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Jaboticabal terá faculdade gratuita de engenharia, 
pedagogia e matemática

FATEC havia sido a última conquista na área educacional, em 2008; novos cursos terão 200 novas vagas por ano
Unesp, Fatec e, agora, UNIVESP 

- Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo. Seja na área de tecnologia, 
bacharelado ou à distância, Jaboticabal 
segue como um dos mais importantes 
polos educacionais de São Paulo. O 
prefeito José Carlos Hori concretizou 
a vinda de um polo da UNIVESP com 
quatro cursos: engenharias da produ-
ção e de computação; pedagogia e ma-

temática. 
As aulas devem começar em 2019, 

com 50 vagas por curso. “Mais uma 
grande conquista para a qualifi cação 
profi ssional da população. Tenho or-
gulho por ter implantado a FATEC e 
contribuído na formação de centenas 
de tecnólogos. 

Prefeitura doa área para ampliação do 
Instituto de Criminalística

Modernas instalações vão atender toda a região

Leia + Pág. 12

REFIS 2017: desconto de 60% em juros e 
multa segue até dia 30

Começa hoje e vai até 30 de 
novembro, a 3ª etapa do Pro-
grama de Recuperação Fiscal - 
REFIS 2017. Os contribuintes 
que devem IPTU, ISS e outras 
taxas podem aderir ao progra-
ma procurando o Sistema Prá-
tico para negociar os débitos.

“A prefeitura começa uma 
nova etapa do REFIS pedin-
do à população que procure o 
Sistema Prático, no Paço Mu-
nicipal, para regularizar a sua 
situação perante o município”, 
reafirma a secretária da Fazen-
da, Angela Fonseca Nazário.

Contribuinte deve procurar o Sistema Prático para garantir o desconto

Com cortes e 
renegociações, 
Secretaria de 
Administração 
economiza R$ 
1,3 milhão

Exposição 
“Consciência 
Negra em 
Cartaz” 
começou 
na quarta-
feira (01) em 
Jaboticabal

FATEC abre pedido de 
isenção e redução na 

taxa do vestibular

Os alunos de baixa renda já po-
dem solicitar a isenção total ou re-
dução de 50% na taxa de R$ 64,80 
do vestibular da FATEC – Facul-
dade de Tenologia. A inscrição 
deve ser realizada no site www.
vestibularfatec.com.br e a docu-
mentação entregue na Fatec Jabo-

Solicitação segue até o dia 
06 de novembro

ticabal, das 9h às 20h e, no dia 06 
de novembro, até às 15h.

É necessário apresentar CPF e 
documento de identidade e se en-
quadrar nos requisitos. 

Matrícula para 
o ensino infantil 
e fundamental 

começa na 
segunda-feira (06)
Jaboticabal abriu o período de ma-

trículas para novos e antigos alunos 
do ensino fundamental e da educa-
ção infantil. Os pais com fi lhos que 
vão frequentar do maternal (4 anos) 
ao 9º ano do ensino fundamental em 
2018 devem procurar a escola mais 
próxima ou a que a criança já está 
matriculada.

Jaboticabal 
implanta 

fi scalização 
orientadora 

para 
nortear 

empresas e 
moradores

A Prefeitura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria de Planejamen-
to, continua atuando para incentivar 
e oferecer as melhores condições de 
trabalho para o setor produtivo do 
município. A nova medida adotada 
é a fi scalização orientadora, onde 
o indivíduo tem a chance de se re-
gularizar antes de receber o auto de 
infração. 

Objetivo é oferecer 
todas as condições 
para empresas se 

regularizarem

Palestras 
movimentam 
Semana do 

Servidor em 
Jaboticabal
Durante dois dias, dividi-

dos em dois grandes grupos, os 
servidores públicos municipais 
participaram de uma tarde de pa-
lestras ministradas pelo prefeito 
José Carlos Hori e pela profes-
sora e pós-graduada em progra-
mação neurolinguística, Ivone 
Engelmann, que abordou o tema 
“Terapia do Riso”.

Saaej realiza 
audiência 

pública para 
discutir 

perfuração 
de poço no 
Vale do Sol
A Prefeitura de Jaboticabal e o 

Saaej – Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboticabal, convidam 
a população para Audiência Pública 
que discutirá a elaboração e discus-
são do Projeto de Locação de Ativos, 
que prevê a perfuração de um poço 
tubular profundo e a construção de 
um reservatório de água. O even-
to acontece no dia 10 de novembro 
(sexta-feira), às 9h, na Câmara Mu-
nicipal.

Desde o início de 2017, 
a Prefeitura de Jaboticabal 
trabalha no corte dos gastos 
públicos para equilibrar as 
contas que fecharam 2016 no 
vermelho. 
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Valdivino conquista ouro no Campeonato 
Brasileiro de Atletismo

Valdivino Vinícius fez bo-
nito e encheu Jaboticabal de 
orgulho mais uma vez. O atle-
ta voltou de Porto Alegre com 
mais uma medalha de ouro no 
peito – agora, do Campeonato 
Brasileiro de Atletismo da ca-
tegoria sub-23. 

O evento reuniu as grandes 
promessas do atletismo na-
cional. “Venho de uma lesão 
grave. Foi um desafi o e tanto, 
depois de um ano bastante di-
fícil, de muita luta, disciplina 
e superação. Estou muito feliz 
por conquistar mais essa me-
dalha e quero compartilhá-la 
com todos que acreditaram 
em mim: minha família, meus 
amigos, o prefeito Hori e to-
das as pessoas de Jabotica-
bal”.

Desde criança, Valdivino 
é destaque no atletismo e já 
almeja classifi cação para os 
Jogos Olímpicos do Japão 

em 2020. “Eu amo represen-
tar essa cidade, recebo sem-
pre um carinho muito grande 
pelas redes sociais. Gostaria 
de aproveitar para agradecer 
mais uma vez o Hori que me 
reconheceu como atleta. Ele 

Jabuka Fight acontece em 11 de novembro
A equipe DBF tra-

balha nos últimos de-
talhes da 6ª edição 
do Jabuka Fight. Em 
2016, o evento contou 
com dez lutas no card, 
reunindo atletas de 
toda região.

O Jabuka Fight 
acontece em 11 de no-
vembro, às 21h, na Es-
tação de Eventos Cora 
Coralina. “O Jabuka 
Fight reúne atletas de 
diversas equipes do 
estado de São Paulo. 
Mais de 1500 pessoas 
estiveram presentes 
em 2016 e nossa ex-
pectativa é ter um pú-
blico ainda maior em 
2017”, afi rma o orga-
nizador do Jabuka Fi-
ght, Demetro Borges.

Os ingressos estão 
sendo vendidos no 
Centro de Treinamen-
to DBF, Naka Gym e 
Planet Games. Mais 
informações pelos te-
lefones: (16) 99115-
3689 ou (16) 99727-
9550.

6ª edição conta com nove lutas no card

GAZETA ESPORTES

foi muito importante para que 
eu estivesse aqui hoje”, con-
clui.

O ano de 2018 guarda 
grandes emoções e novos de-
safi os para o atleta, que dei-
xa a categoria sub-23 para 

ingressar na adulta. “Sempre 
sonhei em disputar com atle-
tas adultos. Vou descansar 
um pouco e, em breve, iniciar 
o treinamento. Vou continuar 
batalhando por medalhas”, fi -
nalzia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente EDITAL, de conformidade com o ar-
tigo 32 do Estatuto Social,  fi cam todos os senhores 
sócios, com suas obrigações regulares, perante a CÂ-
MARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - CDL, convo-
cados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária 
“AGO”, que será realizada na sua sede social, situada à 
Av. Benjamim Constant nº. 223, Centro, nesta cidade, 
no dia 30 de Novembro de 2017 (30/11/2017), às 20h,  
nos termos das disposições estatutárias para tratar sobre 
a seguinte.

ORDEM DO DIA:
              
                Eleição para o Triênio 2018/2020 de asso-

ciados para os seguintes
                                                  Órgãos de Direção:
a) Diretoria Administrativa e Conselho Consulti-

vo, conforme Art. 34, II do Estatuto Social;
b) Apresentação e aprovação do Balanço Geral  

(período - 2010/2017). 
       
Art. 32, § 3º. Na falta de Quorum, a Assembléia po-

derá ser instalada em Segunda Convocação, 30 (trinta) 
minutos após, com qualquer número de associados re-
gulares.

               
Jaboticabal, 03 de Novembro de 2017.

Renato José Kamla
Presidente

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 17/10/2017 às 00h23 até 17/10/2017 às 13h44. Assim que houve 
a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico 
danificado foi recuperado.

Comunicado
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Um novo Ceasa para São Paulo

No último dia 6 de outu-
bro, o Governo do Estado, 
por determinação do gover-
nador Geraldo Alckmin, pu-
blicou Edital de Chamamen-
to Público para apresentação 
de propostas, pela iniciativa 
privada, para construção e 
operação de um novo Entre-
posto de Abastecimento de 
Alimentos na Região Metro-
politana de São Paulo.

