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“Virada no Lago” terá queima de fogos 
[mas sem rojões]
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O  reveillon vol-
tou! Jaboticabal, aos 
poucos, vai voltan-
do aos bons tempos. 
Após resgatar a “Pra-
ça da Fonte” e os tra-
dicionais eventos no 
Aeroporto Munici-
pal, a Prefeitura ago-
ra prepara a volta da 
“Virada do Lago”, o 
popular 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 janei-

Evento será simples e unirá as famílias ao redor do maior cartão postal da cidade
ro. “2017 foi um ano 
difícil para o Brasil 
inteiro, mas vamos 
começar 2018 com 
uma nova energia. 
Estamos colocando 
a casa em ordem e, 
agora, já temos con-
dições de planejar 
um ano melhor. O 
reveillon é um mo-
mento mágico para 
muitas famílias, de 
refl exão, descontra-
ção e lazer. Teremos 
uma bonita queima 
de fogos, com mui-
ta cor, mas sem ba-
rulho, em respeito 
à população e aos 

animais”, enfatiza o 
prefeito José Carlos 
Hori.

A festa será sim-
ples. “O importante 
é unir a cidade, os 
pais, fi lhos, avós. É 
uma delícia ver fa-
mílias inteiras des-
cendo para o Lago 
com sua champa-
nhe. Será um evento 
simples, mas feito 
com muito carinho 
e respeito. Vamos 
passar esse momen-
to juntos com uma 
cantora querida, da 
nossa terra”, fi naliza 
o prefeito.

Cursos de curta duração são destaques 
no Senac Jaboticabal

Alternativa para ingres-
sar em uma nova carreira 
ou expandir o currículo, 
os cursos de curta duração 
são excelentes opções para 
profi ssionais antenados ao 
mundo do trabalho. No Se-
nac Jaboticabal, as opções 
de aprimoramento são 
diversas e, para janeiro, 
a unidade preparou uma 
programação especial, com 
formações de curta dura-
ção em áreas variadas do 
conhecimento, como arqui-
tetura e urbanismo, fi nan-
ças, gestão de pessoas, lo-
gística, segurança e saúde 
no trabalho e tecnologia da 
informação.

“O mercado exige cada 
vez mais qualifi cação dos 
candidatos e também dos 
funcionários já emprega-
dos. Entre as vantagens 
dos cursos de curta du-
ração está o breve perío-
do de aulas, porém com 
contribuição signifi cativa 
à formação curricular dos 
alunos, visto que os cursos 
do Senac prezam pelo viés 
prático do universo profi s-
sional”, ressalta Wellington 

Argolo, gerente do Senac 
Jaboticabal.

As turmas já estão com 
as inscrições abertas e as 
opções são para Técnicas 
de Exposição de Produtos 
e Merchandising Visual; Fi-
nanças para não Financei-
ros; E-social; Compras e Ad-
ministração de Materiais; 
Estratégias para Elaboração 
do PPRA e Excel 2016.

As aulas iniciam a partir 
de 22 de janeiro e terminam 
dentro do mesmo mês. Os 
cursos têm duração média 
de 24 horas. Para fazer a 
inscrição e conferir os pré-
-requisitos, os interessados 
precisam acessar o Portal 
Senac: www.sp.senac.br/
jaboticabal. 

Finanças para não Finan-
ceiros

Parte da programação 
de janeiro do Senac Jabo-
ticabal, o curso Finanças 
para não Financeiros é des-
taque na região e tem como 
objetivo capacitar o aluno 
para analisar e interpretar 
demonstrações fi nancei-
ras, aplicando elementos 
e conhecimentos básicos 

de contabilidade para en-
tender a estrutura e a ges-
tão dos negócios, auxiliar 
a tomada de decisões e a 
avaliar as operações da em-
presa.

“Gestores não familiari-
zados com o ambiente eco-
nômico e fi nanceiro enfren-
tam difi culdades quando 
precisam tomar decisões 
que envolvem a avaliação 
de risco e de retorno, bem 
como analisar e entender 
as informações fi nanceiras 
e seus impactos na gestão 
empresarial. E esse é o foco 
do curso”, explica Welling-
ton. 

O Finanças para não 
Financeiros ocorre entre 
os dias 22 e 29 de janei-
ro de 2018, de segunda a 
quinta-feira, das 19 horas 
às 22h30. Mais informação 
pelo site da unidade. 

Serviço:
Cursos de curta duração 
Período: Janeiro de 2018
Local: Senac Jaboticabal 
Endereço: Rua 24 de 

maio, 831
Mais informações: www.

sp.senac.br/jaboticabal 

Em janeiro, unidade promove qualifi cações de curta duração em diversas áreas do conhecimento
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 687, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2017

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber 
que a Câmara Municipal na Sessão Or-
dinária realizada dia 18 de dezembro 
de 2017, aprovou e nos termos do Art. 
35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadã Jaboticabalen-
se à Cleusa Ramos Zerbini e dá outras 
providências.

Autoria: Daniel Rodrigues

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadã Jaboti-
cabalense à Cleusa Ramos Zerbini.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á 
em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jabotica-
bal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa 
Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do 
presente Decreto-Legislativo correrão por conta de ver-
ba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legis-
lativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 18 de 
dezembro de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 974/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 20/2017)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 688, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2017

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber 
que a Câmara Municipal na Sessão Or-
dinária realizada dia 18 de dezembro 
de 2017, aprovou e nos termos do Art. 
35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticaba-
lense ao Dep. Estadual Marco Vinholi e 
dá outras providências.

Autoria: Pretto Miranda Cabeleireiro

Art. 1º Fica outorgado ao Dep. Estadual Marco Vinholi 

o título de cidadão jaboticabalense.
Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em 

Sessão Solene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em 
data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do 
presente Decreto-Legislativo ocorrerão por conta de ver-
ba própria consignada em orçamento vigente. 

Art. 4º Este Decreto-Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Le-
gislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 18 de 
dezembro de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 907/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 22/2017) 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 689, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2017

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber 
que a Câmara Municipal na Sessão Ordi-
nária realizada dia 18 de dezembro de 
2017, aprovou e nos termos do Art. 35, 
item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalen-
se ao Deputado Estadual Marcos Zerbini, 
e dá outras providências.

Autoria: Daniel Rodrigues

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboti-
cabalense ao Deputado Estadual Marcos Zerbini

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em 
Sessão Solene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em 
data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do 
presente Decreto-Legislativo correrão por conta de verba 
própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Le-
gislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 18 de 
dezembro de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 933/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 23/2017) 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 690, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2017

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber 
que a Câmara Municipal na Sessão Ordi-

nária realizada dia 18 de dezembro de 
2017, aprovou e nos termos do Art. 35, 
item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Denomina de “DR. MARCELO BASSI 
DAS NEVES” o Departamento Jurídico 
deste Poder Legislativo, e dá outras pro-
vidências.
Autoria: Dr. Edu Fenerich

Art. 1º Fica denominada de “DR. MARCELO 
BASSI DAS NEVES” o Departamento Jurídico deste 
Poder Legislativo.

Art. 2º A Presidência deste Poder Legislativo 
deverá determinar a colocação de Placa alusiva à de-
nominação de que trata o artigo anterior.

Art. 3º As despesas decorrentes da aprovação 
deste decreto legislativo correrão por conta de verba 
própria consignada no orçamento vigente.

Art. 4º Este decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Le-
gislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 18 
de dezembro de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 970/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 25/2017) 

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 07/2017

DR. EDU FENERICH, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Regimento Interno da Câmara Municipal 
e a Lei Orgânica do Município, RESOL-
VE:

Considerando, o falecimento do Servidor DR. 
MARCELO BASSI DAS NEVES, ocorrido na manhã de 
hoje dia 17 de dezembro de 2017;

Considerando também, que o falecido era um 
Servidor assíduo, responsável, comprometido, tendo 
prestado relevantes serviços ao Município Jaboticabal;

RESOLVE

Decretar  LUTO OFICIAL por 03 (três) dias, 
pelo falecimento do servidor DR. MARCELO BASSI 
DAS NEVES, ocupante de cargo efetivo de Procurador 
Jurídico, lotado na Departamento Jurídico da Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

Resolve ainda, que se dê conhecimento deste 
Ato à família enlutada.

Jaboticabal, 18 de dezembro de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE
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Câmara Municipal de Jaboticabal aprova 14 
projetos em sessões ordinária e extraordinária

Os vereadores da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal apro-
varam ao todo 14 
projetos em sessões 
ordinária e extraor-
dinária realizadas 
na segunda-feira 
(18/12). Isso por-
que, além das três 
matérias previstas 
na Ordem do Dia, 
outras onze pro-
posições foram in-
cluídas na pauta de 
votação por reque-
rimento da maioria 
dos vereadores. A 
noite de votações 
marcou a última 
reunião plenária an-
tes do recesso par-
lamentar, que come-
ça ofi cialmente no 
dia 23 de dezembro 
como manda o Re-
gimento Interno da 
Casa. Os trabalhos 
em plenário retor-
nam em sessão or-
dinária no dia 5 de 
fevereiro de 2018.

Antes de iniciada 
a Ordem do Dia, os 
vereadores aprecia-
ram o parecer con-

trário exarado pela 
Comissão de Justiça 
e Redação ao Projeto 
de Lei nº 43/2017, 
de autoria do vere-
ador Ednei Valêncio, 
que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de 
instalação de câme-
ras de vídeo moni-
toramento em Pets 
Shop, que foi apro-
vado por maioria e 
segue para arquivo.

ORDEM DO DIA – 
O Projeto de Lei nº 
76/2017, que revoga 
a Lei nº 4.349/2012 
e autoriza o Execu-
tivo a realizar dação 
em pagamento em 
favor da Cem Em-
preendimentos Imo-
biliários EIRELI por 
meio de um imóvel, 
abriu a rodada de 
votações em 1º tur-
no da Ordem do Dia 
da sessão ordinária. 
A matéria foi apro-
vada por maioria, 
com dois votos con-
trários (João Bassi 
e Ednei Valêncio) 
e duas abstenções 
(Beto Ariki e Paulo 

Henrique Advoga-
do). Com o resul-
tado da votação, o 
presidente da Casa, 
Dr. Edu Fenerich 
(PPS) convocou em 
seguida sessão ex-
traordinária para 
apreciação da maté-
ria em 2º turno, bem 
como das demais 
que receberiam vo-
tos contrários.

Igualmente já pre-
vistos na pauta, o 
Projeto de Lei nº 
85/2017, que auto-
riza o Poder Execu-
tivo a alienar imóvel 
dado em Concessão 
de Direito Real de 
Uso, no Parque 1º  
de Maio à ODALIA 
DE JESUS MACEO; e 
o Projeto de Lei nº 
86/2017, que alte-
ra a Lei nº 4.467, de 
06 de novembro de 
2013, que autoriza 
o Poder Executivo 
Municipal a celebrar 
convênio com o Es-
tado de São Paulo, 
por intermédio da 
Secretaria de Es-
tado da Segurança 

Pública e cria a gra-
tifi cação por desem-
penho de ativida-
de delegada, foram 
aprovados por una-
nimidade, com dis-
pensa de 2ª discus-
são e votação por 
requerimento ver-
bal, e seguem para 
sanção do prefeito 
municipal.

Depois foi a vez 
da apreciação dos 
projetos incluídos 
na Ordem do Dia. 
O Projeto de Lei 
complementar nº 
15/2017, que altera 
a Lei Complemen-
tar nº 80, de 09 de 
outubro de 2006, e 
a Lei Complemen-
tar nº 86, de 01 de 
agosto 2007, rece-
beu dois votos con-
trários (Beto Ariki e 
Ednei Valêncio) em 
1º turno e foi enca-
minhado para a pau-
ta da sessão extraor-
dinária. 

Depois foi a vez 
da 1ª discussão e 
votação do Proje-
to de Lei Comple-
mentar 16/2017, 
que dispõe sobre 
a alteração de no-
menclatura e nível 
de vencimento dos 
ocupantes do cargo 
de Operador de ETA 
do Quadro Perma-
nente de Pessoal do 
SAAEJ, de autoria do 
Poder Executivo. O 
projeto chegou a ter 
pedido de vista por 
15 dias, a pedido do 
vereador Beto Ariki 
(PSL), porém, Pepa 
Servidone (PPS) so-
licitou vistas por 

cinco minutos. O 
presidente da Casa 
colocou em votação 
o pedido de menor 
prazo, que foi apro-
vado pelos verea-
dores, e suspendeu 
a sessão por cinco 
minutos. No retorno 
do prazo, a matéria 
foi aprovada por 
maioria, com três 
abstenções (Paulo 
Henrique Advoga-
do, Ednei Valêncio e 
Beto Ariki). 

Na sequencia 
foram aprecia-
dos os projetos 
de lei nº 87/2017, 
nº 88/2017, nº 
93/2017, nº 94/2017 
e nº 95/2017, todos 
aprovados por una-
nimidade em 1º tur-
no, com dispensa de 
2ª discussão e vota-
ção. Também foram 
aprovados de forma 
unânime os projetos 
de Decreto Legis-
lativo nº 20/2017; 
nº 22/2017; nº 
23/2017, que ou-
torgam títulos de 
cidadania jabotica-
balense respecti-
vamente a Cleusa 
Ramos Zerbini, ao 
Deputado Estadual 
Marco Vinholi e ao 
Deputado Estadual 
Marcos Zerbini, e o 
de nº 25/2017, que 
denomina de “DR. 
MARCELO BASSI DAS 
NEVES” o Departa-
mento Jurídico do 
Poder Legislativo. 
A íntegra dos tex-
tos estão disponí-
veis para pesquisa 
no site da Câmara 
(menu Documentos 
> Busca de Docu-

mentos)

SESSÃO EXTRAOR-
DINÁRIA – Os três 
projetos que recebe-
ram abstenções ou 
votos contrários em 
1º turno foram apre-
ciados em 2ª discus-
são e votação em 
sessão extraordiná-
ria, fi cando aprova-
dos por maioria: o 
PL nº 76/2017 (abs-
tenção Beto Ariki e 
Paulo Henrique Ad-
vogado, contrários 
João Bassi e Ednei 
Valêncio); e os pro-
jetos de lei comple-
mentar nº 15/2017 
(voto contrário de 
Ednei Valêncio e 
abstenção de Beto 
Ariki) e nº 16/2017 
(abstenção de Ed-
nei Valêncio, Paulo 
Henrique Advogado 
e Beto Ariki). As ma-
térias seguem para 
sanção do prefeito 
municipal.

