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Dinheiro é essencial para manter a infraestrutura e serviços 
públicos, como  saúde, limpeza, asfalto, escolas e creches

Inadimplentes devem R$ 100 milhões 
à Prefeitura de Jaboticabal

Hori 
acompanha 

Alckmin 
na região 
e solicita 
centro de 
eventos e 

terminal de 
transporte

Parque 1º de Maio 
deve ser um dos 

bairros benefi ciados

Jaboticabal 
sedia 34ª 
Exposição 

Nacional de 
Orquídeas
Evento acontece na 

Estação de Eventos Cora 
Coralina; entrada é franca

Distrito recebe 
melhorias 
nas áreas 

verdes, guias e 
calçamentos

Prefeitura 
realiza 

operação de 
limpeza em 
Lusitânia

Se adequar 
às políticas 

de segurança 
alimentar é o 
primeiro passo

Jaboticabal 
estuda a 

implantação 
do 

Banco de 
Alimentos

Campeonato 
Municipal 
de Futebol 

começa 
dia 27

VII Fórum da Rede Social de Proteção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente reúne diversos segmentos

Centro de Lazer Edson Martini recebeu estrutura especial 
para o evento que reuniu bom público
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Jaboticabal sedia 34ª Exposição 
Nacional de Orquídeas

Prefeitura de Jaboticabal convida empresários 
para evento do Desenvolve São Paulo

Capacitação para chefes e diretores da SAAMA e 
Obras abordou o tema “Como ser um líder”

Prefeitura realiza Audiência Pública

A Prefeitura de Ja-
boticabal e a Associa-
ção Jaboticabalense 
dos Orquidófilos re-
alizam a 34ª Exposi-
ção Nacional de Or-
quídeas. A abertura 
da exposição será no 
dia 1º de setembro, às 
18h. O público poderá 
apreciar e adquirir as 
flores até o dia 03 de 
setembro, na Estação 
de Eventos Cora Cora-
lina. 

Confira a programa-
ção completa:

Dia 1º de Setembro – 
Sexta-feira

8h às 12h – Recebi-
mento de plantas

13h – Início do jul-
gamento das plantas

18h às 20h – Visita-
ção pública

Dia 2 de Setembro – 
Sábado

9h às 20h – Visita-
ção pública

15h – Curso sobre 
cultivo de orquídeas, 
com Francisco Cândi-
do Paula Filho

Dia 3 de Setembro – 
Domingo

9h às 17h – Visita-

Dando seguimento a 
um conjunto de ações 
para estimular o setor 
produtivo, uma parce-
ria entre Prefeitura de 
Jaboticabal e Governo 
do Estado traz para o 
município o programa 
Desenvolve SP. O even-
to, com workshop e 
atendimentos, ocorre 
quarta-feira (30), das 
8h30 às 17h, na Asso-
ciação Comercial, In-
dustrial e Agronegócio 
de Jaboticabal – ACIAJA. 
Para participar, o inte-
ressado deve se cadas-
trar no site https://goo.
gl/6doPgu ou pelo tele-
fone (16) 3203-8014.

Um dos objetivos da 
vinda do Desenvolve SP 
para Jaboticabal é auxi-
liar os empresários do 
Distrito Industrial “José 
Aparecido Tomé” a 
construir seus galpões 
e dar andamentos aos 
seus negócios. Entre as 
vantagens oferecidas 
pelo banco estão os ju-
ros baixos e a liberação 

Aproximadamente 35 
funcionários das secre-
tarias de Obras e Servi-
ços Públicos e Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente parti-
ciparam de uma capa-
citação que abordou o 
tema “Como ser um lí-
der”.

“A iniciativa serve 
para melhorar o am-
biente de trabalho e 
mostrar o papel de um 

A Prefeitura de Ja-
boticabal, através da 
Secretaria da Fazenda, 
convida toda população 
para Audiência Pública 
do Município, relativa a 
elaboração e discussão 

da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) para 
2018, que será realiza-
da na terça-feira (29), 
às 9h, na Câmara Muni-
cipal.

A audiência atende 

Evento acontece na Estação de Eventos Cora Coralina; entrada é 
franca

Programação acontece quarta-feira (30), a partir das 8h30, na ACIAJA

Profi ssionais das duas pastas aprenderam mais sobre o tema, principalmente 
em como melhorar o ambiente de trabalho em momentos adversos

a Lei Complementar 
nº 101/2000, que dis-
põe sobre a Transpa-
rência da Gestão Fis-
cal.

Mais informações (16) 
3209-3322.

carias, 
a tua oração foi ouvida, e 
Isabel, 
luz 
o nome de João. Que boa 
notícia, 
dos 
poderá 
mente 
Zacarias 
mas 
na 
veio 
ta, 
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FIQUE SABENDO

ção pública
9h – Curso básico de 

cultivo, com Luciano 
Ribeiro e o engenhei-

ro Agrônomo Nuno Al-
bergaria

16h30 – Encerra-
mento da exposição

de recursos que podem 
chegar a R$ 1 milhão.

“A prefeitura vem 
criando um ambiente 
de negócios. Regula-
rizamos a questão do 
alvará em 48 horas, 
fi zemos algumas alte-
rações no zoneamento 
para permitir a abertu-
ra de novas empresas, 
fi nalizamos a estrutura 

do distrito e todos os 
terrenos foram vendi-
dos. Agora vamos es-
timular a materializa-
ção desses negócios”, 
afi rma o secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, Paulo Pola-
chini. 

Para mais informa-
ções o telefone é (16) 
3203-8014.

líder principalmente 
nos momentos mais 
adversos. A capacita-
ção foi realizada por 
funcionários do Depar-
tamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura, 
sem custos ao municí-
pio, e com toda quali-
dade e conhecimento 
necessários”, afi rma o 
secretário de Obras e 
Serviços Públicos, José 
Carlos Abreu.

O objetivo é que to-
das as secretarias par-
ticipem do projeto. “Os 
funcionários envolvi-
dos na capacitação são 
capacitados e estão 
dispostos a colaborar 
com o bem-estar de 
nossos líderes. Todo 
projeto de incentivo 
será sempre bem-vin-
do”, declara o secretá-
rio de Administração, 
José Vantini Júnior.

Laboratório Municipal volta 
a funcionar normalmente

A Secretaria de Saúde 
informa que após pro-
blemas com a rede de 
computadores, o Labo-
ratório Municipal voltou 
a funcionar normalmen-
te a partir do dia 25.

O laboratório realiza 
diversos exames hor-

monais e bioquímicos, 
gratuitamente, como 
hemogramas, hemato-
logia, bioquímica, para-
sitologia, microbiologia 
e sorologia para sífi lis, 
hepatites, tiroide, HIV, 
colesterol, glicemia, ci-
tomegalovirose, toxo-

plasmose. O horário da 
coleta acontece das 7h 
às 9h.

O prédio está localiza-
do na Avenida General 
Glicério, 823 – Centro. 
Mais informações pelo 
telefone: (16) 3202-
1343. 
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Prefeitura realiza Audiência Pública

Unidos contra o greening

O greening destacada-
mente tem comprometido 
gravemente a nossa produ-
ção de citros. Agora esta-
mos nos unindo todos, setor 
público e privado, todos os 
elos da cadeia produtiva em 
uma campanha para aumen-
tar a sanidade dos nossos 
frutos e diminuir a incidên-
cia de um dos principais 
problemas de nossa citricul-
tura. Em parceria com o Fun-
decitrus (Fundo de Defesa 
da Citricultura), a Secretaria 
de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Pau-
lo seguindo a diretriz do go-
vernador Geraldo Alckmin, 
lançou a hashtag #unidos-
contraogreening para mobi-
lizar todos, de produtores a 
consumidores, a enfrentar 
este mal que azeda nossa 
produção.

O greening -ou huanglon-
gbing (HLB) - é um proble-
ma de todos, não apenas do 
produtor ou da indústria de 
suco. Ataca a fruta, força a 
erradicação da planta, dimi-
nui os ganhos do produtor e 
compromete a qualidade de 

90% e a produtividade foi 
reduzida quase à metade: 
de 40 para 23 toneladas por 
hectare.

O manejo integrado é a 
forma mais efi ciente de com-
bate e deve ser feito simul-
taneamente por todos os 
citricultores de uma mesma 
região, que devem tomar 
medidas como a inspeção 
frequente de todas as plan-
tas do pomar, erradicação 
das árvores com sintomas 
e monitoramento e controle 
do psilídeo, que é o vetor da 
doença.

A Secretaria de Agricultu-
ra, através do nosso Centro 
de Citricultura “Sylvio Mo-
reira” e de nossos Institutos 
de pesquisa, pela Coordena-
doria de Assistência Técnica 
Integral (Cati), que cuida da 
nossa extensão rural, estará 
mobilizada nesta campanha.

É preciso estar atento tam-
bém à aquisição de mudas 
sadias, produzidas em vi-
veiros protegidos com telas 
anti-afídicas, cadastrados na 
nossa Coordenadoria de De-
fesa Agropecuária (CDA) do 
Estado de São Paulo - além 
da eliminação das plantas de 
falsa-murta, hospedeira do 
psilídeo e das bactérias do 
HLB.

Nosso citricultor sabe da 
importância de realizar este 
trabalho. É preciso união 
porque um pomar sadio ne-
cessita de uma vizinhança 
também sadia para assim se 
manter. De nada adianta al-
guns tomarem os cuidados e 
serem prejudicados pela fal-
ta de atenção de outros.

Para intensifi car estas 
ações, criamos um Grupo de 

uma citricultura exemplar, 
que quebra recordes de ex-
portação e move a engrena-
gem da geração de empregos 
no Brasil.

Somos responsáveis por 
61% da produção mundial de 
suco de laranja, movimen-
tando US$ 14 bilhões anuais 
em uma cadeia produtiva 
que gera US$ 189 milhões 
em impostos. Entre os me-
ses de julho de 2016 e junho 
de 2017, a citricultura pau-
lista e do Triângulo Mineiro, 
o maior parque citrícola do 
mundo, gerou um total de 
45.508 empregos diretos, 
com saldo positivo de mais 
de 3 mil postos de trabalho 
com relação à safra passada.

