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Prefeito Hori recebe visita de secretário 
da Casa Civil, Samuel Moreira

Encontro contou com a presença de prefeitos da região

Novos projetos já estão em 
andamento para atender 
outras regiões da cidade, 

como o Vale do Sol, 
Morada Nova, Parque dos 

Laranjais e adjacências 

Após testes, 
novo poço 
minimiza 

falta de água 
na Cohab I, 
III, Distrito 
Industrial e 
arredores

“Jaboticabal em Família”: exibição de ! lme reúne 
pais e alunos em escolas municipais

Ação estimulou a refl exão sobre o exemplo dado “dentro de casa”

Leia + Pág. 12

A demanda 
aumenta, mas 
os repasses dos 

governos Federal 
e Estadual estão 

cada vez menores

20% deixam 
os convênios 

e migram 
para o SUS 

Desenvolve 
São Paulo 

reúne 
empresários 

Encontro 
orienta 

empreendedores 
sobre as 
linhas 

de crédito

Reunião com 
vice-presidente 

da Caixa 
Econômica 

Federal reúne 
20 municípios 
em Jaboticabal
Encontro tratou das linhas 

de crédito oferecidas pela 

entidade às Santas Casas 

de todo país

Fazenda 
libera 

pagamento de 
fornecedores 
até R$ 1 mil

Atual administração 
continua pagando 
a dívida de 2014, 

2015 e 2016; equipe 
estuda 

novos cortes que 
não vão interferir 
na qualidade dos 
serviços públicos

Prova acontece dia 
10 de setembro, 
em Jaboticabal; 

participantes serão 
divididos por categoria

1ª Corrida 
Pedestre 

“Luiz Carlos 
Motta” 

inscreve 
adultos e 
crianças

Em Jaboticabal, ações 
de acompanhamento 

aos moradores 
de rua são contínuas

Secretaria de Assistência Social promove 
uma série de ações que vão desde o 

encaminhamento para 
a Casa Transitória até o fortalecimento 

de vínculos familiares
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Seprem está com inscrições 
abertas para novos conselheiros

Sustentabilidade com a participação da 
população

“Setembro Amarelo” discute prevenção ao 
suicídio em Jaboticabal

Lar do Caminho e Recanto Menina Luz participam da 
Semana Movimente-se da Unimed Jaboticabal

O Serviço de Pre-
vidência Saúde e As-
sistência Municipal 
– SEPREM inscreve até 
o dia 8 de setembro 
servidores públicos 
ativos e aposentados 
interessados em con-
correr às eleições para 
membros dos conse-
lhos administrativo e 
fiscal da autarquia.

Para se inscrever, o 
servidor público ati-
vo não pode estar em 

A escola Dr. JOAQUIM BATISTA iniciou no dia 25, PROJETO sobre susten-
tabilidade, com a participação da população, pais, alunos e professores. A 
escola, junto aos diretores, Luciana e vice Ricardo, agradecem a todos pelo 
sucesso, que foi o projeto, pela presença de todos, sem o qual não seria 
possível as realizações. Agradecimentos aos alunos e ao professor Helder 
Lacerda, pela iniciativa.

Considerado um dos 
assuntos tabus da hu-
manidade, o suicídio 
será tema de diversas 
ações que acontecem de 
9 a 15 de setembro em 
Jaboticabal. As ativida-
des, em alusão ao Dia 
Mundial de Prevenção 
do Suicídio, comemora-
do dia 10 de setembro, 
são promovidas pelo 
psicólogo e vereador 
Luís Carlos Fernandes, 
e pela psicóloga e mu-
sicoterapeuta Taisa Del 
Vechio, e fazem parte 
do “Setembro Amarelo”, 
um movimento mundial 
simbólico para a divul-
gação e combate do sui-
cídio. 

Com o slogan “Suicí-

Inclusão. Essa será 
a missão da Semana 
Movimente-se que a 
Unimed Jaboticabal re-
alizará em setembro, 
como parte da progra-
mação desenvolvida 
em todo o Brasil pela 
cooperativa.

Na sexta-feira, dia 8 
de setembro, depois do 
feriado da Independên-
cia, a Unimed vai reu-
nir cerca de 50 crianças 
e adolescentes assisti-
dos pelas instituições 
Lar do Caminho e Re-
canto Menina Luz para 
um campeonato de 
Bets. O evento aconte-
ce na Casa do Médico, a 
partir das 8 horas.

O jogo de tacos, bo-

linha e alvos, inspirado 
no críquete, faz parte 
do imaginário de mui-
tas crianças e adultos. 
Ainda hoje, o esporte, 
também chamado de 
taco em outras regiões, 
é praticado em diver-
sos lugares do Brasil.

A escolha pela mo-
dalidade tem uma ex-
plicação: “O Bets é um 
jogo praticado por toda 
criança e adolescente. 
É uma forma de valo-
rizarmos o que temos 
de mais tradicional 
em brincadeiras infan-
tis. Em muitos bairros 
de Jaboticabal ainda 
se joga o Bets”, afi rma 
Nereu Krieger da Cos-
ta, médico cooperado e 

Funcionários Públicos ativos e aposentados têm até 8 de setembro para 
se inscrever

coordenador de Marke-
ting da Unimed Jaboti-
cabal.

A Unimed irá premiar 
com medalhas e troféus 
os três melhores colo-
cados no campeonato 
de Bets. Além disso, to-
das as crianças e ado-
lescentes presentes ao 
evento irão receber me-
dalhas de participação.

No local, também 
será oferecida alimen-
tação a todos os par-
ticipantes. Serão dis-
ponibilizados, ainda, 
diversos brinquedos, 
como cama elástica e 
escorregador infl ável 
para as crianças, além 
de gincanas e outros 
jogos.

que 
nunca 
zia, 
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FIQUE SABENDO

estágio probatório, ou 
seja, período em que 
passa por avaliação 
no cargo. O candidato 
deve apresentar có-
pias do RG, CPF e ho-
lerite e comprovar a 
conclusão do segundo 
grau.

“Serão eleitos cinco 
membros do conselho 
administrativo e três 
membros do conselho 
fiscal. A participação 
dos funcionários pú-

blicos é fundamental, 
tanto no ato da inscri-
ção quanto na hora de 
votar”, afirma a supe-
rintendente da autar-
quia, Elivâine Almeida 
Silva.

As inscrições devem 
ser feitas de segunda 
a sexta, 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.

dio, um Grito pela Vida”, 
o objetivo é debater com 
a sociedade os assuntos 
que permeiam o tema. 
De acordo com o relató-
rio “Prevenindo suicídios 
- um imperativo global”, 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) de 2014, 
o Brasil é o 8º país com 
maior taxa de suicídios 
do mundo. O estudo ain-
da revela que a cada 40 
segundos, uma pessoa co-
mete suicídio no mundo, 
e para cada caso consu-
mado, há pelo menos 20 
tentativas fracassadas. Só 
no Estado de São Paulo, 
foram 2.339 mortes por 
suicídio em 2014, segun-
do dados da Fundação 
Sistema Estadual de Aná-

lise de Dados (SEADE), di-
vulgados em setembro de 
2016.

“Durante muito tem-
po, por razões religiosas, 
morais e culturais o sui-
cídio foi considerado um 
grande “pecado”, talvez o 
pior deles. Por isso, ainda 
temos medo e vergonha 
de falar abertamente so-
bre esse importante pro-
blema de saúde pública. 
Na minha visão, sempre 
considerei o suicídio um 
grito pela vida, porém 
um grito silencioso que 
na maioria das vezes co-
meçou há muito tempo”, 
destaca Luís Carlos Fer-
nandes.

Créditos – Ana Paula 
Junqueira/CMJ

Workshop gratuito sobre trade 
marketing no Senac Jaboticabal

No dia 4 de setembro, 
segunda-feira, às 19 ho-
ras, o Senac Jaboticabal, 
em parceria com as enti-
dades comerciais ACIA-
JA, CDL e Sincomércio, 
promove o workshop 
gratuito Trade Marke-
ting: Vantagens Compe-
titivas no Ponto de Ven-
da.

Mediada por Bianca 
Bernardes, pós-gradu-
ada em marketing pela 
Universidade Anhembi 
Morumbi e gestão em-

presarial pela Universi-
dade Barão de Mauá, a 
atividade tem como ob-
jetivo analisar hábitos 
e preferências dos con-
sumidores, por meio do 
neuromarketing, para o 
sucesso das estratégias 
e, assim, maximizar as 
vendas e diferenciar 
produtos e serviços. 

“A estratégia é contri-
buir com funcionários e 
lojistas com ações efe-
tivas e reais para que o 
comércio local seja for-

talecido”, afi rma Karina 
Mariano, docente e me-
diadora da Rede Social 
do Senac Jaboticabal.

Para participar, os in-
teressados devem efetu-
ar inscrição pelo e-mail 
jaboticabal@sp.senac.br. 
As vagas são limitadas.

