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Jaboticabal zera antiga fi la de espera e 770 crianças 
já podem frequentar as creches

Jaboticabal volta a 
ser destaque na re-
gião, desta vez com 
uma ação importante 
na educação pública. 
Pela primeira vez, a ci-
dade conseguiu zerar 
a fi la de espera para 
crianças de 0 a 3 anos 
– as famílias aguarda-
vam desde 2015. Em 
janeiro, mais de 770 
crianças aguardavam 
uma vaga sem expec-
tativa de serem cha-
madas.

A lista será zera-
da outras dezenas de 

Prefeitura trabalha para acolher, em breve, crianças inseridas na lista de 2017

vezes – afi nal, bebês 
nascem o ano inteiro. 
“Conseguimos aten-
der toda a demanda 
reprimida. Investimos 
muito nos últimos 
anos na ampliação 
e construção de cre-
ches e escolas. Ago-
ra, reorganizamos as 
unidades escolares 
para acolher essas 
quase 800 crianças”, 
informa o secretário 
de Educação, Adilson 
Martins.

O próximo passo é 
ampliar o atendimen-

to para as mães que 
procuraram a Secre-
taria de Educação em 
2017. “Vamos traba-
lhar muito para zerar 
a lista pela segunda 
vez. E vamos continu-
ar zerando, conforme 
o nascimento dos be-
bês”, explica o secre-
tário.

Apenas 30% das 
crianças do Brasil fre-
quentam a escola nes-
ta idade. 

Mudança no zoneamento incentiva instalação 
de novas empresas

A busca por investi-
mentos e o aumento 
da geração de renda 
fi zeram com que a 
Prefeitura de Jaboti-
cabal desenvolvesse 
uma série de ações 
para transformar Ja-
boticabal em um mu-
nicípio mais atrativo, 
ao mesmo tempo que 
incentiva o cresci-
mento das empresas 
locais.

A primeira inicia-

Prefeitura encaminhou dois projetos para Câmara Municipal, aprovados pelo CONSPLAN, alterando 
zoneamento de diferentes áreas

tiva foi desburocra-
tizar a expedição do 
alvará de funciona-
mento. Qualquer em-
preendedor recebe 
o documento em 48 
horas e, cumprindo o 
cronograma de ações, 
evita possíveis irre-
gularidades. Agora, 
dois projetos de Lei 
encaminhados para 
a Câmara Municipal 
mudam o zoneamen-
to e uso de solo urba-

no de duas áreas.
A iniciativa conta 

com o apoio da As-
sociação Comercial, 
Industrial e Agrone-
gócio de Jaboticabal, 
que levantou as difi -
culdades para algu-
mas empresas se ins-
talarem na cidade. “A 
crise exige arrojo e 
fi rmeza nas ações.

Jaboticabal vence e conquista o terceiro lugar na Taça EPTV de Futsal

A noite da terça-fei-
ra (2) foi de festa para 
a torcida de Jabotica-
bal. A equipe de fut-
sal entrou em quadra 
e garantiu o terceiro 
lugar da Taça EPTV 
de Futsal. Thiago, Re-
nan, Ivomar e Baiano 
fi zeram os gols da 
equipe da casa.

“Só posso agradecer 
a torcida e tudo o que 
fi zeram pelo time. 
Toda intensidade e 
entrega dos jogado-
res garantiu essa ex-

Jogo decisivo aconteceu na noite de terça-feira no Ginásio Municipal. Jaboticabal venceu Ituverava por 4 a 3

celente participação. 
Parabenizo todos que 
lutaram para colocar 
Jaboticabal entre as 
melhores equipes da 
competição”, afi rma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

“Após um período 
de adaptações, acre-
ditamos nas pratas 
da casa que mais uma 
vez corresponderam”.

Secretário Estadual de Turismo, Laércio Benko, visita Jaboticabal
Jaboticabal recebeu 

no último domingo 
(30), o secretário Es-
tadual de Turismo, 
Laércio Benko, que 
passou pela região 
visitando cidades e 
incentivando os mu-
nicípios a investirem 
em seus atrativos tu-
rísticos.

“Um fi nal de sema-
na movimentado com 
a visita de dois im-
portantes secretários 
estaduais. Primeiro o 
chefe da Casa Civil, 
Samuel Moreira, e no 
domingo, o secretário 
de Turismo, Laércio 
Benko. Conversamos 
sobre ações futuras 

Reunião serviu para defi nir detalhes do projeto que qualifi ca Jaboticabal como Município de Interesse Turístico

e, principalmente, so-
bre o projeto de Mu-
nicípio de Interesse 
Turístico, que agora 
será organizado por 
nossa equipe”, ressal-
ta o prefeito José Car-
los Hori.
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FIQUE SABENDO
Seprem está com inscrições abertas para novos 

conselheiros

O Serviço de Previ-
dência Saúde e Assistên-
cia Municipal – SEPREM 
inscreve até o dia 26 de 
maio servidores públi-
cos interessados em con-
correr nas eleições para 
membros dos conselhos 
administrativo e fi scal da 
autarquia. 

Para se inscrever, o ser-
vidor público ativo não 
pode estar em estágio 

probatório, ou seja, pe-
ríodo em que passa por 
avaliação no cargo. O can-
didato deve apresentar 
cópias do RG e holerite e 
comprovar a conclusão do 
segundo grau.

“Serão eleitos cinco 
membros do conselho ad-
ministrativo e três mem-
bros do conselho fi scal. A 
participação dos funcio-
nários públicos é funda-

mental, tanto no ato da 
inscrição quanto na hora 
de votar”, afi rma a supe-
rintendente da autarquia, 
Elivâine Almeida Silva.

As inscrições devem ser 
feitas de segunda a sexta, 
das 8h às 17h, no próprio 
Seprem, que fi ca na Aveni-
da 13 de maio, 530, Cen-
tro. O telefone de contato 
é o (16) 3202-0995.

Funcionários Públicos interessados têm até 26 de maio

Senac Jaboticabal realiza curso inédito 
de games

Unindo hobby e profi s-
são, muitos jovens estão 
se especializando no uni-
verso de jogos e conquis-
tando a independência 
fi nanceira com atuação 
no setor. Segundo dados 
da E-commerce Brasil, os 
games movimentam, em 
média, R$ 900 milhões 
por ano e o país já ocupa 
a 11ª posição no ranking 
mundial entre os maiores 
mercados.  

Um levantamento re-
alizado pela Associação 
Brasileira dos Desenvol-
vedores de Jogos Digitais 
(Abragames) mostra que, 
em 2008, o Brasil pos-
suía apenas 43 empresas 
do segmento, entretanto, 
esse número subiu para 
130 em 2014. Hoje, são 
aproximadamente 300 
empreendimentos aber-
tos. O faturamento tam-
bém cresceu: aumentou 
25% entre 2014 e 2016. 

“O mercado de games 
está em franca expansão, 
apesar da atual instabili-
dade econômica. Essa boa 
fase acirra a concorrên-
cia entre os interessados 

Mercado digital 
está em crescimento 
no Brasil e setor 
busca profi ssionais 
qualifi cados

Inscrições para curso gratuito de corte e 
costura começam na segunda (8)

De 8 e 12 de maio, o 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Jaboticabal esta-
rá com inscrições abertas 
para o curso gratuito de 
corte e costura. Para se 
inscrever, o interessado 
devem apresentar RG e 

Interessados 
devem procurar o 
Fundo Social de 
Solidariedade das 
8h às 12h e das 
13h30 às 17h

comprovante de endereço 
no ato da inscrição.

Podem participar do 
curso homens e mulhe-
res. A faixa etária é livre. 
“Essa é uma boa oportuni-
dade para as pessoas que 
gostam de corte e costu-
ra. É um aprendizado que 
se leva para a vida toda, 
além de ajudar bastante 
no mercado de trabalho”, 
comenta a primeira-dama 
e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Adriana Hori.

Duas turmas de 10 alu-

nos serão formadas. As 
aulas acontecerão a partir 
de 15 maio, de segunda e 
quarta, das 14h às 16h, e 
de terça e quinta, das 8h 
às 10. 

As inscrições devem 
ser feitas no Fundo Social, 
das 8h às 12h e das 13h30 
às 17h, que fi ca na Aveni-
da General Glicério, 276, 
Centro, próximo à Rua 
Rui Barbosa. O telefone 
de contato é o (16) 3202-
8994.

em ingressar no setor, e 
a qualifi cação é um gran-
de diferencial”, ressalta 
Arlindo Neto, docente da 
área de tecnologia da in-
formação do Senac Jabo-
ticabal.

Entre os principais su-
cessos do mundo de jo-
gos virtuais estão o Super 
Mario e Street Fighter, 
produzidos em duas di-
mensões, nos quais os 
personagens movem-se 
em dois eixos: vertical 
e horizontal. “As opor-
tunidades para explorar 
novas histórias e criar 
outras dimensões são in-
fi nitas”, destaca Denilson 
Bonatti, também docente 
do Senac. 

Érica Stamato, co-fun-
dadora da Cross Reality 
e diretora pedagógica da 
Educacross, ressalta que, 
para um crescimento re-
gional mais expressivo 
do setor, é necessário 
programadores capazes 
de produzir jogos. Ou 
seja, que entendam a 
complexidade envolvida 
na profi ssão e que saibam 
dialogar com as equipes. 
“A procura por desen-
volvedores qualifi cados 
na área computacional é 
grande e constante. Esse 
profi ssional requer neces-
sidades muito específi cas 
e os que são qualifi cados 
conseguem decolar na 
carreira, trabalhando em 
empresas ou em home 
offi  ce”.

Qualifi cação
Para os profi ssionais 

que desejam expandir 
seus conhecimentos no 
mercado de jogos, o Se-

nac Jaboticabal está com 
inscrições abertas para o 
curso Games 2D - criando 
seu primeiro jogo, que é 
inédito na cidade.  

As aulas capacitarão os 
participantes para o de-
senvolvimento de jogos 
2D, utilizando conceitos 
de lógica de programação 
aplicados a games digi-
tais, além de imagens e 
áudio.

