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Feira de Adoção repete sucesso 
e cerca de 30 animais ganham 

novos lares
Evento foi realizado pela terceira 

vez em Jaboticabal

A manhã do último sábado (10) 
representou o recomeço para 

24 cães e 3 gatos com histórico, 
até então, de abandono e 

maus-tratos. Os animais haviam 
sido recolhidos e tratados pelo 

Departamento de Proteção 
Animal de Jaboticabal, que 

realizou a 3ª Feira de Adoção, 
ao lado do Mercado Municipal, 
e encontrou um novo lar para 

cada um dos 27 animais.
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Secretaria de Assistência Social 
promove a campanha “Adote 

um morador de rua”
Intuito é conseguir doação 

de cobertores para amenizar 
danos causados pela queda de 

temperatura
Com a chegada dos dias mais 

frios, a Secretaria de Assistência 
Social desenvolve a campanha 
“Adote um morador de rua”. O 

objetivo é conseguir doações de 
agasalhos, cobertores e kits de 

produtos de higiene pessoal que 
serão distribuídos para aqueles 

que passam, por opção, as 
noites nas ruas da cidade.
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Feira do Dia dos Namorados 
é um sucesso

Aconteceu no último sábado 
(10), a terceira feira de 

artesanato promovida pela 
Prefeitura de Jaboticabal, por 

meio do Departamento de 
Cultura, juntamente com a Casa 
do Artesão Dorival Taliberti” e a 

Acaart.
Apesar do frio que teimou 

em aparecer durante toda a 
manhã, o público compareceu 

e fez suas compras, 
demonstrando que tem gostado 
dessa ideia de feiras ocasionais. 

Até os moradores do entorno 
do Mercado Municipal estão 
apreciando a movimentação 
que a feira de artesanato tem 

proporcionado. 
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Prefeitura implanta cartão de 
identifi cação da cesta básica
Além de reduzir gastos com a 
impressão do cartão de papel, 
iniciativa simplifi ca o processo 

de liberação do benefício
Neste mês, os funcionários 

públicos municipais e 
pensionistas do SEPREM vão 

receber um cartão permanente 
de identifi cação da cesta 

básica. A iniciativa substitui o 
tradicional cartão impresso que 

era distribuído mensalmente 
pelo Departamento de Recursos 

Humanos.
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Hori entrega ônibus adaptado 0km 
para transporte de alunos

A Prefeitura de Jabotica-
bal continua buscando par-
cerias para modernizar a 
estrutura oferecida aos es-
tudantes da rede municipal. 
O prefeito José Carlos Hori 
entregou, na terça-feira (13), 
um ônibus zero-quilômetro 
para o transporte escolar, 
garantindo mais conforto, 
segurança e acessibilidade. 
A conquista é fruto de uma 
parceria com o Governo Fe-
deral, através do projeto Ca-
minho da Escola.

O veículo está adaptado 
para atender estudantes 
com defi ciência física; conta 
com cadeira de rodas, ele-
vador, 22 lugares e cinto de 
segurança em todos os as-
sentos.

Após criar quase 800 vagas em creche, prefeitura também 
trabalha na inclusão e ampliação da frota

Implantação de sistema facilita a vida de quem ainda não realizou o procedimento

Moradores podem atualizar cadastro no 
SAAEJ pela internet

Desde março, o Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
to de Jaboticabal – SAAEJ 
convoca proprietários e 
inquilinos com imóveis no 
município para atualiza-
ção cadastral no escritó-
rio da autarquia. Agora, o 
procedimento fi cou ainda 
mais fácil e pode ser feito 
pelo site saaej.jaboticabal.
sp.gov.br.

“Com esse benefício, o 
contribuinte não precisa-
rá mais se deslocar até o 
posto de atendimento do 
SAAEJ...” 

Inscrições foram feitas das 8h às 12h e das 13h30 às 17h; 50 vagas

Fundo Social de Solidariedade abriu 
inscrições para curso de cabeleireiro

Desde segunda-feira 
(12), o Fundo Social de So-
lidariedade de Jaboticabal 
inscreveu os interessados 
no curso de cabeleireiro. 
Para participar, a pessoa 
teve de  apresentar RG e 
comprovante de endereço 
no ato da inscrição.

“É um curso que, com 
certeza, houve grande 
procura. Por isso, foi im-
portante os interessados 
se anteciparem para não 
fi carem de fora”. 

Câmara de Jaboticabal vota projeto que 
extingue plantões de farmácias na cidade

PÓ DE CAFÉ LANÇA CD TERRA 
COM SHOW EM JABOTICABAL

Grupo de Ribeirão Preto 
comemora 10 anos de 

estrada com a gravação 
do seu terceiro CD, que 

une o jazz ao universo da 
música caipira, e faz show 
com entrada gratuita em 
Jaboticabal no dia 23 de 

Junho, às 20 horas, no Salão 
Nobre do Colégio Santo 

André
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FIQUE SABENDO
Simpósio de Prevenção de 

Acidentes na AREA

No último sábado, dia 
10, a AREA - Associação 
Regional de Engenha-
ria, Arquitetura e Agro-
nomia de Jaboticabal, 
realizou palestras em 
uma Campanha Externa 
de Prevenção de Aci-
dentes para engenhei-
ros civil, arquitetos, 
agrônomos, técnicos, 
líderes de equipes em 
campo, mestre de obra, 
pintores, antenistas e a 
sociedade em geral.

De acordo com o pre-
sidente da associação, 
o Engenheiro Eletricis-
ta, Pedro Alessandro Iu-
ghetti, esta campanha 
aconteceu em parceira 

O evento teve por 
fi nalidade, orientar 
os profi ssionais 
da construção 
civil, garantindo 
a segurança dos 
mesmos.