Serviço
Trade Marketing: Van-

tagens Competitivas no 
Ponto de Venda 

Data: 4 de setembro
Horário: 19 às 22 ho-

ras
Local: Senac Jabotica-

bal 
Endereço: Rua 24 de 

maio, 831
Inscrições: jabotica-

bal@sp.senac.br
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Seprem está com inscrições 
abertas para novos conselheiros

o para 

Logística e crescimento

O Programa de Parcerias 
em Investimentos (PPI) que 
o Governo Federal lançou 
há um ano avançou com as 
concessões divulgadas na 
semana passada. Um pro-
fícuo caminho para a reto-
mada econômica brasileira. 
Envolve todos os setores e 
felizmente inclui iniciati-
vas importantes para a nos-
sa agropecuária – que ainda 
perde competitividade no 
contexto mundial devido ao 
alto custo Brasil.

Parcerias pensadas para 
ajudar no equilíbrio da dí-
vida da União, alavancar a 
economia e viabilizar inves-

transitam, com destino a Por-
to Velho, mais de quatro mi-
lhões de toneladas de grãos. 
Também importante para o 
agronegócio, a BR-153/GO/
TO, que recentemente teve 
a caducidade declarada, está 
na lista de projetos prioritá-
rios e precisa sair do papel.

É preciso ainda tirar da 
teoria a concessão da Ferro-
grão, projeto de R$ 12,6 bi-
lhões apontado como a úni-
ca alternativa efi ciente para 
escoar a safra pelo Norte. A 
ferrovia pode reduzir pela 
metade o custo do transpor-
te dos grãos do Cerrado.

Somos os mais efi cien-
tes da porteira para dentro, 
mas precisamos reduzir os 
altos custos de escoamento 
da produção, o que passa in-
questionavelmente por uma 
logística mais efi ciente. Nos-
so produtor rural é compro-
metido, trabalha de sol a sol 
e ama o que faz, mas precisa 
de incentivos para continuar 
em sua atividade.

No Estado de São Paulo 
essas parcerias de investi-
mentos já vêm sendo feitas 
e com sucesso. O governa-
dor Geraldo Alckmin sabe da 

timentos, gerar empregos e 
melhorar a infraestrutura do 
País. É a saída para uma re-
alidade onde não há espaço 
para aumentar mais impos-
tos e a arrecadação.

Com um Produto Interno 
Bruto (PIB) de -3,6%, o Brasil 
precisa gerar oportunidades 
e fomentar os setores que 
podem atrair investidores e 
que nos diferenciam no mer-
cado mundial como a agrope-
cuária – onde somos campe-
ões de exportação de carnes, 
açúcar e suco de laranja, por 
exemplo. É mais um impor-
tante passo no sentido de 
resolver equívocos do passa-
do, em que o lastro técnico 
foi subjugado pelas questões 
ideológicas.

Todos os setores necessi-
tam de investimentos para 
serem alavancados, mas para 
o agropecuário isso é deter-
minante. É preciso resolver 
problemas logísticos que fa-
zem com que o produtor bra-
sileiro ganhe até 16% menos 
do que o agricultor dos Esta-
dos Unidos, por exemplo.

Um prejuízo que pode ser 
estancado com concessões 
como a BR 364/RO/MT, onde 

importância de incentivar a 
atividade empreendedora e 
tem executado o maior plano 
estadual de parcerias de in-
vestimentos.

O Rodoanel é um dos mais 
destacados exemplos, permi-
tindo acesso ao maior porto 
do Brasil, o de Santos, sem a 
necessidade de passar pela 
área urbana de São Paulo, 
ganhando tempo e econo-
mizando dinheiro. A parte 
Norte será entregue no ano 
que vem, saindo da Rodovia 
Presidente Dutra e chegando 
ao maior aeroporto brasilei-
ro, Cumbica, em Guarulhos, 
integrado com a Rodovia 
Fernão Dias e fechando na 
Rodovia Bandeirantes. Será 
a conclusão de uma obra de 
180 quilômetros que auxilia 
não apenas a logística, mas a 
economia ao gerar pelo me-
nos 4.300 empregos diretos.

Outras vias também ga-
nharão parcerias para serem 
melhoradas, como a Rodovia 
Centro Oeste Paulista, no lote 
Florínea-Igarapava, reunindo 
570 quilômetros de rodovias 
(com 201 de duplicação) co-
brindo trechos da SP-266, SP-
294, SP-322, SP-328, SP-330, 

ASSIM SERÁ!

Assim será! A Palavra 
que sair da boca de Deus, 
nunca voltará para Ele va-
zia, mas fará o que foi des-

desanime, confi a somente 
na Palavra de Deus, que 
está dentro do seu cora-
ção, que diz: O Senhor é 
o teu socorro bem presen-
te no tempo da angustia; 
não temerei mal algum, 
pois, o Senhor é a força 
da minha vida, e a minha 
fortaleza. Ele nunca me 
deixará sozinho, sempre 
estará comigo. Esse Deus 
é maravilhoso! Ele está 
sempre pronto para te 
abençoar, e fazer de você 
um forte campeão. Para 
Ele, nada é impossível. 

tinada. A Palavra de Deus 
tem vida própria. Ela tem 
todo o poder que você pre-
cisa para vencer qualquer 
situação. Você não precisa 
ter medo, nem fi car preo-
cupado com nada. Apenas 
confi a na Palavra. Ele já 
preparou tudo para você 
ter uma vida próspera 
aqui na terra. Não perca o 
seu tempo chorando ou se 
lamentando por coisa al-
guma, tudo está feito pelo 
poder da Palavra de Deus. 
Quando você estiver pas-
sando por uma luta, não 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Quando os fi lhos de Isra-
el estavam diante do Mar 
Vermelho, parecia que era 
o fi m. Eles não viam ne-
nhuma saída. Os inimigos 
estavam se aproximando 
rapidamente, e Deus dis-
se: Moisés, estende o teu 
cajado e ordena o povo 
que marchem. Assim fez 
Moisés, o Mar se abriu,  
todos passaram pelo meio 
do Mar, em seco. Os ini-
migos tentaram passar, 
mas não conseguiram, o 
Mar se fechou e todos eles 
morreram. Quando você 

 PROFESSOR BENÊ

FELICIDADE

Temos um destino ou 
mandato do Autor Su-
premo da vida. Ele se fez 
também modelo inigualá-
vel de um “viver em ple-
nitude”.

Vida em plenitude é a 
felicidade completa.

Talvez nos falte en-
tendimento sobre o que 
fundamenta a felicidade.
Uma pergunta, mas tantas 
respostas: dinheiro, do-

mínio... ou qualquer outra 
realidade que nos trans-
forme em superiores ao 
próximo.

Para muitos, tudo se 
manifesta, como sonhos 
de domínio material ou 
seja, econômico.

A vida é tão limitada 
que, as futilidades cons-
troem modalidades de 
vivências, meramente fal-
sas, ilusórias, fi losófi cas.

Na verdade o Autor Su-
premo da sabedoria, ma-
nifestou-se sem brilho, 
revelando-se na pobreza 
material, sem ao menos, 
ter uma pedra para repou-
sar.

Por enquanto o “mun-
do” parece não ter enten-
dido a sábia mensagem de 
quem proclamou: “EU SOU 
A VERDADE E A VIDA EM 
PLENITUDE”!

blicos é fundamental, 
tanto no ato da inscri-
ção quanto na hora de 
votar”, afirma a supe-
rintendente da autar-
quia, Elivâine Almeida 

As inscrições devem 
ser feitas de segunda 
a sexta, das 8h às 17h, 
no próprio Seprem, 
que fica na Avenida 13 
de maio, 530, Centro. 
O telefone de contato 

Workshop gratuito sobre trade 
marketing no Senac Jaboticabal

talecido”, afi rma Karina 
Mariano, docente e me-
diadora da Rede Social 

Para participar, os in-
teressados devem efetu-
ar inscrição pelo e-mail 
jaboticabal@sp.senac.br. 
As vagas são limitadas.

Trade Marketing: Van-
tagens Competitivas no 

Horário: 19 às 22 ho-

Local: Senac Jabotica-

Endereço: Rua 24 de 

Inscrições: jabotica-

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

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

UM ETERNO SONHADOR

Vagava pelo mundo das 
ilusões onde o destino 
me levava ,ia por um ca-
minho sem perceber que 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

SP-333 e SP-351. As estradas 
concedidas cruzam 30 mu-
nicípios, entre eles: Assis, 
Marília, Novo Horizonte e 
Ribeirão Preto, destaques da 
nossa agropecuária. Os in-
vestimentos ao longo dos 30 
anos do contrato serão da or-
dem de R$ 3,9 bilhões.

Já a Rodovia dos Calça-
dos terá parceria no lote 
Itaporanga-Franca, reunindo 
747 quilômetros de rodovias 
(com 275 de duplicação), que 
passam por 35 municípios 
de regiões também fortes 
na atividade agropecuária 
de Franca, Batatais, Ribeirão 
Preto, Araraquara, São Car-
los, Jaú, Barra Bonita e Itaí. 
Obras que continuam ainda 
nas Rodovias do Litoral Pau-
lista, em 343 quilômetros (45 
de duplicação).

