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Mitos e verdades: Falar sobre 
o suicídio é um importante 

“remédio” na prevenção

REFIS 2017: munícipe tem até dia 29 para pagamento 
à vista com 100% de desconto sobre juros e multa

Prefeitura oferece oportunidade para quitação de tributos

De olho no 
JORI 2017, 
Jaboticabal 

preparação
Bebedouro sedia os 
Jogos Regionais do 
Idoso de 20 a 24 de 

setembro

Campanha Multivacinação 
tem início na 

segunda-feira (11) em 
Jaboticabal

Mobilização visa atualizar a 
caderneta de vacinação de 

crianças e adolescentes

Banco do Povo ajuda 
microempreendedora 
a alavancar negócio

Proprietária de 
mercearia encontrou 
ajuda na instituição e 

conseguiu recursos 
para investir em 

equipamentos para seu 
comércio

Alunos da 
EMEB Paulo 
Freire fazem 

caminhada prá 
conscientizar 

sobre o 
suicídio

Prefeitura realiza manutenção em áreas 
verdes de Jaboticabal

Podas de árvores, roçamento e capinação estão em andamento

 Com 
introdução 
de produto 

líquido, 
SAAEJ otimiza 

método de 
tratamento de 

água
Avanço reduz 

exposição química 
a funcionários e 

aumenta precisão 
no processo de 

dosagem

Trabalho melhora as 
condições de tráfego e 
traz mais segurança a 
condutores e pedestres

Departamento 
de Trânsito 

realiza 
melhorias na 

sinalização em 
Lusitânia

Jaboticabal 
promove a 9ª 
Semana de 
Prevenção 
do Câncer 

Ginecológico
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De volta aos anos 90 com 
a ONG Fênix

As músicas que agi-
taram os anos 90, com 
a explosão grunge, hip 
hop, rapcore, punk 
rock, teen pop, lamba-
da, além do pagode, 
axé, samba-pagode, 
funk carioca, e outros 
estilos que fi zeram su-
cesso no Brasil e exte-
rior, serão relembradas 
durante evento orga-
nizado pela ONG Fênix 
de Jaboticabal. O even-
to contará com jantar 
dançante “De Volta aos 
Anos 90 – A Festa”, com 
a Banda Impressão Di-
gital. O evento será re-
alizado na Associação 
Atlética Banco do Brasil 
(AABB), neste sábado, 
dia 16,  a partir das 21h. 

O cardápio contará 
com entradas com pa-
tês, torradas, baque-
te de fricassé; pratos 
quentes com arroz 
branco e primavera, 
creme de milho, faro-
fa, saladas tropical e de 
mandioca, escondidi-
nho de salmão, mami-
nha ao molho madeira, 
fi lé de frango grelhado 
ao molho branco e er-
vas fi nas;  e para fi na-
lizar, uma deliciosa so-
bremesa de salada de 
frutas. As bebidas serão 
vendidas à parte.

“Convido a popula-
ção para prestigiar e 
aproveitar nosso jan-
tar dançante. Será um 
evento muito animado 
e inesquecível. A ver-
ba será revertida para 
a própria comunidade, 
com os trabalhos que 
realizamos na nossa 
sede diariamente. Con-
tamos com a presença 
de Jaboticabal e região”, 
convida o presidente da 
ONG, Luciano Scarpim.

As reservas das me-
sas podem ser feitas 
pelo nos pontos de ven-
das: ONG Fênix - Rua 
São João, 634 – Apare-

Jantar Dançante reunirá o melhor da música 
nacional e internacional. A venda das mesas 
será revertida nos serviços realizados dentro 

da Ong, tudo em prol da comunidade

cida, (16) 3204-2926 e 
Viézzer Tintas Jab - Rua 
Santo André, 167 - Nova 
Jaboticabal, (16) 99799-
3844 / 99721-8084. 
O valor da mesa para 
quatro pessoas é de R$ 
200,00 e pode ser divi-
dido em até duas vezes 
no cartão.

Conheça a ONG Fênix
A ONG Fênix é uma 

Organização Não Go-
vernamental em defesa 
dos direitos humanos 
e da cidadania. Hoje, 
desenvolve um amplo 
trabalho para a comu-
nidade de Jaboticabal 
e região, por meio dos 
atendimentos realiza-
dos por profi ssionais 
nas áreas jurídica e psi-
cológica; orientações, 
encaminhamentos a ou-
tros profi ssionais, aco-
lhimento à população 
carente, entre outros.

A Ong disponibiliza 
serviços e cursos gra-
tuitos de cabeleireiro, 
manicure, designer de 
sobrancelhas, bordado 
em chinelos, massagem, 
violão, inglês e francês; 
alfabetização de adul-
tos; cine pipoca, com 
fi lmes temáticos e gra-
tuitos; corte de cabelo 
gratuito; distribuição de 
cestas básicas às famí-
lias já cadastradas; hei-
ki, karatê, entre outros.

Serviço:
Jantar Dançante “De 

Volta aos Anos 90 – A 
Festa”, com a Banda Im-
pressão Digital.

Local - AABB - Asso-
ciação Atlética Banco 
do Brasil de Jaboticabal.  
R. Marrey Júnior, 1000 - 
Nova Jaboticabal.

Data - 16 de setembro 
de 2017 -  sábado.

Horário - 21h.
Contato - Luciano 

Scarpim, presidente da 
ONG Fênix - Rua São 
João, 634 – Aparecida, 
(16) 3204-2926. 
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Cobranças/Advocacia

E D I T A L   N.º 02/17
A Doutora Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira, Delegada de Polícia 

Titular na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER, a todos os que o presente 
EDITAL virem que, no dia vinte e oito (28) de setembro (09) do ano de dois mil e 
dezessete (2017), a partir das 14:00 horas, será procedida pelo Doutor Cláudio José 
Ottoboni, Delegado Seccional de Polícia de Sertãozinho, CORREIÇÃO ORDINÁ-
RIA PERIÓDICA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE 
EXERCÍCIO, na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Jaboticabal, situada 
na Av. Marechal Deodoro, 453 – Centro. FAZ SABER, outrossim, que nessa opor-
tunidade a Autoridade Corregedora facultará ao público em geral a apresentação de 
queixas, reclamações sobre abusos, falhas ou omissões e sugestões para melhoria 
dos serviços sujeitos à correição. Para que chegue ao conhecimento de todos, man-

me, publicado e divulgado pela imprensa local. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE e 
CUMPRA-SE. Jaboticabal, 18 de agosto de 2.017.

ANDRÉA CRISTIANE FOGAÇA DE SOUZA NOGUEIRA
Delegada de Polícia

DISTRATO SOCIAL

L & G Consultoria em Projetos S/S Ltda, estabelecida à rua 24 
de Maio, n° 1307,  na cidade de Jaboticabal, Estado de São Pau-
lo, inscrita no CNPJ sob n° 06.012.436/0001-87, torna público o 
encerramento da empresa, conforme  Distrato Social, assinado em 
15/09/2017.

Jaboticabal/SP, 15/09/2017

Carlos Cesar Geraldelli – Sócio Administrador
Creche Maria do Carmo Abreu Sodré

Av. General Osorio, 1540 – Caixa Postal, 11 – Fone: (16) 3202-
5126 – CEP 14871-070 – Jaboticabal-SP- CNPJ 51.803.971/0001-
00  -  E-mail – crecheabreusodre@hotmail.com

associados(as) da Creche Maria do Carmo Abreu Sodré de Jaboti-
cabal, para comparecerem à assembleia Geral Ordinária a realizar-
se no dia 22/09/2017 às 19h30 em sua sede sita à avenida General 
Osório nº 1540, bairro Sorocabano, nesta cidade de Jaboticabal/S.P, 

Diretoria e Conselho Fiscal para o triênio 2017/2020.

Jaboticabal, 13 de setembro de 2017
Tânia Regina Irano Simões Barroso - Presidente 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EDITAL

Brasileira – PSDB, neste município, para a Convenção Municipal 
que será realizada no dia 01/10/2017, com início às 9:00 horas e 
encerramento às 12:00 horas, na Associação dos Contabilistas de 
Jaboticabal, situada à Vila Paulista, 29 – CEP – 14870-901, nesta 
cidade, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Muni-

cipal, que será constituído de 33 (trinta e três) membros e de 11 
(onze) suplentes;

b) Eleição, por voto direto e secreto, de 7 (sete) Delegados 
e igual número de suplentes à Convenção Estadual;

c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído 
de 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes.

Na mesma data, serão eleitos, pôr voto direto e secreto, a Co-
missão Executiva Municipal e seus suplentes, e os membros efe-
tivos e suplentes do Conselho Fiscal, em reunião do Diretório 
Municipal eleito, convocada por este edital para às 13:00 horas, 
sendo o início do credenciamento dos suplentes às 12:30 horas, 
no mesmo local.

Informamos que no dia 19/10/2017, das 8h às 11h e das 13h 
às 17h, a comissão Executiva manterá plantão, na Rua São João, 
nº 1066, Bairro Aparecida - CEP 14.882-010, nesta cidade, para 
protocolar o requerimento para registro de chapas completas, 
obedecendo ao art. 25, § 7°, do Estatuto do PSDB.

Jaboticabal, 14 de Setembro de 2017.
____________________________________

Mirela Andrea Alves Ficher Seno
Presidente da Comissão Executiva Municipal

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

ILUMINA!

Desfiles nacionais e 
internacionais apre-
sentaram uma ten-
dência que vai bom-
bar no próximo verão: 
O metalizado!

O look foi visto em 
muitas celebridades 
e será a aposta para 
as temperaturas mais 
altas do ano, podem 
apostar. Deslumbran-
do as festas de verão 
o cobre e o dourado 
desfilaram nas pálpe-
bras das brasileiras 
antenadas e atuali-
zadas. Para nossa fe-
licidade, O Boticário 
lançou a maravilhosa 
linha Make B. Metáli-
cos, um luxo para a 
estação!

Vale lembrar que os 
truques são os mes-
mos. Você pode apli-
car apenas uma cor 
metalizada na com-
posição do look, mas 
se carregar no olhar 
deixe a boca discreta 
em um tom mais nude 
e vice versa. Pincela-
das de bronzer darão 
aquele ar saudável, 
bombástico e espera-
do!

Esqueçam os con-
tornos e mergulhem 
nos iluminadores, 
eles serão grandes 
aliados na hora da 
preparação da pele 
para arrasar no verão.

