencarnação, que constitui 
uma lei  a que estão sujeitos 
todos os  espíritos, sendo 
uma condição essencial para 
o progresso, às vidas que são 
construídas, para passarmos 
por um estágio em mundos 
de evolução, com a necessi-
dade de aprendermos, pondo 
em prática os ensinamentos, 
que nos levam a vencermos 
a ignorância. SÃO FONTES DE 
LUZES E DE AMOR. 

agonizando às margens da 
vida! Ressurreição seria vida 
nova que, supera os túmulos 
da injustiça social. PÁSCOA é 
passagem do egoísmo para a 
fraternidade em todas as suas 
direções horizontais e verti-
cais. Páscoa exige de cada um 
destronar-se do egoísmo hoje 
caracterizado principalmente 
pela corrupção política.

Viver a PÁSCOA é semear 
sementes de fraternidade. 
Construir e lutar para que to-
dos possam igualmente viver 
a vida, com dignidade.

Fraternidade é ¨amor- 
comunhão¨energia de uma 
sociedade realmente fraterna.

Ressurreição é vitória con-
tra o deletério egoísmo que 
corrompe a vida de tal modo 
que, todos possam usufruí-la 
plenamente.

GILMAR MENDES IN CONCERT
Não sei de onde me veio 

a ideia de que o STF fosse 
local de infatigável labor. 
Talvez do exíguo número 
de ministros, apenas onze 
para aquelas montanhas de 
processos. O mais recente 
dado que encontrei mencio-
nava 77 mil deles. “Uma pela 
outra” como se dizia anti-
gamente, dá algo como sete 
mil processos por gabinete. 
Não há como cumprir essa 
tarefa sem imensa dedicação 
ao trabalho, mormente se 
todos tiverem consciência 
de que qualquer atraso nas 
decisões é um freio de mão 
puxado na justiça ou um 
acelerador pisado na injusti-
ça. Sempre há algo essencial 
para todos, para muitos ou 
para alguém, pendente de 
decisão. Essa imagem que eu 

Percival Puggina

fazia do STF como local de 
trabalheiras e canseiras se 
reforçava com a convicção 
de que as estantes repletas 
de processos aguardando 
vez através dos anos, não 
raro das décadas, haveria de 
causar angústias no ânimo 
funcional da Corte e de seu 
quadro de servidores. Car-
mem Lúcia, atual presiden-
te, confi rmando esse senti-
mento em recente programa 
de TV, desabafou: “São onze 
ministros sem poder parar”.

Talvez ainda se agregas-
se, para formar a imagem de 
um local de febril agitação, 
o numeroso cortejo de servi-
dores. São 1135 efetivos em 
atividade e aproximadamen-
te 1200 terceirizados, totali-
zando 2335 pessoas; nova-
mente “uma pela outra”, 212  

por ministro. Tudo a um 
custo previsto de R$ 687 mi-
lhões, conforme Orçamento 
Geral da União para 2017.

Pois bem, outro dia, olhos 
grudados na TV assistindo o 
julgamento pelo TSE do re-
curso contra a chapa Dilma/
Temer (matéria que há mais 
de dois anos tramita naque-
le órgão da Justiça Eleitoral), 
fi quei sabendo que, junto 
com o prazo adicional pe-
dido para apresentação de 
novas provas, o retardo se-
ria ainda maior em virtude 
de viagem do ministro Gil-
mar Mendes. Não se iluda, 
leitor. Não se trata de um 
bate-volta de Sua Excelência, 
com assento nas duas cortes 
(ele preside o TSE e é minis-
tro do STF). Não, Gilmar faz 
uma conferência em Portu-

gal e acompanhará as elei-
ção francesa, fi cando vários 
dias fora do Brasil graças a 
esses dois importantíssimos 
e inadiáveis compromissos 
internacionais. O ministro 
está em férias? Não, leitor. 
Os dois meses de férias a 
que têm direito os magis-
trados seguem outra agenda 
e ela não coincide com os 
feriados prolongados nem 
compromete o recesso de 
duas semanas no fi nal do 
ano. 

Não meço titulares de 
poder como se fossem ser-
vidores públicos. Não são. 
Por isso não recebem ven-
cimentos, mas subsídios. 
Mas o excesso de regalias 
escancara a porta para abu-
sos e saracoteios como esse 
do ministro Gilmar Mendes. 

Enquanto promove encon-
tros em Lisboa para discutir 
Direito, levando junto Dias 
Toff oli e três ministros do 
STJ, a Justiça se arrasta no 
Brasil pelo caminho tão ajar-
dinado quanto lento da leni-
ência dos prazos nos tribu-
nais superiores. O evento é 
uma iniciativa periódica do 
Instituto Brasiliense de Di-
reito Público (IDP), do qual 
Mendes é fundador, e do Ins-
tituto de Ciências Jurídico-
Políticas da Faculdade de 
Direito da Universidade de 
Lisboa. Tem patrocínio da 
Associação das Empresas de 
Saneamento Básico Estadu-
ais (Aesbe), Itaipu Binacio-
nal e Federação do Comércio 
do Rio de Janeiro e apoio da 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 

FGV, Fundação Peter Härbe-
le, Associação dos Magistra-
dos Brasileiros (AMB) e As-
sociação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe). 

Em primeiro lugar, Gilmar 
Mendes In Concert. O Brasil 
fi ca para a volta.

Oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós
Virgem Maria, Mãe do belo amor,  Mãe que jamais deixa de vir  em 

socorro a um fi lho afl ito.  Mãe cujas mãos não param nunca  de servir seus 
amados fi lhos,  pois são movidas pelo amor divino  e  imensa misericórdia  
que existem em teu coração,  volta o teu olhar compassivo sobre mim  e 
vê o emaranhado de nós que há em minha vida.  Tu bem conheces o meu 
desespero,  a minha dor e o quanto estou amarrado  por causa destes nós.  
Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus fi lhos,  
confi o hoje a fi ta da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o 
maligno  poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há 
nó  que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder 
intercessor  junto a Teu Filho e Meu Libertador, Jesus,  recebe hoje em 
tuas mãos este nó... Peço-te que o desates para a glória de Deus, e por todo 
o sempre. Vós sois a minha esperança. Ó Senhora minha, sois a minha 
única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a 
riqueza das minhas misérias, a liberdade, com Cristo, das minhas cadeias.  
Ouve minha súplica. Guarda-me, guia-me,  protege-me, ó seguro refúgio! 

