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Com vários atrativos, Jaboticabal inicia as 
comemorações de Natal

Lojas abertas à noite, programação para a Praça da Fonte, desfi le e festival devem marcar o período
Agora é prá valer! O clima de 

fi nal de ano já se instalou em Ja-
boticabal. É hora de tirar as árvo-
res de Natal da caixa, dos piscas 
ganharem seu protagonismo e 
do Papai Noel garantir a alegria 
da criançada. E para deixar ain-
da mais especial esse período do 
ano, a Praça Dr. Joaquim Batista, 
com várias atrações, é o ponto de 
encontro das famílias desde quin-
ta-feira (07).

A Prefeitura de Jaboticabal, 
por meio da Secretaria de Obras 
e Serviços, trabalha nos últimos 
detalhes no local, que passará a 
contar com nova iluminação de 
LED e as três fontes, revitaliza-
das, estarão em funcionamento 
neste fi nal de ano. 

Jaboticabal Adventure: 
confi ra a programação

O próximo domingo (10) será de muita aventura e emoção. A Pre-
feitura de Jaboticabal preparou o Aeroporto Municipal para receber 
uma série de atividades, entre elas, voos panorâmicos, trilhas, acro-
bacias e paraquedismo. O Jaboticabal Adventure acontecerá das 8h 
às 18h.

A entrada é gratuita e tem atrações para todos os gostos. Confi ra:

Evento acontece no próximo dia 10, das 8h às 18h, no 
Aeroporto Municipal; entrada é gratuita

Hori entrega motos 
0km, uniformes e 

equipamentos para 
agentes de trânsito

Vice-prefeito, Vitório de Simoni, também participou da 
cerimônia; prioridade é reeducar motoristas e punir quem 

não respeita a vida
Os agentes receberam, na sex-

ta-feira (08), novos e modernos 
equipamentos para monitorar o 
trânsito de Jaboticabal. Nos úl-
timos meses, a Prefeitura vem 
promovendo  campanhas publi-
citárias e uma série de atividades 
educativas, nas escolas e nas ruas. 
Blitz educativas passaram a ser 
rotina na cidade. 

Cada agente recebeu cinco 
conjuntos, com uniformes para 
as diferentes estações do ano. 
Equipamentos de segurança vão 
garantir mais tranquilidade nas 
ocorrências do dia-a-dia. “São 
três novas motos, modernas e po-
tentes. Nosso foco é educar para 
um trânsito mais seguro, mas de-
vemos ser fi rmes com quem colo-
ca a vida das pessoas em perigo. 
Semana que vem vamos iniciar 
uma grande campanha sobre a 
Lei Seca, por exemplo. Educar é 
prioridade máxima, mas às vezes 
é necessário corrrigir os absurdos 
e desmandos do trânsito para evi-
tar acidentes”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

Os veículos zero quilômetro 
vão substituir as antigos, geran-
do economia de combustível. “O 
departamento desempenha um 
papel vital na cidade e, há anos, 
merecia um atenção especial, 
principalmente para trabalhar a 
prevenção.

Prefeito 
Hori abre as 

festividades de 
fi m de ano em 

Jaboticabal
Parada de Natal 

marcou a chegada 
do Papai Noel

Nem mesmo o tempo nublado 
impediu os jaboticabalenses de 
comparecerem ao centro da cida-
de para prestigiar a 5ª edição da 
Parada de Natal. A noite de quin-
ta-feira (7) foi de bastante alegria 
com a apresentação de bandas, 
fanfarras e demais simpatizantes 
do evento, na Rua Rui Barbosa. 
Para coroar o evento, o prefeito 
José Carlos Hori recebeu o Papai 
Noel na Praça Nove de Julho.

Dia Internacional 
da Pessoa com 
Defi ciência foi 
celebrado com 
programação 

especial 

Aconteceu na última semana 
em Jaboticabal a Virada Inclu-
siva, evento que celebrou o Dia 
Internacional da Pessoa com De-
fi ciência. Os envolvidos deram 
uma grande lição em três dias de 
Virada, demonstrando muito ta-
lento e dedicação.
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Operação tapa-buraco está em 
andamento em Jaboticabal

A Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços, intensifi cou 
esta semana o reparo de ruas 
e avenidas da cidade. Buracos 
em vários locais foram e estão 
sendo tapados.

“Com o início da tempo-
rada de chuvas, as vias do 
município tendem a ser des-
gastadas com mais facilida-
de, mas a prefeitura tem se 
esforçado para fazer com que 
o motorista sofra o mínimo 
possível”, comenta o secretá-
rio de Obras e Serviços, José 
Carlos Abreu.

GAZETA ESPORTES

Confi ra as ruas e aveni-
das que serão visitadas pela 
operação tapa-buraco:

Rua Euclides da Cunha - 
Xis

Rua Fuad Feres – Jardim 
Santa Rosa

Avenida Madre Paula – Jar-
dim Paulista

Rua Castro Alves - Centro
Rua Luíz Niero - Soroca-

bano
Avenida Pintos - Sorocaba-

no
Avenida Benjamin Cons-

tant - Sorocabano
Rua Humberto Biancardi – 

Vila Serra
Avenida Bráz Giangrecco – 

Vila Industrial
Avenida Cândido José Lei-

te – Nova Aparecida
Avenida João Braga Vilela 

– Santa Teresa
Avenida Prof. Vicente Qui-

rino – Aparecida
Rua Miguel Lerro – Jardim 

Kennedy
Rua Ariodante Zocca – Jar-

dim Brandi
Rua José Brendolan – Jar-

dim Brandi
Rua Diogenes Roma – Par-

que do Trevo

Próximas ruas e avenidas 
que a operação tapa-buraco 
passará nos próximos dias:

Rua 24 de maio – Xis
Rua Armando Salles Oli-

veira – Xis
Rua João Volpe – 1º de 

Maio
Rua José Bonifácio – Ponte 

Seca
Rua Dr. Locke – Aparecida
Avenida Prof. Vicente Qui-

rino – Aparecida
Rua João Kamla – Santa 

Teresa
Avenida Eduardo Zambian-

chi – Vila Industrial

Rede Social de Proteção dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já projeta ações para 2018

Grupo se reuniu para de� nir novo método de trabalho e agenda para o próximo ano
Criada em 2010 e composta 

por representantes de diversos 
segmentos da sociedade e da 
administração municipal, a 
Rede Social de Proteção dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente, de Jaboticabal, este-
ve reunida nesta semana para 
projetar 2018.

Na pauta, uma nova pro-
posta de trabalho foi defi nida. 
“No primeiro mês, vamos le-
vantar temas, ver como a rede 
pode se articular para desen-
volver propostas e efetivar 
essas ações. No segundo, va-
mos apresentar alguma expe-
riência de sucesso, de serviços 
realizados em outras cidades”, 
explica a secretária municipal 
de Assistência Social, Tatiana 
Pellegrini.

A mudança nas reuniões 
passa pela formação de gru-
pos e a divisão do ano em bi-
mestres, segundo a secretária. 
A atitude deve trazer mais efe-
tividade nas ações e elevar a 
discussão com assuntos prio-
rizados por cada segmento re-

presentado.
“Cada grupo levantará os 

temas que considera mais di-
fíceis e que precisam ser tra-
balhados. A Assistência, por 
exemplo, tem a drogadição, o 
vínculo familiar e a reinserção 
social de menores que come-
teram algum tipo de infração 
como assuntos de grande rele-
vância. A partir disso, vamos 
discutir ações efetivas para 
converter em bons resultados”, 
concluiu. Na reunião, também 
fi cou defi nido que no próximo 
ano os encontros ocorrerão 
sempre na primeira quinta-
-feira de cada mês e a primeira 
reunião já tem data marcada: 
1º de fevereiro. Representan-
tes de instituições ou grupos 
sociais que ainda não conhe-
cem a Rede Social de Prote-
ção dos Direitos da Criança 
e do Adolescente podem par-
ticipar. Mais informações no 
Conselho Tutelar pelo (16) 
3203-3388 ou na Secretaria de 
Assistência Social pelo (16) 
3202-8994.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 33.582.750/0001-78

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2018
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-Lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm 
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com 
ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados 
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e 
“c” do citado Decreto-Lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei 
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, 
impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do 
sistema nacional de compensação bancária. As guias foram emitidas com base nas informações 
prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 
ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via 
postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o 
artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado 
entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de 
Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à 
Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do 
vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: 
www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado à cobrança da Contribuição Sindical 
Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN, Quadra 601, 
Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP: 70.830-021 ou à Federação da 
Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. 
O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA, 
pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de 
Produtores Rurais.

Brasília, 04 de dezembro de 2017
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação
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SER FELIZ!
que Deus fez para você desfrutar 
nesta vida e na por vir. Alguns 
pensam que pode comprá-la, mas 
não tem preço. É como uma joia 
rara de grande valor, para alguns 
é difícil de encontrá-la, mas para 
outros é a coisa mais fácil. Para 
você ser feliz neste mundo, basta 
colocar Deus em primeiro lugar, 
e acima de todas as coisas, e não 
em segundo plano, como muitos 
estão fazendo, pensando que não 
precisam da ajuda do Senhor. É 
por isso que existem tantas pes-

Quem não quer ser feliz? A 
felicidade é algo maravilhoso 

Pr. Anastácio Martins

soas infelizes e insatisfeitas com 
a vida, que Deus lhes deu, para 
viver aqui nesta terra e ser uma 
benção, na vida de outros. Você 
precisa buscar a felicidade no 
lugar certo, que é na Palavra de 
Deus. Ela tem tudo para te fazer 
uma pessoa realizada em tudo.
Você não precisa fazer promes-
sas, nem votos. 