As temperaturas 
mais altas pedem uma 
maquiagem mais leve 
e com menos produ-
tos, assim tudo fica 
mais lindo, verdadei-
ro e natural.

O metálico vai 
bombar no verão 
2017/2018

Metalizar é brilhar!!!
#aposte
Agradecimento: O 

Boticário
Modelo: Gabi Titto-

to
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A ARTE DE VIVER

“SIM, É PRECISO DIZER 
NÃO!”

Muitas pessoas sofrem 
porque não têm coragem 
de dizer “não”. Às vezes, 
estão sobrecarregadas, não 
têm tempo para mais nada, 
mal dão conta de seus afa-
zeres, mas se alguém lhes 
pede para fazer algo, a 
resposta é sempre “sim”. A 
vontade é dizer “não”. 

“Não, eu não posso, já 
tenho muita coisa e  não 
tenho tempo”.  “Eu não 
gosto disso, não me faz 
bem”.  “Eu não vou, não 
quero”. Ensaiam um “não”, 
porém ao abrirem a boca 
sai um belo “sim”.

“Sim, eu faço, eu vou”. 
“Sim, pode contar comi-

O potencial dos Biodefensivos

Participo na Holan-
da dos 50 anos da Ko-
ppert, referência mundial 
em proteção biológica 
de culturas protegidas. 
Desde 1967, a empresa 
cresceu e se tornou uma 
multinacional com um fa-
turamento anual de 190 
milhões de euros. Hoje, 
conta com 1.200 funcio-
nários distribuídos em 26 
países, incluindo merca-
dos como China, Brasil, 
Estados Unidos e Rússia.

A empresa também 
exporta para mais de 90 
países e, recentemente, 
começou a produzir orga-
nismos microbiológicos 
como fungos e bactérias 
para cultivo em campo 

Usados de forma com-
plementar ou alternati-
va aos agroquímicos, os 
biodefensivos trazem a 
vantagem de serem am-
bientalmente amigáveis, 
seguros para quem os 
aplica e não deixarem 
resíduos químicos nos 
alimentos. É um ganho 
multiplicado por quatro: 
a natureza é preservada, 
a produção e a produti-
vidade crescem com o 
manejo das pragas e do-
enças, o trabalhador rural 
tem sua saúde preserva-
da e o consumidor tem à 
mesa um alimento muito 
mais saudável.

É por isso que há tanta 
urgência em uma utiliza-
ção maior destes produ-
tos. Não podemos nem 
devemos demonizar a ci-
ência e os produtos quí-
micos utilizados até aqui, 
mas estes mesmos pro-
dutos sofrem com a resis-
tência do que combatem. 
Em um certo momento é 
preciso também a força 
da natureza para solucio-
nar isto.

Um manejo integrado, 
considerando a biodiver-
sidade de cada região e 

aberto. Eles aumentam a 
resiliência das culturas e 
enriquecem a biodiversi-
dade e os nutrientes do 
solo.

Este é um exemplo de 
centenas de empresas 
que se estabeleceram 
neste setor e que no Bra-
sil é representada pela 
Associação Brasileira das 
Associação Brasileira das 
Empresas de Controle 
Biológico (ABCBio).

Este expressivo aumen-
to na produção e no uso 
dos biodefensivos é ge-
ral e comprova que eles 
chegaram para fi car na 
agricultura mundial. É a 
solução contemporânea 
para nos auxiliar a vencer 
o desafi o de produzir ali-
mentos de qualidade e em 
grande quantidade, mas 
sem afetar a natureza – 
utilizada em seu próprio 
favor neste caso.

O agricultor, aos poucos 
começa a aprender que al-
guns insetos são extrema-
mente benéfi cos à sua la-
voura. Inimigos naturais 
de pragas que afl igem sua 
produção, combatem a 
natureza com o poder da 
própria natureza.

monitorando de perto e 
com cuidado à lavoura, 
leva ao agricultor a cer-
teza de que aquela praga 
ou doença está sob con-
trole - sem a necessidade 
de sucessivas aplicações 
de defensivos químicos, 
representando também 
menor custo.

Mas é neste aprendi-
zado que temos um dos 
principais desafi os a se-
rem vencidos. A consciên-
cia do produtor brasileiro 
ainda é focada na quími-
ca. Precisamos conscien-
tizar sobre os benefícios 
e a efi cácia dos biodefen-
sivos com uma extensão 
rural presente, que acom-
panhe de perto a aplica-
ção deste tipo de produto 
para garantir resultados.

É preciso dar condi-
ções para o sucesso dos 
biodefensivos no campo, 
o que pode ser feito aos 
poucos, em pequenas áre-
as para experimentação. 
Com o bom resultado sur-
gindo, nosso agricultor 
com certeza se animará 
e utilizará os biológicos 
em toda sua plantação. O 
agricultor precisa enten-
der a tecnologia que está 

PROCURARAM

Procuraram, mas não 
encontraram nada que 
pudesse acusá-lo. Daniel 
era um homem temente a 
Deus e O servia com todo 
o seu coração. Ele sem-

aos seus deuses, ou a 
outro homem, fora o se-
nhor, o rei, seria jogada 
na cova dos leões. O rei 
muito inocente, sem per-
ceber a maldade deles, 
assinou. Quando Daniel 
soube que o decreto es-
tava assinado, entrou em 
sua casa, orava três ve-
zes ao dia, e com as jane-
las abertas. Ele não teve 
medo, nem se escondeu. 
Sabia que o Senhor Deus 
não iria desampará-lo em 
momento algum. 

O inimigo usou aqueles 
homens para mexer com 
a fé de Daniel, pensan-

pre procurava agradar o 
coração de Deus. Mas al-
guns homens, cheio de 
inveja, e de ódio tenta-
ram encontrar uma falha 
na vida dele, mas vendo 
que ele era honesto, sin-
cero e temente ao Deus 
Altíssimo e tudo o que 
ele fazia era transparen-
te. 

Esses homens combi-
naram de falar para o rei 
fazer um decreto que não 
pudesse ser mudado de 
jeito algum.Esse decreto 
dizia que, durante trin-
ta dias, qualquer pessoa 
que fi zesse um pedido 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

do que ele desistiria de 
buscar o seu Deus, mas 
Daniel fi cou fi rme, con-
fi ando no Senhor. Eles fi -
caram furiosos e foram 
falar com o rei e disse-
ram: Rei, o senhor assi-
nou um decreto para que 
ninguém fi zesse um pe-
dido a outro deus a não 
ser somente ao senhor, 
e quem não obedecesse 
seria na mesma hora lan-
çado na cova dos leões, 
mas um judeu chamado 
Daniel está fazendo pou-
co caso de ti, ó rei. Ele 
continua orando ao Deus 
dele. 

go”. Sempre sim. E depois 
fi cam remoendo-se por-
que não tiveram coragem 
de dizer não.

Não tenha medo de di-
zer “não”. Se você não 
pode ou não gosta, diga 
“não”. Se você não quer 
ou está com medo, diga 
“não”. Se você já está so-
brecarregado, diga “não”.

Muitas vezes, dizemos 
“sim” porque temos ver-
gonha ou porque fi camos 
preocupados com o que 
as pessoas vão pensar. 
Não se preocupe com o 
que os outros vão pensar, 
mas, sim, com o que você 
vai pensar. De que adianta 
dizer “sim”, quando que-
ria dizer “não”, se depois 
isso vai fazer-lhe mal?

O “não” existe para ser 
dito, por isso não tenha 
medo nem vergonha de 
dizer “não”. Sempre que 
possível, diga “sim”. Mas 
quando não for possí-
vel, diga tranquilamente 
“não”. Sem nenhum sen-
timento de culpa, sem re-
morso, sem medo.

Você precisa esforçar-
se, dedicar-se, ajudar as 
pessoas, ser solidário, 
ser amigo, mas não pode 
nunca deixar de pensar 
em você. Sempre que pre-
cisar dar uma resposta a 
alguém, pense se isso vai 
ser bom para você. Se for 
bom, diga “sim”; se estiver 
na dúvida, peça um tempo 
para pensar; se tiver cer-
teza que não vai fazer-lhe 
bem, não pense duas ve-
zes, diga “não”.

O mais importante na 
vida é ser feliz, e muitas 
vezes, para ser feliz, tam-
bém é necessário dizer 
“não”. Quantas vezes você 
já ouviu um “não”? Com 
certeza muitas, e nem 
por isso o mundo acabou 

 UM MUNDO FELIZ

O mundo da felicida-
de está dentro de nós. É 
uma conquista do espíri-
to, através das reencarna-
ções. Tudo se transforma 
com o tempo, que cami-
nha em direção da evo-
lução. Tudo parece com-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

LUIS CARLOS 
FERNANDES

utilizando.
Na área da pesquisa, os 

biodefensivos já vêm ga-
nhando espaço há algum 
tempo. No nosso Insti-
tuto Biológico (IB) da Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo temos uma 
referência neste assunto. 
As pesquisas do IB resul-
taram em parcerias para 
transferência de tecno-
logias para 56 fábricas 
de agentes biológicos no 
Brasil e no exterior.

Pode-se dizer que 99% 
das empresas que hoje 
comercializam produtos 
biológicos têm cepas do 
IB, inclusive as grandes 
multinacionais de quími-
cos que estão produzindo 
biológicos. São empresas 
que estão cada vez mais 
interessadas em produzi-
los de olho no expressivo 
crescimento deste merca-
do.

Para termos uma ideia, 
em 2008 foi registrado no 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) apenas um produ-
to biológico, ao mesmo 
tempo em que se regis-
trava 138 químicos. Em 

2009 também apenas um 
biológico registrado, con-
tra 101 químicos.

Mas esta realidade foi 
mudando ao longo dos 
anos e, em 2015, regis-
trou-se 29 biológicos e 
65 químicos. Em 2016, 
39 biológicos e 75 quími-
cos. Entre 2010 e 2016, 
a proporção de produtos 
biológicos registrados no 
Mapa para uso no Brasil 
saltou de 10% para 60% 
em relação aos químicos.

Um mercado que atual-
mente representa apenas 
entre 1% e 2% dos defen-
sivos vendidos, mas tem 
registrado crescimen-
to anual de 10% a 15% e 
deve, em 2020, ser res-
ponsável por entre 10% 
e 15% do faturamento do 
setor.

Precisamos avançar 
para a agricultura que 
não trabalha contra a na-
tureza, mas em harmonia 
com ela. Resultando em 
mais, melhores e mais se-
guros alimentos com me-
nos pressão sobre o meio 
ambiente. Essa é a nossa 
contribuição diária e este 
é o momento de fazer isso 
de forma mais intensa.

