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FIQUE SABENDO
Projeto Guri abre mais de 92 vagas para o 
segundo semestre de 2017 em Jaboticabal

Prefeitura fl exibiliza lei e farmácias já podem 
funcionar 24 horas em Jaboticabal

O Projeto Guri – maior 
programa sociocultural 
brasileiro, mantido pela 
Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo – 
oferece 974 vagas para 
os cursos de instrumen-
tos musicais, canto coral 
e iniciação musical, na 
região de Ribeirão Preto. 
Novos alunos e alunas se 
inscreveram de 26 de ju-
nho a 7 de julho na maio-
ria dos polos*.

Para realizar a matrícu-
la foi necessário ter entre 
6 e 18 anos incompletos 
e comparecer diretamen-
te ao polo em que deseja 
estudar, acompanhado 
pelo responsável, com os 
seguintes documentos:

• Certidão de Nas-
cimento ou RG do aluno 
(original e cópia);

• Comprovante de 
matrícula escolar e/ou 
declaração de frequência 
escolar;

• RG do responsá-
vel (original e cópia);

• Apresentação do 

Estabelecimentos 
tinham que cumprir 
escala de plantões; 
mudança representa 
avanço e novas opor-
tunidades

A Prefeitura de Ja-
boticabal sancionou 
o projeto de Lei nº 
31/2017 que extin-
gue o sistema de plan-
tão de farmácia, onde 
os estabelecimentos 
eram obrigados a se 
revezar em regime de 
escala para atender à 
população no período 
noturno. Agora, todas 
as farmácias e droga-
rias de Jaboticabal tem 
liberdade para funcio-
nar 24 horas por dia. 
A mudança benefi cia 
a livre concorrência, 
estimulando a busca 
por preços inferiores, 
e fomenta a geração de 
empregos.

“O que fi zemos foi 
adequar à nossa rea-
lidade, fl exibilizando 
uma lei que foi cria-
da há quase 30 anos. 
Muitas drogarias es-
barravam nessa impo-
sição e acabavam não 
atendendo Jabotica-
bal como gostariam. 

Vale destacar que es-
ses estabelecimentos 
prestam um serviço de 
extrema importância 
para a população”, co-
menta o prefeito José 
Carlos Hori.

Hori ressalta ainda 
que a mudança não 
benefi cia apenas os co-
mércios, mas também 
profi ssionais e consu-
midores. “Economizar 
é sempre bom, ainda 
mais nesse momento 
econômico que o país 
vive. Quanto mais op-
ções tivermos para 
comprar, melhor, des-
ta forma será possível 
encontrar o preço que 
melhor se encaixa no 
nosso bolso. Além dis-
so, o estabelecimento 
que funciona em dois 
turnos e desejar aderir 
ao terceiro precisará 
contratar mais profi s-
sionais para atender 
essa nova demanda”, 
afi rma.

Estímulo – Desde 
que assumiu como 
chefe do Executivo ja-
boticabalense, em 1º 
de janeiro deste ano, 
Hori sabia que criar 
oportunidades de de-

senvolvimento seria 
um grande desafi o, 
devido ao momento 
econômico instável 
do país. Desde então, 
a prefeitura vem bus-
cando alternativas e 
conseguiu realizar im-
portantes ações que 
tem contribuído com o 
setor produtivo.

Além de liberar o 
funcionamento 24 
horas de farmácias e 
drogarias, foram reali-
zadas diversas outras 
ações que tem con-
tribuído com o setor 
produtivo local, como: 
criação de lei que agili-
za a abertura de novas 
empresas (48 horas), 
retomada do anel viá-
rio, pavimentação do 
Distrito Industrial e a 
liberação de recursos 
para micro e peque-
nos empresários au-
mentou. Além disso, 
pessoas em busca do 
tão sonhado empre-
go foram capacitadas 
pelo Time do Emprego 
e, recentemente, ETEC 
– Escola Técnica Esta-
dual - e FATEC – Facul-
dade de Tecnologia ga-
nharam novos cursos.

comprovante de endere-
ço para consulta.

Não é preciso ter co-
nhecimento prévio de 
música, nem possuir ins-
trumento ou realizar tes-
tes seletivos. O início das 
aulas ocorre de acordo 
com a data de matrícula 
de cada aluno.

Para mais informações 
sobre os cursos ofereci-
dos no polo da cidade de 
interesse, endereço e ho-
rário de funcionamento, 
acesse www.projetoguri.
org.br/matriculas.

*Os polos Cajuru, Gua-
rá, Jaboticabal e Ribeirão 
Preto têm período de ma-
trícula reduzido, de 26 a 
30 de junho.

Confi ra a lista comple-
ta dos polos com vagas 
abertas na região:

Polo Jaboticabal
Vagas: 92
O polo oferece os cur-

sos: clarinete, contrabai-
xo, coral infantil, coral 
juvenil, eufônio, fl auta 
transversal, percussão, 

saxofone, trombone, 
trompete, viola, violão, 
violino, violoncelo

As vagas disponíveis 
estão distribuídas nos 
cursos: clarinete, con-
trabaixo, coral infantil, 
coral juvenil, eufônio, 
fl auta transversal, per-
cussão, trombone, viola, 
violão, violino, violonce-
lo

Telefone: (16) 3202-
9161

Funcionamento do 
polo: terças e quintas-
feiras, das 8h às 11h e 
das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua 
Mizael De Campos, 202, 
Centro, CEP:14870-110, 
SP

*O polo tem período de 
matrícula reduzido, de 
26 a 30 de junho

Valor arrecadado com venda de lanches e brindes em 
Jaboticabal será integralmente revertido para o Hospital de 

Câncer de Barretos

Aciaja lança campanha de vendas para o 
McDia Feliz

A Associação Comer-
cial, Industrial e de Agro-
negócios de Jaboticabal – 
ACIAJA lançou, na quarta, 
5 de julho, a campanha de 
vendas de lanches para o 
McDia Feliz. A campanha 
em prol de adolescentes 
e crianças com câncer é 
coordenada pelo Instituto 
Ronald McDonald em todo 
o país em parceria com 
diversas instituições.

A campanha ocorre 
todo ano durante o úl-
timo sábado do mês de 
agosto. Em 2017, o McDia 
Feliz será no dia 26. Toda 
a arrecadação obtida com 
a venda antecipada do Big 
Mac em Jaboticabal será 
revertida para o Hospital 
de Câncer de Barretos. 
Para vendas no dia da 
ação, será descontado o 
valor dos impostos.

Neste ano, será possí-
vel adquirir o ticket que 
dá direito a um Big Mac 
a R$ 15,50. Além disso, 
será comercializado com-
bo com o lanche e um 
copo estilizado da cam-
panha por R$ 20.

“O Hospital de Câncer 
de Barretos tem uma ex-
celente estrutura e pro-
fi ssionais extremamente 
dedicados. Mas o custo de 
seu funcionamento é alto. 

Por isso, há três anos, 
a Aciaja organiza anu-
almente a campanha do 
McDia Feliz em Jabotica-
bal, visando contribuir 
com o nobre trabalho re-
alizado de forma gratuita 
pela instituição”, afi rma o 
presidente da Aciaja, Ar-
thur Dória Guzzo.

“É fundamental dar-
mos o nosso apoio para 
o Hospital de Câncer de 
Barretos. Muitos jaboti-
cabalenses já receberam 
ou recebem tratamento 
naquele local, por isso é 
nosso dever contribuir 
com a campanha”, reforça 
José Francisco Penariol, 
diretor da Aciaja.

Este é o 4º ano seguido 
que o McDia Feliz é reali-
zado em Jaboticabal, e a 
terceira vez que será or-
ganizado pela associação. 
Em 2016, foram vendidos 
cerca de dois mil e cem 
lanches, e arrecadados 
por volta de R$ 48 mil. 
As vendas antecipadas 
serão feitas até o dia 24 
de agosto, em diversos 
pontos.

Para mais informações, 
entre em contato com a 
Aciaja, pelo telefone 16 
3202-0315.

 Casa Ronald Mcdonal-
ds

O Hospital de Câncer 

de Barretos, em parceria 
com o Instituto Ronald 
McDonald, está cons-
truindo no seu município 
sede a Casa Ronald McDo-
nalds, que será a maior 
do Brasil e contará com 
apartamentos para rece-
ber os pequenos pacien-
tes e seus familiares du-
rante o tratamento.

Os valores arrecadados 
serão utilizados para a 
fi nalização dos projetos 
da Casa Ronald McDonald 
e do Espaço Família. Am-
bas as iniciativas buscam 
proporcionar um ambien-
te amistoso e confortável 
para crianças e adoles-
centes que estão em tra-
tamento oncológico na 
instituição, assim como 
para suas famílias.

