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Local tem se destacado por aliar cultura e ajuda ao próximo

Com apresentações em alta, Concha Acústica de 
Jaboticabal torna-se sinônimo de solidariedade

Prefeitura teve 
papel decisivo 

nesta conquista

Prefeito Hori 
acompanha 

aula 
inaugural de 
novo curso 
na FATEC

Duas partidas de basquete estão 
programadas para a estréia

Abertura dos Jogos 
Escolares acontece 
segunda-feira (7)

Campanha 
do agasalho 

arrecada mais 
de 5 mil peças 
Todas as doações 

estão sendo 
destinadas 

à população 
carente do 
município

REFIS do Distrito Industrial 
possibilita regularização 

de débitos junto à Prefeitura
Impostos dá até 100% de anistia; 
programa integra conjunto de 
ações para desenvolvimento 

econômico do município

Festival Rock 
Solidário 

reúne bandas 
de Jaboticabal 

e região no 
dia 19

Festival acontece 
na Concha 

Acústica, dia 19 
de agosto, a partir 
das 15h: ingressos 

custam R$ 10.

Evento 
aconteceu 
no Câmpus 
da Unesp de 
Jaboticabal

Prefeito Hori 
participa de 
abertura do 

VII Congresso 
Brasileiro de 

Biometeorologia, 
Ambiência, 

Comportamento 
e Bem-Estar 

Animal

Evento acontece 
dia 13 de agosto, 
às 9h, em frente à 

Fatec

“Pedala 
Jaboticabal” 
convida as 

famílias 
para passeio 

ciclístico

Boa participação 
nos Jogos 
Regionais 
garante 

Jaboticabal nos 
Jogos Abertos 

do Interior
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Chegou ao fi nal mais 
uma Campanha do Aga-
salho. Em Jaboticabal, o 
Fundo Social de Solidarie-
dade arrecadou mais de 
cinco mil peças de roupas 
que estão sendo destina-
das à população mais ca-
rente.

Segundo a primeira-da-
ma do município, Adriana 
Hori, a meta inicial da cam-
panha foi alcançada. “Não 
posso deixar de agradecer 
a população pela ajuda 
em mais uma campanha. 
Os agasalhos vieram em 
boas condições de uso e 
estão amenizando o in-
verno de muitas famílias 
carentes. Aproveito para 

agradecer o empenho da 
Polícia Militar, da Delega-
cia de Defesa da Mulher e 
tantos outros voluntários 
que nos ajudaram nesse 
momento”.

Doações continuam – O 
Fundo Social de Solida-
riedade recebe todos os 
tipos de doações durante 
o ano, desde roupas, aga-
salhos, móveis, eletrodo-
mésticos e armações de 
óculos. “Todo tipo de do-
ação é bem-vinda. Tudo 
que estiver em casa sem 
utilidade e possa ajudar 
uma família que passa 
por necessidades será re-
cebido pelo Fundo Social”, 
fi naliza Adriana

Equipes de limpeza e tapa-buraco percorrem 
Jaboticabal

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Obras, 
está empenhada na 
limpeza dos bairros e 
na melhoria da malha 
viária. Desde janei-
ro, com o lançamento 
da campanha “Cidade 
Linda é Cidade Lim-

pa”, o trabalho é in-
tenso.

Esta semana, os 
bairros Nova Apareci-
da e Recreio dos Ban-
deirantes e o Cemité-
rio Municipal recebem 
as equipes de capina-
ção. Já o tapa-buraco 
é realizado no Jardim 

Ações fazem parte da campanha Cidade Linda é Cidade Limpa

Perina e Barreiro.
“Contamos com uma 

equipe capacitada e 
dedicada para deixar 
nossa cidade mais 
bonita e acolhedora”, 
comenta o secretário 
de Obras e Serviços 
Públicos, José Carlos 
Abreu.

nhantes 
vida. 
o amanhã são etapas 
de 
futuro 
vamente de nós.

dos 
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FIQUE SABENDO

2ª edição do “Domingo na Praça” será 
neste domingo (06/08)

O vereador Luís Car-
los Fernandes (PSC) or-
ganiza neste domingo 
(06/08), na Praça da 
COHAB I, a 2ª edição 
do evento “Domingo 
na Praça”, projeto de 
sua autoria que levará 
apresentações musi-
cais, cortes de cabe-
lo gratuitos, cuidados 
com a saúde, recolhi-
mento de pilhas e ba-
terias, distribuição de 
mudas e diversão para 
as crianças da comuni-
dade. Segundo Fernan-
des, o projeto é uma 
oportunidade para ofe-
recer conhecimento e 
lazer para a população. 
“Nossa cidade peca por 
oportunidades como 
essa, onde a comuni-
dade pode cuidar da 
sua saúde e divertir as 

nossas crianças com 
responsabilidade e 

longe da criminalida-
de. Estamos extrema-

mente contentes com a 
2ª edição deste projeto 

e contamos com a par-
ticipação do bairro”, 
afi rma o vereador.

Segundo Luís Carlos, 
o evento é uma parce-
ria com o projeto que 
já está em andamento, 
denominado “De mãos 
dadas com a popula-
ção”, também de sua 
autoria. “Nossa inten-
ção é caminhar com 
nossos projetos de 
forma paralela para, 
desta forma, termos 
resultados concretos. 
Visitamos os bairros, 
discutimos as priori-
dades e necessidades, 
além de promovermos 
ações de lazer e pre-
venção como faremos 
neste domingo. São 
projetos distintos, mas 
que caminham na mes-
ma direção: contribuir 

com a nossa Jabotica-
bal”, explica.

O “Domingo na Pra-
ça” contará com apre-
sentação das duplas 
Cleiton e Adão, João 
Paulo e Gabriel, Re-
nan e Alin além da 
orquestra “Cordas 
Caipiras”, da Escola 
de Arte de Jabotica-
bal. Para as crianças, 
o evento contará com 
pula-pula e carrinho 
de pipoca e algodão 
doce. “Também ofere-
ceremos aferição de 
pressão, corte de ca-
belo e apresentação 
do canil da Polícia Mi-
litar de Sertãozinho. 
Agradeço de coração 
todo o apoio que re-
cebemos, desde as 
duplas até a nossa 
PM”, conclui.

Campanha do agasalho arrecada mais de 5 mil peças 
Todas as doações estão sendo destinadas à população carente do município
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Mais Leite e Mais Renda

O governador Geraldo 
Alckmin lançou no dia 28 
de julho, Dia do Agricul-
tor, o Plano de Desenvol-
vimento da Bovinocultu-
ra de Leite Paulista, Mais 
Leite, Mais Renda, da Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo. É uma ini-
ciativa importante para 
melhorar a sanidade do 
rebanho, aumentar a qua-
lidade do leite e a produ-
tividade e renda em uma 
das cadeias produtivas 
mais nobres da nossa 

rebanho como pastagem 
(formação, reforma, ma-
nejo, adubação, irrigação 
e recuperação de áreas 
degradadas), suplementa-
ção alimentar e produção 
de alimentos volumosos 
para seca.

Também inclui boas 
práticas sanitárias e de 
reprodução, com o mane-
jo sanitário de bezerras, 
novilhas, vacas e reprodu-
tores; manejo reproduti-
vo, inseminação artifi cial 
e outras técnicas; manejo 
de ordenha, prevenção, 
controle e tratamento de 
mastite; e controle de zo-
onoses.

Também serão desen-
volvidos pontos como 
conforto e bem-estar ani-
mal, melhoramento ge-
nético do rebanho, des-
tinação adequada dos 
resíduos e agregação de 
valor, garantindo qualida-
de do leite e a produção 
de alimento seguro para a 
população. Será possível 

agropecuária, concentra-
da principalmente nas pe-
quenas e médias proprie-
dades.

O Plano será um agluti-
nador de ações para que 
poder público, iniciativa 
privada, setor produtivo, 
indústria, universidades, 
pesquisa e extensão ru-
ral possam ter um fórum 
comum de iniciativas. A 
articulação, a integração 
das ações existentes farão 
com que o setor ganhe es-
cala e tenha melhor sinto-
nia.

Queremos atender às 
demandas, principalmen-
te em pequenas e médias 
propriedades de produ-
tores familiares. Para me-
lhorar a produção, serão 
realizadas ações nos mais 
variados elos da cadeia – 
da propriedade ao consu-
midor fi nal.

O Plano coordena-
rá diversas ações técni-
cas como gestão da pro-
priedade; nutrição do 

melhorar as boas práticas 
de produção, realizando 
uma ação educativa e de 
gestão da atividade.

Sabemos que a ativida-
de leiteira tem um impor-
tante papel na sustentabi-
lidade das propriedades 
agrícolas familiares, tanto 
para consumo próprio, 
como para geração de 
renda. Precisamos conso-
lidar a bacia leiteira para 
melhorar a qualidade de 
vida das famílias e garan-
tir a permanência delas no 
campo.

A estimativa com o Pla-
no é ampliar em 10 anos 
a produção de 1,77 bilhão 
para 2,5 bilhões/litros/
ano, o equivalente a 41%. 
Isso signifi ca elevar a pro-
dutividade de 1.380 (Fon-
te IBGE) para 2.000 litros/
vaca/ano, com uma taxa 
de crescimento geométri-
co anual de 3,5%.

É uma iniciativa neces-
sária em um cenário onde 
o número de produtores 

de leite no Estado está 
diminuindo. Precisamos 
reverter este desinteres-
se pela pecuária leiteira – 
causado pela competição 
com atividades agropecu-
árias mais lucrativas, que 
passaram a ocupar a área 
e a mão de obra disponí-
veis. Reduziu-se a área de 
pastagens e o número de 
vacas ordenhadas e, con-
sequentemente, houve 
diminuição da produção, 
comercialização, renda e 
empregos relacionados 
com à atividade leiteira 
no território paulista.