O rei tentou de tudo 
para livrá-lo da cova dos 
leões, infelizmente não 
conseguiu. O rei não con-
seguiu dormir, fi cou a 
noite toda pensando se 
o Deus de Daniel, havia 
livrado-o da boca dos le-
ões. Quando amanheceu 
o dia, o rei correu até a 
cova e disse: Daniel! Ele 
respondeu: Estou bem ó 
rei, o Senhor Deus enviou 
um anjo e fechou a boca 
dos leões. 

Quando você está obe-
decendo ao Senhor e se-
guindo os seus passos, 
pode descansar. Ele te li-

vra de toda mal e todos 
os perigos. 

O inimigo pode até 
usar pessoas para querer 
de derrubar ou te enver-
gonhar, mas ele nunca 
terá sucesso, porque o 
seu coração sempre esta-
rá no altar do Deus Altís-
simo (Leia. Daniel 6:1 ). 
Esta é a minha oração.

 Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. face-
book catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com 

plexo, o entendimento é 
gradativo, o conhecimen-
to vem aos poucos, com a 
vontade de vencer a igno-
rância.

Lutamos para conse-
guirmos vencer a nós 
mesmos, onde tudo pode 
mudar. Hora a luz aparece 
- hora a treva nos acolhe, 
hora estacionamos, hora 
crescemos em conheci-
mento, hora vencemos, 
hora somos derrotados. 
São ações e reações que 
dependem do livre arbí-
trio de cada um. ”O bem é 
tudo aquilo que edifi ca e 
harmoniza”.

As transformações de-
pendem da livre escolha 
de cada um, encontrado 
com trabalho e perseve-
rança o caminho da luz, 
do amor raciocinado, da 
fé como alicerce da espe-
rança, que caminha com 
credibilidade em Deus.

“A semeadura é livre, mas 
a colheita é obrigatória”.

O crescimento espiritu-
al nos dá uma força positi-
va, para caminharmos em 
busca da suprema felici-
dade.

“Um mundo feliz”, car-
regado de fl uidos, de lu-
zes para iluminar a dire-

ção certa no nosso modo 
de pensar e agir, diante 
dos problemas que a vida 
nos proporciona.

Soluções são necessá-
rias, virtudes temos que 
adquirir. Sonhos para que 
sejam realizados com ali-
cerces trabalhados na ca-
ridade.

Tudo se mistura nos 
princípios básicos, para 
nos entendermos, envol-
vidos nos problemas cria-
dos, para serem resolvi-
dos com união de todos, 
em torno da “boa nova”, 
como trabalhadores da úl-
tima hora.

Qualquer contingência 
dolorosa merece de nossa 
parte uma atenção espe-
cial, de acordo com a lei 
de causa e efeito.

Querer é poder. Vencer 
é um resultado que faz vi-
brar emoções e criarmos 
dentro de nós “UM MUN-
DO FELIZ”.

Um princípio de justiça 
funda-se na lei da igualda-
de.

Todos nós temos que 
enfrentar idênticas difi -
culdades para sairmos 
vencedores à custa do 
nosso próprio esforço.

Para a inteligência uni-

versal, só há com respei-
to, espaço e tempo, o que 
se chama de “Presente 
Eterno”.

Nada existe no universo 
sem a sua razão de ser.

Nesse mundo feliz, rei-
na a fraternidade, amor, 
caridade e união pela paz.
Tudo é conquista, que 
adquirimos através das 
reencarnações, onde faze-
mos parte desse mundo, 
quando conseguimos evo-
luir, necessário crescer-
mos espiritualmente.

Somos donos de nós 
mesmos, para construir-
mos um “Mundo Feliz”.

 PROFESSOR BENÊ

CRUZ É ENFEITE

Há tantas “cru-
zes” espalhadas por 
aí. São meros sinais 
convencionais que, 
aos poucos, perde-
ram o sentido.

São objetos de os-
tentação vaidosa que 
nada significam, que 
nada recomendam: 
mesmo quando me-
talizadas em ouro 
ou cravejadas de bri-
lhantes.

CRUZ é sinal de sa-
crifício ou doação de 
vida fraterna ou seja 
“amor em plenitude”, 
faça sol ou chova.

O sol da manhã não 

apaga as estrelas que 
vagam no céu, nem 
lhes rouba o esplen-
dor. Na realidade, 
“cruz” não é mero 
enfeite, mas um pro-
grama ardente de do-
ação de vida plena.

À noite, quando fi-
tamos o céu, esque-
cemo-nos da escuri-
dão dos sacrifícios 
que se transformam 
em ternura, mini-
mizando o peso das 
lutas transformadas 
em prazer do amor 
mútuo.

Faz-se sempre ne-
cessário conscienti-
zar-se da essência do 
real amor, que forta-
lece o prazer da vida.

Há uma ditadura 
do amor que não se 
transforma em co-
mércio, mas em “  
“doação plena” para 
construir a felicida-
de de cada dia. CRUZ 
NÃO É ENFEITE, MAS 
AMOR EM PLENITU-
DE!

para você, não é verdade? 
Já aconteceu de alguém 
dizer-lhe “não” e você fi -
car chateado, magoado, 
até com raiva e depois de 
algum tempo você vai re-
fl etir e perceber que a me-
lhor resposta foi o “não”?

Até Deus, em alguns 
momentos, diz “não” para 
algum pedido nosso, por-
que sabe que  é o melhor 
para nós.

Por isso, sempre que 
precisar, tenha coragem, 
diga “não”, e não se es-
queça: “Viver é uma arte e 
você é o artista principal!”

Programa Corrente do 
Bem: todas quarta-feira 
e sexta-feira das 08 às 
09:00hr pela GAZETA FM 
107,9

OFEREÇO SERVIÇO DE 
MOTORISTA PARTICULAR

JOSÉ ANTÔNIO
MOTORISTA COM EXPÉRIENCIA E 

COM CARRO PRÓPRIO
APOSENTADO

CONTATO (16) 9.9141-7005
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Alunos do Colégio Poligenes e do SENAC 
visitam a Câmara Municipal de Jaboticabal

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal come-
çou a semana de forma 
animada, na manhã de 
segunda-feira (11/09), 
com a visita de duas es-
colas. Alunos do 2º e 4º 
ano do Ensino Funda-
mental, do Colégio Poli-
genes, e em seguida, as 
alunas do curso Técnico 
em Recursos Humanos, 
do Senac, participaram 
da visitação guiada da 
Casa de Leis.

Como de costume, a 
assistente técnico le-
gislativo, Denise Car-
dozo, recebeu os visi-
tantes no salão nobre, 
que abriga a Galeria 
dos Presidentes. As 27 
crianças do Colégio Po-
ligenes vieram acom-
panhadas pelas profes-
soras Aline Nobukuni, 
Márcia Vendramin, An-
dréia da Silva, e da pro-
fessora e coordenadora 
Eliane Fumagali. Não é a 
primeira vez que o co-
légio visita a Casa. “Te-
mos o costume de tra-
zer nossos alunos para 
conhecer o espaço da 

Câmara, para que eles 
saibam mais sobre o Po-
der Legislativo e o que 
os vereadores fazem”, 
conta Eliane.

No plenário, as crian-
ças questionam se o lo-
cal era onde “se bate o 
martelo”, fazendo alu-
são ao Poder Judiciário. 
Denise então explicou 
aos pequenos que o lo-
cal é onde são votadas 
as leis. A servidora tam-
bém falou sobre como 
funciona a Câmara, as 
funções dos vereado-
res, e a respeito do Po-
der Legislativo, quando 
abordou a importância 
do pensamento cole-
tivo e de se pensar no 
bem-estar do próximo.

Na sequência, foi a 
vez das 15 alunas do 
curso Técnico em Re-
cursos Humanos conhe-
cer as dependências da 
Câmara. Acompanhadas 
pela professora Angela 
Maria Zuk Rosa, o grupo 
contou com explicações 
mais detalhadas e técni-
cas acerca do funciona-
mento da Casa legisla-

tiva e sobre as funções 
dos parlamentares. Ao 
mostrar o arquivo, De-
nise explicou os trâmi-
tes e processos, e pon-
tuou o modo correto 
de armazenamento dos 
documentos e da neces-
sidade de um arquivo 
equipado para a conser-
vação do material.

A Agente de Adminis-
tração, Eliana Hernan-
des Moreira, respon-
sável pelos Recursos 
Humanos da Casa, es-
clareceu procedimen-
tos da área e animou as 
estudantes ao falar um 
pouco sobre a carreira 
que poderão seguir.

A aluna Paula Olivei-
ra, que já visitou a Câ-
mara algumas vezes 
e participou quando 
adolescente do proje-
to Parlamento Jovem, 
promovido pela Câma-
ra, aproveitou para se 
aprofundar ainda mais 
sobre os trabalhos do 
Legislativo jaboticaba-
lense e sobre o arquivo. 
“A visita foi bem produ-
tiva. Vi coisas que ainda 

Parlamento Jovem 2017: Escolas têm até dia 18 de 
setembro para enviar projetos e indicar alunos

Os estabelecimentos 
de ensino de Jaboticabal 
que queiram participar 
do Parlamento Jovem 
2017, realizado pela Es-
cola do Legislativo, têm 
até o dia 18 de setembro 
(segunda-feira) para en-
viar à Câmara Municipal 
de Jaboticabal a indica-
ção do projeto de lei e 
dos alunos que repre-
sentarão as respectivas 
escolas.

Com tema livre, os 
alunos devem se esfor-
çar para conquistar uma 
vaga como parlamentar 
jovem. Ao fi nal do pro-
cesso, os estudantes 
partem para São Paulo 
para conhecer a Assem-
bléia Legislativa do Esta-
do, bem como um ponto 
cultural da cidade, que, 
neste ano, será escolhido 
pelos alunos na segunda 
ofi cina do projeto.

Executado anualmente 
desde 2013, o Parlamen-
to Jovem envolve alunos 
do 1º ano do Ensino Mé-
dio de escolas públicas e 
privadas do município. 
O objetivo do projeto é 
estimular a participação 
política dos adolescen-
tes e fortalecer o proces-
so democrático, além de 
levar conhecimento aos 
participantes sobre o 

funcionamento do Poder 
Legislativo.