Por tratar-se de projeto de 
grande envergadura e impor-
tância, estamos tomando to-
dos os cuidados para que o 
novo Ceasa seja resultado de 
ampla discussão com todos 

teressados do setor privado, 
em regime de parceria com 
o Estado, possam construir e 
operar o novo Ceasa.

O segundo grupo, coor-
denado pela União e pela 
Prefeitura de São Paulo, de-
dica-se a desenvolver uma 
proposta de reurbanização do 
local onde hoje funciona o 
atual Ceasa de São Paulo, na 
Lapa, o qual, tão logo fi que 
pronto o novo entreposto, 
deverá ser desativado, dando 
lugar a um novo bairro na ci-
dade de São Paulo.

O novo Ceasa de São Pau-
lo será o maior do mundo. Vai 
atender dezenas de milhares 
de empresas de varejo de ali-
mentos que terão um lugar 
moderno e de tecnologia de 
ponta para adquirir, no ataca-
do, alimentos in natura. Vai 
atender também, com muito 
mais inteligência, conforto e 
melhor nível de serviços, as 
mais de 50 mil pessoas (e os 
10 mil caminhões) que entram 
e saem do Ceasa todos os dias 

os interessados e operadores. 
Tenho orgulho em afi rmar 
que este Edital foi resultado 
de um esforço conjunto e per-
feitamente alinhado entre as 
três esferas de Governo: Fe-
deral, Estadual e Municipal.

Tanto assim que, de for-
ma histórica, no dia 6 de 
julho deste ano, assinamos 
um Acordo entre União (por 
meio do Ministério da Agri-
cultura e da Ceagesp), Go-
verno do Estado (por meio 
da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento) e Prefeitura 
Municipal, representada pelo 
próprio prefeito João Dória, 
com vistas à cooperação in-
tergovernamental para a rea-
lização deste grande empre-
endimento.

Por este acordo, criamos 
dois grupos de trabalho envol-
vendo as várias equipes técni-
cas dos órgãos envolvidos. O 
primeiro, coordenado por nós, 
dedica-se a preparar a concor-
rência que será publicada nos 
próximos meses para que in-

e movimentam quase de 4 mi-
lhões de toneladas de alimen-
tos por ano, totalizando R$ 10 
bilhões em negócios.

O novo Ceasa está sen-
do concebido para abranger, 
também, todo o movimento 
da atual zona cerealista da 
Capital, permitindo a reurba-
nização radical de áreas im-
portantes de São Paulo, com a 
melhoria do trânsito, da paisa-
gem, do saneamento, do meio 
ambiente e, por consequência, 
possibilitará uma cidade mais 
limpa, agradável e que pro-
porcione melhor qualidade de 
vida para a população.

A implantação do novo 
Ceasa é a necessidade que 
benefi cia a todos. Ganha o 
munícipe de São Paulo por-
que permite a requalifi cação 
urbana de áreas saturadas e 
impróprias para o atacado 
de alimentos, tanto na Lapa 
quanto no Centro, com me-
lhorias importantes no trânsi-
to e na paisagem.

Benefi cia os permissioná-

A FARINHA E O AZEITE
Elias chegou à cidade de Sa-
repta, onde morava uma mu-
lher viúva, que servia ao Se-
nhor, ele a viu apanhando dois 
gravetos e disse: Mulher, Tra-
ze-me um pouco de água. Ela, 
indo buscar, ele pediu também 
um pedaço de pão. Ela disse: 
Viva o Senhor teu Deus.  O se-
nhor está vendo que eu estou 
aqui pegando estes gravetos, 
para preparar um bolo, para 
mim e para meu filho, para 
que comamos e não morramos, 

A farinha e o azeite repre-
sentam prosperidade, na Casa 
do Senhor. Quando o profeta 

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

porque não temos mais nada. A 
seca destruiu tudo, estamos em 
completa miséria, louvado seja 
Deus que ainda temos um pou-
co de água. Infelizmente meu 
senhor, não poderei lhe ajudar, 
como o senhor vê, estamos 
no fundo do poço. Será que o 
senhor não consegue ver que 
todos estão sem esperança? 
Eu sei que o Senhor teu Deus 
te enviou a mim, não tenho 
nenhuma dúvida, mas tudo o 
que eu tenho é um punhado de 

CRIANÇA É CURIOSAVAMOS CAMINHAR JUNTOS PARA A FELICIDADE

A LIBERDADE DA VIDA

Ninguém tropeça para fi car 
caído. Isto acontece como re-
gra de vivência sadia. Viver, 
antes de tudo é estar iluminado 
pelo “bom senso”, para cami-
nhar com segurança.

Quem está isento de enga-
nos? Temos limites. Temos 
porém “mãos” para aceitar, e 
tantas vezes, oferecer ajuda. 

Vamos abrir as portas para 
que a luz apareça e com os olhos 
do amor, possamos enxergar o 
caminho que nos leva a DEUS. 
Vamos abraçar o mundo das 
ilusões, das provas e expiações. 
Sonhar com o bem, trabalhar na 
caridade, vencer a ignorância,  
ganhar força com fé e a esperan-
ça.

Vamos agasalhar o perdão e 
cultivar a paz. Vamos sorrir para 
a humildade, agradecer a DEUS 
pela vida e lembrar JESUS. 

Vamos descobrir o objetivo de 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

rios e atacadistas de alimen-
tos, que poderão operar em 
um novo Entreposto, com 
tecnologia de ponta, conforto 
para funcionários e clientes, 
barateamento da operação, 
maior escala na comercializa-
ção e maior atratividade, con-
forto e serviços para clientes.

Ganha a saudabilidade dos 
alimentos, que serão trans-
portados de forma mais ra-
cional e rápida, armazenados 
com melhores condições sa-
nitárias, monitorados quanto 
à qualidade de forma mais 
inteligente e efi ciente pelos 
órgãos de fi scalização.

Ganha a economia paulis-
ta e brasileira, com um novo 
polo de entrepostagem capaz 
de alavancar negócios e gerar 
novas oportunidades de co-
mércio de produtos. Ganha o 
produtor rural, que terá à sua 
disposição, de forma muito 
mais amigável, um entrepos-
to acessível para levar sua 
produção, com grande de-
manda por produtos frescos. 

Isso, indubitavelmente, in-
centiva o incremento e a qua-
lidade da produção agrícola.

Ganha, fi nalmente, toda a 
população brasileira que terá 
a garantia de uma justa forma-
ção de preços como consequ-
ência de uma maior concor-
rência entre os fornecedores 
de alimentos (incentivar a 
concorrência é uma das prin-
cipais razões da existência dos 
entrepostos públicos).

O prazo para cadastramen-
to daqueles que têm interes-
sem em participar deste pro-
cesso encerra-se no próximo 
dia 12 de novembro (mais in-
formações no site www.agri-
cultura.sp.gov.br). Após o ca-
dastramento dos interessados, 
o Governo do Estado receberá 
as propostas e estudos.

É um dos empreendimen-
tos mais importantes em cur-
so neste nosso Brasil da agro-
pecuária pujante, que merece 
o maior e melhor entreposto 
de alimentos do mundo.

Vamos construí-lo juntos!

farinha e uma botija de azeite. 
Ele disse: Eu sei que a senhora 
está sendo sincera, mas primei-
ro faça um bolo pequeno para 
mim, e depois farás, para ti e 
para o teu filho, porque assim 
diz o Senhor Deus. A farinha 
da panela não se acabará, nem 
o azeite da botija faltará, até o 
dia que o Senhor dê chuva so-
bre a terra. A mulher obedeceu 
à palavra do homem de Deus. 
Enquanto a chuva não veio, 
não faltou a farinha, nem o 

azeite. Se você obedecer aos 
mandamentos do Senhor, e 
Sua Palavra, não faltará pros-
peridade no seu casamento, na 
sua vida sentimental, nem na 
sua vida financeira. Também 
não faltará unção na sua vida. 
Você será ricamente e abun-
dantemente cheio do Espíri-
to Santo. Sua vida espiritual, 
transbordará de bênçãos todos 
os dias. Todos vão querer es-
tar do seu lado, para conhecer 
o Senhor. Sua benção será tão 

Ninguém é cardíaco empedra-
do, paralítico e “sem mãos” 
para pedir ou oferecer ajuda. 
Tudo depende da educação 
equilibrada e desenvolvida di-
áriamente.

O egoísmo ou paralisia car-
díaca é um mal estar que pode 
ser curado. Não podemos ser 
acorrentados pelo provisório 
das limitações originais, quan-
tas vezes justifi cados orgulho-
samente: “eu sou eu e o resto 
é o resto”.

“Finados” é celebrado “pós 
mortem” mas deve ser substi-
tuído por um viver exuberante, 
dinamizado pelo “amor ao pró-
ximo”. Esta é a energia funda-
mental do “BEM VIVER”.