De acordo com o mais re-
cente levantamento do Fun-
decitrus, 17% das plantas 
do parque citrícola de São 
Paulo estão afetadas, o que 
corresponde a 32 milhões 
de árvores - com incidência 
maior nos pomares acima de 
10 anos (22%). O mesmo es-
tudo identifi cou que, quanto 
menor a propriedade, maior 
a incidência.

Assim, devemos ampliar 
as boas práticas de manejo, 
que já têm seus ganhos práti-
cos comprovados, e continu-
ar apoiando o pequeno pro-
dutor em busca de sanidade 
para que a produtividade 
continue avançando, como 
subiu de 22 para 38 tonela-
das por hectare desde a safra 
2005/2006.

O descuido tem alto preço, 
a exemplo do que houve na 
Flórida, nos Estados Unidos, 
onde essas práticas não fo-
ram adotadas e a incidência 
do greening ultrapassa os 

Trabalho de Combate ao Gre-
ening com a participação de 
profi ssionais da Secretaria-
de Agricultura responsáveis 
por extensão rural, pesquisa 
e defesa agropecuária para 
discutirmos o problema sob 
vários ângulos.

Também participam parte 
representantes do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Sindi-
cato Nacional da Indústria de 
Produtos para Defesa Vegetal 
(Sindiveg), Associação Brasi-
leira de Citros de Mesa, Asso-
ciação Brasileira de Citricul-
tores (Associtrus) e Grupo de 
Consultores em Citros (Gcon-
ci).

Esta congregação de es-
forços possibilitará e o in-
centivo de pesquisas e o 
desenvolvimento de ações 
sanitárias de forma mais in-
tegrada para que a informa-
ção alcance nosso citricultor. 
O principal foco é contro-
le da doença em áreas sem 
manejo, redução das fontes 
de contaminação e ações de 
conscientização.

Enquanto fazemos nossa 
parte no campo, a população 
urbana deve valorizar a ca-
pacidade nutritiva do nosso 
suco de laranja acompanhan-
do a iniciativa pela internet 
no site www.unidoscontrao-
greening.com.br ou no Face-
book da Secretaria (/Agricul-
turasp) e do Fundecitrus (/
Fundecitrus).

A manutenção da citricul-
tura brasileira no topo do 
mundo depende da união 
dos elos do setor citrícola e 
da sociedade. É preciso que 
estejamos #unidoscontrao-
greening.

MAS O ANJO? 

Mas o anjo lhe disse: Za-
carias, não temas, porque 
a tua oração foi ouvida, e 
Isabel, tua mulher, dará a 
luz um fi lho, e lhe porás 
o nome de João. Que boa 
notícia, que ele recebeu 
dos céus. Você também 
poderá receber, basta so-
mente fi car em oração. 
Zacarias nunca desistiu, 
mas sempre perseverou 
na oração.Quando o anjo 
veio lhe trazer a respos-
ta, ele não acreditou, por-

do e dizendo: olha quanto 
tempo estamos servindo a 
Deus, fi elmente. Ele, nem 
sequer tem se lembrando 
de nós? Será que realmen-
te Deus existe? Porque se 
Ele existisse, com certe-
za, Ele nos daria um fi lho. 
Enfi m, isso é que muitas 
pessoas fazem, sem re-
almente conhecer este 
Deus Maravilhoso. Elas 
preferem crer naquilo que 
o inimigo está dizendo e 
fazendo, do que nas pro-
messas do Senhor, esse 
Deus que nunca perdeu 
uma batalha. Zacarias, 
mesmo não recebendo 
a benção, não deixou de 
servir a Deus.Eles não fi -
caram atrás das bênçãos, 
mas tinham o prazer de 
andar na presença do Se-
nhor e de Adorá-Lo em 
Espírito e em verdade. 
Quando o anjo lhe trou-

que já era de idade e sua 
mulher também. Deus 
não está olhando quan-
tos anos você tem, nem 
quanto tempo se passou. 
O que Ele te prometeu, Ele 
cumprirá na sua vida. Ele 
é fi el. Continue perseve-
rando na oração, mesmo 
que o inimigo lhe diga que 
Deus se esqueceu de você 
e que não adianta você fi -
car orando. Deus não vai 
lhe responder: você está 
perdendo seu tempo... 
O inimigo tem enganado 
muitas pessoas com esses 
pensamentos negativos. 
Porque ele sabe que se 
você fi car fi rme e resistir 
até o fi m, você receberá 
muito mais do que tem 
pedido ou pensado. Ima-
gina se Zacarias e Isabel 
tivessem desistido de ser-
vir ao Senhor, e fi cassem 
murmurando e reclaman-

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Em vários cursos de 
Liderança que participei 
fala-se sobre temas im-
portantes para o desen-
volvimento de relações 
duradouras e de equipes 
produtivas como percep-
ção, comunicação e feed-
back. Hoje aplico através 
da prática com a Música o 
assunto também agrega-
dor às boas práticas pouco 
explorado de forma legí-
tima alinhadas ao mana-
gement 3.0 e Ind. 4.0 por 
pessoas e organizações: o 
autoconhecimento.

Muitas vezes nos de-
paramos com situações 

do tipo: “A pessoa é mui-
to boa no que faz, mas, 
não teve sorte na vida”; “ 
A pessoa é competente, 
mas, é muito arrogante”; 
“A pessoa sabe fazer, mas, 
é inseguro”; entre outras.

Existem diversas par-
ticularidades que podem 
se transformar em obs-
táculos na vida pessoal e 
profi ssional se não forem 
tratadas.

Diante do paradigma 
comportamental na socie-
dade que vivemos, a for-
ma como nós percebemos 
e a forma como somos 
percebidos são diferen-

tes, e estima-se que é vá-
lido também para marcas 
e empreendimentos em 
relação ao público alvo. 

Quanto maior o grau de 
autoconhecimento, maio-
res são as possibilidades 
de alcançarmos nossos 
objetivos, pois, o equilí-
brio pessoal é promotor 
de harmonia pessoal e co-
letiva.

A forte tendência de o 
ser humano construir re-
lações e resultados, gera 
requisitos para Gestão 
de Mudanças o que fruti-
fi ca resistência, confl itos, 
competições desnecessá-

rias e perda de espaço no 
mercado.

O Curso de Música 
como Ferramenta para o 
Autoconhecimento é um 
convite para refl etir sobre 
o impacto que o autoco-
nhecimento pode trazer 
para:

• Vida pessoal,
• O fator motivacional, 
• Às relações pessoais e 

profi ssionais, 
• A carreira e às organi-

zações. 
Ultrapassar barreiras 

emocionais proporciona 
resultados melhores para 
a vida pessoal e para a 
carreira, além de contri-
buir para a eliminação de 
fatores que desmotivam o 
cotidiano. Quanto maior a 
percepção de si próprio, 
de como se é percebido 
maior será o poder comu-
nicação, evolução e desen-
volvimento interpessoal. 
O autoconhecimento é o 
diferencial de rendimen-
to e competitividade para 
pessoas e organizações, 
uma ferramenta impres-
cindível para aproximar o 
sonho da realidade. 

Facilitador: Urbano Ro-
cha (Graduado em Música, 
MBA Gerenciamento de 
Projetos PMI, pós-gradu-
ado Management BI, MBA 
Agribusiness Marketing 
Facilitator, Psicoterapeu-
ta Holístico (Psic. Cognit. 
Comport.), Precursor da 
Musicoterapia Holística). 

xe a boa notícia, ele fi cou 
paralisado, porque  não 
estava esperando naquele 
momento, estava somen-
te Adorando a Deus. Eles 
tiveram um fi lho que foi 
uma grande benção. João 
Batista, que preparou o 
caminho para o Nosso Se-
nhor Jesus Cristo. Se você 
ainda não recebeu a sua 
benção, não desista! Por-
que no tempo certo, que 
é o tempo de Deus, você 
receberá, não somente 
o que você tem pedido, 
mas até o que não pediu. 
Deus é fi el  (Leia Lucas 1;5 
). 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. facebook cate-
dral_dopovodedeus@hot-
mail.com

 PROFESSOR BENÊ

REENCONTRAR-SE 

Todos temos o direito 
de tentar uma segunda 
chance  para ser feliz.

Lembro-me sempre 
de meus antigos alunos, 
quando sorridentes en-
contram-me e exclamam 
“CARPE DIEM”! Ignoro se 
meu curioso leitor conhe-
ce essa expressão latina 
equivalente ao nosso di-
zer: “não fi que  sonhan-
do, nem desanime pois 
em nosso lusitano idíoma 
equivale; “VOCÊ, HOJE É 
O CONSTRUTOR DE SEU 

AMANHÃ”!
Você está duvidando 

que o sol do futuro está 
hoje em suas mãos?

Tente uma correção no 
seu modo de agir, para su-
perar as difi culdades que 
se projetam para impedir 
a realização de seus so-
nhos.

Caso necessário, dê a 
você mesmo nova  opor-
tunidade, pois a vida cor-
reta está à sua frente.

Vida futura, amor e fa-
mília, qualidade de vida, 
superação das difi cul-
dades; coragem de au-
tocorreção; verdadeira 
vocação. Mesmo que os 
dragões embaralhem seus 
passos e que uma mudan-
ça correta ajude a escre-
ver uma nova história da 
sua vida, certamente um 
esquema novo o ajudará 
a conquistar a felicidade 
em plenitude!

ro Agrônomo Nuno Al-

16h30 – Encerra-

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 684, DE 22 DE AGOSTO DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 

Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-

mara Municipal na Sessão Ordinária realizada 

dia 21 de agosto de 2017, aprovou e nos termos 

do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 

de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao Senhor Pr. Da-

niel José de Oliveira e dá outras providências.

Autoria: SAMUEL CUNHA

Art. 1° Fica outorgado ao Senhor Pr. Daniel José de Oliveira o 

título de Cidadão Jaboticabalense.

Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão So-

lene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada 

pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente De-

creto-Legislativo correrão por conta de verba própria consignada em 

orçamento vigente.

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

publicação.

