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Com inauguração de árvore de Natal, 
prefeitura entrega praça revitalizada 
para o fi nal de ano em Jaboticabal

Há muito tempo a 
Praça Dr. Joaquim Ba-
tista não era palco de 
tantas fotos e víde-
os. Famílias, casais e 
amigos se posiciona-
vam para encontrar o 
melhor ângulo e fazer 
uma selfi e com a ár-
vore de Natal de 15 
metros ao fundo. A 
noite de quinta-feira 
(14) marcou a inaugu-
ração do artigo nata-
lino e a conclusão da 
revitalização da pra-
ça.

Era por volta das 
20h quando o prefei-
to José Carlos Hori e a 
primeira-dama Adria-
na Hori fi zeram o 
acendimento da árvo-
re sob os olhares da 
população, que com-
pareceu em bom nú-
mero. Além da altura, 
o que também chama 
a atenção no artigo é 
o fato dele ser girató-
rio.

Famílias compareceram em bom número para conferir de perto a novidade

Jaboticabal Adventure é sucesso e reúne milhares 
de pessoas ao aeroporto municipal

O fi nal de ano está sendo inesquecível 
para Jaboticabal. Após a abertura das 
festividades no centro da cidade, com 
a chegada do Papai Noel, e o resgate da 
praça Dr. Joaquim Batista, o último do-
mingo (10) reservou mais um momento 
especial. O aeroporto da cidade recebeu 
muita gente para o Jaboticabal Adventu-
re, evento repleto de atrações e aventura 
para toda a família e amigos.

Evento reuniu famílias 
e amigos em um dia 

cheio de atrações
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Premiação nacional da 12ª edição 
do Prêmio Itaú-Unicef

Mercado Municipal fi cará aberto até às 22h a 
partir de segunda-feira

Prazo para pesagem do Bolsa Família é 
prorrogado até 22 de dezembro

Projeto Dentista Empreendedor 
recebe inscrições até sexta (15)

Com a proximidade 
das festas natalinas, o 
Mercado Municipal de 
Jaboticabal informa 
que a partir de 18 de 
dezembro, passa a 
funcionar até as 22h.

Não comparecimento 
poderá implicar perda 
do benefício

Interessados devem 
entrar em contato com 
o posto do Sebrae Aqui, 
no Paço Municipal

Inscrições devem ser 
feitas no site www.
institutoindec.com.br. 

Aconteceu no último 
dia 11/12, a premiação 
nacional da 12ª edição 
do Prêmio Itaú-Unicef. 
O evento que aconteceu 
no Auditório Ibirapuera, 
visa divulgar os ganha-
dores deste programa 
que objetiva reconhecer, 
estimular e dar visibili-
dade ao trabalho em par-
ceria de OSCs e escolas 
públicas, para a educa-
ção integral de crianças, 
adolescentes e jovens 
brasileiros.

A presidente da ONG 
Amor Solidário e o co-
ordenador do projeto 
Flávio Rogério Luz, es-
tiveram na premiação. 
A ONG Amor Solidário, 
mais uma vez fi ca entre 
os projetos semifi nalis-
tas. A parceria da entida-
de com a escola estadu-
al Antônio José Pedroso 
tem gerado frutos, são 
dezenas de adolescen-
tes que desenvolvem 
atividades na ofi cina de 
Capoeira. A Educação 
Integral não ocorre so-

mente com o aumento 
das horas que o estudan-
te permanece na escola. 
Faz-se necessário um 
projeto que contemple 
atividades que estejam 

“Os frequentadores 
terão mais tempo para 
aproveitar as opções en-
contradas nas bancas e 
lojas existentes. Convi-
do a população a apro-
veitar e prestigiar o nos-
so ‘mercadão’ nos dias 
que antecedem o Natal”, 
afirma o secretário in-

Os benefi ciários do pro-
grama Bolsa Família ga-
nharam um prazo extra 

O Sebrae Aqui, de Jaboti-
cabal, oferece até sexta-
-feira (15) uma oportu-
nidade valiosa para os 
profi ssionais de odonto-
logia. O projeto Dentista 
Empreendedor 2018 pre-
tende ajudar o profi ssio-

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

integralizadas, a fi m de 
que os alunos constru-
am conhecimento de 
forma signifi cativa. Este 
é o objetivo desta parce-
ria.

terino de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, José Carlos 
Abreu.

Inscrições para processo seletivo para 
professores continuam até 17 de dezembro

A Secretaria Municipal de 
Educação informa que as 
inscrições para o proces-
so seletivo para contrata-
ção de educadores termi-
na em 17 de dezembro. 
São oferecidas vagas para 
professor de Creche, de 
Educação Básica I e II - 
artes, ciências, educação 
física, geografi a, história, 
inglês, matemática e por-
tuguês. A taxa de inscri-
ção é de R$ 70.
“Os interessados não po-
dem deixar para a última 
hora. É importante en-
trar no site do instituto 
e confi rmar presença em 
nosso processo seletivo. 

FIQUE SABENDO

Também oriento a pagar 
a taxa com antecedência 
para evitar transtornos 
que eventualmente po-
dem acontecer”, afi rma o 
secretário de Administra-
ção, José Vantini Júnior 
(Tidula).
As provas acontecem 
no dia 14 de janeiro de 
2018. O salário para pro-
fessor de creche é de R$ 
2.298,80, da educação bá-
sica I de R$ 17,13 h/a e da 

educação básica II de R$ 
19,87 h/a. 
Mais informações no site 
http://www.jaboticabal.
sp.gov.br/2010/index.
php/concurso/ver/362/
edital-de-abertura-proces-
so-seletivo-n01-2017-fi-
nal. O cronograma pode-
rá sofrer alterações pela 
Comissão Organizadora 
do Processo Seletivo. Mais 
informações pelo telefone 
(16) 3209-3315.

para se apresentar à uni-
dade de saúde e realizar 
a pesagem que garante a 
continuidade do benefí-
cio. O prazo que venceria 
nesta quarta-feira (13) foi 
prorrogado para o dia 22. 

“Muita gente ainda não 
compareceu e pode fi car 

sem o benefício. Por isso, 
teremos mais esses dias 
e montamos um posto de 
atendimento no Posto de 
Saúde para facilitar ainda 
mais. Vale lembrar que os 
CIAF continuam realizan-
do o procedimento”, des-
taca a secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

Documentos necessá-
rios – Os benefi ciários de-
vem apresentar o Cartão 
do Bolsa Família do res-
ponsável e Carteira Nacio-
nal de Vacinação de todos 
os membros da família. 
Crianças e adolescentes 
de 0 a 15 anos passarão 
por pesagem, tiragem de 
medidas e receberão o 
acompanhamento da car-
teira de vacinação.

Mais informações pelo 
(16) 3209-1500.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do Mercado Munici-
pal é (16) 3203-4528.  

nal a melhor a gestão do 
seu negócio com estraté-
gias e métodos de traba-
lho efi cazes.
Os interessados devem 
entrar em contato com o 
posto de atendimento do 
Sebrae, localizado no Paço 
Municipal. O telefone é o 
(16) 3203-3398. “As vagas 
são limitadas e o prazo 
está perto do fi m. Compe-
tências como planejamen-

to, motivação de equipe, 
atendimento ao cliente, 
marketing e fi nanceiro se-
rão trabalhadas”, explica 
a diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.
O Dentista Empreendedor 
2018 é fruto de parceria 
entre Sebrae Aqui, Prefei-
tura de Jaboticabal e APCD 
– Associação Paulista de 
Cirurgiões Dentistas.

SACERDOTES CASADOS

Questão que não se restringe a 
mera situação disciplinar da “co-
munidade religiosa católica”.

A escassez crônica de sacer-
dotes católicos, talvez em futuro 
próximo poderá conduzir a uma 
refl exão profunda sobre o tema 
intitulado: CRISTO curando a 
“sogra de Pedro”. Ela estava aca-
mada e seu genro estava em mis-
são; mas o MESTRE prestou-lhe 
auxílio, devolvendo-lhe a saúde.

Recentemente, em 2015, na 

 PROFESSOR BENÊ

região missionária da Amazônia, 
milhões de “balizados” fi caram 
privados da liturgia eucarística 
por falta de sacerdotes.

O “celibato” pode ser refl e-
tido com maior razão, em que 
oramos: “enviai, SENHOR, ope-
rários para vosso messé.

Ainda hoje, há regiões em que 
a disciplina celibatária é limita-

da pelo “voluntário” do ministro 
eclesiástico. Crê-se que o motivo 
não seja limitado pela decisão de 
que “segue” o comportamento de 
CRISTO.

Será que não rezamos inuti-
mente: “Enviai SENHOR, ser-
vidores para vossa messé, pois a 
messé é grande e tanto carece de 
agricultores”!
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Começa recapeamento de trechos da 
avenida José da Costa

Seguindo o cronograma 
de recapeamentos inicia-
do no último mês, a Pre-
feitura de Jaboticabal atua 
na pavimentação de tre-
chos da avenida José da 
Costa, no bairro da Apare-
cida.

Nesta primeira etapa, a 
Avenida Pintos, Avenida 
Paulino Braga, Rua Dr Lo-
cke, Rua Gustavo Stark, 
Rua Djalma Aleixo de Sou-
za, Rua Silvestre Faifer em 
Córrego Rico já foram be-
nefi ciados pela operação.