“O AMOR É UM ENCON-
TRO VITAL COM DEUS E O 
PRÓXIMO! 

grande, que virão pessoas de 
todos os lugares, para louvar o 
nome do Senhor, que tem lhe 
abençoado. Seja como a viúva 
de Sarepta, que teve a sua casa 
abençoada, enquanto a chuva 
não veio (Leia I Reis 17:8). 
Esta é a minha oração. Ouça o 
nosso programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.com   

nossa vida, qual o signifi cado de 
nosso nascimento.

Vamos agradecer, trabalhando 
em busca de ideais que enobre-
cem nossos espíritos, fortalecen-
do nossas ações, para enfren-
tarmos as difi culdades, que por 
certo aparecerão no percurso que 
temos que enfrentar, para vencer 
a batalha das transformações, se-
guir em direção à EVOLUÇÃO.

Vamos partir para reencarnar, 
em uma programação geral, ten-
do como base os velhos erros e 
acertos, sem que isso determine 
um destino fatalista.

Vamos crescer espiritualmen-
te, para sermos os mensageiros 
da BOA NOVA, partindo sem-
pre dos degraus que se forta-
lecem com a sabedoria maior, 
cultivando conhecimentos, para 
livrarmos da falta, de nós não 
podermos ser os construtores 
de um mundo melhor, dentro de 
cada um, que se propõe a cami-

nhar, dentro da imagem, que se 
fortalece com a fé, esperança e 
caridade. 

Vamos esperar que o futuro 
seja iluminado e feliz, não negli-
genciando as pequeninas obras, 
acalentando grandiosos sonhos, 
acreditando na sua infalível rea-
lização.

Vamos acreditar, através da fé 
raciocinada, onde a razão fala mais 
alto, tudo fi ca mais fácil, para en-
tendermos que DEUS existe e que 
a vida continua após a morte.

Vamos caminhar passo a pas-
so, constantemente, iluminando 
a estrada com a luz do amor.

Vamos conservar o sol no nos-
so coração, para que o destino de 
cada um seja irradiado.

 Vamos criar dentro de nós a 
força necessária, para evoluir-
mos, onde é exigido muito esfor-
ço, sacrifício e abnegação.  

Vamos ser os alunos apren-
dizes da grande escola terrena, 

num mundo-escola, onde ofere-
cem aos encarnados, melhores 
oportunidades, mais propícia 
para um progresso menos lento.

Vamos educar a nossa vonta-
de, disciplinando, para aplicá-la 
no sentido do bem, cultivando 
pensamentos elevados, em favor 
do semelhante, mantendo o equi-
líbrio das emoções, repelindo as 
trevas e trazendo a luz.

DUAS CORRENTES 
Vamos para o bem ou para o 

mal. É uma opção a escolher. Se 
cada ser tem que vibrar em har-
monia, com uma ou com a ou-
tra, não podendo fi car neutro, a 
escolha é livre. Mas o trabalho é 
obrigatório, para fi car ligado na 
corrente do bem, onde o resul-
tado será positivo se passarmos 
pela porta estreita, conhecendo a 
verdade e seguindo o caminho da 
eterna sabedoria, que cresce com 
o tempo e vive com a fé de cada 
um, para vencer a si próprio.

 PROFESSOR BENÊ

A ARTE DE VIVER - APRECIAR AS BELEZAS DA VIDA

Nossa sociedade tornou-
se uma sociedade consu-
mista, onde todos querem 
consumir, mesmo que não 
tenham condições. É o 
novo celular, a nova TV, o 
carro mais moderno, a rou-
pa da moda e tudo o que é 
novo. Quanto mais se con-
some, mais coisas  vão sen-
do criadas, mais o consu-
mismo aumenta.

Quanto mais as pessoas 
consomem, mais se tornam 
insatisfeitas, porque, por 
mais que tentem, não con-
seguem acompanhar e com-
prar tudo o que querem. 

As pessoas mal compram 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

algo novo e, em pouco tem-
po, aquela euforia passa e 
vem o descontentamento, a 
insatisfação. Aquilo que se 
comprou já não serve mais. 

A vontade de sempre 
comprar e ter coisas no-
vas fez com que as pessoas 
perdessem a capacidade de 
contemplar as coisas sim-
ples, que são as mais belas 
da vida.

Por isso contemple cada 
momento de sua vida. Veja a 
beleza nas coisas que acon-
tecem desde o nascer ao 
pôr do Sol. Apesar da noite 
escura, o sol sempre nasce 
para iluminar seu dia. En-
tão faça de cada momento 
um instante mágico. Descu-
bra as coisas simples e sin-
gelas que o rodeiam. A chu-
va que cai e refresca o ar, 
que dá nova vida às plantas, 
fazendo brotar vida nos ga-
lhos secos. A infinidade de 
flores com as mais varia-
das cores e perfumes, que 
tornam mais belo o mundo 
onde você vive. O delicioso 
sabor da água num momen-

to de intensa sede. O canto 
dos pássaros nas árvores, 
cujas folhas balançam ao 
toque do vento.

A beleza da criação pre-
cisa ser vista com os olhos 
do seu coração. Desfrute de 
tudo o que é belo, aprenda 
a ser rico mesmo sem ter 
grande quantidade de di-
nheiro. Seja alegre mesmo 
sem ter grandes motivos.

Mesmo que você esteja 
sobrecarregado com mui-
tas responsabilidades, viva 
suavemente. Abraçar as 
crianças, admirar as pes-
soas idosas, ter agradáveis 
conversas com os amigos, 
podem dar muito mais sen-
tido à sua vida.

Todos os dias, Deus pre-
senteia-nos com a beleza 
de sua criação para tornar 
nossa vida mais doce, mas 
muitas pessoas insistem em 
ser amargas.

Programa Corrente do 
Bem, às quartas e sextas 
feiras, às 08:00 pela GA-
ZETA FM  107,9.

 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
 

   Edital de convocação dos proprietários rurais associados deste 
Sindicato Rural de Jaboticabal, quites com a tesouraria e em pleno gozo de seus 
direitos, na sede deste Sindicato, sito na Rua Castro Alves, nº 911 - Centro, nesta 
cidade e comarca de Jaboticabal/SP, para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada dia 14/11/2017, às 15:00 horas em primeira convocação com 
o número de associados estabelecido pelo Estatuto Social e, não havendo número 
suficiente para a instalação da Assembleia, será realizada às 16:00 horas em 
segunda convocação com o número de associados determinado pelo Estatuto Social, 
dando plenos poderes à Diretoria deste Sindicato para deliberarem sobre a leitura, 
discussão e aprovação dos seguintes itens: 
 
   1º)  Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia anterior;  
   2º)  Leitura, discussão e votação da Proposta Orçamentária para 
o ano de 2018 com o parecer do Conselho Fiscal.  
 
    Jaboticabal, 01 de novembro de 2017.  

 
        Ismael Perina Junior 
                         Presidente 
 



4 SÁBADO, 04  DE NOVEMBRO DE 2017

Os servidores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal participaram nos 
dias 30 e 31 de outubro 
da palestra “Terapia do 
Riso – Aprenda a Rir de Si 
Mesmo”, com Ivone En-
gelmann, promovida pela 
Prefeitura Municipal em 
alusão ao Dia do Servi-
dor Público, comemorado 
anualmente no dia 28 de 
outubro.

O evento, realizado no 
Centro de Eventos “Cora 
Coralina”, reuniu servi-
dores públicos municipais 
de todas as áreas da Ad-
ministração, com rodízio 
entre os funcionários para 
garantir o atendimento ao 
público e ao mesmo tempo 
proporcionar um momen-
to de refl exão e motivação 
aos servidores.

“O servidor é uma peça 
fundamental na engrena-
gem da máquina pública. 
Ele é o responsável por 
executar as ações voltadas 
à sociedade. O próprio 
termo já diz: SERVIDOR, 
ou seja, a pessoa empossa-
da em cargo público deve 
servir à população e zelar 
pelo bom atendimento, e 
para isso, ele deve estar 
bem física e mentalmen-
te. Por isso, participar de 
eventos como este é muito 
relevante. Agradecemos 
ao prefeito Hori, que jun-
tamente com seus secre-
tários, Wellington Caiado 
Castro e José Vantini Jr., 
e toda sua organização, 
se esforçaram e fi zeram 
esse evento valioso para 
nós servidores”, avaliou o 
diretor de Administração 
da Casa de Leis, Odair 
Casari.

Funcionários da Câmara de Jaboticabal participam da 
Semana do Servidor Público promovida pela prefeitura

A palestrante abordou 
a importância da saúde 
mental e da autoestima 

através da Programação 
Neurolinguística (PNL). 
Ivone afi rma que apren-

der a rir de si mesmo é 
fundamental para uma 
vida saudável. “Quando 
a gente ri da gente mes-
mo, com nossos próprios 
dramalhões, o nosso cére-
bro libera uma substância 
chamada endorfi na, nosso 
analgésico natural”, expli-
cou Ivone.

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

tudo o que a gente faz na 
nossa casa física, tem uma 
relação direta com o cére-
bro. Quando eu limpo mi-
nha casa física, eu estou 
limpando meu cérebro, 
porque ele libera endor-
fi na. O cérebro gosta de 
limpeza, de organização, 
e com isso eu resgato a 
minha saúde mental e por 
tabela a autoestima”, ga-
rantiu a palestrante.