Área gera resultados 
fi nanceiros e de 
gestão às empresas; 
aulas iniciam neste 
mês

com a CPFL, CIPA Jabo-
ticabal, Mútua e CREA 
– SP, onde as palestras 
foram ministradas pelo 
André Rettondin -  téc-
nico em edifi cações e 
Márcio Ricardo Milano 
Castilho - técnico em 
eletrotécnica, na in-
tenção de informar os 
profi ssionais da área de 
construção civil, como 
é o procedimento de 
certos serviços feitos 
juntos à rede elétrica. 
“O nosso objetivo é di-
minuir o número de aci-
dentes de trabalho nes-

ta área”, explica.
Eventos assim, refor-

çam a missão da AREA, 
como por exemplo, 
promover estudos e 
pesquisas, desenvolvi-
mento de tecnologias 
alternativas, produção 
e divulgação de infor-
mações e conhecimen-
tos técnicos e cien-
tífi cos, bem como, a 
realização de estudos e 
debates sobre questões 
técnicas e administra-
tivas de interesse geral 
de coletividade.

Senac Jaboticabal oferece curso 
Técnicas Secretariais

Com o objetivo de ca-
pacitar alunos com prá-
ticas estratégicas para a 
conquista de boas opor-
tunidades profi ssionais, 
o Senac Jaboticabal está 
com as inscrições aber-
tas para o curso Técnicas 
Secretariais, que inicia 
no próximo dia 24 e vai 
até 12 de agosto, todos 
os sábados, das 8h30 às 
12h30

A área do secretariado 
é considerada por mui-
tos profi ssionais como 
a porta de entrada para 
uma empresa e, por isso, 
é fundamental a capaci-
tação. “É importante para 
criar e manter processos 
organizacionais, além 
de proporcionar efi ciên-
cia no agendamento de 
compromissos e relacio-
namento com o público”, 
ressalta César Renato Po-
letti, docente da área de 
gestão e negócios do Se-
nac Jaboticabal.

Ele destaca ainda que 
as vantagens para a em-
presa ao contratar um 
profi ssional capacita-
do na área são muitas, 
como melhor desempe-
nho nas práticas do ser-
viço, gerenciamento de 
tempo, administração 
de contas a pagar e rece-
ber, elaboração e gestão 
de reuniões e eventos, 
recrutamento e seleção 
de pessoal, entre outras 
funções.

“Hoje em dia, o papel 
do profi ssional de secre-
tariado é fundamental 
dentro de uma corpora-
ção. Ele é a peça-chave e 
pode gerenciar empresas 
de qualquer porte”, fi na-
liza César. 

Qualifi cação
Para os profi ssionais 

que desejam expandir 
seus conhecimentos em 
secretariado, o curso 
Técnicas Secretariais, 
oferecido pelo Senac Ja-
boticabal, capacita alu-
nos para fazer planos, 
organizar rotinas e o 
ambiente de trabalho, 
administrar melhor o 
tempo, bem como asses-
sorar executivos e equi-
pes multidisciplinares.

Mais informações es-
tão disponíveis no portal 
www.sp.senac.br/jaboti-
cabal, no qual as inscri-
ções também podem ser 
realizadas e os pré-requi-

sitos conferidos.  
Serviço:
Técnicas Secretariais 
Data: aos sábados, de 

24 de junho a 12 de agos-
to

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

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Tatianne Rosa

25 anos, formada 
em Engenharia Am-
biental, libriana e 
dona de longas per-
nas e um carisma ine-
gualável.Tatianne é a 
vencedora do  TOP IFA 
Internacional 2016, 
e já tem sua carreira 
brilhando nas passa-

relas do mundo, foca-
da e madura nas suas 
decisões, está pronta 
para ganhar o mundo 
com sua beleza UNI-

VERSAL.
A belíssima modelo 

faz parte do casting 
R.Office Models.

De olho nela!!

PEDRO CHAVES DOS SANTOS
Parabenizamos o aniversariante por mais uma data natalícia.
Recebeu de amigos e familiares os melhores cumprimentos.

Felicidades e muitos anos de vida!
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Plano Safra: longe do ideal

O Governo Federal anun-
ciou na semana passada 
o montante de R$ 190,25 
bilhões destinados ao Pla-
no Agrícola e Pecuário 
2017/2018 e ao Plano Sa-
fra da Agricultura Familiar. 
Prevê R$ 150 bilhões para 
custeio e comercialização 
da produção. O valor dis-
ponível para investimentos 
aumentou 12%, chegando a 
R$ 38 bilhões. Os recursos 
serão liberados a partir de 

setor para a nossa econo-
mia.

A diminuição dos juros 
deveria, ao menos, ser pro-
porcional à queda da Selic, 
mantendo o diferencial em 
relação à taxa de inflação. 
Isso para que não se veja 
como é, na realidade, um 
aumento da taxa de juros 
para um setor que está de-
terminando o avanço da 
produção brasileira, sus-
tentando a retomada do 
crescimento econômico. O 
governo precisa imediata-
mente rever as taxas de ju-
ros do Plano Safra.

Numa perspectiva de 
apoio ao controle da infl ação 
e benefício aos consumido-
res, o governo anunciou que 
a taxa de juros da agricultura 
familiar para o custeio será 
de 2,5% para a produção de 
arroz, feijão, mandioca, leite, 
alho, tomate, cebola, batata, 
abacaxi, banana, açaí, laran-
ja e olerícolas. Já o Programa 
Nacional de Fortalecimento 

julho deste ano, mas agora 
algumas observações são 
adequadas no meu enten-
der.