A íntegra da ses-
são está disponível 
na WEBTV da Câma-
ra (tv.camarajaboti-
cabal.sp.gov.br)

CONFIRA O RESUL-
TADO DAS VOTA-
ÇÕES:

SESSÃO ORDINÁ-
RIA:

1ª Discussão e vo-
tação do Projeto de 
Lei nº 76/2017 – Re-
voga a Lei nº 4.349, 
de 25 de junho de 
2012, e autoriza da-
ção em pagamento 
em favor de Cem 
Empreendimentos 
Imobiliários EIRELI, 

Continua página 11
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de autoria do Poder 
Executivo – aprova-
do por maioria e en-
caminhado para 2ª 
discussão e votação.

1ª Discussão e 
votação do Projeto 
de Lei nº 85/2017 
– Autoriza o Poder 
Executivo a alienar 
imóvel dado em 
Concessão de Direi-
to Real de Uso, no 
Parque 1º  de Maio 
à ODALIA DE JESUS 
MACEO, de autoria 
do Poder Executi-
vo – aprovado por 
unanimidade, com 
dispensa de 2ª dis-
cussão e votação 
por requerimento 
verbal.

1ª Discussão e vo-
tação do Projeto de 
Lei nº 86/2017 – Al-
tera a Lei nº 4.467, 
de 06 de novembro 
de 2013, que auto-
riza o Poder Exe-
cutivo Municipal a 
celebrar convênio 
com o Estado de São 
Paulo, por intermé-
dio da Secretaria de 
Estado da Segurança 
Pública e cria a gra-
tifi cação por desem-

penho de atividade 
delegada, de autoria 
do Poder Executi-
vo – aprovado por 
unanimidade, com 
dispensa de 2ª dis-
cussão e votação 
por requerimento 
verbal.

Inclusões
Projeto de Decre-

to Legislativo nº 
20/2017 – Outorga 
o Título de cidadã 
Jaboticabalense à 
Cleusa Ramos Zerbi-
ni e dá outras provi-
dências, de autoria 
do vereador Daniel 
Rodrigues – aprova-
do por unanimidade 
em discussão única.

Projeto de Decre-
to Legislativo nº 
22/2017 – Outorga 
Título de Cidadão 
Jaboticabalense ao 
Dep. Estadual Marco 
Vinholi, de autoria 
do vereador Pretto 
Miranda Cabeleirei-
ro – aprovado por 
unanimidade em 
discussão única.

Projeto de Decre-
to Legislativo nº 
23/2017 – Outorga 
o Título de Cidadão 

ao Deputado Esta-
dual Marcos Zerbini, 
de autoria do vere-
ador Daniel Rodri-
gues – aprovado por 
unanimidade em 
discussão única.

Projeto de Decre-
to Legislativo nº 
25/2017 – Denomi-
na de “DR. MARCELO 
BASSI DAS NEVES” o 
Departamento Jurí-
dico deste Poder Le-
gislativo, de autoria 
do vereador Dr. Edu 
Fenerich – aprovado 
por unanimidade 
em discussão única.

1ª Discussão e vo-
tação do Projeto de 
Lei Complementar 
nº 15/2017 – Altera 
a Lei Complemen-
tar nº 80, de 09 de 
outubro de 2006, 
a Lei Complemen-
tar nº 86, de 01 de 
agosto 2007, de 
autoria do Poder 
Executivo – apro-
vado por maioria e 
encaminhado para 
2º turno em sessão 
extraordinária.

1ª Discussão e vo-
tação do Projeto de 
Lei Complementar 

nº 16/2017 – Dis-
põe sobre alteração 
de nomenclatura e 
nível de vencimen-
to dos ocupantes 
do cargo de Opera-
dor de ETA do Qua-
dro Permanente de 
Pessoal do SAAEJ, 
de autoria do Poder 
Executivo – apro-
vado por maioria e 
encaminhado para 
2º turno em sessão 
extraordinária.

1ª Discussão e 
votação do Projeto 
de Lei nº 87/2017 
– Institui no Mu-
nicípio de Jaboti-
cabal o “Programa 
melhor em Casa”, 
de autoria do vere-
ador Pepa Servido-
ne – aprovado por 
unanimidade, com 
dispensa de 2ª dis-
cussão e votação 
por requerimento 
verbal.

1ª Discussão e 
votação do Projeto 
de Lei nº 88/2017 
– Institui no Mu-
nicípio de Jaboti-
cabal o “Programa 
Brasil Sorridente 
Implante Dentário”, 

de autoria do vere-
ador Pepa Servido-
ne – aprovado por 
unanimidade, com 
dispensa de 2ª dis-
cussão e votação 
por requerimento 
verbal.

1ª Discussão e 
votação do Projeto 
de Lei nº 93/2017 
– Dispõe sobre a 
Política Pública de 
Assistência Social 
do Município de Ja-
boticabal, de auto-
ria do Poder Execu-
tivo – aprovado por 
unanimidade, com 
dispensa de 2ª dis-
cussão e votação 
por requerimento 
verbal.

1ª Discussão e 
votação do Projeto 
de Lei nº 94/2017 
– Dispõe sobre a 
abertura de um cré-
dito adicional espe-
cial que especifi ca, 
de autoria do Poder 
Executivo – aprova-
do por unanimida-
de, com dispensa 
de 2ª discussão e 
votação por reque-
rimento verbal.

1ª Discussão e 

votação do Projeto 
de Lei nº 95/2017 
– Dispõe sobre a 
abertura de crédi-
tos adicionais espe-
ciais que especifi ca, 
de autoria do Poder 
Executivo – aprova-
do por unanimida-
de, com dispensa 
de 2ª discussão e 
votação por reque-
rimento verbal.

SESSÃO EXTRA-
ORDINÁRIA:

2ª Discussão e 
votação do Projeto 
de Lei nº 76/2017 – 
aprovado por maio-
ria e segue para 
sanção do prefeito 
municipal.

2ª Discussão e vo-
tação do Projeto de 
Lei Complementar 
nº 15/2017 – apro-
vado por maioria e 
segue para sanção 
do prefeito munici-
pal.

2ª Discussão e vo-
tação do Projeto de 
Lei Complementar 
nº 16/2017 – apro-
vado por maioria e 
segue para sanção 
do prefeito munici-
pal.

Brusadin apresenta balanço de sua gestão para Consema

O secretário Maurício 
Brusadin apresentou 
um balanço das ações 
de sua gestão duran-
te a última reunião de 
2017 do Conselho Esta-
dual de Meio Ambiente 
(Consema), realizada 
na quarta-feira, 20 de 
dezembro, na sede da 
Secretaria do Meio Am-
biente (SMA). 

Brusadin destacou os 
avanços da pasta graças 
à ação conjunta de coor-
denadores, diretores e 
gestores de todo o Sis-
tema Ambiental Paulis-
ta nesses quase quatro 

Secretário destacou o Projeto Verão no Clima, que tem início ofi cial 
em 4 de janeiro, e conta com a participação de todo o sistema

meses de gestão. 
Temas como a situ-

ação do Cadastro Am-
biental Rural (CAR), 
Programa Nascentes, 
de restauração ecoló-
gica, áreas protegidas 
e planos de manejo, 
Zoneamento Ecológico-
-Econômico (ZEE), Ge-
renciamento Costei-
ro e criação de novos 
parques estiveram na 
prestação de contas. Os 
projetos mais recentes, 
como Florestas Paulis-
tas (Projeto Conexão 
Mata Atlântica), de Pa-
gamento por Serviços 

Ambientais (PSA), Polos 
Florestais, e as conces-
sões de áreas de uso 
público em Unidades de 
Conservação (UCs) e no 
Zoológico de São Paulo 
(Espaço Mata Atlântica) 
também apresentaram 
o andamento de suas 
ações. 

Sobre as concessões, 
o secretário explicou 
que elas aumentam a 
oferta de serviços e a 
proteção das Unidades 
e também da biodiversi-
dade. “O que será conce-
dido são serviços e não 
a Unidade de Conserva-

ção”, ressaltou. 
Também foram apre-

sentados os trabalhos 
para dar mais celeri-
dade ao licenciamento 
ambiental, os esforços 
para expandir a gestão 
integrada de resíduos 
sólidos para todo o es-
tado e ainda os avanços 
na logística reversa. 

Secretário falou ain-
da sobre as ações da 
Operação Corta Fogo, 
da Coordenadoria de 
Educação Ambiental 
(CEA) e da Assessoria In-
ternacional e destacou 
as inovações de 2017 

do Programa Municí-
pio VerdeAzul, como 
o Ambiente Móvel e a 
participação de mais de 
600 municípios cadas-
trados.

Verão no Clima
O Projeto Verão no 

Clima, da SMA, que será 
lançado dia 4 de janei-
ro em Santos, propõe 
uma intensa ação de 
educação ambiental nas 
praias de 16 municípios 
do litoral paulista como 
complemento às ações 
já programadas pelas 
prefeituras.

Serão abordados te-

mas relacionados às 
mudanças climáticas e 
o aquecimento global, 
com a participação de 
todos os órgãos que 
compõem o Sistema 
Ambiental Paulista, 
como a Cetesb, Fun-
dação Florestal, Polí-
cia Militar Ambiental e 
institutos de pesquisa, 
além das parcerias com 
prefeituras municipais, 
iniciativa privada e enti-
dades não governamen-
tais.

Mais informações: 
www.ambiente.sp.gov.
br/veraonoclima
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Transporte universitário, planta genérica e défi cit fi nanceiro 
foram assuntos em reunião entre Legislativo e Executivo

Representantes da 
Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal, lide-
rados pelo prefei-
to José Carlos Hori 
(PPS), estiveram na 
Câmara Municipal 
no sábado (16/12) 
para explicar aos 
vereadores sobre 
alguns projetos que 
foram protocolados 
na Casa, além de 
falar sobre outras 
ações e decretos do 
Executivo.

A reunião foi mar-
cada a pedido do Po-
der Executivo, com 
envio de ofício cir-
cular sob protocolo 
com antecedência 
de uma semana aos 
parlamentares, po-
rém, apenas três 
vereadores, além 
do presidente da 
Casa, Dr. Edu Fene-
rich (PPS), compa-
receram: Beto Ariki 
(PSL), Samuel Cunha 
(PSDB) e Pretto Mi-
randa Cabeleireiro 
(PPS). Para o prefei-
to, a reunião teve o 
objetivo de manter a 
relação de harmonia 
entre os poderes. 

“Queremos apresen-
tar aos vereadores 
[os projetos e de-
cretos] para enten-
derem quais são as 
propostas. Quando 
tiver algo que con-
gestione, que con-
versemos”, pediu o 
Chefe do Executivo.

AS CONTAS NÃO 
FECHAM 

De acordo com 
dados apresenta-
dos pelo Governo 
Municipal, a prefei-
tura vem trabalhan-
do no vermelho em 
mais de R$ 2 mi-
lhões mensais. Ar-
recadação frustrada 
e inadimplências, 
somados ao grande 
impacto da folha de 
pessoal, tem coloca-
do em xeque inves-
timentos no municí-
pio.

Dados apresenta-
dores pela Contro-
ladoria da Prefei-
tura mostrou que a 
prefeitura tem ar-
recadado cerca de 
R$ 11 milhões ao 
mês, ao passo que 
as despesas ultra-

passam as cifras de 
R$ 13.5 milhões. Se-
gundo a controlado-
ra municipal, Talita 
Peixinho, dentre as 
despesas fi xas es-
tão a folha de pa-
gamento, que con-
some a maior parte 
do orçamento, água, 
luz, telefone, siste-
ma, restos a pagar, 
transporte, entida-
des e hospital.

A inadimplência 
com o município, na 
ordem de R$ 4,5 mi-
lhões ao mês tam-
bém foi citado pelo 
secretário de Gover-
no, Wellington Caia-
do. “É uma situação 
delicada. O próprio 
comércio, se não vai 
bem, deixa de pagar 
imposto, pagar taxa, 
e o refl exo é no in-
vestimento que a 
prefeitura deveria 
fazer no município. 
A prefeitura não 
tem como executar 
determinados servi-
ços por conta do dé-
fi cit”, disse Caiado.

Por outro lado, o 
Governo afi rma que 
tem realizado cortes 

e enxugado a máqui-
na pública. De acor-
do com Talita, hou-
ve progresso com a 
despesa de pessoal, 
que diminuiu. “Ini-
ciamos com 52,03% 
com despesa de 
pessoal. Em outubro 
conseguimos alcan-
çar 49%, o que repre-
senta uma redução 
de R$ 4.2 milhões 
ao mês. Consegui-
mos sair do limite 
prudencial estipula-
do por lei”, disse a 
controladora.

NOVAS MEDIDAS

Por motivo de 
contenção de des-
pesas, a Adminis-
tração deve tomar 
novas medidas no 
próximo ano. O pa-
gamento da licença 
prêmio em pecúnia 
pode cair de 45 para 
30 dias, como já é 
feito no Estado e 
em outros entes da 
Federação. O ponto 
facultativo também 
pode passar por 
reavaliação, uma 
vez que, segundo o 
Executivo, os pon-
tos facultativos têm 
gerado despesas al-
tas no pagamento 
de horas extras dos 
serviços essenciais, 
como bombeiro, 
SAMU, UPA, e outros 
seguimentos. 

“Por conta das 
áreas essenciais o 
ponto facultativo é 
muito custoso para 
a administração. Ha-
via um gasto men-
sal de hora extra de 
R$ 180 a R$ 250 mil 
por mês. A partir de 
janeiro [de 2017], 

revimos o decreto 
de escala de jorna-
da, de escala de tra-
balho, e consegui-
mos abaixar para R$ 
40 a R$ 50 mil reais 
por mês. Mas em 
meses com muitos 
feriados e pontos fa-
cultativos, os núme-
ros voltam a subir”, 
explicou a respon-
sável pelo setor Re-
cursos Humano, An-
dressa Aff onso. Uma 
das ações estudadas 
pela Administração, 
é que o ponto facul-
tativo não deva va-
ler para os serviços 
essenciais. As medi-
das seguem em es-
tudo pelo Executivo.