O prefeito municipal, 
José Carlos Hori, fechou 
o evento enaltecendo a 
importância dos funcioná-
rios públicos e chamando 
a atenção para o cuidado 
com a saúde mental ao 
utilizar como metáfora o 
amadurecimento de uma 

rosa e de um repolho. “A 
quantidade de pessoas que 
está pedindo afastamento 
por tratamento de saúde 
é assustador, e muitos por 
depressão. Nós estamos 
estressados, os dias estão 
muito agitados... Parece 
que nós fazemos o opos-
to do que a natureza nos 
mostra. O botão de rosa é 
tão lindo, ele nasce prati-
camente fechado. Ele vai 
amadurecendo, vai fl orin-
do para a vida, abrindo-se 
para a vida, vai fi cando 
perfumado para a vida. 
O repolho nasce aberto, 
e quando amadurece, ele 
se fecha. Muitas pesso-
as estão se fechando para 
a vida, o que mostra essa 
angústia. Nós não estamos 
tratando da gente mesmo. 
Se você entender que você 
é importante, você vai fa-
zer diferença na sua vida 
pessoal e na vida profi ssio-
nal”, discursou Hori.

PARA SABER – Em 
Jaboticabal, o servidor pú-
blico municipal deve, por 
obrigação legal, submeter-
-se ao Estatuto do Servidor 
Público (Lei Ordinária nº 
3736/2008), ou seja, só 
pode fazer aquilo que está 
na lei. A norma disciplina, 
entre outros, seus direitos 
(Título III) e deveres (Tí-
tulo IV), como por exem-
plo, exercer com zelo e 
dedicação as atribuições 
do cargo; observar as nor-
mas legais e regulamen-
tares; cumprir as ordens 
superiores, exceto quando 
manifestamente ilegais; e 
atender com presteza, sem 
preferências pessoais ao 
público em geral.

Ainda conforme o Es-
tatuto, o servidor tam-
bém pode sofrer penali-
dades disciplinares, bem 
como ser demitido (Art. 
172) em caso de crime 
contra a Administração 
Pública; abandono de 
cargo; inassiduidade ha-
bitual (faltar ao serviço, 
sem causa justifi cada, 
por 40 dias, interpolada-
mente, durante o período 
de 12 meses); improbi-
dade administrativa; in-
subordinação grave em 
serviço; revelação de se-
gredo apropriado em ra-
zão do cargo; corrupção, 
entre outros.
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Em feira de adoção, 21 fi lhotes conquistam novos lares
No último sábado aconte-

ceu mais uma feira de adoção 
de fi lhotes e animais do Canil 
Municipal, no estacionamento 

do Supermercado Copercana.
Foram 21 animais adota-

dos. “Os responsáveis assina-
ram o termo de posse e, quem 

Alimentação saudável é tema de atividade desenvolvida em 
escola de Jaboticabal

Em comemoração ao Dia 
Mundial da Alimentação, ce-
lebrado em 16 de outubro, 
a escola municipal Senhora 
Aparecida uniu dois projetos 
para promover uma ativida-
de especial com os alunos. A 
ação aliou experiências teóri-
cas e práticas para conscienti-
zar os alunos.

“Com o conhecimento ad-
quirido por meio de brinca-
deiras e atividades desenvol-
vidas no projeto ‘Alimentação 
Saudável’, fi zemos sanduí-
ches saudáveis com hortaliças 
colhidas fresquinhas da horta 
que cultivamos na escola, fru-
to também de um projeto de-
senvolvido com os alunos”, 
explica a diretora da unidade, 

Janine Zecheto Pito. 
Outros projetos – a esco-

la implantou recentemente o 
coral “Mãos que Encantam”, 
formado por alunos surdos. 
Os estudantes das três salas 
bilíngues existentes na unida-
de escolar fi zeram a 1ª apre-
sentação no dia 19 de outubro. 
A sociedade pode solicitar a 
participação em eventos pelo 
telefone (16) 3202-1220. 

A dengue é outro assunto 
que está em pauta na escola 
municipal. Com a chegada 
das chuvas, atividades lúdi-
cas foram intensifi cadas para 
conscientizar os alunos. A re-
tomada das atividades busca 
prevenir o criadouro do mos-
quito Aedes aegypti

Alunos � zeram sanduíches com ingredientes cultivados na própria unidade escolar

escolheu um fi lhote, saiu com 
a data de castração garanti-
da. Aos poucos chegamos a 
um número signifi cativo de 

animais adotados, graças ao 
trabalho dos voluntários en-
volvidos na causa animal”, 
afi rma a diretora do Departa-

mento Municipal de Proteção 
Animal, Valéria Barbieri.

Quem quiser adotar um 
dos animais disponibilizados 

pode entrar em contato com 
o Departamento Municipal de 
Proteção Animal pelo telefone 
(16) 3203-2487.  

Palestras movimentam Semana do 
Servidor em Jaboticabal

Durante dois dias, divi-
didos em dois grandes gru-
pos, os servidores públicos 
municipais participaram 
de uma tarde de palestras 
ministradas pelo prefei-
to José Carlos Hori e pela 
professora e pós-graduada 
em programação neuro-
linguística, Ivone Engel-
mann, que abordou o tema 
“Terapia do Riso”.

Para Hori, o servidor 
público merece reconhe-
cimento e respeito. “A 
prefeitura trabalhou, neste 
ano, a importância da re-
lação interpessoal, seja no 
trabalho, em casa ou com 
amigos. É necessário en-
tender as dificuldades da 
população e do servidor 
para melhor atendimento 
ao público, seja na escola, 
nas unidades de saúde ou 
no Sistema Prático”, en-
fatizou. “Quero registrar, 

mais uma vez, minha gra-
tidão àqueles que se dedi-
cam pelo desenvolvimento 
de Jaboticabal, indepen-
dente de área de atuação”.

“As duas palestras foram 
muito interessantes. Ivone 

Engelmann tem um traba-
lho reconhecido nacional-
mente, enquanto o prefeito 
Hori conhece a importância 
do funcionalismo públi-
co para Jaboticabal como 
poucos. Ao final aconteceu 

ainda o sorteio de brindes 
doados pelo nosso comér-
cio. Espero que todos te-
nham gostado de nossa 
proposta”, declara o se-
cretário de Adminstração, 
José Vantinni Júnior. 
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A Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprovou por una-
nimidade, em sessão extraor-
dinária na noite de terça-feira 
(31/10), com dispensa de 2ª 
discussão e votação, o Projeto 
de Lei nº 77/2017, que auto-
riza o Poder Executivo a doar 
um terreno à Fazenda do Es-
tado de São Paulo para a am-
pliação da instalação da Equi-
pe de Perícias Criminalísticas 
de Jaboticabal.

O terreno a ser doado pos-
sui uma área de 274,96 metros 
quadrados na Avenida Carlos 
Berchieri e deve abrigar um 
laboratório de peças, de ba-
lística, local para exames com 
luminol e um almoxarifado, 
além de uma garagem para 
abrigar as viaturas. De acor-
do com o Executivo, autor do 
projeto, o início das obras de-
pende da doação da área, uma 
vez que a Superintendência 
da Polícia Técnico-Científi ca 
afi rmou possuir recursos para 
iniciar as obras.

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal realiza sessão 
solene no dia 9 de no-
vembro para homenage-
ar com Diploma de “Po-
licial Militar do Ano” o 
1º SGT PM José Augusto 
Salviano Junior; da mes-
ma forma, Marco Anto-
nio Moraes Junior recebe 
o Diploma de “Atirador 
do Tiro de Guerra Desta-
que do Ano”; o bombeiro 
Municipal Valcir Appoli-
nário, recebe a homena-
gem como “Bombeiro do 
Ano”; e a investigadora 
Silvia Helena da Silva 
Milani, como “Policial 
Civil do Ano”. O Tiro 
de Guerra de Jaboticabal 
também será homenage-

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal realizou sessão 
extraordinária na terça-
-feira (31/10) para apre-
ciação do Projeto de Lei 
nº 77/2017, que autoriza 
o Poder Executivo a doar 
um terreno à Fazenda do 
Estado de São Paulo para a 
ampliação da instalação da 
Equipe de Perícias Crimi-
nalísticas e Médico-Legais 
de Jaboticabal. A sessão, 
convocada na segunda-
-feira (30/10) pela presi-
dência, começou às 18h30, 
com transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara.

O terreno a ser doado 
possui uma área de 274,96 
metros quadrados na Ave-
nida Carlos Berchieri e 
deve abrigar um laborató-
rio de peças, de balística, 
local para exames com lu-
minol e um almoxarifado, 
além de uma garagem para 
abrigar as viaturas. De 
acordo com o Executivo, 
autor do projeto, o início 
das obras depende da doa-
ção da área, uma vez que 
a Superintendência da Po-
lícia Técnico-Científica 
afirmou possuir recursos 
para iniciar as obras.