Como funciona? – A 
Escola do Legislativo or-
ganiza anualmente o Par-
lamento Jovem para alu-
nos do 1º ano do Ensino 
Médio. O pontapé inicial 
é dado com as visitas 
nas escolas para esclare-
cimentos e informações 
quanto ao funcionamen-
to do projeto. Neste ano, 
as visitas ocorreram en-
tre os meses de maio e 
junho. Todas as escolas 
com Ensino Médio po-
dem participar.

A partir de então, come-
ça a etapa nos estabeleci-

mentos de ensino, quan-
do os professores devem 
trabalhar um tema com 
os alunos para a elabo-
ração de um projeto. Na 
sequência, cada escola 
deve eleger uma das pro-
posições apresentadas e 
enviá-la à Câmara, bem 
como eleger dois alunos 
que representarão suas 
respectivas instituições 
de ensino.

Com as indicações es-
colares enviadas à Casa 
de Leis, os estudantes 
eleitos passam a partici-
par de ofi cinas ministra-
das pela Escola do Legis-
lativo na sede da Câmara 

Municipal e concluem a 
participação em uma 
viagem político-cultural 
custeada pelo Parlamen-
to jaboticabalense.

Ofi cinas – Em 2017, a 
primeira ofi cina ocorre 
no dia 28 de setembro, 
às 13 horas, na Câmara 
Municipal. No encontro, 
os alunos conhecerão o 
funcionamento da Casa 
de Leis, seus departa-
mentos e serão instru-
ídos na formatação e 
adequação dos projetos 
que representarão suas 
escolas.

A segunda ofi cina 
está prevista para o dia 

5 de outubro, quando 
os estudantes aprende-
rão como organizar e 
apresentar uma Sessão 
Ordinária e elegerão, en-
tre opções apresentadas 
pela Câmara, o local cul-
tural a ser visitado em 
São Paulo.

Já no dia 26 de outu-
bro é a vez dos estudan-
tes ocuparem o Plenário 
para a discussão dos 
projetos, apresentados 
por suas escolas, em 
Sessão Ordinária do Par-
lamento Jovem 2017.

Por fi m, os alunos fa-
rão uma viagem cultural 
à capital paulista para 

visitar a Assembleia Le-
gislativa do Estado e um 
espaço cultural ainda a 
ser defi nido. A excursão 
está programada para o 
dia 9 de novembro. Mais 
informações pelo telefo-
ne (16) 3209-9477.

Confi ra o cronograma:
28/09/2017 | às 13 

horas – Primeira Ofi cina 
com os alunos represen-
tantes dos estabeleci-
mentos de ensino – Fun-
cionamento da Câmara, 
formação e adequação 
de projetos;

05/10/2017 | às 13 
horas – Segunda Ofi cina 
– Organização e apre-
sentação de uma sessão 
ordinária do próprio Par-
lamento Jovem;

26/10/2017 – Sessão 
Ordinária do Parlamento 
Jovem.

07/11/2017 – Reunião 
com o Prefeito José Car-
los Hori.

09/11/2017 – Viagem 
a São Paulo – Assembléia 
Legislativa e um espaço 
cultural (ainda a ser de-
fi nido).

Assista o resumo do 
Parlamento Jovem 2016:

h t t p : / /
tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br/escola-do-
legislativo/resumo-do-
parlamento-jovem-2016

Sessão do Parlamento Jovem 2016. Foto: Ana Paula Junqueira/Arquivo CMJ

Agente de Administração, Eliana Hernandes Moreira, explica os 
trâmites da área de Recursos Humanos

não tinha visto”, disse a 
jovem.

Para a aluna Denise 
Guilherme, de Monte 
Alto, a Câmara de Ja-
boticabal “é muito or-
ganizada. Viemos para 
aprender sobre a área 
de arquivologia e aca-
bamos conhecendo 
também o espaço da 
Casa. Esta visita agre-
ga bastante informação 
sobre a área pública, 

normalmente não sabe-
mos como funciona, es-
tamos mais acostuma-
das com as empresas 
privadas, e aqui temos 
esse contato. É impor-
tante que a gente, como 
cidadão, não só como 
técnico de Recursos 
Humanos, saiba como 
funciona esse setor da 
vida pública”, avaliou a 
estudante.

AGENDAMENTO - Es-

tabelecimentos de ensi-
no e demais entidades 
que queiram realizar 
visitação guiada na Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal deve entrar 
em contato com a Se-
cretaria da Casa pelo 
telefone (16) 3209-9477 
para o agendamento.

Curta e compartilhe a 
galeria de fotos da visi-
ta na página da Câmara 
no Facebook.

Alunos do Colégio Poligenes e do SENAC visitam a Câmara Munici-
pal de Jaboticabal

A assistente técnico legislativo, Denise Cardozo, explica aos alu-
nos do Colégio Poligenes o funcionamento da Câmara Municipal
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Parceria entre SEBRAE Móvel e Ong Fenix 

Estão abertas as ins-
crições para a ofi cina de 
Formalização promovi-
da pelo SEBRAE Móvel 
em parceria com a Ong 
Fenix. O encontro acon-
tece no dia 20 de setem-
bro, das 19h às 22h, na 
sede da ONG na Rua São 
João, 634, Aparecida.

“A ofi cina de formali-
zação oferece informa-
ções importantes para 
aqueles interessados 
em começar um negó-

cio próprio. Os inte-
ressados devem procu-
rar o Posto do ‘SEBRAE 
Aqui’ no Paço Municipal 
para garantir sua parti-
cipação. As inscrições 
são gratuitas”, afi rma a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Ofi cina “Sei Vender” 
- As inscrições para a 
ofi cina “Sei Vender” es-
tão abertas. Visando o 
período de fi nal de ano, 

Inscrições estão abertas no posto do “SEBRAE Aqui” no Paço Municipal

Caravana de Aramina visita Centro de Convivência do Idoso

Trabalho melhora as condições de tráfego e traz mais segurança a condutores e pedestres

Aproximadamente 
40 idosos de Aramina 
visitaram o Centro de 
Convivência do Idoso 
de Jaboticabal. A visita 
serviu para conhecer as 
dependências do Cen-
tro de Lazer Edson Mar-
tini, promover a inte-
gração entre os idosos 
das duas cidades e uma 
série de atividades du-
rante a estadia.

“Fico feliz em ver o in-
teresse de outras cida-
des pelo trabalho pro-
movido em Jaboticabal. 
Diariamente o Centro 
de Convivência do Ido-
so promove atividades 

culturais e esportivas 
para os frequentadores. 
Todos estão convidados 
para conhecer e partici-
par dessa grande famí-
lia”, afi rma a primeira-
dama Adriana Hori.

“Preparamos uma 
programação especial 
com uma recepção ca-
lorosa seguida de bai-
le. A interação entre as 
duas cidades foi muito 
boa e todos fi caram sa-
tisfeitos com o trabalho 
realizado em Jabotica-
bal”, declara a diretora 
do Centro de Convivên-
cia do Idoso, Renata Su-
gahara.

Departamento de Trânsito realiza melhorias na sinalização em Lusitânia

Desde a última se-
mana, o Departamen-
to de Trânsito de Ja-
boticabal trabalha na 
recuperação de toda 
sinalização do distri-
to de Lusitânia. Placas 
foram recolocadas e 

pinturas de solo estão 
sendo feitas.

“Estamos terminan-
do o trabalho, está fi-
cando muito bonito. O 
nosso objetivo, futu-
ramente, também é si-
nalizar toda essa pista 

o consultor do SEBRAE 
trata sobre marketing 
voltado para vendas, 
tipos de promoções e 
processo de venda.

A ofi cina acontece 
na sede da Associação 
Comercial, Industrial e 
Agronegócios de Jabo-
ticabal (ACIAJA) no dia 
21 de setembro. Para 
mais informações, o te-
lefone do Posto do “SE-
BRAE Aqui” é (16) 3203-
3398.

Câmara Municipal de Jaboticabal discute projeto da LDO 
2018 em audiência pública

No dia 20 de setem-
bro, às 20 horas, a 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal realiza au-
diência pública para a 
apresentação e discus-
são do Projeto de Lei nº 
57/2017, de autoria do 
Poder Executivo, que 
dispõe sobre as Dire-
trizes Orçamentárias 
(LDO) do Município de 
Jaboticabal para 2018. 
A audiência é aberta a 
toda comunidade na 
sede do Legislativo ja-
boticabalense.

Além da previsão de 
metas e prioridades da 
Administração Muni-
cipal Direta e Indireta 
para 2018, a matéria 
prevê as orientações 
para a elaboração e exe-
cução da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) - que 
deve ser enviada à Casa 
de Lei até 31 de outu-
bro de 2017 -, elenca as 
disposições sobre a Le-
gislação Tributária do 

Município, bem como 
fi xa as diretrizes rela-
tivas às despesas com 
pessoal e encargos.

Por que é importan-
te? – É na LDO que se 
estabelece quais serão 
as prioridades da Ad-
ministração Pública 
Municipal para o ano 
seguinte. A partir das 
diretrizes é então fei-
to o projeto da Lei Or-
çamentária Anual, ou 
seja, o orçamento pro-
priamente dito, que 
terá validade para o 
ano seguinte. Além das 
indicações do Executi-
vo, cada vereador pode 
apresentar emendas 
parlamentares à pro-
posta orçamentária, de 
modo a aperfeiçoá-la. 
Ou seja, os vereadores 
podem, dentro dos pro-
gramas que o Executi-
vo defi ne previamente, 
acrescentar uma pro-
posta, como obras e/
ou equipamentos para 

manutenção e melhoria 
dos serviços públicos 
oferecidos, por exem-
plo. Os parlamentares, 
no entanto, não podem 

exceder o valor deter-
minado pelo Executivo.

Da mesma forma, é 
importante saber que 
o Orçamento se ba-

seia em estimativas, 
ou seja, na prática, sua 
execução é uma pos-
sibilidade e não uma 
obrigatoriedade. Para 

se fazer gastos, depen-
de da arrecadação da 
receita, prioridades de 
governo e atendimento 
das metas fi scais.

que vai de Jaboticabal 
a Lusitânia, colocando 
marcos quilométricos, 
isso é muito importan-
te até para uma ques-
tão de localização em 
questões de acidentes 
ou outras informações 

que podem ser feitas 
por meio desses mar-
cos”, comenta o dire-
tor de Trânsito, João 
Martins.