Com quase 20 anos de 
existência, o programa de 
concessão paulista é respon-
sável por ter gerado as 19 
melhores estradas do País, 
segundo pesquisas realiza-
das com os próprios usuá-
rios. É desta qualidade que a 
produção agropecuária pre-
cisa para ser escoada.

O Governo de São Paulo, 

em ação integrada com o Go-
verno Federal, tem feito par-
cerias também para executar 
o Ferroanel e evitar o tráfego 
de composições férreas. O 
objetivo é executar o Ferro-
anel ao lado do Rodoanel. A 
desapropriação e a terrapla-
nagem já foram feitas, resta 
agora o Governo Federal de-
fi nir quem será a executora 
da obra.

Também com o Governo 
Federal, nosso Estado está 
investindo na Hidrovia Tietê-
Paraná, onde um convênio de 
cerca de R$ 200 milhões está 
garantindo o derrocamento 
de 10 quilômetros de pedral 
para garantir navegabilidade 
o ano todo. Com muita ou 
pouca chuva, a produção en-
contra um bom caminho pelo 
rio, aliviando o trânsito de ca-
minhões e baixando o custo.

São alguns exemplos que o 
Brasil precisa seguir. É hora 
de olhar o agronegócio com 
a importância econômica, 
social e ambiental que ele 
tem. Investir na logística – 
com ganhos não apenas para 
a agropecuária – é o começo 
ideal para colocarmos o Bra-
sil de volta nos trilhos.

não crê no Poder da Pala-
vra, você acaba perecen-
do no sofrimento. Muitos 
têm desprezado a Palavra 
de Deus. Alguns por falta 
de conhecimento, outros 
por ignorância e é por isso 
que existem tantas pes-
soas vivendo na derrota. 
Não sabem que a Palavra 
de Deus é o próprio Deus 
falando com elas, através 
da bíblia. Ele garantiu que 
tudo é possível ao que 
crer! Então creia naquela 
Palavra que Ele falou no 
seu coração. Essa é uma 

promessa Dele para você 
ter paz, alegria, felicida-
de, saúde e prosperidade, 
em todas as areias da sua 
vida. Assim será a Palavra 
de Deus, cheia de muitas 
bênçãos, para você, em 
nome de Jesus (Leia Isaí-
as 55:11). Esta é a minha 
oração. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. face-
book catedral_dopovode-
deus@hotmail.com

tudo não era como pen-
sava ,perdia o tempo em 
quimeras.jogando fora 
palavras mas    levavam 
a não ser: um homem de 
valor incomparável,com 
uma educação respeita-
da ,de uma posição social 
que trazia alegrias mais 
um orgulho perigoso,que 
levava para um ponto in-
comum de derrotas e tro-
peços ,mais era tudo,o que 
queria ser mas foi vencen-
do batalhas imensas onde 
nem sempre foi vitorioso 

,mais sim um teimoso de 
valor incalculável ,sempre 
com amigos a rodear para 
de bajular ,com segundas 
intenções,o dinheiro,o 
empréstimo,a amizade 
por interesse,quanta falsi-
dade num pequeno espaço  
de conversa sem proveito 
e resultados que pode-
riam. Atrapalhar nos meus 
sonhos, de amor e espe-
ranças lindas e repletas de 
fantasias.

Era uma viajem que ia 
se iniciar rumo a um fi m 

,sempre pronto ao traba-
lho e travar um caminho 
que por certo levaria a um 
ponto de relacionamen-
to com a natureza criada 
por DEUS ,a mata verde-
jante ,montes cobertos 
de neve onde a relva bri-
lhava de luz ,o céu azul 
,convidando,para que aves 
cantem e encantem o mun-
do repleto de fantasias 
de cores iluminadas , de 
azul,ou de verde,com ver-
melho brilhante trazendo 
reviravoltas no ar onde o 

vento balançava as arvores 
e fazia cair as folhas secas 
,do medo de morrer,e das 
duvidas de vencer.

SONHOS E MAIS SO-
NHOS, gritava o criador 
de um mundo diferente de 
todos, e que seria dele um 
salvador de um espetácu-
lo que seria apresentado 
numa tela onde o som e 
a musica tocariam no seu 
coração humilde de pala-
vras, mais grandioso de 
amor.

Assim se despede o eter-

no sonhador, esperando 
que um dia encontre uma 
luz, brilhando em torno 
da lua, num mundo o sol, 
em outro a vida com tudo 
que façam sorrir, junto da 
paz, e coberta de sabedo-
ria para todos abraçados 
gritam numa voz única: 
*NOS ACREDITAMOS EM 
DEUS * VAMOS TODOS SO-
NHAR   E AGRADECER POR 
TUDO QUE RECEBEMOS* * 
UMA DADIVA DE LINDOS 
SONHOS A REALIZAR

“Jaboticabal em Família”: exibição de ! lme 
reúne pais e alunos em escolas municipais

Incentivando o es-
treitamento dos laços 
de amor e cumplici-
dade no dia a dia, a 
Secretaria Municipal 
de Educação conti-
nua desenvolvendo o 
projeto “Jaboticabal 
em Família” em toda 
a rede municipal. Na 
última semana, as es-
colas reuniram pais 
e filhos para assistir 
ao filme “As crianças 

aprendem o que vi-
venciam”.

“Foi preparado um 
ambiente aconche-
gante, as unidades de 
educação recepcio-
naram de uma forma 
muito bacana as famí-
lias. O filme escolhido 
transmite uma men-
sagem direta e faz os 
pais refletirem sobre 
a forma que eles agem 
com os filhos ou per-

to deles. Após essa 
reflexão, é hora de re-
pensar o que pode ser 
melhorado”, comenta 
o prefeito José Carlos 
Hori, idealizador do 
“Jaboticabal em Famí-
lia”.

Desde o início das 
férias de julho a se-
cretaria coloca em 
prática o projeto, que 
é desenvolvido pela 
Prefeitura Municipal, 

em parceria com ins-
tituições e grupos 
religiosos. Entre as 
próximas ações de-
senvolvidas em fa-
mília pela rede, está 
prevista a prática de 
atividades físicas e a 
exibição de outro fil-
me, ambas em setem-
bro.

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

Ação estimulou a refl exão sobre o exemplo dado “dentro de casa”

Genaro Paschoini
OAB/SP Nº 119.416

Cobranças/Advocacia

Parceria viabiliza doação e troca de remédios
A Secretaria de Saú-

de, a Câmara Muni-
cipal e a UNENLAR 
(União Espírita Nosso 
Lar) se uniram para in-
termediar a troca de 
remédios em Jabotica-
bal. Os interessados 
em ajudar as famílias 
carentes podem doar 
medicamentos dentro 
da data de validade em 
qualquer um dos pos-
tos de coleta, localiza-
dos nas unidades bási-
cas de saúde. 

Após a coleta, os 
remédios serão enca-
minhados à UNENLAR 
para dispensação, ou 
seja, a entidade asse-
gurará que o medica-

mento é de boa quali-
dade e será entregue 
ao paciente certo, na 
dose prescrita e na 
quantidade adequada.

Maria Angélica Dias, 
secretária da pasta, 
informa que a parce-
ria evitará o desperdí-
cio de medicamentos. 
“Muitas vezes o pa-
ciente precisa tomar 
apenas 6 comprimidos 
e a caixa vem com 10 
unidades. Essa ‘so-
bra’ pode ser doada e 
encaminhada a outro 
paciente. Agradeço a 
iniciativa do vereador 
Carmo Jorge Reino na 
implantação do proje-
to”.
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Em Jaboticabal, ações de acompanhamento aos 
moradores de rua são contínuas

A Secretaria de Assis-
tência Social continua 
dando atenção especial 
à situação dos morado-
res em situação de rua 
de Jaboticabal. Diaria-
mente, equipes pro-
movem o acompanha-
mento, passando pelos 
pontos de concentração 
e oferecendo ajuda.

“A situação é con-
tínua e preocupante. 
Principalmente com o 
encerramento da Fes-

ta do Peão de Barretos, 
muitos ‘trecheiros’ pas-
sam por Jaboticabal. 
Nossas equipes viabili-
zam passagens para ci-
dades próximas, pouso 
na Casa Transitória e, 
para os moradores de 
Jaboticabal, a aproxi-
mação com a família e 
o fortalecimento de vín-
culos”, declara a secre-
tária da pasta, Tatiana 
Pellegrini.

Ações mais incisi-

vas também estão sen-
do realizadas. “Com 
apoio da secretaria de 
Obras e Serviços Pú-
blicos lacramos uma 
casa utilizada de refú-
gio por moradores de 
rua. Assim como qual-
quer cidadão, eles tem 
o direito de ir e vir, 
mas devem respeitar 
as leis, não cometendo 
atos de vandalismo ou 
incomodando as pes-
soas”, ressalta Tatiana.