“A permanência da fa-
mília ao lado do paciente 
é essencial para o trata-
mento, criando um am-
biente mais acolhedor, e 
que é parte da fi losofi a 
do hospital”, afi rma José 
Francisco.

A estrutura do prédio 
já está levantada, e os 
valores arrecadados nes-
te ano com o McDia Feliz 
serão destinado para fi na-
lização das obras, acaba-
mento e montagem inter-
na da residência.
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Cooperativismo: oportunidade e ameaça

Comemoramos dia 2 de 
julho o Dia Internacional do 
Cooperativismo, um siste-
ma de produção econômica 
não apenas justo e efi caz, 
mas também distributivis-
ta.

Uma pujança demonstra-
da em eventos como a Fei-
ra de Negócios Coopercana, 
que realizou, em Sertãozi-
nho sua 13ª edição. Impor-
tante iniciativa da Coope-
rativa dos Plantadores de 
Cana do Oeste do Estado de 

leiras. A tendência é de alta 
nas vendas ao exterior: no 
comparativo entre o primei-
ro bimestre de 2017 com 
o mesmo período do ano 
passado, as cooperativas 
paulistas já aumentaram as 
exportações em 49,6%.

Essa força cooperativista 
paulista se encaixa no qua-
dro nacional, que registra 
1.157 cooperativas atuando 
no ramo agro, 145 no Esta-
do de São Paulo. Em 2016, 
as paulistas registraram um 
crescimento na casa de dois 
dígitos no faturamento, 
encerraram o ano com um 
aumento de 13% no valor 
referente às exportações, 
totalizando a marca de US$ 
1,14 bilhão, contra US$ 1,01 
bi em 2015. Ao todo, as co-
operativas representam cer-
ca de 50% da produção agrí-
cola de todo o País.

É por isso que o gover-
nador Geraldo Alckmin 
sempre nos orienta, na Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 

São Paulo com um grande 
movimento e intensa par-
ticipação dos cerca de 100 
expositores, apresentando 
aos produtores associados 
perspectivas de negócios 
nas áreas de insumos, se-
mentes, máquinas e equipa-
mentos agrícolas.

Uma dinâmica que cer-
tamente se repetirá com a 
Feacoop, de 31 de julho a 3 
de agosto, na Estação Expe-
rimental de Citricultura de 
Bebedouro. Terei o prazer 
de participar de mais uma 
edição deste importante 
evento promovido pela Coo-
percitrus, que neste ano ele-
geu como tema “Tecnologia 
e Sustentabilidade”.

A força desse setor, que 
se manifesta em eventos 
estes é comprovada por nú-
meros da Organização das 
Cooperativas do Estado de 
São Paulo (Ocesp). Os em-
preendimentos paulistas 
são responsáveis por 22% 
do total exportado pelas co-
operativas agrícolas brasi-

São Paulo, a valorizar esta 
união, o associativismo. O 
Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável - Microba-
cias II – Acesso ao Mercado, 
envolve 263 organizações.

Por estas razões todas 
é que nós comemoramos o 
vigor das cooperativas. Mas 
em um momento em que 
tantas coisas boas aconte-
cem, nós temos uma séria 
preocupação imediata. A 
recente resolução do Banco 
Central que, se não modifi -
cada, poderá comprometer 
o papel extraordinário que 
as cooperativas de crédito 
e agrícolas têm: fortalecer o 
nosso produtor rural para o 
aumento de produtividade 
e produção agropecuária de 
São Paulo e do Brasil.

O Banco Central alterou 
os procedimentos do Plano 
Safra 2017/2018 para cré-
dito de comercialização – 
adiantamento a cooperados, 
crédito de custeio – aqui-
sição de insumos e crédito 
de industrialização – benefi -

ciamento para agregação de 
valor.

No caso do crédito de co-
mercialização, a restrição se 
deu pela eliminação do uso 
dos recursos obrigatórios 
(taxa - 8,5% a.a.), deixando 
como única fonte de recur-
sos as Letras de Crédito do 
Agronegócio – LCAs (taxa - 
12,75% a.a.), com clara am-
pliação do custo fi nanceiro 
para as cooperativas.

Quanto ao crédito de in-
dustrialização, a contenção 
foi feita pela eliminação 
do uso dos recursos obri-
gatórios (taxa - 8,5% a.a.), 
deixando como única fonte 
de recursos as LCAs (taxa - 
12,75% a.a.), num evidente 
acréscimo do custo fi nan-
ceiro para as cooperativas. 

No tocante ao crédito de 
custeio, a limitação veio 
com a estipulação de teto 
de fi nanciamento por CNPJ 
da cooperativa e, principal-
mente, pela nova sistemá-
tica operacional que obriga 
as cooperativas a informar 

TUDO VAI BEM!

A Sunamita, não aceitou a 
morte do fi lho. Ela não fi cou 
desesperada, nem se sentiu 
derrotada, pelo contrário, 
ela só confessou palavras 

vitórias, mesmo que tudo 
à sua volta esteja desmoro-
nando. Confi e na Palavra do 
Senhor. Ele nunca te deixará 
e sempre estará ao seu lado. 
Você não precisa ter medo, 
nem fi car preocupado. Deus 
vai à sua frente, abrindo ca-
minhos e tirando todos os 
obstáculos para você passar 
em paz e em segurança. O 
inimigo tentará lhe mostrar 
que Deus não está contigo, 
porque ele sabe como fa-
zer as pessoas desistirem 
da caminhada, colocando o 
medo, a dúvida e desânimo 
no coração dizendo: se Deus 

positivas. Em nenhum mo-
mento saiu da sua boca pa-
lavras negativas. Quando 
você estiver enfrentando 
qualquer tipo de difi culdade 
ou adversidade, não deixe o 
inimigo jogar na sua men-
te palavras negativas. Ele 
fará de tudo para você sair 
da presença de Deus e ser 
derrotado, mas fi que fi rme, 
porque Deus é fi el. Ele fará 
do possível ao impossível, 
para você ser abençoado. 
Seja uma pessoa valente e 
determinda e não aceite o 
fracasso. Mantenha na sua 
boca, somente palavras de 

está com você, porque as 
coisas não estão dando cer-
to? Não aceite esse pensa-
mento, de maneira alguma. 
Quando o fi lho da Sunamita 
morreu em seus braços, ela 
não fi cou desesperada, mas 
foi em busca do homem de 
Deus. Ela sabia que só ele 
poderia ajudá-la naquele 
momento difícil. Ninguém 
sabia o que estava aconte-
cendo, nem a dor que ela 
estava carregando no peito. 
Mas ela fi cou fi rme. Quando 
alguém lhe perguntava se 
ia tudo bem, ela respondia: 
tudo vai bem! Na verdade, 

não estava nada bem, mas 
no seu coração, ela só que-
ria encontrar o homem de 
Deus. Ela seguiu em fren-
te, mesmo não entendendo 
nada. Não deixou o inimigo 
tomar conta das suas emo-
ções, nem dos seus sen-
timentos, mas fi cou fi rme 
na fé. Quando encontrou o 
homem de Deus, derramou 
o seu coração e conto-lhe 
tudo o que havia aconteci-
do. Ele foi e ressuscitou seu 
fi lho. Enfi m, o que você pre-
cisa que seja ressuscitado 
na sua vida? Fale com Deus 
em oração, conte tudo a Ele, 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

chore se for preciso, derra-
me a sua alma diante Dele. 
Ele lhe ajudará e lhe dará 
muito mais do que você 
está pedindo. Só Ele pode 
ressuscitar todos os seus 
sonhos e realizar os desejos 
do seu coração. Confi a Nele 
e Ele tudo fará (Leia II Reis 
4:23). Esta é a minha ora-
ção. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_do-
povodedeus@hotmail.com                

previamente a relação de 
cooperados com os respec-
tivos valores de fi nancia-
mento.

Ainda na rubrica do crédi-
to de custeio, mas na moda-
lidade custeio de avicultura 
e suinocultura integrada, a 
restrição também ocorreu 
pela defi nição de teto de 
fi nanciamento por CNPJ da 
cooperativa e não mais pe-
los orçamentos fi nanceiros 
das explorações. Houve ain-
da inclusão de limite único 
por produtor integrado.

Isso na prática inviabili-
zará o processo de fi nancia-
mento via cooperativas ao 
nosso produtor rural, cau-
sando um dano irreparável 
à nossa produção. Por isso 
exigimos uma imediata re-
visão destas normas, feitas 
certamente sem o conheci-
mento da realidade virtuosa 
que é o papel das coopera-
tivas agrícolas no forneci-
mento de crédito, na pro-
dução agropecuária de São 
Paulo e do Brasil.