Jaboticabal, 22 de agosto de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-

mara Municipal de Jaboticabal, aos 22 de agosto de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 287/2017) 

(Projeto de Decreto-Legislativo nº 17/2017) 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº  02/2017

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboti-

cabal, no uso das atribuições que lhe compete 

a legislação vigente,

Compõe a Comissão para a escolha de 100 (cem) pessoas 

que receberão a medalha comemorativa pelos 100 anos da Escola 

Estadual “Aurélio Arrobas Martins”, no ano de 2017, em data a ser 

 !"#$ %&'(')!*!)$ %'+,-$../,'"+%)0'%..$-'+,-1,.2%3

Dr. Edu Fenerich - Presidente da Câmara  Municipal de Jabo-

ticabal.

Andrea Cristiane Fogaça de Souza Nogueira - Vereadora na 

Legislatura 2013/2016 e Autora da Propositura.

Adriano Carlos Fernandes - Diretor da Escola Estadual “Au-

rélio Arrobas Martins”.

Angelo Benetti - Vice-Diretor da Escola Estadual “Aurélio Ar-

robas Martins”.

Andrea Aparecida Ferreira de Souza - Professora Mediadora 

Escolar.

Jaboticabal, 16 de agosto de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2.017 - REGISTRO DE PRE-
ÇOS para aquisição de gêneros alimentícios, materiais e utensílios de 

+,1%4'+,#*,)-!'!.1!+$"+%56!.'+,#.2%#2!.' ,'(#!7,'8' ,'9 $2%:

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da 

Câmara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 ho-

ras às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site                                         

www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

DATA FINAL ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 12/09/2017, 

até às 14:00 horas.

INÍCIO DA SESSÃO: Dia 12/09/2017, às 14:00 horas, na Sala 

de Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal

PORTARIA

Nº 43, DE 24 DE AGOSTO DE 2017 – CONCEDE 45 (quarenta e cin-

co) dias de Licença Prêmio, em pecúnia, referente ao período aquisi-

tivo de 01/07/2012 a 30/06/2017, à servidora SOLANGE MARY FER-
NANDES.

Laboratório Municipal volta 
a funcionar normalmente

plasmose. O horário da 
coleta acontece das 7h 

O prédio está localiza-
do na Avenida General 
Glicério, 823 – Centro. 
Mais informações pelo 
telefone: (16) 3202-

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
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CIAF 7 envolve a comunidade com atividades especiais

Buscando maior in-
teração e melhora na 
qualidade de vida da 
comunidade, o Centro 
Integrado de Atendi-
mento à Familia – CIAF 
do bairro COHAB IV 
tem realizado ações 
periódicas. Esta sema-
na, aula de dança e pa-
lestra sobre prevenção 
de doenças atraíram 
participantes.

“São atividades esti-
muladas pela equipe 
da Estratégia de Saúde 

da Família – ESF. Além 
de promover qualida-
de de vida, ajudam 
a fortalecer vínculos 
com a comunidade”, 
comenta a secretária 
de Saúde, Maria Angé-
lica Dias. 

Segundo Jussara 
Malerba, enfermeira e 
coordenadora de equi-
pe da ESF, os usuários 
da unidade tem aderi-
do às ações em bom 
número. “O pessoal 
participa bem. Toda 

semana temos feito 
algo. A divulgação é 
feita por meio de vi-
sitas realizadas pelos 
agentes de saúde e 
cartazes”, explica.

Além da COHAB IV, 
moradores dos bair-
ros Boa Vista e Vale do 
Sol tem se envolvido 
nas atividades.

O CIAF 7 está locali-
zado na Rua São João, 
3051. O telefone de 
contato é (16) 3202-
4200.

Parceria com ONG Fenix disponibiliza 30 novas 
vagas no Time do Emprego

Uma parceria entre a 
Prefeitura de Jabotica-
bal e a ONG Fenix ofe-
rece vagas para mais 
uma turma do Time do 
Emprego. Os interessa-
dos devem procurar a 
sede da ONG na Rua São 
João, 634 - Aparecida. 
O início das aulas está 
previsto para o dia 12.

Por meio de encon-

tros semanais, facili-
tadores treinados pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
vão preparar os interes-
sados para entrevistas, 
elaboração de currícu-
los e informar sobre os 
melhores locais para 
procurar vagas. “Uma 
excelente oportunidade 
para quem procura uma 

nova oportunidade no 
mercado de trabalho”, 
afi rma o secretário in-
terino de Indústria, Co-
mércio e Turismo, Pau-
lo Polachini.

Os participantes rece-
bem gratuitamente todo 
material didático. Para 
mais informações, o tele-
fone de contato da ONG 
Fenix é (16) 3204-2926. 

Educação reuniu professores para capacitação e 
apresentação de resultados

A Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio da Secretaria 
de Educação, realizou na 
última semana mais uma 
reunião de capacitação da 
plataforma Khan Acade-
my. O encontro aconteceu 
na EMEB Amadeu Lessi.

“Além de explorar a 
plataforma, foram apre-
sentados os resultados 
do 1º semestre. Estamos 
trabalhando forte para 
continuar investindo em 
capacitação para nossos 
professores no segundo 
semestre”, afi rma o secre-
tário de Educação, Adilson 

Martins.
O Khan Academy é o 

maior site para aprender 
matemática do mundo, 
com videoaulas e exercí-
cios que podem ser aces-
sados a qualquer hora do 
dia. A plataforma reconhe-
ce quais habilidades o alu-
no domina e quais ainda 
precisa praticar.

Criado em 2006 pelo 
educador americano Sal-
man Khan, o site dá ao 
professor acesso imediato 
ao desempenho de seus 
alunos. Em 2014, a Khan 
Academy passou a ser tra-

Tema do encontro, plataforma Khan Academy auxilia no desenvolvimento de habilidades matemáticas

Aulas acontecem na sede da ONG a partir de 12 de setembro; inscrições estão abertas e qualquer pessoa pode participar

duzida para o português 
pela Fundação Lemann e, 
desde então, tem ajudado 
mais de 5 milhões de bra-
sileiros a desenvolverem 
suas habilidades de mate-
mática de forma divertida 
e sem barreiras.

Em 2014, a KhanAcade-
my passou a ser traduzida 
para o português pela Fun-
dação Lemann e, desde en-
tão, tem ajudado mais de 
5 milhões de brasileiros a 
desenvolverem suas habi-
lidades de matemática de 
forma divertida e sem bar-
reiras.

Distrito recebe melhorias nas áreas verdes, guias e calçamentos
Prefeitura realiza operação de limpeza em Lusitânia

Mais de 100 desenhos foram feitos por alunos de escolas de Jaboticabal

Toda semana, ações como aulas de dança e palestras são realizadas

Leishmaniose: alunos colocam em prática ensinamentos sobre a 
prevenção da doença

De 7 a 11 de agosto 
foi celebrada a Semana 
de Prevenção e Comba-
te da Leishmaniose. A 
Secretaria de Saúde e a 
UNESP de Jaboticabal 
conscientizaram alunos 
de escolas do município 
sobre causas, sintomas 
e tratamentos da doen-
ça. O aprendizado resul-
tou em desenhos.

“As crianças são os 
melhores multiplicado-
res dos cuidados neces-
sários na hora de levar 
à comunidade. A leish-
maniose é uma doença 
que pode ser evitada 
com pequenos cuida-
dos. Cinco minutos em 

seu quintal, eliminando 
matéria orgânica evita 
a proliferação do mos-
quito responsável pelo 
contágio”, comenta a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angélica Dias.

Foram recebidos mais 
de 100 desenhos das 
escolas participantes. 
“As integrantes do pro-
grama de residência 
em área profi ssional da 
saúde elegeram os me-
lhores e que estivessem 
dentro do tema que foi 
solicitado. O pedido foi 
para desenharam o que 
eles haviam aprendido 
sobre a doença”, explica 
o médico veterinário do 

Departamento de Con-
trole de Vetores e Zo-
onoses, Márcio Junior 
Lima Siconelli.

Autores dos desenhos 
selecionados:

Tiago Mergulhão Lira 
– escola Amadeu Lessi

Eduarda Renzi Jordão 
– escola Coronel Vaz

Layane Sabrine de Je-
sus Silva – escola Paulo 
Freire

Parceria – A Campa-
nha foi promovida em 
parceria com residentes, 
Médicos Veterinários, 
do Programa de Resi-
dência Multiprofi ssional 
em Saúde, vinculado ao 
curso de Medicina Vete-

rinária da FCAV-Unesp 
de Jaboticabal, atual-
mente coordenado pela 

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, reali-
za desde segunda-feira 
(21) uma operação de 
limpeza em Lusitânia. 
Roçamento, conserto de 
guias e calçadas e lim-
peza geral estão sendo 
executados no distrito.

“Nossas equipes es-
tão empenhadas em 
deixar o distrito boni-

to. É um local que tem 
toda a nossa atenção”, 
destaca o secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, José Carlos Abreu.

A ação faz parte da 
campanha “Cidade Lin-
da é Cidade Limpa”, de-
senvolvida pelo gover-
no municipal desde o 
início do ano. Equipes 
de capinação também 
visitam nesta semana 
os bairros Jardim Tan-

gará, Jardim Grajaú, 
Jardim Morumbi e Nova 
Jaboticabal.

Podas de árvores – 
com o objetivo de aten-
der uma demanda de 
aproximadamente 3 mil 
árvores em todo o mu-
nicípio, esta semana 
os bairros benefi ciados 
são: Nova Jaboticabal, 
Nova Aparecida, Vila In-
dustrial, Santa Luzia e 
Santa Tereza.

Professora Dra. Adolo-
rata Bianco de Carva-
lho, em parceria com a 

Secretaria de Saúde e Vi-
gilância de Controle de 
Vetores e Zoonoses.
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Educação reuniu professores para capacitação e 

o; inscrições estão abertas e qualquer pessoa pode participar

Emoção marca sessão solene para entrega de cidadania jaboticabalense
“Eu nasci sob o signo 

de sagitário, agora sou 
leonino, com a data de 
hoje. E passarei a ter 
dois corações também: 
coração cacondense, e 
jaboticabalense”, disse 
Nereu Krieger.

Em sessão solene re-
cheada de muitas histó-
rias e emoção, a Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal entregou, na noite 
de quinta-feira (17/08), 
o Diploma de Honra ao 
Mérito ao farmacêutico 
bioquímico Pedro Edu-
ardo Menegasso (DL nº 
657/2016); o Título de 
Cidadã Jaboticabalen-
se à dentista Luciana 
Sanches Labella (DL nº 
683/2017); o Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se ao médico Nereu Ro-
dolfo Krieger da Costa 
(DL nº 671/2017) e o 
Título de Cidadão Jabo-
ticabalense ao médico 
pediatra Edimar Biazi-
beti (in memorian) (DL 
nº 495/08).