“Recebemos recursos 
do então deputado e atual 
prefeito de Ribeirão Pre-
to, Duarte Nogueira, que 
estão sendo investidos 
nesta primeira etapa de 

Engenheiro do desenvolvimento

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

A VIDA É UMA ETERNA VIAGEM

Transformar em realidade 
ideias que mudam para me-
lhor a vida das pessoas não é 
tarefa fácil, por isso o Dia do 
Engenheiro, 11 de dezembro. 
Comemorá-lo é lembrar a im-
portância desses profi ssio-
nais. Como engenheiro for-
mado pela Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo 
(Poli-USP), tenho orgulho de 

edifi cação, um pequeno erro 
nos cálculos poderia colocar 
a vida de muitas pessoas em 
perigo.

Estamos inseridos nas 
mais diversas áreas, da quí-
mica ao campo, passando 
pela energia e pela agricul-
tura, aplicando os melhores 
ensinamentos que apren-
demos ao longo dos anos 
dentro e fora da faculdade. 
A engenharia cria vida, cons-
trói esperanças e edifi ca sen-
timentos nos mais diversos 
setores.

É uma profi ssão essencial 
para que nossa agricultura 
continue pujante e motivo de 
orgulho. O engenheiro agrô-
nomo é o responsável por 
orientar o produtor rural so-
bre como aumentar sua pro-
dutividade, sustentabilidade 
e renda com soluções cons-
truídas com conhecimento 
técnico aliado à vivência no 
campo.

São os grandes parceiros 

cessários para vencermos as 
duvidas, aparecer a luz para 
clarear os caminhos longos e 
tortuosos, com atalhos, cur-
vas que demoram para chegar 
a um  fi m. São sonhos inaca-
bados, fantasias que iludem 
para depois nascerem as rea-
lidades.     

TUDO PODE MUDAR NO 
PERCURSO

A vida traz altos e baixos, 
luzes e trevas, ódio e amor, or-
gulho e humildade, egoísmo e 
a prática de ajuda a todos os 
que procuram fazer doações, 
dando de graça o que de graça 
recebemos, amando e perdo-
ando, como lei maior, que nos 
fortifi ca com as energias, que 
somam, para nascerem as fon-
tes criadoras, de marco de es-
peranças iluminadas pela luz 
da verdade, da imensa von-
tade de sermos felizes, hoje, 
amanhã e sempre.     

TUDO NASCE COM O TEM-

integrar esta categoria que 
constrói as bases do Brasil.

O Dia do Engenheiro sur-
giu a partir do Decreto de Lei 
nº 23.569, de 11 de dezem-
bro de 1933, que regulamen-
ta e ofi cializa as profi ssões 
de Engenheiro, Arquiteto e 
Agrimensor no Brasil. São os 
profi ssionais do desenvolvi-
mento.

O engenheiro civil é, de 
longe, o profi ssional mais 
importante quando o assun-
to é estrutura. Habilitado a 
lidar com projetos e constru-
ções de edifícios, estradas, 
túneis, metrôs, barragens, 
portos, aeroportos e até usi-
nas de geração de energia e 
garantir as construções dos 
lares brasileiros.

O engenheiro é quem ali-
cerça as ideias para que elas 
sejam fi rmes, fortes e pos-
síveis de serem realizadas, 
também, é responsável pela 
segurança dos indivíduos 
envolvidos nas atividades de 

Caminhamos às vezes sem 
rumo, outras com o certo, al-
guns duvidosos, muitos sem 
esperança, diversos procuran-
do acreditar que precisamos  
crer em DEUS E AMAR JESUS. 
Os momentos  são longos, as 
dúvidas persistem, a falta de 
fé cria problemas, os cami-
nhos se cruzam, os encontros 
trazem afi nidades e atrações. 
São eternas, o amor persiste e 
a reforma íntima exige trans-
formações e poderes, que 
aparecem com  recursos ne-

do produtor rural porque 
acompanham a atividade 
desde a preparação da terra 
até o escoamento da produ-
ção. Constroem uma ponte 
entre as tecnologias e inova-
ções geradas pelos órgãos de 
pesquisa e sua aplicação prá-
tica, rendendo bons resulta-
dos e atualizando o agricul-
tor.

Nos países emergentes, 
como o Brasil, a Engenharia 
se mostra indispensável para 
a ampliação da infraestrutu-
ra, para a melhoria na quali-
dade de serviços prestados à 
sociedade e para a resolução 
de problemas de caráter eco-
nômico e social.

Inserindo esta atuação 
profi ssional na realidade 
atual, em um Brasil que ain-
da patina para sair da crise, 
são os engenheiros os res-
ponsáveis por garantir segu-
rança aos necessários inves-
timentos em infraestrutura. 
Nenhum investidor quer ver 

PO, NAS VIDAS ETERNAS DO 
ESPÍRITO

AS VITÓRIAS APARECEM... 
AS DERROTAS TAMBÉM 

Vencedores e derrotados se 
encontram numa luta, talvez 
desigual ou igual,  trazendo 
conseqüências que são limi-
tadas pelo nível de evolução, 
aparecendo como ponto posi-
tivo o conhecimento, a instru-
ção e vontade de servir, para 
ser servido, de amar para ser 
amado. Nascemos  para a vida 
eterna do espírito. A humilda-
de é condição necessária para 
servir de base e de alicerce 
para a construção do lar, da 
esperança e o mundo eterno 
do amor. Sonhamos com tudo, 
vitórias e derrotas, acertos e 
desacertos, onde muita coisa 
depende de nós e outras não, 
são as fagulhas que se des-
prendem do vazio, da derrota 
e repleto das vitórias.      

O AGORA TEM UM LEMA DE 

seus recursos ruírem em 
uma obra malfeita, em um 
planejamento mal defi nido.

Esta é apenas uma das 
várias importantes funções 
exercidas pela engenharia: 
realizar soluções que não 
apenas melhoram tráfego, 
produtividade e a vida das 
pessoas, mas também garan-
te confi abilidade para a reto-
mada econômica tão urgente 
ao País.

Ao atrair investimentos 
em infraestrutura para es-
coamento e exportação da 
produção agrícola, mobili-
dade humana e conforto e 
segurança das pessoas, a en-
genharia se torna uma mola 
propulsora da atividade eco-
nômica. É um setor dinâmico 
que gera empregos, sendo o 
termômetro da economia o 
nível de empregabilidade na 
construção civil, por exem-
plo.

São homens e mulheres 
que merecem nosso respeito 

DO OUTRO LADO

Pr. Anastácio Martins

Quando os fi lhos de Israel 
saíram do Egito, eles fi caram 
de frente ao Mar Vermelho e 

nhuma resposta. Mas Deus é 
fi el! Que nunca nos abonado-
na, nem nos desampara. As-
sim como os fi lhos de Israel 
estavam em grande aperto, 
Moisés começou a orar ao 
Senhor e o Senhor lhe disse: 
Moisés: Ordenar ao povo que 
marchem, estende o seu caja-
do e o Mar se abrirá. E assim 
aconteceu, e todos passaram 
para o outro lado, são e sal-
vos. Miriam com as outras 
mulheres, pegaram tamboris 
e louvaram ao Senhor. Isto 

com muito medo, porque Fa-
raó e seus exércitos estavam 
atrás deles. Eles não tinham 
nenhuma saída, fi caram apa-
vorados sem saber o que fa-
zer. Muitas vezes isso aconte-
ce conosco, quando estamos 
enfrentando uma situação 
difícil. Parece que todos nos 
abandonam, os amigos não 
querem nem saber, fi camos 
completamente sozinhos e 
sem esperança, começamos 
a nos perguntar: onde foi 
que eu errei? Não temos ne-

é, fi zeram uma grande festa. 
Deus mostrou para eles que 
Ele era e é o Deus do impossí-
vel. Se você clamar ao Senhor 
em oração, Ele lhe dirá tudo o 
que você deve fazer para pas-
sar para outro lado. Por mais 
que o inimigo lhe ameaça ou 
tente fazer você desistir, para 
você não passar para o outro 
lado, não desanime, porque 
ele sabe que do outro lado, 
estão todas as bênçãos de 
Deus para a sua vida. O inimi-
go pode até tentar, mas o Se-

nhor teu Deus estará sempre 
pronto para lhe dar a vitória! 
Podem confi ar, os fi lhos de Is-
rael confi aram e desfrutaram 
de todas as bênçãos. Não fi -
que aí parado, com medo ou 
reclamando, siga em frente 
e não pare, mesmo que tudo 
esteja dando errado e tudo 
pareça que não tem mais jei-
to, não desista, assim como o 
Senhor abriu o Mar, Ele abrirá 
todas as portas que o inimi-
go tem fechado na sua vida. 
Lembre-se Ele é o Deus do 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

impossível e não existe nada 
que Ele não possa fazer. Você 
passará para ao outro lado,  
louvará o Senhor com toda a 
sua força e todos estarão com 
você e dirão: Grande é o Se-
nhor teu Deus!  (Leia Mateus 
5:8). Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZET FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com 

e aplauso por dedicarem a 
sua vida a cuidar do próximo, 
a pensar em melhorar a vida 
do outro. Por isso não pode 
ser vista como uma profi ssão 
exata, sem sentimentos, cal-
cada em números. Cálculos 
e estudos existem, são ne-
cessários e garantem a boa 
execução da obra, mas sem 
sentimento nenhum trabalho 
frutifi ca.