Mas, os secretá-
rios municipais si-
nalizaram que todos 
os esforços até ago-
ra não foram sufi -
cientes. O Governo 
abriu os números 
das despesas e das 
arrecadações de 
2017 aos vereado-
res com o objetivo 
de demonstrar aos 
parlamentares o dé-
fi cit enfrentado pela 
prefeitura, que tem 
refl etido na difi cul-
dade de investimen-
tos. A aprovação do 
projeto que atualiza 
a planta genérica 
ajudaria a amenizar 
o défi cit fi nanceiro 
do governo. Os va-
lores colocam o Exe-
cutivo na tarefa de 
tentar convencer os 
vereadores da ne-
cessidade de atuali-
zação da planta. Ao 
mesmo tempo, faria 
com que o Governo 
Municipal cumpris-
se a exigência do 
Tribunal de Contas 

do Estado de São 
Paulo, que pede a 
atualização da plan-
ta genérica munici-
pal.

“Temos um pro-
cesso muito difícil, 
o da planta genérica, 
que é uma exigência 
do Tribunal de Con-
tas. Sou obrigado 
por lei a protocolar. 
Se vai votar ou não, 
é uma decisão só de 
vocês [vereadores]. 
Tentamos fazer o 
índice menor que 
poderia fazer. A su-
gestão do Tribunal 
foi de quase 2 mil 
%. Ficou em cerca 
de 12%. Desvestido 
de politicagem, pra 
saúde fi nanceira da 
prefeitura é impor-
tante”, destacou o 
prefeito em referên-
cia ao apontamento 
da Corte de Contas 
do Estado.

“A arrecadação 
está fazendo falta 
nos nossos caixas. 
Estamos tendo uma 
difi culdade imensa. 
Está refl etindo na 
saúde, na educação, 
em infraestrutura”, 
disse a secretária de 
Fazenda, Angela Na-
zario.

Polachini afi rmou 
em reunião anterior 
que, com a mudan-
ça de alíquotas pro-
postas, haverá imó-
veis e terrenos com 
redução do IPTU, 
enquanto outros de-
vam sofrer aumen-
to, com uma média 
geral de 12,38%.

Para Talita, “os 
cerca de R$ 4 mi-
lhões que devem ser 

Continua página 13
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gerados com a atu-
alização da planta 
genérica, que vem 
sendo discutida e 
cobrada pelo Tribu-
nal há vários exer-
cícios tem que ser 
avaliada. Não pode 
ser esquecida por-
que é um recurso 
que será revertido 
para a educação e 
para a saúde do mu-
nicípio, já que tudo 
que a prefeitura ar-
recada deve ser re-
vertido em 25 e 15% 
respectivamente”, 
destacou a servido-
ra.

Durante a reunião, 
o secretário de pla-
nejamento, Paulo 
Polachini, abriu para 
perguntas, uma vez 
que a matéria já ha-
via sido apresentada 

em reunião anterior. 
O vereador Pretto 
Miranda adiantou 
que o Governo deve 
ter difi culdades em 
aprovar a planta, 
principalmente ain-
da este ano, uma 
vez que outras me-
didas impopulares 
já foram apreciadas 
na Casa.

O Projeto de Lei 
Complementar nº 
14/2017, que atu-
aliza os valores da 
planta genérica de 
Jaboticabal, foi pro-
tocolado na Câmara 
de Jaboticabal no 
dia 11 de dezem-
bro em regime de 
urgência, e foi lido 
na sessão ordinária 
de segunda-feira 
(18/12). Não há pre-
visão da discussão 

da matéria em Ple-
nário.

T R A N S P O R T E 
UNIVERSITÁRIO

Motivo de recla-
mações ao longo de 
2017, o transporte 
universitário foi um 
dos assuntos que 
marcou a reunião.  O 
Executivo deve edi-
tar um novo decreto 
regulamentando o 
transporte universi-
tário em Jaboticabal 
para 2018. De acor-
do com o prefeito, 
uma licitação deve 
ser aberta. 

A regulamenta-
ção não passará por 
votação na Câmara 
uma vez que a nor-
matização será edi-
tada por Decreto do 
Executivo. Porém, os 
vereadores sugeri-

ram ao prefeito uma 
licitação por linha, 
que poderia ser uma 
chance de baratear 
o custo. “É impor-
tante destacar que o 
custeio do transpor-
te universitário não 
sai do orçamento da 
Educação. O paga-
mento é feito com 
recursos próprios 
da prefeitura [pro-
veniente dos impos-
tos]”, salientou o se-
cretário municipal 
de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins. Os 
vereadores também 
pediram transpa-
rência na lista dos 
estudantes benefi -
ciados.

De acordo com o 
texto apresentado 
por Adilson, o de-

creto garantirá gra-
tuidade somente 
aos universitários 
comprovadamente 
carentes, com ren-
da familiar per cap-
ta igual ou inferior 
ao valor do salário 
mínimo. Os demais 
usuários do trans-
porte universitário 
terão subsídio de 
25%, e deverão cum-
prir alguns critérios. 
Os 75% restantes de-
verão ser pago pelo 
estudante à empre-
sa.

Ainda segundo o 
texto da minuta, o 
subsídio será con-
cedido ao estudante 
que buscar gradua-
ção em cursos que 
não sejam promovi-
dos por instituições 
educacionais locali-

zadas em Jabotica-
bal, ou que forem 
benefi ciados, inde-
pendentemente de 
curso, em programa 
de fi nanciamento es-
tudantil (FIES-PROU-
NI), ou possuir bolsa 
integral de estudo 
junto à instituição 
de ensino, ou ainda, 
àqueles aprovados 
em instituições pú-
blicas.

As inscrições para 
a concessão do sub-
sídio deverão ser 
feitas semestral-
mente, entre o dé-
cimo dia útil de ja-
neiro e o décimo dia 
útil de fevereiro, e 
no segundo semes-
tre, entre o décimo 
dia útil de julho e o 
décimo dia útil de 
agosto.

Senac Jaboticabal desenvolve novas ações de Natal

Em parceria com 
Sincomércio, Aciaja, 
CDL e Prefeitura de 
Jaboticabal, o Senac 
realizou diversas 
atividades natalinas 
para a população. 
Entre as principais 
realizações do mês 
estão a decoração 
da Praça Nove de 
Julho e a Parada de 
Natal.

Na praça, uma ár-
vore de três metros 

Unidade, Prefeitura e entidades do comércio fomentam o clima festivo na cidade

de altura foi insta-
lada, bem como um 
poço dos desejos. A 
decoração também 
envolve guirlandas 
sustentáveis, pro-
duzidas com garra-
fas pet. Todas foram 
confeccionadas por 
alunos, docentes e 
funcionários do Se-
nac Jaboticabal. 

A programação 
festiva continuou 
com a Parada de 

Natal, no dia 7 de 
dezembro, data 
em que a ilumina-
ção da unidade foi 
acionada pelo Pa-
pai Noel e a Noele-
te. Depois, na Pra-
ça Nove de Julho, 
o bom velhinho re-
cebeu a população 
com doces e muito 

carinho.
“Mais de 50 pes-

soas participaram 
das atividades e da 
abertura das come-
morações de Natal. 
Essa é mais uma 
forma de integrar-
mos a unidade à co-
munidade”, destaca 

Wellington Argolo, 
gerente do Senac Ja-
boticabal.

A instituição ain-
da promoveu ati-
vidades temáticas 
gratuitas para os 
jaboticabalenses. 
Produção de biscoi-
tos e panetones e 
decoração natalina 

com material sus-
tentável, além de 
um workshop infan-
til para confecção de 
cartões, marcadores 
de páginas e dese-
nhos natalinos fi ze-
ram parte da agenda. 
Mais de 75 pessoas 
participaram da pro-
gramação.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ELIANA CARO-
LINA SCARPIN – ME, MARCELO HENRIQUE DE 
CAMPOS RAMOS e ELIANA CAROLINA SCARPIN.

 (Prenotação 157.687 de 09/11/2017)

             

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

                    

   FAZ SABER a Eliana Carolina Sarpin – ME, pessoa 
jurídica com sede em Taiuva-SP, na Rua Osório Pauli-
no Tostes, número 78, inscrita no CNPJ/MF sob número 
13.054.910/0001-07, Marcelo Henrique de Campos Ra-
mos, RG nº 19.266.553-SSP/SP, CPF nº 112.186.518/65, 
administrador de empresas, e Eliana Carolina Scarpin, 
RG nº 33.567.975-4-SSP/SP, CPF nº 300.182.628/21, 
empresária, ambos brasileiros, solteiros, maiores, re-
sidentes e domiciliados em Taiuva-SP, na Rua Osório 
Paulino Tostes, número 78,  Jardim Primavera (endere-
ço constante da matrícula do imóvel), que nos termos do 
artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Banco 
Bradesco S/A, credor fi duciário da Cédula de Crédito 
Bancário Conta Garantida nº 003.957.774, garantida pela 
alienação fi duciária, registrada sob nº 06 na matrícula nº 
32.132, que grava o imóvel situado na Avenida Marginal, 
tido como “Terreno 6” do Jardim Primavera, na cidade 
de Taiuva-SP, vem lhes notifi car para cumprimento das 
obrigações contratuais principais e acessórias relativas 
ao pagamento das parcelas vencidas, apurado pelo cre-
dor até o dia 09/11/2017, no valor total de R$27.860,95 
(vinte e sete mil, oitocentos e sessenta reais e noventa 
e cinco 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 horá-
rio das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-
-feira, onde deverão efetuar o pagamento do débito aci-
ma mencionado e mais o valor de R$519,99 (quinhentos 
e dezenove reais e noventa e nove centavos), referente as 
custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo impror-
rogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cien-
tifi cados de que o não cumprimento da obrigação no 
prazo estipulado garante ao credor fi duciário 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 do Banco Bradesco S/A.

                       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 con-
secutivos. Jaboticabal, 20 de dezembro de 2017. Eu, José 
Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

                      O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             
 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 59, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 – CONCE-
DE, a pedido da funcionária Andréia Cristina Manoel, lotada 
no Departamento Técnico Legislativo, Licença Prêmio em 
gozo, de 23/01/2018 a 06/02/2018.

Nº 60, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 – RESOLVE 
alterar o horário de expediente da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal no 26 de dezembro (terça-feira), em virtude do feriado 
de 25 de dezembro de 2017 (Natal).

Nº 61, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 – RESOLVE 
alterar o horário de expediente da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal no 02 de janeiro (terça-feira).

Nº 62, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 – EXONE-
RA, a partir de 31/12/2017, o Assessor de Gabinete ABEL 
APARECIDO ZIVIANI, lotado no gabinete do vereador João 
Bassi.

A  ARTE DE VIVER 
ENTÃO É NATAL

Novamente esta-
mos nos aproximando 
do Natal. As ruas, as 
lojas, as casas, tudo já 
está sendo enfeitado. 
Os presentes já estão 
sendo escolhidos. A 
agenda está sendo 
preparada. Onde va-
mos passar  a ceia e  o 
Natal? Quem serão os 
convidados? A família 
é grande, os amigos 
são tantos. Precisa-
mos de um lugar mais 
espaçoso, senão não 
cabe todo mundo.

O amigo secreto, o 
churrasco na empre-
sa, as mensagens de 
natal para os amigos. 
Isso é muito bom. 
Tudo deve ser real-
mente bem prepara-
do.

Mas quando você 
vai a uma festa de  
aniversário, qual a 
primeira pessoa que 
você procura? 

Em quantas festas 
de aniversário você já 
foi e que o aniversa-
riante não estava pre-
sente? 

Natal é aniversá-
rio de Jesus, e  talvez  
muitas pessoas não o 
convidaram.  

Não deixe isso 
acontecer com você. 
Convide Jesus para o 
seu Natal e peça para 
Ele te ajudar escolher 
os convidados. Não se 
assuste se Ele te pedir 
para convidar alguém 
que você não gos-
ta, alguém que você 
não visita há muito 
tempo. Talvez Jesus 
peça para convidar al-
guns pais velhinhos, 
há tanto tempo sem 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

receber um carinho. 
Pode ser que Jesus vá 
pedir para convidar 
alguém que você até 
já se  esqueceu que é 
seu irmão. 

Não se espante se 
Jesus se lembrar de 
um vizinho que já te 
ajudou tanto e um 
dia, apenas por uma 
conversa mal entendi-
da, nunca mais pôde 
entrar em sua casa.

E já que você deixou 
a lista de convidados 
a cargo de Jesus, dei-
xe que Ele escolha os 
presentes.

A lista de presentes 
de Jesus vai ser mui-
to diferente da sua, e 
a maior surpresa vai 
ser o valor. Você não 
vai gastar quase nada. 
O preço será apenas 
um pouco de cora-
gem, um sorriso, uma 
gota  de humildade e  
algumas lágrimas de 
felicidade.

Os presentes serão 
o pedido sincero de 
perdão, o despren-
dimento na partilha, 
um muito obrigado 
por tudo a seus pais 
e um afago nos cabe-
los já brancos pelo 
tempo, uma visita a 
alguém que está do-
ente e não vai poder 
vir à sua casa. E tal-
vez Jesus peça para 
você dizer pela pri-
meira vez a alguém 
que nunca tenha dito: 
Eu te amo!   

Depois disso tal-
vez Jesus queira se 
sentar à sua mesa, 
cear com você e te 
dizer: “Nunca se es-
queça que foi para  
isso que eu nasci. 
Para que as pessoas 
se amem, se perdo-
em, vivam em paz e 
construam um mun-
do melhor.”

Um feliz e santo Na-
tal a todos!  

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

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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Samuel Cunha comemora conquista de quadra de futebol society para Jaboticabal

Câmara Municipal de Jaboticabal passa a integrar o 
Parlamento Metropolitano de Ribeirão Preto

O vereador Sa-
muel Cunha (PSDB) 
destacou em seu 
pronunciamento, 
na sessão ordiná-
ria de segunda-feira 
(18/12), a conquista 
da quadra de futebol 
society para Jabo-
ticabal. A assinatu-
ra do convênio que 
contempla a cidade 

O presidente da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Dr. 
Edu Fenerich (PPS), 
assinou na segunda-
-feira (18/12), jun-
tamente com outros 
33 presidentes de 
legislativos munici-
pais das cidades que 
compõem a Região 

com a estrutura da 
quadra foi fi rmada 
no dia 14 de dezem-
bro, na capital pau-
lista. Participaram 
do ato, além do par-
lamentar, o prefeito 
municipal José Car-
los Hori (PPS), o se-
cretário da Casa Ci-
vil, Samuel Moreira 
(PSDB), secretário de 

Metropolitana de Ri-
beirão Preto (RMRP), 
o Protocolo Estatutá-
rio que criou o Parla-
mento Metropolitano 
da Região de Ribei-
rão Preto. 