Os pronunciamen-
tos foram abertos pelo 
autor da proposição 
de Honra ao Mérito a 
Pedro Menegasso, em 
2016, o então vereador 
e hoje presidente da 
Associação Jaboticabal 
de Cultura, Prof. João 
Roberto. “Graças à luta 
de farmacêuticos como 
Pedro Menegasso, 95% 
dos estabelecimentos 
do Estado possuem as-

sistência farmacêutica 
durante toda a abertu-
ra dos estabelecimen-
tos farmacêuticos, dis-
poníveis para atender 
a população”, destacou 
João Roberto.

Em seguida, Pedro 
Vinicius Gallo Mene-
gasso, que substituiu 
seu pai na oportunida-
de, falou sobre a honra 
em representar àquele 
“que dedicou a maior 
parte da vida a melho-
rar a qualidade e as 
condições de trabalho 
ao profissional farma-
cêutico”. 

Depois foi a vez do 
vereador Wilsinho Lo-
cutor (PSB) subir à tri-

buna para falar de Lu-
ciana Sanches Labella, 
sua homenageada. Wil-
sinho destacou a per-
sonalidade altruísta de 
Luciana, como o seu 
trabalho voluntário no 
Dentista do Bem, que 
acontece há 20 anos na 
cidade, “onde atende, 
de forma voluntária, 
jovens carentes. Tra-
tando dos sorrisos que 
são portas de entrada 
para sentimentos tão 
nobres como o amor, 
amizade e solicitude”. 
Para o vereador, “a en-
trega do Título de Ci-
dadania Jaboticabalen-
se é mais do que uma 
homenagem, e sim um 

dever da sociedade, em 
vista de tamanho enga-
jamento em iniciativas 
sociais” feitas por Lu-
ciana. 

Em seu agradecimen-
to, e com brilho nos 
olhos, Luciana Labella 
relembrou de quan-
do sonhava em cursar 
odontologia e do es-
forço empenhado pe-
los pais (in memorian) 
para transformar aque-
le sonho em realidade. 
Luciana lembrou até do 
telefone da Pensão da 
Dona Joaninha. Tudo 
porque ela queria ser 
conhecida pelo nome. 
“Eles me chamavam as-
sim: É para a nora do 
Orlando Labella! Ou 
então: É pra dentista! 
Eu pensava: meu Deus, 
será que ninguém vai 
aprender meu nome?! E 
hoje eu, não só sou co-
nhecida pela Luciana, 
que eu queria tanto, 
como também por Lu 
Labella”, comemorou. 

A homenageada tam-
bém aproveitou para 
declarar seu amor por 
Jaboticabal. “Me sinto 
extremamente feliz e 
honrada por estar rece-
bendo esse Título, pelo 
profundo e verdadei-
ro amor que eu tenho 
por essa cidade, e que 
me recebeu de braços 
abertos. Moro aqui há 
30 anos, onde consti-
tuí minha família, fiz 
muitos amigos, ali-
cercei minha carreira 
profissional e onde eu 
pretendo passar o res-
to da minha vida. Eu te-
nho um sentimento de 
respeito, carinho e gra-
tidão muito grande a 
todos os meus pacien-
tes que acreditaram 
no meu trabalho. Aos 
meus amigos, que mo-
ram no meu coração. 
E pelo acolhimento de 
todos os cidadãos jabo-
ticabalenses que tive o 
prazer de compartilhar 
na minha vida. Obriga-
da Jaboticabal”, disse 
Luciana, ao destacar 
sua família leonística. 

O vereador Beto Ariki 
(PSL), por sua vez, ho-
menageou o Dr. Nereu 
Rodolfo Krieger da Cos-
ta. “Me sinto honrado 
de poder conceder este 
título ao Dr. Nereu. Na 
verdade, é uma forma 
de reconhecimento pe-
los trabalhos desenvol-
vidos na área médica, 
seja na área social, pe-
rante a sociedade em 
geral, perante ao seu 
grande coração volun-
tarioso”, disse Beto Ari-
ki. 

Ao receber a homena-
gem, Dr. Nereu Krieger 
relembrou da infância 
em Caconde (SP), sua 
terra natal, da esco-
lha pela medicina e da 
trajetória profissio-
nal até chegar a ter-
ras jaboticabalenses, 
quando em 1984 veio 
morar com a esposa, 
Maria Isabel, em Jabo-
ticabal. “Eu nasci sob 
o signo de sagitário, 
agora sou leonino, com 
a data de hoje. E passa-
rei a ter dois corações 
também: coração ca-
condense, e jabotica-
balense”, declarou em 
seu pronunciamento 
Nereu, que ainda enal-
teceu as parcerias e os 
colegas que cruzaram 
seu caminho ao longo 
da vida e que, segundo 
ele, foram importantes 
na sua formação. “Não 
construí nada sozinho. 
Sempre as pessoas esti-
veram comigo, me dan-
do apoio. À Jaboticabal 
sou muito agradecido, 
porque me permitiu 
duas coisas importan-
tes: primeiro, traba-
lhar na rede pública de 
saúde. Quando eu vejo 
uma criança, vindo do 
Santo Antônio... sair às 
4 horas, 5 horas com 
sua mãe, para ser aten-
dida às 7 horas comigo, 
tenho que estender um 
tapete para essa mãe, 
e recebê-la com maior 
carinho e tentar resol-
ver seu problema, por-
que é um orgulho ser 
escolhido por ela. Ja-

boticabal me deu tam-
bém a oportunidade de 
participar da vida pú-
blica como vereador. 
Fui eleito duas vezes 
para esta Casa de Leis e 
juntos pudemos ajudar 
Jaboticabal.

Após ser homena-
geado, Dr. Nereu tam-
bém homenageou. Isso 
porque Nereu, quando 
vereador, foi autor do 
projeto que concedeu 
em 2008 o Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
ao Dr. Edimar Biazibeti, 
que acabou falecendo 
em 2013. Edimar “sa-
bia encantar, agradar 
e sabia principalmente 
tratar. Sempre procura-
va oferecer mais para 
o seu paciente. Gosta-
va de uma boa pesca, 
fazer suas facas, de 
frequentar a Nipo, apa-
nhar broto de bambu 
para fazer salada. Era 
participativo na políti-
ca. Diante da sua par-
ticipação politica, na 
sociedade, no clube, na 
sua história familiar, 
a gente realmente tem 
que reconhecer que ele 
merece esse título in 
memorian e eu orgu-
lhosamente o faço no 
dia de hoje”, disse Ne-
reu.

Antes de declarar 
encerrada a sessão, o 
presidente Dr. Edu Fe-
nerich, parabenizou os 
homenageados e che-
gou a se emocionar ao 
citar o colega e ami-
go Edimar. Segundo o 
Chefe do Legislativo, 
Dr. Nereu Krieger, Lu-
ciana Labella e Dr. Edi-
mar Biazibeti “recebem 
hoje uma nova certidão 
de nascimento, e são 
recebidos como filhos 
muito querido pela 
terra que há muito es-
colheram como mãe. 
Parabéns!”, finalizou 
Fenerich.

Prestigiaram a sole-
nidade os vereadores 
Pepa Servidone, João 
Bassi, Samuel Moreira, 
Paulo Henrique Advo-
gado, Luís Carlos Fer-
nandes, Dona Cidinha, 
além dos autores das 
proposições, o secretá-
rio Municipal de Negó-
cios Jurídicos, Leonar-
do Latorre Matsushita, 
representando o prefei-
to José Carlos Hori; o 
presidente da Unimed 
Jaboticabal, Dr. Luís 
Roberto Lins Ferraz; e 
o presidente do Lions 
Clube de Jaboticabal, 
Roberto Martucci.

A galeria de fotos 
completa está dispo-
nível na página da 
Câmara no Facebook 
( f a c e b o o k . c o m / C a -
maraJaboticabal) e a 
íntegra do vídeo, na 
WEBTV da Câmara (tv.
c a m a r a j a b o t i c a b a l .
sp.gov.br).

Grajaú, 
e Nova 

– 
o objetivo de aten-

de 
3 mil 

o mu-
semana 
 ciados 

Jaboticabal, 
Vila In-

e 

Secretaria de Saúde e Vi-
gilância de Controle de 
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CULTURA
Rock Solidário reúne bom público na 

Concha Acústica

Sábado foi dia de rock 
em Jaboticabal. Cerca de 
830 pessoas passaram 
pela Concha Acústica 
para acompanhar o Rock 
Solidário. O evento reu-
niu oito bandas que se 
revezaram no palco du-

rante oito horas segui-
das.

Dos clássicos do Blues, 
passando pelo rock na-
cional e músicas auto-
rais, Aminas a Trois, Bla-
ck Side, Almanac Blues, 
Madre Cassino, Banda 80 

Espetáculo Viola Enluarada chega a 
Jaboticabal

Luis Carlos Fernandes estreia o 
programa “Corrente do Bem” na 
sexta, 1º/09, na Rádio GAZETA

Jaboticabal recebe-
rá neste domingo, dia 
27 de agosto, o espe-
táculo Viola Enluara-
da. O show, criado em 
2014 foi apresentado 
em pequenas cidades 
do interior paulista 
emocionando pessoas 
simples de diversas 
faixas etárias. O intui-
to é divulgar a música 
brasileira introduzin-
do a música erudita 

O psicólogo Luis 
Carlos Fernandes es-
treia na sexta-feira, 
1°, a partir das 8h, o 
programa “Corren-
te do Bem”, na Rádio 
GAZETA FM (107,9). O 
programa aborda te-
mas de espiritualida-
de, motivação, ques-
tões pessoais e muita 
reflexão.

“É uma alegria imen-
sa retomar um anti-
go projeto. Todas às 
quartas e sextas-feiras 
estaremos juntos pela 
Rádio GAZETA para 
discutirmos assuntos 
ligados ao nosso coti-
diano como questões 
pessoais, das nossas 
famílias e ação social”, 

através dela para o 
público de cidades do 
interior paulista que 
não têm acesso cons-
tante aos instrumen-
tos tradicionais de 
orquestra ou às vozes 
tecnicamente talha-
das para a música de 
câmara e a ópera.