A ação em Lusitâ-
nia dá continuidade 
ao trabalho realizado 

pelo departamento em 
toda a cidade e nos 
distritos. “A gente tem 
percebido que isso 
tem trazido um resul-
tado satisfatório. As 
pessoas tendem a res-
peitar um pouco mais 

a sinalização de trân-
sito e dá uma visibi-
lidade melhor para os 
usuários, tanto pedes-
tre, quanto ciclistas, 
motociclistas e con-
dutores de veículos”, 
finaliza Martins.
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Evento acontece de 25 a 29 de setembro com palestras na Câmara Municipal, 
CRAS 1, CRAS 2, Salão Paroquial da Igreja Santo Reis e CIAF de Lusitânia

Uma vasta programação marcou a manhã do último sábado 

As inscrições se encerraram dia 15

Jaboticabal promove a 9ª Semana de 
Prevenção do Câncer Ginecológico

Sábado foi dia de prevenção ao câncer 
bucal e HPV na Praça 9 de Julho

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Saúde, de-
senvolve de 25 a 29 de 
setembro a 9ª Semana 
de Prevenção do Câncer 
Ginecológico. A abertu-
ra será na Câmara Mu-
nicipal, com a palestra 
“A evolução do câncer: 
do diagnóstico à cura”, 
ministrada pelo Dr. Cle-
ber Henrique Ferreira 
da Silva, dia 25, a partir 
das 20h.

“É um evento já tradi-
cional, onde é feito um 
trabalho de conscienti-
zação muito importan-
te. Espero que, como 
sempre, essa edição 
seja um sucesso”, co-
menta o prefeito José 
Carlos Hori.

A 9ª Semana de Pre-

Sábado foi dia de 
prevenção e informa-
ção sobre o câncer bu-
cal e HPV. Uma ação 
promovida pela As-
sociação Paulista de 
Cirurgiões Dentistas – 
APCD, com o apoio da 
Prefeitura Municipal 

venção do Câncer Gine-
cológico é idealizada e 
coordenada pelo médi-
co da rede pública Dr. 
Edu Fenerich. Além da 
Câmara, as palestras 
acontecem em outros 
quatro locais: CRAS 1, 
CRAS 2, Salão Paroquial 
da Igreja Santo Reis e 
CIAF de Lusitânia. Con-
fi ra abaixo a programa-
ção completa.
PROGRAMAÇÃO

  
ABERTURA

20h – Câmara Munici-
pal de Jaboticabal

Palestrante: Dr. Cle-
ber Henrique Ferreira 
da Silva

Palestra: A evolução 
do câncer: do diagnós-
tico à cura

  

Narração Oral e Performance

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio do 
Departamento de Cul-
tura, em parceria com 
a Poiesis Organização 
Social de Cultura - Pro-
grama Ofi cinas Cultu-
rais da Secretaria de 
Estado da Cultura do 
Governo de São Pau-
lo, realiza nos dias 18 
e 25 de setembro, das 
13h às 17h, uma Ofi ci-
na de Narração Oral e 
Performance.

Voltada para o públi-
co interessado em tra-
dição oral, professo-
res, poetas, contistas, 
atores e atrizes, a ofi ci-
na tem a coordenação 
de Markito Alonso, e 
acontece na Faculdade 

de Educação São Luís.
“Graças ao excelen-

te relacionamento que 
o prefeito Hori possui 
na Secretaria de Cul-
tura do Estado, esta-

mos recebendo várias 
atividades na área cul-
tural. Sabemos que o 
momento é difícil, po-
rém as parcerias têm 
ajudado bastante na 

realização de eventos, 
ofi cinas e apresenta-
ções culturais na cida-
de”, afi rma José Mário 
de Oliveira, diretor de 
cultura.

CULTURA

Terça-feira
14h – CRAS I | Grajaú
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich 
  

Quarta-feira
14h – CRAS II | 

C.D.H.U.
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
  

Quinta-feira
14h – Salão Paroquial 

da Igreja Santo Reis | 
Córrego Rico

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

  
Sexta-feira

11h – CIAF de Luzitânia
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich

Versículos 
da Bíblia

Versículo da Bíblia
Eis que estou à 

porta e bato. Se 

alguém ouvir a 

minha voz e abrir 

a porta, entrarei e 

cearei com ele, e 

ele comigo. 

Apocalípse 3:20 

realizou exames, pas-
sou orientações, entre 
outros serviços ofere-
cidos gratuitamente.

“A prevenção ainda é 
o melhor remédio. Um 
simples exame pode 
salvar vidas e por isso 
a importância da ação 

promovida pela APCD 
no último final de se-
mana. Nossas unida-
des básicas de saúde 
estão prontas para 
eventuais dúvidas”, 
comenta a secretária 
de Saúde, Maria Angé-
lica Dias.

Os fatores de ris-
co da doença incluem 
uso de tabaco, uso 
abusivo de álcool e in-
fecção por papiloma-
vírus humano (HPV). 
Os sintomas incluem 
uma ferida não cica-
trizada, um nódulo ou 
uma mancha branca 
ou vermelha na parte 
interna da boca.

Câncer Bucal – a do-
ença ocorre nos lábios, 
dentro da boca, na par-
te posterior da gargan-
ta, nas amígdalas ou 
nas glândulas saliva-
res. É mais freqüente 
em homens do que em 
mulheres e atinge prin-
cipalmente pessoas 
com mais de 40 anos 
de idade. O fumo, com-
binado com o excesso 
de bebida alcóolica, é 
um dos principais fa-
tores de risco. 

Fotos: APCD Jaboti-
cabal
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GAZETA ESPORTES
preparação

A equipe esportiva que 
representará Jabotica-
bal nos próximos Jogos 
Regionais do Idoso in-
tensifi cou a preparação 
nos últimos dias. O Con-
gresso Técnico aconte-
ceu na última terça-feira 
(12) e contou com repre-
sentantes de 61 cidades 
participantes.

“Me orgulho em ver 
a dedicação de nossos 
idosos que representa-
rão Jaboticabal no JORI 
2017. Serão diversas 
categorias e a prepara-
ção vem sendo feita há 
meses. Tenho certeza 
que nossa cidade será 

Campeonato de Futebol Amador 2017: 
goleada marca a rodada do último domingo

O Campeonato Muni-
cipal de Futebol Ama-
dor “André Luis Gonçal-

Jaboticabal recebe mais de 250 atletas vindos de mais de 14 cidades

A equipe da casa enfrentou Botafogo.

Bebedouro sedia os Jogos Regionais do Idoso de 20 a 24 de setembro

Jogos acontecem no Centro Esportivo Antônio Mônaco, Jardim das Rosas e “Cruzeirão”

1ª Corrida Pedestre “Luiz 
Carlos Motta” reúne 

atletas de toda região

Domingo tem Tai Chi 
na Feira Livre

Copa Albieri de Li Tchuó Pá Kung-Fu

Copa Record de Futsal: Jaboticabal recebeu 
rodada tripla na quinta-feira (14)

Crianças, jovens e 
adultos de ambos os se-
xos vindos de diversas 
cidades da região par-
ticiparam da 1ª Corrida 
Pedestre “Luiz Carlos 
Motta”. A prova aconte-
ceu no último domingo 
(10), com saída no Lago 
Municipal de Jabotica-
bal. 

“O evento movimen-
tou o Lago Municipal 
incentivando a prática 
esportiva e o bem-es-
tar. A prefeitura apoia a 
iniciativa e espera que 
mais eventos sejam re-
alizados”, afi rma o se-
cretário de Educação, 

No próximo domingo 
(17), os frequentado-
res da Feira Livre - que 
acontece na Praça Er-
nesto Poli, ao lado do 
Centro de Recreação 
Edson Martini (Terceira 
Idade) - terão a oportu-
nidade de conhecer e 
praticar o Tai Chi, uma 
arte milenar que combi-
na exercícios corporais 
que envolvem a respi-
ração, a concentração e 

Mestre Valcir Albie-
ri, juntamente com sua 
comissão organizadora, 
alunos e voluntários, 
realizou no último dia 
27, a Copa de Li tchuó 
Pá Kung-Fu, onde pôde 
contar com mais de 250 
atletas, com competi-
ções em formas e lutas 
ao decorrer do dia.

 Quem compareceu 
pôde ver o tamanho do 
evento, compartilhar 
o quanto é importante 
o esporte na vida das 
pessoas, trazendo além 
de muitos benefícios 
físicos e psicológicos,  
defesa pessoal e disci-
plina.

Jaboticabal contou 
com a participação de 

Jaboticabal recebeu 
na quinta-feira (14), 
três jogos da Copa Re-
cord de Futsal. Os jo-
gos aconteceram no 
Ginásio Municipal de 
Esportes a partir das 

Cultura, Esporte e La-
zer, Adilson Martins.

No momento da ins-
crição, os atletas doaram 
alimentos não perecíveis 
que foram doados ao 
Fundo Social de Solida-
riedade. “Todo alimento 
arrecadado será desti-
nado às famílias caren-
tes do nosso município, 
assistidas pelo Fundo 
Social de Solidariedade. 
Agradeço a todos os or-
ganizadores e aos atletas 
que participaram da pro-
va e contribuíram com 
suas doações”, fi naliza a 
primeira-dama, Adriana 
Hori.

39 competidores, a 
grande maioria obteve 
a 1° colocação. A equi-
pe conquistou o troféu 
de 1° lugar em equipes 
com maior número de 
participantes.

Mestre Valcir Albie-
ri, há mais de 40 anos 
trazendo a modalidade 

20h. Acompanhe abai-
xo a tabela:

20 h – São Simão x 
Candia

20h45 – Terra Rocha 
x Dourado

21h30 – Jaboticabal x 

muito bem representa-
da em Bebedouro”, afi r-
ma a primeira-dama, 
Adriana Hori.

Jaboticabal terá re-
presentantes em 14 mo-
dalidades: atletismo, 
bocha, buraco, coreo-
grafi a, damas, dança de 

salão, dominó, malha, 
natação, truco, tênis, 
tênis de mesa, voleibol 
adaptado e xadrez. “Es-
taremos presentes na 
abertura do evento no 
dia 21 de setembro, a 
partir das 13h, no Gi-
násio de Esportes ‘Sér-

gio Baptista Zacarelli’. 
Vamos incentivar os 
nossos atletas e torcer 
para que Jaboticabal 
conquiste uma boa co-
locação no JORI”, afi rma 
a diretora do Centro de 
Convivência do Idoso, 
Renata Sugahara.

ves Pereira” registrou 
seis jogos no último 
domingo (10). Desta-

que para a goleada do 
Pega Leve contra o Red 
Bull por 7 a 0. Os jogos 

aconteceram no Centro 
Esportivo Antônio Mô-
naco, Jardim das Rosas 
e “Cruzeirão”.