Também pecuarista, o 
governador Geraldo Alck-
min defende que “o leite é 
o alimento mais comple-
to do mundo” e sabe da 
importância da produção 
leiteira para os pequenos 
produtores e agriculto-
res familiares. Por isso 
fez questão de um Plano 
completo, colaborativo e 
efi ciente para que a ativi-
dade seja lucrativa, pro-

ELES NÃO!

Eles não tiveram medo 
de ser lançado dentro 
da fornalha aquecida 
sete vezes mais. Eles 
sabiam que Deus era 
Poderoso para livrá-los 
da fornalha e da mão 
do rei. Quando você 
está servindo ao Senhor 
Deus com todo o seu 
coração, sem se desviar 
para a esquerda ou para 
direita, pode ter a certe-
za que Ele nunca vai te 
abandonar, mas estará o 
tempo todo do seu lado. 
Quando o inimigo se le-
vantar contra você para 
lhe fazer desistir dos 
seus objetivos ou dos 
seus sonhos, não se sin-
ta um derrotado, nem 
um perdido na vida, as-
suma a sua posição de 

to que o Senhor Deus, 
deu à eles. Ninguém 
disse uma só palavra 
contra eles, mas todos 
os respeitaram e princi-
palmente o Deus deles. 
Deus só pode honrá-los, 
porque eles acredita-
ram e perseveraram na 
oração e não duvidaram 
em seus corações que 
Deus estava com eles o 
tempo todo. Isso é mui-
to importante, quando 
você está enfrentando 
uma grande adversida-
de. Não perca a fé, nem 
a esperança, mas perse-
vere na oração, saben-
do que Deus é fiel para 
cumprir tudo àquilo que 
Ele prometeu em sua Pa-
lavra. Não desanime, se 
o socorro está demoran-
do, continue orando, a 
benção está chegando  
(Leia Daniel 3). Esta é 
a minha oração. Ouça 
o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. face-
book catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com   

valente em Cristo Jesus! 
Você não é o que o ini-
migo está falando, você 
é mais forte do que você 
imagina. Não impor-
ta qual tipo de ameaça 
que ele lhe faça. Confia 
no Senhor e não abra 
mão dos seus objetivos. 
Continue seguindo em 
frente, sem medo, por-
que Deus não deixará 
você sozinho. Ele estará 
sempre na sua frente, e 
se for preciso, Ele en-
viará uma legião de an-
jos para te defender e te 
guardar de todos os pe-
rigos. Olha como Deus é 
bom e maravilhoso: Ele 
cuida de você e faz tudo 
para lhe proteger do ini-
migo. Não aceite a der-
rota, nem o fracasso. Se 
confiar Nele, com todo o 
seu coração, você sem-
pre terá vitórias e nunca 
será envergonhado. Eles 
confiaram no Senhor, 
receberam uma grande 
benção, e foram livres 
da fornalha e das mãos 
de todos os seus inimi-
gos. Todos ficaram de 
boca aberta, quando vi-
ram o grande livramen-

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

dutiva, gere renda e se 
torne novamente atrativa.

Entre 2000 e 2015, a 
produção de leite brasi-
leira aumentou de 19,7 
bilhões de litros de leite 
para 35 bilhões de litros 
por ano (um aumento de 
77,8%). No mesmo perío-
do, a produção paulista 
diminuiu de 1,86 bilhão 
para 1,77 bilhão de litros 
de leite por ano - e a par-
ticipação do Estado de São 
Paulo na produção brasi-
leira de leite caiu de 9,4% 
para 5,1%. (IBGE)

Precisamos reverter 
este quadro envolven-
do todos desta complexa 
cadeia. Produtores, ex-
tensionistas, comerciali-
zadores, poder público, 
fabricantes, consumido-
res. Todos devem atuar 
para que um dos alimen-
tos mais populares no 
mundo todo seja também 
saboroso para o orçamen-
to familiar do nosso pro-
dutor.

AS LIÇOES NASCEM NO TEMPO E SÃO ETERNAS

O PLANETA TERRA é 
uma escola e nós apli-
camos na prática, os 
ensinamentos recebi-
dos, onde procuramos 
aprender como encarna-
dos. É um PLANETA de 
PROVAS E EXPIAÇOES, 
de dores e sofrimentos, 
de trevas, egoísmo, e 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

nasce a caridade. Agin-
do de outra forma, inte-
resseira, deturpando a 
vontade de servir, não 
venceremos.   

Aprendemos com o 
mestre JESUS, que o amor 
e o perdão ao próximo é 
como amar a DEUS.       

No lar, junto da famí-
lia, no decorrer das vidas 
sucessivas, temos que 
ter um relacionamento 
na procura da paz, união 
e muito amor, onde a se-
meadura é livre, mas a 
colheita é obrigatória. As 
vidas são processos evo-
lutivos. 

Semeamos o amor, para 
atingirmos um desenvol-
vimento de luz, desper-
tando em nós a vontade 

de praticar o bem.           
A evolução é um ca-

minho feito por nós, 
dentro de vidas de re-
novação e de princípios 
básicos para conseguir-
mos, em estágios e lutas 
renovadoras, dentro do 
livre arbítrio, vencer a 
ignorância e trazer a sa-
bedoria. Somos eternos 
em espírito e cada um 
recebe de DEUS um po-
der de lutar. Mudarmos 
em nossas ações e rea-
ções, de um CARMA que 
sofre transformações, 
dentro da lei de causa e 
feito. 

Passando de erros para 
acertos, de trevas e da 
ignorância em sabedoria, 
tudo dependendo de nós.        

Muitos são os chama-
dos, mas poucos são os 
escolhidos, onde a seara 
é grande e os trabalhado-
res dentro de um currícu-
lo planifi cado, para ven-
cer e nascer a luz.          

Uma pessoa não é con-
siderada sábia somente 
pelo que diz ou faz, mas 
acima de tudo, pelo que 
é, em ato de si mesmo, 
pela qualidade e intenção 
interna de quem o reali-
zou.      

Temos que ajudar os 
semelhantes a se levan-
tarem com sua carga, 
porém nós não podemos 
leva-la.          

Nós temos que ver e 
melhorar a nossa forma 
de ver tudo e a todos, 

porque no UNIVERSO, 
tudo que existe tem sua 
razão de ser e de cres-
cer, Precisamos   evoluir, 
crescendo espiritualmen-
te, porque, com o tempo 
tudo vai melhorar.

Se conquistarmos a fe-
licidade, nasce a EVOLU-
ÇÃO, cresce o amor, vive 
a esperança e sonhamos 
com um mundo melhor.        

Na vida tudo passa.
Crescemos na propor-
ção do tempo que nos dá 
oportunidades de ven-
cermos, criarmos dentro 
de nós a fé, esperança e 
caridade, porque somos 
diamantes brutos para 
serem lapidados e pron-
tos para o trabalho. 

 DEUS É a inteligência 

suprema, causa de todas 
as coisas, é eterno e imu-
tável, imaterial, único e 
todo poderoso, soberana-
mente justo e bom.            

O melhor uso que fi -
zermos do livre arbítrio  
- conseguiremos evoluir 
e obter recursos para 
voltarmos menos, encar-
nados num planeta e vi-
vermos de acordo com a 
necessidade.

Trabalhar com dedica-
ção, para evolução espi-
ritual, possamos crescer. 
Estamos caminhando em 
busca de encontrarmos 
a felicidade e o amor a 
DEUS.

Glória a DEUS nas altu-
ras e paz na terra aos ho-
mens de boa vontade

 PROFESSOR BENÊ

 ESQUECER, LEMBRAR, PREVER

Somos seres cami-
nhantes construindo a 
vida. O ontem, o hoje, 
o amanhã são etapas 
de uma construção cujo 
futuro depende exclusi-
vamente de nós.

Não somos teleguia-
dos por energia que 

muitos denominam 
“destino”. Não por uma 
circunstância da qual 
não podemos fugir! 
Não!

Não somos pré deter-
minados, mas “sujeitos” 
conscientes de nossa 
ação e todas suas con-
sequências. DEUS, autor 
da vida, criou o homem 
segundo sua imagem e 
semelhança e o revestiu 
de uma energia integral 
para desenvolver-se em 
plenitude, muito além 
dos demais seres deste 
universo! Na realidade, 
o mineral será sempre 
mineral, enquanto o 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Médicos de Jaboticabal – Copermed de Jaboticabal, inscrita sob o CNPJ nº 
02.159.014/0001-88 e NIRE 35400045442, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 362 
(trezentos sessenta e dois) em condições de votar, para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no Anfiteatro da UNIMED DE 
JABOTICABAL situada no endereço da sede social, na Avenida Carlos Berchieri 
nº 791, Nova Jaboticabal, Jaboticabal/SP, no dia 24 DE AGOSTO DE 2017, 
obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no 
mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira 
convocação: às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 
02) em segunda convocação: às 18:00 horas, com a presença de metade mais um 
dos associados, 03) em terceira convocação, às 19h00 horas com a presença de 
no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 
 
 
ORDEM DO DIA 
 
EXTRAORDINÁRIA 
 
 

1. Reforma parcial do Estatuto Social, destacando a alteração aprovada pelo 
Banco Central do Brasil, através do processo 1701628801: 
 
a) Alteração do caput do art. 9º e inclusão dos incisos VII e VIII em seu 

parágrafo único.  
 

2. Comunicados de assuntos gerais (Sem Deliberação).  
 
 

        Jaboticabal/SP, 05 de agosto de 2017 
 
 
 

Dr. JEYNER VALÉRIO JUNIOR 
Diretor Presidente 

vegetal sempre será ve-
getal e o irracional será 
sempre irracional. Po-
derão surpreender-nos 
os animais irracionais 
com seus diferentes 
processos de vida, onde 
podem desenvolver-se 
através do adestramen-
to!