“Profi ssionais qualifi ca-
dos possuem habilidades 
para construir histórias 
que prendam a atenção 
do jogador, bem como 
conseguem trabalhar com 
edição de imagens, sons 
e programação, por isso 
é tão importante investir 
na formação. O sucesso 
do game garante a vaga 
no universo corporativo e 
abre mais portas no mer-
cado”, pontua Denilson.

De curta duração, o 
curso possui 40 horas. Os 
interessados devem ter 
conhecimentos básicos 
no sistema operacional 
Windows e ter concluído 
o curso de Lógica de Pro-
gramação. Inscrições pelo 
portal www.sp.senac.br/
jaboticabal ou pessoal-
mente na instituição. 

Serviço:
Games 2D - criando seu 

primeiro jogo
Data: aos sábados, de 

25 de maio a 29 de julho
Horário: 8h30 às 12h30
Informações: www.

sp.senac.br/jaboticabal 
ou (16) 3209-2800

Local: Senac Jabotica-
bal

Endereço: Rua 24 de 
maio, 831 - Centro

2ª Feira de Adoção será realizada neste sábado (6)

Estimulando a posse 
responsável e oferecen-
do a oportunidade de 
um novo lar para cães e 
gatos, o Departamento 
de Proteção Animal de 
Jaboticabal realiza nes-
te sábado (6), ao lado do 
Mercado Municipal, a se-

gunda edição da Feira de 
Adoção. O evento acon-
tece das 9h às 13h.

A feira espera repetir 
o sucesso da primeira 
edição. “Serão 14 ani-
mais disponíveis para 
adoção já com a primei-
ra dose da vacina, cas-
tração pré-agendada e 
animais vermifugados. 
Quem quiser aumentar 
sua família canina ou fe-
lina é só nos procurar na 
feira”, explica a diretora 
do Departamento Muni-
cipal de Defesa Animal, 
Valéria Barbieri.

Os interessados de-
vem apresentar RG e 
comprovante de residên-
cia e assinar o termo de 
posse responsável para 
formalizar a adoção. A 
segunda edição da feira 
tem como parceira a Bio-
farm, com a doação de 
vermífugos. 

Castração – O Depar-
tamento de Vetores e 
Zoonoses também par-
ticipará do evento ca-
dastrando as famílias 
interessadas em castrar 
outros animais de esti-
mação.

Evento é promovido 
pelo Departamento 
de Proteção Animal

Unimed realiza passeio ciclístico em 
Pradópolis

A Unimed de Jabotica-
bal promoveu no último 
domingo (30) um passeio 
ciclístico em Pradópolis, 
no qual dezenas de par-
ticipantes percorreram 
um trajeto de cerca de 4 
quilômetros pelas ruas 
da cidade. O evento, que 
partiu da Praça Central, 
contou com o apoio da 
Usina São Martinho e Pre-
feitura de Pradópolis.

Os participantes conta-
ram, ainda, com exercícios 
de alongamento e os servi-
ços de aferição de pressão, 
teste de glicemia e cálculo 
do índice de massa cor-
pórea (IMC), conduzidos 
por educadora física, nu-
tricionista e enfermeiros 

da Unimed. A cooperativa 
disponibilizou, também, 
uma ambulância, que 
acompanhou todo o per-
curso do passeio.

Ao fi nal do passeio, foi 
sorteada uma bicicleta 

entre os presentes, tendo 
como a grande vencedora 
a pequena Maria Julia, de 
6 anos. Foram distribuí-
dos, ainda, bonés e cami-
setas a todos que compa-
receram.
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Agricultura renovada na Agrishow 2017

Novamente cumprimos a 
importante tarefa de levar à 
Agrishow, em Ribeirão Pre-
to, a inovação tecnológica, o 
apoio ao pequeno produtor, 
a pesquisa associada à pro-
dução e a preocupação com 
a qualidade dos alimentos. 
São eixos que guiam a atu-
ação da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do 

Assinamos ainda um de-
creto que estabelece regime 
especial para a indústria de 
máquinas, facilitando a de-
volução do crédito de ICMS. 
Ao mesmo tempo, estamos 
ampliando à pessoa física 
do produtor rural e à em-
presa rural a utilização des-
te crédito para a compra de 
caminhões, furgões e carro-
cerias da indústria nacional.

O governador também 
participou da nossa entrega 
a 10 produtores rurais de 
diferentes pontos do Esta-
do das chaves das máquinas 
adquiridas pelos programas 
Pró-Trator e Pró-Implemen-
to. Pelo Projeto de Desenvol-
vimento Rural Sustentável 
- Microbacias II – Acesso ao 
Mercado, entregamos novos 
equipamentos e um cami-
nhão, no valor aproximado 
de R$ 400 mil.

Nossa pesquisa mostrou 

Estado de São Paulo e norte-
aram nossas atividades no 
evento.

Já na abertura, no dia 1º 
de maio, o governador Geral-
do Alckmin mostrou o apoio 
ao produtor rural e anunciou 
concessão de crédito de R$ 
167 milhões à Secretaria 
para investir, por meio do 
Fundo de Expansão do Agro-
negócio Paulista (Feap), em 
compra de tratores, imple-
mentos agrícolas e subven-
ção ao seguro rural.

Destinaremos R$ 137 mi-
lhões aos programas Pró-
Trator e Pró-Implemento, 
que oferecem ao produtor 
rural juro zero para a aqui-
sição de tratores e imple-
mentos. R$ 30 milhões serão 
para subvenção do seguro 
rural, que protege o produ-
tor rural contra os prejuízos 
causados por fenômenos na-
turais adversos.

as novas cultivares de cana-
de-açúcar, feijão, amendoim 
e sorgo, além de pesquisas 
que aumentam em até 50% a 
produção e em 40% o lucro 
do agricultor paulista e o 
tratamento de sementes com 
terra diatomácea, alternativa 
aos defensivos químicos.

Durante a Agrishow 2017, 
comemoramos os 10 anos 
do nosso Programa Apli-
que Bem, que, durante este 
período já treinou 60 mil 
agricultores sobre a manei-
ra correta de aplicar defen-
sivos agrícolas. O Aplique 
Bem é uma iniciativa da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, por meio do 
Instituto Agronômico (IAC), 
em parceria com a empresa 
Arysta LifeScience.

Modernizamos o sistema 
de compras públicas pela 
agricultura familiar pelos 
programas Paulista de Inte-

resse Social (Ppais) e Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(Pnae). Lançamos o site pe-
los 50 anos da Coordenado-
ria de Assistência Técnica 
Integral (Cati).

Agregamos neste ano im-
portantes discussões com 
a Agenda do Agronegócio 
– Agricultura do futuro, re-
fl etindo diariamente os ei-
xos de nossa atuação pela 
agropecuária paulista. Com 
palestrantes de peso, discu-
timos a agricultura em har-
monia com o meio ambien-
te, a aplicação da pesquisa 
no campo para gerar renda 
e agregar valor, o apoio ao 
pequeno produtor e ao agri-
cultor familiar e a alimen-
tação saudável e segurança 
alimentar.

Uma movimentada agenda 
que inclui ainda o lançamen-
to da primeira fase da cam-
panha contra a febre aftosa 

PÃO DA VIDA! 

Jesus é o pão da vida para 
todos os que creem! Se você 
crer que Jesus é o fi lho de 
Deus e que Ele ressuscitou 
e está vivo, a sua vida será 

rem viver de qualquer jeito 
e reclamando de tudo e jo-
gando a culpa nos outros, 
ao invés de reconhecer Je-
sus como o seu Salvador e 
Senhor. Muitos preferem o 
pecado. Jesus quer mudar 
a sua vida e fazer de você 
uma nova criatura, através 
do Espírito Santo. Abra o seu 
coração e deixe-O entrar. As 
pessoas na época de Jesus - 
fi caram maravilhadas, quan-
do Ele multiplicou o pão e os 
peixes. Eles comeram até fi -
carem fartos. Quando Jesus 
passou para o outro lado 
com os seus discípulos, a 

transformada num piscar de 
olhos. Quando Jesus esteve 
aqui na terra fi sicamente, 
Ele pregou sobre o Reino de 
Deus, e deu muitos testemu-
nhos sobre ele, dizendo que 
o Reino de Deus é glorioso 
e cheio de amor. Muitos não 
acreditaram e se deixaram 
levar pela mentira do diabo, 
que encheu o coração deles 
de incredulidade. Quantos 
que não estão vivendo des-
sa maneira, sem saber que 
Deus deu o seu único fi lho 
para morrer em seu lugar, 
desprezam a Palavra e rejei-
tam o fi lho de Deus. Prefe-

multidão fi cou procurando-
os por toda a parte e fi caram 
sabendo que eles estavam 
em Cafarnaum. Pegaram um 
barco e foram atrás deles e 
os encontraram. Jesus dis-
se: Na verdade, na verdade 
vos digo que Me buscais não 
pelos sinais que vistes, mas 
porque comestes do pão e 
vos saciastes. Eles fi caram 
sem graça, mas Jesus queria 
que eles entendessem que a 
fome deles era espiritual e 
não física, porque o pão fí-
sico acabaria e logo eles te-
riam fome novamente, mas 
se eles comessem do pão da 

vida (Palavra de Deus) eles 
nunca mais teriam fome, fi -
cariam satisfeito. Jesus dis-
se: Na verdade vos digo que 
Moisés não vos deu o pão do 
céu, mas Meu Pai vos dá o 
verdadeiro pão do céu. “Eu 
sou o pão da vida”; aque-
le que vem a Mim não terá 
fome; e quem crê em Mim 
nunca terá sede. Você deve 
comer do Pão da Vida todos 
os dias! Assim como você 
alimenta o seu corpo com a 
comida física. Você deve ali-
mentar o seu espírito com a 
Palavra de Deus. Faça isso e 
você descobrirá como é ter 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

uma vida de fartura e de 
abundância. Não busquem 
a Deus apenas para receber 
bênçãos materiais. Essas 
coisas você consegue, quan-
do você colocar Deus em 
primeiro lugar. Mas busque 
primeiro o Reino de Deus e 
todas essas coisas, Ele vai 
acrescentar na sua vida (Leia 
João 6:22). Esta é a minha 
oração. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com

e a entrega pelo governador 
dos cinco primeiros pacotes 
de “pré-brotado IAC” a pro-
dutores rurais participantes 
do projeto +Cana.