Câmara de Jaboticabal aprova PL que doa imóvel ao 
Governo do Estado de São Paulo

Destaques 2017 da PM, PC, Bombeiro e Tiro de Guerra 
recebem homenagem na Câmara de Jaboticabal

Câmara de Jaboticabal faz sessão 
extraordinária na terça-feira (31/10)

ado com Diploma Come-
morativo pelos seus 100 
anos de atividade.

Apontados pelo coman-
dante da corporação (PM 
e Bombeiros), delegado 
(PC), e instrutor chefe (no 
caso do Tiro de Guerra) 
como destaques de 2017, 
os indicados recebem a 
honraria como símbolo da 
dedicação ao serviço pres-
tado à comunidade jabo-
ticabalense. A sessão, na 
sede do Poder Legislati-
vo, na Rua Barão do Rio 
Branco, 765, será transmi-
tida ao vivo pela WEBTV 
da Câmara Municipal (tv.
camarajaboticabal.sp.gov.
br), com início previsto às 
20 horas.
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O Parlamento Jovem (PJ) 
da Câmara Municipal de Ja-
boticabal aprovou por unani-
midade em sessão plenária, 
na quinta-feira (26/10), um 
Projeto de Resolução, dez 
indicações e uma moção de 
congratulação aos professores 
e instituições de ensino que 
participaram do projeto em 
2017. Ao todo, 20 jovens par-
lamentares de dez escolas da 
cidade, entre públicas e priva-
das, estiveram envolvidos na 
quinta edição do PJ. 

Neste ano, o tema escolhi-
do foi “Mobilidade Urbana”, 
porém, indicações com outros 
temas foram igualmente pro-
postas. Foi o caso dos alunos 
do Colégio Poligenes, Gabriel 
Aguiar e Allana Krissie, que 
indicou ao Executivo a cria-
ção de um restaurante popular 
com preço acessível, de R$ 
1,00, intitulado “Bom Prato”.

Apesar das matérias não 
terem força de lei na prática, 
a atividade simulada possibi-
litou aos jovens sentir na pele 
como é uma sessão ordinária. 
Incumbidos de representar 
suas escolas, cada dupla con-
tou com cinco minutos para a 
exposição de suas propostas, 
e para isso, tiveram que dri-
blar o nervosismo ao ocupar 
a tribuna. “Alí na frente, no 
começo, fi quei com medo, 
mas depois deu para falar. 
Acho que foi uma experiên-
cia legal, ter vindo nas duas 
ofi cinas e na sessão. Eu gos-
tei de participar. Pareceu bem 
idêntico ao que aparece na 
televisão. Achei interessante 
que ninguém votou não. Todo 
mundo aceitou os projetos”, 
avaliou o jovem parlamentar 
Pedro Setulim, do Colégio 
Nossa Senhora do Carmo.

Para a jovem parlamentar 
Beatriz Alves da Costa, da 
E.E Prof. Antônio José Pe-
droso, “apresentar a sessão 
em si, foi muito legal. Ir na 
tribuna, falar sobre o nosso 
projeto, explicar... Eu achei 
uma experiência muito boa, 
porque além da gente ter que 
trabalhar para o nosso projeto 
ser aprovado, a gente dá mais 
valor ao que a Câmara faz 
pelo município”, arrematou 
Beatriz.

Orgulhosa da participação 
da fi lha, a jovem parlamentar 
Giulia Giacometti Rossi, do 
Colégio Novo Anglo, Silva-
na Giacometti Rossi, acom-
panhou as apresentações do 
começo ao fi m. “Eu não co-
nhecia o projeto e achei inte-
ressante. É um incentivo para 
novos cidadãos. Eles mesmos 
perceberam o que tem de fa-
lha [na cidade], e colocaram o 
que perceberam. Fiquei con-
tente que minha fi lha tenha 

Plenário do Parlamento Jovem aprova projeto e indicações 
por unanimidade

participado, e tenha se empe-
nhado em participar, porque 
nosso país depende muito de-
les”, avaliou Silvana.

Para a diretora da Escola 
do Legislativo, Silvia Maza-
ro, “as sugestões apresentadas 
mostram que eles [os jovens] 
estão antenados e preocupa-
dos com a cidade, e as indi-
cações podem, quem sabe, 
servir de base para alguma in-
dicação feita pelos vereadores 
e até mesmo, como sugestão 
para o prefeito”. 

Já o presidente da Esco-
la do Legislativo, vereador 
Pretto Miranda Cabeleirei-
ro, em seu pronunciamento, 
agradeceu o empenho dos 
jovens parlamentares e apro-
veitou para enaltecer o tra-
balho dos professores. “Sem 
vocês [professores] não de-

senvolveríamos este traba-
lho. Dia 15 de outubro come-
moramos o Dia do Professor, 
e a Escola do Legislativo não 
poderia deixar de prestar essa 
homenagem, e assim a faz 
por meio da frase [de Luis 
Alves]: “Educar é um dom 
concebido àqueles que antes 
de tudo aprenderam a se doar. 
O magistério é uma eterna 
doação de amor, de conhe-
cimento, de experiência da 
vida””, concluiu o vereador.

O Parlamento Jovem é 
organizado anualmente pela 
Escola do Legislativo, órgão 
da Câmara Municipal de Ja-
boticabal, e envolve alunos 
do 1º ano do Ensino Médio 
de escolas públicas e priva-
das do município. O objetivo 
do PJ é estimular a participa-
ção política dos adolescentes 

no processo democrático, 
além de levar conhecimen-
to aos participantes sobre o 
funcionamento do Poder Le-
gislativo e estimular debates 
sobre o universo legislatório. 

A íntegra da sessão do PJ 
está disponível na WEBTV 
da Câmara (tv.camarajaboti-
cabal.sp.gov.br).

Veja o que foi votado:
Projeto de Resolução nº 

01/2017 
Autoria: Totalidade dos jo-

vens parlamentares
Regulamenta, no âmbito 

do Poder Legislativo, a Lei 
Federal nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, que dispõe 
sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pes-
soas jurídicas pela prática de 
atos contra a Administração 
Pública. 

Indicação nº 01/2017 (Co-
légio Novo Anglo)

Autoria: Giulia Giocometti 
Rossi e Nicholas Uehara

Indica ao Executivo Mu-
nicipal a realização de um 
circuito de cultura, esporte e 
lazer nas imediações do Lago 
da Prefeitura do Município 
de Jaboticabal.

Indicação nº 03/2017 (Co-
légio Maria)

Autoria: Melissa Marques 
e Gabriel Fenerick

Dispõe sobre a indicação 
ao poder executivo sobre a 
ampliação das atividades cul-
turais no município. 

Indicação nº 04/2017 (Co-
légio Santo André)

Autoria: Marília Rodri-
gues de Sá e Victor Hugo Pe-
reira Mariano

Indica a fi scalização das 

entradas de escolas da cidade 
de Jaboticabal – SP.

Indicação nº 05/2017 (E.E. 
Dona Aurora)

Autoria: Sabrina de Souza 
Avelar e Maycon Macedo da 
Silva

Dispõe sobre a viabiliza-
ção do cumprimento de par-
te da lei federal 12.527/2011 
que prevê melhorias para 
atender ao acesso das infor-
mações públicas municipais.

Indicação nº 06/2017 (Co-
légio Moura Lacerda)

Autoria: Nathaly Poltro-
nieri Camilo e Daniel Guiné 
Pinto Ferreira

Indica a implantação do 
Muniesporte, evento espor-
tivo que pretende mobilizar 
os alunos das escolas jabo-
ticabalenses, promovendo o 
esporte e a cidadania.

Indicação nº 07/2017 (Co-
légio Nossa Senhora do Car-
mo)

Autoria: Pedro Otavio Se-
tulim Silva e Abner Felipe

Indica campanhas de cons-
cientização no trânsito em es-
colas e nas vias públicas.

Indicação nº 08/2017 (E.E 
Prof. Antônio José Pedroso)

Autoria: Beatriz Alves da 
Costa e Breno dos Santos 
Lima

Dispõe sobre a indicação 
de criação e a aprovação de 
ciclovias e ciclo faixas.

Indicação nº 09/2017 (Co-
légio Poligenes)

Autoria: Gabriel Aguiar e 
Allana Krissie

Indica ao Poder Executivo 
a criação de um restaurante 
popular: “Bom Prato” com 
preço acessível de R$ 1,00.

Indicação nº 10/2017 
(Centro Educacional SESI)

Autoria: Isabelle Eustá-
quio e Tainah Afonso

Dispõe sobre a indicação 
da regularização dos calça-
mentos, em especial, da área 
central da cidade, garantindo 
maior acessibilidade.

Indicação nº 11/2017 (Co-
légio Técnico Agrícola “José 
Bonifácio”)

Autoria: Luis Izildo Caeta-
no e Isabela Stevanatto

Indica a revitalização do 
Centro Esportivo Antônio 
Mônaco e dá outras provi-
dências.