A VIDA CONTINUA NO ALÉM TÚMULO

Somos espíritos e vivemos 
no plano material, quando 
estamos num corpo reen-
carnado, no plano espiritu-
al quando desencarnamos. 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Existe vida quando partimos, 
no além túmulo. O espírito 
não morre, é eterno. O plane-
ta terra é habitado por nós, 
de dores e sofrimentos, pre-
dominando a ignorância, na 
luta pela sobrevivência, da 
cultura de conhecimentos, 
que abrirão novos caminhos 
para o progresso. A felicida-
de é uma conquista, exigindo  
transformação. Quem não 
vem pelo amor, virá pela dor. 
Fora da caridade não há sal-
vação. Temos que nascer de 
novo. Novas vidas estão pro-
gramadas para que encarna-
dos possamos evoluir        

A cegueira espiritual atra-
sa a evolução. O tempo pas-
sa e leva os acontecimentos, 
que se processam com altos 
e baixos, com dores e ale-
grias, com luzes e trevas. A 
renúncia diante dos proble-
mas é o remédio para que es-
tejamos em paz.            

Somente seremos os se-
meadores do amor quando o 
remédio restabelece o equilí-
brio, que necessitamos para 
sermos felizes, onde os afi ns 
se atraem na conquista do 
direito. O poder de realizar 
dentro de nós a reforma ínti-
ma, de sonhar com os olhos 

do coração. O mundo criado 
por DEUS abre seus braços e 
nos recebe para nos agasa-
lhar, nos renovar, dentro dos 
princípios da paz, do perdão 
e da humildade, como leniti-
vo do amor, ligado no tempo 
da esperança.  

A PORTA LARGA E A ES-
TREITA             

Os caminhos se cruzam no 
tempo da fraterna sabedoria.
Desigualdade de ações e re-
ações. Em vez de enveredar-
mos pela porta estreita, da 
renúncia, do trabalho e da 
humildade, preferimos a por-
ta larga, das facilidades, da 

indolência e da vaidade, que 
comprime os enganos e de-
senganos, ligados ao orgulho 
e egoísmo, somados ao des-
prezo às leis de DEUS, trazen-
do conseqüências graves em 
futuras reencarnações. 

As eternas lembranças, 
que se acumulam nas vidas 
eternas dos espíritos, se 
multiplicam, para se ligarem 
às realidades do hoje, como 
uma fonte de verdades, que 
precisam ser lapidadas e co-
locadas no rol dos aconteci-
mentos, que se desenrolam 
no dia a dia na família, que 
trazem afi nidades e poderes, 

que nos levam à evolução. 
Seremos felizes e nada nos 
faltará. Gozaremos de boa 
saúde e havemos de realizar 
tudo que desejamos, para 
honrar e glorifi car o nome de 
DEUS. 

As saudades nos tocam o 
coração, nas lágrimas do des-
prezo e da humilhação, onde 
revoltamos e criamos dentro 
de nós o perdão. Somamos o 
amor, para vencermos o or-
gulho e transformarmos em 
glórias, realizações que nos 
fortalecem dentro da felici-
dade, que nos levam a DEUS 
E A JESUS.                                       

 PROFESSOR BENÊ

CORRUPTOS E HIPOCRISIA

Os corruptos tem 
uma linguagem pró-
pria: procuram a 
multidão com a in-
tenção de prendê-
lo na armadilha da 
mentira. Com pala-
vras bonitas, muita 
promessa açucara-
da, fingem-se ami-
gos. Mas não amam 
o próximo; amam-

se a si mesmos com 
belas promessas, 
escondem suas ar-
madilhas. A verdade 
nunca está sózinha. 
Nasce do amor ao 
próximo! Não existe 
verdade sem amor. 
Diz o “mandamen-
to”: amarás a Deus 
e ao próximo! A ego-
latria é veneno que 
se esconde na cauda 
da serpente, perpe-
tuamente traiçoeira. 
A egolatria é narci-
sista, abusa da con-
fiança para trair. Os 
corruptos vivem da 
odulação, das falsas 
promessas e perma-
necem à procura dos 
destituídos de juízo 
crítico!

Antônio Carlos, comunica que Emilia Assumpção Fucci de 
90 anos, faleceu no dia 02/07/2017 e foi sepultada na cidade de 
Taiúva, no mesmo dia, às 10:00 horas. Deixa os fi lhos: Elenice, 
João Carlos e José Ricardo e o esposo José Fucci (in memóriam)

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
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Arraiá movimentou a Terceira Idade
A noite de quinta-feira 

(29), dia de São Pedro, foi 
de muita festa no Centro 
de Convivência do Idoso. 
Os frequentadores partici-
param da tradicional fes-
ta junina que contou com 
terço, baile, comidas típi-
cas e a apresentação da 
quadrilha formada pelos 
frequentadores do CCI.

“Tenho um carinho es-
pecial e faço questão de 
participar de todos os 
eventos da Terceira Ida-
de. Tive a oportunidade 
de rever grandes amigos 
e acompanhar de perto a 

festa. Parabenizo todos 
os participantes, princi-
palmente aqueles que or-
ganizaram a festa”, diz o 
prefeito José Carlos Hori.

“Tudo estava perfeito. 
O Centro de Lazer Edson 
Martini todo enfeitado e 
os frequentadores apro-
veitando a festa. Desde 
o início de 2017 tenho a 
preocupação de garan-
tir uma programação de 
eventos vasta aos nossos 
idosos. Mesmo com as di-
fi culdades, nossa tradicio-
nal ‘Terceira Idade’ avança 
com respeito que todos 

Visitantes acompanharam o terço e quadrilha; se deliciaram com os pratos típicos e dançaram a noite toda

Ação está sendo desenvolvida neste sábado (08), na Praça Dr. Joaquim Batista, 
a partir das 8h; instalação é gratuita

Contra o cerol, Jaboticabal instala antenas de 
proteção em motocicletas

O uso do cerol e li-
nhas cortantes é uma 
preocupação o ano 
todo, mas ganha ainda 
mais atenção nas fé-
rias escolares. Utiliza-
da irregularmente por 
crianças e adolescen-
te para soltar pipas, a 
mistura costuma ser 
o inimigo número um 
dos motociclistas. A 
Prefeitura de Jaboti-
cabal orienta pais e 
adeptos para não utili-
zar o material e reali-
za, neste sábado (08), 
a instalação gratuita 
de antenas de prote-
ção, das 8h às 12h, na 
Praça Dr. Joaquim Ba-

tista. 
“Existe uma inci-

dência muito grande 
desses acidentes. Mui-
tas crianças e adoles-
centes soltam suas 
pipas e, de uma for-
ma desordenada, aca-
bam utilizando cerol 
ou linhas cortantes, 
trazendo um prejuí-
zo muito grande para 
a sociedade”, afi rma 
o diretor do Depar-
tamento de Trânsito 
e Transportes, João 
Martins. “O cerol pode 
matar, principalmente 
se for atingido no pes-
coço. Devemos frisar 
que a proteção é vital, 

mas a conscientização 
é sempre o melhor ca-
minho para evitar pro-
blemas futuros. Por 
isso, é tão importante 
os pais, professores e 
familiares se unirem 
para conversar com 
nossas crianças”, com-
pleta. 

Basta o motociclis-
ta ir com o veículo à 
praça que a instala-
ção será feita na hora 
e sem custos. No local 
também haverá orien-
tação sobre o tema, 
com a participação de 
grupo teatral, ofi cinas 
para crianças, artistas 
circenses e distribui-

ção de pipas.
A ação conta com 

o apoio do Sindica-
to dos Corretores de 
Seguros do Estado de 

São Paulo, empresas 
privadas, Moto Clube 
Águias de Cristo, Hon-
da, Corpo de Bombei-
ros, Polícia Militar e 

Senac. 
Para mais informa-

ções, o telefone de 
contato do DTT é (16) 
3209-1210.

os frequentadores mere-
cem”, ressalta a primeira-
dama Adriana Hori.

O CCI vem promovendo 
uma série de melhorias 
para os nossos idosos. 
“Hoje são diversas ativida-
des esportivas, culturais e 
sociais que diariamente 
são realizadas. Qualquer 
pessoa com mais de 60 
anos pode fazer a cartei-
rinha, basta procurar a 
secretaria ou ligar para 
(16) 3203-6991”, fi naliza 
a diretora do CCI, Renata 
Sugahara.
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CULTURA

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

DEL realiza Congresso Técnico dos Jogos Escolares 2017

Na quinta-feira (29), 
o auditório da Prefei-
tura de Jaboticabal 
reuniu o Departamen-
to de Esporte e Lazer 
– DEL e representantes 
das escolas participan-
tes dos Jogos Escolares 
2017 para dar mais um 
passo em direção ao 
evento esportivo, que 
acontece de 7 a 25 de 
agosto.