Maria, Desatadora dos Nós, roga por mim. Rezar o Pai Nosso e fazer o 

sinal da Cruz . (F.A.S.)

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 21, DE 11 DE ABRIL DE 2017  - RESOLVE decretar 

Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 13 de 

abril de 2017, em virtude do feriado do dia 14 de abril (Sexta-feira 

da Paixão).
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Prefeitura retira mais de 30 caminhões de 
entulhos em estrada rural

Desde o início da 
semana, equipes 
da SAAMA (Secreta-
ria de Agricultura, 
Abastecimento e 
Meio Ambiente) tra-
balham na limpeza 
de uma estrada ru-
ral próxima ao Resi-
dencial Jaboticabal. 
A expectativa é re-
tirar no mínimo 30 
caminhões de entu-
lhos do local.

Mesmo com os 
pedidos para que a 
população deposite 
os entulhos no ater-
ro sanitário, muito 
lixo ainda é jogado 
em terrenos e es-
tradas rurais. “Res-

salto que o muní-
cipe está isento de 
qualquer taxa se 
destinar até duas 
toneladas no ater-
ro sanitário. Tra-
balhando juntos é 
que vamos manter 
nossa cidade lim-
pa e organizada”, 
afi rma o secretário 
de Obras e Serviços 
Públicos, José Car-
los Abreu.

A limpeza nos 
bairros continua. 
Nesta semana, as 
equipes estão atu-
ando no Jardim 
Mariana, Nova Apa-
recida e Avenida 
Carlos Berchielli.  

Hori quita dívidas atrasadas com entidades assistenciais

A Prefeitura de Jabo-
ticabal está cortando 

Meta é manter linear o repasse em 2017

despesas, cargos de 
confi ança e renegocian-

do diversos contratos 
para “enxugar” a máqui-
na pública e conseguir 
honrar pagamentos 
atrasados – muitos for-
necedores estão sem re-
ceber desde 2014. Uma 
das prioridades do pre-
feito José Carlos Hori 
foi quitar o pagamento 
das entidades assisten-
ciais, que realizam um 
trabalho vital para as 
famílias jaboticabalen-
ses. Os repasses esta-
vam até 08 meses em 
atraso.

A Secretaria de Fa-
zenda quitou, na terça-

feira (11), a segunda 
e última parcela, no 
valor de quase R$ 240 
mil. “A Prefeitura esta-
va devendo quase R$ 
520 mil à APAE, AB-
CDOWN, APAS e outras 
entidades que realizam 
um trabalho maravi-
lhoso. Fui presidente 
de entidades por anos, 
conheço de perto as di-
fi culdades e o quanto 
as pessoas precisam 
deste apoio. Estamos 
trabalhando para todas 
essas famílias serem 
atendidas com todo o 
respeito, carinho e di-

Secretaria de Saúde capacita servidores

Empenhada na 
manutenção de uma 
equipe de trabalho 
efi caz, a Secretaria 
de Saúde de Jabo-
ticabal realizou na 

Encontros são quinzenais e mantém os profi ssionais atualizados

Jaboticabal castra mais 27 gatos
Criado no início de 

2017 para promover o 
bem-estar e garantir os 
direitos dos animais, o 
Departamento Munici-
pal de Proteção Animal 
segue avançando em 
Jaboticabal. Desta vez, 
conseguiu realizar a 
castração de 27 gatos 
cadastrados no Depar-
tamento de Vigilância 
de Vetores e Zoonoses. 

Realizada terça-feira, 
4 de abril, em parceria 

Ação foi realizada sem custos para o município
com a Associação Prote-
tora dos Animais – APA, 
as castrações não acar-
retaram custos para a 
prefeitura. O setor de 
Zoonoses registra dia-
riamente inúmeros ani-
mais de munícipes para 
castração. 

“De uma só vez foram 
castrados 16 machos e 
11 fêmeas. Nosso bom 
relacionamento com a 
APA foi fundamental 
para que tivéssemos 

tarde de sexta-fei-
ra (7), no auditório 
da prefeitura, mais 
uma reunião de ca-
pacitação para pro-
fi ssionais do setor. 

reitos que merecem”, 
reafi rmou Hori, ex-
presidente da Casa do 
Menor Aprendiz Joanna 
de Ângelis e fundador 
da Fundação Terapêuti-
ca Joanna.

Confi ra a relação 
completa de entidades 
contempladas:

• Fundação Pio XII 
– Hospital de Câncer de 
Barretos

• APAE - Associa-
ção Pais e Amigos Ex-
cepcionais

• Casa de Recupe-
ração Resgates de Valo-
res “Casa do Caminho” - 

Dependentes químicos
• SEVIV - “Orfana-

to”
• APAS – Associa-

ção Pais e Amigos dos 
Surdos

• Recanto Menina
• Casa do Menor 

Aprendiz Joanna de Ân-
gelis

• APA – Associação 
Protetora dos Animais 
de Jaboticabal

• AAPROCON - As-
sociação de Apoio a 
Projetos Comunitários 

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
3328.

“São encontros 
que acontecem a 
cada quinze dias e 
importantes para 
mantê-los atualiza-
dos. Nesse último, 
o tema abordado foi 
as atualizações que 
estão acontecendo 
no calendário vaci-
nal do nosso país”, 
explicou a secretá-
ria de Saúde, Maria 
Angélica Dias. 

A próxima reunião 
de capacitação será 
realizada no dia 20 
deste mês.

essa conquista”, desta-
cou a diretora do De-
partamento de Proteção 
Animal, Valéria Barbie-
ri.