Moção de Congratulação 
nº 01/2017

Autoria: Totalidade dos jo-
vens parlamentares

A todos os professores, 
coordenadores e diretores 
das escolas participantes do 
Parlamento Jovem/2017, que 
de alguma forma auxiliaram 
para que o projeto andasse e 
culminasse na Sessão Ordi-
nária dos Parlamentares Jo-
vens de 2017.

Jovens parlamentares durante sessão plenária

“Fiquei contente que minha fi lha [Giulia ao lado] tenha participado, e tenha se empenhado em participar, por-
que nosso país depende muito deles” - Silvana Giacometti Rossi

“Apresentar a sessão em si, foi muito legal. Ir na tri-
buna, falar sobre o nosso projeto, explicar...” - Beatriz 
Alves da Costa

Jovens parlamentares de 2017 com representantes da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal

“Alí na frente, no começo, fi quei com medo, mas de-
pois deu para falar...” - jovem parlamentar Pedro Setu-
lim.
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REFIS 2017: desconto de 60% em juros e multa segue 
até dia 30

Começa hoje e vai até 30 
de novembro, a 3ª etapa do 
Programa de Recuperação 
Fiscal - REFIS 2017. Os 
contribuintes que devem 
IPTU, ISS e outras taxas 
podem aderir ao programa 
procurando o Sistema Prá-
tico para negociar os débi-
tos.

“A prefeitura começa 
uma nova etapa do REFIS 
pedindo à população que 
procure o Sistema Prático, 
no Paço Municipal, para 

regularizar a sua situação 
perante o município”, re-
afirma a secretária da Fa-
zenda, Angela Fonseca Na-
zário.

Confira as vantagens:
Para pagamento à vista:
60% de desconto sobre 

juros e multa até 30 de no-
vembro de 2017

50% de desconto sobre 
juros e multa até 22 de de-
zembro de 2017

Para pagamento parcela-
do em até seis parcelas:

Contribuinte deve procurar o Sistema Prático para garantir o desconto
30% de desconto sobre 

juros e multa até 22 de de-
zembro de 2017

Regras de financiamen-
to:

Limite de até 6 parcelas
Valor mínimo por par-

cela: R$ 250 para pessoa 
jurídica

R$ 100 para pessoa físi-
ca

Os interessados devem 
procurar o Sistema Práti-
co, no Paço Municipal. O 
telefone é (16) 3209-3300.
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Jaboticabal terá faculdade gratuita de engenharia, 
pedagogia e matemática

FATEC havia sido a última conquista na área educacional, em 2008; novos cursos terão 200 novas vagas por ano

Unesp, Fatec e, agora, UNI-
VESP - Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo. Seja 
na área de tecnologia, bachare-
lado ou à distância, Jaboticabal 
segue como um dos mais im-
portantes polos educacionais 
de São Paulo. O prefeito José 
Carlos Hori concretizou a vin-
da de um polo da UNIVESP 
com quatro cursos: engenharias 
da produção e de computação; 
pedagogia e matemática. 

As aulas devem começar em 
2019, com 50 vagas por curso. 
“Mais uma grande conquista 
para a qualifi cação profi ssional 
da população. Tenho orgulho 
por ter implantado a FATEC 
e contribuído na formação de 
centenas de tecnólogos. Agora 
vamos qualifi car professores e 
engenheiros”, relembra Hori. 
“Estamos buscando novas em-

presas para Jaboticabal e é im-
prescindível que nossos profi s-
sionais estejam preparados. Já 
temos uma empresa chegando 
e, em breve, mais novidades”, 
completa o prefeito.

A Prefeitura já está fi nalizan-
do o convênio e, agora, viabili-
zará uma sala de aula com 50 
computadores e um professor. 
A faculdade será na modali-
dade à distância, com aulas 
quinzenais. A data do vestibu-
lar ainda não foi defi nida, mas 
será amplamente divulgada na 
imprensa.

A conquista é fruto de uma 
parceria da Prefeitura com a 
Câmara Municipal, através do 
vereador Pepa Servidone. “Re-
alizamos reuniões com diretor 
da UNIVESP, Ricardo Alexan-
dre de Almeida Bocalon, e luta-
mos por mais uma universidade 

gratuita. Hoje temos a alegria 
de anunciar que colhemos o 
fruto deste trabalho”.

UNIVESP - Uma universi-
dade pública exclusivamente 
voltada para a Educação à Dis-
tância (EAD). Criada em 2012 
como Fundação, é uma institui-
ção de Ensino Superior mantida 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo, e vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com credenciamento 
como universidade pelo Con-
selho Estadual de Educação e 
pelo MEC.

FATEC - A Faculdade de 
Tecnologia Fatec Nilo De Sté-
fani oferece ensino tecnológico 
público, gratuito e de qualida-
de, em Biocombustíveis e Ges-
tão Empresarial. Tem como ho-
rizonte a inovação tecnológica, 

em função das necessidades do 
mercado, tanto no setor produ-
tivo como no de serviços. Foi 
criada em janeiro de 2008 na 
administração do prefeito José 
Carlos Hori (2005/2012).

UNESP - Criada em 1966, 
uma das mais importantes 
universidades da América 
Latina oferece cinco cursos 

de graduação em Agronomia, 
Medicina Veterinária, Zoo-
tecnia, Ciências Biológicas 
e Administração; 09 progra-
mas de pós-graduação, com 
mestrado, doutorado e livre-
-docência, além dos cursos 
profi ssionalizantes de Técnico 
em Agropecuária e Técnico 
em Informática. Ao longo de 

sua existência conquistou res-
peito nacional e internacional, 
garantindo aos alunos e à co-
munidade ensino, pesquisa e 
extensão universitária de qua-
lidade, possibilitando, assim, 
a formação de técnicos alta-
mente especializados, capazes 
de superar os desafi os das res-
pectivas profi ssões.  

Com profi ssionais de saúde, equipe de abordagem social 
fortalece trabalho desenvolvido em Jaboticabal

Projeto aborda moradores em situação de rua com o intuito de reinseri-los na sociedade
Desde o primeiro se-

mestre de 2017, a Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria de As-
sistência Social, tem atua-
do junto a moradores em 
situação de rua. Agentes 
sociais percorrem os prin-
cipais pontos de Jaboti-
cabal oferecendo abrigo 
temporário, articulando 
tratamento clínico, em-
prego e dando suporte na 
recuperação do vínculo 
familiar ou no retorno à 
cidade natal.

A secretária de Assis-
tência Social, Tatiana 
Pellegrini destaca a com-
plexidade do trabalho re-

alizado. “Quando a gente 
fala da população em si-
tuação de rua é bem com-
plicado, porque parte dela 
está na rua por falta de 
opção, por falta de recur-
sos mínimos para manter 
um lar. Mas uma grande 
parcela está nas ruas por 
uma opção de vida, seja 
por confl itos pessoais e fa-
miliares, liberdade, droga-
dição, sexualidade e etc. 
Para esse público, temos 
trabalhado para minimizar 
os riscos e os problemas, 
garantindo que seus direi-
tos não sejam violados”, 
afi rma.

Segundo a secretária, 

entre os problemas de-
tectados, o número de 
mulheres grávidas chama 
a atenção, mas a possibi-
lidade de realizar um tra-
balho preventivo motiva 
a equipe. “É um proble-
ma crônico que envolve 
essas mulheres em situa-
ção de rua. Acreditamos 
que é possível nos arti-
cularmos em rede para 
trabalharmos preventiva-
mente e, em parceria com 
a Saúde, ampliamos nos-
sa equipe de abordagem. 
O planejamento familiar 
e o controle de natali-
dade são importantes, já 
que se trata de um pro-

blema que envolve mais 
pessoas, não só a mãe”, 
explica.

As abordagens aconte-
cem dia e noite em diver-
sas regiões da cidade. Para 

saber mais sobre o traba-
lho realizado, o telefone é 
o (16) 3202-8301.a
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Saaej realiza audiência pública para 
discutir perfuração de poço no Vale do Sol

A Prefeitura de Jaboticabal 
e o Saaej – Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Jaboti-
cabal, convidam a população 

para Audiência Pública que 
discutirá a elaboração e dis-

Saúde fi naliza o “Outubro Rosa” com 
várias atividades

A Prefeitura de Jaboticabal, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, concluiu esta semana uma 
série de atividades especiais 
realizadas em comemoração 
ao Outubro Rosa. As ações fe-
charam com “chave de ouro” 
o mês de conscientização ao 
câncer de mama.

“Todas as unidades de saú-
de realizaram atividades edu-
cativas, tanto com a população 
quanto com os profi ssionais 
de saúde. Foi muito valioso, 
todos empenhados pela mes-
ma causa”, celebra a coorde-
nadora do Departamento de 
Vigilância Epidemiológica, 
Maura Guedes Barreto.

No sábado (28), a Estra-
tégia de Saúde da Família 
(ESF) de Córrego Rico desen-
volveu uma manhã de lazer 
e conscientização. Médicos, 
dentistas, agentes comunitá-
rios e equipe de enfermagem 
estiveram empenhados em 
realizar exames de papanico-
lau, mama, testes rápidos de 
hepatites B e C, HIV e sífi lis e 
avaliação odontológica.