“Defi nimos detalhes 
importantes como o 
chaveamento das dis-
putas, modalidades 
participantes, entre ou-
tros. Vamos manter o 
padrão que vem sendo 
utilizado nas últimas 

Salmos 62
Versículos 1, 2 e 5

Encontro defi niu detalhes sobre a competição

Adolescentes do Parque 1º Maio participaram da programação de férias do CRAS III

Intervenção foi solicitada pelo prefeito Hori e demais prefeitos da região

edições e tenho certe-
za que será mais um 
ano de muito sucesso”, 
comenta a professora 
e coordenadora dos jo-

1 A minha alma espera 
somente em Deus; dele 
vem a minha salvação.

2 Só ele é a minha ro-
cha e a minha salvação; 
é a minha defesa; não 
serei grandemente aba-
lado.

5 Ó minha alma, es-
pera somente em Deus, 
porque dele vem a minha 
esperança.

Amém.

gos Érika Regina Bejo 
Pifer.

A competição chega 
à sua sétima edição. 
Crianças e adolescentes 

de 9 a 17 anos compe-
tem em 11 modalida-
des, divididos em três 
categorias: pré-mirim, 
mirim e infantil.

Ofi cina de pipas conscientiza participantes 
sobre os perigos do cerol

Governo do Estado anuncia melhorias na 
Rodovia Cunha Bueno

Adolescentes do Par-
que 1º de Maio começa-
ram as férias com progra-
mação especial. Durante 
esta semana, foram reali-
zadas ofi cinas de criação 
de pipas e bate papos a 
respeito dos perigos do 
cerol e dos fi os de alta-
tensão.

“Além de oferecer uma 
programação diferente, 
as crianças aprenderam 
de maneira lúdica os 
riscos dessa brincadei-
ra. Os adolescentes le-
vam essas informações 
para amigos e familiares, 
criando uma grande fren-
te de combate ao uso do 
cerol”, afi rma a secretá-

Em um evento promo-
vido pelo Governo do Es-
tado, na última semana, 
o governador Geraldo 
Alckmin anunciou a recu-
peração da malha viária 
da Rodovia Cunha Bueno. 
O prefeito de Jaboticabal 
(SP), José Carlos Hori, 
que havia solicitado me-
lhorias no local, partici-
pou do anúncio no Palá-
cio dos Bandeirantes.

O trecho que receberá 
recapeamento se inicia 
na ponte do Rio-Mogi – 
sentido Pradópolis. O in-
vestimento deve melho-
rar o tráfego de veículos 
no local, que atualmente 
é perigoso. “Aquele tre-
cho está muito precário. 
Infelizmente, já aconte-
ceram vários acidentes, 
este ano, inclusive. Nos-
so sonho é que a Cunha 
Bueno seja duplicada, 

Neste sábado é dia de soltar pipa no Cruzeirão

Durante toda sema-
na, a Secretaria de As-
sistência Social realiza 
ofi cinas de pipas no 

CRAS do Parque 1º de 
Maio. O objetivo é ofe-
recer atividades para as 
crianças no período de 

ria de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

Para fechar a semana, 
as famílias foram convi-

dadas para, no sábado 
(8), participar de uma 
manhã diferente no cam-
po do Cruzeiro onde as 

crianças vão brincar com 
as pipas feitas durante a 
ofi cina. Todos estão con-
vidados.

férias e conscientizar 
sobre os riscos do uso 
do cerol.

Para fechar a semana, 
as famílias foram con-
vidadas para, neste sá-
bado (8), participar de 
uma manhã diferente 
no campo do Cruzeiro. 
“Após as ofi cinas, todos 
foram convidados a sol-
tar as pipas feitas du-
rante a semana. Orga-
nizamos a manhã deste 
sábado, no campo do 
cruzeiro para receber 
as famílias. Um mo-
mento importante para 

fortalecer os laços fa-
miliares, principalmen-
te entre pais e fi lhos”, 
diz a secretária de As-
sistência Social, Tatiana 
Pellegrini.

Cuidado com o cerol 
– Um dos objetivos da 
ofi cina é trabalhar os 
riscos do cerol entre os 
participantes. Em Jabo-
ticabal, há leis que pro-
íbem a comercialização 
e o uso do cerol como 
forma de prevenir aci-
dentes com motociclis-
tas, ciclista e pedes-
tres.  

mas enquanto isso não 
acontece ela precisa es-
tar em melhores condi-
ções de uso”, afi rma Hori.

A rodovia tem bastan-
te importância para a 
região e recebe grande 
movimento de veículos 
diariamente. Quem sai de 
Jaboticabal utiliza a via 

como rota para diversas 
localizações como Ribei-
rão Preto (SP) e Usina São 
Martinho, por exemplo. 
A necessidade de me-
lhorias uniu Jaboticabal, 
Guariba (SP) e Pradópo-
lis (SP), municípios vi-
zinhos, que passaram a 
reivindicar em bloco pro-

vidências no local.
Pacote de obras – o re-

capeamento da Cunha 
Bueno faz parte de um 
pacote de obras lançado 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo, que inves-
tirá R$ 361,7 milhões em 
23 rodovias estaduais 
paulistas.

Vende-se
Maquina multiuso de assar frango e todos os tipos de 

assados. Cabe 48 frangos
R$ 2.300,00

Bote infl avel para quatro pessoas
R$ 250,00

Celular (16) 9.9751-4859
(16) 3203-6247
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Prefeitura ocupa praças de Jaboticabal com o 
projeto “Cinema em Família”

Nada melhor que 
aproveitar o período 
de recesso escolar para 
planejar atividades sau-
dáveis com os fi lhos. E 
o “Cinema em Família” 
vem com essa propos-
ta. Desenvolvido em 
parceria entre Secreta-
ria de Assistência So-
cial e Departamento de 
Cultura, o projeto visita 
vários bairros de Jabo-
ticabal, em julho, com 
sessões gratuitas. 

O cinema em praça 
pública já havia aconte-
cido na cidade, em maio, 
nas Cohabs 1 e 2, e o 
resultado fez com que 
voltasse para atingir ou-
tras regiões. “Nosso ob-
jetivo é reunir a família 
em momentos de lazer. 
Entendemos que a par-
ticipação familiar é fun-
damental para sairmos 
desse momento de difi -
culdades que o país vive, 

inclusive com muitos 
jovens na dependência 
química”, explica o pre-
feito José Carlos Hori.

Com uma tela infl á-
vel de 9 por 12 metros 
e cerca de 200 cadeiras, 
o projeto traz grandes 
sucessos como “Diverti-
damente” e “Malévola”. 
Para o diretor de Cul-
tura, José Mário de Oli-
veira, o projeto leva as 
famílias de volta às pra-
ças. A secretária de As-
sistência Social, Tatiana 
Pellegrini, concorda. 
“O bacana é ver os pais 
levando os fi lhos e as-
sistindo os fi lmes com 
eles. Você acaba fortale-
cendo ainda mais esses 
laços familiares”.

O “Cinema em Famí-
lia” visita os bairros 
Santa Luzia, Jardim 
Boa Vista e Sorocabano, 
Vida Nova 1 e 2, Lusitâ-
nia, Córrego Rico e Par-

Entretenimento estimula a aproximação familiar no período de férias
que 1º de Maio.

Confi ra a programa-
ção completa:

Dia: 6 de julho, às 19h 
Local: Praça Saul Bor-

sari – Santa Luzia
Filme: “O bom dinos-

sauro”
Dia: 7 de julho, às 19h
Local: Em frente a 

EMEB “Alice Kamla” - 
Jardim Boa Vista

Filme: “Divertidamen-
te”

Dia: 8 de julho, às 
19h30 (após missa da 
igreja Nossa Senhora de 
Lourdes) 

Local: Praça José Tala-
rico - Sorocabano

Filme: “Malévola”
Dia: 25 de julho, ho-

rário a defi nir 
Local: Vida Nova 1 e 2
Filme: a defi nir
Dia 26 de julho, horá-

rio a defi nir
Local: EMEB Florassu 

Fernandes dos Santos – 

Lusitânia
Filme: a defi nir
Dia 27 de julho, horá-

rio a defi nir

Local: Praça João Bi-
nato - Córrego Rico

Filme: a defi nir
Dia: 28 de julho, ho-

rário a defi nir
Local: Pista de Skate – 

Parque 1º de Maio
Filme: a defi nir

Atrações como Roda-gigante, Kamikaze e Samba estão confi rmadas

Festa do Quitute: parque de diversões começa a 
funcionar neste sábado, dia 8

A montagem do par-
que de diversões para a 
35ª Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e Ar-

tesanato, que acontece 
de 11 a 16 de julho, 
já está em andamen-
to. Localizado entre as 

avenidas Aírton Senna 
e Jaime Ribeiro, o par-
que começou a funcio-
nar em 8 de julho e fi -

cará na cidade até dia 
31 do mesmo mês.