Em cada tijolo, em cada 
projeto, em cada pedaço de 
terra, em cada colheita o en-
genheiro coloca seu coração 
ao pensar além do papel, ao 
considerar o lado humano de 
quem irá utilizar aquela obra 
sobre a qual ele se debruça, 
em quem irá se alimentar a 
partir da produção agrícola, 
em quem utilizará os solos 
para produzir energia ou di-
rigir veículos.

Parabéns aos engenheiros, 
profi ssionais do desenvolvi-
mento!  

CERTEZAS, O AMANHÃ ESTA-
RÁ GRAVADO NA PUREZA DO 
CORAÇÃO. O FUTURO SERÁ 
UM DEGRAU   QUE ESTARÁ 
SUBINDO A ESCADA DA ESPE-
RANÇA, LIMITADA PELO TEM-
PO, DENTRO DA DÚVIDA DE 
SERMOS FELIZES, SEGUIRMOS 
OS DITADOS DA BOA NOVA, 
QUE ABRIRÁ CAMINHOS DE 
LUZES, ILUMINADAS PELO 
AMOR E PERDÃO.            

Vivemos sonhando, procu-
rando, para sermos hoje, me-
lhores que ontem. E amanhã, 
realizadores das promessas 
realizadas, das lembranças 
acumuladas, das saudades 
sentidas, relacionadas com o 
coração no bem, na caridade 
e na fraterna sabedoria, vin-
culadas no amor e no perdão.             

SOMOS DEVEDORES 
Caminhamos para a reabili-

tação. Temos que trabalhar para 
conquistarmos vitórias e subir-
mos na hierarquia de valores.

Talões da Campanha APAE-2017
que foram extraviados:

Talão nº 121 - bilhetes ( 1201 a 1210; 30201 a 30210 e 59201 
a 59210)

Talão nº 131 - bilhetes ( 1301 a 1310; 30301 a 30310 e 59301 
a 59310)

Talão nº 181 - bilhetes ( 1801 a 1810; 30801 a 30810 e 59801 
a 59810)

Talão nº 1871- bilhetes ( 19751 a 19775; 48751 a 48775 e 
77751 a 77775)

Talão - 1858 -(19426 a 19450; 48426 a 48450 e 77426 a 
77450)

Talão - 214 ( 5 bilhetes - 2131 a 2135; 31131 a 31135 e 60131 
a 60135)

 a.) - APAE de Jaboticabal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A MARCIO RODRIGUES e 
LEONARDO GOMES RODRIGUES, esse último na quali-
dade de único fi  lho e herdeiro de MARIA HELENA GOMES 

RODRIGUES,
falecida aos 17/02/2016.

(Prenotação 156.292 de 25/07/2017)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi  cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca 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 estabelecimen-
to comercial, e Leonardo Gomes Rodrigues, brasileiro, CPF nº 
385.573.628/62, esse último na qualidade de único fi  lho e herdei-
ro de Maria Helena Gomes Rodrigues, CPF nº 042.368.868/55, 
todos com o último endereço nesta cidade, na Rua São Sebastião, 
número

574, apto 114, centro, que nos termos do artigo 26 da Lei nº 
9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômica Federal, cre-
dora 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 nes-
ta cidade, na Rua São Sebastião, número 574, apartamento 114, 
Condomínio Edifício Residencial Acapulco, centro, vem lhes no-
tifi  car para cumprimento das obrigações contratuais principais 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 se-
tenta e nove centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros 
de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamen-
to, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo 
desta intimação.

Assim fi  cam V.Sªs. NOTIFICADOS a comparecerem no Car-
tório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, lo-
calizado 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 improrrogável de 15 (quinze) dias, 
contados a partir desta data.

Nesta oportunidade fi  cam V.Sªs. cientifi  cados de que o não 
cumprimento da obrigação 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

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

recapeamento. Além des-
se trabalho, outros pontos 
da cidade estão recebendo 
o tapa-buraco, que contri-
bui para a manutenção de 
nossa malha viária”, afi r-
ma o prefeito José Carlos 
Hori.

Serão quase R$ 1,7 mi-
lhão investidos em pavi-
mentação. “Planejamos 
mais etapas para que 
outras partes da cidade 
sejam benefi ciadas. Paga-
mos hoje pelo tempo que 
as novas vias públicas fi -
caram sem a manutenção 
adequada, mas estamos 
trabalhando para con-
quistar os recursos neces-
sários”, fi naliza o prefeito 
José Carlos Hori.
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CULTURA
Participando de campanha estadual, 
Museu Histórico promoveu encontro

Escola de Arte desenvolve as últimas 
atividades do ano

Festival Ho-Ho Rock arrecada mais de 
500 brinquedos

No último dia 9 de 
dezembro, o Museu 
Histórico Aloísio de Al-
meida de Jaboticabal, 
abriu suas portas para 
a campanha “Sonhar 
o Mundo”, uma reali-
zação da Secretaria de 
Cultura do Estado de 
São Paulo em parceria 
com os museus estadu-
ais e demais museus, 
para comemorar o Dia 
Internacional dos Di-
reitos Humanos, cele-
brado dia 12 de dezem-
bro.

O tema deste ano foi 
“Solidariedade derru-
bando muros” e contou 
com uma programação 
ampla e diversifi cada 
de ações e atividades 
culturais nos museus 
de São Paulo.

Em Jaboticabal, o en-
contro cultural foi di-
vidido entre palestra e 
roda de capoeira reali-

As atividades da 
Escola de Arte “Prof. 
Francisco B. Marino” 
em 2017, estão chegan-
do ao fi nal. Fechando a 
agenda da Semana de 
Música e Arte, a esco-
la realizou os recitais 
de música dos alunos 
na segunda-feira (11) e 
também na terça-feira 
(12), com início às 19h. 
A entrada, um litro de 
leite. 

Na quarta-feira (13) 
foi a vez das alunas do 
Ballet, com o espetácu-
lo “Floresta Encantada” 
às 19h. A entrada, um 
litro de leite e a abertu-
ra teve a apresentação 
dos alunos de Dança de 
Salão. Na quinta-feira 
(14), aconteceu a for-
matura da 19ª turma do 

Sábado foi dia de rock 
em Jaboticabal. Bandas 
locais e da região parti-
ciparam do 1º Festival 
Ho-Ho Rock. Além de 
reunir um público ani-
mado, o festival tinha 
uma boa causa: os orga-
nizadores trocaram os 
ingressos por brinque-
dos que foram doados 
ao Fundo Social de Soli-
dariedade.

Além disso, toda ren-
da da praça de alimen-
tação foi destinada às 
ações fi lantrópicas da 
ONG Fenix. “Mais uma 
vez Jaboticabal deu um 
exemplo de solidarieda-
de. Toda galera do rock 
que esteve presente 
contribuiu com a nos-
sa campanha, garantin-
do um Natal mais feliz 
para centenas de crian-

zada pelo contramestre 
Guarda Costa da Asso-
ciação Cultural Ginga 
que Educa, que partici-
pou com integrantes da 
associação.

Sonhar o Mundo

Curso Técnico em ins-
trumento musical, às 
19h, com entrada fran-
ca.

Rematrículas e Novas 
Matrículas

A direção da Escola 

Recital, Ballet e Formatura fazem parte da programação

Público acompanhou a apresentação das sete bandas participantes e colaborou com a 
campanha de fi nal de ano do Fundo Social de Solidariedade

A campanha “Sonhar 
o Mundo” está em sua 
9ª edição, mas somen-
te esse ano que outros 
museus, além dos esta-
duais, foram convida-
dos a participar, para 

de Arte informa ainda 
que o período de rema-
trícula para os alunos 
que já fazem parte da 
escola vai de 11/12 até 
o dia 29/12, das 8h às 
17h. As novas matrícu-

que todas as institui-
ções pudessem contri-
buir com o respeito à 
diversidade cultural e 
combatendo o precon-
ceito, a discriminação e 
a violência.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
Nº 01/2015

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso de suas atribuições, vem 
CONVOCAR a candidata classificada em 4º (quarto) lugar no cargo 
de ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, do Concurso 
Público nº 01/2015 deste Poder, a senhora VIRGINIA APARECIDA 
ANTONINO, portadora do RG nº 30.563.322-3/SP, em razão do desin-
teresse da candidata classificada em 3º (terceiro) lugar e decorrido o 
prazo para apresentação da documentação.

A candidata convocada deverá apresentar-se no Departamento 
de Administração e Recursos Humanos da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, sito a Rua Barão do Rio Branco nº 765, centro, Jaboticabal-SP, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do telegrama 
ou publicação deste Edital, de segunda a sexta-feira, das 7:30h as 
11:30h ou das 13:00h as 17:00h, para entregar os documentos neces-
sários para a respectiva admissão. 

Informamos que o não comparecimento no período supracitado 
configura o desinteresse pelo cargo.

Jaboticabal, 14 de dezembro de 2017.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 06/2017  

A Presidência da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, de conformidade com o artigo 49 do 
Regimento Interno deste Poder Legislativo e a 
indicação das Bancadas dos Partidos Políticos 
estabelece as Comissões Permanentes.