Os seres racionais, 
criados conforme a 
IMAGEM e SEMELHANÇA 
de NOSSO DIVINO CRIA-
DOR terão a “marca” de 
todo e qualquer SER HU-
MANO desde o início da 
vida no SEIO MATERNO 
como consequência do 
AMOR ou da violência!

Campanha do agasalho arrecada mais de 5 mil peças 
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Evento aconteceu no Câmpus da Unesp de Jaboticabal

Prefeito Hori participa de abertura do VII Congresso Brasileiro de 
Biometeorologia, Ambiência, Comportamento e Bem-Estar Animal

A Unesp Câmpus 
de Jaboticabal sediou 
até 2 de agosto o VII 
Congresso Brasileiro 
de Biometeorologia, 
Ambiência, Compor-
tamento e Bem-Estar 

Animal. O evento reu-
niu participantes de 
diversos estados bra-
sileiros.

O prefeito José Car-
los Hori aproveitou 
para ressaltar a im-

portância da Unesp e 
da realização do even-
to para Jaboticabal. 
“Temos uma ‘joia’ que 
é o Câmpus da Unesp. 
Além da renda gerada 
em nosso município e 

Lei que proíbe a perturbação do sossego em Jaboticabal pode ter alteração
Em uma reunião com 

representantes do cená-
rio musical, técnicos de 
som, agentes culturais 
e empresários jaboti-
cabalenses, na noite de 
quinta-feira (03/08), na 
sede do Legislativo, os 
vereadores da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal que marcaram pre-
sença no encontro sina-
lizaram favoravelmente 
à alteração da Lei Ordi-
nária nº 4736/2015, que 
proíbe a perturbação do 
sossego, tranquilidade 
e do bem estar público 
em Jaboticabal. 

O grupo reivindica um 
aumento nos decibéis 
(dB) para o período no-
turno. Atualmente a nor-
ma considera excessivo 
e perturbador do sosse-
go e do bem-estar públi-
co os ruídos, vibrações, 
sons excessivos ou incô-
modos que ultrapassem 
50 decibéis durante o 
período noturno, e 80 dB 
no diurno.

Após o debate, que 

durou mais de uma hora 
e meia, a sugestão acor-
dada entre os partici-
pantes, deve aumentar 
de 50 para 60 decibéis o 
nível de tolerância para 
a produção de ruídos no 
período noturno. Tam-
bém foi indicada a cria-
ção de um dispositivo 
que aumente a distância 
de medição do nível de 
ruído para os casos de 
reclamação anônima, 
passando para 30 me-
tros (hoje é de 15m para 
qualquer forma de de-
núncia). Porém, os de-
bates devem seguir até 
uma nova proposta de-
cisiva de texto de lei.

Segundo o chefe da 
fi scalização na Prefei-
tura, Dione Rodrigo 
Amistá, as ocorrências 
noturnas acontecem, 
sobretudo, “relativas 
a sons em bar, festas e 
shows e geralmente va-
riam entre 65 e 75 deci-
béis. Então, pela média 
que a gente vem averi-
guando, não vai pertur-

das centenas de em-
pregos, o conhecimen-
to oferecido é algo de 
se orgulhar. É muito 
bom ver pessoas de 
diversos estados co-
nhecendo nossa cida-

de e absorvendo todo 
conhecimento ofereci-
do nesses dias de con-
gresso”.

VII Congresso Bra-
sileiro de Biometeo-
rologia, Ambiência, 

Comportamento e 
Bem-Estar Animal, 
terminou no dia 
02/08. As palestras 
aconteceram no au-
ditório do Câmpus da 
Unesp.

REFIS do Distrito Industrial possibilita regularização 
de débitos junto à Prefeitura

O prefeito de Jaboti-
cabal (SP), José Carlos 
Hori, sancionou na últi-
ma semana lei que cria 
o Programa de Recupe-

ração Fiscal – REFIS, ex-
clusivo para os débitos 
dos concessionários de 
lotes do Distrito Indus-
trial “José Aparecido 

Impostos dá até 100% de anistia; programa integra conjunto de ações 
para desenvolvimento econômico do município

Tomé”. A medida ofere-
ce desconto na cobran-
ça de juros e multa e 
dá um “empurrãozinho” 
aos empresários inte-

ressados em investir e 
gerar emprego.

Pagamentos inte-
grais da dívida dão 
isenção de 100% nos 
juros e multa de mora. 
Para quem negociar o 
débito em até 12 vezes 
terá 60% de descon-
to nos juros e multa 
de mora. Já o parce-
lamento em 24 vezes 
viabiliza o desconto 
de 40% sobre juros e 
multa de mora. Para 
ter direito à anistia, o 
responsável pelo lote 
precisa aderir ao REFIS 
até o dia 30 de novem-
bro.

“Desde o começo do 
ano estamos criando 

soluções para aquecer 
o setor produtivo de Ja-
boticabal e ‘destravar’ o 
Distrito Industrial. Con-
seguimos importantes 
avanços de estrutura e 
agora estamos dando 
oportunidade para que 
o concessionário re-
gularize seus débitos. 
Nosso objetivo é elimi-
nar qualquer difi culda-
de que impeça esse em-
presário de construir e 
dar andamento ao seu 
negócio”, comenta Hori.

Entre as ações rea-
lizadas desde janeiro 
para o desenvolvimen-
to econômico local, 
estão: pavimentação, 
abastecimento de água 

e venda de todos os lo-
tes restantes do Distri-
to Industrial, adequa-
ções no zoneamento do 
município, aumento na 
liberação de recursos 
para micro e pequenos 
empresários, criação de 
lei que agiliza a abertu-
ra de novas empresas 
(48 horas) e conclusão 
do contorno sul do anel 
viário.

O setor produtivo do 
município ainda obteve 
conquistas com a capa-
citação de profi ssionais 
pelo Time do Emprego e 
novos cursos na ETEC – 
Escola Técnica Estadual 
- e FATEC – Faculdade 
de Tecnologia.

bar tanto a população, e 
vai fi car num nível mais 
adequado para o pesso-
al [casas noturnas, ba-
res, restaurantes, etc] se 
enquadrar”.  

O produtor cultural, 
Ariel Gricio, concorda. 
“A reunião foi bem pro-
dutiva. É um passo im-
portante e tem tudo para 
ser legal o novo projeto 
de lei, porque é impos-
sível viver no dia a dia 
abaixo de 50 decibéis. 
Tem-se que superar essa 
medida para continuar-
mos produzindo arte e 
entretenimento no perí-
odo noturno”.

Para o Chefe do Le-
gislativo, Dr. Edu Fe-
nerich, que conduziu 
o encontro na ocasião, 
juntamente com os ve-
readores Samuel Cunha, 
Luís Carlos Fernandes, 
Ednei Valencio e Dona 
Cidinha, foi “uma opor-
tunidade muito interes-
sante de discutir demo-

craticamente com os 
interessados no assun-
to, na Lei do Silêncio, 
o nível sonoro que a lei 
tipifi ca como nível so-
noro proibitivo máximo 
tolerável de 50 decibéis. 
Se verifi cou, por exem-
plo, que uma disposição 
num diploma Federal, 
estabelece 10 decibéis 
a mais, quer dizer, os 
músicos tem razão nes-
se aspecto. E os verea-
dores presentes pude-
ram discutir e verifi car 
que adequando a lei já 
melhora bastante para 
trabalhar com tranqui-
lidade. Evidentemente 
que aqueles estabeleci-
mentos que produzirem 
som acima disso, medi-
dos na distância da lei, 
terão que se adequar e 
providenciar a adequa-
ção acústica que permi-
ta a saída de som permi-
tida pela lei, que vai ser 
modifi cada com toda 
certeza, atendendo in-

clusive esse novo nível 
que temos no dispositi-
vo federal que justifi ca 
plenamente essa modi-
fi cação. Portanto, é isso 
que a Câmara gosta de 
fazer. Esse debate, seja 
em que assunto for, que 
vem defender com jus-
tiça os seus legítimos 
interesses. A Câmara é 
uma caixa de ressonân-
cia, que nesses casos, 
funcionam muito bem. 
A expectativa é que a 
gente consiga solucio-
nar esse problema o 
mais rápido possível”, 
avaliou Fenerich, autor 
da matéria com os vere-
adores Dra. Andréia De-
legada e Junior De Vitto, 
aprovada em 2015.

Para o vereador Sa-
muel Cunha, “o poder 
público, a Câmara, a 
Prefeitura, tem se que 
adequar às realidades. 
Claro, não perturbando 
a população, já que o 
meu direito acaba quan-

do começa o do outro, 
é fato. Mas são deci-
béis muito baixos, onde 
conversando com pro-
fi ssionais, estudando 
essa matéria, é impos-
sível um profi ssional 
chegar a esses 50 de-
cibéis. A própria ABNT 
não fala em 50, então, 
nada mais justo do que 
a Câmara Municipal tra-
balhar para se adequar 
a essa nova realidade. 
Não atrapalhando o sos-
sego do cidadão, mas 
também dando oportu-
nidade para trabalhar, 
para o entretenimento. 
Jaboticabal é a cidade 
da música, então nós 
temos que respeitar. Te-
mos diversos músicos 
de qualidade, diversos 
técnicos de sons que sa-
bem fazer o trabalho, e 
dar oportunidade para 
que eles possam desen-
volver o seu trabalho, 
ganhar o seu ganha pão, 
e a cidade da música ter 
o seu entretenimento”, 
acredita o parlamentar.