Interdição - Para a 
instalação dos brin-
quedos foi necessária a 
interdição de parte da 
avenida Jaime Ribeiro, 
que se inicia em frente 
a Fatec – sentido Cen-
tro – até as proximi-
dades da Casa do Me-
nor Aprendiz “Joanna 
de Ângelis”. O sentido 
oposto da avenida pas-
sou a ser mão dupla. 
A rua Humberto Bian-
cardi também teve um 
quarteirão interditado, 
e os motoristas que so-
bem pelo local para ter 
acesso à avenida Jaime 
Ribeiro precisam uti-
lizar a rua Alcebíades 

Zitti.
Pontos de venda - A 

venda de ingressos an-
tecipados para o par-
que está sendo feita 
na Praça Nove de Ju-
lho, até dia 14, a R$ 4 
a unidade. A partir do 
dia 15, o ingresso será 
comercializado a R$ 7. 
Há também pontos de 
vendas em diversos 
bairros do município. 
Confi ra:

• Bar da Loira – 
Santa Tereza

• Verejão Farturão 
– Aparecida

• Farmácia Santa 
Luzia – Vila Patrício

• Casa de Carnes 
Vitela – Aparecida

• Casa de Carnes 

Vitela – Centro
• Bar da Léo – Pla-

nalto Itália
• Magazine LL – 

Santa Tereza
• Drogaria Santo 

Antônio – Aparecida
• Drogaria da Sau-

dade – Bairro X
• Drogaria Santa 

Rita – Cohab 4
• Papelaria Luci-

mel – Aparecida
• Sorveteria Super 

Moni – Centro
• Elaine Presentes 

– Santa Luzia
Para mais infor-

mações, o telefone 
de contato do Fun-
do Social de Solida-
riedade é (16) 3202-
8994.
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Em 2002 Jaboticabal Atlético 0 x São Bento de Sorocaba 0
O elenco do São Bento 

que ergueu a taça da Copa 
Estado de São Paulo em 
2002, foi homenageado 
no 10º Futebola de Ouro, 
evento promovido pelo 
Panathlon Club Sorocaba 
com apoio do Panathlon 
Internacional Distrito 
Brasil. Ex-atletas daquela 
época, como Fernando Vi-
zzotto, André Luiz, Tita, 
Nenê, Vladimir, De Freitas, 
Luiz Carlos, Luiz Mendes, 
Renato César, Juninho Pa-
raná, Toco e Gilsinho re-
lembraram a conquista do 
título a partir das 9h30, 
no Estádio Izaltino Walter, 
com dois jogos, homena-
gens e um almoço de con-
fraternização. 

Membros da comissão 
técnica da época -- Abe-
lha, Serginho Brasília, Sel-
mo, Fernando Rodart e o 
fi sioterapeuta Marcos -- e 
os ex-diretores David Fer-
rari Júnior, Cláudio Jesus 
de Almeida, Antônio Fran-
cisco Mascarenhas, Gil-
berto Medeiros (Mazola) e 

Osvaldo Daniel (Perdiga) 
também participaram da 
festividade, ao lado de di-
retores atuais do Azulão e 
ex-esportistas de outros 
clubes e gerações. 

O primeiro jogo na ca-
tegoria Master, entre Pa-
nathlon e Ipanema / Clu-
be de Campo Sorocaba. 
Na sequência, o elenco 
do São Bento de 2002 en-
carou outros ex-atletas 
profi ssionais de Soroca-

ba. A conquista da Copa 
Estado de São Paulo de 
2002 aconteceu em um 
jogo conturbado, no dia 
8 de dezembro daquele 
ano, no Estádio Munici-
pal Walter Ribeiro (CIC): 
as fortes chuvas do início 
daquela tarde provocaram 
a interrupção da partida 
e sua retomada ocorreu 
somente 2h20min depois, 
terminando em 0 a 0. (Eric 
Mantuan) 

Em 2002, mais um títu-
lo. Com uma boa campa-
nha, o São Bento chegou à 
decisão da Copa Estado de 
São Paulo e, por ter a van-
tagem de pontos no cam-
peonato, garantiu o título 
no dia 7 de dezembro de 
2002, após dois empates 
contra o Jaboticabal.

Thomazinho Produ-
ções: (16) 3203-2810

      (16) 9.9784-3823

GAZETA ESPORTES 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

Prefeitura realiza ofi cinas de 
capacitação para professores

Encontros foram realizados na Faculdade São Luís

Dando sequência ao 
trabalho de aprimora-

mento e capacitação 
dos professores da rede 

municipal de ensino, a 
secretaria de Educação, 
de Jaboticabal, desen-
volveu no sábado (1º) 
mais uma ofi cina, em 
parceria com a Faculda-
de São Luís e a entidade 
Olhos da Alma.

“São assuntos per-
tinentes, do dia a dia, 
que auxiliam na me-
lhora profi ssional e 
são importantes para a 
progressão funcional. 
Foram realizadas três 
ofi cinas, que benefi cia-

ram cerca de 120 pro-
fessores”, explica o se-
cretário de Educação, 
Adilson Martins.

Além do conteúdo 
presencial, os parti-
cipantes também têm 
acesso à plataforma 
digital Moodle, enri-
quecendo ainda mais o 
conteúdo e oferecendo 
suporte, sem precisar 
sair de casa. O próximo 
encontro deve ser reali-
zado em 5 de agosto.

Temas desenvolvidos 
nas ofi cinas:

- Adequação curricu-
lar à pessoa com defi ci-
ência

- Consciência Fonoló-
gica – Desenvolvimento 
da Consciência Fonoló-
gica e sua importância 
para o processo de alfa-
betização

- As contribuições da 
brinquedoteca e o brin-
car da proposta peda-
gógica da educação in-
fantil

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

Divulgação dos semifi nalistas do 
concurso acontece em 14 de setembro

Professores das escolas 
participantes seleciona-
ram os 30 trabalhos fi na-
listas do EPTV na Escola 
em Jaboticabal. Com o 
tema “Se esta rua, se esta 
rua fosse minha... Por 
quê? Não é?”, o concurso 
contou com a participação 
de escolas municipais, es-
taduais e particulares.

“O concurso apresenta 
um olhar diferente sobre a 
nossa sociedade, partindo 

dos estudantes, apresen-
tando questionamentos e 
soluções para os proble-
mas do cotidiano. No to-
tal, 18 escolas do municí-
pio e cerca de 906 alunos 
participaram do projeto”, 
ressalta a Coordenadora 
Janinne Zechetto Pito.

Acompanhe abaixo a lis-
ta de alunos classifi cados:

• Ana Carolina Amaral 
Lima

• Aila Lupo

• Anita Lopes
• Ana Clara Nascimento 

Toledo
• Alex Moraes de Olivei-

ra
• Beatriz Mangerona 

Camplési
• Déborah Cristina Ma-

galhães Melo
• Eduarda da Silva No-

gueira
• Eloiza Gabriely Rodri-

gues Sudário
• Fábio Verardino de 

Oliveira
• Gabriela Nazario Fon-

seca
• Gleston Antônio Go-

mes de Oliveira
• Henrique Godoy Reis
• Isabella Crispolin 

Amâncio
• Isabela Panosso Asca-

nio
• Laura Isabelly Bonuti 

Neves
• Laura dos Santos Fa-

rias
• Lara Polachini
• Letícia Campos de As-

sunção
• Libni Moreno Porto 

Fadigas de Miranda
• Lívia Yasmin Carvalho 

Rodrigues de Souza
• Luiza Trevizoli Isac
• Mateus Berlingieri Lu-

sarghi
• Mirim Aghata Claudia 

Zacarias
• Nathalia Anry Susuki
• Nathalia Alexandra 

Braz
• Nicole Pizzinato de Si-

mone
• Tainara Pereira de 

Carvalho
• Vagney Ferreira Viana
• Verônica Roncato Faifer

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágra-
fo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre 
a transparência na gestão fiscal, CONVIDA a população de Jabotica-
bal para AUDIÊNCIA PÚBLICA que tem como finalidade a discussão 
do Projeto de Lei nº 41/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Jaboticabal para o período de 2018 a 2021, e dá outras 
providências. (O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível 
para análise no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br)

Dia: 01 de agosto de 2017 (terça-feira) 
Horário: 20h.
Local: Câmara Municipal (Rua Barão do Rio Branco, nº 765).

PORTARIA

Nº 32, DE 03 DE JULHO DE 2017 – CONCEDE 15 (quinze) 
dias de férias em gozo no período de 10/07/2017 a 24/07/2017 ao ser-
vidor HOMERO MARCIANO DA SILVA, referente ao período aquisitivo 
de 29/12/2015 a 28/12/2016.



8 SÁBADO, 08 DE JULHO  DE 2017



SÁBADO, 08 DE JULHO DE  2017 9

Evento acontece de 11 a 16 de julho, na Estação de Eventos 
Cora Coralina; entrada é gratuita

Festa do Quitute resgata a união e os valores 
familiares

A temática da Festa 
do Quitute deste ano 
promete ser ainda mais 
especial para as famílias 
do século XXI. Em época 
de smartphones, tablets 
e redes sociais, o tema 
“Festa da Família” pro-
põe uma refl exão sobre 
os valores da sociedade 
atual, como a importân-
cia do diálogo, da união 
e de compartilhar mo-
mentos familiares.

