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Dia “D” da 
Campanha 

Nacional de 
Multivacinação 

acontece em 
16 de setembro

Todas as 
unidades 
básicas 

de saúde 
funcionarão 

das 8h às 17h

Prefeitura 
! naliza 
poda de 

quase 4 mil 
árvores

Ação benefi ciou 
diversas regiões de 

Jaboticabal

34ª 
Exposição 

Nacional de 
Orquídeas é 
sucesso em 
Jaboticabal

Cerca de 3 
mil pessoas 

participaram do 
evento; 

grande adesão 
garantiu boas 

vendas

Prefeitura revitaliza novas 
pontes e estradas rurais

O trabalho não para nas estradas municipais; parcerias possibilitam a 
recuperação  de estradas e a construção de novas pontes rurais

Prova acontece dia 
10 de setembro, em 

Jaboticabal; 
participantes serão 

divididos por categoria

1ª Corrida 
Pedestre 

“Luiz Carlos 
Motta” 

inscreve 
adultos e 
crianças

Prefeito Hori 
participa de 
abertura da 
campanha 
Setembro 

Verde
Objetivo da mobilização 

é sensibilizar as pessoas 

sobre a importância da 

inclusão social

Hori vai a 
São Paulo 
e garante 
mais uma 

ambulância 
para 

Jaboticabal
Convênio foi assinado pelo 

chefe do Executivo na 
última semana
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Seja Digital prepara 20 cidades na região de Ribeirão 
Preto para o desligamento do sinal analógico de TV

Senac Jaboticabal oferta mais de 250 vagas 
gratuitas na região

XVIII Semana Jurídica do dia 18 a 22 de 
setembro

Com um amplo por-
tfólio de cursos, o 
Senac preza por pos-
sibilitar formações ali-
nhadas às necessidades 
do mercado e favorecer 
a inserção no universo 
corporativo. A experi-
ência e referência da 
instituição a qualifi ca 
ainda mais para ofere-
cer soluções educacio-
nais sob medida para 
empresas e também or-
ganizações públicas. 

Prova disso é a re-
cente parceria com as 
prefeituras municipais 
da região. Juntas, as 
cidades de Borborema, 
Guariba, Itápolis, Jabo-
ticabal, Monte Alto e 
Taquaritinga oferecem 
255 vagas gratuitas em 
sete opções diferentes 

O CENTRO ACADÊ-
MICO DE DIREITO XI 
DE AGOSTO (CADIR), 
da Faculdade São 
Luís, irá promover a 
XVIII Semana Jurídi-
ca do dia 18 a 22 de 
setembro de 2017. O 
tema do evento é “In-
tervenções no âmbito 
das necessidades do 
Estado Democrático 
de Direito”.

As inscrições estão 
sendo feitas no horá-
rio do intervalo das 
aulas, no Pátio inter-
no da Instituição, com 
a taxa de R$34,90.

PROGRAMAÇÃO:
Período de Reali-

zação do Evento: 18 
a 22 de setembro de 
2017.

Local: Auditório da 
Escola Estadual Au-
rélio Arrôbas Martins 
(Estadão)

Horário: 19h
18 de setembro
19H- Abertura
19H30- Dr. Dimas 

Eduardo Ramalho
PALESTRA: Transpa-

rência e Lei De Acesso 

A partir do dia 29 
de novembro, a pro-
gramação dos canais 
abertos de televisão 
será transmitida ape-
nas pelo sinal digital, 
com imagem e som 
de cinema. A Seja 
Digital é a entidade 
não governamental e 
sem fi ns lucrativos, 
responsável por ope-
racionalizar a migra-
ção do sinal analógi-
co para o digital da 
televisão aberta no 
Brasil. Criada por de-
terminação da Ana-
tel, a entidade tem 
como missão garan-
tir que a população 
tenha acesso à TV 
Digital, oferecendo 
suporte didático, de-
senvolvendo campa-
nhas de comunicação 
e mobilização social 
e distribuindo kits 
gratuitos com antena 
digital e conversor 
com controle para as 
famílias cadastradas 
em programas so-
ciais do Governo Fe-
deral.

Além de Ribeirão 
Preto, o sinal ana-
lógico também será 
desligado em outras 
19 cidades da região: 
Altinópolis, Barri-
nha, Brodowski, Cra-
vinhos, Jaboticabal, 
Jardinópolis, Luiz 
Antônio, Morro Agu-
do, Orlândia, Pitan-
gueiras, Pontal, Sales 
Oliveira, Santa Cruz 
da Esperança, Santo 
Antônio da Alegria, 
São Simão, Serra 
Azul, Serrana, Ser-
tãozinho e Taquaral.

A migração do si-
nal analógico de TV 
para o sinal digital 
representa um gran-
de avanço tecnológi-
co e coloca o Brasil 
no mesmo patamar 
de países como Esta-
dos Unidos e Reino 
Unido. “Ao ser desli-
gado, o sinal analógi-
co de TV vai liberar a 
faixa de radiofrequ-
ência dos 700 MHz e 
permitir que as ope-
radoras de telefonia 
móvel possam ativar 
a tecnologia 4G, que 
é mais veloz, tem 

melhor qualidade, e 
maior cobertura, in-
clusive em ambien-
tes fechados”, afi rma 
Antonio Carlos Mar-
telletto, presidente 
da Seja Digital.

Informar, orientar 
e mobilizar – Para 
informar e preparar 
a população, a estra-
tégia da Seja Digital 
é implementar cam-
panhas e ações que 
mantenham a enti-
dade muito próxima 
das comunidades 
menos digitalizadas 
em cada uma das ci-
dades. “O processo 
acontecerá de ma-
neira semelhante ao 
que fi zemos em Bra-
sília, São Paulo, Goi-
ânia e Recife”, afi rma 
Patricia Abreu, dire-
tora de comunica-
ção da Seja Digital. 
“Além da campanha 
com fi lmes na TV e 
na internet, teremos 
peças de comunica-
ção por toda a região 
e equipes atuando 
em locais estratégi-
cos para abordar a 
população e orientar 
sobre a instalação da 
antena, do conversor 
e como fazer o agen-
damento para retirar 
o kit gratuito.”

A Seja Digital tem 
como parte de suas 
atribuições distri-
buir kits gratuitos 
com antena e con-
versor para a popu-
lação cadastrada em 
Programas Sociais do 
Governo Federal. A 
lista de benefi ciários 
é fornecida pelo Go-
verno Federal para 
que a Seja Digital 
informe ao público 
por meio de cartas 
e campanhas de co-
municação e possa 
agendar a retirada 
dos equipamentos. 
Os kits gratuitos são 
compostos de ante-
na digital, conversor, 
controle remoto, ca-
bos e pilhas.

Para saber se tem 
direito ao kit gratui-
to, a população das 
20 cidades deve aces-
sar o site sejadigital.
com.br/kit ou ligar 

Parceria com as prefeituras municipais garante qualifi cações em 
diversas áreas do conhecimento

A partir de 29 de novembro Ribeirão Preto e mais 19 municípios da 
região terão apenas o sinal digital de televisão

gratuitamente para 
o número 147 com o 
NIS (Número de Iden-
tifi cação Social) em 
mãos. Se o nome es-
tiver na lista, deverá 
escolher dia, horário 
e local para agendar 
a retirada do kit gra-
tuito. Caso não es-
teja na lista, basta 
preencher o formu-
lário com os dados 
de contato para que 
a pessoa possa rece-
ber em primeira mão 
a orientação necessá-
ria sobre como pre-
parar sua residência 
para receber o sinal 
digital de TV.