O encontro foi re-
alizado na Câmara 
Municipal de Ribei-
rão Preto, quando 

esportes do Estado 
de São Paulo, Paulo 
Gustavo Maurino, 
e o vice-presidente 
do diretório munici-
pal do PSDB, Lucas 
Chioda. A quadra 
deve ser instalada 
no Centro Esportivo 
Antônio Mônaco.

De acordo com o 
vereador, o pedido 

também foi eleita a 
composição da Mesa 
Diretora do parla-
mento regional para 
um mandato de dois 
anos. O vereador 
Maurício Gasparini 
(PSDB), de Ribeirão 
Preto, foi eleito o 
presidente.

Para o Chefe do Le-

foi feito em feve-
reiro de 2017, sen-
do protocolado em 
abril. A confi rmação 
da quadra para Ja-
boticabal foi feita 
após sete meses da 
solicitação. “Para Ja-
boticabal será um 
grande ganho, uma 
vez que não possu-
ímos uma quadra de 
futebol society pú-
blica. Assim, todos 
poderão usufruir 
trazendo qualida-
de de vida e mais 
opções para os mu-
nícipes praticarem 
esportes”, avalia 
Cunha.

A implantação da 
quadra de futebol 
society será reali-
zada por meio do 
programa “100% Es-
porte para Todos”, 
do Governo do Esta-
do de São Paulo. Ao 

gislativo jaboticaba-
lense, a expectativa é 
de que “com a união 
desses municípios, 
nas reivindicações 
maiores dessas cida-
des, nós tenhamos 
mais força no mo-
mento de reivindicar 
alguma coisa junto 
ao Governo Estadual, 

todo, cerca de 100 
municípios paulista 
foram contempla-
dos.

A quadra terá 
15x30 metros e o 
seu complexo con-
tará com estruturas 
para alambrado; ar-
quibancadas; par de 
traves (com rede) 
para “football socie-
ty”; grama sintéti-
ca (artifi cial); e um 
módulo de acondi-
cionamento e trans-
porte, que após a 
montagem do equi-
pamento pode ser-
vir como espaço 
multiuso, para de-
pósito de materias, 
ambulatório, lan-
chonete, ou outra 
opção por conta da 
Prefeitura.

FUTEBOL SOCIE-
TY – O “football 
society”, também 

ao Governo Federal, 
enfi m, aos poderes 
constituídos... Que 
isso possa trazer em 
um brevíssimo espa-
ço de tempo, algum 
benefício para a nos-
sa cidade”, acredita 
Fenerich.

O Parlamento Me-
tropolitano tem 
como fi nalidade 
promover a integra-
ção administrativa, 
econômica e social 
dos municípios que 
compõem a Região 
Metropolitana de 
Ribeirão Preto, cria-
da pelo Governo Es-
tadual em 2016. A 
RMRP abrange 34 ci-
dades onde residem 
1,66 milhão de habi-

chamado de fu-
tebol sete, é uma 
modalidade es-
portiva criada no 
Brasil. Apesar da 
semelhança com 
o futebol de cam-
po, o society pos-
sui regras oficiais 
próprias. A dispu-
ta é feita em grama 
sintética, com sete 
jogadores de cada 
lado em dois tem-
pos de 25 minu-
tos. Hoje, a moda-
lidade conta com 
federações em 26 
estados do país. 
Só a Federação 
Paulista possui 30 
mil atletas regis-
trados, cerca de 2 
mil jogos por ano e 
mais de 3 milhões 
de praticantes na 
grande São Paulo, 
de forma recreati-
va. Fonte: FPFS

tantes: Altinópolis, 
Barrinha, Batatais, 
Brodowski, Cajuru, 
Cássia dos Coquei-
ros, Cravinhos, Du-
mont, Guariba, Gua-
tapará, Jaboticabal, 
Jardinópolis, Luis 
Antônio, Mococa, 
Monte Alto, Morro 
Agudo, Nuporanga, 
Orlândia, Pitanguei-
ras, Pontal, Pradó-
polis, Ribeirão Preto, 
Sales Oliveira, Santa 
Cruz da Esperança, 
Santa Rita do Passa 
Quatro, Santa Rosa 
do Viterbo, Santo An-
tônio da Alegria, São 
Simão, Serra Azul, 
Serrana, Sertãozi-
nho, Taiuva, Tambaú 
e Taquaral.
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Bala de Prata

Versículos da Bíblia
“Como o Pai me 

amou, assim eu os 
amei; permaneçam 
no meu amor. Se vo-
cês obedecerem aos 
meus mandamen-
tos, permanecerão 
no meu amor, assim 
como tenho obedeci-
do aos mandamentos 
de meu Pai e em seu 
amor permaneço. 

João 15:9-10 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, 
Scouter

RÉVEILLON 2017 - MODA

Com a chegada do 
fi nal do ano, muitas 
mulheres buscam 
seus looks para esta-
rem lindas no último 
dia do ano. O réveillon 
é um momento ide-
al para quem deseja 
renovar os votos de 
confi ança, renovar 
seus ideais e  planos.

 Como manda o fi -
gurino, essa data exi-
ge uma produção ca-
prichada e de acordo 
com a personalidade 

de cada mulher.
Quando falamos 

em looks réveillon 
2017, não podemos 
deixar de lado a ou-
sadia, mas claro, tudo 
na medida certa, de 
uma forma simples e 
comportada, pois até 
mesmo no mundo da 
moda, na maioria das 
vezes o que é menos, 
sempre acaba sendo 
mais.

Abusar do conforto 
no réveillon é uma ex-
celente escolha, pois 
geralmente nessa 
época do ano, o calor 
toma conta e predo-
mina na maioria do 
território brasileiro. 
Por isso  uma peça 
mais leve e elegante, 
permite que você se 
sinta bem.

Embora as cores 
para o réveillon sejam 
as mesmas, ou seja, o 

branco, prata e doura-
do, nada impede que 
você use outras cores 
diferentes como la-
ranja, rosa, vermelho, 
marrom e até mesmo 
preto, pois não tem 
nada a ver usar o pre-
to na passagem do 
ano, afi nal, o signi-
fi cado que ele traz é 
justamente a elegân-
cia. O ambiente que 
você passará o ano 
novo também dirá 
muito sobre o modelo 
adequado.

Para que você faça 
sucesso com  sua pro-
dução na passagem 
do ano é preciso que 

esteja em harmonia 
com o tipo do seu cor-
po e também de acor-
do com o ambiente 
onde ocorrerá a festa.

O mais importante 
disso tudo é você se 
sentir feliz e de bem 
consigo mesma.

 Boas Festas!
Make up/ 

produção:Cicinho
M o d e l o s : A l i n e 

Lima/Tiago Coelho /
Tiago Carin

Foto: Cláudio Fra-
teschi

Looks: Maiô  e sun-
gas (Anatomica Brasil)

Vestido branco 
((Boutique Dondoca).

UM NATAL EM TEMPO DE ESPERANÇA

É  a luz que brilha 
nos céus do mundo 
das estrelas, do sol e 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

da chuva, que cai em 
gotas de esperanças. 
É o NATAL, que nasce 
mais uma vez, onde 
lembramos de JESUS 
como exemplo vivo da 
humildade, de amor, 
na prática da carida-
de. O tempo não tem 
tempo, nasce sempre 
e nunca morre, é eter-
no e vivo, para mar-
car nossas vidas, que 

passam no ontem, no 
hoje e no sempre, tra-
zendo lembranças e 
saudades  de outros 
NATAIS. O espírito 
e´eterno e continua 
se envolvendo em la-
grimas e alegrias nas 
vidas sucessivas, em 
mundos desiguais, 
mas contínuos para a 
evolução.

Lindos sonhos de 

amor, vividos às vezes 
dentro de um clima de 
promessas e acordos 
que não foram realiza-
dos, em encontros de 
afi nidades, dentro dos 
princípios de reações 
e ações, que trouxe-
ram as aproximações 
naturais, para se en-
contrarem nas festivi-
dades, na noite linda 
de NATAL.
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CULTURA
Feira de Artesanato é boa opção para presentear no Natal

Semana da Arte e da Música chega ao fi m 
com recital, ballet e formatura

Até o dia de hoje, 23 
de dezembro, o jaboti-

Foi concluída mais 
uma Semana da Arte e 
da Música, de Jabotica-
bal. Neste ano, o evento 
deu mais uma demons-
tração da força cultural 
do município. A Escola 
de Arte “Prof. Francisco 
B. Marino” foi palco das 
últimas atrações, que 
contaram com recital, 
ballet e formatura.

“Cerca de cem alu-
nos se apresentaram 
nos dois dias de reci-
tal com um público de, 
aproximadamente, 250 
pessoas. Tivemos ain-
da o espetáculo de bal-
let ‘Floresta Encantada’ 

Local alia diversidade e custo-benefício

Atrações completaram com sucesso mais uma edição do evento

cabalense tem a opor-
tunidade de conferir a 

com a abertura dos alu-
nos de Dança de Salão. 
Para fechar, a formatura 
da 19ª turma do Curso 
Técnico em instrumen-
to musical. Todos fo-
ram um sucesso”, con-
tou o diretor da escola, 
Carlinhos Santiago.

Feira de Artesanato de 
Natal, montada no es-
paço entre o Mercado 
Municipal e a Casa do 
Artesão “Dorival Tali-
berti”. A feira é uma ex-
celente opção na hora 
de escolher presentes e 
lembranças de Natal.

“Tem bastante coisa. 
Utensílios domésticos 
como toalhas de mesa 
bordadas, telas pro-
tetoras de alimentos, 
pesos personalizados 
para portas, bolsas, 

As atrações marca-
ram também o fi m das 
atividades da escola 
em 2017. A direção in-
forma que o período 
de rematrícula para os 
alunos que já fazem 
parte da escola vai de 
11/12 até o dia 29/12, 

porta-moedas, quadros 
e muito mais. Convido 
todos para prestigiar 
nossos artesãos”, desta-
ca o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

A feira acontece das 
9h às 17h e é promovi-
da pelo Departamento 
Municipal de Cultura, 
em parceria com a Casa 
do Artesão “Dorival Ta-
liberti” e Acaart (Asso-
ciação Cultural de Arte-
sãos e Artistas “Odeto 
Guersoni”).

das 8h às 17h. As novas 
matrículas começam a 
ser recebidas a partir 
do dia 15 de janeiro de 
2018.

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

Alternativa para in-
gressar em uma nova 
carreira ou expandir 
o currículo, os cur-
sos de curta duração 
são excelentes opções 
para profi ssionais an-
tenados ao mundo do 
trabalho. No Senac Ja-
boticabal, as opções 
de aprimoramento são 
diversas e, para janei-
ro, a unidade prepa-
rou uma programação 
especial, com forma-
ções de curta duração 
em áreas variadas do 
conhecimento, como 
arquitetura e urbanis-
mo, fi nanças, gestão 
de pessoas, logística, 
segurança e saúde no 
trabalho e tecnologia 
da informação.

“O mercado exige 
cada vez mais qualifi -
cação dos candidatos 
e também dos funcio-
nários já empregados. 
Entre as vantagens dos 
cursos de curta dura-
ção está o breve perí-
odo de aulas, porém 
com contribuição sig-
nifi cativa à formação 
curricular dos alunos, 
visto que os cursos 
do Senac prezam pelo 
viés prático do uni-
verso profi ssional”, 
ressalta Wellington Ar-
golo, gerente do Senac 
Jaboticabal.

As turmas já es-
tão com as inscrições 
abertas e as opções 
são para Técnicas de 
Exposição de Produtos 
e Merchandising Visu-
al; Finanças para não 
Financeiros; E-social; 
Compras e Adminis-
tração de Materiais; 
Estratégias para Elabo-
ração do PPRA e Excel 
2016.

As aulas iniciam a 
partir de 22 de janeiro 
e terminam dentro do 
mesmo mês. Os cursos 
têm duração média de 
24 horas. Para fazer a 

inscrição e conferir os 
pré-requisitos, os in-
teressados precisam 
acessar o Portal Senac: 
www.sp.senac.br/ja-
boticabal. 

Finanças para não 
Financeiros

Parte da programa-
ção de janeiro do Se-
nac Jaboticabal, o cur-
so Finanças para não 
Financeiros é destaque 
na região e tem como 
objetivo capacitar o 
aluno para analisar e 
interpretar demonstra-
ções fi nanceiras, apli-
cando elementos e co-
nhecimentos básicos 
de contabilidade para 
entender a estrutura e 
a gestão dos negócios, 
auxiliar a tomada de 
decisões e a avaliar as 
operações da empresa.

“Gestores não fami-
liarizados com o am-
biente econômico e 
fi nanceiro enfrentam 
difi culdades quando 
precisam tomar deci-
sões que envolvem a 
avaliação de risco e 
de retorno, bem como 
analisar e entender as 
informações fi nancei-
ras e seus impactos na 
gestão empresarial. E 
esse é o foco do curso”, 
explica Wellington. 

O Finanças para não 
Financeiros ocorre en-
tre os dias 22 e 29 de 
janeiro de 2018, de se-
gunda a quinta-feira, 
das 19 horas às 22h30. 
Mais informação pelo 
site da unidade. 

Serviço:
Cursos de curta du-

ração 
Período: Janeiro de 

2018
Local: Senac Jaboti-

cabal 
Endereço: Rua 24 de 

maio, 831
Mais informações: 

www.sp.senac.br/ja-
boticabal 

Cursos de curta duração são 
destaques no Senac Jaboticabal

Em janeiro, unidade promove qualifi cações de curta 
duração em diversas áreas do conhecimento
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Natal que aproxime

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo

O Natal é sempre mo-
mento de celebração e 
ótima oportunidade para 
renovarmos o que há 
de bom em nós. Refor-
çarmos nossa fé no ser 
humano e nossa espe-
rança em dias melhores. 
Aproveitar o Ano Novo 
que vem chegando para 
deixar para trás o que foi 
ruim.

É momento para di-
minuir as distâncias físi-
cas e espirituais entre as 
pessoas. Tirar proveito 
da data para nos reunir-
mos com quem amamos, 

FELIZ NATAL!