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

1 - Ademilson Aparecido Servidone - PRESIDENTE 
2 - Paulo Henrique Silva dos Santos 
3 - Wilson Aparecido dos Santos 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

1 - Roberto Luís Ariki - PRESIDENTE 
2 - Carmo Jorge Marques Reino 
3 - Uilson José de Miranda 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS 
E ATIVIDADES PRIVADAS

1 - João Bassi - PRESIDENTE 
2 - Samuel Cesar Scarpim da Cunha 
3 - Daniel Gonçalves Rodrigues 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, 
LAZER E MEIO AMBIENTE

1 - Samuel Cesar Scarpim da Cunha - PRESIDENTE 
2 - Roberto Luís Ariki 
3 - Daniel Gonçalves Rodrigues 

COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

1 - Aparecida de Jesus Souza Dias - PRESIDENTE 
2 - Luís Carlos Fernandes 
3 - Uilson José de Miranda 

COMISSÃO DE ÉTICA

1 - Luís Carlos Fernandes - PRESIDENTE 
2 - Paulo Henrique Silva dos Santos 
3 - Samuel Cesar Scarpim da Cunha 
4 - Roberto Luís Ariki 
5 - João Bassi 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

1 - Aparecida de Jesus Souza Dias - PRESIDENTE 
2 - Ademilson Aparecido Servidone 
3 - Ednei Aparecido Valencio 
4 - Daniel Gonçalves Rodrigues 
5 - Wilson Aparecido dos Santos 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, 
GERAÇÃO DE EMPREGO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRONEGÓCIO E TURISMO

1 - Ednei Aparecido Valencio - PRESIDENTE 
2 - João Bassi 
3 - Carmo Jorge Marques Reino 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

1 - Ednei Aparecido Valencio - PRESIDENTE 
2 - Ademilson Aparecido Servidone 
3 - Roberto Luís Ariki 

COMISSÃO DO PLANO DIRETOR

1 - Paulo Henrique Silva dos Santos - PRESIDENTE 
2 - Luís Carlos Fernandes 
3 - João Bassi 

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

1 - Luís Carlos Fernandes - PRESIDENTE 
2 - Carmo Jorge Marques Reino 
3 - Uilson José de Miranda 

Jaboticabal, 14 de dezembro de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

las começam a ser rece-
bidas a partir do dia 15 
de janeiro de 2018.

Mais informações po-
derão ser obtidas pelo 
telefone (16) 3202-9161 
e 3202-8561.

ças. Não posso deixar 
de agradecer todo em-
penho do vereador Luís 
Carlos Fernandes que, 
junto com o seu fi lho, 
organizaram o festi-
val”, declara a primeira-
-dama e presidente do 
Fundo Social de Solida-

riedade, Adriana Hori.
As bandas Kolt, 2.0, 

Hard Four, Shot N 
Guns, Red Fever, Ami-
nas a Trois e Necrofo-
bia abraçaram a causa 
e fi zeram a alegria do 
público. “O Fundo So-
cial está aberto a par-

cerias que benefi ciem a 
nossa população mais 
carente. O empenho 
de todos os envolvidos 
garantiu o sucesso do 
evento e consequente-
mente a ajuda que che-
ga em boa hora”, fi nali-
za Adriana.

SOCIEDADE ESPIRITUALISTA TEMPLO DA ESPERANÇA (SETE)
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SOCIEDADE ESPIRITUALISTA TEMPLO DA ESPERANÇA - SETE, na 
forma do Estatuto Social, CONVOCA todos os associados, quites com a tesou-
raria, para realização de ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser re-
alizada no dia 27 de Janeiro de 2.018, às 14:00 horas, em primeira convocação, 
com metade e mais um dos sócios, e após,30 minutos, em segunda convocação 
com qualquer número de  associados, para tratativas  de assuntos de interesse 
da SETE, na sede da entidade, sita à Avenida Aurélio Migliori, nº 181, no Bairro 
Jardim Paulista, nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, com a seguinte 
ORDEM DO DIA...

ASSUNTOS:
- PROGRAMA DE ATIVIDADES;
- RELATÓRIO ANUAL GERAL;
- PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- VALOR DAS MENSALIDADES;
- OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE.
Jaboticabal, 09 de dezembro de 2017

RITA DE CÁSSIA VALENÇA CASALETTI - PRESIDENTE
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Bala de Prata

Versículos da Bíblia
Que todas estas pa-

lavras que hoje lhe 
ordeno estejam em 
seu coração. Ensine-
-as com persistência 
a seus fi lhos. Conver-
se sobre elas quando 
estiver sentado em 
casa, quando estiver 
andando pelo cami-
nho, quando se deitar 
e quando se levantar. 

Deuteronômio 6:6-7 

Equipe do Tapa Buraco atende pontos 
diferentes de Jaboticabal

Natal Encantado agita a Concha Acústica

Essa semana está 
sendo de muito tra-
balho para as equipes 
de tapa buraco da Pre-
feitura de Jaboticabal. 
Nos últimos dias, estão 
sendo atendidas ruas 
do Parque das Araras, 
Jardim das Rosas, Ma-
jor Hilário Tavares Pi-
nheiro, Abramo Papa, 
Djalma Aleixo de Sou-
za, proximidades do 
Terminal Rodoviário, 
São João até proximi-
dades da Cohab 4, José 
Batista Ferraz Sampaio, 
José Bonifácio, Eduardo 
Zambianchi, Joaquim 
A. de Souza, Teresa 
Cristina de Jesus Julião 
e Mamoe Otta.

“Além dos recapes, as 
equipes do tapa bura-
co continuam atuando 
na recuperação de vias 
públicas. A operação 
prossegue e, aos pou-
cos, vamos recuperan-
do a malha viária de 

Neste sábado (16), 
acontece na Concha 
Acústica “Lions Clu-
be de Jaboticabal”, 
a partir das 19h, o 
“Festival Natal En-
cantado”, um evento 
realizado pela ONG 
Amor Solidário, com 
o apoio da Prefeitu-
ra de Jaboticabal.

O “Festival Na-
tal Encantado” terá 
apresentações musi-
cais e artísticas com 
membros e amigos 
da ONG e o ingres-
so é um brinquedo 
novo ou usado em 

Jaboticabal”, ressalta o 
secretário de Obras e 
Serviços Públicos, José 
Carlos Abreu.

Durante a semana, 

equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos realizaram uma 
grande operação de 
limpeza em Córrego 

Rico. Inservíveis foram 
recolhidos, terrenos ro-
çados e a praça, Ciaf, 
escola e creche recebe-
ram cuidados especiais.  

Concerto Benefi cente de Natal terá tenor Jean 
Willian e pianista Tancredi Cannavó no dia 21

Quando o período 
natalino chega, vem 
carregado de bons sen-
timentos e boas atitu-
des, com as emoções 
afl orando, incentiva-
das pelas luzes, cores e 
sons. É o momento em 
que as famílias se re-
encontram, os amigos 
se confraternizam e a 
sociedade jaboticaba-
lense que já é solidária, 
ajuda ainda mais quem 
precisa.

Pensando nesse espí-
rito natalino, o escritó-
rio internacional com 
sede em Roma (itália), 
chamado “Belviver” 
traz para Jaboticabal o 
Concerto Natal Solidá-
rio, que acontecerá no 
próximo dia 21, às 20h, 
no Centro de Conven-
ções da Unesp.

O concerto será re-
alizado pela dupla de 
músicos Tancredi Can-
navó e Jean Willian e 
é uma realização do 
Belviver juntamente 
com o Rotary Club de 
Jaboticabal, contando 
com o apoio da Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Cultura e Unesp. 

De acordo com Alla-

na Marchiori de Sena, 
organizadora do even-
to e representante da 
Belviver, o motivo do 
evento é arrecadar ali-
mentos não perecíveis 
destinados ao Hospital 
do Câncer. “Tivemos 
esta ideia com a inten-
ção de celebrar o Natal 
em uma nova forma 
para nós, não apenas 
com a reunião e retiro 
entre familiares e ami-
gos mas também com 
o estímulo à cultura 
levando a música que 

Evento acontece no Centro de Convenções da Unesp; ingresso será um 
quilo de alimento, destinado ao Hospital de Câncer de Barretos

é muito presente em 
nossas vidas, à minha 
saudosa Jaboticabal, 
e através da música a 
alegria e esperança não 
apenas aos nossos la-
res, mas também aos 
benefi ciados”, explica 
Allana.

Os músicos - Essa 
será a primeira vez 
que Tancredi Cannavó 
e Jean Willian irão se 
apresentar juntos. Tan-
credi Cannavò, pianista 
italiano, formado pelo 
conceituado e secular 

Conservatório de Santa 
Cecília em Roma, com 
apresentações espar-
sas pela Europa. Jean 
Willian, tenor, que é 
uma das grandes reve-
lações do maestro João 
Carlos Martins. Já se 
apresentou nos princi-
pais palcos do cenário 
artístico nacional e In-
ternacional.

Neste evento, ambos 
os artistas não cobram 
nenhum cachê, doando 
seu talento para a insti-
tuição.

bom estado, que 
será destinado às 
crianças, alunos e 
comunidade vizinha 
da ONG.