Na ocasião, a Secretaria 
disponibilizou um carro para 

buscar pacientes do assenta-
mento que se apresentam com 
difi culdade de locomoção. A 
enfermeira, Grazieli Amália 
Ruis Businaro elogiou o inte-
resse da comunidade. “A gen-
te percebe que a demanda au-
menta a cada ano, a população 
está fi cando consciente que a 
prevenção é importante”.

Já na terça-feira (31), o 
Centro Integrado de Atendi-
mento à Família (CIAF), loca-
lizado no bairro Santa Luzia, 

Unidades de atendimento realizaram palestra, orientação e testes rápidos

preparou um café da manhã 
com palestra. O tema aborda-
do foi a prevenção do câncer 
do colo do útero.

“Nossa unidade tem dois 
colaboradores que são estagi-
ários do curso de enfermagem 
da Faculdade São Luís e eles 
trouxeram essa palestra. Foi 
uma manhã diferente e muito 
importante para a saúde de Ja-
boticabal”, comenta o enfer-
meiro Marcelo Félix.

Encerrando as atividades, a 

Centenário de Córrego Rico é tema de 
concurso de redação

Córrego Rico comemora 
100 anos de fundação em 
dezembro. Dentro da pro-
gramação que a prefeitura 
está organizando para co-
memorar a data, os alunos 
da EMEB Tereza Noronha 
de Carvalho poderão par-
ticipar de um concurso de 
redação, promovido pela 
Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer.

“Nasci em um distrito e 
tenho orgulho de minhas 
raízes. Córrego Rico ocu-
pa papel importante em 
nossa história. É um lugar 
de gente feliz e hospitalei-
ra, que sempre me recebeu 

muito bem. Vamos come-
morar mais um ano juntos, 
mas neste ano será ainda 
mais especial e histórico”, 
declara o prefeito José 
Carlos Hori.

O tema será “Ser fe-
liz em Córrego Rico”. “A 
prefeitura está organizan-
do uma programação es-
pecial e não podemos dei-
xar os estudantes de fora. 
Que todos participem e 
demonstrem todo orgu-
lho de morar em Córrego 
Rico”, convida o secretá-
rio de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Adilson 
Martins.

Alunos de 11 a 16 anos da EMEB Tereza Noronha de Carvalho podem participar

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

TODA 
PERFEITA

A beleza do verão 2018 
veio para fortalecer o que 
já estava no ar. Portanto, 
prepare-se para ver looks 
cada vez mais naturais, 
com cabelos proposital-
mente despenteados e pele 
com pouca cobertura.

A ideia é estabelecer sua 
verdadeira identidade, in-
vestindo numa maquia-
gem real, e quem aparece 

é você e não a maquiagem. 
O contorno pesado desta 
vez fi ca de lado, dando 
total espaço para um ar 
saudável e fresco, bem a 
cara do verão brasileiro.

Sinta-se leve e seja você 
mesma, pois essa história 
de fazer uma máscara e 
transformações, deixare-
mos para o teatro.

Na vida real a maquia-
gem social será apenas 
um realce e refl etirá você 
mesma  diante do espelho.

#aposte
Make up: Cicinho
Modelo: Júlia Borela
Foto: Cláudio Frateschi
Acessórios: Ateliê Cidi-

nha Noivas

Versículos 
da Bíblia

Sei que tudo o que 
Deus faz permane-
cerá para sempre; 
a isso nada se pode 
acrescentar, e dis-
so nada se pode ti-
rar. Deus assim faz 
para que os homens 
o temam.

CULTURA
Exposição “Consciência Negra em Cartaz” começou 

na quarta-feira (01) em Jaboticabal
O Departamento de Cultura 

fechou mais uma importante 
parceria. A exposição “Cons-
ciência Negra em Cartaz” 
estará à disposição da popula-
ção de 01 a 30 de novembro, 
na Fatec, das 9h às 21h. A en-
trada é gratuita.

Mais uma vez, o diretor 

mostra a importância do tra-
balho em rede. “Estamos bus-
cando parceiros que acredi-
tam no trabalho realizado na 
cidade. O Governo do Estado 
está apoiando muitas ativida-
des e abrindo um grande leque 
de atividades. Esta exposição, 
por exemplo, vem para enri-

quecer nosso conhecimento 
sobre cultura, a história e os 
desafi os que os negros sempre 
enfrentaram no Brasil”, diz 
José Mário de Oliveira.

O evento é fruto de parceria 
da Prefeitura, Fatec, Gover-
no do Estado de São Paulo, 
Apaa – Associação Paulista 

dos Amigos da Arte e ACGE 
– Assessoria de Cultura para 
Gêneros e Etnias. 

A Fatec fi ca localizada na 
Av. Eduardo Zambianchi, 
31 - Vila Industrial. Mais in-
formações pelo telefone (16) 
3202-8323.

Unidade da Mulher promoveu 
uma campanha de combate ao 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), uma das doenças que 
mais mata e incapacita pesso-
as no Brasil. A identifi cação 
dos sintomas, a prevenção e 
o tratamento foram abordados 
aos frequentantes do local.

“É importante que todos 
estejam orientados sobre o 
assunto e tivemos uma adesão 
bastante relevante”, afi rma a 
fonoaudióloga Aline Pacheco.  

cussão do Projeto de Locação 
de Ativos, que prevê a per-
furação de um poço tubular 
profundo e a construção de 
um reservatório de água. O 
evento acontece no dia 10 de 
novembro (sexta-feira), às 9h, 
na Câmara Municipal.

O novo reservatório resol-
verá os problemas de abasteci-
mento nos bairros Morada do 
Campo, Morada Nova, Parque 
dos Ipês, Jardim Paraty e Par-
que dos Laranjais. A audiên-
cia atende a Lei Municipal nº 
4.867, de 3 de outubro de 2017.

Mais informações pelo te-
lefone (16) 3209-9900.
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Matrícula para o ensino infantil e fundamental começa 
na segunda-feira (06)

Jaboticabal abriu o perío-
do de matrículas para novos e 
antigos alunos do ensino fun-
damental e da educação in-
fantil. Os pais com fi lhos que 
vão frequentar do maternal 
(4 anos) ao 9º ano do ensino 
fundamental em 2018 devem 
procurar a escola mais próxi-
ma ou a que a criança já está 
matriculada.

A Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer in-
forma que as inscrições se-

guem nos dias 06, 07 e 08 
de novembro. “É importan-
te que os pais não percam o 
período de inscrição e que 
fi quem atentos aos documen-
tos necessários”, ressalta o 
secretário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, Adilson 
Martins.

Atenção para a lista de do-
cumentos:

• Certidão de Nasci-
mento

• Comprovante de Re-

sidência
• Número do NIS (be-

nefi ciários do Bolsa Família)
• Carteira Nacional de 

Vacinação
• Cartão Nacional do 

SUS
• 1 foto 3x4 (apenas 

para alunos do ensino funda-
mental)

Para mais informações, 
o telefone de contato da Se-
cretaria de Educação é (16) 
3209-2469.

Jaboticabal implanta fi scalização orientadora para 
nortear empresas e moradores

FATEC abre pedido de isenção e redução na taxa do vestibular

A Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio da Secretaria 
de Planejamento, continua 
atuando para incentivar e 
oferecer as melhores con-

Os alunos de baixa renda 
já podem solicitar a isenção 
total ou redução de 50% na 
taxa de R$ 64,80 do vesti-
bular da FATEC – Faculda-
de de Tenologia. A inscrição 
deve ser realizada no site 
www.vestibularfatec.com.

dições de trabalho para o 
setor produtivo do municí-
pio. A nova medida adotada 
é a fiscalização orientado-
ra, onde o indivíduo tem 

br e a documentação entre-
gue na Fatec Jaboticabal, 
das 9h às 20h e, no dia 06 
de novembro, até às 15h.

É necessário apresentar 
CPF e documento de iden-
tidade e se enquadrar nos 
requisitos. Para solicitar 

Objetivo é oferecer todas as condições para empresas se regularizarem

Solicitação segue até o dia 06 de novembro

isenção é preciso ter renda 
familiar bruta mensal má-
xima de R$ 1.405,50, por 
morador, e ter concluído 
integralmente o ensino mé-
dio em escolas públicas ou 
ter sido bolsista em escolas 
particulares. Se for indepen-

dente, sua renda bruta máxi-
ma deverá ser nesse mesmo 
valor.

Para ter direito à redução 
de 50% o estudante deve es-
tar desempregado ou ter re-
muneração mensal inferior 
a R$ 1.874,00. É necessário 

ser regularmente matricula-
do em curso pré-vestibular 
ou em curso superior, em 
nível de graduação ou pós-
-graduação. 

A equipe técnica da fa-
culdade analisará os docu-
mentos apresentados pelos 
candidatos. O resultado da 
solicitação de isenção/re-
dução da taxa de inscrição 
será divulgada a partir de 28 
de novembro, no site www.
vestibularfatec.com.br.