O diálogo com repre-
sentantes do universo 
artístico e profi ssionais 
do som começou a ser 
aberto no dia 18 de ju-
lho, encampado pelos 
vereadores Beto Ariki e 
Samuel Cunha. Da mes-
ma forma, não estão 
descartadas novas reu-
niões para a discussão 
do assunto. 
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Projeto do PPA de Jaboticabal prevê arrecadação 
de R$ 1.4 bilhão em quatro anos

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal realizou 
na noite de terça-feira 
(01/08) a audiência pú-
blica para a apresenta-
ção do Projeto de Lei nº 
41/2017, de autoria do 
Poder Executivo, que 
institui o Plano Pluria-
nual (PPA) do Municí-
pio de Jaboticabal para 
o quadriênio 2018 a 
2021.

Durante a audiência, 
aberta pelo presiden-
te da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento da 
Casa de Leis, vereador 
Beto Ariki (PSL), e apre-
sentada pelo contador 
da Prefeitura Municipal, 
José Aparecido Quinti-
no, foram expostas as 
diversas ações e metas 
presentes no PPA. 

De acordo com Quin-
tino, os programas 
previstos no Plano do 
Governo contemplam 
as ações temáticas pro-
postas pelos gestores 
de cada pasta, além da 
gestão e manutenção 
da Administração Mu-
nicipal direta e indire-
ta. A estimativa total de 
receitas, prevista pelo 
Executivo de 2018 a 
2021, pode alcançar R$ 
1.4 bilhão. O montante, 
que é uma previsão de 
arrecadação baseado 
nos últimos cinco anos, 
acrescido da variação 
do IPCA, é o alicerce 
para os 48 programas 
divididos em centenas 

de atividades, além da 
previsão da reserva de 
contingência e opera-
ções especiais. 

DÚVIDAS – Ao térmi-
no da apresentação, o 
vereador Beto Ariki fez 
alguns questionamen-
tos sobre valores de re-
ferência e a posição de 
algumas ações nos pro-
gramas. “Fiz algumas 
anotações e vou pro-
curar cada pasta para 
esclarecer algumas ob-
servações. Resta a nós, 
enquanto representan-
tes da população, ir 
buscar respostas para 
que a gente consiga vo-
tar com bastante clare-
za, com bastante trans-
parência”, disse Ariki.

O presidente da ACIA-
JA, Arthur Guzzo, che-
gou a questionar se o 
Plano contempla algu-
ma ação destinada à 
segurança. “A violên-
cia tem aumentado, e 
temos um pedido da 
implantação da função 
delegada para a segu-
rança. A minha preo-
cupação é que se não 
está na pauta, é de que 
a gente fi que, na parte 
da segurança, defi citá-
rio”, alegou Guzzo. Po-
rém, segundo Quintino, 
“nada consta sobre se-
gurança propriamente 
dito”. Por outro lado, 
o vereador Luís Carlos 
Fernandes (PSC) disse 
que o atual prefeito, 
José Carlos Hori (PPS), já 

está se movimentando 
para que a implantação 
da função delegada na 
área de segurança seja 
realizada. O vereador 
João Bassi (PEN) tam-
bém questionou sobre 
a existência, ou não, de 
alguma ação específi ca 
antidroga. Neste que-
sito, o representante 
do Executivo lembrou 
que “têm as subvenções 
sociais, que não pode 
mais nominar as insti-
tuições, mas já existem 
recursos para isso”, ex-
plicou Quintino.

A audiência foi reali-
zada em cumprimento 
ao disposto na Consti-
tuição Federal de 1988 e 
de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fis-
cal e contou ainda com 
a presença dos verea-
dores Daniel Rodrigues 
(PSC), Dona Cidinha 
(PRB), Samuel Cunha 
(PSDB) e Pretto Miran-
da (PPS), membro da 
Comissão de Finanças 
e Orçamento, além de 
servidores da Casa de 
Leis e representantes 
da sociedade civil. A ín-
tegra da audiência está 
disponível na WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br). 

VOTAÇÃO – A 1ª dis-
cussão e votação da ma-
téria em plenário pelos 
vereadores na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal deve acontecer no 
dia 7 de agosto, uma 

vez que a Lei Orgânica 
Municipal prevê que a 
proposição deve ser vo-
tada até a 1ª sessão or-
dinária de agosto (Art. 
155, parágrafo 7º). 

O PPA – O Plano Plu-
rianual é um projeto de 
autoria do Poder Exe-
cutivo e deve ser apro-
vado pelo Legislativo, 

com prazos e ritos es-
pecífi cos de tramitação. 
O PPA deve ser elabo-
rado pelo Executivo a 
cada quatro anos para 
o estabelecimento dos 
programas e ações que 
a Prefeitura poderá exe-
cutar no quadriênio. 
Isso obriga o Governo a 
fazer um planejamento 

estratégico para seguir 
as diretrizes e metas 
estabelecidas no PPA e 
garante a continuidade 
de programas na transi-
ção de mandatos. O Pla-
no passa a ter vigência 
no segundo ano de um 
mandato, com término 
no primeiro ano da Le-
gislatura posterior.

Câmara de Jaboticabal participa do 21º Ciclo de 
Debates do Tribunal de Contas do Estado

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Dr. Edu Fe-
nerich (PPS), participou 
na tarde de quinta-feira 
(03/08), em Ribeirão 
Preto, do 21º Ciclo de 
Debates com Agentes 
Políticos e Dirigentes 
Municipais, promovido 
pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo. 

O encontro, realizado 
no anfi teatro da Facul-
dade de Direito da USP 
de Ribeirão Preto, teve 
como principal objeti-
vo esclarecer aspectos 
relativos à atividade da 
fi scalização exercida 
pela Corte de Contas do 
Estado, além de orien-
tar os gestores públicos 
quanto às precauções a 
serem adotadas pelos 
gestores e ordenadores 
de despesas durante a 
gestão, sobretudo nas 
áreas de planejamento, 
transparência e contro-
le interno.

De acordo com o pre-
sidente do Tribunal de 
Contas do Estado de 
São Paulo, Conselhei-
ro Sidney Estanislau 
Beraldo, prevenção é a 
palavra-chave para os 
gestores. “Na medida 
em que o Tribunal se 
dispõe a trazer seus 
técnicos, discutindo 
pontos que tem levado 
à rejeição de contas, es-
ses encontros tendem a 
reduzir e melhorar es-
tes aspectos”, garante 
Beraldo.  

Para o Chefe do Le-
gislativo jaboticabalen-
se, “a participação em 
eventos desta natureza 

é essencial na manu-
tenção e melhoria efe-
tiva dos trabalhos de 
gestão, de modo que 
a sintonia com a Corte 
de Contas é necessária 
neste trabalho de apri-
moramento das ferra-
mentas que contribuem 
para a transparência no 
uso dos recursos públi-
cos”, avalia Fenerich.

Segundo o Diretor de 
Administração, Odair 
Casari, que também 
participou do encontro, 
a atual gestão da Câ-
mara tem aprimorado 
os canais de transpa-
rência, revisto os con-
tratos existentes para 
melhor balancear o cus-
teio diante do trabalho 
prestado à sociedade. 
“Desde o começo do 
ano estamos intensi-
fi cando o processo de 
adequações na Casa, 
com destaque para o 
Portal da Transparên-
cia, que é um efi ciente 
canal de disseminação 
de informação pela in-

ternet”, acredita Casari. 
Vale lembrar que está 

disponível no Portal da 
Transparência da Câ-
mara de Jaboticabal in-
formações como Busca 
de Documentos (para 
a pesquisa de projetos 
que tramitam na Casa, 
além de atos da Mesa, 
da Presidência, Decre-
tos, indicações, entre 

outros); Contratos; Car-
gos e Subsídios; Estru-
tura Organizacional; 
Processos Licitatórios; 
o e-Sic para Acesso à 
Informação; e mais re-
centemente, a Presen-
ça dos Vereadores, as 
Contas do Executivo, o 
Boletim Diário de Caixa 
e o Relatório de Gestão 
Fiscal (estes dois úl-

timos transferidos do 
site institucional para 
o portal). O acesso está 
disponível pelo endere-
ço eletrônico www.ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br, no menu TRANSPA-
RÊNCIA PÚBLICA. “Ain-
da teremos mais no-
vidades até o fi nal de 
2017. Estamos em fase 
fi nal de elaboração um 
Projeto de Resolução 
que vai regulamentar a 
Lei de Acesso à Infor-
mação na Câmara, além 
do Projeto de Resolução 
que institui a Ouvidoria 
na Casa de Leis”, adian-
ta Casari.

Nesta seara, o presi-
dente da TCESP garan-
te que “a transparência 
contribui para que se 
tenha uma maior efi ci-
ência da aplicação dos 
recursos públicos. Que 
ela [Administração Pú-
blica] permita que a so-
ciedade acompanhe o 
que está acontecendo, 

onde o dinheiro está 
sendo gasto. Nós não 
incentivamos que se 
criem estruturas muito 
grandes, mas um ser-
vidor pode ser capaci-
tado e treinado para o 
controle interno”, ava-
lia Beraldo.

O encontro reuniu 
prefeitos, vereadores, 
agentes públicos e li-
deranças políticas de 
56 municípios jurisdi-
cionados às Unidades 
Regionais do TCESP de 
Ribeirão Preto (UR-06) e 
Ituverava (UR-17).

O CICLO – Promovido 
anualmente pelo Tribu-
nal de Contas do Estado 
de São Paulo, o Ciclo de 
Debates percorre todo 
o Estado de São Paulo 
ao longo do ano, sendo 
realizado nos municí-
pios que sediam Unida-
des Regionais do TCESP 
no interior do Estado e 
na região metropolita-
na da Capital Paulista. 

do começa o do outro, 
é fato. Mas são deci-
béis muito baixos, onde 
conversando com pro-
fi ssionais, estudando 
essa matéria, é impos-
sível um profi ssional 
chegar a esses 50 de-
cibéis. A própria ABNT 
não fala em 50, então, 
nada mais justo do que 
a Câmara Municipal tra-
balhar para se adequar 
a essa nova realidade. 
Não atrapalhando o sos-
sego do cidadão, mas 
também dando oportu-
nidade para trabalhar, 
para o entretenimento. 
Jaboticabal é a cidade 
da música, então nós 
temos que respeitar. Te-
mos diversos músicos 
de qualidade, diversos 
técnicos de sons que sa-
bem fazer o trabalho, e 
dar oportunidade para 
que eles possam desen-
volver o seu trabalho, 
ganhar o seu ganha pão, 
e a cidade da música ter 
o seu entretenimento”, 
acredita o parlamentar.