Sobre a Seja Digital
A Seja Digital (EAD 

- Entidade Adminis-
tradora da Digitali-
zação de Canais TV 
e RTV) é uma insti-
tuição não governa-
mental e sem fi ns 
lucrativos, responsá-
vel por operacionali-
zar a migração do si-
nal analógico para o 
sinal digital da tele-
visão no Brasil. Cria-
da por determinação 
da Anatel, tem como 
missão garantir que 
a população tenha 
acesso à TV Digital, 
oferecendo suporte 
didático, desenvol-
vendo campanhas de 
comunicação e mobi-
lização social e dis-
tribuindo kits para 
TV digital para as 
famílias cadastradas 
em programas so-
ciais do Governo Fe-
deral. Também tem 
como objetivos afe-
rir a adoção do sinal 
de TV digital, rema-
nejar os canais nas 
frequências e garan-
tir a convivência sem 
interferência dos si-
nais da TV e 4G após 
o desligamento do 
sinal analógico. Esse 
processo teve início 
em abril de 2015 e, 
de acordo com cro-
nograma defi nido 
pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comuni-
cações, mais de 1300 
municípios terão o 
sinal analógico desli-
gado até 2018.

plo, falando sobre o 
reino de Deus, quando 
alguns escribas e fa-
riseus, trouxeram-lhe 
uma mulher apanhada 
em adultério, e, pondo-
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FIQUE SABENDO

de formações para pú-
blicos locais. 

Em Jaboticabal, por 
exemplo, o curso ofe-
recido é o Costureiro, 
que inicia em 18 de ou-
tubro, com aulas das 8 
horas às 11h30. São 25 
vagas disponíveis. Para 
se inscrever é neces-
sário acessar o Portal 
Senac www.sp.senac.br 
ou procurar diretamen-
te a unidade.

As aulas serão minis-
tradas de acordo com 
o modelo pedagógico 
do Senac Jaboticabal, 
que torna mais tênue a 
fronteira entre o apren-
dizado e a realidade do 
mundo do trabalho. O 
intuito é que o estudan-
te construa o próprio 
conhecimento e desen-
volva competências a 
partir de ferramentas 
ativas, estruturadas em 
simulações de casos re-
ais e práticas de merca-
do.

“Parcerias como es-
sas engradecem o pro-

fi ssional e, como con-
sequência, a região. O 
Senac contribuirá com 
a expertise dos seus do-
centes e também com a 
excelência do Jeito Se-
nac de Educar. Dialogar 
com órgãos efetivos e 
propulsores, como as 
prefeituras regionais, 
é fundamental para ex-
pandir o conhecimen-
to”, destaca Wellington 
Argolo, gerente do Se-
nac Jaboticabal.

Mais informações 
pelo Portal Senac www.
sp.senac.br/jaboticabal 
ou diretamente na ins-
tituição.

Serviço
Costureiro
Data: 18 de outubro 

de 2017 a 19 de feverei-
ro de 2018

Horário: segunda a 
sexta-feira, das 8 horas 
às 11h30

Inscrições: www.
sp.senac.br/jaboticabal 

Endereço: Rua 24 de 
maio, 831 - Jaboticabal

à Informação
20H30- Dra. Valéria 

Chechia
PALESTRA: Psicolo-

gia do Direito
19 de setembro
19H30- Gislene Ma-

ria De Castro Martins 
Duarte - (Participação 
Olhos D’Alma)

PALESTRA: Trajetó-
ria da Inclusão Social 
e Educacional: O Case 
da Faculdade de Edu-
cação São Luís.

MEDIADORA: Dra. 
Valéria Chechia e Dra. 
Lúcia Helena Vasques

20H30- Dr. Mikael 
Lekich Migotto

PALESTRA: Reforma 
Trabalhista

20 de setembro
19H30- Professor 

Mestre Doutorando 
Gustavo de Carvalho 
Marin

PALESTRA: Seguran-
ça Pública na Perspec-
tiva da Vítima

20H30- Professor 
Mestre Diego Diniz 
Ribeiro

PALESTRA: Prece-
dentes Judiciais

21 de setembro
19H30- A Importân-

cia da Política para o 
Direito

Professor Dr. Daniel 
Carmelo Pagliusi Ro-
drigues

- DEBATE SOBRE A 
REFORMA POLÍTICA:

*Deputado Federal: 
Adêrmis Marine

*Vereador Munici-
pal: Samuel Cunha

*Vereador Munici-
pal: Luis Carlos Fer-
nandes

*Representante do 
PMDB: Luis Carlos 
Laurindo

*Representante do 
PT: Prof. João Roberto 
da Silva

22 de setembro
19H30- Direito de 

Família
Dr. Alberto Raymun-

do Gomes dos Santos
PALESTRA: Família 

náo Tem Cor Nem Gê-
nero

Dr. Igo Vinícius Mo-
reira Gomes Oliveira

PALESTRA: O Direi-
to ao Esquecimento 
no Brasil

Planejamento Sucessório e 
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eto e mais 19 municípios da 

Vanguarda da pesquisa paulista

O governador Geraldo 
Alckmin assinou o Decre-
to n.º 62.817, de 4 de se-
tembro de 2017, que ga-
rante segurança jurídica 
e incentiva as parcerias 
entre as instituições pú-
blicas estaduais e entre 
elas e as instituições pri-
vadas sempre na busca 
de pesquisa e inovação. É 
mais um passo dado pelo 
Estado que é o centro da 
geração do conhecimento 

belece novas formas de 
relacionamento entre as 
instituições. Oferece con-
dições para que esta inte-
gração exista de uma for-
ma mais azeitada entre as 
próprias entidades públi-
cas, que vão poder com-
partilhar entre si e com 
a iniciativa privada seus 
equipamentos, laborató-
rios, áreas experimentais 
e capital intelectual.

O decreto ainda permite 
fazer um justo reconheci-
mento aos nossos pesqui-
sadores, que passam a 
participar dos resultados 
intelectuais e fi nanceiros 
das suas invenções ou 
descobertas. O pesqui-
sador estadual terá mais 
segurança jurídica e ins-
titucional para avançar 
em seus estudos, com o 
incentivo de ter com seu 
trabalho perspectivas de 
ganhos reais, palpáveis, 
sólidos como os resulta-

no Brasil.
A assinatura do decreto 

reuniu representantes do 
Poder Legislativo, Poder 
Executivo, empreendedo-
res e a comunidade cien-
tífi ca paulista, demons-
trando que este é um tema 
transversal e que interes-
sa a todos que querem 
uma sociedade cada vez 
mais inovadora.

Esta regulamentação 
facilitará as parcerias das 
três universidades e 21 
institutos de pesquisa 
paulistas – sendo seis da 
Agência Paulista de Tec-
nologia dos Agronegócios 
(Apta), da Secretaria de 
Agricultura e Abasteci-
mento: de Economia Agrí-
cola (IEA), de Zootecnia 
(IZ), Biológico (IB), de Pes-
ca (IP), de Tecnologia de 
Alimentos (Ital) e Agronô-
mico (IAC).

O documento assina-
do pelo governador esta-

dos que suas inovações 
trazem à sociedade.

O decreto permite a 
participação do pesqui-
sador nos lucros de cada 
produto desenvolvido. 
Assegura juridicamente 
tanto as instituições pú-
blicas quanto as privadas 
ao fi rmar as regras a se-
rem cumpridas por cada 
um dos envolvidos.

Rigorosamente esse 
documento consolida 
algo que localizadamen-
te nós já temos experi-
mentado em São Paulo 
por meio da Secretaria 
de Agricultura e Abaste-
cimento, com parcerias 
que vêm sendo feitas de 
forma muito sintoniza-
da em nossos institutos, 
referência de efi ciência e 
seriedade.

A efi ciência da Apta é 
comprovada em números: 
a partir da análise feita 
com base em 48 tecnolo-

QUEM NÃO TEM?