Departamento de Trânsito melhora sinalização 

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio do 
Departamento Muni-
cipal de Trânsito, tem 
trabalho nas últimas 
semanas para melhorar 
a sinalização em ruas e 
avenidas do município. 
Com as intervenções, a 
segurança no trânsito 
aumenta e o tráfego de 
veículos deve melhorar.

“Fizemos alguns estu-
dos visitando os locais 
em horários alternados 
para ver qual era a di-
fi culdade do trânsito 
de cada região e, ago-
ra, estamos fazendo as 
readequações necessá-
rias”, explica o diretor 

bal 
terça-feira 
ramento 
seus 
dação. 
data, 
násio 
portes 
Bottino”, 
tação 
larmônica da USP

maiores 
boticabal. 
festividades 
50 
um 
ainda de Trânsito, João Mar-

tins.
Entre as ações reali-

zadas constam pintu-
ras de área de confl ito, 
que evitam que carros 
fechem cruzamentos, 
faixas de proibido esta-
cionar em locais que os 
motoristas tinham a vi-
sibilidade prejudicada, 
instalação de tachões 
para divisão de fl uxo, o 
que evita a invasão de 
faixas, reavivamento de 
sinalizações, entre ou-
tras.

“O trânsito não para, 
é muito dinâmico. As 
vezes, uma intervenção 
que a gente faz num 

local hoje serve mui-
to bem, mas daqui um 
tempo, por força de 
circunstâncias como 
fl uxo de trânsito e mu-
dança de direção, acaba 
se tornando obsoleta. 
É uma constante trans-
formação e devemos 
estar sempre atentos”, 
comenta Martins.

Segundo o diretor, as 
readequações continu-
am em toda a cidade e, 
em breve, o distrito de 
Lusitânia receberá uma 
operação que abrange-
rá sinalização de solo, 
regulamentação de ve-
locidade e instalação e 
troca de placas.

Fazenda libera pagamento de fornecedores até R$ 1 mil

Em janeiro, o prefeito 
José Carlos Hori determi-
nou a quitação da dívida 
[restos a pagar] dos anos 
de 2014, 2015 e 2016, 
garantindo o andamento 
dos serviços básicos. A 
Prefeitura continua tra-
balhando no corte dos 
gastos públicos para 
equilibrar as contas, que 
fechou 2016 no verme-
lho em mais de R$ 40 
milhões. Nesta semana, 
a Secretaria da Fazenda 
liberou o pagamento de 
todos os fornecedores de 
2017 com notas até R$ 1 
mil.

O prefeito relembra 
as primeiras medidas 

tomadas no ano. “Nego-
ciamos com a Santa Casa 
quase R$ 2 milhões. Os 
remédios já voltaram 
para as prateleiras, esta-
mos mantendo a cidade 
limpa e melhor organi-
zada. Cortamos cargo 
de confi ança, contratos 
e alugueis. Os empresá-
rios estão conscientes do 
momento econômico do 
Brasil e estão vendo com 
bons olhos a seriedade 
desta administração em 
quitar a dívida herdada. 
Aos poucos vamos colo-
cando a casa em ordem”, 
diz Hori.

A quebra de ordem 
cronológica benefi cia o 

Atual administração continua pagando a dívida de 2014, 2015 e 2016; equipe estuda 
novos cortes que não vão interferir na qualidade dos serviços públicos

Ações estão sendo feitas para auxiliar no tráfego de veículos e pedestres

pequeno empresário. A 
medida foi publicado na 
416ª edição do Jornal 
Ofi cial.

Balanço de 2016 - Es-
pecialistas da Controla-
doria Interna apresen-
taram, em março, um 
raio-x das contas da 
Prefeitura Municipal. 
Foi exposto o montan-
te da dívida deixada em 
dezembro de 2016 e as 
ações da atual adminis-
tração para reequilibrar 
os gastos públicos. Em 
2012 havia um saldo po-
sitivo de R$ 1 milhão no 
Caixa da Prefeitura mas, 
em 2016, o valor passou 
para quase - R$ 23 mi-

Jaboticabal nomeia membros do conselho que 
monitorará os serviços de saneamento básico

Secretaria de Assistência Social promove uma série de ações que vão desde o encaminhamento para 

a Casa Transitória até o fortalecimento de vínculos familiares

Em uma audiência 
realizada na manhã de 
terça-feira (29), na sala 
de reuniões da Prefeitu-
ra de Jaboticabal, foram 
nomeados os membros 
do Conselho de Regu-
lação e Controle Social 
– CRCS - do município. 
O grupo atuará na re-
gulação dos serviços 
de saneamento básico 
desenvolvidos pelo Ser-

viço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboticabal 
– SAAEJ.

“Por ser uma autar-
quia que tem a presta-
ção de serviço na área 
de saneamento, a lei 
federal fala que deve 
ser regulado, ou seja, 
precisa haver um ór-
gão ou uma entidade 
que faça o monitora-
mento, a avaliação do 

SAAEJ. Esse conselho 
vem para fi scalizar e 
contribuir nessa ges-
tão da regulação”, co-
menta o presidente da 
autarquia, André No-
zaki.

Ele ainda ressalta a 
relevância do grupo. 
“As questões que en-
volvem a sociedade e 
o saneamento passam 
a ser discutidas de for-

lhões [negativo], consi-
derando apenas os res-
tos a pagar da prefeitura 

– excluindo autarquias 
que, ao somar, os restos 
a pagar ultrapassam R$ 

40 milhões. 
Mais informações pelo 

telefone (16) 209-3360.

ma mais ampla por esse 
conselho”, completa.

Integram o conselho, 
membros da Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil – OAB, Associação 
Comercial, Industrial e 
Agronegócio de Jabo-
ticabal – ACIAJA, Asso-
ciação Regional de En-
genharia, Arquitetura 
e Agronomia de Jaboti-
cabal – AREA, PROCON, 
Prefeitura Municipal e 
SAAEJ. O próximo en-
contro deve defi nir o 
regimento interno, no-
meação de presidente e 
formas de atuação.

Conheça os integran-
tes do CRCS:

01 membro titular e 
01 suplente do Poder 
Executivo Municipal:

Titular: ANGELA MA-
RIA DE FREITAS NAZÁ-
RIO FONSECA

Suplente: JOSÉ CAR-
LOS DE ABREU

02 membros titulares 
e 02 suplentes do SAA-
EJ:

Titular: ANDRÉ 
KIYOSHI DE NOZAKI

Suplente: ROBERTO 
SANTIAGO

Titular: APARECIDO 
HOJAIJ

Suplente: CARLOS 
AUGUSTO PEDROSO FE-
NERICH

01 membro titular e 
01 suplente da Asso-
ciação Regional de En-
genharia, Arquitetura e 
Agronomia de Jabotica-
bal – AREA, com espe-
cialização comprovada 
através de título, na 
área de Meio Ambiente:

Titular: PEDRO IU-
GHETTI

Suplente: MARCOS 
VALENTIM DONADON

01 membro titular e 
01 suplente represen-
tando as entidades do 
Terceiro Setor:

Titular: ANDRÉ LUIS 
BOTTINO DE VASCON-
CELOS

Suplente: ANISIO DE 
PAULA MELLO

01 membro titular e 
01 suplente represen-
tando os usuários dos 
serviços (ACIAJA):

Titular: ARTHUR DÓ-
RIA GUZZO

Suplente: MAURICIO 
PALAZZO BARBOZA

01 membro titular e 
01 suplente do COMDE-
MA:

Titular: MARIA CAN-
DIDA SACCO MARCELI-
NO

Suplente: JOÃO TEI-
XEIRA NETO

01 membro titular e 
01 suplente do PROCON 
– Jaboticabal:

Titular: PATRICIA TE-
REZA PAZINI

Suplente: CLAUDIA 
RUBIA CAMPANA FON-
SECA
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Alunos do CETAP da APAE visitam Paço Municipal
A manhã da segunda-

feira (28) foi marcada 
pela visita de alunos 
do CETAP (Centro de 
Educação e Treinamen-
to de Atividades Pro-
fi ssionais), da APAE de 
Jaboticabal ao Paço Mu-
nicipal. Em companhia 
do presidente da enti-
dade, Celso Cassiano, 
os jovens conheceram 
o gabinete do prefei-
to, fi zeram perguntas e 
aproveitaram para gra-
var um vídeo que será 

utilizado em um docu-
mentário.

“Ao lado do Celso Cas-
siano tive a oportuni-
dade de conhecer esse 
grupo de alunos. Tive-
mos uma longa conver-
sa, respondi perguntas 
sobre o meu dia a dia, 
preconceito e inclusão 
social. Um momento 
especial para começar 
a semana com o pé di-
reito”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

O CETAP - Segundo o 

site da APAE, o CETAP 
oferece educação profi s-
sional e destaca-se por 
propiciar o permanente 
desenvolvimento de ap-
tidões e habilidades da 
pessoa portadora de de-
fi ciência para a vida pro-
dutiva. As metodologias 
para qualifi cação do alu-
no são desenvolvidas 
através de Ofi cinas Pe-
dagógicas por meio da 
Horticultura, Brinque-
dos pedagógicos, Músi-
ca e Artesanato.