Porque castrar – 
além de evitar a pro-
criação indesejada, a 
castração desacelera 
os hormônios do ani-
mal. Após castrado, o 
cão ou gato fica mais 
calmo e passa a não 
ter necessidade de de-
marcar território.

Mesmo com campanhas de conscientização, população continua jogando lixo em terrenos e estradas rurais
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Cerca de 50 municípios participam de o! cina da 
ASSEMAE em Jaboticabal

Chegou ao fi nal na tar-
de de sexta-feira (07), em 
Jaboticabal, a Ofi cina de 
Criação e Estruturação 
de Serviços Municipais 
de Saneamento Básico re-
alizada pela ASSEMAE – 
Associação Nacional dos 
Serviços Municipais de 
Saneamento - em parceria 
com a FUNASA – Fundação 
Nacional de Saúde.

Aproximadamente 50 
representantes de muni-
cípios estiveram no audi-
tório do SAAEJ – Serviço 
Autônomo de Água e Es-
goto de Jaboticabal – par-
ticipando de palestras e 
ofi cinas que aconteceram 
durante toda semana. 
Dois pontos ganharam 
destaque: a troca de ex-
periências entre os parti-
cipantes e a possibilidade 
de adequar os conceitos 
apresentados à realidade 

de cada município.
O balanço desses cinco 

dias é bastante positivo. “O 
pessoal pôde fazer uma re-
fl exão do momento do sa-
neamento e de ferramentas 
que são de extrema impor-
tância para uma boa gestão 
do serviço prestado. A fi na-
lidade era fazer com que o 
participante pensasse um 
pouco e construísse um 
modelo a partir da realida-
de da região que ele vive”, 
explica o chefe de gabinete 
do SAAEJ e presidente da 
ASSEMAE, Aparecido Hojaij 
(Pelão).

Ele ainda destaca o em-
penho de Jaboticabal em 
sediar o evento, o que 
demonstra o interesse 
do município em alcan-
çar melhorias no setor. “É 
uma vontade dessa admi-
nistração. Uma das metas 
é poder investir nessas 

questões do saneamen-
to, desde a capacitação. 
Muitas outras ofi cinas vão 
acontecer aqui, sempre 
em parceria com aqueles 
que realmente tem o que 
mostrar”, completou.

O evento também con-
tou com a participação de 
José Antônio da Motta Ri-
beiro, Diretor Substitutivo 
de Engenharia e Coorde-
nador Geral de Engenha-
ria Sanitária da Funasa, 
que ressaltou a importân-
cia do evento e lembrou 
que a parceria entre SAAEJ 
e Funasa dura mais de 30 
anos.

A Funasa, como órgão 
do Ministério da Saúde, 
sempre atuou nessa linha 
de buscar apoiar os pe-
quenos municípios para 
que eles possam se orga-
nizarem e prestarem esse 
serviço. “Por isso ela está 

tão próxima da Assemae e 
hoje aqui nessa região do 

Estado, voltando ao Saaej 
e vendo o trabalho que é 

feito durante anos”, disse 
Ribeiro.

Mais 60 crianças são chamadas para creches em 
Jaboticabal

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer continua con-
vocando crianças para 
as vagas disponibiliza-
das em creches muni-
cipais. Desde janeiro, 
650 crianças já foram 
chamadas e a expec-
tativa é que a lista de 

espera de 2016 seja 
encerrada até o fi nal 
do mês. Será a primei-
ra vez na história que 
a espera é zerada.

A maior preocupa-
ção é garantir a qua-
lidade do ensino para 
os novos alunos nas 
unidades. “A equipe da 

Mini Usina está atenta 
à alimentação e o cor-
po técnico da secreta-
ria dando todo suporte 
pedagógico. Agradeço 
ao empenho de todos 
funcionários da Edu-
cação que estão juntos 
nesse grande desafi o”, 
ressalta o prefeito José 

Carlos Hori. 
Os pais estão rece-

bendo as cartas infor-
mando sobre as vagas. 
“Agora basta procurar 
a secretaria de Edu-
cação para saber em 
quais unidades as va-
gas foram disponibi-
lizadas. É importante 

que os responsáveis 
não percam o prazo 
de inscrição”, ressalta 
o secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Adilson Martins.

A inauguração da 
creche do Parque das 
Araras colaborou para 
a criação de novas 

vagas. “A inaugura-
ção acontece em 17 
de abril. Realizamos a 
transferência de alu-
nos do bairro para a 
unidade. Aproveito 
para convida a popu-
lação a participar da 
inauguração”, fi naliza 
Hori.

Secretaria de Saúde capacita servidores

Dependentes químicos
• SEVIV - “Orfana-

• APAS – Associa-
e Amigos dos 

• Casa do Menor 
Ân-

• APA – Associação 
Animais 

• AAPROCON - As-
a 

Projetos Comunitários 
informações 

3209-

Evento foi realizado na última semana, no auditório do SAAEJ

650 crianças já foram convocadas; fi la referente a 2016 será zerada até o fi nal de abril
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CULTURA

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

Jaboticabal terá Semana do Livro Infantil

A Biblioteca Municipal 
Júlia Luiz Ruete realiza, de 
18 a 27 de abril, a Semana 
do Livro Infantil 2017. Com 
o tema “Travessuras e Malu-
quices”, a programação traz 
referências aos escritores 
Monteiro Lobato e as tra-
vessuras do Saci Pererê, e 

Ziraldo, com as maluquices 
do Menino Maluquinho.

Uma feira de troca de li-
vros e o lançamento da obra 
“Revelando Príncipes e Prin-
cesas” também integram a 
programação. “Em tempos 
digitais, quando os jovens 
estão conectados a maior 

Eu bebo cachaça,  

cerveja. 

Toco viola e violão... 

Canto moda sertane-

ja, 

Prá distrair meu cora-

ção... 

Só assim para espan-

tar...

Essa tal de solidão!!!