O diálogo com repre-
sentantes do universo 
artístico e profi ssionais 
do som começou a ser 
aberto no dia 18 de ju-
lho, encampado pelos 
vereadores Beto Ariki e 
Samuel Cunha. Da mes-
ma forma, não estão 
descartadas novas reu-
niões para a discussão 
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“Terapia do Riso” diverte público e chama atenção para a 
importância da autoestima 

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal recebeu, na 
terça-feira (18/07), a pa-
lestra “Terapia do Riso – 
Aprenda a Rir de Si Mes-
mo”, com a professora 
Ivone Engelmann. 

Realizada pela OAB de 
Jaboticabal, em parceria 
com a Escola do Legislati-
vo da Câmara, a palestra 
abordou a importância da 
saúde mental e da auto-
estima através da Progra-
mação Neurolinguística 
(PNL). “A gente não con-
segue mudar o sistema, a 
gente só consegue mudar 
a gente mesmo, através 
do nosso comportamen-
to”, diz a palestrante, 
cujos trabalhos têm como 
pano de fundo elevar a 
autoestima das pessoas.

Ivone afi rma que apren-
der a rir de si mesmo é 
fundamental para uma 
vida saudável. “Quando a 
gente ri da gente mesmo, 
com nossos próprios dra-
malhões, o nosso cérebro 
libera uma substância 
chamada endorfi na, nos-
so analgésico natural”, 
explica a palestrante.

Com o jargão “Porque 
lá em Mauá...”, e com 
exemplos do cotidiano, 
Ivone fez o público rir ao 
exemplifi car a importân-
cia da autoestima. “Viver 
é pagar mico. Se a gente 

Hebreus 11:6

faz, paga mico. Se a gente 
não faz, paga mico. Para 
eu rir de mim mesma, 
tive que fazer um exame 
de consciência. Não do 
que os outros fazem co-
migo, mas do que eu faço 
comigo mesma. A Terapia 
do Riso aqui proposta é 
de aprender a rir da gen-
te mesmo, porque rir dos 
outros a gente já sabe...”, 
disse Ivone.

A música é outra aliada 
de Ivone na palestra. Se-
gundo ela, “quando a gen-
te escuta a nossa própria 
voz cantando, o nosso 
cérebro libera endorfi na, 

Sem fé é impos-

sível agradar a 

Deus, pois quem 

dele se aproxima 

precisa crer que 

ele existe e que re-

compensa aque-

les que o buscam.

que é um agente fi xador 
e dá bem-estar, por isso 
que quem canta seus ma-
les espanta”. Na Terapia 
do Riso, a canção escolhi-
da é “Epitáfi o”, dos Titãs.

Ainda segundo a espe-
cialista, os pequenos de-
talhes que acontecem no 
nosso dia a dia são mais 
importantes do que ima-
ginamos. Isso porque, o 
cérebro pode ser condi-
cionado, seja para o lado 
positivo, seja para o lado 
negativo. “O nosso cére-
bro é representado por 
nossa casa física. Então 
tudo o que a gente faz 

na nossa casa física, tem 
uma relação direta com o 
cérebro. Quando eu lim-
po minha casa física, eu 
estou limpando meu cére-
bro, porque ele libera en-
dorfi na. O cérebro gosta 
de limpeza, de organiza-
ção, e com isso eu resgato 
a minha saúde mental e 
por tabela a autoestima”, 
garante a palestrante.

A galeria de fotos está 
disponível no Facebook 
da Câmara. A íntegra da 
palestra está disponí-
vel na WEBTV da Câma-
ra (tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

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

assados. Cabe 48 frangos

R$ 2.300,00

Bote infl ável para quatro pessoas

R$ 250,00

Celular (16) 9.9751-4859

(16) 3203-6247

Festival Rock Solidário reúne bandas de 
Jaboticabal e região no dia 19

Sete bandas estarão 
reunidas participando do 
Festival Rock Solidário em 
Jaboticabal. Além de apre-
sentar o melhor do rock 
em suas mais deferentes 
vertentes, todo dinheiro 
arrecadado com a venda 
de ingressos será revesti-
do para a reforma da sede 
da Associação Antialcoóli-
ca de Jaboticabal.

O festival Rock Solidá-
rio – Todos em uma só voz 
– acontece em 19 de agos-
to, na Concha Acústica, 
com participação confi r-
mada das bandas Aminas 
a Trois, Black Side, Alma-
nac Blues, Madre Cassino, 
Banda 80 90, Guiteria e 
Kolt.

“A Prefeitura de Jaboti-
cabal e o Departamento de 

Cultura não podem deixar 
de apoiar essa ação. Além 
de oferecer boa música, 
destinar todo o dinheiro 
para uma causa social é 
algo fantástico. Agora, va-
mos comprar os ingressos 
e prestigiar esse grupo 
interessado em fazer a di-
ferença em nossa cidade”, 
afi rma o diretor de Cultu-
ra, José Mário de Oliveira.

Os ingressos custam R$ 
10. “Quem quiser contri-
buir com essa boa causa e 
ainda assistir aos shows, 
pode adquirir os ingres-
sos no Auto Posto Troca, 
Bar do Sapão, Cantina Fa-
culdade São Luis, Loco 
Pepe, Studio Brunini e Tra-
ma Music Hall”, informa o 
organizador do Rock Soli-
dário, Fernando Peixinho.

Festival acontece na Concha Acústica, dia 19 de agosto, a 
partir das 15h: ingressos custam R$ 10.

Prefeitura de Jaboticabal implanta holerite on-line

A Secretaria de Admi-
nistração trabalha para 
acertar os últimos deta-
lhes na implantação do 
holerite on-line. A partir 
de setembro, todos os 
funcionários públicos 
municipais poderão con-
sultar ou imprimir o do-
cumento através do site 
www.jaboticabal.sp.gov.
br.

A iniciativa simplifi ca 

o acesso do servidor ao 
seu holerite. Por meio de 
computador, tablet, ce-
lular ou qualquer outro 
dispositivo com internet, 
podem ser realizadas 
consultas ou mesmo a 
impressão do documen-
to. “Uma importante fer-
ramenta, principalmente 
aos funcionários que tra-
balharem em repartições 
distantes do Paço Munici-

pal”, afi rma o secretário 
de Administração, José 
Vantinni Júnior.

Sustentabilidade e agi-
lidade – A prefeitura vem 
simplifi cando o acesso 
do servidor público aos 
serviços. Além do holeri-
te on-line, a Secretaria de 
Administração implan-
tou nos últimos meses o 
cartão da cesta básica.

O cartão substitui o 

antigo talão de papel 
que mensalmente era 
entregue nas reparti-
ções públicas. “O car-
tão da cesta básica foi 
implantado e aprovado 
pelos servidores. Além 
de agilizar o processo, 
também gera economia, 
pois milhares de papéis 
deixam de ser impres-
sos mensalmente”, fina-
liza Vantinni. 
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Eleições do Seprem
Interessados tiveram até  dia 1º 

para se candidatar
O Serviço de Previ-

dência Saúde e Assis-
tência Municipal – SE-
PREM, de Jaboticabal 
(SP), realizou inscri-
ções até 1º de agos-
to, dos interessados 
em integrar os con-
selhos administrativo 
e fiscal da autarquia. 
Funcionários Públicos 
ativos e aposentados 
podem participar.

Para se inscrever, 
o candidato teve de 
apresentar cópias do 
RG e holerite e com-
provar a conclusão 

Equipes do Saaej e Secretaria de Obras e Serviços Públicos resolveram 
problema crônico na rede de esgoto da Unidade Básica de Saúde

MEDILAUDO investe em laudos à distância para todo país e 
técnicos visitam Jaboticabal

Atendimento do CIAF I é 
normalizado após reparos

SAAEJ visita residências para 
substituir hidrômetros

A Secretaria de Saúde 
informa que o atendi-
mento no Ciaf I foi nor-
malizado. A unidade bá-
sica passou por reparos 
na rede de esgoto, rea-
lizados pelo SAAEJ e Se-
cretaria de Obras e Servi-
ços Públicos.

“A unidade enfrenta-
va o problema há algum 
tempo e decidimos fazer 
as mudanças necessárias 
para garantir o conforto 
da população que pas-
sa por ali e também de 
todos os funcionários. 
Agradeço a paciência dos 
usuários e informo que 
todas as consultas estão 

Estimativa é de que 
aproximadamente 20 
mil aparelhos precisam 
ser trocados.

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ja-
boticabal – SAAEJ come-
çou, no último fi nal de 
semana, uma operação 
que substituirá cerca de 
20 mil hidrômetros em 
todo o município. A tro-
ca será necessária para 
aparelhos com mais de 
cinco anos de funciona-
mento. 

“A partir deste perí-
odo, os hidrômetros 
podem apresentar pro-
blemas, com diferença 
na contagem, por exem-
plo. É importante desta-
car que o munícipe não 

sendo reagendadas”, afi r-
ma a secretária de Saúde, 

terá custo com a troca, 
exceto se o aparelho 
estiver danifi cado ou 
violado”, afi rma o presi-
dente da autarquia, An-
dré Nozaki.

A operação é intensifi -
cada aos fi nais de sema-
na e os profi ssionais do 
SAAEJ visitam as casas 
devidamente identifi ca-
dos. “A troca, geralmen-
te, é rápida. É claro que 
não sabemos a difi cul-
dade que encontrare-
mos no momento, mas 
pedimos à população 
que facilite o acesso aos 
nossos funcionários”, 
comenta Nozaki.