São resultados de um tra-
balho desenvolvido sem-
pre com foco no homem do 
campo, feito com excelência 
por pessoas compromissa-
das e reconhecidas publi-
camente na Agrishow 2017 
pelo Troféu Deusa Ceres, da 
Associação de Engenheiros 
Agrônomos do Estado de 
São Paulo (Aeasp): Antônio 
Batista Filho, diretor do Ins-
tituto Biológico (IB) e Jovino 
Paulo Ferreira Neto, diretor 
da Cati Regional Guaratin-
guetá.

Uma semana de exemplo 
de perseverança e dedica-
ção que se estenderá ao 
agro em todo o Brasil por 
mais um ano. Até a próxima 
Agrishow! 

 PROFESSOR BENÊ

Construir um “mundo irmão”

Desde nossa infância, 
ouvimos falar de amor, 
justiça , fraternidade, so-
lidariedade, dignidade! 
Ao mesmo tempo per-
cebemos corrida agres-
siva e desenfreada para 
conquistar lucros supre-
macias e vantagens que 
no “fundo” signifi cam 
opressão psicológica pa-
ralisante! É o que se can-
ta: “negro é o carvoeiro, 

A IGNORÂNCIA NOS LEVA AO SOFRIMENTO

Somos criadores de fon-
tes negativas e lutamos para 
vencê-las. Às vezes nos ro-
deia um mundo anormal, um 
clima negativo, nos deixando 
sem ação, sem opção para 
vencermos e acharmos um 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

caminho seguro. Mas tudo 
pode se modifi car, criando-
se recursos e meios para 
neutralizarmos as infl uen-
cias negativas que querem 
nos dominar, nos levando ao 
caos. Temos que orar e vi-
giar. O fortalecimento vindo 
de DEUS, o exemplo de JESUS, 
a fé, a prece, o recolhimento 
dentro da concentração, num 
pensamento, trazendo a luz, 
o amor e a convicção de que 
somos eternos em espírito.                

SOMOS   IDEALIZADORES 
QUE VIVEMOS EM BUSCA DA 
FELICIDADE, SONHAMOS 
COM OS OLHOS DO CORA-
ÇAO E A PROCURA DA LUZ 
DO AMOR. AS LEMBRANÇAS 

VOLTAM, JUNTO DAS SAUDA-
DES, QUE SOMAM VIVÊNCIAS 
DE PODERES, QUE BRILHAM 
COM A FORÇA DA PAZ, DA 
FRATERNA VONTADE DE SER-
MOS HOJE, MELHORES QUE 
ONTEM.                  

 É O MAIOR TESOURO 
QUE BRILHA NA ETERNIDA-
DE. ONDE CRIAMOS FORÇAS 
PARA VENCERMOS AS TREVAS 
E FAZERMOS NASCER A LUZ. 
É O TEMPO e tudo nasce para 
viver. Tudo desencarna, para 
continuar vivendo, na vida 
fora da matéria. Temos que 
ser fortes para vencermos. 
As luzes se acendem para 
iluminarem os caminhos em 
direção do certo, do positivo, 

para que a vitórias surjam no 
contexto das realidades.  Se-
guiremos ao lado da caridade 
como bandeira da salvação, 
iluminada pela beleza do 
amor, alicerçado pelo perdão 
que nasce na esperança e se 
fortalece na fé, como tributo 
de sonhos que se tornarão 
realidades. Somos trabalha-
dores na luta pela igualdade, 
de comportamento perante 
a família e a vida profana, 
repleta de ideais e compro-
missos assumidos, antes ou 
depois de reencarnarmos. A 
reforma íntima é necessária 
para o aprimoramento das 
qualidades. Necessárias para 
a EVOLUÇÃO, que é o cresci-

felicidade é o dinheiro!”.
De nada valem as “lu-

zes” que iluminam a con-
duta humana; luzes que 
denominamos “ética”, 
tanto no âmbito indivi-
dual, como social, ou 
seja, econômico, intelec-
tual, político ou religioso! 
Porquanto é esquecido 
este axioma: A VERDADE 
LIBERTA! Cada um, po-
rém, se faz proprietário 
da verdade!

Há necessidade urgen-
te de um “LAVA JATO” in-
dividual, social, político, 
religioso que funcione 
constantemente como 
“leme” energizado pela 
luz da verdade absoluta 
e faça surgir uma socie-
dade gerada pela autenti-
cidade do amor fraterno!

mento espiritual.     
Tudo pode acontecer no 

decorrer das encarnações. 
Mudanças se operam, trans-
formações são necessárias 
para o crescimento espiritu-
al, dependendo do esforço 
de cada um, principalmente o 
estudo, adquirindo conheci-
mentos, abrindo novos meios 
de evolução. VIVEMOS POR 
MUNDOS DIFERENTES.

Tudo na vida passa, por 
etapas, onde deparamos 
com um mundo desigual, e 
os sonhos passam por ati-
vidades de esperanças, que 
precisam ser realizados, 
para passarmos por momen-
tos de felicidade. Seremos 

eternos trabalhadores em 
busca de felicidade, à custa 
de muito trabalho. O esforço 
e a dedicação geram modifi -
cações no modo de pensar 
e agir diante dos problemas 
que aparecem com o decor-
rer dos tempos.  

As alterações se multipli-
cam nos relacionamentos 
dentro da família, para pre-
pararmos e enfrentarmos os 
problemas que criamos, de-
vido às diferenças de evolu-
ção.    

TEMOS QUE ACREDITAR 
EM DEUS, COMO FONTE DE 
LUZ E DE AMOR, A ILUMINAR 
OS CAMINHOS QUE PERCOR-
REMOS.   

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

CURSO DE AUTO MAQUIAGEM INDIVIDUAL  BY CICINHO

Sejamos sinceros: tem 
dias em que tudo que 
queremos é sair de casa 
com aquela maquiagem 
poderosíssima, como as 
das lindas atrizes nas 
novelas e nas revistas. 
Daí, tentamos reprodu-
zir a make em casa e... 
não dá certo. Para que 
tudo saia conforme o 
planejado, é necessário 
aprender alguns truques 
e dicas de auto maquia-
gem passo a passo e, aí 
sim, sair arrasando na 
balada, no jantar român-
tico, nos encontros com 
as amigas, no trabalho, e 
em qualquer ocasião. 

Então não deixe de co-

nhecer o meu curso de 
auto maquiagem.

A auto maquiagem é 
um conjunto de técnicas 
que ajudam a realçar os 
pontos fortes do rosto e 
disfarça as imperfeições 
por meio do uso da ma-
quiagem. Uma sombra 
ali, um blush aqui, um 
contorno acolá, e a má-
gica é feita. A auto ma-
quiagem  passo a passo 
é uma grande aliada das 
mulheres que sentem di-
fi culdade em acertar so-
zinhas a mão na make.

Às vezes a gente tem 
a impressão de que as 
celebridades acordam 
lindas e luminosas, com 
uma aparência saudá-
vel e sensual, certo? 
Mas não é bem assim. 
Quando elas não con-
tam com um experiente 
e qualifi cado maquiador, 
o jeito é apelar para os 
próprios conhecimentos 
sobre pincéis, cores, es-
ponjas e tudo o mais. A 
maquiagem não precisa 

ser restrita aos eventos 
noturnos ou mais im-
portantes, afi nal todo 
dia é muito importante 
nas nossas vidas. Come-
ce com um batonzinho, 
depois parta para uma 
boa base que combine 
com sua pele, depois um 
leve rímel e um blush e 
pronto: você já está per-

feita para encarar um 
dia de trabalho sem gas-
tar horas se enfeitando 
em frente ao espelho. E 
lembre-se: nada de exa-
geros. Deixe os brilhos e 
as cores mais fortes para 
a noite ou para ocasiões 
mais específi cas.

Agende sua aula 3202 
6737

IMÓVEL COMERCIAL EM MONTE ALTO - SP
••MONTE ALTO/SP: Rua Antonio Roberto Dellavechia N. 20 - Distrito 
Industrial II - Comercial, 2007,32 m2 de área total,1969,2 m2 de área 
privativa, 4623,17m2 de área do terreno, CCB 734.0890.003.1206-2. 
matricula 31099 CRI Monte Alto/SP. com ação judicial nº 0010261 - 
70.2016.4.03.6102, 6ª VF RIbeirão Preto/SP. área a averbar. averbação 
pelo comprador. sem utilização de FGTS E CCFGTS. (Ocupado) 

 Valor de Avaliação R$ 2.000.000,00

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
1º Leilão Nº 0018/2017/CPA/BU 

Relação detalhada dos imóveis  e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.caixa.gov.br/simov/
index.asp - área em especial “imóveis a venda”, “concorrências e Leilões”, “Estado de SP”. Os interessados que desejarem contar com financiamento, 
deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o caso, antes do prazo 
estipulado  para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão enviar até o dia 15/05/2017 aos cuidados do Leiloeiro cópias autenticadas 
do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em qualquer unidade da 
Sodré Santoro Leilões.  - Tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

Dia: 17 de maio de 2017 às 11 horas 
 Local: Rua Gustavo Maciel, nº 7-33 - 1º andar - Centro, Bauru/SP - CEP 17010-180

CUIDADORA DE IDOSOS
COM REFERÊNCIA

(16) 9.9793-3707

Genaro Paschoini
OAB/SP 119.416

Advogado

Avenida Benjamin Constant, 653 - Centro - CEP 14870-140 - Jaboticabal/SP
Tel/Fax: (16) 3202-8181 e 3202-2904 - gpadvogados@hotimail.com
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ANIVERSARIANTES

Zé Mário, desejamos novas conquistas e a se-
renidade de realizações. Parabéns pelo seu Ani-
versário dia 11/05.

Renato Bochechinha... comemore o 07/05 
com o tesouro brilhante da paz, do amor, com-
preensão e conquistas. Parabéns!

Flávio Fogaça de Freitas... ótimas vibrações 
de luz, repletas de agradáveis surpresas nesta 
sua feliz existência. PARABÉNS PELO DIA 12.

Cesinha Gerbasi... harmonia, bondade, ges-
tos solidários e um futuro brilhante e promissor. 
FELICIDADES PELO DIA 09/05.

WILSINHO LOCUTOR, que seus passos sejam edifi cados com 
a supremacia do amor, esperanças sólidas e feliz jornada. PARA-
BÉNS PELO ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MAIO.

FÁBIO TRAVAINI... desfrute o dia 15 com sabedoria, ótimas 
decisões e premiado com inúmeras vitórias. FELICIDADES!

LUSUELEN DOMINGUES, que a renovação desta data possa 
lhe trazer inumeráveis alegrias, felicidades e muita harmonia. FE-
LIZ ANIVERSÁRIO DIA 15 DE MAIO.

MARINA DE CARVALHO MARIANO, aproveite o dia 18, pon-
tilhado de bons e felizes acontecimentos, com amigos e familiares, 
as agradáveis surpresas. PARABÉNS PELO ANIVERSÁRIO!

EVILÁSIO VIDOTTI... dia 19 é especial e sinta o prazer da festi-
vidade como dádivas dos céus, alegrias infi ndas e votos infi nitos de 
muitas felicidades nesta comemoração. FELICIDADES! 

PASTOR ANASTÁCIO ESTEVES MARTINS comemorou ao lado de amigos e fi éis, seu aniver-
sário no dia 04 /05, com um culto especial na Igreja Catedral do Povo de Deus na Avenida Benja-
mim Constant, nº 789. PARABÉNS E FELICIDADES!
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Câmara de Jaboticabal aprova sete proposições e 
um é retirado

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprovou sete 
proposições na sessão 
ordinária de terça-feira 
(02/05), sendo quatro 
matérias previstas origi-
nalmente na Ordem do 
Dia e outras três incluí-
das. 

O primeiro item da pau-
ta de votação, o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 
11/2017, de autoria dos 
vereadores Samuel Cunha 
e Luis Carlos Fernandes, 
foi aprovado por unani-
midade. A matéria outor-
ga o Diploma de Honra 
ao Mérito a Associação 
Protetora dos Animais de 

Jaboticabal (APA).
Votados em bloco em 1º 

turno, os projetos de Lei 
Complementar 01/2017 
e 02/2017, que alteram 
o Mapa de Zoneamento 
e Uso do Solo Urbano de 
Jaboticabal, foram apro-
vados por maioria. Com 
a aprovação do Projeto 
de Lei Complementar nº 
1/2017, serão reclassifi -
cados os terrenos situa-
dos defronte à Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima 
(SP-326) como Zona Mis-
ta (ZM), e não mais como 
Zona Industrial 2. O Pro-
jeto de Lei Complemen-
tar nº 2/2017, por sua 

vez, reclassifi ca os terre-
nos urbanos situados no 
acesso pela BR-364 até a 
Rua José Marino, no Par-
que Industrial “Carlos 
Tonnani”, como Zona Re-
sidencial (ZR), e não mais 
como Zona de Alta Perme-
abilidade (ZAP).

Já o Projeto de Lei 
nº 05/2017, que altera 
o CNJP da Igreja Evan-
gélica Assembleia de 
Deus Ministério COMA-
DERJ, constante na Lei nº 
3.499/2006, foi retirado 
da pauta a pedido do Pre-
feito Municipal.

O Projeto de Lei Or-
dinária nº 21/2017, de 

autoria do vereador Dr. 
Edu Fenerich, que regu-
lamenta a instalação de 
hidrantes de incêndios 
no município, foi aprova-
do por unanimidade com 
dispensa de 2º turno, so-
licitada regimentalmente 
pelo vereador Pepa Ser-
vidone. De acordo com 
o texto, a instalação do 
hidrante será obrigatória 
para edifi cações em área 
construída igual ou supe-
rior a 3.000 m2, exceto 
as residências unifamilia-
res, e postos de distribui-
ção de combustíveis, com 
qualquer área construída. 

INCLUSÕES – Três pro-
jetos foram incluídos na 
Ordem do Dia: o Proje-
to de Lei Complementar 
03/2017, aprovado por 
unanimidade com emen-
da da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, e dis-
pensado de 2ª discussão 
e votação. O projeto dá 
nova redação o artigo 14 
da Lei Complementar nº 
86/2007; o Projeto de Lei 
Ordinária 26/2017, tam-
bém aprovado por una-
nimidade em 1º turno e 
dispensado de 2ª aprecia-
ção, que permite o Exe-
cutivo abrir três créditos 
especiais no valor de R$ 
554.690,00, destinados à 

execução de convênios; e 
o Projeto de Lei Ordinária 
27/2017, que extingue 14 
cargos e cria os de Ofi cial 
de Gabinete e Assessor 
Governamental.

SESSÃO EXTRAORDI-
NÁRIA – O Presidente da 
Casa, Dr. Edu Fenerich, 
seguindo o pedido de ur-
gência do Executivo, con-
vocou sessão extraordi-
nária na sequência para a 
apreciação em 2ª discus-
são e votação dos proje-
tos de Lei Complementar 
01/2017 e 02/2017, e do 
Projeto de Lei Ordinária 
27/2017. Todos foram 
aprovados por maioria 
em defi nitivo e seguem 
para sanção do Prefeito 
Municipal.

CONFIRA ABAIXO O RE-
SUMO:

Sessão Ordinária
Projeto de Decreto Le-

gislativo nº 11/2017 – 
Aprovado em discussão 
única por unanimidade

Projeto de Lei Comple-
mentar 01/2017 – Apro-
vado em 1ª discussão e 
votação por maioria

Projeto de Lei Comple-
mentar 02/2017 – Apro-
vado em 1ª discussão e 
votação por maioria

Projeto de Lei nº 
05/2017 – Retirado pelo 

Prefeito Municipal
Projeto de Lei Ordiná-

ria nº 21/2017 – Aprova-
do em 1ª discussão e vo-
tação por unanimidade e 
dispensado de 2º turno

Projeto de Lei Comple-
mentar 03/2017 (inclu-
ído) – Aprovado em 1ª 
discussão e votação por 
unanimidade e dispensa-
do de 2º turno

Projeto de Lei Ordiná-
ria 26/2017 (incluído) 
– Aprovado em 1ª dis-
cussão e votação por una-
nimidade e dispensado 
de 2º turno

Projeto de Lei Ordiná-
ria 27/2017 (incluído) – 
Aprovado em 1ª discus-
são e votação por maioria

Sessão Extraordinária
Projeto de Lei Comple-

mentar 01/2017 – Apro-
vado em 2ª discussão e 
votação por maioria

Projeto de Lei Comple-
mentar 02/2017 – Apro-
vado em 2ª discussão e 
votação por maioria

Projeto de Lei Ordinária 
27/2017 – Aprovado em 
2ª discussão e votação 
por maioria

Assista a íntegra das 
sessões, disponíveis na 
WEBTV da Câmara (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br).

Samuel Moreira defende voto distrital e fala sobre 
as reformas da Previdência, Trabalhista e Política

O Plenário Dorival Bor-
sari, da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, fi cou lota-
do na noite de sexta-feira 
(28/04) para o encontro 
com o secretário-chefe da 
Casa Civil do Estado de 
São Paulo, e deputado fe-
deral licenciado, Samuel 
Moreira (PSDB). Autorida-
des e lideranças de mais 
de 12 municípios acom-
panharam o bate-papo, 
organizado pelo vereador 
Samuel Cunha (PSDB). 

Representando o Le-
gislativo jaboticabalense, 
Cunha saudou as auto-
ridades, recordando dos 
recursos liberados para o 
município através de Mo-
reira, como os R$ 150 mil 
na Legislatura anterior, e 
recentemente os R$ 200 
mil, destinados à saúde 
de Jaboticabal.  “[Morei-
ra] É um dos responsáveis 
pela vinda da 4ª vara civil 
e criminal de Jaboticabal. 
O secretário também está, 
juntamente com o prefei-
to Hori, e alguns colegas: 
Beto Ariki, Luis Carlos, e 
eu, viabilizando um polo 
da ETEC aqui em Jaboti-
cabal. Hoje temos uma 
extensão de Bebedouro”, 
destacou Samuel Cunha, 
que considera a vinda do 
polo essencial para a cida-
de.

O prefeito Hori, por 
sua vez, ressaltou a ne-
cessidade de atenção aos 
municípios. “O que nós 
queremos nessa visita é 
socorro. O socorro nem 
sempre é dinheiro. Sei 
que os senhores como 
deputados sabem da nos-
sa realidade. Ela é difícil, 
ela é crítica. A gente só 

quer sentir que nós não 
estamos esquecidos. Acho 
que essa é a sensação dos 
prefeitos”, declarou Hori. 

Ao longo do encontro, 
Moreira falou sobre temas 
espinhosos e impopula-
res, como as reformas da 
previdência, a trabalhista 
e a política, bem como da 
queda nas arrecadações. 
Segundo o secretário, a 
crise instalada no Brasil 
e potencializada nos últi-
mos anos foi consequên-
cia da administração. 

“O Governo Federal gas-
tava mais do que arreca-
dava, promovendo um 
desequilíbrio muito forte 
nas contas. Isso faz com 
que todo o processo que 
estava em andamento, 
fosse recuando. O Brasil, 
em 2014, gastou R$ 35 
bilhões a mais, em 2015, 
foram R$ 120 bilhões. 
Ano passado, gastou R$ 
138 bilhões a mais, e ago-
ra está pedindo mais R$ 
150 bilhões para gastar 
mais do que arrecada. 
Quando houve esse dese-
quilíbrio, ao mesmo tem-
po a economia foi cain-
do. Em 2010 nós tivemos 
um crescimento de 7,5%. 
Havia construções, ativi-
dade econômica. De re-
pente, fomos perdendo 
economia. Nos últimos 
dois anos, caímos 3,5%. 
Tudo é consequência de 
administração, de ges-
tão”, afi rma Moreira.

Arrumar a casa em tem-
pos de crise não é uma 
tarefa fácil. “A atividade 
econômica não anda. As 
pessoas não gastam. Para 
resolver isso, precisa ter 
muita determinação e li-

derança. Precisa ter pro-
posta, convicção, conven-
cimento. Dá um trabalho 
enorme. Não há unani-
midade. Tem que refl etir, 
tem que explicar, tem que 
convencer a maioria. E aí 
ao mesmo tempo você en-
contra um Congresso com 
30 partidos, 35 partidos 
com aqueles que estão 
fora do Congresso, uma 
confusão política difícil 
de você conduzir. E como 
a situação está tão difícil 
para o país, você começa 
a perceber que algumas 
coisas precisam ser refor-
madas, melhoradas”, ex-
plicou.