Ooo, vichiii, vichiii, vi-

va, 30 anos, casado e pai 
de uma princesinha de 12 
meses, treina Jiu-jitsu há 
4 anos e 6 meses (faixa 
azul),  da Equipe Núcleo de 
Lutas - Team Maeda, seu 
mestre Alex Maeda, sem-
pre incentiva a participar 
em competições, das mes-
mas sempre tirando bons 
resultados.

lutou no meu primeiro tor-
neio realizado pela CBJJ 
- Confederação Brasileira 
de Jiu-jitsu, Campeonato 
Sul Americano, realizado 
em Barueri-SP, onde conse-
guiu ser vice-campeão.

torneios na região, sempre 
estando no pódio. Nos dias 
08 e 09 de abril, participou 
do segundo torneio realiza-
do pela CBJJ, o Floripa Fall 
Open, sendo vice campeão 
da categoria, com kimono e 
campeão da categoria No Gi 
(sem kimono).

Jaboticabal inicia os preparativos para os Jogos 

Inscrições abertas para Feira das Mães

Estão abertas, até o dia 
28 de abril, as inscrições 
para os artesãos interes-
sados em participar da 
feira de artesanato em 
comemoração ao Dia das 
Mães. O evento acontece 
no dia 6 de maio, das 9h 
às 18h, no espaço entre a 
Casa do Artesão e o Mer-
cado Municipal, na Praça 
Dom Assis. 

A Feira é fruto de uma 
parceria entre a Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Cultura, a Casa do Ar-
tesão “Dorival Taliberti” e 
a Acaart (Associação Cul-
tural de Artesãos e Artis-
tas “Odeto Guersoni”). Os 
artesãos interessados po-
dem se inscrever na loji-
nha da Acaart, localizada 
no box 13 do Mercado Mu-
nicipal, levando apenas o 
RG e CPF.

De acordo com Patricia 
Villata, da Acaart, foi criado 
um link na fanpage do Fa-
cebook da associação por 
onde o artesão pode tam-
bém se inscrever: https://
goo.gl/g3HMGg. “Como 

Programação acontece entre 18 e 27 de abril

hoje a maioria dos artesãos 
tem nas redes sociais uma 
excelente ferramenta de di-
vulgação, o link vem facili-
tar muito o acesso e a ins-
crição para a nossa feira”, 
explica Patrícia.

A expectativa de partici-
pação dos artesãos é gran-
de, levando-se em conta o 
sucesso da feira realizada 
em homenagem ao Dia do 
Artesão, que aconteceu no 
mês de março.

parte do dia, realizar even-
tos que envolvam a biblio-
teca e é fundamental para 
mostrar um universo que 
foge dessa realidade. A in-
teração pessoal e o contato 
com os livros garante uma 
sensação diferente aos par-
ticipantes”, afi rma o diretor 

de Cultura, José Mário de 
Oliveira.

Confi ra a programação 
completa:

18/04 (Terça-feira)
Horário: 9h
Abertura da Exposição: 

Travessuras e Maluquices
Escritores Homenagea-

dos: Monteiro Lobato e Zi-
raldo

19 e 20/04 (Quarta e 
Quinta-Feira)

Horário: das 9h30 às 17h
Feira de Troca de Livros
27/04/2017 (Quinta-Fei-

ra)
Horário: 14h
Bate-Papo com a escrito-

ra Adriana Rodrigues Zocca 
sobre o livro REVELANDO 
PRÍNCIPES E PRINCESAS de 
Adriana Rodrigues Zocca e 
Natália Souza Nogueira com 
ilustração de Deidiane Pe-
reira Prateso

Horário: 14h30
Contação de História do 

Livro: REVELANDO PRÍNCI-
PES E PRINCESAS com a Cia 
Expressão e Arte e o conta-
dor de história José Alfredo 
Teixeira Homem.

Artesãos interessados em expor e comercializar 
podem procurar a Acaart

Prefeitura de Jaboticabal continua 
troca de lâmpadas queimadas

Uma operação 
realizada pela 
Prefeitura de 
Jaboticabal está 
s u b s t i t u i n d o 
todas as lâmpa-
das queimadas, 
em vias públi-
cas, por novas. 
Todos os bair-
ros do municí-
pio e os distri-
tos de Córrego 
Rico e Lusitânia 
serão benefi cia-
dos.

A prefeitura 
segue um plane-
jamento e pre-
tende concluir 
os trabalhos 

em até 40 dias. 
“É uma grande 
operação. Esta-
mos realizando 
a troca por bair-
ros e, em breve, 
Jaboticabal es-
tará com toda 
sua iluminação 
f u n c i o n a n d o 
p e r f e i t a m e n -
te”, explicou o 
secretário de 
Obras e Servi-
ços Públicos, 
José Carlos 
Abreu.

Mais informa-
ções pelo tele-
fone (16) 3209-
4100.

Prazo para conclusão do serviço é de 40 dias; mais de 2 mil 

lâmpadas serão substituídas
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Eu bebo cachaça,  

Toco viola e violão... 

Canto moda sertane-

Prá distrair meu cora-

Só assim para espan-

Essa tal de solidão!!!

Ooo, vichiii, vichiii, vi-

Campeão da categoria, com kimono e campeão da categoria No Gi

Rafael Marcelino da Sil-
va, 30 anos, casado e pai 
de uma princesinha de 12 
meses, treina Jiu-jitsu há 
4 anos e 6 meses (faixa 
azul),  da Equipe Núcleo de 
Lutas - Team Maeda, seu 
mestre Alex Maeda, sem-
pre incentiva a participar 
em competições, das mes-
mas sempre tirando bons 
resultados.

Em novembro de 2016  
lutou no meu primeiro tor-
neio realizado pela CBJJ 
- Confederação Brasileira 
de Jiu-jitsu, Campeonato 
Sul Americano, realizado 
em Barueri-SP, onde conse-
guiu ser vice-campeão.

Em 2017 surgiram alguns 
torneios na região, sempre 
estando no pódio. Nos dias 
08 e 09 de abril, participou 
do segundo torneio realiza-
do pela CBJJ, o Floripa Fall 
Open, sendo vice campeão 
da categoria, com kimono e 
campeão da categoria No Gi 
(sem kimono).