Primeiro, reafi rmo aquilo 
que foi uma manifestação 
minha anterior solicitando 
uma diminuição mais signi-
fi cativa das taxas de juros 
que serão praticadas. Re-
lembrando, quando as taxas 
dos programas do ano ante-
rior foram defi nidas, a taxa 
Selic era 14,25% e hoje está 
em 10,25%. A projeção infl a-
cionária era superior a 6,5% 
e agora se projeta uma infl a-
ção de 4%.

A decisão, portanto, de 
baixar em média um ponto 
percentual das diferentes 
linhas de financiamento, na 
prática, significou um au-
mento de juro real. O que, 
no meu entender, é incoe-
rente com o papel que tem 
tido o setor agropecuário 
de ser o impulsionador do 
crescimento nacional, com 
a relevância que tem este 

da Agricultura Familiar (Pro-
naf) para investimentos em 
irrigação, armazenagem e 
práticas sustentáveis de ma-
nejo do solo e da água, além 
das tecnologias de energia 
renovável, terá juros de 2,5% 
ao ano.

Porém, outras observações 
ainda precisam ser feitas. Re-
conheço que houve um avan-
ço nos recursos destinados 
ao Seguro Agrícola, que pas-
saram do nível de R$ 400 mi-
lhões da safra anterior para 
R$ 550 milhões. Isso signifi -
cará uma ampliação da área 
assegurada, mas estamos 
ainda muito distantes daqui-
lo que já chegamos a atingir. 
Já tivemos uma cobertura de 
seguro que chegou a 11 mi-
lhões de hectares – e a proje-
ção para este ano é que seja 
5,5 milhões de hectares.

É urgente que a comissão 
constituída pelo governo e 
coordenada pelo ex-ministro 
da Agricultura Alysson Pauli-
nelli, que rediscute a questão 

do seguro agrícola, tenha sua 
atividade acelerada.

Outra questão que quero 
aplaudir são os recursos des-
tinados a fi nanciar a conecti-
vidade. Isso é um problema 
sério e crescente que casa 
com a prioridade à agricul-
tura de precisão. Nós temos 
equipamentos modernos e 
sofi sticados que são funda-
mentais para o aumento de 
produtividade, mas ainda 
temos difi culdade na trans-
missão de dados. Portanto, 
essa linha tem sintonia com 
aquilo que é uma necessida-
de de evolução tecnológica 
neste setor.

É preciso ainda lamentar 
que os recursos anteriormen-
te destinados às cooperati-
vas diminuíram neste Plano. 
Diminuiu também a faixa de 
fi nanciamento para essas en-
tidades. Nós que sabemos do 
papel relevante que têm as 
cooperativas para a produ-
ção agropecuária do Brasil 
não conseguimos entender a 

POR QUE CHORAS?

Essa foi a pergunta de El-
cana, para Ana, sua mulher 
que não podia ter fi lhos. Ela 
vivia triste e amargurada o 

mas não pode! Você está 
protegido pelo poder de 
Deus. A Ana tentou de tudo 
para fi car grávida, no entan-
to tudo foi em vão. Seu ma-
rido era uma benção para 
ela.Ele não sabia mais o que 
fazer para ela ser feliz. Ele 
disse: Ana, por que choras? 
E por que não comes? E por 
que está mal o teu cora-
ção? Não te sou eu melhor 
do que dez fi lhos? Ele não 
conseguia entender a razão 
de tudo aquilo, mas ela não 
estava triste com ele, e sim, 
com a aquela situação. Ela 

tempo todo. Não tinha von-
tade de fazer nada. Sua vida 
não tinha sentido. Ela só sa-
bia chorar e chorar. Quantas 
pessoas que não estão pas-
sando por isso? E não sa-
bem o que fazer? Algumas 
pensam em acabar com a 
própria vida, achando que 
é a melhor solução, porém 
não é. Só Deus tem esse di-
reito. Foi Ele quem deu a 
vida. Não se deixe enganar 
pelas mentiras do inimigo. 
Ele não quer o seu bem. Se 
ele pudesse, acabaria com 
você num piscar de olhos, 

tomou uma decisão sábia, 
foi até o templo e não fa-
lou com ninguém, nem com 
o sacerdote Eli, que estava 
alí, mas entrou e dobrou o 
seu joelho, começou a falar 
com Deus em oração, der-
ramou seu coração no altar 
de Deus sem medo de ser 
reprovada. Falou de todo o 
seu sofrimento e angústia 
que lhe apertava a alma. En-
fi m, ela foi ouvida por Deus, 
que lhe concedeu uma ben-
ção maravilhosa. Mas se ela 
não tivesse perseverando 
na oração, não seria mãe 

do grande profeta Samuel, 
que foi uma benção para o 
povo de Israel. Nunca desis-
ta dos seus sonhos, mesmo 
que pareça impossível aos 
olhos humano. Persevere 
em oração e Deus não dei-
xará de lhe ouvir. No tempo 
certo Ele lhe responderá e o 
seu coração se alegrará. Não 
fale dos seus planos para 
ninguém. O inimigo pode-
rá usar para te desanimar 
ou fazer você desistir. Faça 
como a Ana, conte somente 
para Deus. Ele pode reali-
zar o desejo do teu coração. 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Não perca seu tempo cho-
rando ou se lamentado. Le-
vanta a cabeça e olhe para o 
céu, porque é de lá que virá 
o seu socorro. Deus já pre-
parou tudo, para você ter 
uma grande vitória! Tome 
posse, em nome de Jesus 
(Leia I Samuel 1: 8). Esta é a 
minha oração. Ouça o nos-
so programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com                               

razão dessa diminuição rela-
tiva.