Jesus estava no tem-
plo, falando sobre o 
reino de Deus, quando 
alguns escribas e fa-
riseus, trouxeram-lhe 
uma mulher apanhada 
em adultério, e, pondo-

não de Deus. Eles que-
riam tanto pegar Jesus, 
para dizer que Ele era 
um pecador, e não o fi -
lho do Deus Altíssimo. 
Jesus conhece as inten-
ções de cada coração e 
todos os pensamentos. 
Eles haviam preparado 
aquela armadilha sem 
saber, que quem cava 
um buraco, acaba cain-
do nele. O inimigo nun-
ca se dá por vencido, 
mesmo sendo derro-
tado, muitas vezes ele 
não desiste de tentar, e 
faz das tripas coração 
para nos tirar da pre-

a no meio da multidão, 
disseram-lhe: Mestre, 
esta mulher foi apanha-
da, no próprio ato de 
adulterando. Eles disse-
ram: Na Lei de Moisés, 
devemos apedrejá-la até 
a morte, e que o Senhor 
diz? Jesus respondeu: 
Aquele que não tem ne-
nhum pecado seja o pri-
meiro a atirar a primei-
ra pedra. Eles fi caram 
tão envergonhados e 
sem palavras, e saíram 
de cabeça baixa e foram 
embora, porque todos 
tinham pecados escon-
didos dos homens, mas 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

sença de Deus. Aquela 
mulher foi humilhada e 
desprezada. Eles arma-
ram tudo para que ela 
adulterasse e depois fo-
ram até Jesus para ver 
se Ele concordava com 
eles, mas eles tinham 
muito mais pecados, e 
maiores do que ela. O 
dela estava sendo ex-
posto publicamente, en-
quanto que o deles es-
tavam escondidos, mas 
diante de Deus todas as 
coisas estão nuas. Têm 
pessoas que gostam de 
julgar os outros e con-
denar, mas estão fazen-

UM MUNDO DIFÍCIL DE NÓS VIVERMOS

A ignorância caminha 
a passos largos por um 
mundo que está pas-
sando por uma fase de 
transição. Tudo está 
mergulhado num ma-
terialismo exagerado, 
e as dores andam por 
todos os lados nas fa-
mílias, dentro de uma 
sociedade completa-
mente egoísta, ladeada 
de mentalidades, pen-
samentos e ações que 
contribuem para uma 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

gias desenvolvidas pela 
Agência e adotadas pelos 
setores de produção, foi 
constatado que a cada R$ 
1 investido na Apta, o re-
torno foi de R$ 11,40 para 
a sociedade. No biênio 
2014/2015, o retorno eco-
nômico foi estimado em 
R$ 7 bilhões, aproximada-
mente.

Então mais do que fes-
tejar um passo à frente, 
nós estamos também re-
forçando a nossa convic-
ção de que o Brasil tem 
jeito, de que nós podemos 
retomar o crescimento, 
o que inexoravelmente 
passa pela inovação e au-
mento da produtividade. 
Temos o privilégio de ter 
em São Paulo um gover-
nador que com coragem 
enfrentou a crise man-
tendo o equilíbrio fi scal, 
enxugando gastos, mas 
mantendo um sistema de 
ciência e tecnologia que 

não tem igual ou paralelo 
no Brasil.

São três universidades, 
21 institutos de pesqui-
sa, um órgão exclusiva-
mente dedicado ao fo-
mento como a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fa-
pesp). A produção cien-
tífi ca paulista representa 
mais de 35% da produção 
brasileira. O Estado apli-
ca em torno de 1,5% de 
seu produto Interno Bru-
to (PIB) em pesquisa e de-
senvolvimento. Isso tem 
sido o nosso diferencial 
ao nos apresentarmos 
diante do País.

Este decreto libera essa 
energia produtiva de São 
Paulo, dá a ela sequência, 
oportunidade, diminui 
distâncias. Uma premis-
sa que nós festejamos 
em São Paulo e queremos 
ver estabelecida em todo 
o País.

do pior, pensando que 
vão escapar das mãos 
do Senhor. Deus não 
está ajustando contas 
de quinze em quinze 
dias, nem de mês a mês, 
mas um dia todos terão 
que comparecer dian-
te do Grande Juiz, para 
prestar contas de tudo 
que fi zeram e disseram. 
Cuidado! Com o seu jul-
gamento. Quando você 
encontrar alguém no 
erro, procure ajudar e 
não condenar. Você não 
sabe a luta que aquela 
pessoa está passando, 
nem as dificuldades 

que elas estão enfren-
tando. Deixe o julga-
mento para Deus. A 
única coisa que você 
pode fazer, é orar para 
aquele que estiver no 
erro, se arrependa e 
volte para os braços 
do Senhor e seja fiel à 
Ele (Leia João8:1). Esta 
é a minha oração. Ouça 
o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. face-
book catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com             

derradeira página de 
ruínas e desencontros, 
trazendo a guerra, de-
sordem, os desentendi-
mentos, num povo que 
sofre por não encontrar 
a paz e a felicidade. Pro-
vas e expiações, senho-
res da alta autarquia 
que se misturam com 
os desencontros, na 
ganância de ganharem 
muito os tributos, para 
viverem materialmente, 
se esquecendo dos pe-
quenos fi lhos de DEUS  
que suplicam para que 
seus sonhos sejam rea-
lizados e conquistados.

TUDO PRECISA MU-
DAR

O tempo julga as 
ações e reações. É o con-
trolador das medidas 
que precisamos tomar 
para conquistarmos 

as vitórias positivas, 
no âmbito de pureza e 
de luz, para suplicar a 
DEUS, um caminho para 
sairmos das trevas e 
das dores.

EXISTE VÁRIAS SAI-
DAS

O encontro com DEUS 
E JESUS. Na esperança, 
dentro da fé. A luz do 
conhecimento. A humil-
dade vestida de sinceri-
dade, fora do egoísmo 
e junto da CARIDADE. 
Carreguemos todos jun-
tos a bandeira da união, 
da paz, com o perdão, 
de abraços e desejos 
de dias melhores, com 
muita saúde e sorrisos 
nos lábios, olhares de 
felicidade pela batalha 
vencida.

A NOVA ERA ESTÁ 
CHEGANDO

LIBERDADE, para 
agirmos em todos os 
sentidos. LIVRE ARBI-
TRIO com ponto de en-
contro para podermos 
livremente agirmos, 
segundo nossas neces-
sidades, materias e es-
pirituais.

O REINO DOS ADOR-
MECIDOS

Quem são os alo-
jados no reino dos 
adormecidos? São os 
que não crêem na vida 
após a morte; os que 
estão cansados ou tem 
preguiça de pensar. Já 
é hora de mudar. Os 
tempos estão chegan-
do e num curto espa-
ço, precisamos mudar 
de comportamento. 
Acreditarmos mais em 
DEUS, aceitarmos a RE-
ENCARNAÇÃO, a vida 

espiritual no além tú-
mulo, a morte como 
passagem, imortalida-
de do espírito, e dei-
xarmos no tempo a 
marca da EVOLUÇÃO. 
O TEMPO TEM QUE SER 
RESPEITADO.

O AMOR ETERNO
Vamos amar nossos 

caminhos que estão 
entre o céu e a terra. 
Separemos um que 
achemos que ele nos 
levara a DEUS. Vamos 
envolver nosso cora-
ção em cada situação e 
relacionamentos, pois 
é desse modo que tere-
mos encontrado a ver-
dadeira aventura, que 
hoje parece faltar para 
nós continuarmos sen-
tindo que a vida vale a 
pena. Muito útil e ne-
cessária para enxergar-

mos com os olhos do 
coração, a inteligência 
maior do amor.

ONDE ESTÁ O CÉU
Vamos procurá-lo 

juntos? Vamos desco-
bri-lo. O céu está den-
tro de cada um.

Não procuremos co-
lecionar tesouros, lon-
ge do coração, muito 
perto da triste aven-
tura de brincar com a 
vida, como uma crian-
ça na adulta razão do 
poder, da vaidade, do 
egoísmo e da avare-
za, fugindo das boas 
obras do bem, que pra-
ticamos em benefício 
do próximo, porque 
essas riquezas acom-
panharão a todos no 
além-túmulo.

O MUNDO ESTÁ 
CHEIO DE LUZ DIVINA.

Os desafi os atuais para 
quem desejar montar 
uma empresa são inú-
meros. O empreendedor 
precisa de muita per-
severança, dedicação e 
comprometimento com 
o que faz. Afi nal, mui-
tas vezes, os desafi os, 
pelas suas magnitudes, 
vão tentá-lo a desistir. 
Em algumas situações, 
sozinho, o empreende-
dor, por mais esforçado 
que seja, não é capaz de 

DESAFIO EMPREENDEDOR

Vitório De Simoni 
Contabilista, Assessoria 

empresarial
Especialista em Holding, 

Planejamento Sucessório e 
Tributário

Diretor do Simoni 
Organização Contábil

(vitorio@simonicontabil.
com.br)

dar conta do recado, ta-
manha a magnitude do 
desafi o. Já em outras si-
tuações, ele não dispõe 
de capital sufi ciente ou, 
até mesmo, necessita de 
melhor complementação 
de conhecimento técnico 
sobre seu ramo de negó-
cio.