Para mais informa-
ções, o telefone do SA-
AEJ é o (16) 3209-9900.

Maria Angelica Dias.
Para mais informa-

ções, o telefone do Ciaf I 
é (16) 3202-8563.

Exigência: Ensino Médio completo, CPF, RG e Carteira de Trabalho no 
ato da inscrição

Inscrição para curso gratuito de manutenção 
automotiva seguiu até dia 04

Os interessados em 
participar do curso gra-
tuito de manutenção 
automotiva promovido 
pela Prefeitura de Jabo-
ticabal, em parceria com 
a Faculdade de Tecnolo-
gia – FATEC e a EBA Con-
sultoria, compareceram 
até o dia 4 de agosto no 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador – PAT.

Para se inscrever, o 
candidato teve de com-
provar Ensino Médio 
completo, idade mínima 
de 18 anos e residir em 
Jaboticabal ou região. O 
curso terá duração de 
dois meses e será reali-
zado de segunda a sex-
ta-feira, das 17h30 às 

22h30. 
“Essa é uma excelente 

oportunidade de partici-
par de um treinamento 
de qualidade gratuita-
mente. As vagas abertas, 
e a procura pelo PAT sem 
esquecer dos documen-
tos necessários. Em um 
mercado competitivo, 
dedicar-se à sua forma-
ção profi ssional é funda-
mental na hora de lutar 
por uma vaga”, afi rma o 
secretário interino de In-
dústria, Comércio e Tu-
rismo, Paulo Polachini.

O PAT fi ca no Paço 
Municipal e o horário 
de funcionamento é das 
7h30 às 16h30. O telefo-
ne é o (16) 3203-8275.

do segundo grau. O 
servidor público ati-
vo não pode estar em 
estágio probatório, ou 
seja, período em que 
passa por avaliação 
no cargo.

Serão eleitos cinco 
membros do conselho 
administrativo e três 
membros do conselho 
fiscal. As inscrições, 
das 8h às 17h, no 
próprio Seprem, que 
fica na Avenida 13 de 
maio, 530, Centro. O 
telefone de contato é 
o (16) 3202-0995.

Sem fé é impos-

sível agradar a 

Deus, pois quem 

dele se aproxima 

precisa crer que 

ele existe e que re-

compensa aque-

les que o buscam.

ONG FÊNIX

A ONG Fênix é uma Or-
ganização Não - Gover-
namental em defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania.                                                                                            
O principal compro-
misso é promover a in-
tegração de pessoas, o 
respeito à cidadania e  
incentivar a participa-
ção de todos no enfren-
tamento de doenças, 
com ações que contri-
buam  para a prevenção 
e o controle.

Tem ainda como obje-
tivo organizar pessoas, 
independente de sexo, 
orientação sexual, et-
nia, credo, convicções 
fi losófi cas, condição 
social, profi ssão, des-
de que interessadas em 
defender e promover o 
direito à liberdade da 
orientação sexual, da 
identidade de gênero 
e apoio às pessoas em 
situação de vulnerabili-
dade social.

A ONG ainda ajuda a 
todas as pessoas que 
necessitam de assis-
tência, como: cadeira 
de rodas, banho, cesta 
básica, roupas e leite, 
além de oferecer cursos 
à população carente: 
Cabeleireiro, Manicu-
re, Design de sobran-
celhas, Violão, Bordado 
em chinelos,  Tarefa di-
rigida, Alfabetização de 
adultos, Inglês, Fran-
cês, Karatê, corte de ca-
belo gratuito, além de 
atendimento psicológi-
co e jurídico, Palestras 
e ações de prevenção 
às DST’s e preconcei-
to/discriminação, Ati-
vidades físicas, Heiki, 
Biblioteca, Cine Pipoca 
(fi lme temático gratui-
to).

Rua São João, 634 – 
Aparecida

Tel.: (16) 3204-2926
Atendimento das 14 

às 18hs

E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç ÃO

Nos termos da legislação vigente e do Estatuto Partidário, fi ca 
CONVOCADA pelo presente edital o CONGRESSO MUNICI-
PAL do Partido Popular Socialista (PPS) de Jaboticabal, para o 
dia 26 de agosto de 2.017 (sábado), no período das 09:00 às 12:00 
horas na sede da Câmara Municipal de Jaboticabal, localizada na 
Rua Barão do Rio Branco, 765 - Centro - em Jaboticabal-SP, com 
a seguinte Ordem do Dia:

1) Eleição do Diretório Municipal e Comissão Executiva;
2) Outras deliberações.

Jaboticabal, 04 de agosto de 2.017

JOSÉ CARLOS HORI
PRESIDENTE

Doação vem em boa hora e ajuda no trabalho desenvolvido no local

Parceria viabiliza vermífugo gratuito para Canil Municipal

Uma das apostas para 
superar a crise econômi-
ca no país e fazer Jabo-
ticabal avançar é a par-
ceria público-privada. 
Com isso, a Prefeitura 
Municipal tem conquis-
tado resultados impor-
tantes com o interesse 
do empresariado local 
em ajudar o município. 
Na última semana, o De-
partamento de Proteção 
Animal recebeu uma doa-
ção de vermífugos da Bio-
farm, empresa fabricante 
de produtos veterinários.

“Os animais do Canil 
Municipal estavam pre-
cisando, eu pedi e a Ana 

Tereza Bellodi Bellusci, 
proprietária da empresa, 
prontamente atendeu. 
Parcerias como essa são 
muito importantes e nos 
ajudam a melhorar o tra-
balho desenvolvido”, co-
menta a diretora do De-
partamento de Proteção 
Animal, Valéria Barbieri.

A diretora destaca ain-
da o envolvimento da em-
presa com a causa. “Sem-
pre patrocinou projetos, 
é solidária com a causa. 
Posso dizer que nossos 
acolhidos do canil ganha-
ram uma dose a mais de 
cuidados. Agradeço pela 
parceria”, fi naliza.

O Departamento Mu-
nicipal de Defesa Animal 
está instalado na Incuba-
dora de Empresas, junto 
ao Departamento de Con-
trole de Vetores e Zoono-

ses. Quem quiser ser um 
parceiro auxiliando nas 
ações do departamento 
ou ajudando o canil pode 
ir até o local ou ligar no 
(16) 3203-2487.
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VENDE-SE
Uma casa no Jardim São Marcos com 03 suites, 01 quarto com banheiro, sala 
com dois ambientes, sala de TV, cozinha, área de serviço, lavanderia, área de 
lazer, churrasqueira, piscina aquecida, escritório, garagem para 04 carros toda 

coberta. A residência é completa com armários embutidos.

Tratar com Celso no telefone: (16) 9.9777-1563

Prefeitura teve papel decisivo nesta conquista

Prefeito Hori acompanha aula inaugural 
de novo curso na FATEC

Após a implantação 
no início do ano, a Fa-
tec de Jaboticabal pro-
move a aula inaugural 
do curso de Tecnólogo 
em Gestão Ambiental. 
A prova aconteceu no 
mês de julho e 40 alu-
nos integram a primeira 
turma.

O prefeito José Car-
los Hori deu boas vin-
das aos novos alunos. 
“Acompanhei de perto 
a implantação do curso 
de Tecnólogo em Ges-

tão Ambiental e fi co 
satisfeito em ver a for-
mação da primeira tur-
ma. Estou honrado pelo 
convite e agradeço ao 
empenho do secretário 
Estadual de Agricultu-
ra, Arnaldo Jardim, pelo 
apoio dado no momen-
to em que procuramos 
o Centro Paula Souza 
para solicitar a implan-
tação desse novo cur-
so”.

O tecnólogo em Ges-
tão Ambiental é um 

profi ssional que pode 
atuar tanto em empre-
sas privadas quanto em 
organizações públicas, 
como responsável por 
um Sistema de Ges-
tão Ambiental e, tam-
bém, em Organizações 
Não Governamentais 
(ONGs), em diversas 
funções como educador 
ambiental. Pode, ainda, 
atuar como profi ssional 
autônomo elaboran-
do estudos, processos, 
laudos e pareceres.
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Vagas em creches, merenda de qualidade, capacitação e valorização profi ssional 
marcaram a primeira parte do ano na Educação

Volta às aulas: segundo semestre chega impulsionado por 
conquistas e avanços na rede municipal

Os alunos da rede 
municipal de educação 
de Jaboticabal já volta-
ram para a sala de aula. 
Em 2017, o setor vem 
apresentando grandes 
conquistas e impor-
tantes avanços, e, em 
apenas sete meses, já 
faz funcionar o que fi -
cou parado nos últimos 
anos.

A cidade voltou a ser 
destaque na região, em 
abril, quando zerou 
pela primeira vez a fi la 
de espera em creches, 
que tinha mais de 770 
crianças. As famílias 
aguardavam há dois 
anos. 

Foi em 2017, tam-
bém, que a merenda 
voltou a ganhar desta-
que, com a introdução 
do fi lé de peixe no car-
dápio. O alimento é rico 
em vitaminas e nutrien-
tes. A preocupação com 
a merenda é constante 
e cerca de 80 cozinhei-
ras da rede municipal 
passaram por nova qua-

lifi cação no último mês. 
Com o início das aulas, 
as profi ssionais já estão 
colocando em prática 
as informações recebi-
das.

Os professores tam-
bém participaram de 
cursos no primeiro se-
mestre. O ponto alto da 
renovação de conheci-
mento foi o Fórum da 
Educação, que ofereceu 

programação diversi-
fi cada com palestras e 
entretenimento, em ju-
lho.

A Prefeitura também 
adequou os salários e 
a nomenclatura em car-
gos dos educadores. 
O prefeito José Carlos 
Hori determinou a com-
plementação em vários 
níveis até atingir o piso 
salarial nacional. A me-

dida benefi ciará quase 
250 educadoras infan-
tis e professores-adjun-
tos de educação básica.