Menciono ainda o fato de 
que persiste a necessidade 
de maior previsibilidade com 
um plano plurianual. Embora 
na apresentação do Plano Sa-
fra para agricultura familiar 
se tenha pela primeira vez 
feito uma projeção de três 
anos adiante, com algumas 
referências de futuro, nós 
continuamos necessitando 
avançar para um Plano que 
vá além do imediatismo de 
um ano e que permita, sendo 
plurianual, ter uma previsi-
bilidade mais assegurada.

Resta agora, diante das 
defi nições adotadas, traba-
lharmos para evitar que a 
burocracia e o excesso de 
exigências - ou a prática 
de alguns bancos em fazer 
operações casadas - não 
venham a tumultuar aquilo 
que é o mais importante: 
que o crédito chegue rápido 
para fi nanciar o nosso agri-
cultor.

A REENCARNAÇÃO É UMA REALIDADE

As vidas são contínuas pe-
los tempos que passam pelos 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

anais da eternidade, buscando 
forças e lutando pela sobrevi-
vência, mantendo uma luz que 
procura iluminar os caminhos 
da fé, esperança e caridade, 
que precisamos adquirir e con-
servar dentro de nós no hoje, 
amanhã e sempre.             

TUDO MUDA, TUDO PASSA 
PARA POR MUDANÇAS            

Os tempos caminham tra-
zendo novas descobertas, 
novos horizontes, dentro da 
era da implantação da RE-
ENCARNAÇÃO, que já foi en-

sinamento, ministrado em 
tempos passados, em vidas 
anteriores, num passado que 
se vai longe. Precisamos ven-
cer a ignorância e trazer a sa-
bedoria.                              

O ESQUECIMENTO DAS VI-
DAS PASSADAS É UMA REALI-
DADE NO PROCESSO DA RE-
ENCARNAÇÃO            

ASSIM VIVEMOS, ASSIM 
CONTINUAMOS, TUDO PAS-
SA, PARA VIVERMOS PARA 
APRENDER AS LIÇOES VER-
DADEIRAS, CRIADAS PARA 

SERMOS HOJE, MELHORES 
QUE ONTEM. SÃO ENERGIAS E 
FLUIDOS QUE TRAZEM LUZES 
NOS ILUMINAR.                

No tempo da esperança, dá-
divas se misturam para criar-
mos a força do amor, do dese-
jo de vencermos a ignorância.             

UM DIA A LUZ DO AMOR 
NOS ILUMINARÁ E SEREMOS 
FELIZES.         

Os nossos pensamentos 
são os que regulam a nossa 
vida emocional. O quanto é 
fácil sentir uma emoção, o 

quanto é difícil defi ní-la.          
Onde não existir amor, co-

loquemos amor e acharemos 
amor. Onde não existir per-
dão, coloquemos perdão.               

QUEM PERDOA, COMEÇA A 
AMAR NOVAMENTE                   

As vidas são sucessivas. 
Passamos de um mundo ha-
bitado, para outro, de acordo 
com a evolução, o mereci-
mento e a graduação, dentro 
da escala gradativa de graus 
colocados na   vida encarna-
da ou desencarnada. As vi-

das tem janelas abertas, para 
fazerem entrar a pureza de 
coração, o bem-estar diante 
dos problemas, das dúvidas 
de um relacionamento, de 
união, paz e prosperidade.                

OS TEMPOS MARCAM AS 
VIDAS SUCESSIVAS 

A felicidade que a vida nos 
promete, só nascerá se esti-
vermos com a cultura avan-
çada, com nosso trabalho, 
esforço e muita dedicação 
DENTRO DA              

BAGAGEM CULTURAL

 PROFESSOR BENÊ

 EDUCAÇÃO

Tantas vezes relaciona-
mos “educação” ao com-
portamento social cortês  
como mero rito social; são 
os atos que provocam ad-
miração, agrados e orgu-
lho de educadores.

Educar, entretanto, tem 
como objetivo o desen-
volvimento humano nos 
aspectos físico,  moral, 

patriótico,  religioso sin-
tetizado no termo “cida-
dania”!

Não se trata de títulos, 
uniformes, colarinhos, to-
gas e outras pomposida-
des. 

Educação é muito mais 
que títulos, mas um soma-
tório de atitudes morais 
geradoras da “cidadania” 
em qualquer sentido hu-
mano.

Os minérios são lapi-
dados, os vegetais são 
cultivados, os irracionais 
são amestrados, enquan-
to a “pessoa” é educada 
ou seja desenvolvida para 
“viver” a dignidade, amar 
seu próximo como irmão. 

Amor é o “dom de si” 
para construir a FRATER-
NIDADE, NA PLENITUDE 
DO AMOR!

Câmara de Jaboticabal vota projeto que extingue 
plantões de farmácias na cidade

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal vota na 
próxima segunda-feira 
(19/06), o Projeto de Lei 
nº 31/2017, de autoria 
do Poder Executivo, que 
extingue o sistema de 
plantões de farmácias e 
drogarias estabelecidas 
no município. A proposta 
quer permitir o funciona-
mento 24 horas desses 
estabelecimentos sem a 
defi nição de plantões. A 
sessão ordinária começa 
às 20 horas, com trans-
missão ao vivo pela WEB-
TV da Câmara.

Segundo a exposição de 

TROCO APARTAMENTO MOBILIADO 

DOIS QUARTOS, SACADA COM CHURRASQUEIRA,
DOIS BANHEIROS, DUAS VAGAS DE GARAGEM, 

SALA COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. 
VIRADO PARA O MAR. 

NA VILA CAIÇARA  - PRAIA GRANDE.
POR APARTAMENTO DE DOIS QUARTOS COM 

SACADA EM JABOTICABAL.