Resta-lhe, portanto, 
como opção, trabalhar 
em sociedade com al-
guém. Porém, convém 
fazer isto, sabendo-se da 
existência de inúmeros 
casos de sociedades que 
mais atrapalharam do 
que colaboraram com os 
negócios?

Há muitos casos de 
sociedades que, além de 
não funcionarem, provo-
caram distanciamentos 
familiares, discussões 
judiciais, encerramento 
de antigas amizades, en-
fi m, um amplo conjunto 
de estórias com fi nal in-
feliz para ambas as par-
tes. Não dá para negar a 
existência de sociedades 
com tais características. 
No entanto, há o outro 

lado positivo das socie-
dades, onde os resulta-
dos são extremamente 
positivos.

Neste contexto, há um 
ditado, muito comum no 
mundo dos negócios, in-
dicando que “sociedade é 
boa quando constituída 
por um número ímpar de 
pessoas, inferior a dois”.

A diferença entre o 
sucesso e o fracasso de 
uma sociedade está nos 
detalhes que vão perme-
ar o processo inicial de 
seu estabelecimento.

O sócio precisa ser um 
colaborador ativo do ne-
gócio e não, simplesmen-
te, como acontece em al-
guns casos, dizer que sua 
contribuição está dada ao 
negócio, através do in-
vestimento fi nanceiro ou 
de seu capital intelectual.

Tudo bem que o apor-
te fi nanceiro e o capital 
intelectual são importan-
tes, mas os sócios preci-
sam participar também 
do dia-a-dia da empresa. 
É preciso haver interesse 
pela empresa, com en-

volvimento em tudo que 
acontece nela.

O sócio não precisa ser 
exatamente um “outro 
você”, que pensa e age 
exatamente à sua maneira.

No entanto, não pode, 
também, ser alguém com 
comportamento comple-
ta e totalmente avesso ao 
seu. É preciso haver, no 
mínimo, pontos de con-
vergência dentro de um 
conjunto de diferenças. 
Muitas vezes a sociedade 
é cercada por uma “fo-
gueira” de vaidades, com 
refl exos diretos nos negó-
cios, tornando-se vulnerá-
vel a confl itos. Neste sen-
tido, por melhor que seja 
constituída, qualquer so-
ciedade sempre terá van-
tagens e desvantagens, 
exigindo-se dos pares, e 
não apenas de um dos só-
cios, muita fl exibilidade, 
negociação e humildade 
para reconhecer e ceder 
quando uma idéia seja 
melhor que a outra.

Uma sociedade só se 
sustenta com base em 
muito diálogo, respei-

to e confi ança. Portanto, 
qualquer sinal de “incên-
dio” deve ser controlado 
imediatamente. Deixar as 
coisas para resolver de-
pois pode ser pior.

Os sócios também de-
vem prestar conta de 
seus trabalhos, gastos, 
enfi m, de tudo o que fa-
zem pela e para a empre-
sa. Eles devem assumir 
claramente suas respon-
sabilidades, não poden-
do, sequer, pensar em 
acomodação, deliciando-
se com o poder, a condi-
ção que lhe foi conferida. 
O trabalho é responsabi-
lidade de todo mundo, 
ainda mais dos sócios.

Há uma estória popu-
lar, de autor desconhe-
cido, ilustrando bem a 
situação de pessoas, na 
empresa, que sempre 
deixam as tarefas serem 
feitas por outras.

“Houve uma época 
em que existiam quatro 
pessoas chamadas Todo 
Mundo, Alguém, Qual-
quer Um e Ninguém. Con-
ta a estória que havia um 

trabalho muito impor-
tante a ser feito e Todo 
Mundo se assegurou que 
Alguém faria. Qualquer 
Um poderia fazê-lo, mas 
Ninguém o fez. Alguém 
fi cou bravo a respeito 
porque esse era o traba-
lho de Todo Mundo, mas 
Ninguém percebeu que 
Todo Mundo pensou que 
Alguém iria fazê-lo. No 
fi m, terminou que Todo 
Mundo culpou Alguém 
quando Ninguém fez o 
que Qualquer Um pode-
ria fazer”.

Partindo da idéia do 
que “aquilo que é bom 
hoje pode não ser mais 
amanhã”, é necessário 
que as sociedades sejam 
regulamentadas em con-
trato social. Nada deve 
fi car apenas nas palavras.

O registro das condi-
ções que regerão a socie-
dade deve estar declarado 
em contrato. Neste caso, 
consultar um profi ssional 
especializado é funda-
mental para a colheita de 
um esclarecimento muito 
mais apropriado.
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Jaboticabal recebe Procon Móvel no dia 14
Os consumidores de 

Jaboticabal terão um 
dia especial para escla-
recer dúvidas e regis-
trar reclamações contra 
as empresas que não 
cumprem o Código de 
Defesa do Consumidor. 
O Procon Móvel atende-
rá a população na quin-
ta-feira (16), das 9h às 
16h, na Praça Nove de 
Julho. Não é necessário 
a inscrição prévia.

A coordenadora do 
Procon em Jaboticabal, 
Patrícia Tereza Pazini, 
explica que o ponto foi 
escolhido para facilitar 
o acesso ao serviço, já 
que a Nove de Julho 
apresenta grande fl uxo 
de pessoas. “O even-
to tem como objetivo 
conscientizar a popula-
ção sobre seus direitos 
e incentivar a prática 
do Código de Defesa do 
Consumidor”.

Quem desejar regis-
trar reclamações con-
tra serviços e empresas 
privadas, deve apresen-
tar cópia dos seus docu-
mentos pessoais – RG, 
CPF e comprovante de 
residência – e os com-
provantes da reclama-
ção, como faturas, con-
tratos e notas fi scais.

O Procon Móvel é fru-
to de uma parceria da 
Prefeitura de Jaboti-
cabal com a Fundação 
PROCON de São Paulo. 
Especialistas de São 
Paulo vão orientar sobre 
os direitos dos consu-
midores, esclarecendo 
dúvidas e distribuindo 
materiais informativos, 
além de receber recla-
mações no que tange às 
relações de consumo.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3204-
3500.

Capacitação para chefes e diretores da Educação discute 
“Como ser um líder”

Em sua segunda edi-
ção, o salão nobre da 
Prefeitura recebeu mais 
uma capacitação promo-
vida por funcionários do 
Departamento de Recur-
sos Humanos aos chefes 
e diretores de departa-
mento. Desta vez, repre-
sentantes da Secretaria 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer partici-
param do encontro com 
o tema “Como ser um lí-
der”.

“A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer conta com um 
grande número de fun-
cionários e o trabalho 
precisa ser dinâmico. 
Toda palestra que motive 

os nossos funcionários e 
melhore o ambiente de 
trabalho será bem-vin-
da”, afi rma o secretário 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Adilson 
Martins.

Seguindo o objetivo 
de que todas as secreta-
rias participem do pro-
jeto, mensalmente, um 
encontro será realiza-
do. “Destaco a efi ciência 
e dedicação de nossos 
funcionários que orga-
nizaram esse material e 
ministram as palestras, 
sempre garantindo um 
conteúdo inteligente e 
atrativo”, declara o secre-
tário de Administração, 
José Vantini Júnior.

Objetivo é que líderes das secretarias municipais aprendam como melhorar o 
ambiente de trabalho em momentos adversos

uma Exposição Nacio-
nal de Orquídeas em 
Jaboticabal. Realizada 
de 1º a 3 de setembro, 
a 34ª edição foi mar-
cada por ótimos resul-
tados. Tradicional no 
município, o evento 
mobilizou mais de 3 
mil pessoas à Estação 
de Eventos Cora Cora-
lina.

com 132 expositores 

Hori vai a São Paulo e garante mais uma ambulância 
para Jaboticabal

O prefeito de Ja-
boticabal, José 
Carlos Hori, es-
teve em São Pau-
lo na quinta-feira 
(31) assinando um 
convênio que con-
templa o municí-
pio com uma nova 
ambulância. A con-
quista soma-se a 
outros cinco veícu-
los incorporados à 
Saúde na primeira 
parte do ano.