Pr. Anastácio Martins

Mais um Natal aben-
çoado na presença do 
nosso grande e Eterno 
Deus. Ele é maravilho-
so! Que está nos con-
cedendo esta graça de 
estarmos comemoran-
do o nascimento do 
Nosso Salvador Jesus 
Cristo. Hoje é um dia 
de festa e de muita 
alegria. As pessoas se 
abraçam e desejam 
só felicidades umas 
às outras. Em todo lu-
gar que você vai, tem 
sempre alguém com 
um sorriso no rosto. 
Por mais que estejam 
enfrentando uma situ-
ação difícil, elas con-
seguem sorrir, e fazer 

com quem nos faz bem. 
Pessoas que no mundo 
atual, tão agitado, mui-
tas vezes não consegui-
mos ver com a intensida-
de que gostaríamos.

Hora de reunirmos em 
volta da mesa farta de 
boas receitas os familia-
res e os amigos que nos 
dão força durante o ano 
todo para enfrentarmos 
os desafi os cotidianos. 
Momento de agradecer 
essas pessoas por esta-
rem lá sempre que pre-
cisamos, transmitir de 
perto o carinho que nos 
move.

O clima natalino é pro-
pício para reforçar o con-
ceito de seio familiar, de 
aconchego e confi ança 
que somente nossa fa-
mília nos transmite com 
tanto sentimento. É uma 
data onde fi ca claro o ca-
rinho e a certeza de que 
a família é nosso maior 
bem no mundo todo.

Precisamos aprovei-

tar esta reunião cheia 
de afeto para recarregar 
as energias do coração, 
renovarmos nossa ca-
pacidade de olhar para 
o outro. Revigorarmos 
nossa vocação humana 
para dar e receber amor 
ao lado de quem é real-
mente importante em 
nossas vidas.

O Natal é o símbolo da 
capacidade humana em 
fazer o bem. Não à toa, 
é a época onde vemos 
a solidariedade afl orar 
nas pessoas, o sentimen-
to de fraternidade fi ca 
latente e percebemos 
que quando nos unimos 
não apenas somos mais 
fortes, somos melhores 
como pessoas.

O nascimento de Jesus 
Cristo sempre simboliza 
esperança em tempos 
difíceis, onde devemos 
nos doar pelo outro, 
amar o próximo, sermos 
solidários e fraternos. 
São lições que se esten-

dem além dos limites da 
fé cristã, todos de todas 
as religiões podem levá-
-las consigo para o próxi-
mo ano.

Levai-nos a um mundo 
melhor, hoje em dia re-
pleto de notícias cruéis, 
atitudes condenáveis e 
ideias que desagregam 
o sentimento de coleti-
vidade humana. O Natal 
nos mostra o caminho a 
seguir.

A estrela de Belém ilu-
minou e guiou os Reis 
Magos rumo à esperan-
ça do fi lho de Deus que 
nascera. É um exemplo a 
seguirmos, uma demons-
tração de que esta espe-
rança nos é relembrada 
todas as noites quando 
olhamos para o céu.

Mas não basta apenas 
lembrar, é preciso pra-
ticar. As luzes coloridas 
espalhadas pelas casas 
e pelas ruas, a decora-
ção rica e encantadora 
das árvores e a delicio-

sa ceia preparada com 
tanto amor são valiosos 
lembretes de que che-
gamos à época que nos 
mostra o que realmente 
devemos cultivar: o sen-
timento.

Além de presentear 
quem amamos com lem-
branças materiais, tam-
bém devemos entregar 
presentes que não po-
dem ser tocados. Como 
a esperança de que o 
ano que se aproxima 
será melhor, de que se-
remos pessoas melhores 
neste novo ano.

Presentes como o 
amor, que precisa estar 
em nossas vidas todos 
os dias, deve ser prati-
cado a todo momento 
para que o mundo não 
nos endureça, nos faça 
perder a capacidade 
de ter esperança – este 
também um caríssimo 
presente que podemos 
entregar.

Após mais um ano 

conturbado em nosso 
País, onde nossa popula-
ção batalhou tanto para 
conseguir se manter em 
pé, de cabeça erguida, é 
mais do que merecido 
que nos reunamos em 
volta de uma mesa farta, 
com receitas preparadas 
com o ingrediente adi-
cional do amor familiar.

O Natal precisa ser 
mais do que um jan-
tar especial, precisa 
alimentar não apenas 
o corpo, mas também 
nossa alma. Reunidos 
com amigos e familiares 
queridos, diminuindo as 
distâncias criadas pelo 
cotidiano, nos sentimos 
capazes de batalhar 
mais um ano por nossos 
objetivos.

Que o seu Natal nes-
te ano seja especial e 
recheado de amor, o 
principal ingrediente de 
qualquer boa festa de 
fi m de ano.

Feliz Natal!

planos para viajar e 
ver os parentes e os 
amigos que há muito 
tempo não os vêem. 
Quando se encontram, 
é uma alegria comple-
ta, têm tantas novida-
des e muitos assuntos 
para conversarem. En-
fi m, é um Natal aben-
çoado, cheio de amor. 
Ninguém fi ca esque-
cido neste dia, todos 
são lembrados dire-
tamente ou indireta-
mente. Eu vejo como 
uma grande oportuni-
dade de falar do amor 
de Deus e como Ele en-
viou o seu único fi lho 
a este mundo, para 
nos Salvar e nos dar 
a vida Eterna. Deus é 
tão grande que você 
pode dividi-Lo com 
tantas pessoas e mos-
trar que Ele sempre 
esteve do lado delas, 
mesmo nos momentos 
mais difíceis. Quando 
ninguém podia com-

preender a dor que 
estavam sentido, Ele, 
porém sempre esteve 
ali, dizendo: Não te-
nha medo, Eu estou 
com você. Vamos fa-
zer como os pastores 
que estavam no cam-
po guardando as ove-
lhas. Quando os anjos 
anunciaram o nasci-
mento do Salvador, 
eles deixaram tudo e 
foram ver o menino 
Jesus. Ficaram tão fe-
lizes que saíram falan-
do para todo mundo 
que tinha nascido o 
Salvador. Aquele dia 
foi tão Especial! Hoje 
não é diferente. Quan-
do você estiver reuni-
do com a sua família e 
os seus amigos, conte 
como Jesus entrou na 
sua vida e te salvou. 
Tenho certeza que 
eles também irão se 
alegrar e vão querer 
conhecer o Senhor e 
servi-Lo, com um co-

ração inteiro. Natal 
não é só presentes, 
mas uma maneira de 
falar o quanto Deus 
ama as pessoas que 
ainda estão vivendo 
no pecado, ou seja, 
separados de Deus. 
Você pode e deve dar 
esperança para aque-
les que acham que 
a vida não tem mais 
sentido. Pessoas que 
foram feridas com o 
tempo e perderam al-
gum ente querido, en-
fi m, Deus quer te usar, 
para restaurá-las. Que 
esse seja o melhor 
Natal da sua vida, em 
nome de Jesus!  (Leia 
Lucas 2). Esta é a mi-
nha oração. Ouça o 
nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. face-
book catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com

 PROFESSOR BENÊ

NATAL!

Uma comemora-
ção festiva? Dia de 
troca de presentes 
entre amigos? Fes-
ta proporcionada 
por um “fictício 
velhinho” amigo 
das crianças? Far-
tura de dinheiro 
enchendo os co-
fres comerciais? 
É o deus comércio 
triunfando com in-
genuidades?

Não! A realidade 
do NATAL foi anun-
ciado aos “pobres e 

simples” desejosos 
da felicidade em 
plenitude”. É DEUS 
que acendeu a “luz 
da verdade” para 
manifestar seu 
amor paterno.

Ele se transfor-
mou em dom a to-
dos que o acolhem 
com amor de fi-
lhos.

O presépio é “me-
mória perpétua” do 
gesto amoroso de 
nosso Pai Celeste, 
que se manifestou 
na simplicidade de 
criança e quer co-
mungar conosco na 
realidade do amor 
fraterno.

NATAL não é um 
mero dia! É a vida 
de amor em pleni-
tude, sempre pre-
sente!

NATAL também é 
ressurreição!.
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Prefeitura entrega cestas básicas de Natal
Distribuição aconteceu na segunda-feira, na Estação de Eventos Cora Coralina

Garantir um fi nal de 
ano melhor para as fa-
mílias assistidas pelos 
programas sociais da 
Prefeitura Municipal 
é o objetivo do Fundo 
Social de Solidarieda-
de e da Secretaria de 
Assistência Social que, 
na última segunda-
-feira, 18, entregaram 
cestas básicas de Na-
tal.

As famílias ca-
rentes do municí-
pio foram beneficia-

das pela iniciativa. 
“Mesmo com todas 
dificuldades con-
seguimos garantir 
um Natal digno para 
muitas famílias, fe-
chando as ações do 
Fundo Social de Soli-
dariedade em 2017. 
Aproveito para agra-
decer a todos que 
contribuíram duran-
te todo este ano”, 
afirma a primeira-da-
ma, Adriana Hori.

“Nesse momento de 

refl exão, todos nós 
precisamos ter o mí-
nimo para garantir um 
Natal feliz. Isso inclui 
o alimento que ofere-
cemos para as pesso-
as que amamos. Espe-
ramos que essa cesta 
possa propiciar uma 
noite muito especial 
para todas as famílias 
que hoje são assisti-
das pelos nossos pro-
gramas sociais”, res-
salta o prefeito José 
Carlos Hori.

Os primeiros regis-
tros de esportes na for-
ma organizada como 
conhecemos datam da 
Grécia antiga, tendo 
ocorrido em 776 a.C. 
o primeiro festival nos 
moldes das Olímpiadas. 
À época o festival aten-
dia 3  propósitos: 1. Ho-
menagem aos deuses, 
principalmente Zeus; 2. 
Tréguas e pazes entre 
as Cidades-Estados e; 
3. Valorização da saú-
de e preparação física 
para guerras. Ao longo 
da História o uso do Es-
porte variou conforme 
crenças religiosas, po-
líticas e sociais de cada 
civilização. O Império 
Romano o manuseou 
na política do pão e cir-
co. Durante a Guerra 
Fria, era usado como 
instrumento ideológico 
e propaganda, em que 
vitórias expunham os 
sucessos e soberania de 
cada regime.

Quando o parisiense 
Barão de Coubertin re-
criou os Jogos Olímpi-
cos em 1896, afi rmou 
que sua real intenção 
era infl amar entre os 
jovens franceses um 
espírito de unidade so-
berana e competição 
a fi m de fazer frente à 
Alemanha, cuja vitória 
na Guerra Franco-Prus-

siana em 1870 credi-
tava à melhor prepara-
ção física. No início do 
século passado a então 
imprensa alemã pas-
sou a explorar a ideia 
de que as Olímpiadas 
da Era Moderna sim-
bolizavam uma guerra 
mundial sem o custo 
de vidas, porém que 
evidenciavam com cla-
reza a hierarquia das 
nações. Hoje o esporte 
conecta povos, realiza 
sonhos, cria heróis de 
modalidades e fi lantro-
pia através de funda-
ções mantidas por es-
trelas mundiais. 

Entre tantos espor-
tes, o Brasil é o país 
do futebol. Mais recen-
temente também do 
voleibol, do judô e da 
ginástica, porém é a 
bola no pé que cativa 
as crianças desde cedo, 
chutando bolinhas de 
papel na sala de aula 
ou pedregulhos na rua. 
Sonham talvez um dia 
tornarem-se jogadores 
muito antes de enten-
derem o signifi cado de 
competir, as dores da 
derrota e os louros da 
vitória. Muitas crianças 
competem com injus-
tiças sociais, com mar-
ginalizações, sentem 
o amargor da carência 
sem imaginar a doçura 

da fartura.
Tivemos a oportu-

nidade de chutar boli-
nhas de papel em con-
fortáveis salas de aulas 
ministradas por educa-
dores de excelência, e 
jogávamos futebol com 
amigos após fi nalizar-
mos as devidas obriga-
ções escolares. Como 
há séculos, o esporte 
unia nossos grupos de 
sala na guerra contra os 
inimigos das outras na-
ções do fi nal do corre-
dor em busca da coroa 
absoluta: os reis do fu-
tebol do colégio.

Como na Grécia an-
tiga, a primeira edição 
deste evento (2014) 
ocorreu com 5 turmas-
-nações distintas sob 
a gentil concessão de 
campo do Clube de 
Campo Dr Laff ranchi. 
Embora uma equipe 
sagrou-se campeã, a 
vitória foi muito além 
das 4 linhas pela ar-
recadação inédita de 
brinquedos a serem 
distribuídos a crian-
ças carentes no Natal 
que aproximava-se em 
poucos dias. Celebra-
ções embalaram na-
quele pós-jogo os ele-
vados espíritos que se 
juntaram nesta causa 
à época embrionária, 
porém tais emoções ja-

mais aproximar-se-iam 
da catarse vista no dia 
da entrega. 

A organização evo-
luiu nos anos seguin-
tes, passando então a 
mais equipes, mais jo-
gos e consequentemen-
te mais arrecadações. 
Cada jogador paga uma 
taxa por jogo e compro-
mete-se com a cota es-
tipulada para o produto 
da rodada. Estamos em 
nossa 4ª edição, com 
um total de 9 datas re-
alizadas ao longo do 
ano: chocolates foram 
arrecadados na Páscoa, 
centenas de cobertores 
no início do inverno, 
mais de 250 cestas bá-
sicas de alimentos, ces-
tas básicas de limpeza 
(mais de 100), centenas 
de caixas de leite, e ob-

Apenas um jogo?

viamente centenas de 
brinquedos. 

Como fazemos a 
distribuição? Estamos 
evoluindo como orga-
nização e ainda não 
seguimos um critério 
defi nido de escolha de 
destinatários, sempre 
buscando indicações de 
famílias carentes e ins-
tituições com necessi-
dades de produtos e/ou 
verbas para seu funcio-
namento. Tão simples 
quanto uma campainha 
tocada, um produto 
entregue, e uma como-
vente gratidão recebida 
na forma de sorrisos, 
lágrimas e abraços. 
Nosso sistema de fi -
nanciamento, revertido 
100% em solidariedade, 
ainda depende das ta-
xas pagas pelos amigos 

jogadores e suas cotas 
dos itens da rodada. 
Entre nossas rotinas 
dedicamos um pouco 
de energia a este proje-
to em ascensão, e aqui 
também agradecemos o 
envolvimento de todos 
e do clube que sedia os 
épicos embates futebo-
lísticos. 

Somos jovens. Somos 
apaixonados por nossa 
cidade. Somos incomo-
dados com as desigual-
dades. Somos motiva-
dos. E decidimos agir. 
Este é o começo do que 
temos planejado para 
nossa querida Jabotica-
bal. 