CONTATO:
011-97086-7595 

Sr WASHINGTON

motivos do PL 31/2017, a 
norma atual impõe o ho-
rário de funcionamento 
das farmácias na cidade, 
mas, a “legislação tornou-
se obsoleta diante da im-
portância para a popula-
ção em geral da abertura 
do maior número de far-
mácias por 24 horas, visto 
que os serviços prestados 
são fundamentais e a li-
vre concorrência propicia 
condições favoráveis à 
pesquisa em busca de pre-
ços inferiores”.

Os vereadores ainda 
apreciam o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 

12/2017, que concede 
Título de cidadã jaboti-
cabalense a Georgina Mo-
rozine dos Santos (Can-
tora Giane), de autoria 
do vereador João Bassi, 
abre a pauta, seguido 
pelo Projeto de Decreto 
Legislativo nº 14/2017, 
de autoria do vereador 
Ednei Valêncio, que ou-
torga Título de Cidadão 
Jaboticabalense ao Dr. 
Mario Antônio da Silva 
Marques.

Na sequência serão vo-
tados oito projetos de lei 
que denominam ruas no 
Loteamento “Bourbon Re-

sidence” (PL nº 12/2017; 
PL nº 13/2017; PL nº 
15/2017; PL nº 16/2017; 
PL nº 17/2017; PL nº 
18/2017; PL nº 19/2017; e 
PL nº 36/2017).

Também será apre-
ciado o Projeto de Lei nº 
32/2017, que dispõe so-
bre a Concessão de Uso 
de áreas públicas à Asso-
ciação dos Moradores do 
Residencial Ventanas; e o 
Projeto de Lei nº 33/2017, 
que denomina de ENNIO 
VERARDINO a futura Praça 
no Loteamento Monterrey 
II, de autorias do Poder 
Executivo, além do Proje-

to de Lei nº 34/2014, que 
denomina de DOM GA-
BRIEL PAULINO, a Traves-
sa da Catedral, localizada 

entre a Rua Rui Barbosa e 
a Praça Dr. Joaquim Batis-
ta, de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich.
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Inscrições foram feitas das 8h às 12h e das 13h30 às 17h; 50 vagas

Fundo Social de Solidariedade abriu inscrições para 
curso de cabeleireiro

Segunda-feira (12), 
o Fundo Social de So-
lidariedade de Jabo-
ticabal inscreveu os 
interessados no curso 
de cabeleireiro. Para 
participar, a pessoa 
teve de apresentar RG 
e comprovante de en-
dereço no ato da ins-
crição.

“É um curso que, com 
certeza, houve grande 
procura. Por isso, foi 
importante os inte-
ressados se antecipa-
rem para não fi carem 
de fora. São 50 vagas 
disponíveis”, ressalta 
a primeira-dama e pre-
sidente do Fundo So-

cial de Solidariedade, 
Adriana Hori.

O curso será dividi-
do em duas turmas de 
25 pessoas. As aulas 
acontecerão a partir 
de 19 de junho, de se-
gunda e terça, das 19h 
às 21h.

As inscrições foram 
feitas no Fundo Social, 
das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h, que fi ca 
na Avenida General 
Glicério, 276, Centro, 
próximo à Rua Rui Bar-
bosa. Informações, o 
telefone de contato é o 
(16) 3202-8994.
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Implantação de sistema facilita a vida de quem ainda não realizou o procedimento

Moradores podem atualizar cadastro no 
SAAEJ pela internet

Desde março, o 
Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de 
Jaboticabal – SAAEJ 
convoca proprietá-
rios e inquilinos com 
imóveis no município 
para atualização ca-
dastral no escritório 
da autarquia. Agora, 
o procedimento fi -
cou ainda mais fácil 
e pode ser feito pelo 
site saaej.jaboticabal.
sp.gov.br.

“Com esse benefí-

cio, o contribuinte não 
precisará mais se des-
locar até o posto de 
atendimento do SAAEJ. 
Basta entrar no site da 
autarquia, preencher 
os dados necessários, 
scanear os documen-
tos e anexá-los”, expli-
ca o presidente da au-
tarquia, André Nosaki.

O recadastro atende 
às novas exigências 
da Federação Brasi-
leira de Bancos – FE-
BRABAN, que passou 

a exigir o número de 
CPF para a geração de 
boletos. A medida traz 
mais segurança e agi-
lidade aos moradores, 
banco e SAAEJ.

Se preferir, o con-
tribuinte ainda pode 
fazer a atualização no 
escritório do SAAEJ, 
que está localizado na 
Avenida 13 de Maio, nº 
188, das 08h às 17h. 
Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-
1894.
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Prefeitura implanta cartão de 
identifi cação da cesta básica

Neste mês, os fun-
cionários públicos 
municipais e pensio-
nistas do SEPREM vão 
receber um cartão per-
manente de identifi ca-
ção da cesta básica. A 
iniciativa substitui o 
tradicional cartão im-
presso que era distri-
buído mensalmente 
pelo Departamento de 
Recursos Humanos.

As mudanças são 
necessárias. “Sem 
custos para a prefei-
tura vamos implan-
tar o novo sistema 
de distribuição de 
cestas básicas muito 
mais prático e fun-
cional. O funcionário 
chega, o responsável 
faz a leitura do cartão 
pelo código de barras 

Além de reduzir gastos com a impressão do cartão de papel, iniciativa 
simplifi ca o processo de liberação do benefício

e, logo em seguida, 
a cesta é liberada”, 
afi rma o prefeito José 
Carlos Hori.

“Além de reduzir os 
gastos com papel, a 
implantação do car-
tão de identifi cação 
reduz o trabalho para 
confeccionar cada um 
dos cartões de pa-
pel. A partir de agora, 
basta ir até o Departa-
mento de Transporte 
Escolar no dia agen-
dado e retirar a cesta 
básica”, ressalta o se-
cretário de Adminis-
tração, José Vantini 
Júnior.