“O secretário da 
Casa Civil do Go-
verno do Estado, 
Samuel Moreira, 
conseguiu viabi-
lizar, por meio da 
Deputada Marcia 
Lia, a liberação 
dessa ambulância 
para Jaboticabal. 
Mesmo com con-
quistas recentes, o 
transporte de saú-
de no município 
ainda é carente. 
Nós precisamos 

revitalizar a frota, 
e essa já foi uma 
importante con-
quista”, comenta 
Hori.

Segundo o pre-
feito, a ambulân-
cia também é um 
pedido antigo dos 
e x - v e r e a d o r e s 
João Roberto da 
Silva e Maria Car-
lota Niero Rocha. 
“É a soma de esfor-
ços que faz uma 
cidade melhor. 
Em breve, iremos 
a Brasília desobs-
truir algumas difi -
culdades pois tam-
bém temos como 
ganhar mais duas 
ambulâncias”, res-
salta o prefeito.

Veículos para a 
Saúde - Desde o 
início do ano, a 
Prefeitura de Ja-
boticabal traba-
lha para ampliar 
a frota e, desde 

Convênio foi assinado pelo chefe do Executivo na última semana

então, cinco veí-
culos passaram a 
atender à Secre-
taria de Saúde: 
uma kombi para o 
transporte de pas-
sageiros, três am-
bulâncias (uma 0 
km do SAMU e ou-
tras duas que es-
tavam desde 2016 
paradas por falta 
de manutenção) 
e uma Spin zero-
quilômetro.
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Jaboticabal aprova Plano Municipal de Turismo

Após um trabalho 
intenso desenvolvi-
do pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, com a partici-
pação de comerciantes 
e sociedade, foi aprova-
do pela Câmara Munici-
pal, na sessão ordinária 
de segunda-feira (4), o 
Plano Municipal de Tu-
rismo. O documento de-
fi ne as diretrizes que o 
município deve seguir e 
possibilita, inclusive, a 
chegada de recursos.

“É um ganho muito 
grande para Jaboticabal. 
O Plano Municipal de Tu-
rismo vai ajudar a ala-
vancar recursos vindos 
do Estado, além do de-
senvolvimento turístico 
dentro da cidade”, expli-

ca o secretário de Indús-
tria, Comércio e Turis-
mo, Paulo Polachini.

O secretário explica 
que até a aprovação do 
plano houve um longo 
caminho percorrido, 
que incluiu reuniões, a 
reativação do Conselho 
Municipal de Turismo 
(Comtur) e a realização 
de audiência pública. 
“Tiramos fotos da cida-
de inteira, comercian-
tes de vários segmentos 
se envolveram, enfi m, 
foi um trabalho muito 
grande”, afi rma.

Após a aprovação, 
Polachini já planeja as 
próximas ações. “Já es-
tamos na Rota da Arte 
e vamos tentar fazer 
parte também da Rota 
Industrial para que as 

Capacitação para chefes e diretores da Educação discute 

Alteração na sinalização de trânsito e aumento de vagas foram uns dos assuntos abordados

Documento defi ne diretrizes e possibilita a chegada de recursos

Em reunião com proprietários de vans escolares, 
Departamento de Trânsito propõe melhorias para a categoria 

Evento será realizado neste sábado (9), na Praça Nove de Julho

O Departamento Mu-
nicipal de Trânsito, de 
Jaboticabal, promoveu 
na manhã de terça-feira 
(5), um encontro com 
proprietários e moto-
ristas de vans escolares 
para propor melhorias 
para a categoria e ouvir 
sugestões. 

Cerca de 20 profi s-
sionais compareceram. 
“O objetivo é melhorar 
as condições de traba-
lho com correção na 
sinalização de trânsi-
to e aumentar as va-
gas destinadas a eles, 
principalmente na área 

central, entre as escolas 
Coronel Vaz, Palma Tra-
vassos e Casa da Crian-
ça, por exemplo”, afi rma 
o diretor de Trânsito, 
João Martins.

Segundo ele, a reu-
nião foi bastante produ-
tiva, com participação 
intensa dos profi ssio-
nais. “Sugestões foram 
dadas e nos preocupa-
mos em ouvir o que eles 
tinham a falar. Quando 
todo mundo está envol-
vido fi ca mais fácil de 
resolver os problemas 
da cidade”, fi nalizou 
Martins.

Campanha oferece exame de prevenção ao câncer bucal e HPV

A população de Jabo-
ticabal está convidada a 
participar de uma ação 
especial neste sábado 
(9). A partir das 8h, na 
Praça Nove de Julho, 
uma equipe odonto-
lógica realizará exa-
mes de prevenção ao 
câncer bucal e HPV. A 
ação é promovida pela 
Associação Paulista de 
Cirurgiões Dentistas – 
APCD e tem o apoio da 
Prefeitura Municipal.

“Uma equipe técni-
ca e profi ssional estará 
apta a atender o públi-
co. É importante res-
saltar também a impor-
tância da realização de 
exames preventivos, o 

que ajuda na detecção 
de doenças silenciosas, 
como é o caso do cân-
cer bucal. Além disso, 
essa é uma ótima opor-
tunidade para as pesso-
as que fi cam anos sem 
ir ao dentista fazer uma 
avaliação”, comenta a 
secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

Os fatores de risco 
da doença incluem uso 
de tabaco, uso abusivo 
de álcool e infecção por 
papilomavírus humano 
(HPV). Os sintomas in-
cluem uma ferida não 
cicatrizada, um nódulo 
ou uma mancha branca 
ou vermelha na parte 
interna da boca.

pessoas conheçam as 
usinas, o plantio de 
amendoim, entre outras 

34ª Exposição Nacional de Orquídeas é sucesso 
em Jaboticabal

Cerca de 3 mil pessoas participaram do evento; 
grande adesão garantiu boas vendas

Chegou ao fi m mais 
uma Exposição Nacio-
nal de Orquídeas em 
Jaboticabal. Realizada 
de 1º a 3 de setembro, 
a 34ª edição foi mar-
cada por ótimos resul-
tados. Tradicional no 
município, o evento 
mobilizou mais de 3 
mil pessoas à Estação 
de Eventos Cora Cora-
lina.

A exposição contou 
com 132 expositores 

oriundos de 28 cida-
des dos Estados de 
Goiás, Minas Gerais, 
Paraná e São Paulo. 
No total, 1.173 plan-
tas foram expostas e 
dois cursos sobre cul-
tivo foram realizados. 
“Graças a Deus foi um 
sucesso. A adesão foi 
grande e as vendas ex-
celentes”, comemora a 
presidente da Associa-
ção Jaboticabalense de 
Orquidófi los, Elizabeth 

Carvalho Campos.
O diretor de Cultu-

ra de Jaboticabal, José 
Mário de Oliveira, exal-
ta o evento. “A expo-
sição já é tradicional 
no município e atrai 
muita gente de outras 
localidades. Podemos 
reparar que a cada ano 
o público só aumen-
ta. Isso é fruto de um 
trabalho dedicado de 
todos os envolvidos”, 
comenta.

atrações. Tudo isso é 
um pensamento do Go-
verno Hori para geração 

de empregos”, fala. “Va-
mos fomentar o Comtur 
para que sejam discu-

tidas novas medidas e 
alternativas para inves-
timentos”, fi naliza.
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nicipal de Futebol 
Amador “André Luis 
Gonçalves Pereira” re-
gistrou mais quatro 
partidas no último fi -
nal de semana. Os jo-
gos acontecem no Cen-
tro Esportivo Antônio 
Mônaco, Jardim das 

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

OFEREÇO SERVIÇO DE 
MOTORISTA PARTICULAR

JOSÉ ANTÔNIO
MOTORISTA COM EXPÉRIENCIA E 

COM CARRO PRÓPRIO
APOSENTADO

CONTATO (16) 9.9141-7005

Casa do Bolsa Família atende em 
horário diferenciado

A Secretaria de As-
sistência Social infor-
ma que a Casa do Bol-
so Família já atende em 
horário ampliado - das 
8h às 17h, sem fechar 
para horário de almoço. 
A mudança aconteceu 
para garantir acesso 
aos serviços oferecidos 
para quem trabalha e 
tem apenas o horário 
de almoço livre.

“Quem precisa se ca-
dastrar ou atualizar os 
dados no CAD-Único ou 
se inscrever em qual-
quer projeto de com-
plementação de renda, 
como o Bolsa Família 
ou Renda Cidadã, passa 
a ter um horário maior 
para procurar a casa do 
Bolsa Família”, afi rma a 
secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pelle-
grini.