Para nós, é Mais que 
um Jogo. 

Att, 
Equipe e amigos Mais 

que um Jogo. 
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Conheça as principais tendências para 
decoração de casamento em 2018

O ano está acaban-
do e, para quem já está 
de casamento marca-
do para 2018, fi car por 
dentro do que há de 
novo é bem importante. 
Conheça as principais 
tendências para deco-
ração de casamento em 
2018:

1. Identidade visu-
al e personalização: 
criar uma identidade 
visual única é uma ten-
dência forte para os ca-
samentos no ano que 
vem. Veremos eventos 
cada vez mais perso-
nalizados levando em 

conta uma identidade 
desenvolvida previa-
mente por profi ssio-
nais, que não estará 
apenas em convites e 
lembrancinhas, mas 
também integrada a 
toda decoração.

2. Bolos múltiplos: 
principalmente agrupa-
dos em três, os bolos 
múltiplos serão uma 
tendência importante 
para 2018, principal-
mente entre os casais 
que querem surpreen-
der os convidados. Ter 
mais de um bolo no 
casamento possibilita 

apresentar vários sa-
bores e combinações, 
além de fugir bastante 
do convencional.

3. Mesas compar-
tilhadas: as mesas 
longas que podem ser 
compartilhadas por 
grandes grupos estão 
se tornando uma ten-
dência para decoração 
de casamento. Elas aju-
dam a tornar o evento 
mais intimista, como se 
fosse uma reunião de 
família, o que tende ser 
mais emocionante para 
todos os presentes.

4. Iluminação tra-
balhada: ter uma ilu-
minação mais trabalha-
da e personalizada é 
umas das queridinhas 
para casamentos. Uma 
boa iluminação ajuda 
muito a dar persona-
lidade ao casamento. 
Talvez por isso que um 
projeto de iluminação 
não só ajuda a obter be-
las imagens, como tam-
bém pode ser o toque 
que faltava à identidade 
visual do evento.

5. Uso de balões 
metálicos: quem busca 
dar um charme especial 
e mais divertido à de-
coração do casamento 
pode aderir ao uso de 
balões metálicos. Eles 
são bem bonitos e po-
dem ser usados tanto 
na decoração quanto 
como elementos cêni-
cos para fotos. No fi nal 
do evento, eles também 
podem ser distribuídos 
para as crianças.

6. Flores de papel 
e suculentas: por ofe-
recerem um belo visual 
além de uma durabi-
lidade incrível, tanto 
fl ores de papel quan-
to suculentas estão 
em alta na decoração 
de casamento. Ambas 
têm um charme rústico 
muito interessante que 
podem complementar 
bem este tipo de even-
to, além de ser possível 
combiná-las com outros 
tipos de plantas.

Fonte: Casuarinas 
Casa de Festas | Lenine 
Serejo Fotografi a.

Como administrar melhor o 
seu tempo em 2018?

*Por Christian Bar-
bosa

Já estamos no fi nal 
de 2017 e, para muita 
gente, parece que o ano 
começou ontem e não 
deu para fazer nada 
(ou quase nada) do que 
foi planejado. Mas será 
que o tempo é mesmo 
tão curto assim para vi-
vermos sempre corren-
do e sequer sentirmos 
o ano passar? A respos-
ta é não. 

O problema não é a 
quantidade de horas 
que temos, mas a ma-
neira como usamos as 
nossas horas. Estamos 
trabalhando cada vez 
mais, vivemos cada 
vez mais estressados e 
não vemos resultados 
compensadores. Tudo 
isso porque gerencia-
mos nosso tempo in-
corretamente. 

Em um ambiente de-
sorganizado e sem pla-
nejamento, as chances 
de você se irritar, fi car 
sem ânimo para os re-
lacionamentos e – pior 
ainda – não cuidar da 
própria saúde são bem 
maiores. E é justamen-
te daí que vem a im-
pressão de que o tem-
po está correndo mais 
rápido. A pessoa que 
não organiza as tarefas 
acaba virando escrava 
das circunstâncias, e 
todas as atividades se 
tornam urgências. Só 
o planejamento pode 
trazer uma rotina mais 
equilibrada. 

É muito comum pen-
sarmos apenas nas ati-
vidades do dia, mas 
o ideal é planejar ao 
menos três dias para 
frente. Se conseguir 
organizar uma semana 
inteira, melhor ainda. É 
preciso avaliar a dura-
ção de cada atividade e 
deixar um tempo “livre” 

para eventuais urgên-
cias. Todas as tarefas 
devem ser anotadas, 
seja em uma agenda 
de papel, um aplicativo 
ou um software. Assim, 
fi ca mais fácil mensu-
rar o volume de afaze-
res e os prazos. 

As atividades po-
dem ser divididas em 
urgentes (quando o 
prazo está curto ou já 
acabou); importantes 
(que trazem resultado); 
e circunstanciais (que 
não agregam valor e 
te fazem perder tem-
po). É importante clas-
sifi cá-las e priorizar 
as urgentes, a fi m de 
eliminá-las rapidamen-
te. O passo seguinte é 
aumentar as tarefas im-
portantes, que ajudam 
a reduzir as urgências 
e te mantêm equilibra-
do. E, por último, você 
deve eliminar da rotina 
as circunstanciais, que 
roubam o seu tempo. 

Muitas vezes, lota-
mos nossa agenda com 
coisas que aceitamos 
fazer, quando, na ver-
dade, precisávamos 
ou gostaríamos de di-
zer “não”. Isso acon-
tece, frequentemente, 
porque temos receio 
de nos indispor com 
alguém. Ter coragem 
para mudar esse com-
portamento é um passo 
importante rumo à ges-
tão efi ciente do tempo. 

Mais um ano está 
começando e, para 
quem viveu até hoje 
correndo, eu garanto: 
aproveitar esse novo 
período para dar início 
a uma mudança de há-
bitos fará de seu tempo 
um grande aliado.

* Christian Barbosa 
é o maior especialis-
ta no Brasil em admi-
nistração de tempo e 
produtividade e CEO 
da Triad PS, empresa 
multinacional especia-
lizada em programas e 
consultoria na área de 
produtividade, colabo-
ração e administração 
do tempo. 

Meu fi lho não gosta de ler. E agora?

É natural que as crian-
ças não queiram ler. 
Elas, em sua maioria, 
querem brincar e jogar, 
e carregam a ideia de 
que a leitura é tarefa da 
escola. Porém, é neces-
sário que elas adquiram 
este ótimo hábito e, as-
sim, leiam para o resto 
de suas vidas.

Existem diversas ma-
neiras de incentivar a 
literatura na vida dos 
pequenos, e Camila 
Piva, autora de Quero 
ser uma youtuber, en-
xergou a oportunidade 
como um chamativo e 

reuniu algumas dicas.
- A leitura tem que 

ser um prazer. Res-
peite o gosto de seu 
fi lho!

Youtuber está em 
alta! Todos querem ser, 
têm seus infl uenciado-
res favoritos e querem 
ter tudo deles. Então é 
um bom começo! Para 
incentivar o pequeno, 
dê um livro de seu you-
tuber preferido, assim 
ele irá entrar aos pou-
cos no mundo das edi-
ções e com uma temáti-
ca que lhe agrada, o que 
torna tudo mais fácil.

- Mostre os livros 
que os seus ídolos es-
tão lendo

Quando ele perceber 
que a pessoa que ele 
gosta está lendo um li-
vro, a mamãe não vai 
precisar de muitos es-
forços. A criança tende 
a repetir as ações da-

queles que admira. Bus-
que saber o que as pes-
soas que infl uenciam 
seu fi lho estão fazendo.

- Incentivo verbal é 
importante

Quando ele ler algo 
errado, não o desesti-
mule, faça junto com 
ele! A partir do momen-
to que ele perceber que 
está fazendo errado e 
não tem o apoio neces-
sário para fazer da for-
ma correta, ele desisti-
rá.

- Visite livrarias e 
bibliotecas

O ambiente lúdico 
pode fazer muita dife-
rença na luta para que 
o pequeno pegue gosto 
pela leitura. As brin-
quedotecas e as livra-
rias que contam com 
as mais variedades de 
livros, podem auxiliar 
neste processo.

- Figuras

Sim! Figuras! As 
crianças são extrema-
mente visuais. Figuras, 
cores e formas podem 
incentivar muito a lei-
tura. A preguiça de ler 
todas aquelas letras vai 
embora quando ele per-
cebe que pode se diver-
tir com os diversos de-
senhos que o livro pode 
conter.

Leia em família! 
Os maiores infl uen-

ciadores de uma crian-
ça são os adultos e o 
ambiente que ela con-
vive. Crie uma rotina de 
leitura em família, cada 
um com seu livrinho na 
mão! Caso a criança ain-
da não for alfabetizada 
leia junto com ela. É im-
portante que a criança 
associe o momento da 
leitura com sentimen-
tos de prazer e diver-
são ao lado de quem ela 
tem laços afetivos.
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Brincadeiras para animar as confraternizações de fi m de ano

Por Michele Pires:
Final de ano já chegou, 

e com ele aquela magia 
super especial. As con-
fraternizações são muito 
importantes, sejam para 
aproximar aquele colega 
de trabalho, seja para 
descobrir que seu chefe 
é no fundo “gente boa”, 
ou mesmo para animar 
e descontrair com a fa-
mília. Com o intuito de 
promover uma maior 
integração entre todos, 
conheça algumas brin-
cadeiras que podem ser 
adotadas para animar o 
evento, seja ele num bar, 
restaurante, clube ou re-
sidência. 

Árvore de Natal per-

sonalizada
Esta é uma brincadeira 

para ser realizada numa 
residência. Monte uma 
árvore de Natal, mas 
não coloque os enfei-
tes (bolas, estrelas etc). 
Peça aos convidados 
para levarem uma foto, 
de família, por exemplo. 
Além disso, recorte bo-
las em cartolinas colori-
das. Um pouco antes ou 
logo após a ceia, junte os 
convidados, distribua as 
bolas e peça para todos 
escreverem mensagens 
dentro delas. Depois os 
participantes da confra-
ternização devem deco-
rar a árvore com as fotos 
e mensagens. 

Na roda
Faça um círculo com 

os convidados e provi-
dencie uma caixa cheia 
de papéis contendo ta-
refas engraçadas, como 
contar uma piada, imi-
tar um personagem etc. 
Faça a caixa passar pelas 
mãos de todos que es-
tão na roda, até que uma 
música que esteja tocan-
do pare ou que um apito 
toque. Quem estiver com 
a caixa na mão retira um 
papelzinho e executa a 
tarefa. Cuidado com as 
tarefas, lembre-se da 
idade dos participantes, 
para que assim todos 
possam participar.

Amigo Secreto ou 
Inimigo Secreto 

O tradicional amigo 
secreto, a maioria das 
pessoas já está familia-
rizada, o nome de cada 
participante é escrito 
num papel, dobrado e 
colocado num recipien-
te. Depois cada um pega 
um desses papeizinhos. 
Logo após descreve-se 
o amigo até que alguém 
descubra. Já no Inimigo 
Secreto, versão bem-hu-
morada do amigo secre-
to, funciona da mesma 
forma, a diferença está 
na escolha dos pre-
sentes, que devem ser 

engraçados, que brin-
quem com o sorteado. 
Por exemplo, se o amigo 
ronca muito, que tal um 
protetor de ouvido? e 
se ele gosta de futebol, 
mas não joga lá aquelas 
coisas, que tal uma bola 
murcha? Mas lembre-se 
de ser apenas “engraça-
do” e uma forma de des-
contrair o ambiente, e 
não chatear o amigo, aí 
diversão acaba.

Mímica 
Imprima nomes de 

fi lmes, animais, qual ca-
tegoria preferir, e recor-
te-os. Depois, coloque 
dentro de uma caixa fe-
chada. Cada participante 
deverá sortear um papel e 
representá-lo por meio de 
mímica para que os ou-
tros acertem.Com certeza 
renderá boas risadas.

Bingo
O tradicional bingo 

pode animar uma festa. 
Para isso, cada partici-
pante deve comprar algo 
do tipo R$ 1,99, mas que 
sirva para qualquer ida-
de (incluindo crianças, 
caso façam parte da con-
fraternização) e sexo. Por 
exemplo, caneca, porta-
-retrato, canetas, saqui-
nhos de bala, um enfeite 
de natal etc. É necessário 
ter (comprar ou fazer) as 

cartelas e as pedras com 
os números a serem sor-
teados, além de feijão ou 
milho que serão distri-
buídos aos participantes 
(para marcar os núme-
ros que saíram). Ótima 
diversão desde crianças 
até idosos.

Amigo misterioso
Escreva o nome dos 

participantes num papel, 
dobre-os e coloque-os 
num recipiente. Um jo-
gador sorteia um nome, 
sem mostrá-lo para nin-
guém. Cada pessoa faz 
uma pergunta sobre o 
sorteado, mas não vale 
sobre aparência física e 
profi ssão. As perguntas 
podem ser, por exemplo, 
sobre o gosto ou jeito 
da pessoa. As respostas 
só podem ser “sim” ou 
“não”. Nada de detalhes. 
Quem acertar ganha um 
bombom ou outro brin-
de qualquer e sorteia um 
colega, recomeçando, as-
sim, o jogo. 

Desempacotando
É preciso ter doces e 

pequenas lembranças 
(presentinhos), saqui-
nhos, caixinhas e papeis 
de presente e um dado. 
Os presentes devem ser 
embrulhados, empaco-
tados ou encaixotados 
diversas vezes e depois 

deixados perto da árvore 
de Natal. Reúna os con-
vidados e sorteie quem 
vai começar a brincadei-
ra. O sorteado pega um 
embrulho e joga o dado. 
O número que sair será 
a quantidade de emba-
lagens que ele poderá 
abrir. Se não chegar ao 
presente, outra pessoa 
joga o dado e recomeça a 
desembrulhar o pacote. 
Quem chegar ao presen-
te fi cará com ele. 

Alimento premiado
Cada pessoa que es-

tará na festa deve le-
var cinco reais e, por 
exemplo, uma barra de 
chocolate. Na hora das 
brincadeiras, todos os 
chocolates devem ser 
colocados em cima da 
mesa e o dinheiro, em 
um pote. Em uma ces-
tinha, coloque papéis 
com os nomes de todos 
os participantes. A pes-
soa mais velha come-
çará a brincadeira. Ela 
vai pegar um nome da 
cestinha e o sorteado 
deve escolher uma bar-
ra de chocolate e tirar 
mais um nome. Assim 
a brincadeira segue até 
que o último sorteado 
fi que com o chocolate 
que sobrar e com todo o 
dinheiro

Seleção das Poderosas e Amadas Cantigas de Natal
Por Michele Pires
As cantigas de Na-

tal, também conhecidas 
como cantigas natalinas, 
canções de Natal ou can-
ções natalinas, são uma 
tradição antiga e bastan-
te difundida entre os pa-
íses cristãos tanto católi-
cos quanto protestantes. 
As cantigas são ensina-
das às crianças e canta-
das em coros, igrejas e 
residências na época do 
Natal, músicas como: 
Noite Feliz, ‘Bate o Sino’, 
‘Quero Ver’, ‘Então é Na-
tal’, ‘Natal das Crianças’, 
‘Jingle Bells’, são alguns 
exemplos, e para entrar 
nesse clima natalino, a 
GAZETA FM 107,9, fez 
uma seleção de algumas 
músicas com cantores de 
diferentes estilos musi-
cais, para você encantar 

e se encantar, nesse dia 
tão mágico que é o natal!

1. Happy Xmas 
(War Is Over) - John Len-
non 

Em 1971, como uma 
maneira de conscienti-
zar as pessoas, “Happy 
Xmas (War Is Over)” foi 
escrita por John Len-
non, e lançada como 
single em 1971 pela 
Apple Records, alcan-
çando a 3ª posição da 
Billboard. A primeira 
aparição ofi cial da mú-
sica foi em 1975 no dis-
co Shaved Fish. Embora 
seja uma canção de pro-
testo sobre a Guerra do 
Vietnã, tornou-se umas 
das mais famosas mú-
sicas de natal fora do 
eixo das músicas popu-
larmente clássicas, e já 
foi gravada em várias 

línguas, entrando em 
muitas compilações de 
natal, conhecida no Bra-
sil como “Então é Natal”. 

2. Noite Feliz – Vic-
tor e Léo

Em 2013, a dupla gra-
vou a música no álbum 
especial de fi m de ano 
da som livre, O álbum 
também contou também 
com Cristiano Araújo 
com “Jesus Cristo”, Luan 
Santana “Então é Natal”, 
Fernando e Sorocaba 
cantam “Natal branco”, 
Michel Teló com “Sino de 
belém”, Laís com “Din-
don, dindon”, João Neto 
e Frederico com “Para 
não ser triste” e por fi m, 
Thaeme e Thiago, can-
tando “Depende de nós”.

3. Natal todo dia – 
Roupa Nova

Em 2014, o Roupa 

Nova gravou o álbum 
“Natal Todo Dia”, com 
músicas natalinas. Como 
é conhecido, o grupo 
apostou nos vocais afi -
nados e sincronizados. 
No álbum músicas como: 
“Então é Natal”, “Noite 
Feliz”, “Natal Branco”, 
foram regravadas pelo 
grupo.

4. Natal das Crian-
ças – Simone

O álbum em que a mú-
sica foi gravada “25 de 
Dezembro” foi lançado 
em 1995 pela cantora 
brasileira Simone com o 
selo Polygram, músicas 
como “Então é Natal”, 
“Natal Branco”, “Bate o 
Sino”, “Pensamentos”, “O 
Velhinho”, “Jesus Cristo”, 
“Boas Festas”, “Noite Fe-
liz” estão presentes no 
álbum.



28 SÁBADO, 23 DE DEZEMBRO DE 2017

Equipes atuam na limpeza e roçamento de ruas e avenidas
O trabalho não pára! 

Nos últimos dias, di-
versos bairros de Ja-
boticabal foram bene-
fi ciados pela operação 
de limpeza promovida 
pela prefeitura. Além 
do roçamento, a Secre-
taria de Obras e Servi-
ços Públicos também 
realizou a limpeza de 
ruas e avenidas.

“Com as chuvas o 
mato cresce mais rá-
pido e, por isso, de-
cidimos dedicar o 
maior tempo possível 
na limpeza de ruas, 
avenidas e áreas ver-
des. Queremos dei-
xar Jaboticabal mais 
bonita e organizada”, 
afi rma o secretário 
de Obras e Serviços 

Públicos, José Carlos 
Abreu.

Nos últimos dias, 
São Marcos, Cohab II, 
Avenida Carlos Ber-
chieri, Nova Apareci-
da, Industrial, Colina 
Verde, Via de Acesso 
Major Hilário Tavares 
Pinheiro, Sorocabano 
e Córrego Rico foram 
visitados.

Deputado Vaz de Lima destina verba para obras de infraestrutura
 Prefeitura conta 

com mais um proje-
to para modernizar 
a infraestrutura de 
Jaboticabal. O depu-
tado estadual Vaz de 
Lima destinou R$ 360 
mil para recuperação 
asfáltica. O processo 
burocrático já está 
em andamento e a 
obra deve começar no 
primeiro semestre de 
2018.

Para o prefeito José 
Carlos Hori, a parce-
ria com o Governo 
Estadual é indispen-
sável para a retoma-
da do crescimento da 
cidade. “Nosso asfal-
to é muito antigo e, 

nos últimos anos, não 
passou pela manuten-
ção necessária. Preci-
samos de pessoas que 
lutam por Jaboticabal 
e abram as portas de 
seus gabinetes para 
novos projetos. Vaz 
de Lima fez isso e 
mostrou-se um gran-
de parceiro da cida-
de”.

Os vereadores Edu 
Fenerich e Wilsinho 
Locutor e a delegada 
Dra Andreia Cristiane 
Fogaça de Souza No-
gueira intermediaram 
a vinda dos recursos 
e vão acompanhar o 
processo até a conclu-
são dos trabalhos.

Parceria entre Fatec e Prefeitura promove 
recuperação ambiental

Os trabalhos ainda 
estão no começo, mas 
o resultado almejado 
será muito importante 
para o meio ambiente. 
A 1ª turma do curso de 
Técnico em Gestão Am-
biental, da Fatec de Ja-
boticabal, com o apoio 
da prefeitura, por meio 
da Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, de-
ram início a uma ação 
que visa à recuperação 
da vegetação do córre-
go da Estiva.

“A região é bastante 
importante para Jabo-

ticabal, pois é produ-
tora de água e benefi -
cia aproximadamente 
cinco mil pessoas. É 
um projeto sério que, 
com a união de alu-
nos, docentes e pre-
feitura, tem tudo para 
dar certo”, explica o 
diretor do Centro de 
Educação Ambiental, 
Ricardo Miciano.

Segundo ele, deve 
ser realizado o plan-
tio de 800 árvores em 
uma área de 1.600 
metros. O projeto é 
orientado pelo profes-
sor Celso Jardim.
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Várias campanhas 
publicitárias e edu-
cativas ganharam as 
ruas e as escolas de 
Jaboticabal. Um ano 
depois, chegou a hora 
de colher os frutos e 
comemorar os resulta-
dos do trabalho reali-
zado por uma grande 
equipe: departamen-
tos de Trânsito e de 
Comunicação, Senac, 
Polícia Militar e Cor-
po de Bombeiros. De 
janeiro a novembro, 
a cidade reduziu em 
47% o número de aci-
dentes.

Em 2016 foram re-
gistrados 744 aciden-
tes em Jaboticabal – o 
número caiu para 400 
no mesmo período 
de 2017. “É um traba-
lho educativo diário. 
Conscientizamos so-
bre o uso do celular, o 
perigo do cerol e das 
bebidas alcoólicas. 
Trabalhamos em duas 
frentes: com as crian-
ças, dentro das esco-
las; e com os adultos, 
em blitz educativas, 
campanhas publici-
tárias e distribuição 
de equipamentos de 
segurança, como an-
tenas ‘corta cerol’. E 
vamos continuar tra-
balhando muito em 
2018”, enfatiza o pre-
feito José Carlos Hori.

Para o diretor do De-
partamento de Trânsi-
to, João Martins, o su-
cesso das campanhas 
refl etem na mudança 
de comportamento do 
motorista. “90% dos 
acidentes de trânsito 
ocorrem por impru-
dência. As campanhas 
levam à refl exão sobre 
o seu comportamento 
e estamos sentindo 
o resultado nas ruas. 
Não podemos ‘baixar 
a guarda’, vamos con-
tinuar o trabalho de 
conscientização e pu-

Jaboticabal reduz em quase 50% o número de 
acidentes de trânsito em um ano

nir as pessoas que co-
locam a vida de outras 
pessoas em perigo”, 
reafi rma. 

Pacto pela vida - Ja-
boticabal irá reforçar 
suas ações para di-
minuir o número de 
vítimas fatais em aci-
dentes em 2018. No 
início de dezembro, 
o prefeito 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. 
Meta é reduzir pela 
metade as vítimas no 
Estado até 2020.

Educação nas esco-
las - O Departamento 
de Trânsito e Trans-
portes tem dado con-
tinuidade ao trabalho 
de conscientização 

junto às escolas do 
município. De outu-
bro e novembro, cerca 
de 1.300 estudantes 
receberam informa-
ções sobre regras e 
cuidados no trânsito. 
São crianças e adoles-
centes de cinco a 14 
anos que aprendem 
desde cedo o que vão 
levar para o resto da 
vida. No ano, mais de 
8 mil crianças partici-
param de conteúdos 
didáticos para serem 
coloridos.

Blitz educativas – 
Durante o ano foram 
realizadas várias blitz 
educativas, em parce-
ria com a Polícia Mi-
litar. As blitz foram 
realizadas na área 
central, com agentes 
de trânsito e integran-
tes da sociedade civil 
entregando panfl etos 

e conversando com a 
população. O foco foi 
orientar e alertar so-
bre os perigos de pe-
quenas imprudências. 
A multa é o último 
recurso para quem in-
siste em não respeitar 
às leis.

Sinalização - A Pre-
feitura tem trabalhado 
nas últimas semanas 
para melhorar a sina-
lização em ruas e ave-
nidas do município. 
Com as intervenções, 
a segurança no trân-
sito aumenta e o trá-
fego de veículos deve 
melhorar. O trabalho 
continua em 2018. 

Antenas contra o ce-
rol - Departamento de 
Trânsito instalou cer-
ca de 1.300 antenas 
protetoras em moto-
cicletas. A instalação 
gratuita aconteceu na 

Praça Dr. Joaquim Ba-
tista. A ação contou 
com o apoio do Sindi-
cato dos Corretores de 
Seguros do Estado de 
São Paulo, empresas 
privadas, Moto Clube 
Águias de Cristo, Hon-
da, Corpo de Bombei-
ros, Polícia Militar e 
Senac.

Vans escolares - Em 
reunião com proprie-
tários de vans escola-
res, a prefeitura pro-
pôs melhorias para 
a categoria e a segu-
rança das crianças. O 
objetivo foi melhorar 
as condições de traba-
lho com correção na 
sinalização de trânsi-
to e aumentar as va-
gas destinadas à eles, 
principalmente na 
área central, entre as 
escolas Coronel Vaz, 
Palma Travassos e 

Casa da Criança.

Equipamentos ade-
quados – O prefeito 
Hori entregou mo-
tos 0km, uniformes 
e equipamentos para 
os agentes de trânsi-
to monitorar o trân-
sito de Jaboticabal. 
Cada agente recebeu 
cinco conjuntos, com 
uniformes para as di-
ferentes estações do 
ano - capacetes, mo-
tos, joelheiras, co-
letes, luvas, calças, 
camisas, bonês, bo-
tas, cintos especiais 
e casacos para chu-
va e sol. Os veículos 
zero quilômetro vão 
substituir as antigos, 
gerando economia de 
combustível. 

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-1210.

Dados foram divulgados pelo Departamento de Trânsito, com base nos levantamentos da Polícia Militar
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Câmara de Jaboticabal devolve R$ 900 mil ao Governo Municipal
O presidente da 

Câmara Municipal de 
Jaboticabal, Dr. Edu 
Fenerich (PPS), repas-
sou na manhã dessa 
sexta-feira (22/12) a 
soma de R$ 900 mil ao 
Governo Municipal. A 
entrega dos recursos 
ocorreu no Paço Muni-
cipal, onde o prefeito 
José Carlos Hori (PPS) 
recebeu das mãos do 
Chefe do Legislativo 
o cheque, referente 
à economia do orça-
mento da Câmara. 
Segundo Fenerich, a 
expectativa é de que 
sejam devolvidos pela 
casa legislativa mais 
de R$ 1 milhão neste 
ano. 

“Quando se faz uma 
boa gestão, sempre 
sobra um pouquinho 
desses investimentos. 
À frente da presidên-
cia da Casa [Edu Fe-
nerich], sempre res-
tituiu aos cofres da 
Prefeitura. O dinheiro 
vai [para a Câmara], 
é bem administrado, 
não se gasta a toa, e 
volta para a prefeitu-
ra para poder inves-

tir também em suas 
obrigações. Fica mi-
nha gratidão à Câma-
ra, ao presidente, por 
essa devolução, onde 
vai ajudar bastante o 
nosso caixa”, disse o 
prefeito.

Segundo o presi-
dente do Legislativo 
jaboticabalense, o 
montante é fruto de 
uma administração 
sem desperdício, e 
reforçou que os re-

cursos economizados 
pela Câmara contri-
buem para a situação 
fi nanceira do muni-
cípio. “A devolução 
é da Câmara, de to-
dos os vereadores, 
pela economia e pela 
forma que adminis-
tramos a Câmara du-
rante a nossa gestão. 
Quero agradecer aos 
vereadores, que cola-
boraram com a gente 
durante todo o ano, a 

possibilidade da gen-
te ter economizado 
esse recurso e repas-
sado para prefeitura. 
Tenho certeza que o 
prefeito Hori, como 
fez nas gestões ante-
riores, vai administrá-
-lo com muita compe-
tência e dedicação”, 
avaliou Fenerich.

O encontro também 
contou com a presen-
ça de representantes 
do Hospital e Mater-

nidade Santa Isabel, 
que deve receber par-
te do valor devolvido 
conforme indicação 
do Legislativo, uma 
vez que a defi nição 
de onde o dinheiro 
será de fato aplicado 
é de competência do 
Executivo. De acor-
do com o presidente 
da Câmara, o dinhei-
ro deve ser utilizado 
sobretudo n área da 
saúde, “no convênio 

da prefeitura com o 
Hospital e maternida-
de Santa Isabel , que 
atende os clientes 
do SUS, tanto no re-
passe de um comple-
mento no reajuste do 
contrato operativo, 
como se Deus quiser, 
na instalação de um 
elevador que é mui-
to necessário para o 
transporte, inclusive 
de pacientes”, disse 
Fenerich.