O Senhor teu Deus já provi-
denciou e preparou todas as bên-
çãos que você precisa para ter a 
felicidade completa. Então, pare 

A VIDA CAMINHA NO TEMPO

É ETERNA EM ESPÍRITO, 
O CORPO É TRANSITORIO. 
Pertencemos a um mundo de 
evolução, na necessidade de um 

Se observarmos nosso dia a 
dia, vamos perceber que nossa 
vida é uma verdadeira rotina. 
Fazemos quase todas as coisas 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

de buscar a paz, a felicidade e 
alegria, nas coisas deste mundo 
imundo, onde só tem tragédia, 
sofrimento, dor, angústia e etc. 
Quantas pessoas que não estão 
se afogando nas drogas, no álco-
ol, na prostituição e no adultério 
e em todos os tipos de pecados, 
tentando alcançar a felicidade e a 
realização. 

No fi nal descobrirão que não 
valeu a pena. Alguns já perderam 
a família, os amigos, a saúde, en-
fi m não suportam mais viver, por-

que a dor é tão grande e o aperto 
no coração e tão doido que elas 
pensam que não tem mais jeito, e 
que chegaram ao fundo do poço. 
Tenho uma boa noticia para você 
que pensa assim. Deus te ama 
muito! Ele não desistiu de você, 
nem eu vou desistir de lutar por 
você. Você estará sempre nas mi-
nhas orações. 

Quer ser Feliz? Venha para 
Jesus. Ele está dizendo: Venham 
a Mim, todos os que estão can-
sados e oprimidos, e sem espe-

rança. O que fará? Vai fi car aí 
sentado se lamentando das es-
colhas erradas que fez, ou acei-
tar o convite do Mestre. Faça 
como eu, aceite o convite e te-
nha A FELICIDA COMPLETA!    
(Leia Mateus 11:28-29). Esta é 
a minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30mim e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com  

crescimento espiritual, para me-
lhor desempenharmos nossos 
compromissos, de natureza, de 
provas e expiações, na realização 
de uma missão assumida no pla-
no espiritual, antes de reencarnar, 
onde voltamos para vivermos so-
nhando com a felicidade. Luta-
mos contra a ignorância que pesa 
muito na balança das realizações. 
Mas existe muitos outros mun-
dos habitados, baseados na justi-
ça de DEUS.              

O TEMPO TRAZ A EVO-
LUÇÃO. TUDO DEPENDE DE 
NÓS.    JESUS deu o exemplo de 

amor e humildade, traçando nos 
tempos as lições de humildade e 
perdão, vinculados no exemplo. 
As lições nascem com o poder, 
a luz, a fé que projetamos no 
pensamento e no modo de agir-
mos diante dos problemas que 
criamos para serem resolvidos e 
realizados.         

A  caminhada é longa,  os 
espíritos vem ao mundo, o 
PLANETA TERRA, para cres-
cerem espiritualmente, e estão 
obrigados a passar por quatro 
fases no período da encarna-
ção, que são eles: infância, 

O secretário esteve na sede da entidade, em Brasília, acompanhado pelo secretário adjunto, Eduardo Trani 

A ARTE DE VIVER - ROTINA

LUIS CARLOS 
FERNANDES

exatamente iguais, pouco se mo-
difi ca.

Todos os dias, levantamos do 
mesmo jeito; fazemos as mesmas 
coisas; reclamamos dos mesmos 
problemas; cumprimentamos as 
pessoas da mesma maneira; cor-
rigimos nossos fi lhos, sempre da 
mesma forma que eles até já se 
acostumaram; quando vamos ao 
trabalho, à escola, ao supermer-
cado, normalmente vamos pela 
mesma rua.

No domingo à tarde, é tanta 
rotina que não vemos a hora que 
chegue a segunda-feira. E olha 

Brusadin propõe à Funasa convênio em apoio aos municípios paulistas

mocidade, idade madura e a 
velhice. A desencarnação an-
tes do tempo  causa um erro 
para evoluirmos. Precisamos 
voltar e diminuirmos as falhas 
e partir para novas provas, em 
meios desfavoráveis,  enfren-
tando lutas, dores, sacrifícios,  
para vencermos o tempo per-
dido e a oportunidade de  se 
libertar das dívidas contraídas.                       

O BOM APROVEITAMEN-
TO DO TEMPO

Temos que conseguir um ca-
ráter bem formado em cada uma 
das encarnações. Temos que ven-

cer a preguiça, trabalhar bastante 
para o nosso aperfeiçoamento, 
cumprindo nossos deveres, para 
adquirirmos nossos direitos. A 
disciplina no modo de agirmos 
em cada passo, clamando de ati-
tudes corretas, gestos que estão 
de acordo com os aprendizados,  
que foram concebidos a todos 
nós, dentro da religiosidade, que 
alcança um ponto positivo e ne-
cessário, para aprendermos a ser 
úteis e honestos.       

VIDA É AÇÃO
Estamos numa viagem para 

estagiarmos numa força que traz 

o aprendizado, vencendo a igno-
rância e somarmos resultados po-
sitivos.  A educação faz parte do 
aprimoramento, da desenvoltura, 
dos princípios básicos do amor, 
como importância fundamental 
que traz benefícios e condições 
que impõem fontes positivas de 
evolução.

NA VIDA NADA ACONTE-
CE POR ACASO.

Tudo tem uma explicação, um 
motivo, uma causa na sua razão 
de ser. 

 VAMOS AMAR A DEUS 
SOBRE TODAS AS COISAS.  

O secretário estadual do 
Meio Ambiente, Maurício Bru-
sadin, entregou em mãos para o 
presidente da Fundação Nacio-
nal de Saúde (Funasa), Rodrigo 
Sérgio Dias, em Brasília, pro-
posta de convênio para elabora-
ção de planos regionais de sa-
neamento básico, com foco na 
gestão de resíduos sólidos dos 
municípios paulistas. 

A Secretaria de Meio Am-
biente criou uma área específi -
ca para fomento e estímulo de 
ações em torno de consórcios 
regionais, em busca de soluções 
para a questão do tratamento e 
destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos 
urbanos e domiciliares. “Ao se 
unirem, os consórcios de cida-

des conseguirão atrair investi-
mentos, reduzir custos, otimi-
zar serviços e, acima de tudo, 
oferecer um serviço melhor 
para os seus cidadãos”, afi rma 
Brusadin. 

Uma das soluções seria a 
implantação dos chamados 
EcoParques, que recebem o 
lixo, fazem sua separação, tra-
tamento e eventualmente ge-
ram receita a partir da produção 
de Combustíveis Derivados de 
Resíduos (CDR). 

Brusadin esteve na sede da 
Funasa, na quarta-feira (29), 
acompanhado pelo secretário 
adjunto, Eduardo Trani, encer-
rando uma série de compromis-
sos na capital federal.

Vitório De Simoni 
Contabilista, Assessoria 
empresarial. Especialista 

em Holding, Planejamento, 
Sucessório e Tributário

Diretor do Simoni Organização 
Contábil. Diretor da 

Hold Solution (vitorio@
simonicontabil.com.br)

EM MOMENTOS DE CRISE: TRABALHE!

Que tipo de empresário é 
você? Aquele que espera as 
atitudes dos concorrentes para 
reagir? Ou aquele que gosta de 
inovar e buscar novas alternati-

vas para o seu negócio?
Cada vez mais, os brasileiros 

tomam as rédeas de seu futuro 
nas mãos e apostam em novos 
empreendimentos. A abertura de 
um negócio não signifi ca o fi m 
dos problemas, nem o fi m das 
idéias. Um empreendedor enxer-
ga as oportunidades onde outros 
não vêem. Transforma idéias em 
oportunidades, ousa constante-
mente, e usa a criatividade até 
para os detalhes.

Um empresário deve ter 
paixão pelo seu negócio, pela 
inovação e deve contagiar seus 
funcionários, fornecedores e 
clientes com o seu entusiasmo. 
O diálogo com as pessoas que 
estão à sua volta é fundamental, 
pois estabelece laços de confi an-
ça e permite que todos assimi-
lem a fi losofi a da empresa.

Para o empreendedor, o su-
cesso ultrapassa as fronteiras 
do êxito pessoal. Ele pensa em 
oferecer os melhores serviços 
e produtos aos seus clientes, 
no bem dos seus funcionários 
e busca envolver a comunidade 
que está ao seu redor. Afi nal, o 
que vai, volta.

Ser empreendedor é ser pro-
tagonista de sua própria histó-
ria, é fazer a diferença. A busca 
contínua pela melhoria de seus 
serviços e produtos refl ete seu 
espírito inquieto, desafi ador, 
que está sempre em busca do 
novo, da superação de limites e 
de vencer desafi os, um empreen-
dedor enxerga as oportunidades 
onde outros não vêem.

Cada empresário tem seu 
estilo, sua marca, sua forma de 
trabalhar, mas existem caracte-

rísticas comuns a eles, que são 
as qualidades que os diferencia 
no mercado:

O empreendedor acredita 
nos seus sonhos e busca as ma-
neiras para torná-los realidade. 
Tem grande entusiasmo em suas 
idéias e projetos e acredita no 
seu potencial e no da sua equipe. 
Transfere essa motivação para 
todos que estão à sua volta;

O empreendedor é um inova-
dor, está sempre à frente, “arre-
gaça as mangas” e sai em busca 
de novas idéias e alternativas. 
Não espera que os outros resol-
vam seus problemas, não espera 
que seus concorrentes tomem 
atitudes mais agressivas, não es-
pera o fracasso bater à sua porta.

Com os pés no chão, o em-
preendedor acredita nas possibi-
lidades no seu negócio, no seu 

potencial de desenvolvimento e 
não desanima frente aos obstá-
culos que se apresentam;

O empreendedor acredita em 
seus colaboradores, delega fun-
ções, ouve sugestões, busca poten-
cializar as qualidades de cada um;

Os obstáculos nunca desani-
mam o verdadeiro empreende-
dor. Quando preciso, ele muda 
de estratégia para realizar seus 
projetos e obter êxito em seus 
negócios;

Sabe que não existe sucesso 
sem risco, mas não o faz des-
necessariamente. Ele avalia as 
alternativas, calcula as possibili-
dades de cada uma e se empenha 
em reduzir esses riscos. 

Age de maneira a fazer coisas 
que satisfaçam ou excedam pa-
drões de excelência. A opinião 
e as sugestões de seus clientes 

são sempre levadas em conta e 
as críticas são analisadas para a 
melhoria do serviço e do produ-
to;

O medo não é impedimento 
para as realizações do empre-
endedor, pois ele acredita nos 
seus projetos e enfrenta todos 
os impedimentos com ânimo e 
confi ança.

E em momentos de crise, qual 
é a sua atitude?

Para o verdadeiro empreen-
dedor não há limite de esforços 
quando se trata do sucesso da 
empresa, ele deve criar expo-
nencialmente situações de ex-
trema dedicação ao seu negócio, 
estando comprometido para que 
a normalidade aconteça de for-
ma rápida, ou seja, tudo isso se 
resume a uma palavra chamada 
TRABALHO. 

que fi camos a semana inteira es-
perando o domingo chegar. Vai 
entender.

Tudo bem que a rotina é ne-
cessária para nossa organização. 
Se todos os dias tudo fosse di-
ferente, não iríamos conseguir 
organizar-nos nunca. 

Mas rotina demais deixa nos-
sa vida sem graça, chata e cheia 
de tédio. Por isso use sua cria-
tividade, altere um pouco sua 
rotina, faça sua vida fi car mais 
emocionante.

Em seu trabalho, surpreenda 
as pessoas com um cumprimen-

to mais alegre, sorria mais, es-
creva mensagens de otimismo, 
lembre-se dos aniversários dos 
colegas.

Em sua casa, com sua famí-
lia, surpreenda a todos com uma 
receita nova; faça macarronada 
na quarta-feira, ao invés de es-
perar o domingo. Pegue um bom 
fi lme e convide alguns amigos 
para uma sessão de cinema no 
meio da semana.

Num domingo à tarde, vá a 
uma sorveteria e tome aquele 
sorvete de que você mais gosta, 
tome um picolé e lambuze-se, 

lembrando seu tempo de crian-
ça.

Quando estiver indo para o 
trabalho, para a escola, para a 
igreja, de vez em quando, faça 
um trajeto diferente, e você verá 
pessoas, casas e paisagens di-
ferentes. Talvez você encontre 
pessoas amigas pelo caminho 
que há muito tempo não via.

Visite um amigo que você 
não vê há muito tempo. Mas vá 
sem avisar, faça uma surpresa. 
Recorde os bons momentos que 
passaram juntos e riem.

Surpreenda alguém de sua 

família com uma caixa de 
bombons ou uma flor, num dia 
qualquer, que não seja nenhu-
ma data especial. Você vai ver 
que alegria gostosa você vai 
experimentar com a outra pes-
soa. Essas são apenas algumas 
sugestões que farão sua vida 
ganhar novo ânimo, novo sen-
tido.

Agora é com você, use sua 
criatividade e surpreenda, prin-
cipalmente a si mesmo. 

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

Bolsa Família: prazo para pesagem termina 
dia 13 de dezembro

O não comparecimento poderá implicar na perda do benefício
Benefi ciários do programa 

Bolsa Família tem até o dia 
13 de dezembro para levar os 
fi lhos à unidade de saúde mais 
próxima para realizar pesa-
gem, tirar medidas e fazer o 
acompanhamento da carteira 
de vacinação. O não compare-

cimento até a data pode impli-
car perda do benefício.

“O prazo fi nal está che-
gando. Por isso, é importante 
que as famílias fi quem aten-
tas para que não percam essa 
data. É um procedimento pa-
drão e que requer a dedicação 

dessas pessoas numa hora 
como essa”, afi rma a secretá-
ria de Saúde, Maria Angélica 
Dias.

Documentos necessários 
– Os benefi ciários devem 
apresentar o Cartão do Bol-
sa Família do responsável e 

Carteira Nacional de Vacina-
ção de todos os membros da 
família.

Mais informações pelo (16) 
3209-1500.
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Dr. Edu Fenerich comemora conquista de verba para 
recapeamentos asfálticos em Jaboticabal

O presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, 
vereador Dr. Edu Fenerich 
(PPS), comemorou na quin-
ta-feira (07/12), por meio de 
sua rede social no Facebook, 
a conclusão da primeira eta-
pa de recapeamento asfálti-
co realizado no Município. 
Isso porque, o recurso para 
as obras foi proveniente de 
emenda parlamentar conquis-
tada pelo vereador junto ao 
então deputado federal, Du-
arte Nogueira. 

“Essa é uma das atividades 
próprias do parlamentar mu-
nicipal. Ir ao encontro do seu 
deputado, seja em São Paulo 
ou em Brasília, para tentar 
trazer alguma verba para o 
município... Esse é um traba-
lho que tenho a felicidade de 

dizer, exitoso, que consegui 
fazer junto ao então deputado 
Duarte Nogueira... Na próxi-
ma semana estarei reivindi-
cando de um outro deputado, 
uma outra verba para asfaltar 
mais ruas de Jaboticabal”, 
adiantou Fenerich.

Ao todo, sete ruas e avenidas 
da cidade foram contempladas 
nesta primeira etapa de recons-
trução da malha viária urbana: 
Rua Silvestre Faifer, em Cór-
rego Rico; Av. Pintos, no Cen-
tro; Djalma Aleixo de Souza, 
na Cohab II;  trechos das ruas 
Gustavo Stark, Dr. Locke, Ave-
nida Paulino Braga, e Avenida 
José da Costa, no bairro Apa-
recida. Foram investidos R$ 
295.958,00 nas obras.

Populares aproveitaram o 
post publicado para indicar 

O Projeto de Lei nº 
80/2017, que estima a re-
ceita e fi xa a despesa de Ja-
boticabal para 2018, a Lei 
Orçamentária Anual (LOA), 
foi aprovado por unanimi-
dade em sessão ordinária na 
segunda-feira (04/12), na 
Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, com dispensa de 2ª 
discussão e votação por re-
querimento verbal e segue 
para sanção do Prefeito Mu-
nicipal. A previsão é de que 
Jaboticabal tenha uma receita 
própria de R$ 294.417.417 
milhões. A matéria foi ex-
clusiva na Ordem do Dia da 
sessão ordinária, conforme 
manda o Regimento Interno 
da Casa (Art. 222), e abriu a 
noite de reuniões plenárias, 
que contou com outras duas 
sessões extraordinárias para 
a leitura e a votação de pro-
jetos.

PEDREIRA - O Substi-
tutivo ao Projeto de Lei nº 
81/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que concede à Pe-
dreira Borborema o uso de 
uma área localizada no bairro 
Dr. Fontes, em Lusitânia, foi 
lido na primeira extraordi-
nária da noite, votado em 1º 
turno na segunda sessão ex-
traordinária, e aprovado com 
uma emenda modifi cativa 
por unanimidade. Na prática, 
a matéria permite a reativa-
ção dos trabalhos de extração 
de pedras basalto na região. 

PL que reabre pedreira em Lusitânia é 
aprovado por unanimidade

A expectativa do Executivo 
é de que a concessão de uso 
da área da pedreira à empre-
sa gere um faturamento de 
cerca de R$ 12 mil mensais 
para os cofres da prefeitura, 
uma vez que, de acordo com 
o texto aprovado, a empresa 
deverá repassar ao município 
uma remuneração de 2% so-
bre a receita bruta de vendas 
realizadas. Conforme ainda o 
texto, aprovado em 1º turno 
com dispensa de 2ª discussão 
e votação por requerimento 
verbal, a empresa deverá for-
necer ao município 100m3 
mensais de pedra processada 
ou 22 toneladas mensais de 

asfalto usinado, ambas cumu-
láveis em caso de não utili-
zação. A previsão é de que a 
empresa gere em torno de 50 
empregos diretos e indiretos 
no município.

Também foi aprovado na 
segunda extraordinária, em 
votação única, o Projeto de 
Resolução nº 7/2017, que 
cria a Comissão de Assuntos 
Relevantes para averiguar, 
estudar e propor soluções 
para os problemas relativos 
ao atendimento na Unidade 
de Pronto Atendimento de 
Jaboticabal (UPA), de autoria 
do vereador Ednei Valencio. 
A comissão deverá ser com-

posta por, no máximo cinco 
vereadores, que serão nome-
ados pelo presidente da Casa 
considerando a representação 
proporcional partidária, con-
forme manda o Regimento da 
Casa (Art. 77). A comissão 
terá 90 dias, prorrogáveis por 
igual período, para a conclu-
são dos trabalhos.

Já o Projeto de Lei nº 
76/2017, de autoria do Exe-
cutivo Municipal, que revoga 
a Lei nº 4349/2012 e autori-
za dação em pagamento em 
favor de Cem Empreendi-
mentos Imobiliários, recebeu 
pedido de vista por 10 dias, 
solicitado pelo vereador Sa-

ao vereador outros pontos da 
cidade que consideram ne-
cessário passar por recape. 
“Em verdade, muitas outras 
ruas necessitam de recapea-
mento. A escolha das ruas a 
serem recapeadas é feita pelo 
Poder Executivo (Prefeitu-
ra). Todavia, vou passar ao 
Prefeito a sua sugestão...”, 
respondeu o vereador em um 
dos comentários.

A prefeitura deve retornar 
às próximas etapas de reca-
peamento no município, no 
início de 2018, uma vez que 
as empresas que prestam o 
serviço entram em recesso 
em dezembro e só retornam a 
partir de janeiro. 

Assista> https://www.fa-
cebook.com/edufenerich/vi-
deos/1724379094259994/

muel Cunha (PSDB), para 
melhor análise da matéria. O 
projeto volta à pauta no dia 
18 de dezembro.

ATIVIDADE DELEGA-
DA E CONCESSÃO DE DI-
REITO REAL DE USO - Co-
meçaram a tramitar na casa 
o Projeto de Lei nº 85/2017, 
que autoriza o Poder Executi-
vo a alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito Real de 
Uso, no Parque 1º  de Maio 
à ODALIA DE JESUS MA-
CEO; e o Projeto de Lei nº 
86/2017, que altera a Lei nº 
4.467, de 06 de novembro de 
2013, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a cele-
brar convênio com o Estado 
de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e cria a 
gratifi cação por desempenho 
de atividade delegada. As 
duas matérias foram lidas na 
primeira sessão extraordiná-
ria da noite.

A íntegra da sessão está 
disponível na WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabotica-
bal.sp.gov.br).

CONFIRA O RESUMO 
DO QUE FOI LIDO E/OU 
VOTADO:

SESSÃO ORDINÁRIA
1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei nº 80/2017 - 
aprovado por unanimidade 
com dispensa de 2ª discussão 
e votação.

1ª SESSÃO EXTRAOR-

DINÁRIA
Leitura do Substitutivo ao 

Projeto de Lei nº 81/2017 - 
Dispõe sobre Concessão de 
Uso de uma área localizada 
no Bairro Dr. Fontes, Distrito 
de Lusitânia, e dá outras pro-
vidências.

Leitura do Projeto de Lei 
nº 85/2017 - Autoriza o Poder 
Executivo a alienar imóvel 
dado em Concessão de Di-
reito Real de Uso, no Parque 
1º  de Maio à ODALIA DE 
JESUS MACEO.

Leitura do Projeto de Lei 
nº 86/2017 - Altera a Lei nº 
4.467, de 06 de novembro de 
2013, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a cele-
brar convênio com o Estado 
de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e cria a 
gratifi cação por desempenho 
de atividade delegada.

2ª SESSÃO EXTRAOR-
DINÁRIA

Votação única do Proje-
to de Resolução nº 7/2017 - 
aprovado por unanimidade 

1ª discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 76/2017 - 
recebeu pedido de vista por 
10 dias

1ª discussão e votação do 
Substitutivo ao Projeto de 
Lei nº 81/2017 - aprovado 
com emenda modifi cativa por 
unanimidade, com dispensa 
de 2ª discussão e votação por 
requerimento verbal.

Programação cultural de fi m de ano traz 
ofi cinas temáticas de Natal

A Promoção Prêmios o 
Ano Inteiro do Comércio de 
Jaboticabal traz, para o fi m de 
ano, programação de ofi cinas 
com temas voltados para o 
Natal.

No dia 8 de dezembro, o 
Senac Jaboticabal promove 
a ofi cina Decorações de Bis-
coitos Natalinos e Panetones, 
que vai ensinar o público a 
decorar biscoitos em formato 
de sinos e de árvores natalinas 
e a trufar os panetones.

Já a Ofi cina Natalina para 
Crianças acontece nos dias 9 
e 16 de dezembro (dois sába-
dos), na Praça Nove de Julho, 
voltada para a confecção de 
cartões, marcadores de pá-
ginas e pintura de desenhos 
com temas natalinos. Para 
essa atividade, as crianças 

participantes serão incentiva-
das a doarem um brinquedo 
cada para serem distribuídos 
a crianças carentes.

No dia 12 de dezembro, é a 
vez da Ofi cina de Decorações 
de Enfeites Natalinos Susten-
táveis, que vai ensinar o pú-
blico a confeccionar árvores 
sustentáveis, bolas natalinas 
e outros itens de decorações, 
através de materiais prove-
nientes de reuso.

As inscrições serão feitas 
pelo próprio Senac, pelo te-
lefone (16) 3209-2800, ou e-
-mail: jaboticabal@sp.senac.
br. Confi ra a programação 
completa.

Uma programação gratuita 
à disposição dos jaboticaba-
lenses

8 de dezembro, sexta-feira

Decorações de Biscoitos 
Natalinos e Panetones

A ofi cina gratuita vai ensi-
nar os participantes a decorar 
os biscoitos em formato de 
sino e árvores natalinas, trufar 
os Panetones e decorá-los. A 
ofi cina é dirigida para pessoas 
com idade superior a 14 anos. 
Serão oferecidas 25 vagas 
gratuitas.

A atividade estará a cargo 
da Docente do Senac dos cur-
sos da área de cozinha, Neusa 
Aparecida de Souza Fieno, 
com experiência de 22 anos 
em preparo de alimentos e 
apresentação de pratos para 
crianças e adultos, e tam-
bém da nutricionista   Shelly 
Gonçalves Leite Cetroni, 
especialista em Alimento e 
Funcionais, Fitoterapia e Su-

plementação. Shelly é moni-
tora de Educação Profi ssional 
do Curso Técnico em Nutri-
ção e Dietética do Senac Ja-
boticabal.

Horário: das 18h30 às 
20h30

Local: Senac Jaboticabal 
(Sala 14) – Rua 24 de maio, 
831

Inscrições podem ser fei-
tas no Senac, pelo balcão de 
atendimento e pelo e-mail: 
jaboticabal@sp.senac.br ou 
através do fone: 3209-2800, 
até o dia 6 de dezembro.

12 de dezembro, terça-feira
Decorações de Enfeites 

Natalinos Sustentáveis
Confeccionar árvores sus-

tentáveis, bolas natalinas e 
outros itens de decorações, 
através de materiais prove-

nientes de reuso serão o tema 
desta ofi cina gratuita com a 
bióloga Fernanda Galindo 
Acre de Barros Sobrinho, 
docente da área de Meio Am-
biente do Senac Jaboticabal. 
A atividade é voltada para 
pessoas com idade superior 
a 14 anos e oferece 25 vagas.

Horário: 19h às 20h30
Local: Senac Jaboticabal 

(Sala 14)
Inscrições podem ser fei-

tas no Senac, pelo balcão de 
atendimento e pelo e mail: 
jaboticabal@sp.senac.br ou 
através do fone: 3209-2800, 
até o dia 8 de dezembro.

9 e 16 de dezembro (sá-
bados)

Ofi cina Natalina para 
Crianças

Crianças com idade até 

12 anos podem participar da 
ofi cina que vai ensiná-las a 
confeccionar cartões, mar-
cadores de páginas e pintu-
ras de desenhos com temas 
Natalinos.

A ofi cina acontecerá 
nos sábados, 9 e 16 de de-
zembro, na Praça Nove de 
Julho, das 10 às 13 horas. 
Não é necessária a inscri-
ção antecipada. As crianças 
participantes deverão estar 
acompanhadas por pais ou 
responsáveis.

No local haverá uma cai-
xa de doação para que as 
crianças participantes doem 
brinquedos que serão entre-
gues a entidades benefi cen-
tes da cidade.

Não é necessário fazer as 
inscrições antecipadamente.
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Lutando contra a dengue, mutirão das arboviroses 
avança em Jaboticabal

Após fi nal do ano letivo, produção de horta municipal será doado 
para entidades assistenciais

Inscrições para projeto Dentista Empreendedor continuam abertas

O trabalho não pára! Durante esta semana cinco bairros serão visitados pelas equipes de controle de vetores e zoonoses

Entidades interessadas devem procurar a horta ou entrar em contato pelo telefone (16) 3203-7617

Interessados devem entrar em contato prá receber a visita de um consultor do SEBRAE-SP para apresentação do projeto

A SAAMA – Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente – vai doar toda 
produção remanescente da 
horta municipal para entidades 
fi lantrópicas do município. A 
doação é uma tentativa de cola-
borar com o atendimento a po-
pulação e evitar o desperdício. 

“O ano letivo se encerra na 

Equipes da Prefeitura de Ja-
boticabal continuam nas ruas 
eliminando possíveis focos do 
aedes aegypti, mosquito res-
ponsável pela transmissão da 
dengue, zika, febre amarela 
e chikungunya. Nesta sema-
na, Parque das Araras, Jardim 
Guanabara, Cohab II, Jardim 
Morumbi e Cidade Jardim es-
tão sendo visitados.

“O trabalho é intenso e 
necessário. Neste período de 
chuvas a atenção precisa ser 
redobrada. Além do trabalho 
dos agentes, a população pre-

próxima semana e alguns can-
teiros ainda estão produzindo. 
Abrimos a possibilidade que as 
verduras e legumes produzidos 
sejam encaminhados para gru-
pos que promovam o bem-estar 
de nossa população, garantindo 
uma destinação consciente”, 
declara o secretário interino de 
Agricultura, Abastecimento e 

cisa ajudar eliminando pos-
síveis criadouros. Também 
peço para que todos autorizem 
a entrada de nossos agentes, 
tanto para fazer a fi scalização 
dos imoveis quanto para rea-
lizar a nebulização nos casos 
necessários”, afi rma a secretá-
ria de Saúde, Maria Angélica 
Dias.

O trabalho preventivo em 
Jaboticabal conta com o apoio 
das secretarias de Obras e 
Serviços Públicos e Agricul-
tura, Abastecimento e Meio 
Ambiente. “O departamento 

O Sebrae Aqui, de Jaboti-
cabal, continua com inscri-
ções abertas para o projeto 
Dentista Empreendedor até 
15 de dezembro. O objetivo é 
agregar competências ao pro-
fi ssional, ajudando na gestão 
do seu negócio.

“O Dentista Empreendedor 
2018 é fruto de parceria entre 
Sebrae Aqui, Prefeitura de 

Desfi le reúne diversos grupos e anuncia a chegada do Papai Noel

Aconteceu na noite de 
quinta-feira (07), em Jaboti-

Jaboticabal realizou na quinta-feira (07) a 5ª 
Parada de Natal

cabal, a 5ª Parada de Natal. A 
partir das 20h, desfi laram pela 

de Controle de Vetores e Zo-
onoses está à disposição para 
eventuais dúvidas. Ressalto 
que nossos agentes estão de-
vidamente uniformizados e 
identifi cados”, fi naliza Maria 
Angélica.

Na próxima semana, as 
equipes trabalharão no distri-
to de Córrego Rico. O telefo-
ne do departamento de Con-
trole de Vetores e Zoonoses é 
(16) 3202-8320.

Rua Rui Barbosa diversos 
grupos, instituições, organiza-

Jaboticabal e APCD – Asso-
ciação Paulista de Cirurgiões 
Dentistas. As inscrições con-
tinuam abertas e são apenas 
20 vagas. O profi ssional que 
aproveitar esta oportunidade 
terá acesso a informações im-
portantes para o seu dia a dia, 
agregando melhoras signifi -
cativas ao serviço oferecido”, 
explica a diretora da Central 

CIAFs realizam testes de DST
Testes podem ser feitos nas unidades de saúde do município

Ainda motivada pelo Dia 
Mundial de Combate ao HIV, 
comemorado dia 1º de dezem-
bro, a Secretaria de Saúde de 
Jaboticabal intensifi cou neste 
mês a realização de testes rápi-
dos para detecção de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis - 
DSTs. Os interessados devem 
procurar o CIAF – Centro In-
tegrado de Atendimento à Fa-
mília mais próximo.

“O teste rápido é uma ferra-
menta efi caz para o diagnósti-
co rápido e toda nossa equipe 

de saúde está qualifi cada para 
executá-lo. As pessoas perten-
centes aos grupos de risco ou 
que praticaram atos sexuais 
sem proteção devem procu-
rar nossas unidades de saúde 
em qualquer período do ano”, 
destaca a secretária de Saúde, 
Maria Angelica Dias. 

Entre as doenças detectadas 
com o teste, estão: HIV, Sífi -
lis, Hepatites B e C e outras. 
Para mais informações o tele-
fone é (16) 3209-1500.

Meio Ambiente, José Carlos 
Abreu.

O único pedido da SAAMA 
é que as entidades interessadas 
providenciem o transporte. A 
horta municipal fi ca no bairro 
da Estiva, próxima ao antigo 
Matadouro. O telefone de con-
tato é (16) 3203-7617.

ções, bandas e fanfarras, cele-
brando a data natalícia com a 
chegada do Papai Noel.

Costumado a levar grande 
público para o centro da ci-
dade, o evento, que este ano 
é organizado pela Prefeitura 
Municipal, Senac Jaboticabal 
e Associação Comercial, In-
dustrial e Agronegócio de Ja-
boticabal – ACIAJA.

A programação teve início 
às 19h, com o acendimento 
das luzes do Senac Jaboti-
cabal com a apresentação da 
Banda Musical São Luís e o 
Papai Noel. Em seguida, por 
volta das 20h, todas as aten-
ções estiveram voltadas para a 
Rua Rui Barbosa, com acom-
panhamento da apresentação 
da Companhia de Reis de 
Córrego Rico. 

Confi ra abaixo a programa-

ção completa e os participan-
tes:

Finalização do Desfi le: 
Avenida Pintos. Confi ra abai-
xo a programação e quem par-
ticipará do evento:

19h – Acendimento das lu-
zes do Senac Jaboticabal com 
a Banda Musical São Luis e o 
“Papai Noel”

20h / 20h30 – Abertura 
(apresentação pré-desfi le) 
com a Companhia de Reis de 
Córrego Rico (Av. 13 de Maio 
até a Praça 9 de Julho)

Parte 1
Natal Motorizado: grupo 

ciclístico “Catracas”, triciclos 
moto clube “Mais Loucos que 
Velozes”, veículos antigos.

Parte 2
Natal original (Ano Zero): 

Sagrada Família (Cia Ex-
pressão e Arte), Reis Magos 

(representados pelo Cerea), 
elementos da noite de Belém 
representados pelas institui-
ções com trajes de época: Pa-
róquia São Judas Tadeu, Ro-
tary Club, Casa da Amizade, 
Rotaract Club, Interact Club, 
Cerea e Associação Antialco-
ólica.

Parte 3
Natal atual: Fanfarra “To-

ninho Bellodi” – Apae de Ja-
boticabal, Amigas Solidárias 
– “Mamães Noéis”, grupo de 
dança “Team Val Moreno”, 
Colégio Criarte “Expresso 
Natalino”, Banda Musical 
“São Luis”, Papai Noel (Ca-
lhambeque Verde 1929 – 
Adão Pimentel)

do Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Por tempo limitado, pro-
fi ssionais de Jaboticabal re-
cebem desconto de 40%. Os 
interessados devem entrar em 
contato com o posto de aten-
dimento do Sebrae, localizado 
no Paço Municipal. O telefo-
ne é o (16) 3203-3398.
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Comemoração aos 100 
anos de Córrego Rico 

começa dia 11
Já está quase tudo 

pronto para o início das 
festividades do Jubileu 
de Jequitibá do mais an-
tigo distrito de Jabotica-
bal. A Prefeitura prepa-
rou uma série de atrações 
culturais e de lazer, como 
palestras, shows, cinema 
e muitas atividades ao ar 
livre. Os eventos come-
çam na próxima segunda-
-feira (11) e seguem até 
domingo (17).

As crianças terão ses-
são de cinema com pi-
poca, papai noel, pintura 
facial, escultura em be-
xiga, pula-pula, tobogã 
e casinha de bolinha. Os 
adultos vão se divertir ao 
som de Luana Costa e da 
Orquestra Redenção. 

O domingo (17) será 
marcado por uma extensa 
programação, que começa 
às 8h e segue até as 18h, 
com torneio de futebol, 
corte de cabelo, recreação 
infantil, chegada do papai 
noel e premiação de um 
concurso. 

Confira a programa-
ção completa:

Dia 11 de dezembro – 
segunda-feira

10 h – Passeata de con-
tra a Dengue, Zika, Febre 
amarela e Chikungunya

Dia 12 de dezembro – 
terça-feira

14 h – Palestra com Dr. 
Paulo sobre saúde bucal

Local – Sala da Igreja
Dia 14 de dezembro – 

quinta-feira
14 h – Palestra com Dra 

Giselle sobre hipertensão
Local – Sala da Igreja
19h30 – Apresentação 

da Orquestra Redenção e 
Exibição do Vídeo em co-
memoração aos 100 anos 
Distrito

Local – Quadra a Esco-
la

Dia 15 de dezembro – 
sexta-feira

A partir das 8 horas – 
Atendimento Odontológi-
co no ônibus, aferição de 
PA e dextro

Local - Assentamento
19h30 - Sessão de Cine-

ma com pipoca e exibição 
do vídeo em comemora-
ção aos 100 anos Distrito

Local – Praça – em 

frente a igreja
Dia 16 de dezembro – 

sábado
19h30 – Missa
Local – Igreja de São 

João Batista
21h – Baile de Aniver-

sário do Distrito
Luana Costa e Banda
Local – Quadra da Es-

cola – entrada gratuita
Dia 17 de dezembro – 

domingo
8 h - Torneio de futebol 

de campo e Trio Elétrico
Local – Campo de Fu-

tebol
9 h – Corte de Cabelo
Local – Quadra da Es-

cola
Das 14 às 16 horas - 

Recreação: pintura facial 
– escultura em bexiga, 
pula pula, tobogã e casi-
nha de bolinha

Local – Quadra da es-
cola

15h30 – Chegada do 
Papai Noel

17 horas – Premiação 
do concurso e apresenta-
ção de dança com alunas 
da Prof. Valéria Moreno

Local – Trio Elétrico

Dia Internacional da Pessoa com Defi ciência foi 
celebrado com programação especial em Jaboticabal

Aconteceu na última 
semana em Jaboticabal a 
Virada Inclusiva, evento 
que celebrou o Dia Inter-
nacional da Pessoa com 
Defi ciência. Os envolvidos 
deram uma grande lição 
em três dias de Virada, de-
monstrando muito talento 

e dedicação.
Apresentações artísti-

cas, exposições, fanfarra, 
coral e até atividade re-
creativa fi zeram parte da 
programação, que aconte-
ceu em quatro locais dife-
rentes: Centro Recreativo 
“Edson Martini”, Câmara 

Municipal de Jaboticabal, 
EMEB “Edgard de Palma 
Travassos” e Paço Muni-
cipal.

A Virada Inclusiva teve 
adesão da Prefeitura de Ja-
boticabal, Secretaria Esta-
dual dos Direitos da Pessoa 
Com Defi ciência, Secreta-
ria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Secreta-
ria da Assistência Social, 
Departamento de Cultura, 
ABC Down, APÁS, Olhos 
da Alma e APAE.



7
SÁBADO, 09 DE DEZEMBRO DE 2017

TIRO DE GUERRA DE JABOTICABAL, SEMPRE UMA 
GRANDE ESCOLA. 100 ANOS LAPIDANDO CARÁTER

P/ CELSO DE OLIVEIRA 
BOMFIM

No ano de seu centenário, o 
Tiro de Guerra de Jaboticabal, 
além das atividades cívicas e 
sociais em que historicamente 
já se integra, tem também re-
alizado eventos comemorati-
vos aos “100 Anos Lapidando 
Caráter” dessa grande “Escola 
de Civismo e Cidadania” na 
“Athenas Paulista”.