Agradece a todos da 

GAZETA ESPORTES

Jaboticabal inicia os preparativos para os Jogos 
Escolares 2017

Uma das competições 
mais aguardadas do ano 
já tem data para começar, 
em Jaboticabal. Os Jogos 
Escolares 2017 aconte-
cerão de 7 a 25 de agos-
to, com a participação de 

Reunião com representantes de escolas foi realizada na tarde de quarta (12)

centenas de crianças e 
adolescentes. Uma reu-
nião realizada na tarde de 
quarta-feira (12), no audi-
tório da prefeitura, reuniu 
Departamento de Esporte 
e Lazer – DEL – e represen-

Rafael Marcelino da Silva da Equipe Núcleo de Lutas - Team Maeda

tantes de escolas munici-
pais e particulares.

“A reunião foi impor-
tante para troca de infor-
mações e entrega de docu-
mentos que formalizaram 
a participação das esco-

las”, explicou o diretor do 
DEL, José Luiz Moiteiro.

A competição chega à 
sua sétima edição. Crian-
ças e adolescentes de 9 a 
17 anos competem em 11 
modalidades, divididos 
em três categorias: pré-
mirim, mirim e infantil. 

O secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Adilson Martins, 
participou da reunião e 
demonstrou confi ança na 
realização do evento es-
portivo. “A secretaria está 
empenhada em dar todo 
apoio necessário ao DEL 
para que possamos fazer 
uma grande Jogos Esco-
lares. Tenho certeza que 
toda expectativa será cor-
respondida”, destacou.

Passeio ciclístico noturno agita o feriado
Mais de 100 bikers devem participar do evento

No próximo dia 21 
de abril, feriado de Ti-
radentes, acontecerá a 
segunda edição do Pe-
dal Corujão, um passeio 
ciclístico noturno por 
estradas rurais do mu-
nicípio. A concentração 
acontece a partir das 
23h, no Lago do Paço 
Municipal. 

A saída está previs-
ta para 0h do dia 21 
e a chegada às 4h da 
madrugada, no Centro 
Recreativo Edson Mar-
tini (Clube da Terceira 
Idade), onde os bikers 
serão recebidos em um 
café da manhã.

Será um pedal em 
ritmo de passeio, com 
aproximadamente 50km 
de percurso. Carros de 
apoio e segurança farão 
parte da equipe.

De acordo com Geni-
val Monteiro da Rocha, 

um dos organizadores 
do evento, ciclistas de 
várias cidades da região 
devem participar.

“Esperamos mais de 
100 bikers participando 
conosco nesse passeio 
noturno pelas estradas 
rurais de Jaboticabal. 
Reforçando a ideia de 
que o ciclismo promove 
o bem estar, a saúde e a 
confraternização”, afi r-
ma Genival.

As inscrições devem 
ser feitas no Genival Bi-
kes, localizada na Ave-
nida Pintos, 1113, cen-
tro. Mais informações 
pelo telefone (16) 3203-
7771.

A realização é do gru-
po de ciclistas Catraca 
Jaboticabal e conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Jaboticabal.

Foto: Júlio Cezar Var-
gas/Catraca Jaboticabal

equipe, em especial os 
mestres Alex Maeda e Cacá 
Nakagi por todo apoio e 

orientação, e aos patro-
cinadores Agro Master e 
Solo Scan.
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Ao comando do Vice-Prefeito Vitório de Simoni, PMDB e 
FUG realizam Encontro Regional em Jaboticabal

A Fundação Ulysses 
Guimarães de São Pau-
lo (FUG-SP) e o PMDB-
SP começou a percor-
rer, a partir de sábado 
(08/04), todo o estado 
de São Paulo para a ca-
pacitação dos gestores 
públicos, militância e 
interessados em co-
nhecer e aperfeiçoar os 
temas relativos à polí-
tica e gestão pública.

O primeiro encontro 
foi realizado na cidade 
de Jaboticabal, sábado 
(08/04), às 08 horas, no 
Sthécla Hall, localizado 
na Travessa Gumercin-
do Raimundo, nº 55, e 
reuniu cerca de 93 mu-
nicípios das regiões de 
Ribeirão Preto, Franca, 
Barretos e Central, reu-
nindo grandes nomes 
da politica de nossa re-
gião, como deputados 
federais, deputados 
estaduais, vereadores, 
senadores, prefeitos e 

vice-prefeitos.
O deputado Federal 

Balei Rossi, fez questão  
que a primeira reunião 
acontesesse em Jaboti-
cabal, cidade onde tem 
muito carinho e uma 
grande amizade com 
o vice-prefeito Vitório 
de Simoni, anfi trião 

do evento, tornando 
um sucesso de públi-
co e organização, com 
a participação especial 
do prefeito José Carlos 
Hori.

FUG – A Fundação 
Ulysses Guimarães é 
uma instituição de di-
reito privado, sem fi na-

Eventos serão realizados em todo o Estado até o fi nal do ano e darão início aos cursos de capacitação para gestores 
públicos e militância do partido através da Fundação Ulysses Guimarães

lidade lucrativa, criada 
para desenvolver pro-
jetos de pesquisa apli-
cada, doutrinação pro-
gramática e educação 
política para o exercí-
cio pleno da democra-
cia, além de outras ati-
vidades que guardem 
relação direta com es-
sas premissas.

Com sede nacional, 
em Brasília, onde são 
planejadas as grandes 
ações e onde são coor-
denadas as atividades 
administrativas, possui 
uma representação em 
cada estado da federa-
ção. Em São Paulo, está 
localizada na sede do 
Diretório Estadual do 
PMDB, na capital. Tem 
como Diretor-Presiden-
te, Nilson Bonome e Di-
retores que auxiliam na 
organização e capaci-
tação política nos 645 
municípios do estado.