Filarmônica da USP emociona público no Ginásio de Esportes

A Unesp de Jabotica-
bal celebrou na última 
terça-feira (29) o encer-
ramento em torno dos 
seus 50 anos de fun-
dação. Para celebrar a 
data, aconteceu no Gi-
násio Municipal de Es-
portes “Doutor Alberto 
Bottino”, uma apresen-
tação da Orquestra Fi-
larmônica da USP.

“A Unesp é uma das 
maiores riquezas de Ja-
boticabal. Encerrar as 
festividades dos seus 
50 anos de fundação é 
um grande privilégio, 
ainda mais com a reali-

zação desse importante 
concerto em nosso gi-
násio de esportes”, dis-
se o prefeito José Car-
los Hori.

A Filarmônica - A USP-
FILARMÔNICA funciona 
como orquestra acadê-
mica integrada de en-
sino, pesquisa e exten-
são universitária cujas 
atividades se iniciaram 
em 2011. Seu concer-
to de estreia ocorreu 
a 23 de maio de 2011, 
no Theatro Pedro II de 
Ribeirão Preto, e, desde 
então, foram realizados 
43 apresentações. 

Fazenda libera pagamento de fornecedores até R$ 1 mil

Evento marcou o encerramento das atividades em torno dos 50 anos  de fundação da UNESP

“Setembro Amarelo” discute prevenção ao suicídio 
Considerado um dos 

assuntos tabus da hu-
manidade, o suicídio 
será tema de diversas 
ações que acontecem de 
9 a 15 de setembro em 
Jaboticabal. As ativida-
des, em alusão ao Dia 
Mundial de Prevenção 
do Suicídio, comemora-
do dia 10 de setembro, 
são promovidas pelo 
psicólogo e vereador 
Luís Carlos Fernandes, 
e pela psicóloga e mu-
sicoterapeuta Taisa Del 
Vechio, e fazem parte 
do “Setembro Amarelo”, 
um movimento mun-
dial simbólico para a 
divulgação e combate 
do suicídio. 

Com o slogan “Sui-
cídio, um Grito pela 
Vida”, o objetivo é de-
bater com a socieda-
de os assuntos que 
permeiam o tema. De 
acordo com o relatório 
“Prevenindo suicídios - 
um imperativo global”, 
da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) de 
2014, o Brasil é o 8º 
país com maior taxa de 
suicídios do mundo. 
O estudo ainda revela 
que a cada 40 segun-
dos, uma pessoa come-

te suicídio no mundo, e 
para cada caso consu-
mado, há pelo menos 
20 tentativas fracassa-
das. Só no Estado de 
São Paulo, foram 2.339 
mortes por suicídio em 
2014, segundo dados 
da Fundação Sistema 

Estadual de Análise de 
Dados (SEADE), divul-
gados em setembro de 
2016.

“Durante muito tem-
po, por razões religio-
sas, morais e culturais 
o suicídio foi conside-
rado um grande “peca-

do”, talvez o pior deles. 
Por isso, ainda temos 
medo e vergonha de 
falar abertamente so-
bre esse importante 
problema de saúde pú-
blica. Na minha visão, 
sempre considerei o 
suicídio um grito pela 

vida, porém um grito 
silencioso que na maio-
ria das vezes começou 
há muito tempo”, des-
taca Luís Carlos.

CONFIRA A PROGRA-
MAÇÃO COMPLETA:

09/09 – Caminhada 
“EuAcreditoNaVida

Horário: 9h 
Concentração e saí-

da: Ginásio Municipal 
de Esportes de Jaboti-
cabal/SP

11/09 – Palestra: 
“Saúde Mental e Suicí-
dio: o que todos preci-
sam saber”

Horário: 20h 
Expositor: Psiquiatra 

Dr. Vinícius Faria
Local: Câmara Muni-

cipal de Jaboticabal/SP
14/09 – Palestra: 

“Suicídio: conhecer 
para prevenir” (evento 
fechado para o TG)

Horário: 7h
Expositora: Psicóloga 

Fernanda Stefani
Local: Tiro de Guerra 

– Jaboticabal/SP
15/09 – Cine pela Vida 

– Discussão do fi lme: 
“Amor por contrato”

Horário: 20h
Expositora: Psicóloga 

clínica e psicanalista 
Carla Pierre Bellodi

Local: Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal/SP

*Sugestão de legen-
da: Material gráfico da 
campanha, elaborado 
pelos apoiadores do 
evento Guilherme Ca-
bral e Lucas Massa/Sel-
va Comunicação.

Mais informações pelo 
telefone (16) 209-3360.

Titular: ANDRÉ LUIS 
VASCON-

DE 

e 
represen-

dos 

Titular: ARTHUR DÓ-

MAURICIO 

e 
COMDE-

Titular: MARIA CAN-
MARCELI-

TEI-

e 
PROCON 

Titular: PATRICIA TE-

CLAUDIA 
FON-

Emenda parlamentar viabiliza compra de 
ambulância para Jaboticabal

Para oferecer 
serviços na área da 
saúde com quali-
dade e agilidade, o 
município de Jabo-
ticabal será benefi -
ciado com emenda 
parlamentar, assi-
nada no dia 21 de 
junho, no Palácio 
dos Bandeirantes, 
em São Paulo, no 
valor de R$ 70 mil. 
Desta forma será 
viável a compra de 

uma ambulância 
para atender emer-
gências locais.

O deputado esta-
dual Vaz de Lima 
atendeu o pleito 
feito pelos verea-
dores Dr. Edu Fe-
nerich e Wilsinho 
Locutor e da ex-
vereadora, Andrea 
Delegada.

Fonte: Assesso-
ria de Imprensa 
(Vaz de Lima)
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CULTURA

Versículos 
da Bíblia

DOBRE AGORA O  SEU JOELHO, 
ELEVE  O PENSAMENTO ÀS ALTURAS.

CONVERSE COM DEUS, 
ELE CONHECE A SUA VIDA 
E PODE TE ORIENTAR.

DEIXE OS PROBLEMAS 
PARA TRÁS, OLHE SO-
MENTE PARA FRENTE.

SIGA O CAMINHO DE 
JESUS E VAI PRESENCIAR 
COMO A SUA VIDA VAI, 
SUA VIDA VAI MUDAR.

MUDA, MUDA AGORA, 
E SINTA A PRESENÇA DE 
DEUS EM TODO LUGAR.

OBSERVE O PÁSSARO 
QUE VOA  BATENDO LI-
VRE AS SUAS ASAS  E CAN-
TANDO PERTINHO DO 
CEÚ.

NO CANTAR DO GALO 
AO AMANHECER, CAN-

Cia. Minaz empolga amantes da boa 
música com espetáculo “Viola Enluarada”

No último domingo 
(27), Jaboticabal recebeu a 
apresentação do concerto 
“Viola Enluarada”, inter-
pretado pela Cia. Minaz, 
de Ribeirão Preto. Na Con-
cha Acústica “Lions Clube 
de Jaboticabal”, a atração 

contou com um público 
diferenciado, interessado 
e conhecedor da boa mú-
sica.

O grupo formado por 
um octeto vocal, um quin-
teto de cordas, fl auta, vio-
lão, acordeão e percussão 

apresentou clássico da 
música caipira adaptados 
para orquestra, câmara e 
ópera. 

“Aos poucos a Concha 
Acústica tem ganhado es-
paço na agenda cultural 
da cidade. Apenas nos oito 

primeiros meses do ano 
foram realizadas 17 apre-
sentações, evidenciando o 
local como referência para 
eventos culturais e musi-
cais”, explica José Mário 
de Oliveira, Diretor Muni-
cipal de Cultura.

Atração trouxe clássicos da música caipira adaptados para 
orquestra, câmara e ópera

mil 
em 
modalidades

de 
e superação, chegou ao 
fi nal os Jogos Escolares 
de 
to 
las 

TANDO COM A CERTEZA 
QUE UM DIA LINDO VAI 
NASCER.

NO ANOITECER A CER-
TEZA QUE A LUA VAI BRI-
LHAR.

E VAI MOSTRAR A OBRA 
PRIMA QUE DEUS FEZ 
PARA TE ORIENTAR.

NOS TEUS  CAMINHOS 
DURANTE A  NOITE PARA 
VOCÊ NÃO TROPEÇAR.

TODOS LOUVAMOS 
COM A ALEGRIA NA PAZ E 
NA FÉ DO SENHOR. SINTA 
QUE DEUS ESTÁ EM TODO 
LUGAR.

DOBRE O SEU JOELHO 
E ABRA  AGORA O CORA-
ÇÃO, ESQUEÇA O QUE 
PASSOU, É HORA DE RE-
COMECAR.