Acompanhe abaixo os 
resultados:

Mundissas 1 x 2 Nú-
mero 1

Trianon 1 X 2 Oxigê-
nio 

Red Bull 0 X 7 Pega 
Leve 

Nova Imagem 0 X 0 
Fortaleza 

Atlético alvorada 3 X 
3 Cohab 3

Flamenguinho 0 x 0 
Cohab 4

Botafogo
“Os nossos meninos 

têm mais um impor-
tante desafi o de olho 
na classifi cação para 
a próxima fase. Toda 
torcida está convidada 

para ser o sexto joga-
dor e fazer a diferença 
neste momento”, afi r-
ma o diretor do Depar-
tamento de Esporte e 
Lazer, José Luiz Moitei-
ro.

para Jaboticabal, mos-
tra que um  trabalho 
bem feito, com dedica-
ção e respeito, é pos-
sível chegar a muitas 
conquistas satisfató-
rias, e com isso muitos 
que acreditam e apos-
tam no seu trabalho, 
aos quais agradecimen-

tos: Ponto Forte Veícu-
los, Adilson Veículos, 
Super Moni Sorveteria, 
Drico Auto Center e 
Borracharia, Barbearia 
do Natan, A Casa do 
Pão - Panifi cadora, Mi-
chelleto Personal Car, 
CCA Agroindustrial, 
entre outros.

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 04/09/2017 às 19h36 até 05/09/2017 às 15h16. Assim que houve 
a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico 
danificado foi recuperado.

Comunicado

conceitos da medicina 
tradicional chinesa.

Sob a orientação do 
mestre Valcir Albieri 
e com a participação 
da Dra. Claire Michelle 
Hara e equipe da Fisio-
Hara, a prática tem iní-
cio às 9h e todos podem 
participar, basta vir 
com roupas leves para 
realizar os movimentos 
e descobrir todos os be-
nefícios praticando.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2.017 - Contratação da Pres-

tação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combus-

tíveis nos veículos da Câmara Municipal de Jaboticabal, com disponi-

bilização de rede credenciada de Postos de Combustíveis, por meio 

de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com 

quantitativas encontram-se descritas no Anexo I – Termo de Referên-

cia do Edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da 

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

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

www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

DATA FINAL ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 03/10/2017, 

INÍCIO DA SESSÃO
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Banco do Povo ajuda microempreendedora 
a alavancar negócio

Após apresentar re-
sultados expressivos 
no primeiro semestre, 
o Banco do Povo Pau-
lista, de Jaboticabal, 
segue promovendo o 
empreendedorismo. Foi 
por meio da instituição 
fi nanceira que a micro-
empreendedora Isilda 
Aparecida de Oliveira 
conseguiu o “empurrão-
zinho” que tanto preci-
sava. Recentemente, ela 
teve um microcrédito 
liberado e já pode in-
vestir em melhorias na 
sua mercearia.

Há 3 anos dona do 
próprio negócio, ela 
enxergou a necessida-
de de investir no cres-
cimento do comércio, 
mas o que encontrava 
não cabia no orçamen-
to. Foi quando Janaina, 
fi lha e “braço direito” de 
Isilda, conheceu o Ban-
co do Povo. “Na nossa 
mercearia faltam mui-
tas mercadorias e não 
tínhamos de onde tirar 
para suprir essa neces-
sidade. Fazer esse em-
préstimo é muito im-
portante para nós e a 
ajuda do Banco do Povo 
está sendo muito valio-
sa”, comenta a herdeira.

Com pouca buro-
cracia e taxas de juros 
baixas, mãe e fi lha en-
contraram o que falta-
va. Com o microcrédito 
liberado investirão em 
equipamentos como 
geladeira e máquina de 
sorvete. Preocupadas 
em melhorar a gestão 
do negócio, as duas par-
ticiparam de workshop 
do Desenvolve Sp, pro-
movido pela prefeitura, 
e já confi rmaram pre-
sença em uma próxima 
ofi cina.

“Recebemos um atendi-

mento muito bom, tanto 
no Banco do Povo, quan-
to no Sebrae. Sem dúvida 
superou nossas expecta-
tivas”, relata Isilda.

O Banco do Povo Pau-
lista de Jaboticabal está 
localizado na Central 
do Empreendedor no 
Paço Municipal e o aten-
dimento é feito com 
agendamento prévio 
pelo telefone (16) 3202-
7885, das 8h às 11h e 
das 13h30 as 16h30.

Estímulo – Desde ja-
neiro, a Prefeitura de 
Jaboticabal tem inves-
tido em mecanismos de 
fortalecimento do setor 
produtivo do municí-
pio. Além de otimizar 
o trabalho realizado no 
Banco do Povo, a secre-
taria de Indústria, Co-
mércio e Turismo tem 
trabalhado em diversas 
frentes para atender 
bem e melhor, do micro 
ao grande empresário.

“Estamos usando to-
das as ferramentas que 
temos disponíveis para 
fazer a coisa acontecer. 
O prefeito Hori pediu 
para que fossemos cria-
tivos e arrojados para 
superar as difi culdades, 
e os resultados já po-
dem ser vistos”, afi rma 
o secretário de Indús-
tria, Comércio e Turis-
mo, Paulo Polachini.

Ações realizadas des-
de o início de 2017

Lei agiliza abertura 
de empresas - a Prefei-
tura realizou mudan-
ças na lei que permite 
a expedição do alvará 
provisório. Desde o iní-
cio de março, os em-
presários interessados 
em abrir um estabele-
cimento na cidade con-
tam com uma impor-
tante facilidade: emitir 

Proprietária de mercearia encontrou ajuda na instituição e conseguiu recursos 
para investir em equipamentos para seu comércio

o documento em 48 
horas. No site https://
www.sil.sp.gov.br/Lo-
gon.aspxos empresá-
rios podem, inclusive, 
já emitir nota fi scal ele-
trônica.

Outra mudança im-
portante é o aumento 
no prazo das adequa-
ções para a empresa 
iniciar suas atividades. 
Desde que o zoneamen-
to permita, o proprietá-
rio terá seis meses para 
regularizar a documen-
tação e o prédio.

Etec e Fatec com no-
vos cursos - após reuni-
ões com a superinten-
dente do Centro Paula 
Souza, Hori e Arnaldo 
Jardim, secretário Es-
tadual de Agricultura, 
conseguiram trazer 
para a Fatec de Jabotica-
bal o curso gratuito de 
Tecnólogo em Gestão 
Ambiental. São 40 va-
gas e mais qualifi cação 
profi ssional. Já a Etec 
passou a contar com o 
curso Técnico em Re-
cursos Humanos, que 
disponibiliza 35 vagas, 
também gratuitas.

Pavimentação do Dis-
trito Industrial – no fi nal 
de março uma série de 
ações foram iniciadas 
no local para garantir 
todas as condições ne-
cessárias para a instala-
ção de novas empresas. 
Toda pavimentação de 
ruas já foi entregue.

Banco do Povo - em 
um comparativo com o 
ano passado, o Banco 
do Povo de Jaboticabal 
aumentou em 78% o nú-
mero de empréstimos 
concedidos a micro e 
pequenos empresários 
no primeiro semestre.

Anel Viário - retoma-

da no início de março 
e concluída em julho, 
a construção do anel 
viário interliga as rodo-
vias Prof. Paulo Donato 
Castelane e Brigadeiro 
Faria Lima. O projeto 
foi dividido em três eta-
pas. O primeiro trecho 
tem uma extensão de 
1800 metros, iniciando 
próximo à nova escola 
do SESI até o trevo de 
acesso à Rodovia Prof. 
Paulo Donato Castela-
ne. Criado para retirar 
o tráfego de caminhões 
da área central da cida-
de e melhorar a ligação 
entre os bairros, o con-
torno também aproxima 
as áreas rural e urbana 

e interliga Jaboticabal 
aos demais municípios 
da região.

Time do Emprego - em 
parceria com o Governo 
do Estado de São Paulo, 
a prefeitura desenvol-
ve o Time do Emprego, 
onde realiza encontros 
semanais com os parti-
cipantes, os auxiliando 
na busca por emprego.

Desenvolve SP - Em-
presários de Jabotica-
bal participaram do 
evento promovido pela 
Prefeitura. O programa 
do Governo do Estado 
de São Paulo oferece 
linhas de crédito mais 
vantajosas e é oportu-
nidade, principalmente, 

para os empresários do 
Distrito Industrial “José 
Aparecido Tomé” cons-
truírem seus galpões.

Refi s do Distrito In-
dustrial - A Prefeitura de 
Jaboticabal oferece aos 
proprietários inadim-
plentes de lotes no Dis-
trito Industrial “José 
Aparecido Tomé”, o 
Programa de Recupera-
ção Fiscal – REFIS 2017. 
Pagamentos à vista dão 
desconto de 100% em 
juros e multa de mora. 
A oportunidade é mais 
uma ação que visa elimi-
nar qualquer difi culda-
de que impeça o empre-
sário de dar andamento 
ao seu negócio.

Prefeitura realiza manutenção 
em áreas verdes de Jaboticabal

A Secretaria de 
Obras e Serviços 
Públicos, de Ja-
boticabal, execu-
ta nesta semana 
serviços de ma-
nutenção em es-
colas e bairros da 
cidade.

A equipe de 
poda de árvores 
atua em creches 
e escolas munici-
pais, enquanto a 
áreas verdes da 
avenida Major Hi-
lário Tavares Pi-
nheiro recebem 
roçamento. Já os 
bairros Jardim 

Podas de árvores, roçamento e capinação estão 
em andamento

São Marcos, Apa-
recida e Centro 
contam com os 
trabalhos da equi-
pe de capinação.

A Secretaria de 
Obras e Serviços 

Públicos está lo-
calizada na Rua 
Miguel Lerro, 
300, bairro Santa 
Mônica. O telefo-
ne é (16) 3209-
4100.
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REFIS 2017: munícipe tem até dia 29 para pagamento à 
vista com 100% de desconto sobre juros e multa

Visando estimular os 
contribuintes a zerar 
impostos municipais 
atrasados, como IPTU, 
taxas e ISS, a Prefeitura 
de Jaboticabal instituiu 
o Programa de Recu-

peração Fiscal – REFIS 
2017, em agosto. Pa-
gamentos à vista até o 
dia 29 de setembro dão 
desconto de 100% sobre 
juros e multas.