Com a produção da 
Cia. Minaz de Ribeirão 
Preto, o grupo forma-
do por um octeto vocal, 

um quinteto de cordas, 
fl auta, violão, acordeão 
e percussão apresenta-
rá músicas importantes 
do repertório nacional 
incluindo músicas de 
Villa-Lobos como Tren-
zinho Caipira, e suces-
sos da música sertaneja 
como Inhambu-xitã e 
Sola da Bota.

A apresentação acon-
tecerá na Concha Acús-
tica (R. Maestro Grossi, 

48), a partir das 19 ho-
ras, com entrada gratui-
ta. 

Durante a temporada 
de 2017, através de pro-
jeto de PROAC, o show 
será apresentado em 
10 cidades do interior 
paulista: São Simão, Ja-
boticabal, Luiz Antônio, 
Serrana, Sertãozinho, 
Cravinhos, Jardinópo-
lis, Brodowsky Guaíra e 
Ipuã. 

90, Guiteria e Kolt fize-
ram a alegria dos aman-
tes da boa música.

“Não posso deixar de 
agradecer a todas as 
bandas participantes, 
público presente e aos 
apoiadores que ajuda-

ram o 1º Rock Solidário 
acontecer. Todo o di-
nheiro arrecadado será 
doado a Associação An-
tialcoólica de Jabotica-
bal”, declara o organiza-
do do evento Fernando 
Peixinho.

Atitude e solidariedade estiveram juntos no Rock Solidário. Oito 
bandas animaram o público presente em oito horas de festival

Campeonato Municipal de Futebol começa dia 27

boticabal 
Campeonato 
de 
Gonçalves 

Câmara Municipal de Jaboticabal recebe nova turma do 
SENAC para visita guiada

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal recebeu, 
na manhã de quinta-
feira (24/08), alunos 
do curso de Aprendiza-
gem Administrativa e 
Vendas, do Senac, para 
uma visitação guiada 
na Casa de Leis. 

A assistente técnico 
legislativo, Denise Car-
dozo, recebeu os visi-
tantes no salão nobre, 
que abriga a Galeria 
dos Presidentes. Como 
de costume, em sua ex-
planação sobre o Poder 

Legislativo, a servido-
ra falou a respeito do 
funcionamento da Casa 
de Leis, as funções dos 
vereadores, também 
deu uma visão geral a 
respeito dos trâmites e 
processos da Câmara, 
inclusive as divisões 
administrativas. 

A atração principal 
dessa visita guiada é 
o arquivo, que guarda 
mais de 100 anos da 
história da Câmara. De-
nise explicou sobre o 
modo correto de arma-

zenamento e da neces-
sidade de um arquivo 
equipado para a conser-
vação dos documentos. 
“Temos que zelar pela 
segurança dos arqui-
vos, por isso também a 
importância de um sis-
tema de vedação, que 
mantém a vida útil dos 
documentos”, contou a 
servidora.

Ao todo, 15 alunos 
participaram da visita, 
juntamente com a pro-
fessora Angela Maria 
Zuk Rosa. Na ocasião, 

a docente destacou que 
a visita demonstra na 
prática o funcionamen-
to do setor de arquivos 
das empresas estudado 
na disciplina de arqui-
vologia. “O arquivo da 
Câmara é diferenciado, 
e para eles é uma expe-
riência muito boa. Vai 
agregar muito para o 
conhecimento deles”, 
acredita Angela.

Para o estudante Ka-
íque Trindade Gomes, 
pela primeira vez na 
Casa, “a visita foi muito 

interessante... a gente 
aprendeu mais sobre 
assuntos que talvez 
não aprenderia ali fora, 
ou nunca saberíamos”. 
A aluna Kauane Naiara 
Cardoso, que também 
esteve pela primeira 
vez na Câmara, descre-
veu a visita como “uma 
experiência nova e gra-
tifi cante... um novo 
aprendizado sobre a 
política. Quando eu 
puder, virei outras ve-
zes no Legislativo”.

AGENDAMENTO - 

Estabelecimentos de 
ensino e demais enti-
dades que queiram re-
alizar visitação guiada 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal deve en-
trar em contato com a 
Secretaria da Casa pelo 
telefone (16) 3209-
9477 para o agenda-
mento.

Curta a galeria de fo-
tos da visita na página 
da Câmara no Face-
book (www.facebook.
com/CamaraJabotica-
bal).

comenta o psicólogo, 
que agradeceu tam-
bém o apoio da emis-
sora. “As portas foram 
abertas para que nos-
so projeto fosse pos-
to em prática nova-
mente. Agradeço cada 
profissional da Rádio 
GAZETA pela confian-
ça e, antecipadamen-
te, cada ouvinte que 
estará sintonizado 
conosco”, conclui Fer-
nandes.

Além de psicólogo, 
Luis Carlos Fernan-
des também é verea-
dor da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal 
pelo PSC (Partido So-
cial Cristão), eleito 
em 2016 com 842 vo-
tos. O programa “Cor-
rente do Bem” pode 
ser sintonizado pelos 
107,9FM em Jabotica-
bal e região, pelo site 
radiogazetafm.com.
br para todas as par-
tes do mundo e lem-
brando que a rádio 
possui aplicativo para 
ser sintonizada pelo 
smartphone.
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Gestores hospitalares e autoridades de Jaboticabal e região 
comparecem ao encontro

Se adequar às políticas de segurança alimentar é o primeiro passo

Visita de vice-presidente da Caixa a Jaboticabal pretende 
amenizar di! culdades ! nanceiras de hospitais ! lantrópicos

Jaboticabal estuda a implantação do 
Banco de Alimentos

A Secretaria Muni-
cipal de Assistência 
Social está empenha-
da na viabilização do 
Banco de Alimentos 
para Jaboticabal. O ob-
jetivo é atender a po-
pulação de baixa ren-
da, garantindo acesso 
a alimentos saudáveis 
e seguros por meio de 
excedentes de produ-
ção.

Para concretizar o 
programa, a secretaria 
busca se adequar às 
politicas de segurança 
alimentar. “O primeiro 
passo é ativar o Conse-
lho Municipal de Segu-
rança Alimentar (Com-
sea) e aderir à Câmara 
Interministerial de Se-
gurança Alimentar e 
Nutricional (Caisan). 

Esses dois conselhos 
são pré-requisitos para 
que possamos aderir 
ao Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e 
fazer o pleito do Banco 
de Alimentos”, explica 
a secretária de Assis-
tência Social, Tatiana 
Pellegrini.

A secretária tem se 
articulado, revela que 
o prefeito José Car-
los Hori buscou apoio 
junto ao Governo do 
Estado e que o muni-
cípio já recebeu uma 
visita técnica. “Essa 
mobilização é inédita 
em Jaboticabal. Vamos 
aderir ao programa na-
cional e fazer um pla-
no de ação dentro das 
várias vertentes da 
segurança alimentar”, 

Versículos 
da Bíblia

Hebreus 11:6
Sem fé é impos-

sível agradar a 

Deus, pois quem 

dele se aproxima 

precisa crer que 

ele existe e que re-

compensa aqueles 

que o buscam. 

Luis Carlos Fernandes estreia o 
programa “Corrente do Bem” na 
sexta, 1º/09, na Rádio GAZETA

O vice-presidente 
corporativo da Caixa 
Econômica Federal, 
Antônio Carlos Ferrei-
ra, esteve em Jabotica-
bal (SP) na sexta-feira 
(25), a partir das 10h, 
no Plenário da Câmara 
Municipal, para apre-
sentar as linhas de cré-
dito do programa “Cai-
xa Hospitais”. O evento 
contou com a presença 
de gestores hospitala-
res e autoridades de 
Jaboticabal e região.

“Sabemos que o mo-
mento econômico vi-

vido em todo o país é 
ruim. Por isso, preci-
samos encontrar alter-
nativas e se reinventar 
para sentir o menor 
impacto possível. Esse 
encontro é uma opor-
tunidade para conhe-
cer e tirar dúvidas 
sobre o que a Caixa 
oferece e tentar ame-
nizar a falta de capital 
dessas instituições de 
saúde que desenvol-
vem um trabalho tão 
importante”, comenta 
o prefeito José Carlos 
Hori. 

conta Pellegrini.
Como funciona - O 

Banco de Alimentos re-
ceberia a mercadoria 
excedente de conve-
niados, como peque-
nos produtores e cen-
tros de distribuição. 
Uma equipe ficaria res-
ponsável por triar os 

alimentos e destinar à 
população carente.

“Tem toda uma linha 
e protocolo de funcio-
namento, mas o obje-
tivo maior é atender 
essa população que 
não tem acesso a ali-
mentos saudáveis”, fi-
nalizou a secretária.

GAZETA ESPORTES
Campeonato Municipal de Futebol começa dia 27

A Prefeitura de Ja-
boticabal promove o 
Campeonato Municipal 
de Futebol “André Luis 
Gonçalves Pereira” a 

partir de domingo, dia 
27. Mais de 20 times 
disputam o caneco – as 
equipes estão divididas 
em seis grupos.

Os primeiros jogos 
acontecem no dia 27, 
no Jardim das Rosas, 
Cruzeirão e Mônaco. 
Panela enfrenta o Mun-
dissas e Pizzaria dispu-
ta com o Oxigênio. No 
Cruzeirão, haverá os 
jogos Atlético Alvorada 
x Cohab IV e Jardim das 
Rosas x Cohab III. No 
Mônaco os confrontos 
serão entre Red Bull x 
Nova Fortaleza e Juven-
tude x Pega Leve.

Confi ra os grupos:
Grupo 1: Oxigênio, Pi-

zzaria N°1, Trianon, Pa-

nela e Mundissas 
Grupo 2: Brother’s, 

Nova Fortaleza, Red 
Bull, Pega Leve e Juven-
tude 

Grupo 3: Jardim das 
Rosas, Cohab 3, Cohab 
4, Atletico Alvorada  e 
Flamenguinho

Grupo 4: Nova Ima-
gem, Fortaleza, Viver, 
Santa Cruz, Resenha e 
Boa Vista 

Grupos 5 e 6 
Classifi cam 4 de cada 

grupo 
Mais informações pelo 

telefone (16) 3202-0587.