Discutida recentemente 
no Congresso, a reforma 
política também foi alvo 
de Moreira. Ele acredita 
que o atual sistema afas-
ta a população de seus 
representantes. Para o se-
cretário, a favor do voto 
distrital, a falta de cláusu-
la de barreira infl a o esta-
do com partidos políticos. 
“Nós temos 35 partidos 
no Brasil e todos recebem 
fundo partidário. O que 
recebe menos, recebe R$ 
400 mil por mês. Quem re-
cebe mais, dá 90 milhões 
por ano. São 900 milhões 
distribuídos em fundo 
partidário, que é dinheiro 
público. Precisa reformar 
isso. Hoje um candidato 
a deputado faz campanha 
no estado inteiro, por isso 
que as campanhas foram 
tão caras, ao ponto de ge-
rar os escândalos que ge-
raram, porque virou uma 
promiscuidade. O eleitor 
fi ca longe do represen-
tante, do partido. Aí não 
funciona. Se é um distrito, 

você sabe quem é o seu 
deputado e acompanha o 
trabalho só dele. O [voto] 
distrital funciona melhor 
para o eleitor do que o de 
hoje”, defende Moreira.

O deputado estadual 
Marcos Vinholi enalteceu 
o trabalho desempenha-
do por Moreira à frente da 
Casa Civil desde abril de 
2016. “O momento é de 
esperança, reformas im-
portantes acontecendo no 
país. É fundamental a par-
ceria com o Governo do 
Estado de São Paulo e com 
o Governo Federal para 
podermos ter os próximos 
três anos melhores do que 
foram os passados”.

Compuseram a Mesa o 
vereador anfi trião Samuel 
Cunha, o prefeito de Jabo-
ticabal, José Carlos Hori, 
o secretário da Casa Civil, 
Samuel Moreira, e o de-
putado estadual Marcos 
Vinholi. Os vereadores 
Ednei Valêncio, Dona Cidi-
nha, Pretto Miranda Cabe-
leireiro, Beto Ariki e Pepa 
Servidone também marca-

ram presença.
DEMANDAS – Na opor-

tunidade, lideranças tam-
bém aproveitaram para 
expor difi culdades recor-
rentes em seus municípios 
que reforçam a necessida-
de de apoio do Governo 
do Estado. O prefeito de 
Guariba, Francisco Mança-
no, chamou a atenção para 
a judicialização na área da 
saúde, com destaque para 
a difi culdade de compra 
dos medicamentos de alto 
custo pelos municípios. 
“Não conseguimos mais 
fornecer [remédio de alto 
custo]. Somos cidades pe-
quenas, tira nossa capaci-
tação de investimento. O 
Estado tem cumprido sua 
parte, a União está inves-
tindo muito pouco”, diz 
Mançano.

Em contrapartida, Mo-
reira lembrou a divisão 
dos recursos provenien-
tes dos impostos. Segun-
do ele, “de tudo o que se 
arrecada de impostos pa-
gos, 62% fi ca com a União. 
Na média, 25% [vai] para 

os Estados e só 13% para 
os municípios. É altamen-
te centralizado na União”. 
Para o secretário, “o di-
nheiro tem que fi car mais 
perto das pessoas onde se 
está prestando o serviço. 
Na área de saúde o Go-
verno Federal no Estado 
de São Paulo quase não 
tem leito. Quem presta o 
serviço de saúde ou é o 
município ou o Governo 
do Estado nos hospitais, 
o Governo Federal não 
presta serviço, mas fi ca 
com o dinheiro”. Quanto à 
judicialização, o secretá-
rio acredita que “é preciso 
ter um critério. Nós mon-
tamos um comitê com o 
Tribunal de Justiça e o Mi-
nistério Público há quatro 
meses para a criação de 
um procedimento”, disse 
Moreira.

A íntegra do evento está 
disponível na WEBTV da 
Câmara (tv.camarajaboti-
cabal.sp.gov.br). A galeria 
de fotos está disponível 
no Facebook da Câmara.
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Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Parceria leva cinema gratuito aos bairros

A Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio do Departa-
mento de Cultura, fechou 
uma interessante parceria 
com a empresa Alvo Brasil, 

para duas apresentações de 
cinema em praça pública, 
sendo uma no dia 7 (domin-
go) e a outra no dia 8 (segun-
da-feira), sempre a partir das 

Locução: Bala de Prata
Autor Rubens Fumin-

celli 

Nosso amor é tão grande 
Que nunca vai se acabar
Eu prometo a você 
Que nunca vou me can-

sar
E para sempre irei te 

amar
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

Neste sábado é dia de Feira de Artesanato
Pensando no movi-

mento do comércio 
para o Dia das Mães, 
o Departamento de 
Cultura, por meio 
da Casa do Artesão 
e com apoio da Aca-
art (Associação Cul-
tural de Artesãos 
e Artistas “Odeto 
Guersoni”), realiza 
neste sábado, dia 6 
de maio, das 9h às 
18h, a Feira de Ar-
tesanato do Dia das 
Mães.

Montada em um es-
paço bastante acon-
chegante, entre a 
Casa do Artesão e o 

Mercado Municipal, 
a feira de artesanato 
contará com a partici-
pação de artesãos de 
Jaboticabal, Taqua-
ritinga, Monte Alto e 
Ribeirão Preto, além 
da 2ª Feira de Ado-
ção, do Departamen-
to de Proteção Ani-
mal de Jaboticabal, e 
feira de sobremesas 
da APA (Associação 
de Proteção dos Ani-
mais).

Aproveite, partici-
pe e prestigie com 
a sua família a Feira 
de Artesanato do Dia 
das Mães.

19h.
No dia 7 a sessão de cine-

ma acontece na Praça Silvio 
Borsari, na Cohab I, com a 
exibição do fi lme “Minions”. 

E no dia 8 será a vez da Pra-
ça Júlio Zocolaro, na Cohab 
II, onde será exibido o fi lme 
“Divertidamente”.

“Em tempos de crise, cria-
tividade aliada a uma dose 
de sorte tem dado bons re-
sultados na cultura. As ses-
sões de cinema surgem como 
uma excelente oportunidade 
para levarmos algum atrati-
vo aos bairros”, explica José 
Mário de Oliveira, diretor de 
cultura.

O único inconveniente é 
a questão das condições cli-
máticas – se chover, não tem 
sessão. Mas, as previsões 
para o fi nal de semana são de 
tempo “fi rme”.

Cine Cidade - O projeto 
Cine Cidade atende cerca de 
120 municípios do estado de 
São Paulo, outros 80 em Mi-
nas Gerais e possui um pú-
blico formado, em sua maio-
ria, por pais que levam seus 
fi lhos para a exibição dos 
fi lmes.

Evento será realizado na Praça Dom Assis

“Ler é Saber” ganha nova roupagem

Um projeto que visa in-
centivar a leitura em diver-
sos pontos da cidade ganha 
nova roupagem, com a co-

ordenação da equipe da Bi-
blioteca Municipal Júlia Luiz 
Ruete.

Denominado de “Ler é Sa-

ber” e com uma sistemática 
bastante simples, o projeto 
que é realizado em uma par-
ceria da Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio do Depar-
tamento de Cultura e Lions 
Clube de Jaboticabal, recebe 
livros doados pela popula-
ção, que depois são separa-
dos, catalogados e distribu-
ídos nas mesas de leitura 
espalhadas pela cidade.

Para levar o livro para 
casa não é preciso fazer ne-
nhum cadastro ou fi cha. Bas-
ta escolher o livro que está 
sobre a mesa e levá-lo para 
casa. “Não há a obrigatorie-
dade da devolução, mas, ao 
fazê-lo, o leitor dá oportuni-
dade para que outras pesso-

as também possam ler aque-
la história. Toda doação terá 
um destino certo – centenas 
de leitores que estão ávidos 
por boa leitura”, explica José 
Mário de Oliveira, diretor de 
cultura do município.

Então fi ca aí a dica: quem 
tiver livros e revistas em 
casa e quiser doar para o 
projeto Ler é Saber, basta 
deixá-los na sala da Admi-
nistração do Terminal Rodo-
viário ou mesmo na Bibliote-
ca Municipal.

Caso a quantidade de li-
vros a serem doados seja 
muito grande, pode ligar no 
Departamento de Cultura 
(16) 3202-8323 e agendar 
uma retirada da doação.

Banda Semi&Novos se apresenta no projeto 
“Quinta no Museu”

O projeto Quinta no Mu-
seu recebeu na quinta-feira 
(04), a partir das 19h30, a 
banda Semi&Novos. Como 
a apresentação do dia 6 de 
abril foi adiada devido a chu-
va, a expectativa é que desta 
vez o tempo esteve fi rme e a 
banda consiguiu apresentar 
seu repertório.

O grupo é composto por 
Rubinho Gama (Baixo), Ade-
mar Fonseca Júnior (Guitar-
ras), China (Bateria) e Fernan-
do Arrobas (Pianos), amigos 
de longa data e que se apre-
sentam juntos desde 2006.

O nome refere-se à forma-
ção do grupo - jovens músi-
cos que já ultrapassaram os 
50 anos de idade, daí o nome 
Semi&Novos. O trompetis-
ta Dicson, quando possível, 
apresenta-se com a banda.

Ao longo destes 10 anos 
de história, um bom e exten-
so repertório se construiu, 
tendo estilos variados como 
bossa-nova, samba canção, 
rock pop, clássicos interna-

cionais, músicas instrumen-
tais, entre outros.

Uma vez por semana es-
tes amigos se reúnem para 
tocar, tomar um café, falar 
sobre futebol e contar algu-
mas piadas. Uma verdadei-
ra terapia, um hobby. Tocar 
por prazer e diversão é o 
lema da Banda.

E essa diversão eles que-
rem levar para o Quinta no 
Museu, se os Deuses da Chu-
va ajudarem.