Coral JabotiCoro da Unesp se apresenta na Praça Dr. Joaquim Batista
Apresentação faz parte da programação de Natal organizada pelo Departamento de Cultura

A programação 
do Departamento de 
Cultura segue a todo 
vapor. Dia 21 de de-
zembro, foi a vez da 
apresentação do Coral 
JabotiCoro da Unesp 
de Jaboticabal. A apre-
sentação aconteceu às 
20h.

“Diariamente con-
tamos com apre-
sentações na Praça 
Dr. Joaquim Batista, 
transformando o lo-
cal em um ponto para 
às famílias de nossa 
cidade. O JabotiCoro 
apresentou um reper-
tório bastante diver-
sifi cado, agradando 
todos aqueles que 

passaram pela praça 
da fonte”, afi rma o di-
retor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

Cartão Postal de Ja-
boticabal - A Praça Dr. 
Joaquim Batista pas-
sou por uma grande 
revitalização. Equipes 
da Secretaria de Obras 
trocaram toda a ilumi-
nação, revitalizaram a 
fonte, o coreto e recu-
peraram as duas pis-
cinas laterais que es-
tavam abandonadas. 
Para o fi nal do ano foi 
organizada uma diver-
sifi cada praça de ali-
mentação que recebe 
centenas de pessoas 
diariamente.
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Dengue: a prefeitura está fazendo a parte dela. 
E você? Está fazendo a sua?

Com diversas atrações, fi nal de semana fechou as 
comemorações do centenário de Córrego Rico

A prefeitura con-
tinua trabalhando 
para garantir que 
Jaboticabal conti-
nue livre da dengue, 
chikungunya, zika 
e febre amarela. As 

Em comemoração 
aos 100 anos de 
Córrego Rico, uma 
programação espe-
cial foi desenvolvi-
da durante a última 
semana, levando 
alegria e descontra-
ção ao distrito. As 
atrações foram di-
versas e reuniram 
público até a noite 
de domingo (17).

“Faço questão, 
sempre, de ressal-
tar o carinho que 
tenho pelo distrito. 
Mesmo tendo um 
ano difícil conse-
guimos promover 
esse momento de 
alegria e comemo-

Até o momento, foram retiradas mais de 90 toneladas de lixo pelo arrastão promovido nos bairros

Entretenimento, cultura, esporte e religiosidade deram o tom da programação

equipes estão nas 
ruas, fi scalizando 
quintais e recolhen-
do todo tipo de ma-
terial que sirva de 
criadouro do Aedes 
aegypti.

ração para os mora-
dores. Que em 2018 
possamos melhorar 
e fazer muito mais 
por Córrego Rico”, 
comenta o prefeito 
José Carlos Hori.

O fi nal de semana 
começou em famí-
lia, com a exibição 
do fi lme Velozes e 
Furiosos 8 na noite 
de sexta-feira (15), 
na praça. No sába-
do teve missa na 
igreja de Sâo João 
Batista e, em segui-
da, o baile de ani-
versário, bastante 
animado, na qua-
dra da escola, com 
a apresentação de 

No trabalho casa a 
casa, até o momen-
to, 90 toneladas de 
lixo foram retirados. 
“Encontramos quin-
tais em total aban-
dono, beirando o 

Luana Costa e ban-
da.

No domingo (17, 
foi a vez do tradi-
cional torneio de 
futebol de campo 
“roubar a cena”. 
Com a participação 
de 14 times, o Ju-
ventude sagrou-se 
o campeão. A edição 
deste ano surpreen-
deu e contabilizou 
bons números, tan-
to de participantes, 
quanto de público, 
algo jamais visto 
nos últimos anos, 
segundo testemu-
nhas.

A quadra da es-
cola também foi 

descaso. Muito lixo 
foi recolhido e, in-
felizmente, muitos 
focos foram encon-
trados. Não basta a 
prefeitura organizar 
uma operação como 
essa se a população 
não colaborar, man-
tendo suas casas 
devidamente limpas 
e organizadas”, afi r-
ma a secretária de 
Saúde, Maria Angeli-
ca Dias.

Até o momento, 
21 casos de dengue 
foram registrados 
em 2017. “Mesmo 
com o número pe-
queno de casos não 
podemos relaxar. 
Nossa região está 
em alerta, inclusive 

palco de atrações 
durante o domin-
go. Teve corte de 
cabelo e maquia-
gem, pintura fa-
cial e brinquedos 

para casos de outras 
arboviroses. Mais 
uma vez ressalto 
que o período chu-
voso é ideal para a 
proliferação do Ae-
des e apenas com a 
eliminação de pos-
síveis criadouros 
vamos manter a si-
tuação controlada”, 
afi rma Maria Ange-
lica.

10 minutos podem 
salvar vidas – De-
dicando dez minu-
tos de seu dia você 
mantém sua casa 
em ordem. Além dos 
pontos altos como 
calhas e laje, bande-
ja do refrigerador, 
ar-condicionado, 
bebedouros de ani-

para a criançada. 
O Papai Noel tam-
bém marcou pre-
sença no evento, 
que foi finalizado 
com a premiação 

mais e vasos devem 
ser constantemente 
verifi cados. 

Os proprietários 
de terrenos tam-
bém precisam fi-
car atentos, reco-
lhendo todo lixo e 
mantendo o mato 
sempre roçado. “A 
limpeza dos ter-
renos ajuda tam-
bém no controle 
das pragas urbanas 
como ratos, escor-
piões e baratas. 

Qualquer dúvida 
ou denúncia, o tele-
fone de contato do 
Departamento de 
Controle de Vetores 
e Zoonoses é (16) 
3202-8320”, fi nali-
za Maria Angelica.

do concurso de 
redação e apre-
sentação de dança 
com as alunas da 
professora Valéria 
Moreno.
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CONSTRUTORA 
JOÃO PIM

Vende-se 
ou 

aluga-se 
Casa pronta 

entrega com 100
 metros 

quadrados de área 
construída

PREÇO DE 
CUSTO 
FONE:

 (16) 9.9708-4893
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8 orientações para organizar as 
fi nanças e atingir objetivos em 2018

Bombou no Facebook! 
Jaboticabalenses dando exemplo de 

solidariedade

Em 2018 muitas pes-
soas desejam sair das 
dívidas e conquistar 
objetivos. Mas para ter 
um ano diferente, não 
adianta ter as mesmas 
atitudes de sempre. É 
preciso organizar as 
fi nanças e mudar há-
bitos, por isso conhe-
ça oito orientações de 
educação fi nanceira 
para realizar sonhos, 
individuais e coletivos 
(de toda a família), no 
ano que se aproxima – 
como sair das dívidas, 
viajar, trocar de carro 
ou de casa.

1. Coloque no papel 
os compromissos dos 
próximos 12 meses, 
como datas comemo-
rativas, pagamento 
de impostos (IPVA 
e IPTU), matrícula e 
material escolar, etc. 
Registre o valor pre-
visto a ser gasto com 
cada uma dessas ati-
vidades. Claro, os nú-
meros podem mudar 
no meio do caminho, 
mas é importante já 
ter uma ideia para se 
programar;

2. Caso tenha parce-
las de compras feitas 
esse ano que se esten-
derão por 2018, elas 
devem estar registra-
das nesse planejamen-
to, para fazer parte do 
orçamento fi nanceiro 
dos meses seguintes;

3. Sente e conver-
se com todos os in-
tegrantes da família, 
inclusive as crianças, 
para falar sobre os so-
nhos individuais e co-

A academia DBF Chute Boxe, administrada por Demetro Borges, 
colaborou com um natal muito mais feliz para as crianças da ci-
dade, participando da campanha Natal Solidário. Com a ajuda da 
população, foi distribuído em torno de 1.700 presentes (1.700 
sorrisos!).

Turminha animada. Essa galera distribuiu sorrisos por onde 
passou, alegrando a todos do hospital e Maternidade Santa Isabel

A família de Anderson Betioli também contribuiu com muitos 
sorrisos, no dia 21 de dezembro. Distribuindo brinquedos às 
crianças e levando muita alegria por onde passou.

letivos. Esse é um pas-
so muito importante 
para mudar a forma 
como a família lida 
com o dinheiro, pas-
sando a entender que 
ele é um meio para re-
alizar sonhos. Viajar, 
trocar de carro, casa 
ou sair das dívidas 
são objetivos a serem 
considerados.

4. Procure saber 
quanto custam e fazer 
cotações até achar a 
melhor possibilidade 
de preços para realizá-
-los. Assim você estará 
tomando os primeiros 
passos para realizar 
sonhos, os seus e os 
de sua família. Isso se 
chama planejamento, 
e para tanto é preciso 
agir com antecedên-
cia;

5. Guarde dinhei-
ro para cada sonho 
simultaneamente e 
escolha o melhor in-
vestimento de acordo 
com o prazo de rea-
lização de cada um. 
Para os de curto pra-
zo (até um ano), colo-
quei na caderneta de 
poupança, para os de 
médio prazo (de um a 
dez anos), no CDB, Te-
souro Direto, fundos 
de investimento, aos 
de longo prazo (acima 
de dez anos), Tesou-
ro Direto, previdência 
privada e ações são 
boas opções;

6. Façam um diag-
nóstico fi nanceiro, ou 
seja, anotem tudo o 
que for gasto ao longo 
de um mês, separando 

as despesas por cate-
gorias (energia elétri-
ca, água, alimentação, 
combustível, telefone, 
etc.), para saber onde 
exatamente se pode 
diminuir ou até mes-
mo cortar. Acreditem, 
todos nós temos, pelo 
menos, 20% de desper-
dício ou exagero nas 
contas. Assim também 
saberá como está gas-
tando cada centavo do 
dinheiro;

7. Mude a forma 
como elabora o orça-
mento fi nanceiro men-
sal. A partir de agora, 
calcule da seguinte 
maneira: Ganho (-) So-
nhos (-) Despesas, isto 
é, priorize os sonhos 
e não as despesas, e 
não mais Ganhos (-) 
Despesas = Lucro/Pre-
juízo. Depois que tirar 
o valor destinado aos 
sonhos, com o que so-
brar, adeque o seu pa-
drão de vida;

8. Caso esteja endi-
vidado, é necessário 
fazer uma verdadeira 
faxina fi nanceira, bus-
cando pela causa do 
problema. Não adian-
ta procurar o credor 
para pagar sem saber 
das suas possibilida-
des, do quanto possui 
para quitar as parce-
las, então pode acabar 
se enrolando ainda 
mais. Reeduque-se fi -
nanceiramente para 
realmente iniciar um 
novo ano, com uma 
vida nova.

Reinaldo Domingos 
é doutor em educação 
fi nanceira, presidente 
da Associação Brasi-
leira de Educadores 
Financeiros (Abefi n) 
e da DSOP Educação 
Financeira e autor do 
best-seller Terapia 
Financeira, do lança-
mento Mesada não é 
só dinheiro, e da pri-
meira Coleção Didáti-
ca de Educação Finan-
ceira do Brasil.
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Representantes da Unimed Limeira visitam 
Hospital e Maternidade Santa Isabel

O Hospital e Ma-
ternidade Santa 
Isabel (HMSI) rece-
beu, no dia 19 de 
dezembro, a visita 
de representantes 
da Unimed Limeira, 
que também com-
põem o corpo pro-
fi ssional do hospital 
da cooperativa na 
cidade. Eles vieram 
conhecer os pro-
gressos e experiên-
cias do Programa 

Parto Adequado, im-
plantado em 2012 
pela Unimed Jaboti-
cabal e HMSI.

Estiveram presen-
tes à visita os médi-
cos obstetras Marco 
Antonio Lopes Lima 
e Sandra Maria Des-
tefani Rossi, além 
das enfermeiras 
obstetras Jaqueline 
Teles Darós e Mô-
nica Sacilotto. Eles 
foram recepciona-

dos pelo coordena-
dor do HMSI, Jey-
ner Valério Júnior, 
e pelo provedor da 
Irmandade de Mi-
sericórdia e diretor 
superintendente da 
Unimed Jaboticabal, 
Luiz Eduardo Rome-
ro Gerbasi.

“Viemos conhecer 
o Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel 
porque estamos no 
processo de implan-

tação do projeto 
no hospital da Uni-
med Limeira. Aqui 
foi feito o primeiro 
modelo, e é a base 
do parto adequado. 
Viemos pegar um 
pouco da experiên-
cia daqui para aju-
dar a promover as 
mudanças em nos-
sa cidade”, afi rmou 
Marco Antonio Lo-
pes Lima.

Durante a visita, 

a equipe da Unimed 
Limeira conheceu 
toda a estrutura da 
maternidade, suítes 
do parto e demais 
alas do setor. De-
pois, participou de 
uma reunião para 
troca de experiên-
cias com o coorde-
nador do HMSI e 
com o diretor supe-
rintendente da Uni-
med Jaboticabal.

Também partici-
param da reunião 
grande parte da 
equipe da Materni-
dade do HMSI: Thais 
Mantovani Bernardo 
(médica obstetra co-
ordenadora da Ma-
ternidade), Renata 
Assirati (Qualidade/
Humanização), Lau-
ra de Carvalho Bar-
bosa (obstetriz), a 
enfermeira Priscila 
Ribeiro, a enfermei-
ra obstetra Nadia 
Cristina Thomaz e 
a assistente social 
Iara Nascimento Pe-
reira.

Projeto Parto Ade-
quado

O projeto Parto 

Adequado é um mo-
delo inovador e vi-
ável de atenção ao 
parto e nascimento 
que valoriza o parto 
normal e reduz o per-
centual de cesarianas 
desnecessárias.

Foi inspirado e 
desenvolvido a par-
tir da experiência do 
HMSI de Jaboticabal. 
Posteriormente a 
Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
(ANS), o Hospital Is-
raelita Albert Eins-
tein (HIAE) e o Insti-
tute for Healthcare 
Improvement (IHI), 
com o apoio do Mi-
nistério da Saúde, 
passaram a dissemi-
nar essa metodolo-
gia para todo o país.

Como já citado, o 
Hospital e Materni-
dade Santa Isabel foi 
o primeiro do país a 
implantar o projeto, 
em 2012, atualmen-
te transformado em 
programa perma-
nente, sendo ele re-
ferência para demais 
instituições de saú-
de em todo o Brasil.
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