A ONG Amor Soli-
dário

Com atuação no 
Jardim Santa Rosa, 
Parque 1º de Maio, 
Vila Santo Antô-
nio e adjacências, a 
ONG Amor Solidário 
atende cerca de 100 
crianças em suas 
oficinas de Capoei-
ra, Kung Fu, Karatê, 
Street Dance, Jazz e 
Música.
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Escola de Jaboticabal desenvolve projeto de 
reutilização da água do bebedouro em descargas

Em Córrego Rico, Prefeitura segue no 
combate ao Aedes Aegypti

Córrego Rico comemora 100 anos com uma 
semana inteira de programação

A EMEB Paulo Freire 
continua dando bons 
exemplos. Os alunos e 
professores da escola 
ampliaram, nesta sema-
na, o projeto “Água vai, 
água vem”, criado em 
2009. Agora, já é pos-
sível reutilizar a água 
que sobra nos bebedou-
ros para as descargas 
nos banheiros. Os equi-
pamentos estão dispo-
níveis e as crianças po-
dem utilizar a partir de 
2018.

A escola já reutiliza 
a água dos bebedou-
ros para a lavagem da 
área externa – pátios e 
janelas. “Esse projeto é 
daqueles que enche a 
gente de orgulho. Mos-
tra a importância de 
educadores engajados, 
arrojados e capazes de 
transformar a socieda-

Mais uma semana foi 
iniciada com bastante 
trabalho em Jabotica-
bal. Equipes da prefei-
tura estiveram no dis-
trito de Córrego Rico 
na segunda-feira (11) 
eliminando possíveis 
criadouros do mosqui-
to Aedes Aegypti, trans-
missor da dengue, zika, 
febre amarela e chikun-
gunya.

“É um trabalho pre-
ventivo diário que tem 
nos ajudado a contro-
lar esse mal que assola 

A comemoração ao 
centenário do distrito 
de Córrego Rico já co-
meçou! A festividade 
só termina no domingo 
(17), com um dia reple-
to de atividades para 
crianças e adultos. Des-
de segunda-feira (11), 
os moradores partici-
pam de várias ações de 
saúde – passeata, muti-
rão de limpeza, pales-
tras, aferição de pres-
são com o ônibus da 
saúde na praça e testes 
rápidos de HIV, sífi lis, 
hepatite B.

Para as crianças, ses-
são de cinema com pi-
poca, papai noel, pintu-
ra facial, escultura em 
bexiga, pula-pula, tobo-
gã e casinha de bolinha. 
Os adultos se divertem 
ao som de Luana Costa 
e da Orquestra Reden-
ção.

“Ainda tem muitas 
coisas para fazer no 
nosso maior distrito e, 
aos poucos, podem ter 
certeza que vamos co-
locar a casa em ordem. 
Tenho um enorme ca-
rinho pelos moradores 

de. Tenho muito cari-
nho por essa equipe tão 
especial que é a da Pau-
lo Freire, que há anos 
trabalham para cuidar 

dos nossos distritos e 
vamos trabalhar ain-
da mais em 2018 para 
atendê-los como mere-
cem”, reafi rma o prefei-
to José Carlos Hori.

O domingo (17) será 
marcado por uma ex-
tensa programação, que 
começa às 8h e segue 
até as 18h, com torneio 
de futebol, corte de ca-
belo, recreação infantil, 
chegada do papai noel 
e premiação de um con-
curso.

Confi ra a programa-
ção completa:

Dia 14 de dezembro – 
quinta-feira

14 h – Palestra com 
Dra Giselle sobre hiper-
tensão

Local – Sala da Igreja
19h30 – Apresentação 

da Orquestra Redenção 
e Exibição do Vídeo em 
comemoração aos 100 
anos Distrito

Local – Quadra da Es-
cola

Dia 15 de dezembro – 
sexta-feira

A partir das 8 horas – 
Atendimento Odontoló-
gico no ônibus, aferição 

Ação deve ser ampliada para outras unidades da cidade; piloto será iniciado já 
nos primeiros dias do ano letivo

Equipes estiveram no distrito e visitam novos bairros esta semana

Na quinta-feira (14) houve apresentação da orquestra Redenção

dessa região da cidade”, 
diz o prefeito José Car-
los Hori.

O projeto foi ideali-
zado pela professora 

de PA e dextro
Local - Assentamento
19h30 - Sessão de 

Cinema com pipoca e 
exibição do vídeo em 
comemoração aos 100 
anos Distrito

Local – Praça – em 
frente à igreja

Dia 16 de dezembro – 
sábado

Maria Goreth de Almei-
da. “Desenvolvemos 
um trabalho diferen-
ciado, além da sala de 
aula. Não vamos usar 

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 fute-

mais água potável para 
‘dar descarga’, des-
pertando nos alunos 
a importância do uso 
consciente da água. 

bol de campo e Trio Elé-
trico

Local – Campo de Fu-
tebol

9 h – Corte de Cabelo 
e maquiagem

Local – Quadra da Es-
cola.  Das 14 às 16 ho-
ras - Recreação: pintura 
facial – escultura em 
bexiga, pula pula, tobo-

Eles ficaram encanta-
dos ao vê-la indo para 
reservatário e voltan-
do para os banheiros. 
Despertamos para a 
sustentabilidade; é 
uma ação que ajuda a 
criança a pensar dife-
rente”, orgulha-se. 

Para o secretário 
de Educação, Adilson 
Martins, o “Água vai, 
água vem” mostra a 
força do grupo. “Um 
ótimo exemplo de tra-
balho em equipe. Uma 
professora obstinada, 
uma diretora cuidado-
sa e alunos dedicados 
e curiosos. Nossa gra-
tidão a esses profissio-
nais que fazem a dife-
rença e se preocupam 
em formar multiplica-
dores de uma socieda-
de mais sustentável e 
respeitosa”, finaliza.

gã e casinha de bolinha
Local – Quadra da es-

cola
15h30 – Chegada do 

Papai Noel
17 horas – Premiação 

do concurso e apresen-
tação de dança com 
alunas da Prof. Valéria 
Moreno. Local – Trio 
Elétrico.

todo o Brasil. Continua-
mos pedindo à popula-
ção que nos ajude, de-
dicando um tempo para 
verifi car o quintal e, 
quando for o caso, dei-
xar nossos profi ssionais 
entrarem para fazer a 
varredura”, comenta 
a secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

Na terça-feira (12), o 
arrastão foi iniciado no 
bairro Santa Luzia e deve 
passar nos próximos dias 
pelo Parque 1º de Maio e 
Jardim Paulista.
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Câmara Municipal de Jaboticabal vota três 
projetos na segunda-feira (18/12)

O Projeto de Lei nº 
76/2017, que revoga a Lei 
nº 4.349/2012 e autoriza o 
Executivo a realizar dação 
em pagamento em favor 
da Cem Empreendimen-
tos Imobiliários EIRELI por 
meio de um imóvel, retor-
na à pauta de votação da 
Câmara Municipal de Jabo-
ticabal nessa segunda-feira 
(18/12). A sessão ordinária 
começa às 20 horas, com 
transmissão ao vivo pela 
WEBTV da Câmara.

A matéria, que sofreu 
pedido de vistas na ses-
são do dia 04 de dezem-
bro, autoriza a prefeitura 
a ressarcir a CEM Empreen-
dimentos Imobiliários na 
forma de um imóvel dado 
em pagamento localizado 
na região da Sanbra. Isso 
porque, em 2012, a Lei nº 
4349/2012 autorizou o 

município de Jaboticabal 
a permutar bem imóvel 

municipal. A norma gerou 
uma ação civil pública do 

Ministério Público do Esta-
do de São Paulo para que 

a área permutada no lote-
amento Morada Nova fosse 
devolvida ao patrimônio 
da prefeitura por ser consi-
derada área institucional. 
Com a devolução da área 
pela empresa, a prefeitura 
deve ressarci-la. De acordo 
com o projeto enviado à 
Casa de Leis, o imóvel a ser 
dado em restituição à Cem 
Empreendimentos foi ava-
liado pela Comissão Muni-
cipal de Avaliação de Bens 
Imóveis em valor compa-
tível à área que pertenceu 
à empresa e que, por for-
ça de ação civil pública do 
MP, voltou ao patrimônio 
da prefeitura.

Também serão aprecia-
dos em 1ª discussão e vo-
tação o Projeto de Lei nº 
85/2017, que autoriza o 
Poder Executivo a alienar 
imóvel dado em Concessão 

de Direito Real de Uso, no 
Parque 1º  de Maio à ODA-
LIA DE JESUS MACEO; 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 Exe-
cutivo Municipal a celebrar 
convênio com o Estado de 
São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e cria a 
gratificação por desempe-
nho de atividade delegada. 

PARECER CONTRÁRIO – 
Os vereadores irão discutir 
e votar, no Expediente da 
sessão ordinária, o pare-
cer contrário ao Projeto de 
Lei nº 43/2017, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de 
instalação de câmeras de 
vídeo monitoramento em 
Pets Shop, exarado pela 
Comissão de Justiça e Re-
dação.

Com recesso escolar, SAAEJ efetua limpeza em caixas d’água

Posto de apoio da PM entra em funcionamento 
na Praça 9 de Julho

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ja-
boticabal – SAAEJ deu 
início a um trabalho im-
portante para a saúde de 
crianças e adolescentes 
do município. Aprovei-
tando o período de re-
cesso escolar, equipes 
da autarquia tem visita-
do as unidades de ensi-
no da cidade para reali-
zar limpeza nas caixas 
d’água. 