Câmara Municipal de Jaboticabal recebe nova turma do 

Estabelecimentos de 
ensino e demais enti-
dades que queiram re-
alizar visitação guiada 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal deve en-
trar em contato com a 
Secretaria da Casa pelo 
telefone (16) 3209-
9477 para o agenda-

Curta a galeria de fo-
tos da visita na página 
da Câmara no Face-
book (www.facebook.
com/CamaraJabotica-

•• LOTE 121 - JABOTICABAL/SP: RUA GIÁCOMO BELLODI N. 120. JARDIM TANGARA. CASA, 530,9 M² DE ÁREA TOTAL, 
530,9 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 819M² DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A. SERV, 4 SUÍTES, WC, SL, COZINHA, MATRÍCULA 

Nº 44.158 - 1° CRI DE JABOTICABAL/SP. COM AÇÃO JUDICIAL Nº 5001010-06.2017.4.03.6102 - 6ª VF DE RIBEIRÃO 
PRETO/SP. SEM UTILIZAÇÃO DE FGTS. OCUPADO. VALOR DE VENDA: R$ 717.750,00

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
1º Leilão Nº 0052/2017/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 30/08/2017 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

Dia: 1 de setembro de 2017 às 9 horas 
 Local: Marginal da Via Dutra, Km 224 - Vila Augusta - Guarulhos - SP

Time do Emprego inicia nova 
turma com 40 alunos

A Prefeitura de Jabo-
ticabal iniciou na ma-
nhã de terça-feira (22) a 
terceira turma do Time 
do Emprego em 2017. 
40 pessoas participam 
do programa desenvol-
vido em parceria com o 
Governo do Estado de 
São Paulo.

Por meio de encon-
tros semanais, facili-
tadores treinados pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
vão preparar os interes-
sados para entrevistas, 
elaboração de currícu-
los e informar sobre os 
melhores locais para 
procurar vagas. As reu-

niões acontecem no 
auditório da Prefeitura 
Municipal.

O prefeito José Carlos 
Hori participou da aula 
inaugural. “Nos momen-
tos de crise toda ação 
positiva é bem-vinda. 
Participar do Time do 
Emprego garante um 
diferencial a mais na 

hora de participar de 
um processo de contra-
tação”.

O Secretário de In-
dústria, Comércio e Tu-
rismo, Paulo Polachini, 
lembra que os partici-
pantes recebem gratui-
tamente todo material 
didático. “É uma parce-
ria com o Governo do 

Prefeito Hori participou da aula inaugural

Estado que possibili-
ta todas as condições 
para os interessados 
participarem do Time 
do Emprego, que soma 
com outras ações pro-
movidas pela prefeitura 
de Jaboticabal como os 
incentivos ao distrito 
industrial e abertura de 
novos negócios”. 

comenta o psicólogo, 
que agradeceu tam-
bém o apoio da emis-
sora. “As portas foram 
abertas para que nos-
so projeto fosse pos-
to em prática nova-
mente. Agradeço cada 
profissional da Rádio 
GAZETA pela confian-
ça e, antecipadamen-
te, cada ouvinte que 
estará sintonizado 
conosco”, conclui Fer-

Além de psicólogo, 
Luis Carlos Fernan-
des também é verea-
dor da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal 
pelo PSC (Partido So-
cial Cristão), eleito 
em 2016 com 842 vo-
tos. O programa “Cor-
rente do Bem” pode 
ser sintonizado pelos 
107,9FM em Jabotica-
bal e região, pelo site 
radiogazetafm.com.
br para todas as par-
tes do mundo e lem-
brando que a rádio 
possui aplicativo para 
ser sintonizada pelo 
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Reunião contou com a participação de representante da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)

Prefeito Hori participa de assinatura de convênio para 
reforma de três escolas estaduais

Aconteceu na sexta-
feira (18), na sede da 
Diretoria Regional de 
Ensino, a assinatura do 
convênio que autoriza a 
reforma de três escolas 
estaduais: Aurélio Arrô-
bas Martins (Estadão), 
Antônio José Pedroso e 
Rosa Mari de Souza Si-
mielli.

Serão investidos R$ 
200 mil nas obras. “Esti-
ve em São Paulo em uma 
reunião na Fundação 
para o Desenvolvimen-

to da Educação (FDE) e 
conseguimos viabili-
zar a vinda de recursos 
para Jaboticabal. Uma 
reforma na escola Luís 
Latorraca já foi iniciada 
e, nos próximos dias, 
mais três serão benefi -
ciadas”, afi rma o prefei-
to José Carlos Hori.

O assessor da pre-
sidência da FDE, Júlio 
César Fortes Ramos, 
ressalta que o crono-
grama prevê a entrega 
das obras em 90 dias. 

“Cada escola apresen-
ta uma necessidade e, 
atendendo uma orien-
tação de nosso gover-
nador, Geraldo Alck-
min, vamos atender o 
maior número possível 
de pedidos. Através da 
amizade com o prefei-
to Hori, entendemos 
a necessidade das es-
colas de Jaboticabal 
e, futuramente, mais 
recursos podem ser 
destinados à cidade”, 
informou.

Após três anos à frente da unidade, Darlan Rocha passa o 
cargo para Wellington Argolo

Senac Jaboticabal terá nova gerência

O Senac Jaboticabal 
terá um novo gerente a 
partir de 1º de setem-
bro. Wellington Argo-
lo será o substituto de 
Darlan Rocha, que des-
de 2014 está à frente da 
unidade. 

Darlan, por sua vez, 
assumirá a gerência do 
Senac Itaquera, na ca-
pital. Na instituição há 
11 anos, ele iniciou sua 
carreira como coorde-
nador de área em Vo-
tuporanga, no interior. 
Durante sua trajetória, 
também coordenou a 

modalidade de pós-
graduação do Centro 
Universitário Senac, 
até que ingressou no 
Programa de Movimen-
tação Gerencial e assu-
miu a unidade local.

Novo gerente

Wellington Argolo é 
pós-graduado em ad-
ministração fi nanceira 
e mercado digital e ba-
charel em administra-
ção de empresas. Atua 
no Senac São Paulo há 
24 anos, com experiên-
cia na gerência de fi nan-
ças e de pessoal, além 
de suas passagens por 
algumas unidades edu-
cacionais e pelo Centro 
Universitário Senac. 

“É com orgulho e res-
peito que aceito esse 
novo desafi o. Jaboti-
cabal é um polo edu-
cacional e, com toda a 
equipe, trabalharei para 
manter o excelente de-
sempenho da unidade, 
contribuindo com sua 

importante atuação na 
comunidade local e re-
gional”, diz Wellington.

Senac Jaboticabal 
O Senac Jaboticabal 

foi inaugurado em 2002 
e, desde então, colabo-
ra com o crescimento 
econômico do municí-
pio e da região. A uni-
dade é referência em 
educação profi ssional e 
possui amplo portfólio 
de cursos livres e téc-
nicos, extensão univer-
sitária e pós-graduação 
à distância em diversas 
áreas do conhecimen-
to, além dos programas 
Aprendizagem e Educa-
ção para o Trabalho. 

Em uma estrutura de 
1.196,52 m² de área 
construída, o Senac Ja-
boticabal também é 
responsável pelo aten-
dimento das cidades de 
Barrinha, Borborema, 
Guariba, Itápolis, Monte 
Alto, Motuca e Taquari-
tinga. 
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VII Fórum da Rede Social de Proteção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente reúne diversos segmentos

O Centro de Convi-
vência do Idoso “Edson 
Martini”, de Jaboticabal, 
sediou na manhã de 23, 
o VII Fórum da Rede So-
cial de Proteção dos Di-
reitos da Criança e do 
Adolescente.

O evento abordou o 
tema “Inclusão Social 
e seus Desafi os”, com 
uma programação es-
pecial. “A Rede Social 
faz um trabalho im-
portantíssimo na defe-
sa dos direitos. Com o 
passar dos anos, esse 
grupo fi cou fortalecido 
e as ações colaboram 
com o trabalho reali-
zado pelas entidades 
assistenciais em nosso 
município. Devemos 

reforçar sempre: é pre-
ciso a união de toda a 
sociedade para prote-
ger nossas crianças e 
adolescentes”, afi rma 
o prefeito José Carlos 
Hori, em entrevista 
concedida na terça-fei-
ra.

O evento contou com 
a palestra “Refl exões 
sobre o discurso e a 
prática inclusiva” mi-
nistrada pelo sociólogo 
e presidente da Federa-
ção das APAEs do Espí-
rito Santo, Washington 
Luiz Sielemann Almei-
da.

A psicóloga Andreza 
Matsumoto falou sobre 
o Programa de Inclusão 
de pessoas com defi ci-

ência. A profi ssional é 
responsável pelo pro-
grama de inclusão do 
Senac São Paulo. “Os 
desafi os da inclusão 
social é um tema atual 
que precisa ser discuti-
do por toda sociedade. 
O Fórum reuniu repre-
sentantes de diversas 
entidades, população e 
prefeitura. Um momen-
to de refl exão sobre as 
ações da Rede Social 
em nosso município e 
os desafi os futuros”, 
fi naliza a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

O evento contou com 
o apoio de todos os 
parceiros envolvidos 
no projeto.

Dinheiro é essencial para manter a infraestrutura e serviços públicos, como 
saúde, limpeza, asfalto, escolas e creches

Centro de Lazer Edson Martini recebeu estrutura especial para o evento 
que reuniu bom público

Inadimplentes devem R$ 100 milhões 
à Prefeitura de Jaboticabal

A Prefeitura de Jabo-
ticabal estima receber 
cerca R$ 2 milhões no 
Programa de Recupera-
ção Fiscal – REFIS 2017. 
O valor corresponde 
apenas a 2% dos R$ 100 
milhões que as empre-
sas e a população de-
vem aos cofres públi-
cos. 

A secretária da Fa-
zenda, Angela Fonseca 
Nazario, relembra que, 
para manter os servi-
ços públicos gratuitos 
à população, é impres-
cindível que os impos-
tos sejam pagos em dia. 
“Todos tem direito a 
boa qualidade na edu-
cação, saúde, limpeza 
da cidade e demais ser-
viços públicos, mas é 
importante frisar que 
o direito vem acompa-
nhado dos deveres que, 

neste caso, está atre-
lado ao pagamento do 
IPTU, taxas e ISS. Sem 
dinheiro não consegui-
mos quitar nossos com-
promissos”, reafi rma.