“A Educação é prio-
ridade, pois isso, pre-
cisa ser tratada com 
carinho. É o que esta-
mos fazendo desde o 
início e os resultados 
já estão aparecendo. 
Todas essas conquistas 
impulsionam o início 
do segundo semestre 
e motiva toda a rede a 
contribuir com o avan-
ço de Jaboticabal”, co-
menta o prefeito Hori.

Projeto Família – Lan-
çado em julho, na 35ª 
Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Arte-
sanato, o projeto “Jabo-
ticabal em Família” fará 
parte da programação 
preparada para os mais 

de quatro mil alunos 
da rede. O objetivo é 
resgatar os vínculos fa-
miliares e fortalecer os 
valores sociais.

Para mais informa-
ções, o telefone é (16) 
3209-2469.

 ssional que pode 
empre-

em 
públicas, 

por 
Ges-
tam-

Organizações 
Governamentais 

diversas 
educador 

ainda, 
 ssional 

elaboran-
processos, 
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GAZETA ESPORTES

Município participou em 17 modalidades dos Jogos

Duas partidas de basquete estão programadas para a estreia

Corrida acontece em 10 de setembro. Inscrições podem ser feitas 
pelo e-mail: corridamottajaboticabal@gmail.com

Evento acontece dia 13 de agosto, às 9h, em frente à Fatec

Abertura dos Jogos Escolares acontece 
segunda-feira (7)

Abertas inscrições para 1ª Corrida 
Pedestre “Luiz Carlos Motta”

“Pedala Jaboticabal” convida as famílias 
para passeio ciclístico

Crianças, jovens e adul-
tos de ambos os sexos 
estão convidados para 
participar da 1ª Corrida 
Pedestre “Luiz Carlos Mot-
ta”. A prova acontece em 
10 de setembro, a partir 
das 7h30, com saída no 
Lago Municipal de Jabo-
ticabal. Podem partici-
par crianças a partir de 7 
anos.

A prova kids-infantil 
acontece às 7h30, en-
quanto a prova adulta 
está marcada para 8h30. 
“Serão várias categorias. 
Os prêmios vão desde a 
medalha de participação, 
troféus até quantias em 
dinheiro de acordo com 
categoria disputada. A se-
cretaria do Departamento 
de Esporte e Lazer está 
à disposição para mais 

informações”, afi rma o 
secretário de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins.

Participe! – As inscri-
ções devem ser feitas pelo 
e-mail corridamottajaboti-
cabal@gmail.com. Os atle-
tas das categorias kids e 
infantil devem doar cinco 
quilos de alimentos não 
perecíveis (exceto fubá e 
sal). As demais categorias 
confi rmam a participação 
com a doação de 10 qui-
los de alimentos não pere-
cíveis e R$ 20, que devem 
ser depositados em conta 
informada pela comissão 
organizadora.

A 1ª Corrida Pedestre 
“Luiz Carlos Motta” conta 
com o apoio da Prefeitura 
de Jaboticabal, Departa-
mento de Esporte e Lazer 

Na próxima segunda-
feira (7), às 15h, no Giná-
sio Municipal de Esportes 
“Alberto Botino”, será re-
alizada a abertura da 7ª 
edição dos Jogos Escola-
res, de Jaboticabal. A com-
petição envolverá quase 3 
mil alunos e 22 escolas.

O intuito é englobar toda 
a cidade. “Serão 22 escolas 
municipais, estaduais e 
particulares, num total de 
2.730 alunos participantes 
nas categorias pré-mirim, 
mirim e infantil, em dez 
modalidades”, explica a 
professora e coordenado-
ra do evento, Érica Pifer.

Duas partidas de bas-
quete darão o pontapé 
inicial na competição. No 
feminino, o Poligenes en-

e Federação do Comércio 
do Estado de São Paulo.

Para mais informações, 
o telefone de contato da 

Essa é prá anotar na 
agenda, preparar a bici-
cleta e comparecer com 
toda a família e amigos. 
Dia 13 de agosto, do-
mingo, a partir das 9h, 
acontece o “Pedala Jabo-
ticabal”. Com saída em 
frente à Fatec, o trajeto 
promete ser um gran-
de atrativo para quem 
gosta de um bom pas-
seio sobre duas rodas. O 
evento é realizado pela 
Prefeitura de Jabotica-
bal, em parceria com o 
grupo Catraca Jabotica-
bal e Faculdade de Tec-

frenta o Objetivo, enquan-
to Paulo Freire e Santo 
André medem forças no 
masculino. 

Os Jogos Escolares 
acontecem até 25 de agos-
to. As competições são 
realizadas no Ginásio de 
Esportes “Alberto Boti-
no”, EMEB Amadeu Lessi, 
Academia Cardiofísico e 
na Unesp. Crianças e ado-
lescentes de 9 a 17 anos 
disputam medalhas no 
atletismo, atletismo PPF, 
atletismo PPD, basquete, 
futsal, futebol, handebol, 
damas, karatê, voleibol e 
natação. 

Para mais informações, 
o telefone do Departa-
mento de Esporte e Lazer 
é (16) 3202-0587.

secretaria do Departa-
mento de Esporte e Lazer 
é (16) 3202-0587.

nologia - Fatec.
“A concentração no lo-

cal começa às 8h30 e ha-
verá sorteio de brindes. 
Será um evento bem le-
gal, totalmente gratuito. 
Esperamos a presença 
de todos para pedalar 
com a gente”, convida o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

A Fatec Jaboticabal 
está localizada na Rua 
Eduardo Zambianchi, 
31, Vila Industrial. Para 
mais informações, o te-
lefone é o (16) 3202-
9860.

Boa participação nos Jogos Regionais garante 
Jaboticabal nos Jogos Abertos do Interior

Sertãozinho sediou o 
maior evento esportivo 
do interior. Os Jogos Re-
gionais reuniram mais 
de 5 mil participantes, 
entre organizadores, 
técnicos, dirigentes, ár-
bitros, atletas, divididos 
em 53 delegações.

Jaboticabal participou 
em 17 modalidades. “A 
nossa expectativa foi 
superada. Consegui-
mos bons resultados e o 
principal: classifi cação 
de várias modalidades 
para os Jogos Abertos 
do Interior que acontece 
em setembro. Agradeço 
a todos os parceiros que 

contribuíram com a nos-
sa delegação”, declara o 
diretor do Departamen-
to de Esporte e Lazer, 
José Luiz Moiteiro.

A delegação de Jabo-
ticabal conquistou ín-
dices no basquetebol 
(masculino e feminino), 
atletismo, capoeira, ka-
ratê e taekwondo. “Além 
dos Jogos Abertos, Ja-
boticabal vai participar 
de outras competições 
importantes nesse se-
gundo semestre. Vamos 
apoiar e celebrar os re-
sultados conquistados 
por nossos atletas”, fi -
naliza Moiteiro.

Genaro Paschoini
OAB/SP Nº 119.416

Cobranças/Advocacia

Avenida Benjamin Constant, 653 - Centro - 
CEP 14870-140 - Jaboticabal/SP

Tel/Fax: (16) 3202-8181 e 3202-2904
gpadvogados@hotimail.com

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PRO-
CESSO Nº 0004896-67.2015.8.26.0291O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, Dr(a).SAMUEL BERTOLINO DOS SAN-
TOS, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Isotérmica 
R. J. Montagens e Isolamento Ltda, Rodovia Carlos Tona-
ni, 121, Santa Isabel - CEP.: 14.890-500, Jaboticabal-SP, 
CNPJ 04.347.386/0001-63, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de Geogas Serviços de 
Óleo e Gás Ltda, alegando em síntese: “Alega a Empresa 
Autora que, no dia 12/12/2014, equivocadamene, efetuou 
o pagamento na conta corrente da Empresa Requerida, no 
valor de R$ 242.644,35 (duzentos e quarenta e dois mil, 
seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centa-
vos), referente à prestação de serviços de isolamento térmi-
co, quando na verdade, deveria ter sido pago para a empresa 
ISOTÉRMICA – Isolação Térmica Industrial Ltda, CNPJ 
18.378.517/0001-84. A Autora entrou em contato com a Em-
presa Requerida, para solucionar a questão, porém, em res-
posta, informou que não devolveria o valor, tendo em vista 
que a empresa Requerida teria créditos a receberda empre-
sa ISOTÉRMICA– IsolaçãoTérmica Industrial Ltda,CNPJ 
18.378.517/0001-84, retendo aquele valor.”Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos  da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fl uirá após o 

decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 

em que será nomeado curador especial. Será o presente edi-

tal, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA 

MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 07 

de fevereiro de 2017.

Dia: 16 de agosto de 2017 às 14 horas 
 Local: Marginal da Via Dutra, Km 224 - Vila Augusta - Guarulhos - SP

••MONTE ALTO/SP: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 229 - B. MONTE ALTO - CASA, 98,09 M2 DE ÁREA 
TOTAL, 98,09 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 150M2 DE ÁREA DO TERRENO, CONTRATO 1444401096184 
MATRICULA Nº 26846 1° CRI MONTE ALTO/SP. COM AÇÃO JUDICIAL N. 0010509 - 70.2015.4.03.6102 
- 6VF RIBEIRÃO PRETO/SP. SEM UTILIZAÇÃO DE FGTS. (OCUPADO) - VALOR DE VENDA: R$ 147.690,33

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
1º Leilão Nº 0050/2017/CPA/BU 

Relação detalhada dos imóveis e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.caixa.gov.br/simov/
index.asp - área em especial “imóveis a venda”, “concorrências e Leilões”, “Estado de SP”. Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou 
utilizar recursos do FGTS, deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o 
caso, antes do prazo estipulado  para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão enviar até o dia 14/08/2017 aos cuidados do Leiloeiro 
cópias autenticadas do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em 
qualquer unidade da Sodré Santoro Leilões - Tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 03/2017 DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 01/2017

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 01/2017
OBJETO DO ADITAMENTO: Supressão parcial dos valores 

reservados a taxa de implantação, conversão e treinamento.
DATA DO ADITAMENTO: 03/07/2017
VALOR DA SUPRESSÃO DO ADITAMENTO: R$ 2.742,00 

(dois mil, setecentos e quarenta e dois reais)

PORTARIAS

Nº 37, DE 25 DE JULHO DE 2017 – EXONERA, a partir de 
31/07/2017, a Assessora de Gabinete HELIA BERNADETE MICHE-
LIN.