Neste mês, a entre-
ga acontece em 24 
de junho. Mais infor-
mações pelo telefone 
(16) 3209-3400.

Secretaria de Assistência Social promove a campanha 
“Adote um morador de rua”

Com a chegada dos 
dias mais frios, a Se-
cretaria de Assistên-
cia Social desenvolve 
a campanha “Adote 
um morador de rua”. 
O objetivo é conseguir 
doações de agasalhos, 
cobertores e kits de 
produtos de higiene 
pessoal que serão dis-
tribuídos para aqueles 
que passam, por opção, 
as noites nas ruas da ci-
dade.

A participação da co-
munidade é fundamen-

tal nessa hora. “Com a 
campanha, a gente ten-
ta reduzir ou minimizar 
os danos que a rua traz, 
principalmente, nesse 
momento de frio”, co-
menta a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Segundo Tatiana, a 
pasta vem realizan-
do várias ações, mas o 
momento requer uma 
atenção especial com a 
queda de temperatura. 
“A secretaria tem traba-
lhado em outras verten-

Intuito é conseguir doação de cobertores para amenizar danos causados pela queda de temperatura

tes, como a recupera-
ção do vínculo familiar, 
a reinserção social e até 
profi ssional, mas o mo-
mento exige uma ação 
mais pontual, até por-
que o frio já está aí”, 
ressalta.

As doações devem 
ser entregues na sede 
da secretaria, que está 
localizada na Av. Gene-
ral Glicério, 276, Cen-
tro, próximo a Rua Rui 
Barbosa. O telefone de 
contato é o (16) 3202-
8301.

Garanta uma noite mais quente para quem precisa: 
participe da Campanha do Agasalho 2017

Você pode procurar o Fundo Social de Solidariedade e doar um agasalho em boas condições de uso

O Fundo Social de So-
lidariedade continua ar-
recadando agasalhos e 
cobertores em boas con-
dições de uso que serão 
destinados à população 
carente de Jaboticabal. 
Nesta etapa, as doações 
podem ser entregues na 
Avenida General Glicério, 
276 ou pelo telefone (16) 
3202-8994.

“Quero agradecer a po-

pulação e as empresas 
que estão contribuindo 
com a nossa campanha. 
Neste ano antecipamos 
a arrecadação por causa 
da chegada prematura 
do frio. O Fundo Social 
vem realizando doações 
e garantindo que as fa-
mílias que passam por 
difi culdades tenham um 
inverno mais tranquilo”, 
ressalta a primeira-dama, 

Adriana Hori.
Nesta primeira etapa, 

quem quiser pode entrar 
em contato com o Fundo 
Social e solicitar que uma 
equipe busque as doa-
ções. “As doações podem 
ser solicitadas por telefo-
ne. Quem tiver problemas 
de locomoção e pretende 
ajudar, entre em contato 
que uma equipe busca as 
peças”, fi naliza Adriana.

Feira de Adoção repete sucesso e cerca de 30 
animais ganham novos lares

A manhã do último 
sábado (10) represen-
tou o recomeço para 
24 cães e 3 gatos com 
histórico, até então, de 
abandono e maus-tra-
tos. Os animais haviam 
sido recolhidos e trata-
dos pelo Departamento 
de Proteção Animal de 
Jaboticabal, que reali-
zou a 3ª Feira de Ado-
ção, ao lado do Mercado 
Municipal, e encontrou 
um novo lar para cada 
um dos 27 animais.

Mais uma vez a po-
pulação se sensibilizou 
e compareceu à feira 

Evento foi realizado pela terceira vez em Jaboticabal
para apoiar. 23 fi lho-
tes caninos, um adulto 
e três felinos já estão 
com uma nova família. 
“A alegria de saber que 
estes peludos tiveram 
suas sortes mudadas 
não tem preço. Juntos 
nós salvamos vidas”, 
comemora a diretora do 
Departamento de Prote-
ção Animal, Valéria Bar-
bieri.

O evento cumpriu 
mais uma vez seu pa-
pel: estimular a posse 
responsável e ofere-
cer a oportunidade de 
um novo lar para cães 

e gatos. Para Valéria, a 
união dos amantes da 
causa fez a diferença. 
“Agradeço aos voluntá-
rios que, mais uma vez, 
vestiram a camisa da 
proteção animal e doa-
ram boa parte do sába-
do em prol do evento. 
Sou grata também ao 
prefeito Hori por sem-
pre valorizar o Depar-
tamento de Zoonoses, 
APA e Departamento de 
Cultura pela parceria”, 
conclui a diretora.

Em paralelo ao even-
to aconteceu a Feira dos 
Namorados, promovida 

pelo Departamento Mu-
nicipal de Cultura, por 
meio da Casa do Arte-
são “Dorival Taliberti, 

e com apoio da Acaart 
(Associação Cultural 
de Artesãos e Artistas 
“Odeto Guersoni”). Pela 

terceira vez juntas, as 
atrações se completa-
ram e atraíram grande 
público.

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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CULTURA

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

Deus na sua infi nita bon-
dade, colocou asas no pássa-
ro para ele voar e contemplar 
o azul do céu e as maravilhas 
lá do alto. Colocou barbatanas 
no peixe para ele explorar to-
das as belezas do mar.  Colo-
cou você na minha vida para 
que todo dia possa fi car mara-
vilhado com a beleza que car-
rega dentro do seu coração e 
todas as manhãs poder dizer te 
amo e como é bom viver para 
te amar.

Ooo, vichi, vichi, vichee!!!