Os cursos são minis-
trados na modalidade 
presencial por media-

dores capacitados pela 
Fundação e alguns na 
plataforma EAD. Os te-
mas são variados e cada 
um possui um tempo 
de duração.  Os princi-
pais são: Curso Básico 
de Formação Política, 
Curso para Gestores 
Públicos Municipais, 
Curso de Formação Po-
lítica para a Juventude, 
Curso para Formação 
de Agentes de Cidada-
nia Comunitária, Políti-
cas Públicas de Gênero, 
Oratória, A importância 
da captação e a gestão 
de recursos no SICONV 
entre outros.

Além da capacitação, 
os cursos são importan-
tes ferramentas para 
debates que aprimo-
ram o conhecimento da 
militância. No fi nal, são 
emitidos certifi cados 
para os participantes 
que completam a car-
ga horária e atividades 
propostas nos cursos.

Programação – Serão 

apresentados nos Con-
gressos Regionais os 
cursos de capacitação 
disponíveis na Funda-
ção, além de orienta-
ções para cada muni-
cípio na formação dos 
mediadores e turmas.

As lideranças políti-
cas do PMDB, como o 
presidente estadual do 
PMDB-SP, deputado Ba-
leia Rossi, senadores, 
deputados estaduais, 
prefeitos e vereadores 
também estarão pre-
sentes para estimular 
a militância da impor-
tância da capacitação e 
do aproveitamento do 
conteúdo dos cursos.

Os próximos serão 
realizados nas cida-
des de São José do 
Rio Preto, Araçatuba, 
Marília, Bauru, Cam-
pinas, Sorocaba, São 
José dos Campos, Re-
gistro, Presidente Pru-
dente, encerrando na 
capital em novembro 
deste ano.
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Câmara de Jaboticabal vota quatro projetos na 
segunda-feira (17/04)

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal realiza 
sessão ordinária na 
próxima segunda-fei-
ra (17/04) para a dis-
cussão e votação de 
quatro proposições. 
A reunião plenária co-
meça às 20 horas, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

Abre a Ordem do Dia 
a discussão e votação 
do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 09/2017, 
que outorga Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se ao Professor Doutor 
Agenor Cortarelli, de 
autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich, se-
guido pelo Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
10/2017, que outorga 
Título de Cidadão Ja-

boticabalense a Fátima 
Cristina Rodrigues Ca-

macho, de autoria do 
vereador Ednei Valên-

“Técnica e Processo Legislativo” é tema de 
treinamento na Câmara de Jaboticabal

A Escola do Legislati-
vo (EL), da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
promove nos dias 25, 
26 e 27 de abril, das 8h 
às 9h, em seu Plenário, 
o treinamento “Téc-
nica e Processo Legis-
lativo”. O evento será 
ministrado por servi-
dores efetivos da Casa 
e é gratuito, com pre-
visão de carga horária 
de três horas. É aber-
to a agentes políticos, 
servidores públicos, 
professores, estudan-
tes e interessados em 
geral. A inscrição pode 
ser feita pelo e-mail: 
escoladolegislativo@
camarajaboticabal .
sp.gov.br, contendo 
nome completo, título 
do evento e ocupação 
profi ssional ou insti-
tuição que estará re-
presentando.

Os três dias de ati-
vidades vão exempli-
fi car qual a diferença 
entre os tipos de pro-
posituras; como elabo-
rar um projeto; como 
funciona a tramitação 
de uma proposição no 
Legislativo Municipal e 
quais os prazos; entre 
outros. “Muitos desco-
nhecem a diferença en-

tre um projeto de lei, 
um projeto de decre-
to, resolução... É mui-
to comum assessores 
parlamentares terem 
dúvidas, por exemplo, 
se devem fazer o tex-
to na forma de proje-
to de lei ordinária, ou 
indicação, e isso pode 
atrasar o processo 
caso a matéria tenha 
que ser refeita por 
desconhecimento de 
qual instrumento deve 
ser utilizado. Este trei-
namento servirá, por-
tanto, para orientar os 
participantes sobre os 
dispositivos do uni-
verso Legislativo”, diz 
a diretora do órgão, 
Sílvia Mazaro.

A ESCOLA – Inaugu-
rada em 2013, a EL é 
um órgão da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal que integra a polí-
tica de modernização 
e valorização do cor-
po funcional da Casa. 
O objetivo é conferir 
maior efi ciência ao 
serviço público, com 
ações voltadas para 
vereadores, servido-
res da Câmara e de Po-
deres Legislativos de 
outros municípios, re-
presentantes de enti-

cio.
Completa a pauta de 

votação em primeiro 
turno o Projeto de Lei 

nº 20/2017, que auto-
riza o Poder Executivo 
a alienar imóvel dado 
em Concessão de Direi-
to Real de Uso, no Jar-
dim Petrassi, à Fátima 
Aparecida Evangelista, 
Edimar Donizetti Bar-
bosa Junior, Rodrigo 
Donizetti Barbosa e Ví-
tor Donizetti Barbosa, 
de autoria do Executi-
vo Municipal; e o Pro-
jeto de Lei nº 23/2017, 
que aumenta para o 
prazo máximo de um 
ano os benefícios con-
cedidos no “Programa 
Emergencial de Auxí-
lio-Desemprego”, co-
nhecido popularmente 
como Frente de Traba-
lho (Lei nº 3371/2005). 
Atualmente os bene-
fícios são concedidos 
pelo prazo máximo de 
06 (seis) meses. 

dades civis e cidadãos 
interessados em apro-
fundar seus conheci-
mentos sobre o setor 
público.

CRONOGRAMA:
25/04 – Técnica Le-

gislativa
Instrutora: Denise 

Cardozo – Servidora 

efetiva da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
ocupante do cargo As-
sistente Legislativo.

26/04 – Projetos
Instrutor: Marcelo 

Bassi das Neves – Pro-
curador Jurídico da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

27/04 – Proposituras 
e Tramitação

Instrutores: 
Odair Casari – Dire-

tor do Departamento 
Administrativo da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal.

Sílvia Mazaro Fer-
mino – Servidora efe-

tiva da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, 
ocupante do cargo de 
Agente Legislativo.

Luiz Carlos dos San-
tos – Diretor do De-
partamento Técnico 
Legislativo da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal. 

Operação Tapa-buraco prossegue na Aparecida, 
Industrial e Santa Luzia

A Prefeitura de 
Jaboticabal infor-
ma que a opera-
ção tapa-buraco 
prossegue na Apa-
recida, Industrial 
e Santa Luzia. O 
Departamento de 
Trânsito e Trans-
portes pede a 
atenção dos mo-
toristas que tra-
fegam por esses 
bairros.

“O grande desa-
fio de organizar 
Jaboticabal con-
tinua. A operação 
tapa-buraco está 
avançando e ga-
rantindo uma me-
lhora em nossa 
malha asfáltica”, 
declara o prefeito 
José Carlos Hori.

“Nesta semana 
vamos concentrar 
nossos esforços 

nesses três bair-
ros que ocupam 
uma área signifi-
cativa de nossa ci-
dade. Já passamos 
por diversos bair-
ros e esperamos 
concluir a opera-
ção nos próximos 
dias”, afirma o se-
cretário de Obras 
e Serviços Públi-
cos, José Carlos 
Abreu.



SÁBADO, 15 DE ABRIL DE  2017 11

Banco do Povo registra aumento de 
133% no número de empréstimos

O início de 2017 foi 
bastante animador para 
Banco do Povo de Ja-
boticabal. Em um com-
parativo com o ano 
passado, o número de 
empréstimos concedi-
dos a micro e pequenos 
empresários mais que 
dobrou.

Realizado com base 
nos meses de janeiro, 
fevereiro e março, o 
balanço aponta que em 
2016 foram realizados 
nove empréstimos. Já 
em 2017, o número sal-
tou para 21, o que re-
presenta um aumento 
de 133,33% na liberação 
de recursos.

“Embora seja um ano 
difícil para todo Brasil, 
nossos empresários es-

tão investindo e que-
rem fazer de 2017 di-
ferente. Aliado a isso, 
existe uma equipe bas-
tante empenhada no 
Banco do Povo de Jabo-
ticabal que, sem dúvida 
alguma, é merecedora 
desse resultado”, desta-
ca o prefeito José Car-
los Hori.

Fatores determinan-
tes - o aumento no nú-
mero de empréstimos 
foi impulsionado pela 
procura pelo banco, 
que também registrou 
crescimento. Alteração 
nos horários, atendi-
mento externo e mais 
agentes foram funda-
mentais para isso.

“Logo que começa-
mos os trabalhos na 

secretaria procuramos 
sugerir melhorias e dar 
todo o suporte possível 
para os agentes realiza-
rem os atendimentos da 
melhor forma”, explica 
o secretário de Indús-
tria e Comércio, Paulo 
Polachini.

Os 21 empréstimos 
concedidos represen-
tam uma quantia de 
aproximadamente R$ 
103 mil, enquanto em 
2016 o valor foi de R$ 
46.500, informa o che-
fe de gabinete da se-
cretaria de Indústria e 
Comércio, Roberto Ray-
mundo.

Sobre o banco – É um 
programa desenvolvido 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo em parce-

Primeiro trimestre do ano teve saldo positivo

ria com as prefeituras. 
O programa realiza em-
préstimos para pessoa 
física informal no valor 

de R$ 200 a R$ 3 mil, 
enquanto que para em-
presas com faturamento 
anual até R$ 360 mil o 

valor liberado pode che-
gar a R$ 7.500. Destaca-
se a taxa de juros de 
apenas 0,35% ao mês.

Prefeitura implanta serviço de Fisioterapia 
Uroginecológica

Pacientes são atendidos na Unidade de Saúde da Mulher

Já está funcionan-
do o serviço de Fi-
sioterapia Urogine-
cológica implantado 
na Unidade de Saúde 
da Mulher. Todos os 
pacientes encami-
nhados pelos médi-
cos especialistas são 
acompanhados por 
uma profi ssional ca-
pacitada.

“Mesmo com os pro-
blemas orçamentá-
rios que o município 
atravessa, é funda-
mental garantir quali-
dade nos serviços da 

rede de saúde. A Se-
cretaria de Saúde ga-
rantiu o investimento 
em equipamentos e a 
fi sioterapeuta Marina 
Candeira, após pas-
sar por treinamen-
to no Hospital das 
Clínicas de Ribeirão 
Preto, faz o acom-
panhamento dos pa-
cientes”, afi rma o 
prefeito José Carlos 
Hori.

A Fisioterapia Uro-
ginecológica trata 
distúrbios como a 
incontinência uriná-

ria, garantindo mais 
qualidade de vida 
aos pacientes que 
são encaminhados 
pelos médicos espe-
cialistas de diferen-
tes áreas. “Organiza-
mos um espaço para 
o atendimento na 
Unidade de Saúde da 
Mulher, compramos 
novos equipamentos 
e os primeiros pa-
cientes já estão sen-
do acompanhados”, 
ressalta a secretária 
de Saúde, Maria An-
gelica Dias.

Câmara de Jaboticabal vota quatro projetos na 

“Técnica e Processo Legislativo” é tema de 

nº 20/2017, que auto-
riza o Poder Executivo 
a alienar imóvel dado 
em Concessão de Direi-
to Real de Uso, no Jar-
dim Petrassi, à Fátima 
Aparecida Evangelista, 
Edimar Donizetti Bar-
bosa Junior, Rodrigo 
Donizetti Barbosa e Ví-
tor Donizetti Barbosa, 
de autoria do Executi-
vo Municipal; e o Pro-
jeto de Lei nº 23/2017, 
que aumenta para o 
prazo máximo de um 
ano os benefícios con-
cedidos no “Programa 
Emergencial de Auxí-
lio-Desemprego”, co-
nhecido popularmente 
como Frente de Traba-
lho (Lei nº 3371/2005). 
Atualmente os bene-
fícios são concedidos 
pelo prazo máximo de 

Muni-
Jaboticabal, 

de 

San-
– Diretor do De-

Técnico 
Câmara 

Jabotica-

Operação Tapa-buraco prossegue na Aparecida, 

nesses três bair-
ros que ocupam 
uma área signifi-
cativa de nossa ci-
dade. Já passamos 
por diversos bair-
ros e esperamos 
concluir a opera-
ção nos próximos 
dias”, afirma o se-
cretário de Obras 
e Serviços Públi-
cos, José Carlos 
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Hori completa 100 dias à frente da Prefeitura de 
Jaboticabal

Foram 100 dias de 
muito trabalho, supe-
ração, conquistas e de-
safi os. O prefeito José 
Carlos assumiu a Pre-
feitura de Jaboticabal 
com o compromisso 
de “colocar a casa em 
ordem”. A experiência 
que trouxe na bagagem 
foi essencial nestes 
primeiros três meses e 
já é possível enxergar 
grandes mudanças no 
cuidado com a cidade, 
após criar várias fren-
tes de trabalho que se 
revezam nos setores 
administrativo, gestão, 
obras, fi nanceiro e de 
projetos.