O objetivo do Refi s 
é estimular os contri-
buintes a zerar impos-
tos municipais atrasa-
dos. Pagamentos à vista 
podem dar desconto de 
100% sobre juros e mul-
tas. Parcelado, o benefí-
cio pode chegar a 50%.

Confi ra as vantagens:
Para pagamento à vis-

ta:
100% de desconto so-

bre juros e multa até 29 
de setembro de 2017

80% de desconto so-
bre juros e multa até 31 
de outubro de 2017

60% de desconto so-
bre juros e multa até 30 
de novembro de 2017

50% de desconto so-
bre juros e multa até 22 
de dezembro de 2017

Para pagamento par-
celado: 

50% de desconto so-
bre juros e multa até 29 
de setembro de 2017

40% de desconto so-
bre juros e multa até 31 
de outubro de 2017

30% de desconto so-
bre juros e multa até 22 
de dezembro de 2017

Regras para parcela-
mento: 

O valor mínimo por 
parcela é de R$ 250 
para pessoa jurídica e 
R$ 100 para pessoa fí-
sica.

Os interessados de-
vem procurar o Sistema 
Prático, no Paço Muni-
cipal, das 8h às 16h30. 
O telefone é (16) 3209-
3300.
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“Município VerdeAzul” é apresentado aos vereadores 
da Câmara Municipal de Jaboticabal

Representantes do Po-
der Executivo Municipal 
se reuniram na segun-
da-feira (21/08) com 
vereadores da Câma-
ra de Jaboticabal para 
apresentar o programa 
estadual “Município Ver-
deAzul” (PMVA). De olho 
nos recursos do Fundo 
Estadual de Controle da 
Poluição (FECOP), o ob-
jetivo da Administração 
é alavancar a pontuação 
jaboticabalense no pro-
grama com o apoio dos 
parlamentares e da po-
pulação.

Não é à toa! Segundo 
o engenheiro agrônomo 
da Prefeitura Municipal, 
Maurício José Borges (o 
China), escolhido em ju-
nho deste ano como o 
interlocutor do municí-
pio no projeto, o FECOP 
possui em torno de R$ 
20 milhões de recursos 
para serem distribuí-
dos, como premiação, 
aos municípios que se 
certifi carem e conquis-
tarem as melhores co-
locações no ranking do 
PMVA em 2017. 

Mas a tarefa não será 
nada fácil. Uma série de 
regras e critérios deverá 
ser seguida à risca caso 
o município queira me-
lhorar sua colocação. 
Dos 644 municípios 
listados no ranking de 
2016, Jaboticabal fi cou 
na 77º posição, com a 
nota 80,06. A primeira 
colocação foi ocupada 
por Novo Horizonte, 
com nota 98,69, segui-
do por Botucatu (98,11) 

Projeto que concede cidadania jaboticabalense ao Pastor Daniel de 
Oliveira é aprovado na Câmara

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal aprovaram 
por unanimidade os 
dois projetos previstos 
originalmente na pauta 
de votação da sessão 
ordinária de segunda-
feira (21/08). 

O Projeto de Decreto 
Legislativo nº 17/2017, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha (PSDB), 
outorga Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
ao Pastor Daniel José 
de Oliveira. De acordo 
com o autor da propos-
ta, Oliveira nasceu em 
Adamantina (SP) em 5 
de janeiro de 1956 e ini-
ciou sua trajetória mi-
nisterial ainda jovem, 
com pouco mais de 20 
anos, tornando-se Mi-
nistro do Evangelho. O 
pastor é co-fundador 
da Igreja do Evangelho 
Quadrangular, em Jabo-
ticabal, onde pastoreou 

ao lado de Fidelcina Oli-
veira Clarindo de 1977 
a 1984. Desde então 
desempenha seu traba-
lho de evangelização 
voltando-se para a “res-
tauração de famílias de-
sestruturadas, recupe-
ração de dependentes 
químicos e forte forma-
ção cristã”, conforme 
apresenta a exposição 
de motivos da matéria.

Os vereadores tam-
bém aprovaram por 
unanimidade o Projeto 
de Lei 48/2017, que au-
toriza a Empresa Muni-
cipal de Urbanização de 
Jaboticabal (EMURJA) a 
alienar imóvel dado em 
concessão de Direito 
Real de Uso, no Jardim 
Petrassi, a Marcelo Apa-
recido Rocha da Silva e 
Patricia Valeria Rocha 
da Silva.

A Ordem do Dia teve 
ainda a inclusão da pro-
posta orçamentária da 

Câmara Municipal para 
2018. O documento, 
que elenca as dotações 
orçamentárias do Po-
der Legislativo e deve 
ser elaborado por Ato 
da Mesa (Regimento 
Interno, Art. 17, IV, a), 
foi aprovado por unani-
midade e segue para o 
Poder Executivo, para a 
inserção na peça do pro-
jeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO). 
A proposta prevê o to-
tal geral do orçamento 
de R$ 10.619.351,00. 

A Prefeitura Municipal 
faz audiência públi-
ca para a discussão da 
LDO na próxima terça-
feira (29/08), na Câma-
ra Municipal, às 9h00. 

TRIBUNA LIVRE – Be-
nedito Ferreira da Silva 
morador de Jaboticabal 
há 60 anos e pratican-
te de Malha, utilizou a 
Tribuna para falar so-
bre a importância da 
limpeza pública e do 
esporte. Silva contou 
sobre o seu trabalho 
empenhado na limpe-

za e no plantio de 40 
mudas de árvores fru-
tíferas na cidade e da 
sua luta para conseguir 
treinar e participar de 
campeonatos estaduais 
de Malha. “Com ajuda 
de amigos, carpinei, 
limpei, planei minhas 
árvores. Na limpeza já 
fi z o que tinha que fa-
zer. Vou passar vene-
no, vou deixar bonito”, 
disse Silva. Quanto ao 
esporte, uma de suas 
reivindicações foi pela 
manutenção de locais 

para a prática da Malha 
na cidade. “Tinha um 
contrato na Unesp, que 
a gente batia malha lá, 
foi cancelado. Não es-
tamos jogando mais. 
O esporte amador não 
pode acabar, gente”, 
clamou Silva, que pe-
diu apoio aos vereado-
res.

A íntegra da sessão 
está disponível na WE-
BTV da Câmara. A pró-
xima sessão ordinária 
será no dia 04 de se-
tembro.

e Jundiaí (97,45). Apesar 
do resultado jaboticaba-
lense ter sido positivo, 
o secretário municipal 
interino de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente de Jabotica-
bal, José Carlos Abreu, 
tem uma meta ainda 
mais ambiciosa: colocar 
Jaboticabal no top 10 
nos próximos anos.

Para isso, escalou Chi-
na como interlocutor, 
com Ricardo Miciano na 

suplência, e conta com o 
apoio das Secretarias do 
Governo Hori, dos ve-
readores, da sociedade 
civil e de toda a comuni-
dade jaboticabalense. “É 
necessária essa interlo-
cução com os Poderes e 
sociedade para sermos 
classifi cados e termos 
uma nota no município. 
Em maio tivemos uma 
avaliação, e Jabotica-
bal não conseguiu nem 
pontuar, porque o traba-

lho não havia sido reto-
mado. Agora vamos ten-
tar alguma pontuação”, 
disse Abreu. 

Ao todo, 10 itens são 
considerados na ava-
liação: Município Sus-
tentável (MS); Estrutura 
e Educação Ambiental 
(EEA); Conselho Ambien-
tal (CA); Biodiversidade 
(BIO); Gestão das Águas 
(GA); Qualidade do Ar 
(QA); Uso do Solo (US); 
Arborização Urbana 

(AU); Esgoto Tratado 
(ET); e Resíduos Sólidos 
(RS). O município tem 
até o dia 9 de outubro 
para encaminhar as di-
retivas que foram reali-
zadas para o cálculo das 
pontuações.

O PROGRAMA – O 
PMVA foi lançado pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo em 2007 para 
estimular e auxiliar as 
prefeituras paulistas na 
elaboração e execução 
de suas políticas públi-
cas estratégicas para o 
desenvolvimento sus-
tentável do estado. A 
participação do muni-
cípio no programa tam-
bém é um dos critérios 
de avaliação para a li-
beração de recursos do 
FECOP. Ao fi nal de cada 
ciclo anual, é publicado 
um ranking. Jaboticabal 
participa efetivamen-
te do programa desde 
2009.

A galeria de fotos com-
pleta está disponível na 
página da Câmara no Fa-
cebook (Facebook.com/
CamaraJaboticabal).
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ESCOLA DO LEGISLATIVO: Homicídio de jovens aumentou 
326,1% em 30 anos, diz Sérgio Dalaneze

Recém-completado 
27 anos de promulga-
ção, em julho de 2017, 
o “Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e 
seu Sistema de Direitos” 
foi tema de palestra na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, na noite de 
terça-feira (22/08). 

Promovido pela Es-
cola do Legislativo e 
pela OAB 6ª Subseção 
de Jaboticabal, o even-
to levou o público a re-
fl etir sobre os avanços 
e os desafi os para a in-
fância e a adolescência 
no país. Mas afi nal, há 
o que se comemorar? 
Segundo o palestran-
te, o advogado Sérgio 
Dalaneze, sim. Por ou-
tro lado, o Brasil ainda 
tem grandes desafi os, 
principalmente quando 
o assunto é violência 
infanto-juvenil.

Apesar do Brasil ter 
registrado importantes 
avanços nas áreas de 
mortalidade infantil, 
educação e saúde após 
a promulgação do ECA, 
o número de mortes 
violentas de adolescen-
tes é um dos maiores 
do mundo, e ultrapassa 
inclusive países em si-
tuação de guerra. 