A iniciativa também 

Uma parceria entre 
prefeitura, CDL, ACIA-
JA e Câmara Municipal 
revitalizou o prédio lo-
calizado na Praça 9 de 
Julho que, novamen-

ajuda a conservar o re-
cipiente. “Uma ação 
como essa pode pare-
cer simples, mas é im-
portante. A falta dessa 
higienização pode acu-
mular sujeira e produ-
zir bactérias que podem 
provocar problemas de 
saúde”, destaca o chefe 
de gabinete do SAAEJ, 
Aparecido Hojaij. 

Com a atitude, o SAA-
EJ também espera cons-
cientizar a população 

te, será utilizado como 
posto de apoio da PM. 
Fiscais municipais e 
agentes de trânsito que 
atuam na área central 
também poderão utili-

Todas as escolas municipais estão sendo visitadas

Prédio será utilizado para atendimento da população

sobre o procedimento. “É 
importante destacar que 
as caixas d’água preci-
sam ter tampa para não 
atrair o mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor de 
doenças como dengue, 
zika e chikungunya. 
Por isso, é fundamental 
que todos realizem uma 
checagem periódica em 
suas caixas d’água”, con-
cluiu Hojaij.

Mais informações pelo 
(16) 3209-9900.  

zar o prédio.
“O local não estava 

sendo utilizado e, com 
uma localização pri-
vilegiada, decidimos 
transformá-lo em um 

posto de apoio da PM 
que será utilizado espo-
radicamente, tanto para 
atendimento ao públi-
co como para outras 
necessidades dos poli-

ciais que atuam na re-
gião. Uma parceria im-
portante para aumentar 
a segurança na área 
central, principalmente 
neste período de fi nal 
de ano”, afi rma o prefei-
to José Carlos Hori.

“Fomos procurados 
pela prefeitura e de 
pronto abraçamos a 
causa. A região central 
é muito movimentada 
e a reforma do prédio 
vai oferecer mais con-
forto e privacidade nos 
momentos oportunos”, 
declara o presidente da 
ACIAJA, Arthur Guzzo.

Outros investimentos 
– A prefeitura investiu 
recursos próprios na 
compra de novas mo-

tocicletas, uniformes e 
equipamentos de segu-
rança para os agentes 
do Departamento de 
Trânsito e Transpor-
tes. Em parceria com 
a ACIAJA, os fi scais de 
postura também rece-
beram duas novas mo-
tocicletas para agilizar 
o atendimento na re-
gião central da cidade.

“Estamos colocando 
a casa em ordem e re-
alizando investimentos 
necessários para a me-
lhoria das condições 
de trabalho de nossos 
agentes. 2018 começa 
com boas expectativas 
e a esperança que Jabo-
ticabal vai avançar mui-
to”, fi naliza Hori.  

Ano letivo terminou na sexta-feira (15)
Após muitos desafi os, 2017 chega ao fi nal registrando aumento no número de vagas, inauguração de uma nova 

creche e valorização dos profi ssionais da educação

2017 está chegando 
ao fi nal com melhoras 
na educação de Jaboti-
cabal. A atual adminis-
tração trabalhou para 
atender antigas deman-
das e garantir forma-
ção de qualidade desde 
os pequenos da creche 
até os adolescentes do 
nono ano do ensino 
fundamental.

“O início do ano foi de-
safi ador. O nosso princi-
pal objetivo era garantir 
a criação de aproxima-
damente 800 vagas nas 
creches para atender 
a demanda reprimida. 
Conseguimos em pou-
cos meses e alavanca-
mos uma série de inicia-
tivas que contribuíram 
para o bom andamento 

de nossa educação”, afi r-
ma o prefeito José Car-
los Hori.

Em abril desse ano, foi 
inaugurada a creche do 
Parque das Araras. As 
obras foram iniciadas 
em 2012, mas apenas 
concluídas no início des-
te ano, após uma longa 
paralisação. “Comecei 
as obras e tive o prazer 
de entregar uma creche 
importante para a cida-
de, com capacidade para 
150 crianças e que aten-
de uma região afastada 
da região central. Valeu 
a pena acreditar e fazer 
com que as coisas acon-
tecessem no tempo cer-
to”, lembra Hori.

Outra importante re-
alização foi o Fórum 

Municipal da Educação 
com uma programação 
que atende o dia a dia 
dos professores. “Para a 
organização do fórum, 
ouvimos os professo-
res e trouxemos pales-
trantes que abordaram 
temas atuais, cujo con-
teúdo infl uencia posi-
tivamente os assuntos 
abordados em sala de 
aula”, destaca Hori.

O projeto de adequa-
ção dos pisos salariais 
também foi uma con-
quista. O piso nacio-
nal está fi xado em R$ 
2.298,80, de acordo 
com a Lei Federal nº. 
11.738/08. Os profes-
sores no cargo de “Edu-
cador Infantil” tiveram 
aumentos de R$ 191,53 

a R$ 29,50 e os adjun-
tos da educação bási-
ca I de R$ 114,91 a R$ 
17,73. Outro Projeto de 
Lei também altera a no-
menclatura dos cargos, 
que passam de “Educa-
dor Infantil” para “Pro-
fessor de Creche”.

Novos desafi os – O 
período de férias vai ser 
utilizado pelas equipes 
da Secretaria de Edu-

cação, Cultura, Esporte 
e Lazer para manuten-
ções (dedetização, lim-
peza de caixas de água 
e limpeza geral) nos 
prédios das creches e 
escolas.

No dia 3 de janeiro 
acontece a primeira reu-
nião de planejamento e 
os pequenos voltam à 
creche no dia 4 de ja-
neiro. “Em oito anos fi z 

muito pela educação e 
agora não será diferen-
te. Espero que 2018 re-
presente um período de 
grandes realizações. 

Aproveito para home-
nagear todas as nossas 
profi ssionais da Secre-
taria de Educação que 
muito fi zeram para ga-
rantir a excelência de 
nossa rede de ensino”, 
fi naliza Hori.  
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Jaboticabal Adventure é sucesso e reúne milhares 
de pessoas ao aeroporto municipal

O final de ano está 
sendo inesquecível 
para Jaboticabal. Após 
a abertura das festi-
vidades no centro da 
cidade, com a chegada 
do Papai Noel, e o res-
gate da praça Dr. Joa-
quim Batista, o último 
domingo (10) reservou 
mais um momento es-
pecial. O aeroporto da 
cidade recebeu muita 
gente para o Jabotica-
bal Adventure, evento 
repleto de atrações e 
aventura para toda a 
família e amigos.

Para os mais nostál-
gicos, o acontecimen-
to representou o res-
gate de uma tradição, 
fazendo relembrar os 
domingos em família 
no local. Já para os 
mais novos, o Jaboti-

cabal Adventure soou 
como uma novidade 
gostosa. Em resumo, o 
evento agradou todas 
as idades e também 
atraiu gente da região.

“Foi um momento 
mágico e muito boni-
to. A minha alegria é 
poder finalizar 2017 
com eventos e com o 
resgate de coisas boas 
que nos traz sauda-
des. Isso tudo revigo-
ra nossas energias. O 
meu muito obrigado 
é para os apaixona-
dos pela aviação, esse 
evento aconteceu por-
que todos nós estive-
mos juntos”, comenta 
o prefeito José Carlos 
Hori

P a r a q u e d i s m o , 
Mountain Bike, voos 
panorâmicos, exposi-

Evento reuniu famílias e amigos em um dia cheio de atrações
ção de carros antigos, 
trilhas de jipes e mú-
sica ao vivo fizeram 
parte do cardápio da 
festa. Sem contar o 
show da esquadrilha 
da fumaça, a presen-
ça do aeromodelismo 
e muito mais. Ao fi-
nal do evento, o que 
ficou foi a sensação 
de dever cumprido e 
o gostinho de “quero 
mais”.

“Mesmo com as di-

ficuldades, estamos 
conseguindo finalizar 
o ano de forma bas-
tante positiva. Que 

venham as próximas 
edições e vamos con-
tinuar empenhados, 
realizando um traba-

lho sério, para ter-
mos uma Jaboticabal 
mais forte em 2018”, 
finalizou o prefeito.
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Com inauguração de árvore de Natal, prefeitura entrega 
praça revitalizada para o fi nal de ano em Jaboticabal

Há muito tempo a 
Praça Dr. Joaquim 
Batista não era pal-
co de tantas fotos 
e vídeos. Famílias, 
casais e amigos se 
posicionavam para 
encontrar o melhor 
ângulo e fazer uma 
selfie com a árvo-
re de Natal de 15 
metros ao fundo. 
A noite de quinta-
-feira (14) marcou 
a inauguração do 
artigo natalino e a 
conclusão da revi-
talização da praça.

Era por volta das 
20h quando o pre-
feito José Carlos 
Hori e a primeira-
-dama Adriana Hori 
fizeram o acen-
dimento da árvo-
re sob os olhares 
da população, que 
compareceu em 
bom número. Além 
da altura, o que 
também chama a 
atenção no artigo é 
o fato dele ser gi-
ratório.

A cerimônia mar-
cou também a con-
cretização da revi-
talização da praça, 
que ganhou luzes 
de LED, manuten-

ção nas fontes e co-
reto, instalação de 
enfeites de Natal e 
a presença de uma 
praça de alimenta-
ção variada, músi-
ca e Papai Noel.

“ P r e s e n c i a m o s 
nesta noite o res-
gate de uma tra-
dição. Essa revita-
lização, coroada 
com a instalação 
da árvore, repre-
senta a volta das 
famílias à praça e 
o despertar do es-
pírito natalino que 
estava adormecido 
já há alguns anos 
nas ruas da cida-
de”, destaca Hori.