Para o prefeito José 
Carlos Hori a refl exão 

sobre os valores é fun-
damental. “A escolha 
do tema foi muito feliz. 
Jaboticabal tem insti-
tuições sociais fantás-
ticas, que lutam diaria-
mente pelas pessoas 
especiais. É daquelas 
cidades acolhedoras, 
com pessoas dispos-
tas a ajudar e que os 
visitantes se sentem 
em casa. Somos uma 
grande família de 80 
mil pessoas, que con-
vivem, se relacionam e 

precisam uma das ou-
tras. Juntos somamos, 
crescemos e comparti-
lhamos”, enfatiza.

A família será home-
nageada ao som de Jor-
ge Aragão, Placa Limi-
nosa e artistas e banda 
locais. Arte, lazer, mú-
sica, solidariedade e 
um festival de comidas 
típicas marcam a prin-
cipal festa em comemo-
ração ao aniversário da 
cidade, que comemora 
189 anos no dia 16. 

Quitutes - Massas, 
doces e salgados; co-
mida mineira, nordes-
tina, italiana ou japo-
nesa são facilmente 
encontradas nas bar-
racas e restaurantes 
ocupados por institui-
ções. Sukiyaki, baião 
de dois, bacalhoada, 
massas, bisteca com 
polenta, pizza, entre 
outros pratos, fazem 
a festa do público que 
prestigia o evento.

Estrutura - Os visi-

tantes poderão acom-
panhar uma programa-
ção diversifi cada, com 
shows de diferentes 
estilos, que agradam o 
público de várias fai-
xas etárias. No pavi-
lhão interno, artesãos 
se dividem em stan-
ds para comercializar 
produtos manuais, 
como artigos para de-
coração. A festa conta 
ainda com uma área 
de lazer para crianças 
e adultos, com a insta-

lação de um Parque de 
Diversões. 

Tradição – Realizada 
há 35 anos, a festa já 
trouxe vários shows 
de artistas consagra-
dos. Fábio Júnior, Gui-
lherme Santiago, Fiuk, 
Paulo Ricardo, Famí-
lia Lima, Moacir Fran-
co, Lucas & Luan, NX 
Zero, Falamansa, Ed-
son, Raça Negra e Sid-
ney Magal já passaram 
pelo palco do Cora Co-
ralina.

Cerca de duas mil peças de roupas foram arrecadadas pelo grupo

Estudantes da Unesp aderem à Campanha do Agasalho e 
fazem doação ao Fundo Social de Solidariedade

Jaboticabal teve 
mais um reforço na 
Campanha do Agasa-
lho deste ano. Esta 
semana, o Fundo So-
cial de Solidariedade 
recebeu uma doação 
de aproximadamente 
2 mil peças de roupas 
da Consultoria Agro-
pecuária Júnior – CAP, 
da Unesp de Jabotica-
bal.

A CAP é formada 
atualmente por 52 es-
tudantes da universi-
dade que estiveram 
engajados na arrecada-
ção. “Tivemos o apoio 
de mercados, acade-
mias e escolas, que co-
laboraram conosco. O 
intuito dessa doação 
é retribuir de alguma 
maneira tudo o que Ja-
boticabal oferece para 

a gente. É aproximar 
a faculdade da cida-
de”, explica Guilherme 
Henrique, represen-
tante do grupo.

Adriana Hori, presi-
dente do Fundo Social, 
comemora a parceria e 
destaca o comprometi-
mento dos estudantes. 
“É uma doação muito 
signifi cativa. Espera-
mos contar muito com 

eles, pois já percebi 
que são participativos. 
Esses jovens têm mui-
ta responsabilidade 
e um espírito de que-
rer ajudar o próximo. 
Agradecemos muito”, 
comenta.

A campanha - O Fun-
do Social de Solidarie-
dade conta com a aju-
da de Jaboticabal para 
aquecer o inverno da 
população carente 
do município. Com a 
chegada do inverno 
as ações foram inten-
sifi cadas. No último 
sábado (1º), por exem-
plo, foi realizado um 
mutirão em parceria 
com o Recanto Menina 
e apoiado pelo Clube 
dos Desbravadores, 
Demolay, Escoteiros, 
Tiro de Guerra, Frente 
de Trabalho e assesso-
res da prefeitura.

Quem quiser colabo-
rar com a campanha 
pode se dirigir a um 
dos seguintes postos 
de arrecadação: Prefei-
tura Municipal, Fundo 
Social, Colégio Santo 
André, Moura Lacer-
da, COC, Unimaq, San 
Marino, Colégio Ma-
ria, Objetivo e Tiro de 
Guerra.

O Fundo Social de 
Solidariedade está lo-
calizado na Avenida 
General Glicério, 276, 
Centro, próximo à Rua 
Rui Barbosa. O telefo-
ne de contato é o (16) 
3202-8994.
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Poder Executivo apresenta nova proposta para o 
projeto que cria a taxa do lixo em Jaboticabal 

O projeto que cria a 
Taxa de Coleta, Des-
tinação e Disposição 
Final de Resíduos Só-
lidos Domiciliares em 
Jaboticabal voltou a ser 
debatido em reunião 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal, antes 
da sessão ordinária, na 
segunda-feira (03/07), 
entre os vereadores e o 

Poder Executivo, autor 
do projeto. O novo tex-
to deve chegar à Casa 
de Leis nos próximos 
dias.

A matéria, apesar 
de espinhosa, é vista 
por representantes do 
Executivo como ne-
cessária para o cus-
teio da coleta do lixo 
domiciliar em Jaboti-

cabal e, consequente-
mente, para a saúde 
fi nanceira do Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal 
(SAAEJ). Isso porque, 
dados da autarquia 
apontam que em 2016 
foram coletadas em 
média 1.400 toneladas 
de lixo doméstico por 
mês na cidade a um 

custo de mais de R$ 
450 mil mensal. Por 
outro lado, segundo o 
dirigente da autarquia, 
André Nozaki, o di-
nheiro utilizado para o 
pagamento desta conta 
tem sido retirado dos 
recursos provenien-
tes da contribuição de 
água e esgoto, fato que 
estaria contribuindo 

para a perda da capaci-
dade de investimentos 
e difi cultando o fecha-
mento das contas. 

A nova proposta (o 
projeto original foi re-
tirado pelo Executivo 
após solicitação para 
reavaliação do valor e 
criação de dispositivo 
de fi scalização à pedi-
do dos parlamentares), 
conforme apresentado 
na reunião, deve pre-
ver um piso de R$ 6,50 
e um teto de R$41,50, 
com uma frequência 
de coleta padrão de 
três vezes por sema-
na. Ficam mantidos os 
critérios utilizados no 
projeto original para 
a composição do va-
lor da taxa. Ou seja, na 
prática, dois imóveis 
localizados no mes-
mo bairro não neces-
sariamente pagarão o 
mesmo valor, uma vez 
que a base para o cál-
culo considera três va-
riáveis: o total da área 
construída do imóvel; 
a localização do imó-
vel; e a frequência do 
serviço prestado ou 
posto à disposição do 
contribuinte. 

O valor será cobrado 
pelo SAAEJ em 12 par-

celas iguais juntamen-
te com a contribuição 
mensal de água e esgo-
to. A expectativa é de 
que sejam arrecadados 
cerca de R$ 400 mil 
mensais com a taxa da 
coleta residencial, que 
somados aos da indús-
tria e comércio, devem 
equilibrar as contas do 
serviço de coleta. 

A taxa será exclusi-
va para o custeio dos 
serviços públicos de 
coleta, remoção, trans-
porte, tratamento e 
alocação em aterros 
sanitários de resíduos 
sólidos domiciliares 
executados de forma 
indireta pelo SAAEJ, 
com a fi scalização e 
acompanhamento dos 
recursos por um con-
selho gerencial através 
de um fundo específi co 
a ser criado.

Participaram da reu-
nião os chefes dos 
poderes Legislativo e 
Executivo, Dr. Edu Fe-
nerich e José Carlos 
Hori, respectivamente; 
os vereadores da Casa 
de Leis jaboticabalen-
se; o presidente do 
SAAEJ, André Nozaki; 
e secretários de Gover-
no.

Câmara de Jaboticabal aprova dois projetos incluídos 
na pauta de votação

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal apro-
vou na segunda-feira 
(03/07) dois projetos 
incluídos, por unanimi-
dade, na pauta de vota-
ção. A próxima sessão 
ordinária acontece no 
dia 17 de julho, às 20 
horas. 