Dados apresentados 
pelo palestrante, ba-
seados no Subsistema 
de Informação sobre 
Mortalidade (SIM), do 
Ministério da Saúde, 
mostraram que em 31 
anos (1980-2011), os 
homicídios de jovens 
aumentaram 326,1%. 
As vítimas são, prin-
cipalmente, meninos 
negros, pobres que vi-
vem nas periferias das 
grandes cidades. Nú-
meros do Datasus de 
2013, apontam que a 
taxa de homicídio entre 
adolescentes negros 
é quase quatro vezes 
maior do que aquela 
entre os brancos (36,9 
a cada 100 mil habitan-
tes, contra 9,6 entre os 
brancos).

“A questão da morta-
lidade violenta de jo-
vens, e particularmente 
o homicídio, tem uma 
vinculação muito gran-
de com o incremento 

do tráfi co de drogas. 
Os nossos adolescentes 
são recrutados para tra-
balhar no tráfi co, e isso 
os leva a entrar em uma 
vida marginal. E eles 
são os mais expostos, 
porque os adultos são 
um pouco mais esper-
tos, e colocam as crian-
ças como linha de fren-
te. Dos crimes onde as 
crianças ou adolescen-
tes são vítimas, quase 
que 80% têm haver com 
o tráfi co de drogas”, re-
latou o advogado.

O SISTEMA – Dalane-
ze apresentou o siste-
ma de garantia dos di-
reitos da criança e do 
adolescente, que deve 
ser formado por órgãos 
públicos e organiza-
ções da sociedade civil 
em Rede, a partir de 
três eixos estratégicos 
de ação (Art. 5º Resolu-
ção 113 – 2006 Conan-
da): Promoção; Defesa e 
Controle.

O palestrante falou 
ainda da trajetória que 
o direito infanto-juve-
nil percorreu desde a 
mitologia grega de Me-
déia, que matou seus 
fi lhos por vingança a 
Jasão, seu marido, até 
a criação do ECA e de 
posteriores normas re-
ferentes ao direito da 
criança e do adoles-
cente, como a Lei nº 
13.431/2017, aprovada 
recentemente, que es-
tabelece o sistema de 
garantia de direitos da 
criança e do adolescen-
te vítima ou testemu-
nha de violência.

“Houve por muito 
tempo um pensamento 
daquele que dá a vida, 
pode tirar. Um pensa-
mento de posse, de po-
der, de propriedade so-
bre os fi lhos. Até bem 
pouco tempo, o poder 
do pai e da mãe era 
praticamente absoluto. 
Um poder de vida e um 
poder de morte. Houve 
um certo momento em 
que se estabeleceu que, 
criança não é um obje-
to. Não é uma matéria. 
Criança é um sujeito de 
direito. Esta é a grande 
divisão que se estabele-
ce quando o Brasil ado-

ta a doutrina da prote-
ção integral, que está 
na Constituição Federal 
de 1988”, explicou Da-
laneze.

A responsabilidade 
da família, da socieda-
de e do estado também 
foi destacada pelo pa-
lestrante: “os três entes 
são responsáveis pela 
criança (0 a 12 anos), o 
adolescente (12 a 18), 
e o jovem (15 a 29)”, 
afi rmou. Segundo ele, 
seis princípios fundan-
tes da legislação juve-
nil balizam a aplicação 
do ECA: a proteção in-
tegral; a prioridade 
absoluta; a pessoa em 
desenvolvimento; o su-
jeito de direito; o me-
lhor interesse; e corres-
ponsabilidade.

Apesar das difi cul-
dades que o sistema 
encontra, “nós temos 
que ter esperança 
muito grande. O Bra-
sil notadamente nesse 
momento está viven-
do um período muito 
ruim. Uma crise ética 
e política muito grave, 
e temos que ser espe-
rançosos, para deixar-
mos um Brasil melhor. 
E como podemos fazer 
isso? Através de uma 
educação de qualidade 
transformadora. Quiçá, 
daqui a 20, 30 anos nós 

Projeto que concede cidadania jaboticabalense ao Pastor Daniel de 

para a prática da Malha 
na cidade. “Tinha um 
contrato na Unesp, que 
a gente batia malha lá, 
foi cancelado. Não es-
tamos jogando mais. 
O esporte amador não 
pode acabar, gente”, 
clamou Silva, que pe-
diu apoio aos vereado-

A íntegra da sessão 
está disponível na WE-
BTV da Câmara. A pró-
xima sessão ordinária 
será no dia 04 de se-

tenhamos uma socieda-
de justa e igualitária”, 
fi nalizou o palestrante.

Confi ra o percurso 
dos direitos da crian-
ça e do adolescente no 
Brasil:

1927 - Código 
Mello Mattos (Decre-
to Nº 17.943 A – de 
12/10/1927);

1940 - Código Penal: 
SAM (correcional-re-
pressiva);

1964 - Fundação Na-
cional do Bem-estar do 
menor;

1979 - Código de Me-
nores (Lei 6.697/79).

Situação fática no 
Brasil – anos 80

1988 - Constituição 
Federal (adota a doutri-
na sociojurídica da pro-
teção integral); 

1990 – Lei 8.069 – 
Marco Legal;

2009 – Lei 12.010 – 
Convivência Familiar;

2010 – Emenda Cons-
titucional/65 – Jovem;

2012 – Lei 12.594 – 
Sistema Nacional de 
Atendimento Socioedu-
cativo (Sinase);

2014 – Lei 13.010 – 
Educação sem castigos;

2016 – Lei 13.527 – 
Primeira infância;

2017 – Lei 13.431 – 
Vítimas de violência.

VOCÊ SABIA?
> A mortalidade in-

fantil (até 1 ano) e na 
infância (até 5 anos) no 
Brasil caiu 68,4%, entre 
1990 e 2012, de acor-
do com o Ministério da 
Saúde. 

> De 1990 a 2013, o 
percentual de crianças 
com idade escolar obri-
gatória fora da escola 
caiu 64%, passando de 
19,6% a 7%.

> Entre as crianças, 
de 5 a 9 anos, o traba-
lho infantil está próxi-
mo de zero.

Fonte: ECA25 anos 
Unicef

Confi ra a íntegra da 
palestra na WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabo-
tical.sp.gov.br)

Re! s 2017: prefeitura disponibiliza posto de 
atendimento ao contribuinte na Câmara Municipal

Os interessados em 
participar do Programa 
de Recuperação Fiscal 
da Prefeitura de Jabo-
ticabal podem procu-
rar a partir desta sex-
ta-feira (25) o posto de 
atendimento ao contri-
buinte disponibilizado 
na Câmara Municipal. 

O posto de atendi-
mento tem condições 
de passar informações 
sobre os impostos mu-
nicipais atrasados, 
como IPTU, taxas e ISS 
que podem ser nego-
ciados. Pagamentos à 
vista podem dar des-
conto de 100% sobre 
juros e multas. Parce-
lado, o benefício pode 
chegar a 50%.

“A dívida ativa é mui-
to alta e esse dinheiro 

poderia ser investido 
em projetos que be-
nefi ciam a população, 
principalmente nesse 
período de crise onde 
as receitas caem bas-
tante. A prefeitura de 
Jaboticabal faz a sua 
parte, contribuindo 
inclusive para que o 
munícipe não tenha 
problemas judiciais”, 
comenta a secretária 
da Fazenda, Ângela Na-
zário Fonseca.

Confi ra as vantagens 
disponibilizadas:

Para pagamento à 
vista:

100% de desconto 
sobre juros e multa 
até 29 de setembro de 
2017

80% de desconto so-
bre juros e multa até 

31 de outubro de 2017
60% de desconto so-

bre juros e multa até 30 
de novembro de 2017

50% de desconto so-
bre juros e multa até 
22 de dezembro de 
2017

Para pagamento par-
celado: 

50% de desconto so-
bre juros e multa até 
29 de setembro de 
2017

40% de desconto so-
bre juros e multa até 
31 de outubro de 2017

30% de desconto so-
bre juros e multa até 
22 de dezembro de 
2017

Regras para parcela-
mento:

O valor mínimo por 
parcela é de R$ 250 

para pessoa jurídica e 
R$ 100 para pessoa fí-
sica.

Os interessados de-
vem procurar o Siste-
ma Prático, no Paço 

Municipal, das 8h às 
16h30. O telefone é 
(16) 3209-3300.

Interessados devem procurar o Sistema Prático. Descontos chegam a 100% nos juros e multa
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Hori acompanha Alckmin na região e solicita centro de eventos 
e terminal de transporte

Parque 1º de Maio deve ser um dos bairros benefi ciados
O prefeito de Jaboti-

cabal, José Carlos Hori, 
acompanhou o gover-
nador Geraldo Alckmin 
em visita a região de 
Ribeirão Preto. As au-
toridades cumpriram 
agenda na tarde de ter-
ça-feira (22) em Sertão-
zinho, Taiaçu, Vista Ale-
gre do Alto e Ariranha.

Hori aproveitou a 
oportunidade para so-
licitar mais projetos 
para Jaboticabal. “Sabe-
mos que o Brasil vive 
um momento delicado 
e buscar parcerias é o 
melhor caminho. Solici-
tei ao governador ajuda 
na implantação de um 
terminal de transporte 
urbano na região cen-
tral e na construção de 
um centro de eventos 
no Parque 1º de Maio, 
com praças esportivas 
e de lazer”, informou.

Em Sertãozinho, Alck-
min e Hori participaram 
da abertura da Feira In-
ternacional de Tecno-
logia Sucroenergética – 
Fenasucro & Agrocana. 
“Uma grande feira do 
setor sucroenergético, 
uma cadeia produtiva 
completa, dinâmica que 
gera muito emprego 
desde o campo, na agri-
cultura até na indústria 
nessas máquinas de alta 
tecnologia e também no 
setor de serviços. Os 
biocombustíveis são 
energia limpa, energia 
renovável e com grande 
quantidade de emprego 
com mão de obra inten-
siva”, afi rmou o gover-
nador. 

As autoridades par-
ticiparam do sorteio 
de casas populares em 
Ariranha e acompanha-
ram de perto o Progra-

ma Mulheres de Peito 
em Taiaçú e Vista de 
Alegre do Alto. O Pro-
grama tem o objetivo 

de conscientizar mu-
lheres sobre a impor-
tância da realização do 
exame, assim como a 

facilidade do acesso ao 
mesmo, através da dis-
pensa do pedido médi-
co, facilidade de agen-

damento e garantia do 
tratamento logo após 
a confi rmação do diag-
nóstico.