Uma comissão, composta 
por voluntários e antigos Ati-
radores do TG foi organizada 
com o intuito de celebrar e 
promover o aniversário, neste 
ano emblemático para a his-
tória de nossa cidade. Desde 
então, aconteceu no dia 24 de 
maio (Dia da Infantaria), um 
coquetel para o lançamento 
do calendário comemorati-
vo; na Semana do Soldado 
(25 de Agosto), foram reali-
zadas diversas atividades e 
palestras junto às escolas de 
ensino infantil, fundamental, 
médio, superior e especiali-
zado de Jaboticabal, também 
a exposição “Expo Soldado 
– 100 Anos do TG” no Jabo-
ticabal Shopping; na Semana 
da pátria (7 de setembro - In-
dependência), em atendimen-
to à convites, a tropa visitou 
escolas e ONGs, promovendo 
momentos de civismo. No no 
dia sete, foi realizada a maior 
Parada Cívico-Militar já re-
gistrada em comemoração à 
Pátria em nossa cidade. E para 
celebrar em grande estilo o 
aniversário de 100 anos, no dia 
10 de novembro, a Comissão 
organizou um jantar na “Esta-
ção de Eventos Cora Corali-
na”, onde estiveram reunidos 
antigos atiradores, familiares 
e amigos do TG, e prestigian-
do o evento, o Prefeito/Dire-
tor José Carlos Hori, o Presi-
dente da Câmara Dr. Carlos 
Eduardo Pedroso Fenerich, os 
Vereadores João Bassi e Wil-
son Aparecido dos Santos, a 
família Stéfani representando 
nosso grande ícone Rubens de 
Stéfani (In memoriam) – Sol-
dado da Força Expedicionária 
Brasileira na II Guerra Mun-
dial e antigo Atirador e padri-
nho deste TG, reencenadores 
do Grupo Histórico da FEB,  
os Ex-Chefes da Instrução – 
Arnildo Adão Martins, Nélio 
Alves de Mello, Rubens Ba-
tista Vilalba, Luís Carlos Ro-
drigues do Couto,  o atual Ch 
da Inst 1° Sargento Nalon Oli-
veira, o 2º Tenente Flávio Oli-
veira da Silva – Delegado da 
8ª Delegacia de Serviço Mili-
tar de Jaboticabal, e o Chefe 
da Seção de Tiros de Guerra 

e escolas de Instrução Militar 
da 2ᵃ Região Militar Ten Cel 
Erick Vaz de Castro e comiti-
va, numa noite de reencontros 
e júbilo. Ficaram expostos, 
junto à decoração, as faixas e 
cartazes de homenagens feitas 
por todas as escolas e demais 
entidades que prestigiaram a 
parada de 7 de setembro.  

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal, de acordo com o 
Decreto Legislativo n° 647, 
de 4 de abril de 2017, de au-
toria da totalidade dos senho-
res Vereadores em mandato 
2017/2020, concedeu ao Tiro 
de Guerra de Jaboticabal, o 
Diploma Comemorativo pe-
los 100 anos no dia 9 de no-
vembro deste ano, em sessão 
solene realizada no “Palácio 
Ângelo Berchieri”, marcando 
este momento histórico nos 
anais do Legislativo jabotica-
balense. 

No sábado, dia 11 de no-
vembro, aniversário, foi re-
alizada a solenidade alusiva 
aos 100 anos, com ilustríssi-
ma presença do Excelentíssi-
mo Senhor General Exército 
João Camilo Pires de Campos 
- Comandante Militar do Su-
deste, que na ocasião descer-
rou a placa comemorativa ao 
centenário juntamente com 
o Prefeito/Diretor e o Chefe 
da Instrução do TG. Também 
presentes: o Excelentíssimo 
Senhor General de Divisão 
Adalmir Manoel Domingos 
– Comandante da 2ª Região 
Militar, o Coronel Marcelo 
Martins – Chefe do Estado 

Maior da 2ª Região Militar, 
o Excelentíssimo Senhor Pre-
feito/Diretor José Carlos Hori, 
um estimado “fi lho” do TG de 
Jaboticabal e atual Capitão de 
Artilharia Almir Lima Pontes 
– Comandante da 1ª Bateria 
do 14° Grupo de Artilharia de 
Campanha em Pouso Alegre 
- MG, o Capitão da Policia 
Militar - SP Vanderlei Correia 
Alves – Comandante da 2ᵃ Cia 
de Jaboticabal, o Ex-Delegado 
de Serviço Militar de Jaboti-
cabal José Osnei Jovino - Ca-
pitão da Reserva do Exército 

e antigo Atirador deste TG, o 
Professor Dorival Martins de 
Andrade – Historiador de Ja-
boticabal e importantes perso-
nalidades incluindo familia-
res e amigos dos Atiradores. 
Foi mestre de cerimonias o 
Professor Celso de Oliveira 
Bomfi m – Auxiliar Adminis-
trativo do TG 02-018. 

Este ano foi repleto de ati-
vidades para a tropa, entre as 
quais, participou das “Olim-
píadas Militares” na cidade 
de Bebedouro-SP; concluiu 
com êxito todas as instruções 
previstas para a formação do 
combatente básico da For-
ça Territorial: A Guarda de 
Honra da Bandeira Nacio-
nal Brasileira, composta por 
Atiradores do TG, represen-
tou Jaboticabal em Barrinha, 
Monte Alto, Taquaral, Cândi-
do Rodrigues, Fernando Pres-
tes, Santa Ernestina, Taiúva, 
Vista Alegre do Alto, Taiaçú, 
Pirangi, Guariba, Pitangueiras 
e Pradópolis, cidades circun-
vizinhas onde esteve em mis-
sões junto a 8ᵃ Delegacia de 
Serviço Militar de Jabotica-
bal;  Atuou em apoio a campa-
nhas humanitárias junto a pre-
feitura municipal, vereadores, 
ONGs, hospital que atende ao 
SUS, colégios e universidades 
particulares; realizou campa-
nha para doação voluntária de 
sangue; apoiou eventos espor-
tivos realizados pelos “Guar-
diões do Esporte”, “Centro de 
Recuperação do Alcoólatra”, 
“Departamento de Esporte e 
Laser de Jaboticabal”, Asso-
ciação Albieri de Li Tchuó 
Pá – Kung-Fu Jaboticabal-SP; 

participou de eventos cívi-
cos no vizinho município de 
Guariba, na Escola “Professor 
Barros” e no aniversário da-
quela cidade.

Chega-se o fi nal de mais 
um ano de instrução. Missão 
cumprida. O Tiro de Guerra e 
demais integrantes da grande 
família Exército Brasileiro, 
agradecem a todos que os 
honraram com seu incondicio-
nal apoio e motivação. E no 
último sábado, 25 de novem-
bro às 19:00h, foi realizada a 
solenidade de encerramento 
do ano de instrução e forma-
tura dos atiradores da Turma 
2017, no âmbito do Tiro de 

Guerra. Estiveram presentes 
os familiares e amigos dos 
Atiradores, o 2° Ten Flávio 
Silva – Delegado da 8ᵃ Del Sv 
Mil, o 1° Sgt Janduhy Gomes 
de Oliveira Júnior – Chefe 
da Instrução do TG 02-016 
de Itápolis-SP, o Diretor do 
Departamento Administrati-
vo e Financeiro da Secretaria 
de Educação Cultura Esporte 
e Lazer – Samuel Bruno da 
Gama, os “Atiradores de To-
dos os Tempos” e a “Comis-
são 100 Anos do TG”. Um 
evento onde fl uíram fortes 
emoções durante a apresen-
tação em despedida da turma 
2017 do convívio militar. 
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Com vários atrativos, Jaboticabal inicia as 
comemorações de Natal

Lojas abertas à noite, programação para a Praça da Fonte, desfi le e festival devem marcar o período
Agora é prá valer! O clima 

de fi nal de ano já se instalou 
em Jaboticabal. É hora de tirar 
as árvores de Natal da caixa, 
dos piscas ganharem seu pro-
tagonismo e do Papai Noel 
garantir a alegria da criança-
da. E para deixar ainda mais 
especial esse período do ano, 
a Praça Dr. Joaquim Batista, 
com várias atrações,  é o pon-
to de encontro das famílias 
desde quinta-feira (07).

A Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços, trabalha nos 
últimos detalhes no local, que 
passará a contar com nova ilu-
minação de LED e as três fon-
tes, revitalizadas, estarão em 
funcionamento neste fi nal de 
ano. No coreto, o Papai Noel 
marcará presença durante as 
noites e várias atrações mu-
sicais estão previstas. Além 
disso, uma feira gastronômica 
com cerca de 30 ambulantes 
será instalada no local.

A mesma quinta-feira mar-
ca a abertura do comércio no 
período noturno. “É um mês 
especial, onde as famílias se 
reúnem para celebrar o Natal 
e a chegada de um novo ano. 
É o momento de fazer uma re-

trospectiva do que se passou e 
almejar coisas boas para o que 
virá. Nesse espírito de felici-
dade e união, nos empenha-
mos na revitalização da praça 
da matriz para proporcionar 
um fi nal de ano ainda mais 
iluminado para Jaboticabal”, 
comentou o prefeito José Car-
los Hori.

Enquanto isso, na Praça 
Nove de Julho, a Associa-

ção Comercial, Industrial e 
Agronegócio de Jabotica-
bal – ACIAJA e Câmara de 
Dirigentes Logistas – CDL 
uniram-se e prepararam a ilu-
minação e decoração do local, 
contando com o apoio da pre-
feitura.

Com atrações para adul-
tos, jovens e crianças, confi ra 
a programação de dezembro 
para a Praça Dr. Joaquim Ba-

tista:
Dia 7, às 20h30 – quinta-

-feira
Banda Musical São Luís e 

Folia de Reis
De 8 a 23, a partir das 19h, 

e dia 24, das 15h às 18h
Papai Noel no coreto
Dia 11, às 20h – domingo
Coral ArtMelodia - Escola 

de Arte
Dia 14, às 20h – quinta-

-feira
Banda Aminas a Trois
Dia 18, às 20h – segunda-

-feira
Coral Nilce Lelis – Paró-

quia São José Operário
Dia 21, às 20h – quinta-

-feira
Jaboticoro – Coral da 

Unesp
Dia 22, às 18h – sexta-feira
Apresentação musical da 

Igreja Comunidade Cristã
Outras atrações em come-

moração ao Natal
Dia 07/12
5ª Parada de Natal, a partir 

das 20h, na Rua Rui Barbosa
Dia 16/12
Festival Natal Encantado, 

às 19h, na Concha Acústica 
Horários especiais do co-

mércio em dezembro:
Dias de Abertura do Co-

mércio de segunda a sexta-
-feira das 9h às 22h: 07, 08, 
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 
21 e 22.