Nº 38, DE 25 DE JULHO DE 2017 – NOMEIA, a partir de 01 de 
agosto de 2.017, HENRIQUE TEL MORETTI.
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Escola do Legislativo é assunto na reunião da Rede Social de 
Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaboticabal
Na terça-feira (01/08) 

foi a vez da Escola do 
Legislativo da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal se apresentar na 
reunião realizada men-
salmente pela Rede So-
cial de Proteção dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente de Ja-
boticabal. Este foi o sé-
timo encontro do mo-
vimento em 2017, que 
é formado por repre-
sentantes da Prefeitu-
ra Municipal, Câmara 
Municipal, do Serviço 
Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (SE-
NAC) e de diversos 
segmentos da socie-
dade para a discussão 
de ações em defesa 
dos diretos das crian-
ças e adolescentes. A 
próxima reunião está 
marcada para o dia 5 
de setembro, no Lar do 
Caminho, e é aberta a 
toda comunidade.

De acordo com a di-
retora da Escola do 
Legislativo (EL), Silvia 
Mazaro, a participação 
da EL na Rede foi para 
“explicar como funcio-
na o Legislativo, qual o 
papel da Escola do Le-
gislativo dentro e fora 
da Câmara, e também 
para apresentar o Par-
lamento Jovem, que é 
o carro-chefe da Escola 
e uma das atividades 
voltadas para o públi-
co jovem”.

Para a conselheira 
tutelar, e uma das arti-
culadoras da Rede em 
Jaboticabal, Luciene 
Borges Giz, as reuniões 
mensais são importan-
tes para que as pesso-
as possam conhecer 
os equipamentos exis-
tentes no município, 
e, assim, fazer correta-
mente os encaminha-
mentos de casos en-
volvendo, sobretudo, 
criança, adolescentes e 
idosos. “Todo o mês fa-

zemos a reunião e um 
equipamento se apre-
senta. Assim, cada par-
te da sociedade sabe 
onde pode recorrer 
quando precisar, por-
que sabe a função e o 
que cada equipamento 
faz”, conta Luciene. Ela 
acredita ainda na con-
tribuição da Rede para 
a diminuição da judi-
cialização de proces-
sos. “Quando uma pes-
soa tem conhecimento 
de onde ela deve pro-
curar ajuda, ou sabe 
encaminhar um caso 
para o local que pode 
resolver o problema, 
acaba contribuindo 
para a sua resolução. 
Por vezes, o caso nem 
precisa chegar ao Judi-
ciário”, conta Luciene.

As reuniões aconte-
cem toda a primeira 
terça-feira de cada mês 
em diferentes espaços 
da cidade e é aberta a 
qualquer pessoa que 
queira conhecer melhor 
os segmentos da socie-
dade e qual a função 
que cada uma desem-
penha na comunidade.

O Parlamento Jovem 
É um projeto aparti-

dário da Escola do Le-
gislativo voltado para 
alunos do 1º ano do 
Ensino Médio de es-
colas públicas e pri-
vadas do município e 
realizado anualmente. 
O objetivo é estimular 
a participação políti-
ca dos adolescentes 
e fortalecer o proces-
so democrático, além 
de mostrar na prática 
como funciona o Poder 
Legislativo, qual o pa-
pel do vereador, entre 
outros.

A Rede Social
Criada em 2010 e 

premiada em 2015 
pelo Movimento Na-
cional de Direitos Hu-
manos (MNDH), na 
categoria “Ações e Ex-

periências”, a Rede é 
uma troca de experiên-
cia entre vários órgãos 
e entidades de Jabo-
ticabal para atuar de 
forma preventiva com 

••MONTE ALTO/SP: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 229 - B. MONTE ALTO - CASA, 98,09 M2 DE ÁREA 
TOTAL, 98,09 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 150M2 DE ÁREA DO TERRENO, CONTRATO 1444401096184 
MATRICULA Nº 26846 1° CRI MONTE ALTO/SP. COM AÇÃO JUDICIAL N. 0010509 - 70.2015.4.03.6102 

VALOR DE VENDA: R$ 147.690,33

aixa.gov.br/simov/
 com financiamento, ou 

o 
/2017 aos cuidados do Leiloeiro 

er entregues em 

encaminhamentos e 
ações que garantam 
direitos fundamentais 
previstos em lei para 
crianças e adolescen-
tes. É um movimen-

to de conscientização 
da responsabilidade 
do Poder Público, da 
sociedade civil para 
transformar em rea-
lidade os direitos de 

proteção da criança e 
adolescente. As reuni-
ões ocorrem toda pri-
meira terça-feira de 
cada mês, aberta ao 
público.

PPA e REFIS Municipal serão votados na 
próxima segunda-feira (07/08)

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal vota na 
próxima sessão ordiná-
ria, no dia 07 de agos-
to, o Projeto de Lei nº 
41/2017, de autoria do 
Poder Executivo, que 
institui o Plano Pluria-
nual (PPA) do Municí-
pio de Jaboticabal para 
o quadriênio 2018 a 
2021. A matéria será 
a única apreciada na 
Ordem do Dia da ses-
são ordinária, confor-
me prevê o Regimento 
Interno da Casa (Art. 
222). A sessão come-
ça às 20 horas, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

Ainda na segunda-

feira, em regime de 
urgência, serão apre-
ciados em sessão ex-
traordinária já convo-
cada, a 1ª discussão e 
votação do Projeto de 
Lei Complementar nº 
09/2017, que altera os 
artigos 320, 321 e 322 
da LC 07/1992 – Códi-
go Tributário Municipal 
e cria o artigo 322-A do 
mesmo diploma legal; o 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 10/2017, que 
institui o “Programa de 
Recuperação Fiscal – 
REFIS” do Município de 
Jaboticabal; e o Projeto 
de Lei nº 47/2017, que 
dispõe sobre a criação 
do Conselho Municipal 
de Regulação e Contro-
le Social.

TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 03/2017 DO PREGÃO 

: Supressão parcial dos valores 

: R$ 2.742,00 

a partir de 
 HELIA BERNADETE MICHE-

a partir de 01 de 
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Local tem se destacado por aliar cultura e ajuda ao próximo

Com apresentações em alta, Concha Acústica de 
Jaboticabal torna-se sinônimo de solidariedade

A importância da 
Concha Acústica “Lions 
Club de Jaboticabal” na 
história do município 
é inegável, acumulan-
do apresentações his-
tóricas em quase 40 
anos de existência. Em 
2017, o local tem re-
gistrado um crescente 
número de atrações e 
passou a ser uma im-
portante ferramenta 
no exercício da solida-
riedade.

No primeiro semes-
tre, a Concha contabi-
lizou dez eventos e em 
agosto estão progra-
mados mais seis. A re-

alização só é possível 
devido ao empenho do 
Departamento Muni-
cipal de Cultural, que 
tem conseguido reali-
zar parcerias e apoia-
do iniciativas de Jabo-
ticabal e região.

“Como a Concha é 
um dos equipamentos 
culturais pertencen-
tes ao departamento, a 
cessão dela é feita em 
parceria, muitas ve-
zes, apoiando a vinda 
desses eventos. Tudo o 
que tem sido realizado 
nesses sete meses, é 
graças ao prefeito Hori 
e ao secretário de Edu-

cação, Adilson Martins. 
Eles deram liberdade, 
não só na Concha, mas 
também na Biblioteca, 

no Museu e nas ativi-
dades que temos leva-
do aos bairros”, afi rma 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Além de transmitir 
conteúdo para quem 
participa, os eventos 
também tem consegui-
do ajudar quem preci-
sa. “Parte da bilheteria 
é revertida em produ-
tos ou a arrecadação 
deles na entrada da 
apresentação e rever-
tida para entidades 
assistenciais previa-
mente escolhidas ou 
diretamente ao Fundo 
Social”, explica Olivei-
ra.

Para fi nalizar, o di-
retor analisa a impor-

tância do exercício da 
solidariedade por meio 
de atividades cultu-
rais. “Podemos afi rmar 
que esses eventos são 
apoiadores das ativi-
dades do Fundo Social. 
Sabemos das difi culda-
des que hoje passam 
as prefeituras em todo 
o Brasil, entidades e 
famílias em geral. E 
quando você consegue 
leite, alimentos, entre 
outros produtos, não 
tem preço que pague”, 
fi naliza.

Confi ra a programa-
ção de eventos de agos-
to na Concha Acústica:

Dia 01 – VII CBBiomet 
- Congresso Brasileiro 
de Biometeorologia, 

Ambiência, Comporta-
mento e Bem-estar ani-
mal

Dia 05 – Daniel - 
Apresentação de Dan-
ças da Igreja do Evan-
gelho Quadrangular

Dia 11 – Somos tão 
jovens – Tributo à Le-
gião Urbana

Dia 12 – Celebração 
de 500 Anos da Refor-
ma Protestante

Dia 19 – Festival 
Rock Solidário – em 
prol da Associação An-
tiAlcoólica

Dia 26 – Espetáculo 
Viola Enluarada – Proac 
SP

Para mais informa-
ções o telefone é o (16) 
3202-9860.