RECEBA A GLÓRIA DO 
SENHOR, HOJE É SEU 
DIA, VIVAAA!!! VÁ EM 
FRENTE!!!

 A CADA PASSO SEU É 
UMA NOVA CONQUISTA 
PARA SUA VIDA MUDAR.

VOCÊ CONSEGUE, 
DEUS ESTÁ AO SEU LADO, 
SEJA LIVRE, SEJA VOCÊ, O 
VENCEDOR COM JESUS.

Autor Luciano Roberto Fu-
mincelli

Alunos desenvolveram atividades e produziram exposições

Escolas municipais 
celebraram o Dia do Folclore

Os alunos da Educa-
ção Infantil de Jaboti-
cabal comemoraram na 
última semana o Dia do 
Folclore. 

A data, que é celebra-
da dia 22 de agosto, es-
timulou a criatividade 

das crianças, que apren-
deram um pouco mais 
sobre personagens da 
cultura popular como o 
Saci-Pererê, Lobisomem 
e Mula sem cabeça.

“O Dia do Folclore é 
sempre uma data espe-

cial para os alunos. 
As histórias estimu-

lam o imaginário deles 
e faz perdurar esses 
mitos e personagens”, 
comenta o secretário de 
Educação, Adilson Mar-
tins.

Algumas unidades 
contaram com a pre-
sença dos pais, que 
compartilharam das 
atividades e exposições 
realizadas pelos alu-
nos.

VENDO
MOTOR DE POPA BARCO

Marca Mercury, ano 2014, 15 HP, super = 18, semi-
novo, Nota Fiscal de Fábrica, Único Dono.

Valor R$ 5.000,00

Celular: (16) 9.8156-2963
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Prova acontece dia 10 de setembro, 
em Jaboticabal; participantes serão 

divididos por categoria

1ª Corrida Pedestre 
“Luiz Carlos Motta” 

inscreve adultos e crianças

I Copa Albieri de Li Tchuó Pá Kung Fu 

Foi realizado na ci-
dade de Jaboticabal 
no último dia 27, a 1ª 
Copa de Li Tchuó Pá 
Kung Fu. Na abertura, 
a presença de atirado-
res do Tiro de Guerra, 
prefeito José Carlos 
Hori e convidados. A 
equipe da ONG Amor 

Crianças a partir de 
7 anos, jovens e adul-
tos dos sexos femini-
no e masculino podem 
participar da 1ª Corrida 
Pedestre “Luiz Carlos 
Motta”. A prova, com 
percurso de 5 km, acon-
tece em 10 de setem-
bro, a partir das 7h30, 
com saída no Lago Mu-
nicipal de Jaboticabal. 
As inscrições devem ser 
feitas pelo site www.
runnerbrasil.com.br.

Para se inscrever, os 
atletas das categorias 
kids e infantil (de 7 a 15 
anos) devem doar um 
quilo de alimento não 
perecível (exceto fubá e 
sal). As demais catego-
rias (de 16 a mais de 70 
anos) confi rmam a par-
ticipação com a doação 
de 5 quilos de alimen-
tos não perecíveis + R$ 
20, que devem ser de-
positados em conta in-
formada pela comissão 
organizadora.

Sobre a prova – com 
início marcado para 

as 7h30, a 1ª Corrida 
Pedestre “Luiz Carlos 
Motta” começará com 
as provas das catego-
rias kids e infantil, com 
percursos de 200 a 800 
metros. Em seguida, 
às 8h30, será a vez da 
prova adulta, que tota-
lizará 5 km, com saída 
e chegada no Lago Mu-
nicipal.

Premiação - os prê-
mios vão desde meda-
lha de participação e 
troféus até quantias em 
dinheiro de acordo com 
categoria disputada. 

O evento conta com 
o apoio da Prefeitura 
de Jaboticabal, Depar-
tamento de Esporte e 
Lazer, Federação do 
Comércio do Estado de 
São Paulo e vereador 
Daniel Rodrigues.

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato da secretaria 
do Departamento de 
Esporte e Lazer é (16) 
3202-0587.

GAZETA ESPORTES
Jogos Escolares de Jaboticabal chega ao ! nal

Evento reuniu três 
mil alunos divididos 
em três categorias e 11 
modalidades

Após duas semanas 
de muita entrega, suor 
e superação, chegou ao 
fi nal os Jogos Escolares 
de Jaboticabal. O even-
to movimentou as esco-
las participantes desde 

a preparação até a en-
trada em quadra.

Os jogos foram desa-
fi adores. “Milhares de 
crianças participando, 
movimentando as nos-
sas praças esportivas 
e mostrando a impor-
tância do esporte como 
política de inclusão so-
cial. Agradeço a equipe 

da Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer pela dedicação e 
principalmente a todos 
os atletas que não pou-
param esforços durante 
as competições”, afi rma 
o secretário de Educa-
ção, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins.

Acompanhe abaixo os 

três primeiros coloca-
dos em cada categoria:

Pré Mirim
1º - Afonso Tódaro – 

104 pontos
2º - Escola Equilíbrio 

– 85 pontos
3º - Colégio Nossa Se-

nhora do Carmo – 61 
pontos

Mirim
1º - Escola Equilíbrio 

– 106 pontos 
2º - Colégio Poligenes 

– 72 pontos
3º – Colégio Nossa 

Senhora do Carmo – 68 
pontos

Infantil
1º - Colégio Moura La-

cerda – 76 pontos
2º - Colégio COC – 64 

pontos
3º - Colégio Poligenes
Colégio Nossa Senho-

ra do Carmo – 58 pon-
tos

Campeonato Municipal de Futebol 
Amador começa com diversas goleadas
Jogos da 1ª rodada 

aconteceram no Jardim 
das Rosas, “Cruzeirão” 
e Centro Esportivo An-
tônio Mônaco

Começou no último 
fi nal de semana a 1ª ro-
dada do Campeonato 
Municipal de Futebol 
Amador “André Luis 
Gonçalves Pereira”. 21 
times participam da 
competição cujos jogos 
acontecem no Centro 
Esportivo Antônio Mô-
naco, Jardim das Rosas 
e “Cruzeirão”.

Acompanhe abaixo os 
resultados da primeira 
rodada:

Jardim das Rosas 2 x 
1 Cohab 3

Atlético Alvorada 7 x 
1 Cohab 4

Panela 5 x 1 Mundiças
Pizzaria Nº 1 2 x 2 

Oxigênio Jaboticabal
Red Bull 1 x 4 Nova 

Fortaleza
Pega Leve 1 x Juven-

tude 1

Solidário comandada 
pelo mestre Valcir Al-
bieri, técnica Tatiane 
Marteloni e profes-
sor Claudemir Costa, 
teve um ótimo resul-
tado, conquistando 
17 medalhas de ouro, 
7 medalhas de prata e 

6 de bronze; conquis-
tando assim, o 1º lu-
gar em equipe. Jabo-
ticabal pôde conhecer 
um pouco mais desse 
esporte e do trabalho 
realizado.  Agradeci-
mentos a todos que 
apoiam e prestigiam  
esses eventos. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
FUNDAMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017
OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos ser-

viços de administração e gerenciamento de fornecimento de cartões 
magnéticos com liberação de créditos em tempo real, conforme espe-
 !" #$%&'%&()*+%&$)&,)-)*.' !#&/0)&!'1)2*#&%&)$!1#3&$%&4*)25%&4*)-
sencial nº 07/2017.

VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO: - 2,69% 
(dois virgula sessenta e nove por cento negativo)

DATA DO CONTRATO: 28/08/2017

TANDO COM A CERTEZA 
QUE UM DIA LINDO VAI 

NO ANOITECER A CER-
TEZA QUE A LUA VAI BRI-

E VAI MOSTRAR A OBRA 
PRIMA QUE DEUS FEZ 

NOS TEUS  CAMINHOS 
DURANTE A  NOITE PARA 

TODOS LOUVAMOS 
COM A ALEGRIA NA PAZ E 
NA FÉ DO SENHOR. SINTA 
QUE DEUS ESTÁ EM TODO 

DOBRE O SEU JOELHO 
E ABRA  AGORA O CORA-
ÇÃO, ESQUEÇA O QUE 
PASSOU, É HORA DE RE-

RECEBA A GLÓRIA DO 
SENHOR, HOJE É SEU 
DIA, VIVAAA!!! VÁ EM 

 A CADA PASSO SEU É 
UMA NOVA CONQUISTA 
PARA SUA VIDA MUDAR.

VOCÊ CONSEGUE, 
DEUS ESTÁ AO SEU LADO, 
SEJA LIVRE, SEJA VOCÊ, O 
VENCEDOR COM JESUS.