A Casa do Bolsa Famí-

lia fi ca na Praça Abreu 
Sodré, 93 – ao lado da 

Unidade de Saúde da Mu-
lher. O telefone de conta-

to da Casa do Bolsa Famí-
lia é (16) 3204-4405. 

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

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

Genaro Paschoini
OAB/SP Nº 119.416

Cobranças/Advocacia
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GAZETA ESPORTES
Acompanhe os resultados do Campeonato de 

Futebol Amador 2017
O Campeonato Mu-

nicipal de Futebol 
Amador “André Luis 
Gonçalves Pereira” re-
gistrou mais quatro 
partidas no último fi -
nal de semana. Os jo-
gos acontecem no Cen-
tro Esportivo Antônio 
Mônaco, Jardim das 

Rosas e “Cruzeirão”.

Acompanhe abaixo 
os resultados:

Santa Cruz 2 x 1 Boa 
Vista

Viver 0 x 2 Resenha
Trianon 0 x 5 Panela
Nova Fortaleza 2 x 2 

Brothers 

Falece Julio Cezar Durigan 
Funeral ocorre em Jaboticabal

Faleceu na madrugada 
de sexta-feira, dia 8 de 
setembro, em São Paulo, 
SP, o Prof. Dr. Julio Ce-
zar Durigan, 63 anos, 
reitor da Universidade 
de janeiro de 2013 a ja-
neiro de 2017. O corpo 
foi velado em Jabotica-
bal, SP, no Espaço Pre-
ver, na Avenida Quinze 
de Novembro, 1920 a 
partir das 14 h. Logo em 
seguida, houve a ceri-
mônia de cremação. A 
Universidade apresenta 
as condolências à fa-
mília. O Prof. Durigan 
foi também Vice-reitor 
no exercício da Reitoria 
da Unesp de janeiro de 
2011 a janeiro de 2013, 
vice-reitor de janeiro 
2009 a janeiro de 2011 
e pró-reitor de Admi-
nistração de janeiro de 
2005 a janeiro de 2009.

Sobre o professor Ju-
lio Cezar Durigan

Nascido em Taiuva, ci-
dade de pouco mais de 
5.000 habitantes, no in-
terior de São Paulo, Du-
rigan sempre estudou 
na rede pública de ensi-
no. Foi para a cidade de 
Jaboticabal cursar o en-
sino médio, onde tam-
bém aos 17 anos ingres-
sou na então Faculdade 
de Agronomia, que anos 
depois se transforma-
ria em um dos institu-
tos da Unesp. Mais tar-
de tornou-se professor 
da mesma instituição. 
Lembrava, com carinho, 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 03/2017

A Presidência da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe 

compete a legislação vigente,

Revoga o Ato da Presidência nº 02/2017, de 16 de agosto de 

2017 e compõe a Comissão para a escolha de 100 (cem) pessoas que 

receberão a medalha comemorativa pelos 100 anos da Escola Estadu-
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Andréa Aparecida Ferreira de Souza
Mediadora Escolar da Escola Estadual “Aurélio Arrobas Martins”

Jaboticabal, 05 de setembro de 2018

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

PORTARIA

Nº 44, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017 – RESOLVE decretar 

Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 08 de 
setembro de 2017, em virtude do feriado do dia 07 de setembro (In-

dependência do Brasil).

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA
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se para AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto 
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(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para 

análise no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br/site_jaboticabal)

Dia: 20 de setembro de 2017 (quarta-feira) 

Horário:"34]9
Local: Câmara Municipal (Rua Barão do Rio Branco, nº 765)

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

BETO ARIKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Prova acontece dia 10 de setembro, em Jaboticabal; 
participantes serão divididos por categoria

Professor ocupou a reitoria da Unesp de janeiro de 2013 a janeiro de 2017

1ª Corrida Pedestre “Luiz Carlos Motta” 
inscreve adultos e crianças

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 pro-
va adulta, que totalizará 
5 km, com saída e che-
gada no Lago Municipal.

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.

do dia da inauguração 
da Unesp. Estava na ce-
rimônia no Palácio dos 
Bandeirantes, em 1976, 
quando o governador 
Paulo Egydio Martins 
anunciou a criação da 
terceira universidade 
pública em São Paulo 
- no começo uma fu-
são de 14 institutos já 
existentes. Durigan fez 
mestrado, doutorado e 
livre docência em agro-
nomia, e pesquisou a 
área de ervas daninhas. 
Nenhum dos três fi lhos 
seguiu sua profi ssão - 
são advogados. Gostava 
de dizer que nunca ha-
via se imaginado reitor 
da universidade em que 
estudou a vida toda.

Professor titular da 
Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesqui-

ta Filho (Unesp), cursou 
a graduação na Facul-
dade de Medicina Vete-
rinária e Agronomia de 
Jaboticabal da Unesp, 
formando-se engenhei-
ro agrônomo em 1975. 
Concluiu o mestrado 
em Produção Vegetal 
em 1978, na Unesp, e o 
doutorado em Solos e 
Nutrição de Plantas, na 
Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz 
da Universidade de São 
Paulo (USP), em 1983. 
Ocupou, entre outros 
cargos, a direção da 
Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias 
da Unesp de Jabotica-
bal, a vice-presidência 
da Associação Universi-
tária Iberoamericana de 
Pósgrado e foi membro 
titular do Conselho da 

Associação Brasileira 
dos Reitores das Univer-
sidades Estaduais e Mu-
nicipais, do Conselho da 
Associação de Univer-
sidades de Língua Por-
tuguesa, do Conselho 
da Rede de Administra-
dores de Universidades 
Iberoamericanas e dos 
conselhos curadores do 
Memorial da América 
Latina-São Paulo e da 
TV Cultura da Funda-
ção Padre Anchieta. Sua 
especialiade era a área 
de Agronomia, com ên-
fase em Fitossanidade, 
atuando principalmen-
te nos seguintes temas: 
surfactants, fi tointoxi-
cação, pennisetum ame-
ricanum, application 
stages e chemical con-
trol.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

BEAUTIFUL

Cheio de carisma 
e humildade, o belo 
Maike Santos (23), car-
rega o título de Vice-
mister Barretos 2017. 
Com 1.76 de altura, 
o rapaz desenha seu 
corpo dentro de uma 
alimentação balance-
ada e algumas horas 
na academia, sabendo 
que as oportunidades 
no mundo da beleza 
surgem  para quem 
tem disposição, pro-
fissionalismo e adje-

tivos valiosos, capa-
zes de ostentar uma 
faixa  de tamanha im-
portância.

Dirigido e represen-
tado por Flávio Jacob 
(produtor de eventos 
e moda, coreógrafo, 
estilista e produtor 
de concursos de bele-
za), Maike que é estu-
dante do curso de Di-
reito, dá os primeiros 
passos na carreira de 
modelo, e é bem pro-
vável   que vá longe!

Por motivos de in-
terferência com a 
organização do con-
curso, acabou sendo 
surpreendido ao ser 
informado que assu-
miria o posto de Mis-
ter Barretos 2017.

Alguém aí tem dúvi-
das do sucesso que o 
aguarda?

Vamos ficar de olho 
nele!
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Dia “D” da Campanha Nacional de Multivacinação 
acontece em 16 de setembro

A Secretaria de Saú-
de de Jaboticabal par-
ticipa da Campanha 
Nacional de Multiva-
cinação. De 11 a 22 
de setembro, todas as 
unidades básicas de 
saúde vão atualizar as 
vacinas de crianças e 
adolescentes menores 
de 15 anos de idade 
(14 anos 11 meses e 29 
dias).

O Calendário Nacio-
nal de Vacinação dis-
põe de 14 vacinas para 
as crianças (BCG, Pen-

tavalente, Poliomielite 
oral e inativada, Pneu-
mocócica 10 valente, 
Meningocócica C, Fe-
bre Amarela, Rotaví-
rus, Hepatite B, Trípli-
ce Bacteriana, Dupla 
adulto, Tríplice Viral, 
Tetra viral e Hepatite 
A) e cinco para os ado-
lescentes (Hepatite B, 
HPV, Tríplice Viral, Du-
pla adulto e Meningo-
cócica C).