PÓ DE CAFÉ LANÇA CD TERRA COM SHOW EM JABOTICABAL

Jaboticabal recebe no 
dia 23 de Junho, às 20 
horas, no Salão Nobre 
do Colégio Santo André, 
show de lançamento do 
CD Terra, do grupo ribei-
rão-pretano Pó de Café, 
que comemora 10 anos 
de estrada com a grava-
ção do seu terceiro disco. 
O trabalho une o univer-
so da música caipira ao 
jazz contemporâneo.

Os músicos Bruno Bar-
bosa (contrabaixo), Rubi-
nho Antunes (trompete), 
Duda Lazarini (bateria), 
Murilo Barbosa (piano) e 
Marcelo Toledo (saxofo-
ne) apresentam no disco 
releituras de canções ser-
tanejas, como Rio de Lá-
grimas, Tristeza do Jeca 
e Rei do Gado, e compo-
sições inéditas do grupo 
inspiradas nas melodias 
do campo e no universo 
da música caipira do in-
terior paulista. 

Sem cair na mera in-
tenção de fazer tributo, 
o grupo caminha com as 
conhecidas melodias das 
clássicas canções serta-
nejas por novas trilhas 
com muita liberdade e 
inventividade. O traba-
lho também conta com a 
participação especial do 
violeiro Ricardo Matsu-
da, acostumado a viajar 
com o fraseado da tradi-
cional viola caipira por 
diferentes paisagens so-
noras, e com a presença 
do percussionista Neto 
Braz, constante colabo-
rador do Pó de Café, que 
acentua ainda mais com 
sua linguagem de terrei-
ro o som “afrojazzcaipi-
ra” do disco Terra. 

O contrabaixista Bruno 
Barbosa, produtor do dis-
co, conta que o trabalho 
nasceu do desafi o de unir 

Verso para Deus

universos musicais apa-
rentemente tão distintos. 
“Não é muito comum ou-
virmos temas tradicio-
nais do cancioneiro ser-
tanejo no ambiente de 
improvisação do jazz e 
da música instrumental 
contemporânea”, avalia 
Barbosa. Mas quando o 
trompetista Rubinho An-
tunes chegou para um 
ensaio do grupo com uma 
versão despretensiosa de 
“Rio de Lágrimas”, dos 
compositores Piraci, Tião 
Carreiro e Lourival dos 
Santos, foi uma mistura 
de estranheza e emoção, 
que indicou a rota para o 
disco.  

A melodia de “Rio de 
Lágrimas” tão internali-
zada na memória afetiva 
dos músicos ganhou ca-
minhos inusitados, soan-
do ao mesmo tempo bela 
e poderosa nessa versão 
instrumental do Pó de 
Café. Se no disco anterior 
“Amérika”, o grupo mer-
gulhou na pesquisa de 
diferentes fusões do jazz 
com ritmos africanos e 
caribenhos, no CD Terra 
o olhar se volta para as 
trilhas e estradas de ter-
ra do interior de São Pau-
lo, que desembocam nas 
melancólicas melodias e 
também na riqueza per-
cussiva da música caipi-
ra. 

O disco Terra instiga e 
desafi a os ouvidos acos-
tumados às clássicas 
interpretações do can-
cioneiro raiz. O trabalho 
não se esgota na simples 
releitura. Desconcer-
ta com suas mudanças 
rítmicas, harmônicas e 
abusa da liberdade, esse 
sotaque natural do jazz.  
O pianista Murilo Barbo-
sa destaca que o ponto 
de partida para criar as 
versões foi o de explorar 
a força melódica dessa 
música de raiz dentro do 
universo livre e criativo 
da improvisação. É possí-
vel notar infl uencias das 
harmonias de Toninho 
Horta e também do free 
jazz de Ornette Coleman 
misturadas ao cateretê, à 
toada e ao pagode caipi-
ra. 

O CD conta com cinco 
releituras e quatro com-
posições inéditas inspi-
radas nas melodias do 
campo. Abre com o hino 
“Rei do gado”, de Teddy 
Vieira, em versão que 
ecoa o canto de Tião Car-
reiro e Pardinho, trans-
formando o causo ser-
tanejo em uma espécie 
mantra de boas-vindas. 
No decorrer do álbum, 
surgem também a já ci-
tada “Rio de lágrimas”, 
de Piraci, Tião Carreiro 
e Lourival dos Santos, e 

clássicos como “Triste-
za de Jeca”, de Angelino 
Oliveira e uma surpreen-
dente “O menino da por-
teira”, de Teddy Vieira e 
Luiz Raimundo. Essa úl-
tima tocada apenas com 
o baixo de Bruno Barbo-
sa. 

Ainda há espaço para 
canções esquecidas 
como as duas releituras 
de “A juriti” e “Toada de 
samba”, da precursora 
dupla Mariano e Caçula, 
formada nos anos 1920, 
e que fizeram parte da A 
Turma Caipira do pionei-
ro Cornélio Pires.  O ma-
terial inédito composto 
especialmente para o 
projeto completa o dis-
co. São a faixa-título 
“Terra”, de Rubinho An-
tunes, “Moda Menor”, de 
Murilo Barbosa, “Adeus, 
chapéu de palha”, de 
Bruno Barbosa e “Caipira 
Coffee”, de Ricardo Mat-
suda. 

O CD Terra foi grava-
do com o apoio do ProAc 
(Programa de Ação Cul-
tural do Estado de São 
Paulo) e está disponí-
vel para ser ouvido nas 
principais plataformas 
digitais de música, como 
Spotify, Rdio, iTunes, 
ONErpm, Deezer e Ama-
zon. 