Quinta no Museu - Promo-
vido pelo Departamento de 
Cultura, o projeto “Quinta 
no Museu” vem recebendo 
bandas, grupos e artistas 
às quintas-feiras, sempre 
no horário das 19h30 às 
21h30, em um formato bem 
simples, sem palco, onde o 
público acaba interagindo 
com os músicos. Uma opor-
tunidade para que as bandas 
também possam apresentar 
seus trabalhos mais recen-
tes e autorais.

As bandas interessadas 

em participar do projeto e 
obterem mais informações, 
podem entrar em conta-
to com o Departamento de 

Cultura pelo telefone (16) 
32028323 e também pelo 
e-mail cultura@jaboticabal.
sp.gov.br.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 33.582.750/0001-78

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2017
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base 
no Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição 
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o 
artigo 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que 
possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade 
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 
1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-Lei, para realizarem o pagamento das Guias de 
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2017, devida por força do 
Decreto-Lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, 
impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do 
sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural 
- CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o 
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. 
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de 
extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá 
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde 
têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual 
impugnação administrativa contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser 
encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede 
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, 
CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do seu Estado, podendo ainda, ser 
enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura 
e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 10 de abril de 2017
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da CNA










             










 

 

Grupo é composto por amigos de longa data que se apresentam juntos desde 2006

Projeto recebe doação de livros e recicla conhecimento
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GAZETA ESPORTES

“Professores” é campeão do Torneio 1º de Maio

O time “professores” 
foi o grande campeão do 
mais tradicional torneio 
de futebol de Jabotica-
bal. A final do Torneio 
1º de Maio aconteceu 

Como tradicionalmente acontece, fi nal marcou as comemorações em torno do Dia do 
Trabalho. Professores venceram CCM-A nos pênaltis

na última segunda-feira 
(1º), no campo do Jar-
dim das Rosas.

A final foi contra a 
CCM-A, campeã de 2016, 
após empatar no tempo 

normal. A decisão foi 
para os pênaltis. “Um 
grande jogo para coro-
ar o mais tradicional 
dos torneios armadores 
da região. Parabenizo 

o time dos Professores 
por levar o campeonato 
em 2017”, afirma o di-
retor do Departamento 
de Esporte e Lazer, José 
Luiz Moiteiro.

Acompanhe abaixo a 
classificação final, arti-
lheiro e goleiro menos 
vazado do 1º de Maio:

Campeão: Professores
Vice Campeão: CCM-A
3º Colocado: Oxiqui-

mica-A
4º Colocado: Correios
Artilheiro: Ednaldo 

Lima Vieira 
Goleiro menos Vaza-

do: Paulo Henrique Ber-
chieri

Número de Gols: 30 
Gols

Número de Cartões 
Amarelos: 64 Cartões

Número de Cartões 
Vermelhos: 06 Cartões 

AVANTE DEFENDERS
Somos Defenders, So-

mos Javalis, Somos Força, 
Somos Coragem, e nada 
irá nos abater, não im-
porta onde, não importa 
como, estaremos fortes e 
fi rmes trabalhando sobre 
uma única palavra.... ”DE-
TERMINAÇÃO”. 

DEFENDERS nasceu com 
amizade, com o tempo se 
fortaleceu com compa-
nheirismo e hoje se fi r-
mou com três palavras 
sagradas de nossa base 
“amor, união e sangue” e 
acima de tudo criou-se a 

maior energia de um gru-
po, onde se fi rmamos e 
nos chamamos de FAMÍ-

LIA, e como toda boa famí-
lia nos fortalecemos com 
alegrias, tristezas, choros 

e emoções e assim iremos 
continuar nosso trabalho. 
(RHANNS)

Campeonato de Karatê 
em Bebedouro

Sábado, último, tive-
mos a primeira partici-
pação de nossos alunos 
de karatê fora da cidade.
Uma grande iniciativa 
para a evolução desses 
alunos que bravamen-
te conquistaram mui-
ta experiência. E com 
toda experiência obtida, 
vieram-se os resultados 
que muito nos orgulha.

Nosso aluno Marcos 
Vinícius, com 14 anos, 
conquistou sua primeira 
medalha de prata, 

Rafael Vieira com 16 
anos, conquistou sua 

primeira medalha de 
ouro; o aluno César 
Florêncio, com 18 anos, 
nos alegrou com sua de-
terminação, mais infeliz-
mente não obteve meda-
lha. 

O atleta e professor 
da ONG, Guilherme Sil-
va, participou de duas 
categorias e conquistou 
duas medalhas, sendo, 
prata no kata individu-
al sênior e ouro no kata 
equipe sênior. 

Agradecimentos a to-
dos que contribuíram 
para esta iniciativa. 

Deputado Vinholi é eleito relator da CPI da 
Citricultura

O deputado esta-
dual Marco Vinholi 
(PSDB) foi eleito na 
quarta-feira, 3, rela-
tor da Comissão Par-
lamentar de Inquérito 
(CPI) da Citricultura, 
na Assembleia Legis-
lativa. A CPI foi cria-
da para investigar 
práticas de carteliza-
ção pela indústria da 
citricultura no Estado 
de São Paulo, aprova-
da este ano. 

Esta CPI está sendo 
conduzida pela As-
sembleia em conjun-
to com Federação da 
Agricultura e Pecuá-
ria do Estado de São 
Paulo (Faesp), da As-
sociação Brasileira de 
Citricultores (Associ-
trus) e sindicatos de 
produtores rurais de 
municípios paulistas.

“O objetivo não é 

punir um ou outro 
setor, mas criar con-
dições para que to-
dos os segmentos en-
volvidos no processo 
possam se harmoni-
zar, sem que o pe-
queno e médio agri-
cultores sofram mais 
com as atuais condi-
ções de mercado, que 
caminhará para ex-
tinção se não defen-
dermos esta classe”, 
disse Vinholi.

Como relator, Vi-
nholi fi cará respon-
sável por compilar e 
apresentar relatório 
com as denúncias que 
poderão ser apuradas 
posteriormente. A CPI 
tem caráter investi-
gatório cujo relató-
rio terá a função de 
apontar os problemas 
e as responsabilida-
des dos envolvidos.

O Estado de São 
Paulo é responsável 
por 80% da produção 
nacional de citrus e 
de acordo com o pre-
sidente da Associ-
trus, Flávio de Carva-
lho Pinto Viegas, “no 
estado havia aproxi-
madamente 30 mil ci-
tricultores na década 
de 1990, sendo que 
hoje, pelos proble-
mas enfrentados, este 
número gira em torno 
de 8 mil. 

Ofi cialmente a CPI 
iniciou seus traba-
lhos no dia 3 de maio, 
através da eleição do 
relator, e também do 
presidente Fernando 
Cury e vice-presiden-
te deputado Barros 
Munhoz. 

Vinholi foi eleito relator pela preocupação que tem com os pequenos e médios agricultores do estado de São Paulo
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Jaboticabal zera antiga fi la de espera e 770 crianças 
já podem frequentar as creches

Jaboticabal volta a 
ser destaque na região, 
desta vez com uma ação 
importante na educação 
pública. Pela primeira 
vez, a cidade conseguiu 
zerar a fi la de espera 
para crianças de 0 a 3 
anos – as famílias aguar-
davam desde 2015. Em 
janeiro, mais de 770 
crianças aguardavam 
uma vaga sem expec-
tativa de serem chama-
das.

A lista será zerada ou-
tras dezenas de vezes 
– afi nal, bebês nascem 
o ano inteiro. “Conse-
guimos atender toda a 
demanda reprimida. In-
vestimos muito nos últi-
mos anos na ampliação 
e construção de creches 
e escolas. Agora, reorga-
nizamos as unidades es-
colares para acolher es-
sas quase 800 crianças”, 
informa o secretário de 
Educação, Adilson Mar-
tins.

O próximo passo é 
ampliar o atendimento 
para as mães que pro-
curaram a Secretaria 
de Educação em 2017. 
“Vamos trabalhar muito 
para zerar a lista pela 

Prefeitura trabalha para acolher, em breve, crianças inseridas na lista de 2017

segunda vez. E vamos 
continuar zerando, con-
forme o nascimento dos 
bebês”, explica o secre-
tário.

Apenas 30% das crian-
ças do Brasil frequen-
tam a escola nesta ida-
de. Em dezembro de 
2016, cerca de 2 mil 
alunos frequentavam as 
escolas infantis de Ja-
boticabal – destas 1.087 
vagas foram criadas de 
2005 a 2012. 

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

• Construção da 
maior creche da história 
de Jaboticabal: Arman-
do Lerro

• Construção da 
Creche na Sanbra 

• Construção de 
uma nova creche no Par-
que das Araras – projeto 
aprovado e verba libera-
da

• Construção da 
EMEB Antônio Bernal

• Construção da 
EMEB Joaquim Soroca-
bano

• Construção da 
EMEB Zobeide Martinelli 
Bulgarelli

• Implantação da 
EMEB Antônio Marcona-
to

• Reforma e am-
pliação da EMEB Taide 
Todaro (Cidade Jardim)

• Reforma e am-
pliação da EMEB Alice 
Kamla

• Reforma e am-
pliação da EMEB Carida-
de e Fé

• Reforma e am-
pliação da EMEB Santi-
nha Gagliardi Riva

• Reforma e am-
pliação da EMEB Antô-
nio Ricardo Benetti

• Reforma e am-
pliação da EMEB Manoel 
Gonçalves

• Reforma e am-
pliação da EMEB Andreia 
Amâncio

• Reforma e am-
pliação da EMEB Honó-
rio Cardoso

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2469.

Construção do anel viário segue em andamento

A Prefeitura de Jabo-
ticabal continua empe-
nhada na construção 
do anel viário. A equi-
pe de trabalho execu-
ta serviços em guias, 
confeccionando as 
tradicionais “bocas de 
lobo”, e realiza com-

Obra interligará as rodovias Prof. Paulo Donato Castellane e Brigadeiro Faria Lima

pactação de solo para 
pavimentação.