“A participação dos 
benefi ciados pela cam-
panha é fundamental. 

Peço aos pais e respon-
sáveis que levem seus 
fi lhos até a unidade 
básica de saúde mais 
próxima no prazo di-
vulgado ou no dia ‘D’ 
proposto pelo Minis-
tério da saúde”, afi rma 
a diretora do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto.

Para mais informa-
ções, o telefone do De-
partamento de Vigilân-
cia Epidemiológica é 
(16) 3203-8545. 

Todas as unidades básicas de saúde funcionarão das 8h às 17h
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Peço aos pais e respon-
sáveis que levem seus 
fi lhos até a unidade 
básica de saúde mais 
próxima no prazo di-
vulgado ou no dia ‘D’ 
proposto pelo Minis-
tério da saúde”, afi rma 
a diretora do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica, Maura 

Para mais informa-
ções, o telefone do De-
partamento de Vigilân-
cia Epidemiológica é 

Prefeitura ! naliza poda de quase 4 mil árvores

A Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Pú-
blicos fi nalizou, na sex-
ta-feira (1º), uma grande 
operação de podas de 

árvores. Foram atendi-
dos pedidos protocola-
dos e que estavam pa-
rados desde agosto de 
2016.

Ação benefi ciou diversas regiões de Jaboticabal
“Foi um trabalho in-

tenso das nossas equi-
pes que durou apro-
ximadamente 30 dias. 
Foram cerca de 3.800 

árvores reparadas loca-
lizadas por toda a cida-
de”, explica o secretário 
de Obras e Serviços, 
José Carlos Abreu.

Córrego Rico – Nes-
ta semana, a secretaria 
visita o distrito de Cór-
rego Rico para realizar 
uma limpeza geral. A 
manutenção abrange, 
entre vários serviços, 
capinação, roçamento e 
retirada de entulhos.
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Câmara Municipal de Jaboticabal presta 
homenagem aos 100 anos do “Estadão”

Para celebrar o cen-
tenário da Escola Esta-
dual Aurélio Arrôbas 
Martins, completa-
do em 2 de julho de 
2017, a Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
entregará medalha 
comemorativa a 100 
pessoas que fi zeram 
parte da história do 
estabelecimento de 
ensino. A Sessão Sole-
ne para a entrega das 
medalhas será no dia 
20 de outubro, às 20 
horas, na EE Aurélio 
Arrôbas Martins.

A medalha foi insti-
tuída pelo Decreto Le-
gislativo nº 639/2015, 
de autoria da então 
vereadora Dra. An-
drea Delegada, na Le-
gislatura 2013-2016. 
A escolha dos home-
nageados foi feita por 
uma comissão forma-
da pelo Vice-Diretor 

da Escola Estadual 
“Aurélio Arrôbas Mar-
tins”, Ângelo Benetti; 
pela professora Rosa-

ne Michelin Toni; pela 
mediadora escolar An-
dréa Aparecida Ferrei-
ra de Souza; pela auto-

ra da propositura, Dra. 
Andréa Delegada (ve-
readora na Legislatu-
ra 2013/2016); e pelo 

presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Edu Fe-
nerich (PPS).

 De acordo com Be-

netti, outras ações fes-
tivas serão realizadas, 
começando pela par-
ticipação da escola no 
Desfi le Cívico do dia 7 
de setembro, que con-
tou com a presença de 
ex-alunos e funcioná-
rios, e fi nalizando com 
um jantar dançante. 

HISTÓRIA – Conhe-
cido popularmente 
como “Estadão”, a Es-
cola Estadual Aurélio 
Arrôbas Martins, co-
meçou a funcionar na 
cidade no dia 2 de ju-
lho de 1917. Na épo-
ca, a escola levava o 
nome de “Gymnasio 
Sam Luis” e funciona-
va como internato e 
externato. Seu diretor 
era o professor Aurélio 
Arrôbas Martins. De lá 
prá cá, muitos nomes 
e histórias marcaram 
o estabelecimento de 
ensino.

Prefeitura revitaliza novas pontes e estradas rurais

Os últimos dias fo-
ram de muito traba-
lho para os funcioná-
rios da Secretaria de 
Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Am-
biente. Duas estradas 

foram revitalizadas e 
uma nova ponte en-
tregue.

“Nas últimas sema-
nas, além da ponte 
do Nico Rampazo, 
finalizamos a ponte 

do Minari e o aterro 
das estradas conheci-
das como Ponte Alta 
e Carlos Penariol. 
Agradeço a colabora-
ção de todos os par-
ceiros que contribu-

O trabalho não para nas estradas municipais; parcerias possibilitam a recuperação 
de estradas e a construção de novas pontes rurais

Membros da comissão para a escolha dos homenageados durante reunião na Sala 
da Presidência, no fi nal da tarde de terça-feira (05/09), quando fi cou defi nida a data 
da sessão solene.

íram para o término 
das obras”, diz o se-
cretário interino de 
Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Am-
biente, José Carlos 
Abreu.

O objetivo princi-
pal das ações reali-
zadas nas estradas 
rurais do município é 
garantir conforto, se-
guranças dos mora-
dores e rapidez e agi-

lidade no escoamento 
da safra. Desde o iní-
cio do ano, principal-
mente nesse período 
de estiagem, diversas 
estradas rurais foram 
recuperadas.

Prefeito Hori participa de abertura da 
campanha Setembro Verde

O prefeito de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori, 
participou na quinta-
feira (31) da abertura 
da campanha Setembro 
Verde. O evento acon-
teceu na Assembleia 
Legislativa do Estado 
de São Paulo – ALESP, 
no auditório Franco 
Montoro, em São Paulo. 

A campanha faz refe-
rência à luta pelos di-
reitos e inclusão social 
da pessoa com defi ci-
ência.

Além do prefeito, 
participaram da aber-
tura as APAES do esta-
do, autoridades, par-
ceiros e entidades que 
apoiam a causa. “É 

Objetivo da mobilização é sensibilizar as pessoas sobre a importância da inclusão social

uma campanha muito 
importante e que tem 
todo o nosso apoio. 
Precisamos valorizar o 
trabalho desenvolvido 
pelas APAES e contrair 
essa energia que eles 
empregam nas ações 
que desempenham. É 
desta forma que conse-
guiremos elevar nossas 

forças em prol da in-
clusão social e colabo-
rar para uma socieda-
de mais justa”, afi rma 
Hori.

O Setembro Verde é 
uma iniciativa da Fede-
ração das APAES do Es-
tado de São Paulo – FE-
APAES. A campanha de 
2017 possui um calen-

dário ofi cial, que suge-
re algumas ações que 
integram a comunida-
de e as pessoas com 
defi ciência. As ativida-
des serão realizadas 
pelas APAES, empresas 
e demais instituições, 
que contribuem ativa-
mente para o sucesso 
da iniciativa.

Em apoio à campa-
nha, três locais em Ja-
boticabal recebem, du-
rante todo o mês, uma 
iluminação especial, na 
cor verde: o Monumen-
to Athenas, Prefeitura e 
Rodoviária.

Para mais informa-
ções, acesse: feapaesp.
org.br
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PL que disciplina o Plano Municipal de Turismo é 
aprovado por unanimidade na Câmara de Jaboticabal

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal aprovaram 
por unanimidade, na 
sessão ordinária de se-
gunda-feira (04/09), os 
quatro projetos cons-
tantes originalmente 
da Ordem do Dia, entre 
eles, o Projeto de Lei nº 
55/2017, que estabele-
ce normas sobre a Polí-
tica Municipal de Turis-
mo e disciplina o Plano 
Municipal de Turismo 
(PMT).

Para o Poder Execu-
tivo, autor do projeto, 
a principal intenção do 
plano “é a exploração 
racional e não preda-
tória do turismo, além 
da geração de novos 
empregos, que dina-
mizarão a economia e 
acentuarão o desenvol-
vimento do município”, 
conforme mostra a ex-
posição de motivos do 
texto enviado à Casa de 
Leis. Entre os objetivos 
do PMT está a criação e 
a difusão de destinos 
turísticos em Jabotica-
bal com a fi nalidade de 
atrair turistas nacionais 
e estrangeiros; realizar 
feiras e exposições de 
negócios, viagens de 
incentivo, congressos 
e eventos locais; além 
de propiciar a prática 
de turismo sustentável 
nas áreas naturais, en-
tre outras ações. Após 
a publicação da lei, o 
Executivo terá 180 dias 
para regulamentar a 
matéria através de de-
creto.