“A Prefeitura está ofe-

Prefeitura oferece oportunidade para quitação de tributos
recendo condições bas-
tante interessantes para 
quem está inadimplen-
te. Mas, para isso, é im-
portante se atentar aos 
prazos”, alerta a secre-
tária de Fazenda, Ângela 

Nazário.
Segundo a secretária, 

a prefeitura tem cerca 
de R$ 100 milhões para 
receber. O dinheiro é 
essencial para manter 
a infraestrutura e ser-
viços públicos, como 
saúde, limpeza, asfalto, 
escolas e creches.

Os interessados de-
vem procurar o Sistema 
Prático, no Paço Muni-
cipal, das 8h às 16h30. 
O telefone é (16) 3209-
3300.

Confi ra as vantagens 
disponibilizadas:

Para pagamento à vista:
100% de desconto so-

bre juros e multa até 29 
de setembro de 2017

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

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

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

Para pagamento par-

celado:
50% de desconto so-

bre juros e multa até 29 
de setembro de 2017

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

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

Regras para parcela-
mento:

O valor mínimo por 
parcela é de R$ 250 para 
pessoa jurídica e R$ 100 
para pessoa física.
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“Transformando um Sonho em Realidade” é tema de 
palestra na Câmara Municipal de Jaboticabal 

A Escola do Legis-
lativo (EL) da Câmara 
Municipal de Jaboti-

cabal e a OAB 6º Sub-
seção de Jaboticabal 
promovem no dia 19 

de setembro a palestra 
motivacional “Trans-
formando um Sonho 

em Realidade”, com a 
professora Ivone En-
gelmann. A exposição 

começa às 19 horas, 
na Câmara Municipal.

Voltada para jovens, 
adultos e melhor ida-
de, a palestra vai 
abordar técnicas de 
Programação Neuro-
linguística (PNL) para 
estimular o participan-
te a traçar objetivos e 
metas, tanto pessoal 
como profissional, em 
uma apresentação que 
envolve a automotiva-
ção e a autoestima.

As inscrições podem 
ser feitas pelo tele-
fone (16) 3202-8545. 
A entrada é aberta a 
toda comunidade, me-
diante a doação de 
uma lata ou pacote de 
leite integral em pó 
(400g), que deve ser 
entregue na recepção 
do evento. A OAB emi-
tirá certificado de par-
ticipação.

Esta é a segunda vez 
que a palestrante se 
apresenta na Câmara. 
Na primeira exposição, 
em 18 de julho, Ivone 

pontuou a importân-
cia da saúde mental e 
da autoestima através 
da PNL com a pales-
tra “Terapia do Riso 
– Aprenda a rir de si 
mesmo”.

A PALESTRANTE – 
Ivone Engelmann é 
professora licenciada 
em Química pela UMC, 
pós-graduada em Pro-
gramação Neurolin-
guística (PNL) também 
pela UMC. Practitioner 
e Master em PNL pela 
Holon do Brasil. Pro-
fessora desde 1982, 
autora dos livros de 
bolso “Terapia do riso: 
Aprenda a rir de si 
mesmo; Terapia Auto-
motivacional: Autoes-
tima x Automotivação; 
Transformando um 
sonho em Realidade; 
e Educar-se para a Fe-
licidade: Através do 
controle das nossas 
emoções”; e palestran-
te do Departamento 
de Cultura e Eventos 
da OAB-SP.

Alunos da EMEB Paulo Freire fazem caminhada prá 
conscientizar sobre o suicídio

Cerca de 250 alunos 
da EMEB Paulo Freire 
participaram da cami-
nhada #EuAcreditoNaVi-
da, um dos eventos que 
consta no calendário do 
#SetembroAmarelo em 
Jaboticabal. Os estudan-
tes usavam fi tas e lenços 
amarelos e foram escol-
tados pela Polícia Militar, 
no sábado (09).

Todos os alunos, di-
retoria e professores da 
escola aderiram à cam-
panha. O Projeto ainda 
prevê palestras e rodas 
de bate-papo com equi-
pes de profi ssionais es-
pecializados na área da 

Psicologia, que ocorrerão 
dentro do ambiente esco-
lar, abordando a impor-
tância de expor os pro-
blemas com as pessoas 
certas, como reconhecer 
e lidar com pessoas que 
demonstram sintomas 
pré suicidas e os perigos 
da autofl agelação, práti-
ca cada vez mais comum 
entre jovens e adolescen-
tes.

Os alunos foram acom-
panhados por batedores 
e um caminhão do Corpo 
de Bombeiros, junto com 
os soldados do Tiro de 
Guerra que organizavam 
o trânsito. 

Projeto que altera zoneamentos em Jaboticabal será votado 
na segunda-feira (18/09)

O Projeto de Lei Com-
plementar nº 12/2017, 
que altera áreas de zone-
amento e uso do solo ur-
bano previstos no Plano 
Diretor (LC nº 80/2006) 
e na Lei Complementar 
nº 86/2007, será vota-
do em 1º turno pelos 
vereadores da Câmara 
Municipal de Jaboticabal 
na sessão ordinária de 
segunda-feira (18/09). 

O projeto, que chegou 
a ser incluído na sessão 
do dia 04 de setembro 
e foi retirado de pau-
ta por decisão dos ve-
readores para melhor 
análise, cria a Zona Co-
mercial 1 (ZC1) e a Zona 
Comercial 2 (ZC2). A pri-
meira deve ser delimita-
da pelas vias: Rua São 
João, Avenida Amorim 
Brenha, Rua Euclides 
da Cunha, Avenida Pru-
dêncio Ortiz, Rua Castro 
Alves e Avenida Carlos 
Berchieri. Já a Zona Co-
mercial 2, passa a ser 
delimitada pelas vias: 
Rua Professor Mário de 
Campos, Avenida Clotil-
de Verri, Avenida Amélia 
S. Baaklini, Rua Francis-
co Ferrai e Avenida Car-
los Berchieri.

A matéria também 
altera, dentre outros, 

as diretrizes urbanís-
ticas do Plano Diretor 
e dispensa, por exem-
plo, a obrigatoriedade 
da construção de esta-
cionamentos/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 comer-
ciais 1 e 2 (ZC1 e ZC2) e 
nas Zonas de Corredor 
Comercial 1 (ZCC1).

De acordo com o Po-
der Executivo, autor da 
matéria, as alterações 
foram propostas após 
aprovação do Conselho 
do Plano Diretor de Ja-
boticabal (CONSPLAN) 
para adequar porções 
dos zoneamentos às 

necessidades do muni-
cípio, de forma a pro-
piciar uma melhor ocu-
pação e ordenação do 
espaço urbano.

PARA SABER – As Zo-
nas Comerciais são 
aquelas nas quais se 
localizam as atividades 
comerciais e seus servi-
ços conexos, típicos de 
centro urbano, funções 
essas exercidas com 

maior predominância 
sobre as demais fun-
ções urbanas. Já as Zo-
nas de Corredores Co-
merciais 1 (ZCC1) são 
áreas lindeiras às vias 
principais de circulação 
da cidade, com tendên-
cia à ocupação diver-
sifi cada de comércio e 
serviços.

MAIS PROJETOS – Os 
vereadores votam ain-

da seis projetos de lei 
que denominam ruas 
do Loteamento Flam-
boyant: PL nº 58/2017, 
de autoria do vereador 
Wilsinho Locutor (PSB), 
que dá nome de Edno 
Apparecido Moretti à 
Rua 2 do loteamento; o 
PL nº 59/2017, de auto-
ria do vereador Wilsi-
nho Locutor (PSB), que 
denomina de Tranqui-
lo Norisvaldo Artoni a 
Rua 3; o PL nº 60/2017, 
de autoria do vereador 
Wilsinho Locutor (PSB), 
denomina de João Ca-
raski a Rua 4; o PL nº 
61/2017, de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor (PSB), que dá 
nome de Waldemar José 
Sereno Zocca a Rua 6; o 
PL nº 64/2017, de auto-
ria do vereador Dr. Edu 
Fenerich (PPS), que de-
nomina de Cláudio Del 
Vecchio a Rua 1; e o PL 
nº 65/2017, de autoria 
do vereador Dr. Edu Fe-
nerich (PPS), que deno-
mina de Dr. Paulo Fer-
reira David a Rua 5.

A sessão começa às 20 
horas, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br).
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Mitos e verdades: Falar sobre o suicídio é um 
importante “remédio” na prevenção

Cercado de mitos e 
tabus, a prevenção ao 
suicídio tem ganhado 
cada vez mais espaço 
de discussão entre os 
profi ssionais da saúde 
e na mídia. Para engros-
sar o coro da importân-
cia de se falar sobre o 
assunto, e entender me-
lhor o que faz com que 
tantas pessoas atentem 
contra a própria vida, 
a Câmara Municipal de 
Jaboticabal recebeu o 
psiquiatra Dr. Vinícius 
Faria para a palestra 
“Saúde Mental e Suicí-
dio: o que todos preci-
sam saber”, na noite de 
segunda-feira (11/09).

Promovida pelo psi-
cólogo e vereador Luís 
Carlos Fernandes, e 
pela psicóloga e musi-
coterapeuta Taisa Del 
Vecchio, a palestra faz 
parte de uma série de 
atividades que começa-
ram dia 9/9 com a ca-
minhada “Eu Acredito 
na Vida” e seguiram até 
dia 15 de setembro em 
Jaboticabal. As ações 
foram realizadas em 
alusão ao Dia Mundial 
de Prevenção do Suicí-
dio, comemorado dia 
10 de setembro, com 
o objetivo de alertar a 
população a respeito da 
realidade do suicídio 
no Brasil e no mundo, e 
suas formas de preven-
ção através da campa-
nha “Setembro Amare-
lo”.

A PALESTRA 
Para tentar entender 

o que leva uma pessoa 
a cometer o ato extremo 
de tirar a própria vida, 
o psiquiatra traçou uma 
relação entre o corpo e 
a mente, falou sobre os 
sinais que são dados 
antes de alguém come-
ter o suicídio, e o que 
fazer caso se perceba 
algum indício em ami-
gos e parentes, ou em 
si próprio, que possa 
culminar no suicídio. A 
íntegra da palestra está 
disponível na WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br).