Dia 02 (sábado) das 09h às 
13h

Dia 09 (sábado) das 09h às 
17h

Dia 16 (sábado) das 09h às 
17h

Dia 23 (sábado) das 09h às 
22h

Dia 24 (domingo véspera 
de Natal) das 09h às 18h

Dia 25 Natal – Fechado
Dia 26 (terça- feira)- Aber-

tura a partir das 12h
Dia 30 (sábado) das 9h às 

17h
Dia 31 (véspera de Ano 

novo)- das 9h às 13h
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CONSTRUTORA JOÃO PIM
Vende-se casa pronta/entrega com 100 metros 

quadrados de área construída
PREÇO DE CUSTO 

FONE (16) 9.9708-4893

Jaboticabal Adventure: 
confi ra a programação

O próximo domingo (10) 
será de muita aventura e 
emoção. A Prefeitura de Ja-
boticabal preparou o Aero-
porto Municipal para receber 
uma série de atividades, en-
tre elas, voos panorâmicos, 
trilhas, acrobacias e para-
quedismo. O Jaboticabal Ad-

venture acontecerá das 8h às 
18h.

A entrada é gratuita e tem 
atrações para todos os gos-
tos. Confi ra:

PROGRAMAÇÃO
8h - Ciclismo MTB (prova 

e passeio)
9h - Paramotores

10h – Esquadrilha da Fu-
maça (Itápolis)

10h40 – Acrobacia aérea – 
Avião Super Decatlon

11h20 - Acrobacia aérea – 
Avião Rv7

15h – Trilhas Off  Road 
(4x4)

16h - Esquadrilha da Fu-

Evento acontece no próximo dia 10, das 8h às 18h, no Aeroporto Municipal; entrada é gratuita
maça (Itápolis)

16h40 – Acrobacia aérea - 
Avião Super Decatlon

17h20 - Acrobacia aérea – 
Avião Rv7

17h30 – Paramotores
*Os saltos de paraquedas 

e os voos panorâmicos ocor-
rerão nos intervalos das apre-

sentações aéreas.

Atrações durante todo o 
dia

• Paraquedismo
• Voo Panorâmico
• Aeromodelismo
• Tour pela Unesp
• Carros antigos

• Área Kids
• Pintura facial
• Adoção de Animais
• Praça de Alimenta-

ção
• Música ao vivo
• Parkour
Mais informações pelo 

(16) 3209-3394
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CULTURA
Festival Hou-Hou Rock acontece 

neste sábado (9)

Este sábado é dia de rock e solidariedade em Ja-
boticabal. O Festival Hou-Hou Rock chega com a 
proposta de ajudar a promoção de um Natal mais 
feliz para as crianças carentes. O ingresso para as-
sistir as sete apresentações do dia serão trocados na 
hora com brinquedos novos ou usados em bom es-
tado de conservação. O evento começa às 15h, na 
Estação de Eventos Cora Coralina. 

As bandas Kolt, 2.0, Hard Four, Shot N Guns, 
Red Fever e Necrofobia confi rmaram presença. “O 
Fundo Social iniciou sua campanha de Natal e a 
colaboração dos organizadores do evento chega em 
boa hora. Todos os brinquedos serão doados para 
as famílias assistidas. Agradeço a iniciativa do ve-
reador Luís Carlos Fernandes que contribuiu para 
a realização do festival”, declara a primeira-dama 
e presidente do Fundo Social de Solidariedade, 
Adriana Hori.

Quem não tiver nenhum objeto para doação, ou 
tempo para comprar, pode pagar uma taxa de R$ 
10 que será revertido para a compra de brinquedos. 
Além dos shows, o evento conta com área de ali-
mentação cuja renda será revertida a Ong Fenix. 

Que o vinil está novamente 
na moda não é novidade para 
ninguém, tanto que na Feira 
de Disco de Vinil realizada 
em outubro a procura foi mui-
to grande.

Pensando nesse público co-
lecionador de raridades musi-
cais e mantenedores de acer-
vos em entidades, a Prefeitura 
de Jaboticabal, por meio do 
Departamento de Cultura, traz 
para Jaboticabal uma ofi cina 
de “Conservação Preventiva 
de Disco de Vinil”, que acon-
tecerá no dia 18 de dezembro, 
das 10h às 18h, no Museu 
Histórico “Aloísio de Almei-
da” de Jaboticabal.

A ofi cina é promovida pela 
Secretaria de Cultura do Es-
tado e realizada em parceria 
com o SISEM (Sistema Esta-
dual de Museus do Estado de 
São Paulo) e o MIS-SP (Mu-
seu da Imagem e do Som de 

Museu Histórico recebe ofi cina de 
conservação de disco de vinil

São Paulo). Jorge D’Angelo 
de Barros Camargo, assisten-
te de conservação do MIS-SP 
será o ofi cineiro.

Com duração de oito horas 
e totalmente gratuita, a ofi cina 
prevê uma discussão sobre os 

Sete bandas con� rmaram 
participação. Todo brinquedo 

arrecadado será destinado ao Fundo 
Social de Solidariedade

métodos e as técnicas de con-
servação preventiva de acervos 
de discos, principalmente de 
discos de vinil. “A ofi cina tem 
o objetivo de capacitar os parti-
cipantes para aplicar as técnicas 
de conservação preventiva em 

discotecas ou instituições que 
possuem esse tipo de material”, 
explica o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Mais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (16) 
3203-1126.

Teatro, Recital, Ballet e Formatura 
fecham o ano na Escola de Arte

A programação da Semana 
da Música e da Arte, promo-
vida pela Prefeitura de Jabo-
ticabal, juntamente com a Es-
cola de Arte “Prof. Francisco 
B. Marino”, encerra-se com 

apresentações de Teatro, Re-
cital, Ballet, Formatura.

As apresentações aconte-
cem no Auditório da Escola e 
a entrada é um litro de leite, 
que será destinado ao Fundo 

CONVERSÃO

Daqui a pouco, após as come-
morações festivas de “fim de ano”, 
inicia-se o comércio de ovos de 
chocolate e lojas lotam prateleiras 
com fantasias carnavalescas: uma 
escravatura perene imposta pelo 
lucro monetário.

A solidariedade fraterna é, cons-

tantemente dominada pela ganân-
cia do lucro monetário. A men-
talidade anunciada por CRISTO  
desde o estábulo de Belém foi es-
quecida e dominada pela escrava-
tura da moeda, infelizmente muitas 
vezes nas manifestações religiosas. 
O caminho proposto pelo DIVI-
NO MESTRE que veio morar 
conosco foi “penitência”, ou seja, 
“mudança radical no processo da 
vida” - “viver a religião autêntica” 
foi revelado já na simplicidade da 
“Noite de Belém”. Os mensageiros 
celestes proclamaram: “GLÓRIA 
A DEUS NA PLENITUDE DO 
VIVER! ENTÃO A FRATER-
NIDADE VENCERÁ O EGO-
ÍSMO E A ESCRAVATURA IM-
POSTA PELO VIL METAL”. 

 PROFESSOR BENÊ

BALA DE PRATA

Versículos da Bíblia 
Que todas estas pala-

vras que hoje lhe ordeno 
estejam em seu coração. 
Ensine-as com persistên-
cia a seus fi lhos. Converse 
sobre elas quando estiver 
sentado em casa, quando 
estiver andando pelo ca-
minho, quando se deitar e 
quando se levantar. 

Deuteronômio 6:6-7 

Social de Solidariedade do 
Município. A formatura da 19ª 
Turma do Curso Técnico em 
instrumento musical também 
faz parte da programação.

Confi ra a programação 

completa:
Dia 7/12 – quinta-feira – 

20h
Teatro: Espetáculo Ala 54
Entrada: 1 litro de leite
Dia 8/12 – sexta-feira – 20h
Teatro: Espetáculo Contos 

para enganar a morte
Entrada: 1 litro de leite
Dia 11/12 – segunda-feira 

- 19h
1ª Noite de Recital dos alu-

nos
Entrada: 1 litro de leite
Dia 12/12 – terça-feira - 

19h
2ª Noite de Recital dos alu-

nos
Entrada: 1 litro de leite
Dia 13/12 – quarta-feira – 

19h
Espetáculo de Ballet: Flo-

resta Encantada
Entrada: 1 litro de leite
Dia 14/12 – quinta-feira – 

19h
19ª Formatura do Curso 

Técnico em instrumento mu-
sical

Entrada gratuita
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A MARCIO RODRIGUES e  LEONARDO GOMES RODRI-
GUES, esse último na qualidade de único fi lho e herdeiro de MARIA HELENA GOMES RO-

DRIGUES, falecida aos 17/02/2016.
(Prenotação 156.292 de 25/07/2017)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Do-
cumentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida 
Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

                       FAZ SABER a Márcio Rodrigues, RG nº 184911357-SSP/SP, CPF nº 122.452.318/05, 
brasileiro, proprietário de estabelecimento comercial, e Leonardo Gomes Rodrigues, brasileiro, CPF 
nº 385.573.628/62, esse último na qualidade de único fi lho e herdeiro de Maria Helena Gomes Rodri-
gues, CPF nº 042.368.868/55, todos com o último endereço nesta cidade, na Rua São Sebastião, nú-
mero 574, apto 114, centro, que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa 
Econômica Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imobiliário nº 144440315255, 
garantido pela alienação fi duciária, registrada sob nº 05 na matrícula nº 44.585, que grava o imóvel 
situado nesta cidade, na Rua São Sebastião, número 574, apartamento 114, Condomínio Edifício 
Residencial Acapulco, centro, vem lhes notifi car para cumprimento das obrigações contratuais prin-
cipais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 45, 46, 47 e 48, apurado 
pela credora até o dia 24/07/2017, no valor total de R$12.503,79 (doze mil, quinhentos e três reais e 
setenta e nove centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança 
até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta 
intimação.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a comparecerem no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão 
efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$484,90 (quatrocentos e oitenta 
e quatro reais e noventa centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo im-
prorrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados de que o não cumprimento da obri-
gação no prazo estipulado garante à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perdem 
V.Sªs. a propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 29 de 
novembro de 2017. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

Concha Acústica recebe peça 
de teatro no domingo (10)

No próximo domin-
go, a partir das 18h, 
acontece na Concha 
Acústica “Lions Clu-
be de Jaboticabal”, a 
apresentação do espe-
táculo “Se beber, cui-
dado com o ônibus”, 
do grupo teatral Tan-
gerinas Encanadoras. 
A duração do espetá-
culo é de 50 minutos e 
a entrada é um litro de 
leite, que será destina-
do ao Fundo Social de 
Solidariedade.