A primeira matéria 
incluída e apreciada 
pelos vereadores foi o 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 06/2017, de 
autoria do Poder Execu-
tivo, que altera o Mapa 
de Zoneamento e Uso 
do Solo Urbano institu-
ído pelo Plano Diretor 
do Município. De acor-
do com o projeto, de-
terminadas porções do 
perímetro urbano situ-
adas no Bairro do Bar-
reiro passam a constar 
como área de Zona Mis-
ta. A alteração, apro-
vada pelo Conselho do 

Plano Diretor de Jaboti-
cabal (CONSPLAN) com 
base no relatório de 
ensaio de permeabili-
dade e sondagem para 
profundidade de nível 
freático (Processo Ad-
ministrativo nº 17.223-
5/2016), foi acatada na 
Câmara por unanimida-
de e dispensada de 2ª 
discussão e votação, e 
segue para sanção do 
Prefeito Municipal.

Também foi aprova-
do por unanimidade, 
com dispensa de 2º 
turno, o Projeto de Lei 
nº 42/2017, de autoria 
do vereador Beto Ariki, 
que denomina de Dr. 
Domingos Silva Lavec-
chia a rotatória que in-
terliga as avenidas Ítalo 
Poli e Miguel Messana, 
e a via de acesso Izido-
ro Nechar. A íntegra da 
sessão está disponível 
na WEBTV da Câmara.

Diferentes segmentos sociais estiveram reunidos no Centro de Lazer Edson Martini

1ª Conferência da Assistência Social discute políticas 
públicas e levanta sugestões para melhorias no SUAS

Assistentes Sociais, 
diferentes segmentos 
da sociedade, usuários 
do Sistema Único da As-
sistência Social (SUAS) 
e representantes do 
Conselho Municipal da 
Assistência Social esti-
veram reunidos duran-
te a 1ª Conferência da 
Assistência Social. O 
encontro aconteceu no 
Centro de Lazer Edson 
Martini.

“A Assistência So-
cial é uma importante 
ferramenta para o de-

senvolvimento social 
de nosso município. 
A população partici-
pando da conferência 
apresenta um olhar 
diferente sobre as 
questões do dia a dia. 
Precisamos avançar 
no desenvolvimento 
de políticas públicas, 
principalmente que 
ajudem o fortalecimen-
to do vínculo familiar”, 
ressalta a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini. 

A abertura fi cou por 

conta dos alunos do 
projeto S.O.S Esperan-
ça e Olhos D’alma que 
realizaram apresenta-
ções culturais. “Fiquei 
satisfeita em ver a par-
ticipação de usuários 
do SUAS e entidades 
interessadas no de-
senvolvimento de nos-
sas políticas públicas. 
Agora as propostas 
serão encaminhadas 
para a conferência es-
tadual”, fi naliza a se-
cretária.
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Ofi cina aconteceu no auditório da prefeitura. Próxima edição está programada para 20 de julho

Pratos fazem jus ao nome do evento

Festa do Quitute: conheça o cardápio preparado 
pelas entidades para este ano

Benefícios da formalização é tema de 
palestra em Jaboticabal

Empreendedores de 
Jaboticabal participaram 
no último dia 30 de junho 
de uma ofi cina “Começar 
Bem – Formalização” rea-
lizada pelo SEBRAE-SP. O 
evento aconteceu no au-
ditório da prefeitura.

“O participante apren-
deu mais sobre planeja-
mento, comportamento 
empreendedor e forma-

lização, em especial so-
bre a fi gura do MEI. A 
parceria entre SEBRAE-SP 
e prefeitura de Jaboti-
cabal promove diversos 
eventos durante o ano. 
O SEBRAE Aqui, no Paço 
Municipal,  atende os in-
teressados diariamente, 
basta agendar um horá-
rio pelo (16) 3203-3398”, 
informa a diretora da 

Central do Empreende-
dor, Vanessa Gonçalves.

Próxima palestra – O 
Sebrae Aqui agendou a 
próxima ofi cina “Come-
çar Bem – Formalização” 
para 20 de julho. Os in-
teressados podem pro-
curar o posto de atendi-
mento no Paço Municipal 
ou ligar para (16) 3203-
3398.

Como não poderia 
ser diferente, a 35ª 
Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Ar-
tesanato, que será re-
alizada de 11 a 16 de 
julho, terá um cardá-
pio diverso. De doces 
a salgados, de entra-
das a pratos princi-
pais, as entidades de 
Jaboticabal preparam 
uma seleção arrebata-
dora para esta edição.

“Essa é a marca da 
festa. Pratos que todos 
os anos fazem muito 
sucesso e que ajudam 
as entidades de Jaboti-
cabal a arrecadar fun-
dos para custear parte 
de suas despesas do 
ano. Não tenho dúvida 
que teremos mais uma 
grande edição”, co-
menta o prefeito José 
Carlos Hori.

Confi ra o que cada 
entidade traz este ano:

Restaurantes
AAPROCOM: Escon-

didinho de bacalhau, 
Escondidinho de carne 
seca e escondidinho 

de frango 
Associação ECOE: 

Queima do Alho, (ar-
roz carreteiro, feijão 
gordo, farofa de carne 
seca, fi lé no arado e 
salada verde)

Conferência Vi-
centina São Judas 
Tadeu: Bisteca com 
polenta

Fraternidade Fe-
minina “Cruzeiro do 
Sul”: Comida mineira: 
pernil fatiado, arroz, 
tutu de feijão, torres-
mo e farofa de couve

Lions Club: Batata 
recheada, Churrasco 
no espeto, Calabresa 
fatiada, Costela, Lin-
guiça no espeto, Pica-
nha fatiada, Porco à 
Paraguaia 

Recanto Menina: 
Baião de dois (arroz, 
feijão de corda, carne 
de sol acebolada, pa-
çoca salgada, vinagre-
te, molho de pimenta, 
manteiga de garrafa) 

Rotary Club: Filé de 
frango à parmegiana e 
Filé mignon à parme-

giana
UNENLAR: Bacalho-

ada e Banana fl ambada
Ong Fenix: Costeli-

nha de porco com mo-
lho barbecue. Acom-
panhamento: arroz, 
mandioca e Cebola 
Australiana

Ong Amor Solidá-
rio: Frango Supremo 
Gourmet (Frango re-
cheado com ricota e 
espinafre e frango re-
cheado com presunto 
e queijo). Acompanha-
mento: creme de mi-
lho, salada e arroz

BAR/ CHOPERIA: 
Chopp 400 ml, Cerve-
ja Brahma / Skol, Coca 
Cola, Refrigerante 600 
ml, Refrigerante 250 
ml, Água 500 ml, Suco 
Frupic, Suco Natural

Praça Central: 
ABC Down: Cre-

pe suíço (presunto e 
mussarela, mussarela, 
frango catupiry, cho-
colate preto, choco-
late branco, romeu e 
julieta)

APAS: Bolinho de 

Bacalhau 
Associação Co-

mandante Glauco 
Souza: Comida de 
Buteco: Batata Frita / 
porção, Buff alo Wings/ 
porção, Ceviche/ por-
ção, Isca de Tilápia/ 
porção, Onion Rings

Casa da Amizade:  
Coxinhas de frango

Catedral Nossa 
Senhora do Carmo: 
Bolinho de mandioca, 
Cigarrete, Empadinha, 
Espeto de frango em-
panado, Salgados di-
versos, X Tudo

CEREA: Frango à 
passarinho, Polenta 
frita/ porção

CEVER: Pastel (car-
ne, queijo, palmito, 
romeu e julieta)

Loja Maçônica Ma-
jor Hilário T. Pinhei-
ro: Kafta 01 un., Kaf-
ta porção 05 un., Kibe 
frito – 01 un., Kibe fri-
to - 06 un., Kibe cru 01 
un.

FUNDAÇÃO NOSSA 
SENHORA DO CAR-
MO: Batidas e coque-
téis, Porção de mini 
churros com sorvete, 
Vinho

SECIV: Pizza (peda-
ço, inteira e cone)

BAR/ CHOPERIA: 

Chopp 400 ml, Cerve-
ja Brahma / Skol, Coca 
Cola, Refrigerante 600 
ml, Refrigerante 250 
ml, Água 500 ml, Suco 
Frupic, Suco Natural

Praça de Doces
Lar Acolhedor São 

Vicente de Paulo: 
Bola de Sorvete – 01 
un. / 02 un., Espeto de 
morango com choco-
late – 01 un. / 02 un., 
Formigueiro simples, 
Formigueiro especial, 
Furiosa, Nervoso, Po-
deroso / Poderosa, 
Tortinha de Sorvete – 
01 un. / 02 un.