Autor Luciano Roberto Fu-

OFEREÇO SERVIÇO DE 
MOTORISTA PARTICULAR

JOSÉ ANTÔNIO
MOTORISTA COM EXPÉRIENCIA E 

COM CARRO PRÓPRIO
APOSENTADO

CONTATO (16) 9.9141-7005
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Desenvolve São Paulo reúne empresários 
Empresários de 

Jaboticabal parti-
ciparam do even-
to Desenvolve São 
Paulo. O programa 
do Governo do Es-
tado de São Paulo 
oferece linhas de 
crédito mais van-
tajosas. O even-
to, com workshop 
e atendimentos, 
ocorreu na quarta-
feira (30), na Asso-
ciação Comercial, 
Industrial e Agro-
negócio de Jaboti-
cabal – ACIAJA. 

“O encontro sur-
giu com a ideia 
de colaborar com 
os empresários 
do Distrito Indus-
trial ‘José Apareci-
do Tomé’ a cons-
truir seus galpões 
e dar andamentos 
aos seus negócios. 
Com a possibilida-
de de abrir o en-
contro para outros 
empreendedores, 
o prefeito Hori es-
tendeu o convite 
para que outros 
interessados parti-
cipassem”, afi rma 
o secretário de Pla-
nejamento, Paulo 
Polachini. 

“Vivemos um mo-
mento de crise onde 

toda ajuda para as 
empresas é impor-
tante. Muitas vezes 
uma linha de crédi-
to atrativa garante 
os investimentos 
necessários para o 
crescimento de uma 
empresa. A iniciati-
va vem ao encontro 
das conversas que 
temos com a atual 
administração em 
torno do desenvol-
vimento de Jabo-
ticabal”, afi rma o 
presidente da As-
sociação Comercial, 
Industrial e Agrone-
gócio de Jabotica-
bal, Arthur Guzo.

“O convite foi es-
tendido a todos os 
empresários de nos-
sa cidade e a parti-
cipação foi muito 
boa. As linhas de 
crédito oferecidas 
são atrativas para 
aqueles que preci-
sam garantir o fl u-
xo de caixa ou mes-
mo investir em sua 
empresa”, declara 
o presidente da Câ-
mara dos Dirigen-
tes Lojistas, Renato 
Kamla.

Outras iniciativas 
– Desde janeiro a 
prefeitura trabalha 
em parceria com as 

entidades classis-
tas para garantir o 
desenvolvimento 
de Jaboticabal. Por 
meio da Secretaria 
de Planejamento, 
foi implantado o 
sistema de alvará 
em 48 horas, fo-
ram realizados cur-
sos e palestras por 
meio da Central do 
Empreendedor e 
SEBRAE Aqui, e co-
meçou a revisão do 
Plano Diretor com a 
mudança do zonea-
mento de algumas 
regiões da cidade. 

O Time do Empre-
go vem capacitando 
os interessados em 
novas vagas no mer-
cado de trabalho que 
são oferecidas no 
Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador.  

Encontro orienta empreendedores sobre as linhas de crédito
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Novos projetos já estão em andamento para atender outras regiões da cidade, como o Vale do 
Sol, Morada Nova, Parque dos Laranjais e adjacências 

Após testes, novo poço minimiza falta de água 
na Cohab I, III, Distrito Industrial e arredores

A Prefeitura e o Servi-
ço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboticabal 
(SAAEJ) continuam fi r-
mes no propósito de pôr 
fi m à falta de água em 
Jaboticabal. O primei-
ro passo foi concluir a 
construção de um poço 
artesiano no Distrito 
Industrial. Na semana 
passada, foi realizado 

o último reparo na Co-
hab III e, após o término 
dos testes, os bairros já 
estão recebendo água a 
semana inteira. 

O novo reservatório 
foi instalado no Distrito 
Industrial “José Apare-
cido Tomé”, na Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima 
(SP 326). “Já fi nalizamos 
os testes e os reparos. 

Há décadas faltava água 
todos os dias nesta re-
gião, em especial na 
Cohab III. Com o novo 
poço há água a semana 
inteira, podendo ainda 
faltar aos fi nais de se-
mana devido a alta de-
manda, mas já demos 
o primeiro passo para 
resolver defi nitivamen-
te o problema”, informa 

o prefeito José Carlos 
Hori.

A obra é importante 
para os empresários e 
os moradores de bair-
ros próximos. Segundo 
informações do SAAEJ, 
a vazão garante o abas-
tecimento dessa parte 
da cidade, minimizando 
um antigo problema de 
abastecimento.

Desenvolve São Paulo reúne empresários 
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195º ANIVERSÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Som Ambiente: Mú-
sicas cívicas 

Pré Desfi le: Leitura 
do histórico da Rua 
Rui Barbosa -  palco 
dos grandes aconte-
cimentos da cidade e 
Praça 9 de Julho

Entrevistas ao Vivo
Transmissão ao vivo 

pela internet pelo site 
Cidadeshopp Jabukatv

Filmagens em HD: 
Thomazinho Produ-
ções e Marcelo Caeta-
no Produções em dro-
ne

Programação:
8h – Hasteamento 

das Bandeiras – Praça 
9 de Julho

Participação da Cor-
poração Musical “Go-
mes e Puccini”

8h30 – Caminhada 
e chegada da Família 
Imperial do Brasil em 
1822

Rua Rui Barbosa (es-
paço entre a Av. Mare-
chal Deodoro e a Ten-
da Imperial)

8h45 – Desfi le Mili-
tar:

Veículos históricos 
antigos, reencenado-
res e ex-combatentes 
da 2ª guerra mundial 
(veteranos)

Tiro de Guerra (Fan-
farra e Pelotão)

Atiradores de todos 
os Tempos

Bombeiros
Polícia Militar
Rangers Operações 

Táticas Airsoft – Rota 
(Tiro Esportivo)

9h – Desfi le Civil:
Grupo Ciclístico “Ca-

tracas” e  demais ci-
clistas

Triciclos: Aramis 
Muscari, Tuk Tuks e 
outros

Moto Clube “Mais 
Loucos Que Velozes”

Grupo Motociclístico 
“26 da Norte”

Clube “Amigos da 
Ferrugem” (Veículos 
Antigos e Exóticos)

Colégio Técnico 

Agrícola  “José Bonifá-
cio” – UNESP Câmpus 
de Jaboticabal – (Ban-
da Marcial)

Colégio Poligenes
AMAJAB - Amigos 

Associados de Jaboti-
cabal

Amigas Solidárias
Colégio Difere Mi-

rante (Fanfarra)
Associação de Li 

Tchuó Pa de Kung Fu
CEREA de Jabotica-

bal
Associação Antialco-

ólica de Jaboticabal
APAE (Fanfarra)
ONG Fênix

Fanfarra da E. E. “Dr. 
Joaquim Batista”

Grupo Rastracer - Pa-
rkour & Método Natu-
ral

Projeto “Arte e Vida” 
- Igreja Batista Livre

CETEC – Centro Edu-
cacional e Técnico de 
Jaboticabal

Colégio “Nossa Se-
nhora Do Carmo” (Fan-
farra)

Fanfarra do Clube 
dos Desbravadores In-
tegração

Clube dos Aventurei-
ros Integração Junior

Rotaract Club de Ja-

boticabal
Interact Club de Ja-

boticabal
Grupo de Escoteiros 

Carcarás 339/SP
Monte Alto Rippers - 

Futebol Americano
E. E. “Antônio José 

Pedroso” (Fanfarra)
Senac de Jaboticabal
E. E. “Aurélio Arrô-

bas Martins” - Estadão 
(Fanfarra e carros ale-
góricos)

Colégio Criarte
Banda Musical São 

Luis
Comitiva “Amantes 

da Terra” - Jaboticabal 
(Cavaleiros)

Certifi cados de Par-
ticipação para todas 

as instituições partici-
pantes

Maestrina-de-Ceri-
mônias: Mara Sanchez

Mestre-de-Cerimô-
nias e comentarista 
cultural: Jorge Di Bello  

Sistema de Som e 
Imagem: DeeJay Borra-
cha Eventos  (TVs)

Filmagem em HD: 
Thomazinho Produ-
ções (Dejair Thomazi-
nho)

Apoio Institucional: 
SENAC Jaboticabal

Apoio em Designer 
Gráfi co: Pop Up (Jona-
than Ramos)

Apoios Culturais: 
Vereador João Bassi 
Vereadora Dona Ci-

dinha
Faculdade São Luis
Gráfi ca Santa Terezi-

nha
Site Cidadeshopp Ja-

bukatv
Zeviani - Artes em 

Cimento
Sorveteria Supermo-

ni
SOS Lar
Bonzão - Móveis no-

vos e usados
Marcelo Caetano 

Produções e Eventos - 
Drone 

Realização: Exército 
Brasileiro – TG de Ja-
boticabal

Comissão dos 100 
Anos

PARADA CÍVICO/MILITAR DE 7 DE SETEMBRO DE 2017 
TEMAS: CENTENÁRIOS TG E ESTADÃO

Alunos da rede municipal levam para casa um livro e depois contam 
em sala de aula o que aprenderam

Educação estimula a leitura por meio do 
projeto “Sacola Viajante”

Com objetivo de fazer 
com que a leitura ultra-
passe os portões esco-
lares, a Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Educação, 

desenvolve no segundo 
semestre o projeto “Sa-
cola Viajante”. A ação 
incentiva o hábito pela 
leitura e o compartilha-
mento de bons momen-

tos em família.
“Os alunos da rede 

levam os livros para 
ler com a família e de-
pois contam em sala de 
aula o que aprenderam. 