De acordo com o 
médico, há um elo im-
portante entre saúde 
mental e suicídio. Isso 
porque 90% das pesso-
as que tentam tirar a 
própria vida sofrem de 
algum transtorno men-
tal. A depressão é o 
principal deles; seguido 
pelo transtorno afeti-
vo bipolar, transtornos 

por uso de substâncias, 
relacionado com álco-
ol e uso de drogas; e o 
transtorno de persona-
lidade e esquizofrenia.

Dados estatísticos 
apresentados por Fa-
ria mostram que o Bra-
sil é o oitavo país com 
maior taxa de suicídios 
do mundo. “É uma ten-
tativa a cada 3 segun-
dos. Uma morte a cada 
40 segundos. E se não 
fi zermos nada, os nú-
meros estão mostrando 
que até 2020, o núme-
ro de novos casos de 
suicídio vão aumentar 
50%. E 2020 está ali. 
Esse tipo de ação [even-
tos para a discussão 
do assunto], se mostra 
imperativo”, acredita 
o psiquiatra. No Brasil, 
são 32 mortes por dia, 
e tem aumentado entre 
os jovens.

Mas o que leva ao 
suicídio? A resposta 
é complexa e envolve 
questões multifatoriais 
e biopsicossociais. “Não 
há uma única resposta. 
Não tem um culpado. 
Não tem uma causa. O 
suicídio é um fi nal trá-
gico de um processo 
que acontece ao longo 
da vida. O suicídio é a 
ponta do iceberg. Muita 
coisa aconteceu na vida 
dessa pessoa para se 
chegar ao ato”, explica 
Faria.

O fator genético; o 
ambiente (tanto físico 
quanto psíquico); a saú-
de mental e a circuns-
tância são alguns fato-
res que podem levar ao 

comportamento suici-
da.

Para o psicólogo, é 
importante se pensar 
em uma rede de apoio. 
“Da mesma maneira 
que não tem um úni-
co fator que explique 
o suicídio, também 
não vai ter uma solu-
ção única para a gente 
evitar. É buscar montar 
uma rede de apoio para 
ajudar essa pessoa que 
esteja em risco”, garan-
te o médico.

MITOS
O psiquiatra listou 

quatro pensamentos 
que são propagados 
de forma errônea, até 
mesmo entre alguns 
profi ssionais da saúde: 

1º) As pessoas que 

ameaçam se matar, não 
farão isso. Querem ape-
nas chamar a atenção – 
Mito. Quem fala, pode 
sim cometer suicídio. 
Este “chamar a atenção” 
é uma busca por ajuda. 
“Em muitos casos, a 
pessoa tenta o suicídio 
não por querer morrer, 
mas é o jeito que en-
contra de sair daque-
la situação da qual se 
vê sem saída. Muitas 
vezes de maneira im-
pulsiva. É um pedido 
de ajuda. Tem pessoas 
que tentam suicídio di-
versas vezes, até o dia 
que consegue”, comen-
ta Faria.

 2º) O suicídio é uma 
decisão individual, já 
que cada um tem ple-

no direito de exercitar 
seu livre arbítrio – Não 
é bem assim! 90% das 
pessoas que tentam 
suicídio sofrem de al-
gum transtorno men-
tal, e por isso, acabam 
tendo uma percepção 
de realidade distorcida 
em relação à sua vida, 
às possibilidades, à 
existência de uma saí-
da para o seu problema 
ou para o estado que 
está sentindo. “Apesar 
de discussões fi losófi -
cas sobre o ser humano 
decidir sobre a própria 
vida, biologicamente 
nós fomos feitos para 
propagar a vida”, afi r-
ma o médico.

3º) Não devemos fa-
lar sobre suicídio, pois 

isso pode aumentar o 
risco – Mito. Por isso 
que o mote do “Setem-
bro Amarelo” é “Pre-
cisamos falar sobre 
suicídio”. “As pessoas 
percebem que alguma 
coisa não está legal, 
que a pessoa não está 
bem, e mesmo assim 
não pergunta. Portan-
to, questione: “Você 
está pensando em fa-
zer alguma coisa con-
tra você? Você está 
pensando em se matar? 
Você não está vendo 
esperança na sua vida? 
Você está conseguindo 
pensar em uma solução 
para os seus proble-
mas? Perguntar não vai 
dar ideia, pelo contrá-
rio, vai abrir um canal 
de comunicação para a 
pessoa pedir ajuda. Ló-

gico que tem gente que 
se nega a falar, e depois 
tenta, mas grande par-
te, 90% dos suicídios, 
são evitáveis, e pergun-
tar ajuda sim! Entre um 
pensamento de morte 
e uma tentativa de sui-
cídio, tem muita coisa 
que se pode fazer, se 
perceber”, garante o 
psiquiatra.

4º) É proibido que a 
mídia aborde o tema 
suicídio – Mito. Não há 
proibição para a mídia 
noticiar sobre o suicí-
dio, porém, é neces-
sária uma abordagem 
correta, onde se pre-
serve a pessoa, não dê 
detalhes de onde e qual 
o método, não glamou-
rizar, e, principalmen-
te, não apontar um cul-
pado, como perda de 
um emprego ou falên-
cia. Deve-se aproveitar 
a notícia para instruir, 
como prevenir e bus-
car ajuda. Tem uma 
cartilha da Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS) que orienta os 
profi ssionais da mídia 
em como divulgar o as-
sunto.

ONDE PRODURAR 
AJUDA?

 
cial Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV) – te-
lefone 141 ou pelo site 
www.cvv.org.br (o cen-
tro oferece canais de 
chat, e-mail, telefone 
e voip 24 horas, todos 
os dias, para realizar 
o apoio emocional e 
prevenção do suicídio, 
com atendimento vo-

luntário e gratuito para 
todos aqueles que quei-
ram e precisem conver-
sar, sob total sigilo);

   
co de suicídio iminente 
– ligar 190 ou 192 para 
solicitar atendimento;

  
retor/coordenador de 
escola, padre, pastor, 
assistente social, mé-
dico, enfermeiro, líder 
para conversar sobre o 
assunto;

  
to com Planos de saúde 
para conhecer os ser-
viços de psiquiatria e 
psicologia disponíveis;

   
pública de hospitais e 
CAPS de Jaboticabal

 
mento de um psiquia-
tra ou psicólogo.
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Campanha Multivacinação tem início na segunda-
feira (11) em Jaboticabal

Aderindo à Campa-
nha Nacional de Multi-
vacinação, a Secretaria 
de Saúde de Jaboticabal 
começou no dia 11 a va-
cinar crianças e adoles-
centes menores de 15 
anos de idade (14 anos, 
11 meses e 29 dias). O 
objetivo é atualizar a 
caderneta de vacinação 
imunizando o público-
alvo de diversas doen-
ças. A campanha vai 
até 22 de setembro nas 
unidades de saúde de 
Jaboticabal.

O Calendário Nacio-
nal de Vacinação dis-
põe de 14 vacinas para 

as crianças (BCG, Pen-
tavalente, Poliomielite 
oral einativada, Pneu-
mocócica 10 valente, 
Meningocócica C, Febre 

Amarela, Rotavírus, He-
patite B, Tríplice Bacte-
riana, Dupla adulto, Trí-
plice Viral, Tetra viral e 
Hepatite A) e cinco para 

os adolescentes (Hepa-
tite B, HPV, Tríplice Vi-
ral, Dupla adulto e Me-
ningocócica C).

“O comparecimento 
dos benefi ciados é mui-
to importante. Os pais e 
responsáveis devem le-
var seus fi lhos ao CIAF 
- Centro Integrado de 
Atendimento à Família, 
mais próximo”, desta-
ca a diretora do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto.

Dia D – Neste 16 de 
setembro, Jaboticabal 
intensifi ca a campanha 
e promove o Dia D.

Saiba quais os locais 
de vacinação:

   
to Bernal” - Praça Saul 
Borsari, s/n - Santa Lu-
zia

   
Lessi” - Avenida Duque 
de Caxias, nº. 2000 - So-
rocabano

   
Ricardo Benatti” - Rua 
Djalma Aleixo de Sou-
za, nº. 499 - Cohab II

   
Niero” - Rua Aurélio Mi-
gliori, nº. 100 - Jardim 
Santa Rosa

   
si” - Rua Jornalista Cláu-

dio Luiz Berchieri, s/n - 
Santa Mônica

   
Kamla” - Rua São João, 
3051, Conjunto Habita-
cional Ulisses Guimarães

   
Avenida Angelo Ulian 
Filho, s/n

   
- Avenida Manoel Barbo-
sa, s/n

  
ronha” - Rua Rita Ribei-
ro, 10 – Cohab I

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

Mobilização visa atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes

 Com introdução de produto líquido, SAAEJ otimiza 
método de tratamento de água

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ja-
boticabal – SAAEJ substi-
tuiu, recentemente, um 
dos cinco produtos uti-
lizados no tratamento 
de água. O cal seco, no 
formato granulado, deu 
lugar ao líquido, propor-
cionando mais seguran-
ça aos funcionários que 
manuseiam o produto e 
precisão no tratamento 
em períodos adversos.

Com a adesão, avan-
ços estruturais foram 
necessários e sistemas 
manuais foram substi-
tuídos por tecnológicos. 
“Foi construída uma in-
fraestrutura para receber 

o produto já diluído e 
uma base para a instala-
ção de tanques e bombas 
dosadoras. Com o novo 
produto e as instalações 
atuais temos condições 
de ajustar a dosagem ra-
pidamente, além de di-
minuir a exposição dos 
funcionários aos produ-
tos químicos, não ocor-
rendo mais a manipula-
ção”, explica a química 
da autarquia, Laudicéia 
Giacometti Lopes.

A adequação dá conti-
nuidade ao trabalho que 
consagrou a autarquia 
como referência nacional 
em saneamento básico. 
“Conseguimos um impor-

Avanço reduz exposição química a funcionários e aumenta precisão no processo de dosagem
tante avanço, mas ainda 
há muito o que ser feito. 
É importante destacar o 
trabalho sério realizado 
no SAAEJ, sempre com a 
preocupação em oferecer 
os serviços de qualidade 
que a população merece 
e manter a credibilidade 
e o respeito que a autar-
quia vem conquistando 
ao longo dos anos”, des-
taca o presidente do SA-
AEJ, André Nozaki.

A Estação de Tratamen-
to de Água - ETA – está lo-
calizada na Rua Jornalis-
ta Cláudio Luis Berchielli, 
345, Santa Mônica. O te-
lefone de contato do SA-
AEJ é (16) 3209-9900.