Serviço
Show de lançamento 

do CD Terra do Grupo Pó 
de Café

Dia: 23 de Junho
Horário: 20 horas
Local: Salão Nobre do 

Colégio Santo André
Endereço: Rua Floria-

no Peixoto, 1033 (Acesso 
pela Avenida Marechal 
Deodoro)

Quanto: Entrada Gra-
tuita

Mais informações: (16) 
99205-6356

Feira do Dia dos Namorados é um sucesso
Aconteceu no último sá-

bado (10), a terceira feira 
de artesanato promovida 
pela Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio do De-
partamento de Cultura, 
juntamente com a Casa do 
Artesão Dorival Taliberti” 
e a Acaart.

Apesar do frio que tei-
mou em aparecer durante 
toda a manhã, o público 
compareceu e fez suas 
compras, demonstrando 
que tem gostado dessa 
ideia de feiras ocasionais. 
Até os moradores do en-
torno do Mercado Muni-
cipal estão apreciando a 
movimentação que a feira 
de artesanato tem propor-
cionado. 

As feiras de artesanato 
procuram acompanhar as 
datas comerciais, fazen-
do com que a população 

acostume-se a ter no espa-
ço entre o Mercado Muni-
cipal e a Casa do Artesão, 
um local onde sempre en-
contrará as novidades dos 
artesãos da cidade e tam-
bém da região. 

Anteriormente foram 
realizadas duas feiras – 
uma em comemoração ao 
Dia do Artesão em março, 
e outra do Dia das Mães 
em maio. A próxima feira 
já tem data marcada – será 
no dia 12 de agosto, por 
ocasião do Dia dos Pais.

Valorizando o artesana-
to - As várias ações que 
vem sendo desenvolvidas 
ao longo dos últimos me-
ses tem demonstrado a 
preocupação da Adminis-
tração Municipal com o ar-
tesanato. Parcerias em ofi -
cinas, a busca por cursos 
e novos espaços para os 

artesãos mostrarem seus 
trabalhos, são iniciativas 
que visam o desenvolvi-
mento e a capacitação dos 
artesãos de Jaboticabal. 

“Existem muitos arte-
sãos em Jaboticabal com 
grande potencial de ven-
da que apenas precisam 
de um incentivo para me-

lhorarem ainda mais seus 
produtos e participar das 
feiras locais e regionais. E 
esse tem sido o trabalho 
dessa brilhante parceria 
entre Departamento de 
Cultura, Casa do Artesão 
e Acaart”, afi rma José Má-
rio de Oliveira, diretor de 
cultura.  

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 06/2.017 - REGISTRO DE PREÇOS 
para aquisição de equipamentos de informática, com reserva de cotas 
de 100% do Item 2, para microempresa (ME) e empresa de pequeno 
porte (EPP), conforme especificações constantes do 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 final entrega dos envelopes: Dia 04/07/2017, até às 
13:30 horas.

Início da sessão: Dia 04/07/2017, às 14:00 horas, na Sala de 
Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 26, DE 13 DE JUNHO DE 2017 – EXONERA, 
a partir de 12/06/2017, o Assessor de Gabinete LUIZ GUSTAVO GUI-
MARÃES.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 27, DE 13 DE JUNHO DE 2017 – NOMEIA, 
a partir de 13 de junho de 2.017, SEIDE APARECIDA PEREIRA DOS 
SANTOS, para ocupar o cargo de Assessora de Gabinete.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 28, DE 13 DE JUNHO DE 2017 – RESOLVE de-
cretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 16 de 
junho de 2017, em virtude do feriado do dia 15 de junho (Corpus Christi).
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Hori entrega ônibus adaptado 0km 
para transporte de alunos

A Prefeitura de Jabo-
ticabal continua bus-
cando parcerias para 
modernizar a estrutura 
oferecida aos estudan-
tes da rede municipal. 
O prefeito José Carlos 
Hori entregou, na terça-
feira (13), um ônibus 
zero-quilômetro para o 
transporte escolar, ga-
rantindo mais conforto, 
segurança e acessibili-
dade. A conquista é fru-
to de uma parceria com 
o Governo Federal, atra-
vés do projeto Caminho 
da Escola.

O veículo está adap-
tado para atender estu-
dantes com defi ciência 

física; conta com cadei-
ra de rodas, elevador, 
22 lugares e cinto de 
segurança em todos os 
assentos. “Educação é 
nossa prioridade núme-
ro um. Entregamos uma 
unidade educacional 
no início do ano, con-
tratamos professores 
e já oferecemos cerca 
de 800 vagas em cre-
che. O Brasil vive uma 
crise econômica severa 
e não podemos deixar 
de trabalhar e lutar por 
parcerias para trazer 
investimentos para Ja-
boticabal”, reforça Hori.

O secretário de Edu-
cação, Adilson Mar-

tins, enfatizou a im-
portância de facilitar o 
acesso. “É importante 
oferecer sempre boas 
condições para nossos 
alunos chegarem até 
a escola. Um veículo 
mais confortável e pró-
ximo de casa motiva os 
estudantes. O ônibus 
chegou na terça-feira 

Após criar quase 800 vagas em creche, prefeitura também 
trabalha na inclusão e ampliação da frota

(13) e já estamos regu-
larizando toda a docu-
mentação para que co-
mece a atender o mais 
rápido possível”, infor-
ma.

O programa Caminho 
da Escola foi criado 
com o objetivo de re-
novar a frota de veícu-
los escolares, garantir 

segurança e qualidade 
ao transporte dos es-
tudantes e contribuir 
para a redução da eva-
são escolar, ampliando, 
por meio do transpor-
te diário, o acesso e a 
permanência na escola 
dos estudantes matri-
culados na educação 
básica das redes esta-

duais e municipais. O 
programa também visa 
à padronização dos ve-
ículos de transporte 
escolar, à redução dos 
preços dos veículos e 
ao aumento da trans-
parência nessas aquisi-
ções.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-2469.