O espetáculo conta 
a rotina de um bêbado 
(Dorival) que em seu 
bar favorito está sem-
pre causando proble-
mas e confusões aos 
seus amigos Paulão e 
Jeff erson, o dono e o 
garçom. Como é que 
eles vão passar este 
dia, ainda mais quando 
aparece Janice, uma 
mulher malandra e tal-
vez um pouco interes-
seira levando a querer 
roubar o bar para si 
mesma, você só vai fi -
car sabendo assistindo 
ao espetáculo.

As Tangerinas En-
canadoras - O grupo 

ATOS DA MESA

ATO DA MESA Nº 08/2017

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 343, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ex-
traordinária realizada dia 04 de dezembro de 2017, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

RESOLUÇÃO

Constitui Comissão de Assuntos Relevantes para averiguar, es-
tudar e propor soluções para os problemas relativos ao atendi-
mento na UPA- Unidade de Pronto Atendimento de Jaboticabal, 
e dá outras providências.

Autoria: Ednei Valencio

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Assuntos Relevantes para averiguar, estudar e propor soluções 
para os problemas relativos ao atendimento na UPA- Unidade de Pronto Atendimento de Jaboticabal.

Parágrafo único. Os trabalhos da Comissão serão realizados mediante a promoção de audiências 
públicas com especialistas, autoridades e representantes dos diferentes seguimentos da sociedade civil, 
bem como pela elaboração de estudos por seus membros e colaboradores, os quais deverão contemplar 
um diagnóstico preciso dos problemas relativos ao atendimento na UPA - Unidade de Pronto Atendimento de 
Jaboticabal-SP.

Art. 2º A Comissão de que trata esta resolução será constituída por 05 (cinco) membros e terá o prazo 
de funcionamento de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Jaboticabal, 05 de dezembro de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 05 
de dezembro de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 850/2017)
(Projeto de Resolução nº 07/2017) 

EDITAIS E EXTRATOS

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2.017 - Contratação da Prestação de Serviços de Gerenciamento do 
Abastecimento de Combustíveis nos Veículos da Câmara Municipal de Jaboticabal, com disponibilização de 
rede credenciada de Postos de Combustíveis, por meio de implantação e operação de sistema informatizado 
e integrado com utilização de Cartão Micro Processado, cujas especificações técnicas e quantitativas encon-
tram-se descritas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

O edital retificado está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas 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 (CREDENCIAMENTO): Dia 21/12/2017, até às 14:00 horas.
INÍCIO DA SESSÃO: Dia 21/12/2017, após o término do credenciamento, na Sala de Reuniões da 

Câmara Municipal de Jaboticabal.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

 

 
 

 

ATO DA MESA Nº 08/2017 
 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL, de Jaboticabal, 
com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 17 de seu Regimento 
Interno, determina:  

 
Art. 1º Fica a Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Jaboticabal, 

após expedição de Decreto do Executivo, autorizada a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais), para suprir a seguinte dotação do orçamento vigente: 

 

 

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos de Anulação 
parcial de dotações da Câmara Municipal, constantes do orçamento vigente, no valor de R$ 715.000,00 
(setecentos e quinze mil reais), assim especificadas:  

 

 

Art. 3º O presente ato entra em vigor após a publicação de Decreto do Executivo, 
expedido de acordo com a Legislação em vigor. 

 
Jaboticabal, 21 de novembro de 2017. 

 
CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH 

PRESIDENTE 
 

EDNEI VALENCIO 
VICE-PRESIDENTE 

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
1º SECRETÁRIO 

DANIEL RODRIGUES 
2º SECRETÁRIO 

 

C Ó D I G O S Especificação Valor
Local Nat da Desp Classif. Func.
01 CÂMARA MUNICIPAL
01.01 Corpo Legislativo

3.1.90.11.00 01.031.0001.2.001 Venctos e Vant Fixas Pes.Civil 565.000,00R$  
3.3.90.11.00 01.031.0001.2.002 Venctos e Vant Fixas Pes.Civil 130.000,00R$  
3.3.91.13.00 01.031.0001.2.001 Obrigações Patronais 20.000,00R$    

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 715.000,00R$  

C Ó D I G O S Descrição Valor
Local Cat Econ Classif. Func.
01 CÂMARA MUNICIPAL
01.01   Corpo Legislativo

3.1.90.13.00 01.031.0001.2.001 Obrigacoes Patronais 29.000,00R$    
3.1.91.13.00 01.031.0001.2.001 Obrigacoes Patronais - RPPS 7.000,00R$       
3.3.90.30.00 01.031.0001.2.001 Material de Consumo 405.000,00R$  
3.3.90.33.00 01.031.0001.2.001 Passagens e desp c/Locomoção 80.000,00R$    
3.3.90.35.00 01.031.0001.2.001 Serviços de Consultoria 30.000,00R$    
3.3.90.36.00 01.031.0001.2.001 Outros Serv Terc Pes.Fisica 9.000,00R$       
3.3.90.92.00 01.031.0001.2.001 Desp de Exerc Anteriores 8.000,00R$       
3.3.91.39.00 01.031.0001.2.001 Outros Serv Terc Pes.Juridica 3.000,00R$       
4.4.90.51.00 01.031.0001.2.001 Obras e Instalações 100.000,00R$  
4.4.90.52.00 01.031.0001.2.001 Equip e Material Permanente 44.000,00R$    

TOTAL DAS ANULAÇÕES 715.000,00R$  

é genuinamente jabo-
ticabalense, formado 
com uma nova safra 
de jovens talentos, 
tem 7 integrantes, 
entre atores e produ-
ção. Surgiu há cerca 
de um ano, quando a 
ideia de três amigos 
Breno, Paulo Eduar-
do e Pedro começou 
a tomar corpo com a 
união de um pessoal 

para fazer jogos de 
improviso, exercí-
cios cênicos e tudo 
mais. Com isso ou-
tros amigos foram 
chegando e formou-
-se o Tangerinas En-
canadoras. O enredo 
mistura fatos reais 
com ficção e é uma 
boa pedida para um 
fim de tarde/início 
de noite de domingo.
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Hori entrega motos 0km, uniformes e equipamentos 
para agentes de trânsito

Vice-prefeito, Vitório de Simoni, também participou da cerimônia; prioridade é reeducar motoristas e punir quem não respeita a vida

Os agentes receberam, na 
sexta-feira (08), novos e mo-
dernos equipamentos para 
monitorar o trânsito de Jabo-
ticabal. Nos últimos meses, 
a Prefeitura vem promoven-
do  campanhas publicitárias e 
uma série de atividades edu-
cativas, nas escolas e nas ruas. 
Blitz educativas passaram a 
ser rotina na cidade. 

Cada agente recebeu cin-
co conjuntos, com uniformes 
para as diferentes estações 
do ano. Equipamentos de se-
gurança vão garantir mais 
tranquilidade nas ocorrências 
do dia-a-dia. “São três novas 
motos, modernas e potentes. 
Nosso foco é educar para um 
trânsito mais seguro, mas de-
vemos ser fi rmes com quem 
coloca a vida das pessoas em 
perigo. Semana que vem va-
mos iniciar uma grande cam-
panha sobre a Lei Seca, por 
exemplo. Educar é prioridade 

máxima, mas às vezes é ne-
cessário corrrigir os absurdos 
e desmandos do trânsito para 
evitar acidentes”, afi rma o 
prefeito José Carlos Hori.

Os veículos zero quilôme-
tro vão substituir as antigos, 
gerando economia de com-
bustível. “O departamento 
desempenha um papel vital na 
cidade e, há anos, merecia um 
atenção especial, principal-
mente para trabalhar a preven-
ção. Nosso diretor, João Mar-
tins, tem trabalho muito neste 
sentido, com várias atividades 
educativas”, diz o vice-prefei-
to, Vitório de Simoni.

Os agentes receberão capa-
cetes, motos, joelheiras, co-
letes, luvas, calças, camisas, 
bonês, botas, cintos especiais 
e casacos para chuva e sol. “É 
uma conquista para a categoria, 
que trará mais segurança aos 
trabalhadores e à população em 
geral”, fi naliza João Martins.

Prefeito Hori abre as festividades de 
fi m de ano em Jaboticabal

Parada de Natal marcou a chegada do Papai Noel
Nem mesmo o tempo 

nublado impediu os jabo-
ticabalenses de compare-
cerem ao centro da cidade 
para prestigiar a 5ª edição 
da Parada de Natal. A noi-
te de quinta-feira (7) foi de 
bastante alegria com a apre-

sentação de bandas, fanfar-
ras e demais simpatizantes 
do evento, na Rua Rui Bar-
bosa. Para coroar o evento, 
o prefeito José Carlos Hori 
recebeu o Papai Noel na 
Praça Nove de Julho.

“O que me deixou mais 

feliz foi ver a presença e o 
envolvimento das famílias. 
A magia do Natal é algo 
espetacular. Quero parabe-
nizar e agradecer a todos 

os envolvidos na realização 
da Parada de Natal por tra-
zer essa alegria contagian-
te que foi proporcionada a 
todos nós nessa noite”, co-

mentou Hori.
A 5ª Parada de Natal foi 

realizada em parceria en-
tre Prefeitura Municipal, 
Associação Comercial, 

Industrial e Agronegócio 
de Jaboticabal – ACIAJA, 
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas – CDL, Sincomércio 
e Senac.