O primeiro passo foi 
pagar o salário dos fun-
cionários, fazer cor-
tes severos nos gastos 
públicos, tapar os bu-
racos, limpar a cidade 
e reabastecer a farmá-
cia. “Jaboticabal esta-
va abandonada, muito 
lixo, buraco, sem remé-
dios e 770 crianças na 
espera por creche. Es-
tou feliz por ver a po-
pulação tão engajada 
em ajudar, a ver nossa 
cidade ‘funcionando’ 
mais uma vez. Estamos 
zerando a fi la de espe-
ra em creches, pagando 
a dívida herdada, enti-
dades e fornecedores”, 
explica Hori. “2017 
será um ano difícil no 
Brasil inteiro, mas esta-
mos trabalhando para 
equilibrar os cofres 

Remédios, vagas em creches, exames clínicos, limpeza pública, troca de lâmpadas, ambulâncias e
muitos outros serviços já voltaram a funcionar

para Jaboticabal vol-
tar a crescer em 2018”, 
completa.

O segundo passo foi 
voltar a oferecer os 
serviços que a popula-
ção precisa. “Ainda te-
mos muito a melhorar 
e estamos batalhando 
para que isso ocorra o 
mais rápido possível. 
Cobro da minha equipe 
quatro pontos cruciais: 
planejamento, atitude, 
transparência e traba-
lho, trabalho, traba-
lho”, fi naliza Hori.

Confi ra o balanço 
destes 100 dias de tra-
balho:

•Reabastecimento 
da Farmácia Municipal, 
com remédios básicos 
e de alto custo

• Criação de 772 va-
gas em creche até maio

• Volta de exames no 
Laboratório Municipal

• Pagamento da dívi-
da com as entidades as-
sistenciais, como APAE, 
Hospital de Câncer de 
Barretos, APA, etc

• Operação tapa-bu-
raco - já atinge 70% da 
cidade

• Oferecer mamogra-
fi a para 100% das mu-
lheres da fi la de espera

• Troca de lâmpadas 
queimadas

• 1ª etapa da limpeza 
pública concluída (lim-
peza bruta) - “Cidade 
linda é cidade limpa”

• Roçamento de áre-
as públicas concluída 

(praças, canteiros) - 
“Cidade linda é cidade 
limpa”

• Início do roçamen-
to de terrenos particu-
lares, com multa aos 
proprietários que não 
limparam seus lotes - 
“Cidade linda é cidade 
limpa”

• Início da pintura 
horizontal – guias, sar-
jetas, lombadas, faixas 
de pedestres, etc.

• Implantação da 
onda verde (semáforos)

• Recuperação de es-
tradas rurais

• Ampliação da frota 
da saúde: conserto de 
2 ambulâncias paradas 
há 8 meses; aquisição 
de novos veículos

• 01 nova ambulân-
cia SAMU

• 01 minivan – Spin, 
para transporte de pa-
cientes

• 01 kombi para 
transporte de pacien-
tes

• Criação do Depar-
tamento de Proteção 
Animal

• Cursos profi ssiona-
lizantes no CRAS

• Cortes de 60% nos 
cargos de confi ança

• Corte de alugueis
• Corte de horas extras

  • Renegociação de 
contratos antigos, com 
redução de até 30%

• Renegociação com 
fornecedores com pa-
gamentos em atraso, 
desde 2014

• Pagamento dos sa-
lários de dezembro de 
2016, em janeiro

• Pagamento de R$ 4 
milhões para o Seprem, 
em janeiro

• Controlar e mini-
mizar o impacto da 
dívida herdada: paga-
mento de 50% dos R$ 
40 milhões de restos a 
pagar

• Renegociação da dí-
vida com a Santa Casa, 
em R$ 1,7 milhão

• Implantação da 
Controladoria Interna 
da Administração Pú-
blica

• Conquista de R$ 
500 mil para a reforma 
do Centro de Saúde e 
CIAF Centro

• Conquista de R$ 
200 mil para compra de 

equipamentos - CIAF IX
• Isenção no paga-

mento de pedágios - 
economia de R$ 200 
mil ao ano

• Parceria Unesp – 
“Incubadora” para re-
cém-formados

• Lei para facilitar 
abertura de novas em-
presas – Alvará provi-
sório em 48h

• Jaboticabal é des-
taque do Comitê de 
Bacia Hidrográfica do 
Mogi-Guaçu – Hori é 
eleito presidente, re-
presentando 43 muni-
cípios

• Redução de gastos 
públicos em 52% em ja-
neiro

• Hori ouve a popu-
lação em audiência pú-
blica

• Fundo Social e Se-
cretaria de Assistên-
cia Social atendem em 
novo endereço

• Pavimentação do 
Distrito Industrial en-
tra em fase de conclu-
são

• Jaboticabal retoma 
obra do anel viário

• Disk Castração para 
animais abandonados

• Projeto Habitacio-
nal de Interesse Social

• “Quinta no Museu”
• Prefeitura acom-

panha obras que fo-
ram entregues inaca-
badas

• Revitalização da es-
trada de acesso ao As-
sentamento Terra Rica

• Nova quadra do Gi-
násio Municipal de Es-
portes