Foram igualmente 
aprovados os proje-
tos de lei nº 51/2017 
e 52/2017, que autori-
za o Poder Executivo a 
alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Lotea-
mento “Carlos Augusto 
Heiland”, à Vera Lucia 
da Silva, e no Parque 1º 
de Maio, à Maria Cristi-
na Ramos da Silva, res-
pectivamente. 

Os parlamentares 
também aprovaram 
o Projeto de Lei nº 
54/2017, que institui 
a Campanha “Setembro 
Verde” em Jaboticabal. 
Com a aprovação da 
matéria, a campanha 
será realizada no mês 
de setembro de cada 
ano, em razão do Dia 
Nacional de Luta da 
Pessoa com Defi ciência, 
comemorado dia 21 de 
setembro. Deverão ser 
realizadas ações de 
conscientização da im-
portância da inclusão 
social da pessoa com 
defi ciência, como o es-
tímulo à participação 

social da pessoa com 
defi ciência; a promo-
ção da informação e 
da difusão dos direitos 
das pessoas com defi -
ciência; entre outros. 
Além disso, o Poder 
Público Municipal po-
derá fi rmar convênios 
e parcerias no âmbito 
Federal e Estadual com 
entidades públicas ou 
privadas para a concre-
tização dos objetivos 
propostos. 

Os projetos foram 
dispensados de 2ª dis-
cussão e votação por 
requerimento verbal, 
após a aprovação unâ-
nime, e seguem para a 
sanção do Prefeito Mu-
nicipal.

RECUO - Além das 
proposições iniciais 
da Ordem do Dia, o 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 12/2017, 
que altera dispositi-
vos do Plano Diretor 
(LC nº 80/2006), como 
por exemplo, dispensa 
a obrigatoriedade da 
construção de estacio-
namentos/garagens e 
de reserva de recuos 
frontais, laterais e de 
fundos (exclusivamen-
te para edifi cações des-
tinadas a igreja e cultos 
religiosos, ao comércio 
e/ou prestação de ser-
viços) nas Zonas Co-
merciais 1 e 2 e nas 
Zonas de Corredor Co-
mercial 1, entre outros, 
chegou a ser incluído 
na pauta de votação, 

mas não chegou a ser 
votado. Isso porque, 
após um pedido de vis-
ta solicitado pelo ve-
reador Beto Ariki (PSL) 
por 10 dias, e, na sequ-
ência, por menor perí-
odo de tempo, pelo ve-
reador Pepa Servidone 
(PPS), por 10 minutos, 
os parlamentares de-
cidiram em consenso 
retirar a proposição da 
pauta. O projeto passa 
a tramitar nas comis-
sões permanentes da 
Casa.

LDO e TAXA DO LIXO 
– Outros dez projetos 
começaram a tramitar 
na Câmara de Jaboti-
cabal após serem lidos 
no Expediente da ses-
são ordinária de segun-
da, entre eles, o PL nº 
57/2017, que dispõe 
sobre as Diretrizes Or-
çamentárias do Muni-
cípio de Jaboticabal 
(LD) para o exercício 
fi nanceiro de 2018, e o 
Substitutivo ao Projeto 
de Lei Complementar 
nº 08/2017, que cria a 
Taxa de Coleta, Desti-
nação e Disposição Fi-
nal de Resíduos Sólidos 
Domiciliares, ambos de 
autoria do Poder Execu-
tivo.

Confi ra abaixo os de-
mais projetos lidos e 
que passam a tramitar 
na Casa de Leis:

Projeto de Lei Ordi-
nária nº 49/2017, de 
autoria da vereadora 
Dona Cidinha (PRB), 
que cria a “Semana Mu-
nicipal de Conscien-
tização e Combate à 
Pedofi lia, Violência e 
Abuso Sexual de Crian-
ças e Adolescentes” no 
Município de Jabotica-
bal;

Projeto de Lei nº 
56/2017, de autoria do 
Poder Executivo, que 
altera a Lei nº 4726, 
de 04 de novembro de 
2015;

Projeto de Lei nº 
58/2017, de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor (PSB), que de-
nomina de Edno Appa-
recido Moretti a Rua 2 
do Loteamento “Flam-
boyant”, no Município 
de Jaboticabal;

Projeto de Lei nº 
59/2017, de autoria do 
vereador Wilsinho Lo-
cutor (PSB), que deno-
mina de Tranquilo No-
risvaldo Artoni a Rua 3 
do Loteamento “Flam-
boyant”, no Município 
de Jaboticabal;

Projeto de Lei nº 
60/2017, de autoria do 
vereador Wilsinho Lo-
cutor (PSB), que deno-
mina de João Caraski 
a Rua 4 do Loteamento 
“Flamboyant”, no Muni-
cípio de Jaboticabal;

Projeto de Lei nº 
61/2017, de autoria do 
vereador Wilsinho Lo-
cutor (PSB), que deno-
mina de Waldemar José 
Sereno Zocca a Rua 6 
do Loteamento “Flam-

boyant”, no Município 
de Jaboticabal;

Projeto de Lei nº 
64/2017, de autoria 
do vereador Dr. Edu 
Fenerich (PPS), que 
denomina de Claudio 
Del Vecchio a Rua 1 
do Loteamento “Flam-
boyant”, no Município 
de Jaboticabal;

Projeto de Lei nº 
65/2017, de autoria do 
vereador Dr. Edu Fene-
rich (PPS), que denomi-
na de Dr. Paulo Ferreira 
David a Rua 5 do Lote-
amento “Flamboyant”, 
no Município de Jaboti-
cabal;

MOÇÃO - Mestre Val-
cir Albieri e demais re-
presentantes e alunos 
da Associação Li Tchuó 
Pa Kung Ku, de Jabo-
ticabal, participaram 
da sessão ordinária e 
receberam moção de 
congratulação, do ve-
reador Samuel Cunha 
(PSDB), pela conquis-
ta do primeiro lugar 
equipe em participa-
ções da Copa Albieri 
de Li Tchuó Pa e pelos 
demais feitos pela en-
tidade em prol da for-
mação cidadã através 
do esporte. 

lidade no escoamento 
da safra. Desde o iní-
cio do ano, principal-
mente nesse período 
de estiagem, diversas 
estradas rurais foram 

Em apoio à campa-
nha, três locais em Ja-
boticabal recebem, du-
rante todo o mês, uma 
iluminação especial, na 
cor verde: o Monumen-
to Athenas, Prefeitura e 

Para mais informa-
ções, acesse: feapaesp.
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Prefeito Hori assina convênio que viabiliza entrega 
de kit Digital para famílias carentes

Aconteceu em Ri-
beirão Preto o lan-
çamento do progra-
ma “Seja Digital”. 
Por meio da parce-
ria com a Prefeitu-
ra de Jaboticabal, o 
convênio possibili-
ta a doação de kits 

digitais para famí-
lias cadastradas no 
CAD-Único. 

“O sinal analógi-
co de TV será subs-
tituído pelo digital 
em novembro. Todas 
os aparelhos de TV 
devem receber o kit 

Expectativa é que mais de 6 mil kits sejam doados em Jaboticabal

digital para continu-
ar funcionando nor-
malmente. A assi-
natura do convênio 
garante que mais 
de 6 mil kits, serão 
distribuídos para as 
famílias carentes”, 
afirma o prefeito 

José Carlos Hori. 
“A Casa do Bolsa 

Família está à dis-
posição para os in-
teressados em obter 
mais informações 
sobre o programa. 
Neste momento, é 
fundamental que as 

pessoas se cadas-
trem no CAD-Único 
ou, nos casos neces-
sários, atualizem os 
seus dados”, afirma 
a secretária da As-
sistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

A Casa do Bolsa 

Família fica na Pra-
ça Abreu Sodré, 93 
– ao lado da Unidade 
de Saúde da Mulher 
e atende das 8h às 
17h. O telefone de 
contato da Casa do 
Bolsa Família é (16) 
3204-4405. 