“O anel viário é uma 
obra muito importan-
te para Jaboticabal, 
pois contribuirá com 
o município em vários 
aspectos. Nossa preo-
cupação é desenvolver 

um serviço de quali-
dade e, em breve, en-
tregá-lo pronto para a 
população”, destaca o 
secretário de Obras e 
Serviços Públicos, José 
Carlos Abreu.

A construção do anel 
viário interligará as ro-

dovias Prof. Paulo Do-
nato Castellane e Bri-
gadeiro Faria Lima. O 
projeto foi dividido em 
três etapas. O primeiro 
trecho terá uma exten-
são de 1.800 metros, 
iniciando próximo à 
nova escola do SESI até 

o trevo de acesso à Ro-
dovia Prof. Paulo Do-
nato Castellane. 

O anel viário terá 
12 km de pista dupla, 
com acostamento nos 
dois sentidos e can-
teiro central. Criado 
para retirar o tráfego 

de caminhões da área 
central da cidade e me-
lhorar a ligação entre 
os bairros, o contorno 
também vai aproximar 
as áreas rural e urbana 
e interligar Jaboticabal 
aos demais municípios 
da região.

Iluminação Pública: Cohab II, Cidade Jardim, Alvorada e São Judas 
Tadeu recebem novas lâmpadas

Aos poucos Jabotica-
bal está fi cando mais 
iluminada. Após o Re-
sidencial Jaboticabal, 
as equipes responsá-
veis pelas trocas de 
lâmpadas queimadas 
passaram nesta sema-
na pela Cohab II, Cida-
de Jardim, Alvorada e 
São Judas Tadeu.

“O desafi o é gran-
de, são mais de 2 mil 
lâmpadas queimadas 
desde 2016. Agora, 
o processo exige ain-
da mais atenção das 

Bairros foram atendidos durante essa semana; operação prossegue até trocar mais de 2 mil lâmpadas queimadas

equipes. Dentro de 
nossas limitações o 
trabalho vem sendo 
feito e, em breve, toda 
iluminação pública 
estará restaurada”, 
declara o prefeito José 
Carlos Hori.

Além da troca de 
lâmpadas, a Secretaria 
de Obras e Serviços 
Públicos realizou a 
pintura das praças da 
Paróquia de São José 
Operário e das Coha-
bs I e II. A equipe de 
limpeza passou pelo 

Parque 1º de Maio.
“Jaboticabal avança 

nos cuidados neces-
sários. As equipes es-
tão nas ruas passando 
pelos bairros e reali-
zando as benfeitorias 
que a população espe-
ra. Temos um grande 
desafi o de colocar Ja-
boticabal nos trilhos 
e, aos poucos, vamos 
colocando a casa em 
ordem”, afi rma o se-
cretário de Obras e 
Serviços Públicos, 
José Carlos Abreu.



10 SÁBADO, 06 DE MAIO  DE 2017

Secretário Estadual de Turismo, Laércio Benko, visita Jaboticabal

Jaboticabal recebeu 
no último domingo 
(30), o secretário Esta-
dual de Turismo, Laér-
cio Benko, que passou 
pela região visitando 
cidades e incentivando 
os municípios a inves-
tirem em seus atrativos 
turísticos.

“Um fi nal de semana 
movimentado com a vi-
sita de dois importan-
tes secretários estadu-
ais. Primeiro o chefe da 
Casa Civil, Samuel Mo-
reira, e no domingo, o 
secretário de Turismo, 
Laércio Benko. Conver-
samos sobre ações fu-

turas e, principalmente, 
sobre o projeto de Mu-
nicípio de Interesse Tu-
rístico, que agora será 
organizado por nossa 
equipe”, ressalta o pre-
feito José Carlos Hori. 

Um pedido do secre-
tário foi que Jaboticabal 
se organize para plei-
tear a classifi cação de 
Município de Interesse 
Turístico. “Jaboticabal é 
uma cidade organizada 
com grande potencial. 
Conversei com o prefei-
to Hori sobre as próxi-
mas ações necessárias 
para que Jaboticabal 
possa pleitear a classi-

fi cação”, afi rma o secre-
tário Estadual, Laércio 
Benko.

Segundo dados da 
Agência Brasileira de 
Engenharia Turística, 
o Estado de São Paulo 
possui 70 Estâncias tu-
rísticas. A nova lei cria 
140 vagas para Muni-
cípios de Interesse tu-
rístico que também po-
derão receber recursos 
do Fundo de Melhoria 
dos Municípios Turísti-
cos administrado pelo 
DADE – Departamento 
de Apoio as Estancias.

Reunião serviu para defi nir detalhes do projeto que qualifi ca Jaboticabal como Município de Interesse Turístico

Saúde reforça importância da vacinação contra gripe
Jaboticabal está pre-

parada para imunizar 
20 mil pessoas contra 
a gripe. A campanha 
iniciada em 17 de abril 
inclui pessoas a partir 
de 60 anos, crianças de 
seis meses a menores 
de cinco anos (quatro 
anos, 11 meses e 29 
dias), trabalhadores de 
saúde, professores das 
redes pública e priva-
da, gestantes e puérpe-
ras (até 45 dias após o 
parto).

“O dia D acontece em 
13 de maio em todas 
as unidades básicas de 
saúde. Criamos um ca-
lendário para organizar 

Unidades Básicas de Saúde já estão atendendo os grupos prioritários pela campanha do Ministério da Saúde
a vacinação dos grupos 
prioritários.”, expli-
ca a coordenadora do 
Departamento de Vigi-
lância Epidemiológica, 
Maura Guedes Barreto.

Etapas - Começou em 
2 de maio a vacinação 
dos portadores de do-
enças crônicas. É im-
portante apresentar ao 
serviço de saúde uma 
solicitação do médico 
que acompanha o caso 
ou a receita da medi-
cação que comprova o 
uso contínuo devido à 
doença crônica.

A partir de 8 de maio 
serão benefi ciados pro-
fessores dos setores 

público e privado.
No dia 13 de maio 

será realizado o Dia “D”.
Os integrantes dos 

grupos devem procurar 
uma das unidades abai-
xo, das 8h às 17h.

Ciaf I “Luiz Alberto 
Bernal” - Praça Saul Bor-
sari, s/n - Santa Luzia

Ciaf III “Amadeu Les-
si” - Avenida Duque de 
Caxias, nº. 2000 - Soro-
cabano

Ciaf IV “Antonio Ri-
cardo Benatti” - Rua 
Djalma Aleixo de Sou-
za, nº. 499 - COHAB II

Ciaf V “Aurélio Niero” 
- Rua Aurélio Migliori, 
nº. 100 - Jardim Santa 

Rosa
Ciaf VI “Gino Bassi” 

- Rua Jornalista Cláu-
dio Luiz Berchieri, s/n 
- Santa Mônica

Ciaf VII “Alice Kamla” 
- Rua São João, 3051, 
Conjunto Habitacional 
Ulisses Guimarães

Ciaf Lusitânia - Aveni-
da Angelo Ulian Filho, 
s/n

Ciaf Córrego Rico - 
Avenida Manoel Barbo-
sa, s/n

ESF “Tereza Noronha” 
- Rua Rita Ribeiro, 10 – 
Cohab I

Mudança no zoneamento incentiva instalação 
de novas empresas

A busca por investi-
mentos e o aumento da 
geração de renda fi ze-
ram com que a Prefeitu-
ra de Jaboticabal desen-
volvesse uma série de 
ações para transformar 
Jaboticabal em um mu-
nicípio mais atrativo, 
ao mesmo tempo que 
incentiva o crescimento 
das empresas locais.

A primeira iniciativa 
foi desburocratizar a 
expedição do alvará de 
funcionamento. Qual-
quer empreendedor re-

Prefeitura encaminhou dois projetos para Câmara Municipal, aprovados pelo CONSPLAN, alterando 
zoneamento de diferentes áreas

cebe o documento em 
48 horas e, cumprindo 
o cronograma de ações, 
evita possíveis irregu-
laridades. Agora, dois 
projetos de Lei encami-
nhados para a Câmara 
Municipal mudam o zo-
neamento e uso de solo 
urbano de duas áreas 

A iniciativa conta 
com o apoio da Asso-
ciação Comercial, In-
dustrial e Agronegócio 
de Jaboticabal, que le-
vantou as difi culdades 
para algumas empresas 

se instalarem na cida-
de. “A crise exige arrojo 
e fi rmeza nas ações. Os 
projetos dão condições 
para a instalação de no-
vas empresas e a chega-
da de investimentos. In-
vestimos na conclusão 
do distrito industrial e 
na desburocratização 
no processo de abertu-
ra de novas empresas. 
Esse é o primeiro passo 
para colocar Jabotica-
bal no caminho certo”, 
afi rma o prefeito José 
Carlos Hori.

Prefeitura realiza melhorias em estrada vicinal

Os motoristas que 
trafegam pela estra-
da vicinal que liga 
Jaboticabal a Ibiti-
rama já estão usu-

fruindo das melho-
rias feitas no local. 
Na última semana, 
equipes da prefei-
tura realizaram ser-

Trecho liga Jaboticabal a Ibitirama

viços que contribu-
íram com a melhor 
trafegabilidade na 
pista.

“Foi realizada a 

limpeza e retirada 
de mato das late-
rais, o que contri-
buiu com o alarga-
mento da pista, tapa 

buraco e pequenas 
adequações para o 
desvio de águas das 
chuvas”, explicou o 
secretário de Obras 

e Serviços Públicos 
e secretário interi-
no de Agricultura e 
Abastecimento, José 
Carlos Abreu.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 678, DE 03 DE MAIO DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 02 de maio de 2017, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga o Diploma de Honra ao Mérito a APA 
- Associação Protetora dos Animais de Jaboti-
cabal, e dá outras providências.

Autoria: Samuel Cunha e Luís Carlos Fernandes

Art. 1º Fica outorgado o Diploma de Honra ao Mérito a APA - 
Associação Protetora dos Animais de Jaboticabal. 