A presença da po-
pulação e a satisfa-
ção com o que foi 
preparado repre-
senta uma retoma-
da. “Essa alegria e 
envolvimento dos 
jaboticabalenses 
precisam ser cons-
tantes. Estamos 
nos esforçando, e 
fico muito feliz por 
podermos propor-
cionar um pouqui-
nho dessa alegria 
e esperança neste 
final de ano”, fina-
lizou o prefeito.

Famílias compareceram em bom número para conferir de perto a novidade
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“Lei do Fraldário” sofre veto total do 
Executivo e retorna para a Câmara 

Viagem político-cultural encerra atividades 
do Parlamento Jovem 2017

O Projeto de Lei nº 
46/2017, que obriga 
a construção de fral-
dários nos banheiros 
masculinos em shop-
pings centers, igrejas, 
restaurantes, sorvete-
rias, pizzarias, casas 
de shows e eventos, 
buffets e estabeleci-
mentos similares de 
circulação pública na 
cidade caso os estabe-
lecimentos não ofere-
çam um espaço reser-
vado de livre acesso 
para ambos os sexos 
para a troca de fraldas 
de crianças foi vetado 
pelo prefeito munici-
pal, José Carlos Hori 
(PPS). O veto total che-
gou na quarta-feira 
(13/12), na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
e seguiu para análise 
da Comissão de Justiça 
e Redação. 

A quinta edição do 
Parlamento Jovem (PJ), 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, chegou 
ao fi m na terça-feira 
(12/12), com a viagem 
político-cultural pro-
gramada à capital do 
estado. Os destinos fo-
ram o Museu Catavento 
Cultural e, tradicional-
mente, a Assembleia 
Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp). O 
PJ retorna em 2018 com 
cronograma a ser divul-
gado no primeiro se-
mestre do ano que vem.

A visita ao Catavento 
Cultural foi o primeiro 
ponto de parada na ca-
pital paulista. Dividido 
em dois grupos, os jo-
vens parlamentares e 
seus professores orien-
tadores participaram 
da visitação monitora-
da em duas seções do 
museu.

Enquanto uma tur-
ma imergiu em um si-
mulador de submarino 
de pesquisa interativo, 
com o objetivo de le-
var o aluno a refl etir 
sobre o que é pesqui-
sa científi ca e sobre a 
importância dela para 
a preservação do meio 
ambiente; a outra ex-
plorou a seção Vida. Di-
vidida em quatro eixos: 
Biodiversidade, Corpo 
Humano, Evolução e 
DNA, o grupo pôde con-
ferir e interagir com as 
instalações, que falam 
sobre biodiversidade 
de animais e plantas. 
O espaço contém uma 
sala toda voltada para 
os sistemas do cor-
po humano e também 
explicações sobre os 
olhos, fala, orelha, pele, 
músculos e ossos.

Durante a tarde, a vi-
sita monitorada fi cou 
destinada à Assembleia 
Legislativa, onde os jo-
vens parlamentares co-
nheceram as instalações 
da Casa de Leis estadu-
al, como o Plenário Jus-
celino Kubitschek. Os 

Segundo o Executi-
vo, apesar da matéria 
não ter inconstitucio-
nalidade, ela é parcial-
mente contrária ao in-
teresse público, uma 
vez que “é notório que 
o País atravessa séria 
crise econômica, com 
previsão de queda do 
PIB Nacional e redução 
da atividade produti-
va em geral”, discor-
reu o Executivo. Ainda 
de acordo com o texto 
do veto, a Associação 
Comercial e Industrial 
de Jaboticabal (Acia-
ja) teria demonstrado 
preocupação do setor 
em relação à implanta-
ção da lei da maneira 
abrangente como foi 
proposta.

“Não se discute que 
a providência seria 
útil, porém, mostra-se 
[in]oportuna e pode 

integrantes do PJ tam-
bém acompanharam o 
início do Expediente da 
sessão ordinária e pu-
deram contemplar a ex-
posição de quadros do 
artista Paolo Dobnik, no 
Espaço Cultural V Cen-
tenário, e a exposição 
Fragmentos de Cor II, 
de Eberhard Stehling, 
no Espaço Villas Boas.

Para Gabriel Aguiar, 
aluno do Colégio Poli-
genes, que visitou a As-
sembleia pela primeira 
vez, “é um jeito dos jo-
vens aprenderem mais 
sobre a vida política do 
município e do estado. 
Achei um lugar bem 
bonito”, disse o jovem 
parlamentar em refe-
rência à Alesp.

A professora Franciele 
Del Vecchio dos Santos 
acredita que “o projeto 
não é nem importan-
te, ele é fundamental! 
Acho fundamental do 
ponto de vista da ne-
cessidade da educação 
política, como um pres-
suposto para entender 
a convivência, a nossa 
vida, e um elemento 
necessário diante de 
um período em que a 
política passa por uma 
questão de descrédi-
to muito grande. Então 
trazer os estudantes no 
espaço em que as deci-
sões são tomadas, tanto 

até mesmo inviabili-
zar atividades empre-
sariais, que represen-
tam importante fonte 
de renda, emprego e 
tributos”, defendeu o 
Executivo.

A decisão dos vere-
adores se mantém ou 
derruba o veto total 
do prefeito deve ficar 
para 2018, uma vez 
que a última sessão 
do ano acontece na se-
gunda-feira (18/12) e a 
matéria ainda deve ser 
reanalisada pela Co-
missão de Justiça e Re-
dação, presidida pelo 
vereador Pepa Servido-
ne (PPS), que deve dar 
o parecer em até dez 
dias (a contagem do 
prazo para durante o 
recesso parlamentar), 
antes do veto ao proje-
to ser colocado em vo-
tação no plenário.

em âmbito municipal, 
como estadual, para 
que eles tenham a pro-
jeção do que vai ser na 
esfera federal, faz toda 
a diferença no processo 
formativo deles. A via-
gem vem para mostrar 
que o projeto tem uma 
especifi cidade que não 
é só realizar algo mui-
to micro, direcionado 
à cidade, mas a mos-
trar para esse estudan-
te que as decisões que 
eles tomam, e que os 
vereadores tomam, que 
os membros das Casas 
Legislativas tomam, 
têm a ver com toda a 
vida deles. [A viagem] 
É uma oportunidade in-
crível para muitos de-
les conhecer a capital. 
Tivemos casos dentro 
do ônibus de estudan-
tes que não conheciam 
a arquitetura, estrutu-
ra da cidade... e a par-
te cultural. Propiciar 
uma experiência artísti-
ca, uma experiência na 
área de ciências, cultu-
ra, só agrega”, arrema-
tou a docente.

Encantada com a vi-
sita à capital do Esta-
do, Sabrina de Souza 
Avelar, aluna da Escola 
Estadual Profª Dona Au-
rora Ferraz Vianna dos 
Santos, resumiu sua 
participação no Par-
lamento Jovem como 
“uma oportunidade. Po-

der participar de todo o 
projeto foi muito bom. 
Valeu a pena ter conhe-
cido mais de perto a 
realidade da política, 
mais de cultura. Foi 
muito empolgante. Eu 
não via que a política 
estava tão perto e que a 
cultura também estava 
tão perto. É coisa muito 
interessante, mas que 
as pessoas vivem e às 
vezes nem param para 
prestar atenção, mas 
que mudam nosso dia. 
Vale a pena participar 
e conhecer”, disse a jo-
vem parlamentar.

“Estou muito feliz de 
ter acompanhado os 
alunos. É uma alegria 
minha também poder 
trazer eles para conhe-
cer a Assembleia Legis-
lativa, porque sai daqui 
nossas leis estaduais, 
inclusive também re-
cursos para o nosso 
município. Foi um ano 
muito produtivo para a 
Escola [do Legislativo]”, 
avaliou o presidente do 
órgão, vereador Pretto 
Miranda Cabeleireiro 
(PPS), que acompanhou 
os jovens na viagem.

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Dr. Edu Fe-
nerich (PPS), também 
parabenizou os alunos, 
as escolas participantes 
e a Escola do Legislati-

vo pelo projeto. “Essa é 
a geração que vai ocu-
par os lugares que nós 
ocupamos hoje. Venho 
aqui brigar por verbas 
parlamentares para 
nossa cidade, e tive a 
felicidade de coincidir 
o dia do encerramento 
das atividades do parla-
mento jovem na sessão 
legislativa de 2017. Por-
tanto, parabéns a todos 
aqueles que de forma 
direta ou indireta pude-
ram participar e contri-
buir para o êxito dessa 
fantástica iniciativa da 
Câmara de Jaboticabal. 
Um grande abraço e um 
maravilhoso fi nal de 
ano”, desejou o parla-
mentar.

Ao todo, 20 jovens 
parlamentares de dez 
escolas da cidade, elei-
tos em suas respectivas 
instituições de ensino, 
estiveram envolvidos 
na quinta edição do Par-
lamento Jovem. 

A galeria de fotos está 
disponível na página da 
Câmara no Facebook 
(facebook.com/Cama-
raJaboticabal).