Dessa forma eles saem 
da ‘zona de conforto’ e 
passam a compartilhar 
novas experiências e 
emoções”, explica o Se-
cretário de Educação, 

Adilson Martins.
As publicações esco-

lhidas abrangem vários 
títulos e gêneros, capa-
zes de despertar nos 
estudantes valores so-

ciais e morais. O proje-
to ocorre durante toda 
a segunda parte do ano. 
Para mais informações, 
o telefone é (16) 3209-
2469.
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 ca Santa Terezi-

Ja-

- Artes em 

Supermo-

- Móveis no-

Caetano 
e Eventos - 

Exército 
– TG de Ja-

100 

Reunião com vice-presidente da Caixa Econômica 
Federal reúne 20 municípios em Jaboticabal

Na sexta-feira (25), re-
presentantes de 20 mu-
nicípios participaram de 
uma reunião que contou 
com a presença do vice-
presidente da Caixa Eco-
nômica Federal Antônio 
Carlos Ferreira, o prefei-
to José Carlos Hori e do 
deputado federal Ricar-
do Izar.

Na ocasião, Ferreira 
apresentou os benefí-
cios das linhas de cré-
dito disponibilizadas 
pela Caixa Econômica 
Federal às Santas Ca-
sas. “A reunião foi mui-
to importante para os 
representantes das San-
tas Casas e prefeitos de 
toda região. Em momen-
tos de crise, todo recur-
so que colabore com a 
missão dos hospitais 
fi lantrópicos será bem-
vindo”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

Muitos hospitais es-

tão aderindo devido às 
vantagens oferecidas. 
“Viajo por todo país 
orientando os interes-
sados e os resultados 
são expressivos, e o me-
lhor, com uma taxa de 
inadimplência pratica-
mente zero. Espero que 
as Santas Casas apro-
veitem a oportunidade 
de equilibrar suas fi -
nanças”, declara o vice-
presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, Antônio 
Carlos Ferreira.

O deputado federal, 
Ricardo Izar, ressalta a 
participação de muitos 
prefeitos. “Todas cida-
des vizinhas participa-
ram da reunião com o 
objetivo de conhecer 
mais a respeito dessas 
linhas de crédito. Apro-
veito para agradecer ao 
vice-presidente da Caixa 
Econômica Federal que 
aceitou o nosso convite”.

Encontro tratou das linhas de crédito oferecidas pela entidade às Santas Casas de todo país

A demanda aumenta, mas os repasses dos governos Federal e Estadual estão cada vez menores

20% deixam os convênios e migram para o SUS 

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde estima 
um aumento de 20% a 
25% de pacientes aten-
didos no sistema pú-
blico de saúde em Ja-
boticabal. Com a crise 
fi nanceira que atinge 
o país, muitas famílias 
optaram pelo SUS. A 
nova demanda e a que-
da de arrecadação são 
os maiores desafi os da 
administração pública 
atual.

Em apenas 24 meses, 
mais de 2,8 milhões de 
brasileiros deixaram o 
plano de saúde, de acor-
do os dados da Agência 
Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS). Para a 
secretária de Saúde, Ma-
ria Angélica Dias, é im-
portante atender a nova 
demanda com qualida-
de, mas é preciso cautela 
neste cenário econômico 
adverso. “O SUS é um di-
reito de todos, mas mui-
tos optam pelos planos. 
A crise é passageira e, 
em breve, essas pessoas 
voltam aos convênios. 
O mais preocupante, 
neste momento, é que 
a demanda só aumenta, 
enquanto o dinheiro re-
passado pelos governos 

só caí. É uma conta que 
não fecha”.

Em Jaboticabal, a 
prioridade é manter os 
remédios na farmácia, o 
atendimento na UPA, no 
SAMU e nas unidades 
de saúde. “Hoje não é 
possível falar em gran-
des avanços, obras e in-

vestimentos em novos 
projetos. Nossa meta 
é atender bem nos ser-
viços que já temos em 
funcionamento. Ofere-
cer remédio, exames 
laboratoriais, consul-
tas no Centro de Saúde 
e fortalecer a atenção 
básica. É um momen-

to delicado e que exige 
gestão de toda equipe. 
Estamos mantendo o 
foco e trabalhando para 
minimizar os impactos 
destes dados no dia a 
dia da população”, es-
clarece.

Balanço de 2016 - Es-
pecialistas da Controla-

doria Interna apresen-
taram, em março, um 
raio-x das contas da 
Prefeitura Municipal. 
Foi exposto o montan-
te da dívida deixada em 
dezembro de 2016 e as 
ações da atual adminis-
tração para reequilibrar 
os gastos públicos. Em 

2012 havia um saldo 
positivo de R$ 1 milhão 
no Caixa da Prefeitura 
mas, em 2016, o valor 
passou para quase - R$ 
23 milhões [negativo], 
considerando apenas 
os restos a pagar da 
prefeitura – excluindo 
autarquias que, ao so-
mar, os restos a pagar 
ultrapassam R$ 40 mi-
lhões. 

Sem capacidade de 
pagamento – Esses da-
dos também foram ofi -
cialmente confi rmados 
por uma das mais res-
peitadas instituições do 
Brasil: a Firjan – Fede-
ração das Indústrias do 
Estado do Rio de Janei-
ro. A pesquisa analisou 
4.544 cidades e aponta 
que as contas de Jaboti-
cabal estão na UTI des-
de 2014. É o que con-
fi rma o Índice FIRJAN 
de Gestão Fiscal (IFGF). 
Em dezembro de 2012, 
a Prefeitura tinha 100% 
de liquidez e ocupava o 
1º lugar no ranking bra-
sileiro; mas o quadro foi 
revertido para 0% em 
pouco mais de 1 ano.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
1500.

Com equipes na rua, prefeitura mantém 
bairros limpos e organizados

Em Jaboticabal o tra-
balho não para. Os ser-
viços de roçamento, 
capinação, tapa-bura-
co e poda de árvores 
prossegue e a expec-
tativa é que Jabotica-
bal fi que cada dia mais 
limpa e organizada.

Uma grande frente 
trabalha para zerar até 
a próxima semana to-
dos os processos soli-
citando podas de árvo-
res. Nos últimos dias, 
Santo Antônio, Bairro 
Alto, Bela Vista, Jardim 

Brandi, CDHU, Cohabs 
1 e 3, Jardim Morumbi, 
Jardim Grajaú, Santa 
Rosa e Parque do Trevo 
foram visitados pelas 
equipes.

“Jaboticabal merece 
todo cuidado possí-
vel. O trabalho é inin-
terrupto e com isso 
os bairros recebem a 
atenção. A prefeitura 
está limpando ruas, 
avenidas e áreas pú-
blicas. Agora é a vez 
da população contri-
buir mantendo os lotes 

limpos, roçados e não 
jogando lixo nos arre-
baldes da cidade”, re-
afi rma o prefeito José 
Carlos Hori.

A equipe de roça-
mento trabalha na ave-
nida Carlos Berchieri. 
A capinação foi feita 
no Santa Rita, São Mar-
cos, São Judas, Ponte 
Seca e no distrito de 
Luzitânia. A operação 
tapa-buraco passou 
pela Avenida Carlos 
Berchieri, Jardim das 
Rosas e São Marcos.  

Serviços de poda, roçamento, capinação e tapa-buraco 
continuam em diversos bairros da cidade

e morais. O proje-
toda 

a segunda parte do ano. 
informações, 

o telefone é (16) 3209-
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Prefeito Hori recebe visita de secretário da 
Casa Civil, Samuel Moreira

Encontro contou com a presença de prefeitos da região
O secretário da Casa 

Civil, Samuel Moreira, 
visitou Jaboticabal na 
manhã da sexta-feira 
(1º). Prefeitos e autori-
dades participaram das 
discussões sobre a situ-
ação política nacional e 
a liberação de projetos 
para a região.

“O secretário Samuel 
Moreira é muito atuan-
te. Essa é a sua segunda 
visita à nossa cidade, 

acompanhado do de-
putado estadual Marco 
Vinholi. Discutimos os 
rumos de nosso país 
diante da crise que vi-
vemos e as ações em 
São Paulo para manter a 
estabilidade. O contato 
próximo com prefeitos 
da região também auxi-
lia na hora de solicitar 
recursos e projetos jun-
to ao Governo do Esta-
do”, afi rma o prefeito 

José Carlos Hori.
“O Hori é um amigo 

que sempre está em 
São Paulo solicitando 
recursos para Jabotica-
bal. A visita foi muito 
importante para estrei-
tar as conversas na re-
gião, discutir projetos. 
Agradeço a todos os 
prefeitos e autoridades 
pela disponibilidade”, 
ressalta o secretário Sa-
muel Moreira.