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão So-
lene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada 
pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente De-
creto Legislativo correrão por conta de verba própria consignada em 
orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Jaboticabal, 03 de maio de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 03 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 3/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 11/2017) 

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

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

   FAZ SABER a todos quantos virem 
o presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem possa 
interessar que MOACIR THOMAZ, RG nº 7.900.707-SSP/SP, 
CPF nº 948.708.298/00, comerciante, e sua mulher VERA LU-
CIA GIAMPIETRO THOMAZ, RG nº 9.823.336-SSP/SP, CPF nº 
981.672.948/20, professora, ambos brasileiros, casados sob o regi-
me da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, 
residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Alexandre Detogni, 
número 60, depositaram nesta Serventia os documentos exigidos 
nos itens 293 e 294, Cap. XX das Normas de Serviço da E. Corre-
gedoria Geral da Justiça, para  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
DO IMÓVEL, indicado como lote 04, da Gleba A, com área de 
250,00 metros quadrados, parte de uma área maior do imóvel ob-
jeto da matrícula número 11.699, livro 2RG, com a seguinte des-
crição: Um terreno tido como lote 04, da Gleba “A”, situado na 
Rua Alexandre Detogni, lado par, distante 57,00 metros da Ave-
nida Francisco Alves de Oliveira, neste município e comarca de 
Jaboticabal, na quadra compreendida pela Rua Alexandre Detogni, 
Rua Monsenhor Alberto Macheroni Júnior, Avenida Francisco Al-
ves de Oliveira e Avenida João Batista Ferraz Sampaio, de formato 
regular, com as seguintes medidas, características e confrontações: 
mede 10,00 metros (dez metros) de frente e igual medida na linha 
dos fundos, por 25,00 metros (vinte e cinco metros) da frente aos 
fundos em ambos os lados, se confrontando pela frente com a Rua 
Alexandre Detogni; quem da citada via olha para o imóvel, pelo 
lado direito confronta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, 
lote 3 (matrícula número 11.699); pelo lado esquerdo com o imó-
vel da Rua Alexandre Detogni, lote 5 (matrícula número 11.699), 
e pelos fundos com o imóvel da Rua Monsenhor Alberto Mache-
roni Júnior, lote 10, da quadra H, do loteamento Jardim São José 
(matrícula número 45.020), perfazendo uma área de 250,00 metros 
quadrados (duzentos e cinquenta metros quadrados), cuja exata 
localização acha-se retratada no desenho abaixo. A regularização 
fundiária do imóvel, possibilitará a abertura de nova matrícula para 
a fração destacada e averbação do destaque na matrícula matriz. 
Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, que será 
publicado em jornal de circulação local, por 02 (dois) dias consecu-
tivos, podendo a regularização ser impugnada no prazo de quinze 
dias, contados da última publicação, nos termos do item 294.2 Cap. 
XX das NSCGJSP. Jaboticabal, 26 de abril de 2017. Eu, José Pedro 
Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

 
                             O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

ASSEMBLEIA  GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

 O Presidente em exercício do Instituto Tecnológico de 
Jaboticabal, CNPJ 03.523.471/0001-72, no uso de suas atribui-
ções legais, vem convocar associados para Assembleia Ordinária 
e Extraordinária, a realizar-se dia 11 de Maio de 2017, (quinta) às 
15h30min em primeira chamada e 16h30min em segunda chama-
da com qualquer número de presentes, em sua sede à Avenida Jai-
me Ribeiro, 319 – Santa Luzia – Jaboticabal – SP, com a seguinte 
ORDEM DO DIA:

 1 –  Apresentação de contas do exercício de 2016;
 3 – Orçamento de 2017;
 4 – Outros assuntos de interesse da instituição.

Jaboticabal,  de abril de 2017.

Hugo de Stefani
Presidente do Instituto Tecnológico de Jaboticabal

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 23, DE 25 DE ABRIL DE 2017 – CONCEDE 
45 (quarenta e cinco) dias de licença prêmio, em pecúnia, ao servidor 
GILMAR APARECIDO DA SILVA.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 03/2.017 – Aquisição de 18.000 litros 
de gasolina comum, conforme especifi cações contidas no Termo de 
Referência que compõe o Anexo I do Edital 

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 ho-
ras às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site                                        
www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

Data fi nal entrega dos envelopes: Dia 23/05/2017, até às 
13:30 horas.

Início da sessão: Dia 23/05/2017, às 14:00 horas, na Sala de 
Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal

Parceria garante produção de lençóis, fronhas e 
camisolas para UPA e Posto de Saúde

Na terça-feira (2), 
a Unidade de Pron-
to Atendimento e o 
Posto de Saúde re-
ceberam doações de 
lençóis, fronhas e ca-
misolas. O material 
foi produzido no Polo 
da Costura e será uti-
lizado durante a rea-

lização de exames e 
atendimentos.

“Com o material em 
mãos, a produção foi 
iniciada e, em pouco 
tempo, um bom nú-
mero de peças foi do-
ada a UPA e Posto de 
Saúde. Agradeço ao 
vereador Beto Ariki 

por conquistar o te-
cido necessário”, afi r-
ma a primeira-dama, 
Adriana Hori.

Foram produzidas 
137 peças (56 lençóis, 
50 fronhas e 31 cami-
solas) que já foram 
entregues nas unida-
des de saúde.

Produção fi cou por conta do Fundo Social de Solidariedade e Polo de Costura

Prefeitura convoca benefi ciários do Bolsa Família 
para grande mobilização, dia 13

“Dia D” para recadastramento do benefício será realizado nos CIAF’s do município
Os beneficiários 

do Bolsa Família 
já têm compromis-
so marcado para 
sábado, dia 13 de 
maio, nas unidades 
de saúde de Jaboti-
cabal. Será o “Dia 
D” para recadastra-
mento do benefí-
cio. A ação é uma 
parceria entre as 
secretarias munici-
pais de Assistência 

Social e Saúde.
O beneficiário 

terá que apresen-
tar o RG e compro-
vante de endereço, 
além da carteira de 
vacinação. A ação 
acontece em con-
junto com a 19ª 
Campanha Nacio-
nal de Vacinação 
Contra a Influenza.

“As equipes esta-
rão unidas para que 

seja regularizado 
o cadastro dessas 
pessoas e aprovei-
taremos também 
para atualizar o 
Cadastro Único, 
que é indispensá-
vel para o recebi-
mento de outros 
benefícios, como 
o Renda Cidadã, 
Minha Casa Minha 
Vida e outros”, ex-
plica a secretária 

de Assistência So-
cial, Tatiana Pelle-
grini.

A presença no dia 
13 é fundamental 
para o beneficiário 
continuar fazendo 
parte do Bolsa Fa-
mília. 

Para mais infor-
mações, entre em 
contato pelo te-
lefone (16) 3202-
8301.

VENDE-SE
Vendo terreno na Rua José Boverio, nº 131 

Bairro Morada Nova
Valor abaixo do preço de mercado

Contato: (16) 9.9330-2113

VENDO
Teclado yamaha PSR-S-550 - Entrada USB.

Super conservado - Único dono
Interessados falar com Dante

Tel: (16) 9.8176-0440
Celular: (16) 3202-1399
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Jaboticabal vence e conquista o terceiro lugar na Taça EPTV de Futsal

A noite da terça-feira 
(2) foi de festa para a 
torcida de Jaboticabal. A 
equipe de futsal entrou 
em quadra e garantiu o 
terceiro lugar da Taça 
EPTV de Futsal. Thiago, 
Renan, Ivomar e Baiano 
fi zeram os gols da equipe 
da casa.

“Só posso agradecer a 
torcida e tudo o que fi ze-
ram pelo time. Toda in-
tensidade e entrega dos 
jogadores garantiu essa 
excelente participação. 
Parabenizo todos que lu-
taram para colocar Jabo-
ticabal entre as melhores 
equipes da competição”, 
afi rma o prefeito José 
Carlos Hori.

“Após um período de 
adaptações, acreditamos 
nas pratas da casa que 
mais uma vez corres-
ponderam. Fizeram um 
grande jogo contra uma 
equipe qualifi cada, o que 
aumenta a importância 
da conquista do terceiro 
lugar”, declara o diretor 
do Departamento de Es-
porte e Lazer, José Luiz 
Moiteiro.

O gol que garantiu o 
terceiro lugar para Jabo-
ticabal saiu nos últimos 
segundos do segundo 
tempo. “Sabia que Deus 
tinha um propósito para 
nossa equipe. Começa-
mos um projeto novo 
com aqueles meninos 
formados em nossa base. 

Jogo decisivo aconteceu na noite de terça-feira no Ginásio Municipal. Jaboticabal venceu Ituverava por 4 a 3

Foram guerreiros e sem-
pre representaram Jabo-
ticabal com orgulho e de-
dicação. Acredito nesses 
meninos e acredito que 
frutos ainda melhores 
podem ser colhidos”, res-
salta o técnico da equipe, 
Poto.

“Primeiro como tor-
cedor, agora participan-
do da comissão técnica, 
acompanhei o desenvol-
vimento desses meninos 
que hoje representam 
muito bem a nossa ci-
dade. Fico emocionado 
em ver a entrega e a re-
ciprocidade da torcida 
em todos os momentos”, 
pontua o técnico Diogo 
Assunção. 

Ivomar, um dos des-
taques do time recebeu 
o troféu Fairplay. “Fico 
feliz em receber o prê-
mio, porém muito mais 
por tudo que essa equi-
pe conquistou. Eram 60 
equipes participantes e 
o terceiro lugar é muito 
importante. Agradeço a 
toda torcida que apoiou 
nossa equipe desde o 
início do campeonato”, 
exalta Ivomar.

O gol decisivo, marca-
do por Baiano, saiu no 
fi nal do segundo tempo 
da partida. “Foi meu pri-
meiro gol no campeonato 
e felizmente o decisivo. 
Lutamos demais para re-
presentar Jaboticabal. 
Formamos uma família 

que sempre se orgulhou 
de representar Jabotica-
bal”, fi naliza Baiano.

Pacheco substituiu o 
titular Paulinho no gol 
de Jaboticabal. “Sabia 
da responsabilidade de 
substituir um goleiro do 
tamanho do Paulinho, 
um gigante que venceu 
grandes títulos por onde 
passou. Voltei após al-
guns anos longe do fut-
sal e agarrei essa oportu-
nidade. Fiquei orgulhoso 
de entrar nessa quadra, 
diante de nossa torcida e 
garantindo o terceiro lu-
gar na Taça EPTV de Fut-
sal”, fi naliza Pacheco.