RETROSPECTIVA

JUNHO – A Escola do 
Legislativo visita as ins-
tituições de ensino para 
a apresentação do pro-
jeto Parlamento Jovem 
aos alunos do 1º Ano do 
Ensino Médio;

AGOSTO a SETEMBRO 
– É realizada a segunda 
etapa, pelos estabeleci-
mentos de ensino, para 
o desenvolvimento das 
proposições para a es-
colha de um projeto 
que representou a es-
cola e a eleição de dois 
alunos;

28 de SETEMBRO – Re-
alizada a primeira ofi ci-
na com os jovens par-
lamentares eleitos nas 
suas escolas. O conteú-
do foi o funcionamento 
da Câmara Municipal, a 
formação e adequação 

de projetos;

05 de OUTUBRO – Os 
jovens parlamentares 
participam da segunda 
ofi cina para a eleição da 
Mesa Diretora para diri-
gir os trabalhos de ple-
nário durante a sessão 
do PJ;

26 de OUTUBRO – Os 
estudantes ocupam o 
Plenário para a discus-
são e votação dos pro-
jetos apresentados por 
suas escolas em uma 
sessão ordinária simu-
lada. Neste ano, os jo-
vens parlamentares vo-
taram um projeto de lei 
e dez indicações, todos 
aprovados por unani-
midade;

07 de NOVEMBRO – O 
prefeito Municipal, José 
Carlos Hori, recebe os 
jovens parlamentares 
para um bate-papo. No 
encontro, o Chefe do 
Executivo recebeu as 
indicações do grupo e 
discutiu brevemente 
sobre cada um deles.

12 de DEZEMBRO – Os 
integrantes do PJ 2017 
partem rumo à São Pau-
lo para a viagem políti-
co-cultural que fecha as 
atividades do projeto.

O PROJETO 

O Parlamento Jovem é 
organizado anualmente 
pela Escola do Legislati-
vo, órgão da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
e envolve alunos do 1º 
ano do Ensino Médio de 
escolas públicas e pri-
vadas do município. O 
objetivo do PJ é estimu-
lar a participação políti-
ca dos adolescentes no 
processo democrático, 
além de levar conheci-
mento aos participantes 
sobre o funcionamento 
do Poder Legislativo e 
estimular debates sobre 
cidadania. Todas as es-
colas, públicas e priva-
das, com Ensino Médio, 
podem participar gra-
tuitamente.

PARA SABER - O pro-
jeto, de autoria do ve-
reador Paulo Henrique 

Advogado (PEN), foi 
aprovado por unanimi-
dade, com emenda mo-

dificativa, na sessão 
ordinária do dia 20 de 
novembro.
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Jaboticabal adere à campanha para salvar 
vidas no trânsito

Prefeitura de Jaboticabal compra caminhão com 
recursos da CIP

Jaboticabal irá re-
forçar suas ações para 
diminuir o número de 
vítimas fatais em aci-
dentes. Desde o início 
do ano, a Prefeitura 
vem realizando várias 
campanhas educativas 
para um trânsito mais 
seguro. Na terça-feira 
(12), o prefeito José 
Carlos Hori esteve em 
São Paulo e, ao lado 
do governador Geral-
do Alckmin, assinou o 
convênio de parceria 
com o Movimento Pau-
lista de Segurança no 
Trânsito e o Detran-SP.

Hori foi pessoal-
mente garantir a ver-
ba destinada a Jabo-
ticabal. “É um passo 
importante na educa-
ção para o trânsito e 
melhorias viárias - só 
assim vamos diminuir 
o índice de acidentes. 
Infelizmente, muitas 
pessoas não respeitam 
a vida. Nosso trabalho 

A Secretaria de Obras 
e Serviços, de Jabotica-
bal, ganhou um impor-
tante aliado na última 
semana. Trata-se de um 
caminhão munck com 
cesto, adquirido com re-

Meta é reduzir pela metade as vítimas no Estado até 2020

Investimento foi de R$ 215 mil; veículo já está em funcionamento

é mostrar a elas que 
a prevenção é sempre 
o melhor caminho”, 
alerta.

“Sou um defensor 
de que os municípios 
devem ter uma par-
ticipação maior nas 
questões de Seguran-
ça Pública. Precisamos 
oferecer mais força e 
destinar mais recursos 
para que as adminis-
trações municipais te-
nham papel cada vez 
mais importante”, dis-
se o governador Geral-
do Alckmin, durante a 
assinatura das parce-
rias.

Movimento Paulista 
de Segurança no Trân-
sito - Programa do Go-
verno do Estado de São 
Paulo, tem como prin-
cipal objetivo reduzir 
pela metade os óbitos 
no trânsito no Estado 
até 2020. Inspirado na 
“Década de Ação pela 
Segurança no Trânsi-

to”, estabelecida pela 
Organização das Na-
ções Unidas (ONU) 
para o período de 2011 

a 2020, o comitê ges-
tor é coordenado pela 
Secretaria de Governo.

O Movimento envol-

ve também a socieda-
de civil, com o apoio 
de empresas – Abra-
ciclo, Ambev, Arteris, 

Banco Itaú, CNseg, Pro-
Simulador e Raízen – e 
do Centro de Liderança 
Pública (CLP).

cursos arrecadados por 
meio da Contribuição 
de Iluminação Pública – 
CIP. O investimento foi 
de R$ 215 mil e o veícu-
lo já está sendo utiliza-
do pela prefeitura.

“É um investimen-
to importante, já que 
agora teremos o nosso 
próprio veículo. O ca-
minhão nos ajudará na 
manutenção de postes, 
trocas de lâmpadas e 

para outras funciona-
lidades que tanto pre-
cisamos no dia a dia”, 
comenta o secretário de 
Obras e Serviços, José 
Carlos Abreu.

Dentre as principais 

características do cami-
nhão está a versatilida-
de, contendo também 
compartimento para 
carga seca. “Essa aqui-
sição nos deixa muito 
satisfeitos, pois de-

monstra a seriedade do 
prefeito Hori com o di-
nheiro público e a pre-
ocupação em investir 
em melhores condições 
de trabalho”, fi naliza 
Abreu.

Com novas motos, equipe de fi scalização promove 
ação na região central de Jaboticabal

As equipes de fi sca-
lização que atuam na 
região central de Ja-
boticabal ganharam 
um importante aliado. 
Uma parceria entre pre-
feitura, CDL (Câmara 
dos Diretores Lojistas) 
e ACIAJA (Associação 
Comercial, Industrial 
e Agronegócio de Ja-
boticabal) viabilizou a 
compra de duas novas 
motocicletas e novos 
uniformes.

Com os aparatos, 
as equipes promovem 

uma operação especial 
neste fi nal de ano. “O 
trabalho da fi scalização 
é importante para ga-
rantir o bom funciona-
mento de nosso comér-
cio, evitando possíveis 
irregularidades que 
possam acontecer. Tan-
to CDL quanto ACIAJA 
são grandes parceiros 
que sempre estão pre-
sentes, apoiando a pre-
feitura no que ela pre-
cisar, e dessa vez não 
foi diferente”, declara o 
secretário da Indústria, 

Os agentes estão devidamente uniformizados e com motocicletas com identifi cação; melhoria 
é fruto de parceria da Prefeitura, CDL e ACIAJA

Comércio e Turismo, 
José Vantini Júnior.

“Neste período onde 
aumenta o fl uxo de 
pessoas, a região cen-
tral precisa de uma 
fi scalização mais pre-
sente e atuante. As no-
vas motocicletas cola-
boram com a efi cácia 
do trabalho de nossos 
fi scais, principalmente 
na prevenção de possí-
veis irregularidades”, 
afi rma o secretário de 
Planejamento, Paulo 
Polachini.
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“Virada no Lago” terá queima de fogos 
[mas sem rojões]

O  reveillon vol-
tou! Jaboticabal, 
aos poucos, vai 
voltando aos bons 
tempos. Após res-
gatar a “Praça da 
Fonte” e os tradi-
cionais eventos 
no Aeroporto Mu-
nicipal, a Prefeitu-
ra agora prepara 
a volta da “Virada 
do Lago”, o po-
pular evento que 
marcou gerações. 
DJ, Luana Costa e 
Banda celebram a 
chegada de 2018 a 
partir das 22h.

A celebração 
deve continuar até 
01h do dia 01 de 

janeiro. “2017 foi 
um ano difícil para 
o Brasil inteiro, 
mas vamos come-
çar 2018 com uma 
nova energia. Es-
tamos colocando 
a casa em ordem 
e, agora, já temos 
condições de pla-
nejar um ano me-
lhor. O reveillon é 
um momento má-
gico para muitas 
famílias, de refl e-
xão, descontração 
e lazer. Teremos 
uma bonita quei-
ma de fogos, com 
muita cor, mas 
sem barulho, em 
respeito à popula-

Evento será simples e unirá as famílias ao 
redor do maior cartão postal da cidade

ção e aos animais”, 
enfatiza o prefeito 
José Carlos Hori.

A festa será sim-
ples. “O importan-
te é unir a cida-
de, os pais, fi lhos, 
avós. É uma de-
lícia ver famílias 
inteiras descendo 
para o Lago com 
sua champanhe. 
Será um evento 
simples, mas fei-
to com muito ca-
rinho e respeito. 
Vamos passar esse 
momento juntos 
com uma cantora 
querida, da nossa 
terra”, fi naliza o 
prefeito.

CONSTRUTORA JOÃO PIM
Vende-se casa pronta/entrega com 100 metros 

quadrados de área construída
PREÇO DE CUSTO 

FONE (16) 9.9708-4893