Fundo Social de 
Solidariedade: Bolo 
inteiro, Bolo em peda-
ços, Merengue, Mous-
se de maracujá, Mous-
se de chocolate, Torta 
de bombom, Torta de 
limão, Torta de mo-
rango, Torta holande-
sa, Quindim

Seicho-No-Iê: Pom-
ba Branca, Beijinho, 
Brigadeiro, Brigadei-
ro gourmet, Camafeu 
de nozes, Casadinho, 
Olho de sogra e sogro, 
Trufa

SETE: Bala Baiana 
(pacote pequeno e 
grande)

Praça da Música

APAE: Tapioca, Bri-
gadeiro, Prestígio, 
Coco com leite con-
densado, Calabresa, 
Calabresa com mussa-
rela, Mussarela, Fran-
go com requeijão, Bró-
colis com requeijão

Centro Espírita a 
Caminho da Luz: Ba-
tata Rosti, Bacalhau, 
Frango, Presunto e 
Mussarela

SEICHO-NO-IE do 
Brasil (Jaboticabal) 
20: Moti frito 02 un, 
Moti rechado - 8 un., 
Mandioca no pote, 
Obentô pequeno, 
Obentô grande, Roli-
nho primavera, Sushis 
variados

CRECHE MARIA 
DO CARMO ABREU 
SODRÉ A c h a d i -
nho de Maria: (Carne 
seca desfi ada, mandio-
ca cozida e farofa)

OLHOS DA ALMA: 
Petiscos Mexicanos 
(Burrito, Quesadilla, 
Tostada, Nachos), 
Churros mexicano

BAR/ CHOPERIA:  
Chopp 400 ml, Cerve-
ja Brahma / Skol, Coca 
Cola, Refrigerante 600 
ml, Refrigerante 250 
ml, Água 500 ml, Suco 
Frupic, Suco Natural

Associação Nipo 
Brasileira: Batida de 
saquê, Costelinha de 
porco oriental, Hot 
Roll, Sashimi, Sushi, 
Sukiaki – 1 porção, 
Sukiaki – 2 porções, 
Sukiaki – 3 porções, 
Tempurá, Temaki, 
Udon, Yakisoba

Casa do Menor 
Aprendiz Joanna de 
Ângelis: Frango xa-
drez, Teppanyaki, Ar-
roz shop suey.

Jaboticabal inicia organização de 1ª Feira 
Agroindustrial e Comercial

Começou a organiza-
ção da 1ª Feira Agroin-
dustrial e Comercial 
de Jaboticabal. Com 
programação variada, 
o evento que acontece 
nos dias 3, 4 e 5 de no-
vembro, na Estação de 
Eventos Cora Coralina, 
e pretende expor os 
produtos fabricados 
em Jaboticabal.

“Jaboticabal preci-
sa pensar no futuro e 

mostrar todo seu po-
tencial. Estamos pas-
sando nas empresas 
e convidando todos 
para participar da fei-
ra. Neste momento 
entregando uma carta 
de interesse e o espa-
ço necessário para o 
expositor”, afi rma o 
organizador João An-
tônio Galbiatti.

Além dos exposito-
res, a comissão organi-

zadora pretende criar 
uma programação di-
versifi cada para aten-
der os interesses dos 
participantes. “Quem 
quiser obter mais in-
formações pode ligar 
para (16) 99609-2533 
ou mandar e-mail para 
galbi@fcav.unesp. Br 
ou contato@elleganza.
com.br”, fi naliza Gal-
biatti. 
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Hori continua buscando verbas para demais bairros

Jaboticabal investirá R$ 1,7 milhão 
em asfalto e recape

A Prefeitura acerta 
os últimos detalhes 
do projeto para re-
cuperar cerca de 50 
quarteirões de Ja-
boticabal. São cinco 
contratos nos valo-
res de R$ 592 mil, 
R$ 296 mil, R$ 264 
mil, R$ 255 mil e R$ 
271 mil, que vão be-
neficiar a Cohab IV, 
Córrego Rico, Vale 
do Sol, Nova Apare-
cida, Cohab II, Ponte 
Seca, Centro, Santa 
Tereza, Santa Môni-
ca e Colina Verde.

O prefeito José 
Carlos Hori buscou 
parcerias com os 
governos federal e 
estadual para a li-
beração dos recur-
sos. “Fomos à Bra-
sília várias vezes e 
conversamos com 
deputados para 
apoiar Jaboticabal. 
Nesta primeira eta-
pa, vamos recupe-
rar as ruas mais 
movimentadas e/ou 
danificadas. Des-

de janeiro inciamos 
uma grande opera-
ção tapa-buracos e, 
agora, vamos inves-
tir em recapeamen-
to e asfalto novo”, 
informa o prefeito. 
“Nos últimos anos 
não houve a manu-
tenção necessária e 
estamos trabalhan-
do para colocar a 
casa em ordem. Va-
mos continuar lu-
tando por mais ver-
bas para beneficiar 
outros bairros de 
Jaboticabal”, com-
pleta.

As verbas foram li-
beradas pelos depu-
tados Baleia Rossi, 
Marco Vinholi, Már-
cio Camargo e Duar-
te Nogueira. “Agra-
deço e sou muito 
grato aos deputa-
dos que se prontifi-
cam a ajudar nossa 
cidade. É só assim 
que Jaboticabal vol-
tará a avançar: com 
a ajuda de todos”, 
ressalta Hori.

População recebeu em casa as equipes do Fundo Social de Solidariedade

Mutirão da Campanha do Agasalho 
mobiliza Jaboticabal

Jaboticabal deu mais 
uma amostra de soli-
dariedade, no sábado 
(1º), doando agasa-
lhos e cobertores para 
a população carente. 
Munícipes de diversas 
regiões da cidade re-
ceberam as equipes do 
Fundo Social de Solida-
riedade em um mutirão 
de arrecadação. Com a 
chegada do frio, as do-
ações não poderiam vir 
em melhor hora.

A ação fez parte da 
Campanha do Agasa-
lho 2017 e também ar-

recadou alimentos que 
foram destinados ao 
Recanto Menina, tra-

dicional entidade do 
município. “Agradeço a 
todos os voluntários e 

gostaria de dizer à po-
pulação que fi co muito 
feliz em saber como 

nossa cidade continua 
solidária”, destaca a 
primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social, 
Adriana Hori.

O mutirão foi reali-
zado em parceria com 
o Recanto Menina e 
apoiado pelo Clube 
dos Desbravadores, 
Demolay, Escoteiros, 
Tiro de Guerra, Frente 
de Trabalho e assesso-
res.

Quem quiser colabo-
rar com a campanha 
pode se dirigir a um 
dos seguintes postos 
de arrecadação: Prefei-
tura Municipal, Fundo 
Social, Colégio Santo 
André, Moura Lacer-
da, COC, Unimaq, San 
Marino, Colégio Ma-
ria, Objetivo e Tiro de 
Guerra.

O Fundo Social de 
Solidariedade está lo-
calizado na Avenida 
General Glicério, 276, 
Centro, próximo à Rua 
Rui Barbosa. O telefo-
ne de contato é o (16) 
3202-8994.

Total: R$ 1.680 milhão

Confira a relação de ruas e bairros: 

Valor Status Local Bairro 

 
 
 
 
 
R$ 592.693 

 
 
 
 
Aguardando liberação 
da Caixa Econômica 
Federal 
(Baleia Rossi) 

Al Chuchill Reynolds Locke Nova Aparecida 

Al Joaquim Almeida de Souza Nova Aparecida 

Av da Saudade Centro 

Rua Armando Sales Oliveira Centro 

Rua São João Cohab IV 

Rua São João Ponte Seca 

Rua Juca Quito Ponte Seca 

Rua João Kamla Santa Tereza 

Av José Batista Ferreira Aparecida 

Rua Carlos Nobre Rosa Aparecida 

Rua José Poli Santa Mônica 

Rua Ibrahim Nobre Santa Mônica 

Rua Mário Frizzas Cohab IV 

Rua Eugênio Mattioli Córrego Rico 

 
 
 
 
R$ 295.958 

 
 
 
Licitação finalizada. 
Obra começa nos 
próximos dias 
(Duarte Nogueira) 

Av Pintos Centro 

Av José da Costa Aparecida 

Av Paulino Braga Aparecida 

Rua Dr Locke Aparecida 

Rua Gustavo Stark Aparecida 

Rua Djalma Aleixo de Souza Cohab II 

Rua Silvestre Faifer Córrego Rico 

R$ 264.498 Em licitação 
(Baleia Rossi) 

Av Manoel Martins Fontes Colina Verde 

 
R$ 255.575 

Aguardando liberação 
da Casa Civil  
(Márcio Camargo)  

Av José Faifer Córrego Rico 

Cam. Leão da Silva Silveira Vale do Sol 

R$ 271.831 Aguardando liberação 
da Casa Civil  
(Marco Vinholi) 

Cam. Álvaro V Lopes Vale do Sol 

Rua do Bom Jesus Vale do Sol 

 
 