Jaboticabal - A Faculdade 
de Tecnologia Fatec Nilo De 
Stéfani foi criado pelo pre-
feito José Carlos Hori, em 
2008. É uma das Unidades 
de Ensino Superior do Cen-
tro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza e 
possui cursos de Biocom-
bustíveis Gestão Empre-
sarial. As Fatecs oferecem 
ensino tecnológico público, 
gratuito e de qualidade, ten-
do sempre como horizonte 
a inovação tecnológica, em 
função das necessidades do 
mercado, tanto no setor pro-
dutivo como no de serviços. 

Confira o cronograma 
completo do vestibular:

De 30/10 até às 15h do 
dia 06/11/2017 

Inscrições para isenção/
redução da taxa 

Entrega nas Fatecs da 
documentação de isenção/
redução da taxa (nos dias 

úteis, das 9h às 20h) 
A partir de 28/11/2017 
Divulgação no site www.

vestibularfatec.com.br do 
resultado da solicitação de 
isenção/redução da taxa de 
inscrição

De 07/11 até as 15h do 
dia 07/12/2017 

Inscrições do Processo 
Seletivo no site www.vesti-
bularfatec.com.br

09/01/2018 
Divulgação dos locais de 

Exame

14/01/2018 (domingo), às 
13h

Exame – duração da pro-
va: 5 horas

14/01/2018 (domingo), a 
partir das 18h30min 

Divulgação do gabarito 
oficial

05/02/2018 - Divulgação 
da lista de classificação ge-
ral

1ª lista de convocação e 
do desempenho dos candi-
datos

06 e 07/02/2018
Matrícula da 1ª lista de 

convocação
08/02/2018
Divulgação da 2ª lista de 

convocação
09/02/2018
Matrícula da 2ª lista de 

convocação
Mais informações pelo 

telefone (16) 3202-6519.

a chance de se regularizar 
antes de receber o auto de 
infração. 

A implantação da nova 
abordagem envolve, além 

do Planejamento, os setores 
de Fiscalização, Tributos e 
Sistema Prático. “De iní-
cio, a fiscalização não será 
mais punitiva, mas orienta-

dora. No primeiro momen-
to, chega ao local e orienta, 
seja ele empresário ou um 
munícipe que esteja, por 
exemplo, construindo seu 

imóvel. O fiscalizador vai 
orientar para que todos os 
trâmites legais sejam cum-
pridos”, relata o secretário 
de Planejamento, Paulo Po-
lachini.

Segundo o secretário, se 
não acatada a orientação 
inicial, o fiscalizador pre-
enche um termo de orien-
tação na segunda visita e, 
na terceira, deve aplicar 
o auto de infração. Tudo 
obedecendo a prazos pré-
-definidos. “O fiscaliza-
dor orientará que a pessoa 
vá ao Sistema Prático para 
protocolar a documentação 
necessária. Se não tiver to-
dos os documentos em tem-
po hábil, pode pedir uma 
prorrogação e fazer um 
pedido de alvará provisório 
enquanto reúne toda a docu-
mentação”, explica.

Para fi nalizar, Polachini 
alerta para a seriedade com 
que o trabalho é desenvolvi-
do. “É importante saber que a 
prefeitura vai ajudar o muníci-
pe em todos os instantes, mas 
se ele não cumprir terá a mul-
ta como punição”, conclui.

Para mais informações so-
bre a fi scalização orientadora, 
o telefone é (16) 3209-3303.
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Prefeitura doa área para ampliação do Instituto 
de Criminalística
Modernas instalações vão atender toda a região

Aos poucos, Jaboticabal 
vai retomando o protago-
nismo regional. O prefeito 
José Carlos Hori sancionou, 
na quarta-feira (01), a Lei 
4.874, autorizando a doação 
de imóvel para a ampliação 
das instalações da Equipe de 
Perícias Criminalísticas. A 
área de 274,96 m2 fi ca loca-
lizada ao lado do Corpo de 
Bombeiros, na “marginal” 
(Av Carlos Berchieri). 

Com a ampliação, o Ins-
tituto de Criminalística ga-
nhará um laboratório de 

peças, de balística, almoxa-
rifado, garagem para abrigar 
as viaturas e local para exa-
mes com luminol. “Há tem-
pos Jaboticabal corria o ris-
co de perder o instituto por 
falta de espaço adequado. 
Lutamos bastante desde o 
início do ano e, agora, é uma 
realidade. A Câmara Muni-
cipal aprovou nosso projeto 
e temos a tranquilidade em 
manter esse tão importante 
órgão defi nitivamente em Ja-
boticabal”, informa Hori.

O prefeito agradeceu o 

empenho de todas as pessoas 
envolvidas. “A Associação 
Comercial, a Polícia, os ve-
readores e várias instituições 
se engajaram nesta luta. Já 
assinamos os documentos e 
demos publicidade à lei para 
as obras iniciarem o mais rá-
pido possível”, fi naliza Hori.

O início das obras de-
pendia, exclusivamente, da 
doação da área - a Superin-
tendência da Polícia Técni-
co-Científi ca já possui re-
cursos para a ampliação do 
imóvel.

Com cortes e renegociações, 
Secretaria de Administração 

economiza R$ 1,3 milhão

Desde o início de 2017, 
a Prefeitura de Jaboticabal 
trabalha no corte dos gastos 
públicos para equilibrar as 
contas que fecharam 2016 
no vermelho. Garantindo a 
continuidade dos serviços 
básicos, o governo do pre-
feito José Carlos Hori con-
seguiu, desde então, além 
do corte de gastos, renego-
ciar contratos com fornece-
dores.

As últimas importantes 
renegociações aconteceram 
nos contratos de telefonia 
e com o sistema de infor-
mação da saúde. “Com o 
telefone, conseguiu-se uma 
redução do contrato sem 

perda de nenhum serviço, 
no valor de R$ 14.300 por 
mês. O mesmo aconteceu 
com o fornecimento do sis-
tema de informação da saú-
de. Nesse caso, a redução 
foi de R$ 11 mil por mês”, 
afi rma o secretário de Ad-
ministração, José Vantini 
Júnior. 

Somando os valores jun-
to a outras renegociações, 
como economia com cestas 
básicas e entrega de imó-
veis alugados, o valor eco-
nomizado chega a R$ 1,3 
milhão ao ano. “É sabido 
por todos que foi um ano 
muito difícil, de contenções 
de despesas para que pudés-
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Com cortes e renegociações, Secretaria de Administração economiza 
R$ 1,3 milhão 

 

Desde o início de 2017, a Prefeitura de Jaboticabal trabalha no corte dos gastos públicos para equilibrar as contas 
que fecharam 2016 no vermelho. Garantindo a continuidade dos serviços básicos, o governo do prefeito José Carlos 
Hori conseguiu, desde então, além do corte de gastos, renegociar contratos com fornecedores. 

As últimas importantes renegociações aconteceram nos contratos de telefonia e com o sistema de informação da 
saúde. “Com o telefone, conseguiu-se uma redução do contrato sem perda de nenhum serviço, no valor de R$ 
14.300 por mês. O mesmo aconteceu com o fornecimento do sistema de informação da saúde. Nesse caso, a 
redução foi de R$ 11 mil por mês”, afirma o secretário de Administração, José Vantini Júnior.  

Somando os valores junto a outras renegociações, como economia com cestas básicas e entrega de imóveis 
alugados, o valor economizado chega a R$ 1,3 milhão ao ano. “É sabido por todos que foi um ano muito difícil, de 
contenções de despesas para que pudéssemos pagar salários, continuar com o atendimento na Saúde e na 
Educação, então, o trabalho realmente foi feito com o intuito de reduzir despesas”, explica o secretário. 

Com o trabalho realizado no Executivo, a expectativa é que em 2018 Jaboticabal esteja mais forte e retome o 
caminho do desenvolvimento. “A expectativa é que, a partir do ano que vem, a gente possa planejar com um pouco 
mais de fôlego ações em benefício da população”, finaliza Vantini. 

Confira a redução dos valores: 

 
Contratos Economia/mês Economia/ano 
Cesta Básica R$ 70 mil R$ 840 mil 
Aluguel R$ 14.200 R$ 170.400 
Telefone R$ 14.300 R$ 171.600 
Informática/Saúde R$ 11 mil R$ 132 mil 
Total R$ 109,5 R$ 1, 3 milhão 

 
--  
Alexandre Rocha 
Jornalista 
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(16) 3209-3305 
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semos pagar salários, con-
tinuar com o atendimento 
na Saúde e na Educação, 
então, o trabalho realmen-
te foi feito com o intuito de 
reduzir despesas”, explica o 
secretário.

Com o trabalho realizado 
no Executivo, a expectativa 
é que em 2018 Jaboticabal 
esteja mais forte e retome o 
caminho do desenvolvimen-
to. “A expectativa é que, 
a partir do ano que vem, a 
gente possa planejar com 
um pouco mais de fôlego 
ações em benefício da po-
pulação”, fi naliza Vantini.

Confi ra a redução dos va-
lores:




