
Jaboticabal, 20 DE JANEIRO DE 2018 N.º 1.864ANO XXXVIII

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório, Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636 - R$2,50

Leia + Pág. 02

Leia + Pág. 06

Leia + Pág. 04

Jaboticabal inicia projeto de 
musicalização infantil nas creches

A partir desta semana, as crianças matriculadas em creches públi-
cas de Jaboticabal passaram a contar com mais um aliado na hora de 
aprender: a música. A Prefeitura de Jaboticabal, por meio da Secre-
taria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, introduziu a musicaliza-
ção como ferramenta de ensino no dia a dia das unidades. 

Como não poderia ser diferente, o ambiente fi cou ainda mais ale-
gre e o novo método tem encantado os pequenos. Além de toda es-
trutura pedagógica e o cuidado dispensado pelos professores, ago-
ra, violão e voz se juntam para contar histórias, estimular sentidos e 
emoções. Cerca de 2.800 crianças devem ser atingidas pelo projeto.

Violão e voz juntam-se para contar 
histórias, estimular sentidos e emoções

1º semestre terá o retorno do Festival 
de Música, carnaval e muitas 

atividades culturais em Jaboticabal
Retorno do Quinta no Museu, Carnaval e o resgate dos festivais 

de música estão nos planos do departamento municipal

Manter o que deu certo, melhorar o que é preciso e apostar em algumas novidades. Será assim 
o trabalho do Departamento de Cultura em 2018. Desta forma, o setor já tem defi nido uma lista 
com atrações e datas comemorativas que deve movimentar Jaboticabal no primeiro semestre do 
ano.

1ª parcela do IPTU 
venceu na 

sexta-feira (19)

A Prefeitura de Jaboticabal informa que a primei-
ra parcela do IPTU 2018 venceu na sexta-feira (19). 
Neste ano, os munícipes podem realizar o paga-
mento único com desconto até o mês de março.

Carnês estão sendo entregues desde 
a última semana. Prefeitura também 

disponibilizou o boleto para o pagamento 
à vista ou referente à primeira parcela no 

site www.jaboticabal.sp.gov.br
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Casa Maria passa a atender 
mulheres em situação de rua ou em 
vulnerabilidade a partir do dia 24

Jaboticabal entra para um seleto grupo de cidades que acolhem mulheres em situação de 
rua, violação de direitos ou vulnerabilidade social. A Prefeitura inaugura a Casa de Passa-
gem “Casa Maria” na próxima quarta-feira (24), às 10h30 - Avenida 7 de Setembro, nº 428, 
Centro. O local receberá até 20 mulheres. “Jaboticabal é um exemplo de instituições sérias, 
que desenvolvem um trabalho excepcional como a APAS, Olhos da Alma, Vila Vicentina e 
Lar do Caminho.
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ORDEM E PROGRESSO

Consternados sofre-
dores ou melhor elei-
tores. Estamos vivendo 
o desconforto gerado 
pelos escândalos dos 

P/ PROFESSOR BENÊ

pseudos “pais da pá-
tria”: Enfim, somos 
vítimas de um pânta-
no político. Vítimas ou 
culpados?

Não podemos trans-
formarmo-nos em ví-
timas das guerrilhas 
entre os cubiçosos da 
“glória” do poder, todos 
eles alimentados por 
um invencível orgulho 
egoísta.

Na verdade é a con-
creta ignorância do que 
seja “patriotismo au-
têntico. Falta a esses 
pseudo “pais da pátria” 
ÉTICA,CIDADANIA, 
PATRIOTISMO.

Quantas lágrimas ro-
laram em “votos” nas 
urnas eleitorais como 
sinal de esperança de 
um “BRASIL ME-
LHOR”!

Casa Maria passa a atender mulheres em situação de 
rua ou em vulnerabilidade a partir do dia 24

Prefeitura continua trabalho 
preventivo contra arboviroses

2017 foi um ano de 
muito trabalho para a 
Prefeitura de Jabotica-
bal. Ações conjuntas 
de diversas secretarias 
garantiram que o mu-
nicípio registrasse ape-
nas 22 casos de den-
gue e nenhum caso de 
febre amarela, zyka ou 
chikungunya.

A preocupação foi di-
ária, com a realização 
de bloqueios, arras-
tões e campanhas edu-
cativas. “Registramos 

poucos casos mas não 
podemos baixar a guar-
da. Todos devem con-
tinuar exercendo sua 
cidadania, eliminando 
criadouros do Aedes 
aegypti de suas casas, 
quintais, comércios 
e terrenos baldios”, 
afi rma a secretária de 
Saúde, Maria Angélica 
Dias.

As chuvas seguidas 
de períodos de sol 
garantem o ambiente 
perfeito para a proli-

22 casos foram registrados em 2017; ações 
preventivas continuam em toda cidade

feração do mosquito. 
“Temos que verifi car 
todo ponto da casa 
onde a água possa fi car 
acumulada: bandejas 
de ar-condicionado, 
atrás das geladeiras, 
vasos de plantas, be-
bedouros de animais, 
calhas e toda parte 
alta da casa. Apenas 
com ações preventivas 
vamos manter Jaboti-
cabal livre das arbovi-
roses”, declara Maria 
Angélica.

Jaboticabal entra 
para um seleto grupo 
de cidades que aco-
lhem mulheres em 
situação de rua, vio-
lação de direitos ou 
vulnerabilidade social. 
A Prefeitura inaugura 
a Casa de Passagem 
“Casa Maria” na próxi-
ma quarta-feira (24), 
às 10h30 - Avenida 7 
de Setembro, nº 428, 
Centro.

O local receberá até 
20 mulheres. “Jaboti-
cabal é um exemplo 
de instituições sérias, 

que desenvolvem um 
trabalho excepcional 
como a APAS, Olhos 
da Alma, Vila Vicenti-
na e Lar do Caminho. 
A Associação Joan-
na De Ângelis é nossa 
parceria nesse desafi o 
de cuidar das mulhe-
res com o respeito que 
merecem”, diz o pre-
feito José Carlos Hori. 

O Serviço de Prote-
ção Social Especial de 
Alta Complexidade - 
Acolhimento Institu-
cional, na modalidade 
Casa de Passagem, visa 

atender mulheres adul-
tas, acompanhadas ou 
não de fi lhos menores 
de 18 anos. “A delega-
da da mulher, Dra An-
dreia Fogaça, teve um 
papel decisivo para 
a implantação desta 
nova política pública. 
Vamos unir forças da 
Polícia e da Prefeitura 
para proteger as mu-
lheres de Jaboticabal”, 
reafi rma o prefeito.

Mais informações 
pelos telefones (16) 
3202 8301 e (16) 3203 
6080.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA FACUL-
DADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS CÂMPUS DE JABOTICABAL – SP

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias Câmpus de Jaboticabal – SP, inscrita no CNPJ n° 57.259.525/0001-
63 e no NIRE n° 35400017473,  no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 624 (seiscentos e vinte e quatro) em condições de votar, 
para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sede social, na Via 
de Acesso Professor Paulo Donato Castellane, s/n, Bairro Rural, Câmpus Unesp, nesta cidade de Jabo-
ticabal, Estado de São Paulo, no dia 02/03/2018, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para 
sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) Em primeira 
convocação: às 13h com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 02) Em segunda convocação: 
às 14h com a presença de metade mais um dos associados; 03) Em terceira convocação: às 15h com a 
presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:    

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da 

Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria 
Externa;

2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos componentes da Diretoria;
5. Fixação dos honorários da Diretoria;
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma ampla do estatuto social para adequação ao modelo padrão do estatuto social do Sicoob 

Confederação;
2. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

 Jaboticabal, SP, 20 de Janeiro de 2018.

WAGNER APARECIDO MENDES
Diretor Presidente

Nota: Conforme determina a Resolução 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do 
exercício de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, estão à disposi-
ção dos associados na sede da cooperativa. 
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O agro “salvou a lavoura”

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

O setor agropecuário deu 
um alento à economia, mais 
uma vez, ao derrubar a in-
fl ação em 2017 – efeito da 
queda acentuada no preço 
dos alimentos. O brasileiro 
está gastando menos para se 
alimentar graças ao compro-
misso do produtor rural em 
aumentar sua produtividade 
e assim oferecer alimento 
de qualidade e barato para a 
população. Para este ano, a 
perspectiva é que a infl ação 
continue baixa - também au-
xiliada pelo agro.

Em 2017, a economia bra-
sileira registrou o menor 
índice infl acionário dos úl-

resultado do compromisso e 
da seriedade do setor agro, 
que no ano passado quebrou 
recordes de safra utilizando 
tecnologia para aumentar a 
produtividade e poupar re-
cursos naturais.

Um alívio no bolso do 
consumidor comprovado 
por dados como o menor 
preço de alimentos impor-
tantes como as frutas, que 
no ano passado fi caram até 
16,52% mais baratas. É a de-
monstração de que a produ-
ção agropecuária não apenas 
ameniza défi cits na Balança 
Comercial brasileira, mas 
também dentro de casa, lite-
ralmente.

Uma força já conhecida 
por quem faz parte do se-
tor, mas que mais uma vez 
reverbera fora da porteira, 
infl ui diretamente na quali-
dade (e quantidade) da ali-
mentação do brasileiro. 

Mais um ótimo motivo 
para comemorarmos é o já 
tradicional auxílio na Ba-
lança Comercial. Segundo 
a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), as 23 principais com-
modities exportadas pelo 
País em 2017 responderam 
por 77% do aumento das 

timos 20 anos. Medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
a infl ação fechou 2017 com 
alta de 2,95% - atrás apenas 
dos 1,65% registrados em 
1998, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE).

Índice que fi cou até mes-
mo abaixo da meta do Ban-
co Central, de 3% a 6%, e 
que teve como contribuição 
determinante a queda dos 
preços do grupo Alimento 
e Bebidas, que recuou nada 
menos do que 1,87%.

A queda dos números para 
a alimentação em domicílio 
foi maior ainda, alcançan-
do 4,85%. Resultado de uma 
safra recorde em 2017, com 
240,6 milhões de toneladas, 
resultado 29,5% maior que o 
de 2016 – o que correspon-
de a 54,8 milhões de tonela-
das. Além do crescimento de 
13,4% do setor, maior alta em 
mais de 20 anos.

A última vez que foi re-
gistrada essa diminuição de 
preços dos alimentos foi em 
2006, de 0,13%, o resultado 
mais baixo da série históri-
ca do IBGE até então, inicia-
da em 1994. Esta defl ação é 

exportações de 2016 para 
2017 e representaram 52% 
do total exportado.

Já as exportações de não-
-commodities experimenta-
ram crescimento inferior ao 
das commodities atingindo 
8,8%, em valor. O bom de-
sempenho das commodities 
é explicado tanto pelo au-
mento de 13,8% nos preços 
quanto pelos 10,5% relativos 
à expansão em volume, en-
tre 2016 e 2017.

O setor agropecuário au-
mentou suas importações 
de bens de capital em 2017 
em 39,7%, neste caso, pu-
xado pela safra recorde. E 
o otimismo deve continu-
ar neste ano, com o IBGE 
creditando à safra agrícola 
a responsabilidade de se-
gurar mais uma vez a in-
flação. A previsão é que a 
produção brasileira alcan-
ce 224,3 milhões de tone-
ladas em 2018 - a segunda 
maior da história.

Mais um bom resultado 
de um trabalho permanen-
te e compromissado do 
nosso produtor rural – que 
alimenta a população e a 
retomada econômica bra-
sileira.

QUEM PECOU?

Pr. Anastácio Martins

Essa é uma pergunta es-
tranha, e assustadora para 
quem não tem a revelação 
da Palavra de Deus. A pes-
soa que não tem o enten-
dimento do Espirito Santo, 
acaba pegando caminhos 
mais curto, pensando que 
vão chegar mais rápido. In-
felizmente nunca chegam. 
Quando elas se encontram 
sem saída e sem saber o 
que fazer, para restaurar 

nem a você comentar o erro 
de alguém. Só Deus sabe 
o porquê, que aquela pes-
soa agiu daquela maneira. 
Jesus ensinou uma grande 
lição para os seus discípu-
los, dizendo: Nem ele pe-
cou. Nem seus pais. Mas foi 
assim, para que se manifes-
tem nele as obras de Deus. 
E assim aconteceu... Jesus 
cuspiu no chão e fez lodo 
e ungiu os olhos do cego, 
e mando-o lavar no Taque 
de Siloé. Ele foi e voltou 
vendo. Quando você obe-
dece aos mandamentos do 
Senhor, tudo dá certo. Você 
aprende a amar o seu pró-
ximo e ser uma benção na 
vida dos outros. Você não 
julga, e não fala mal, mas 
confi a, que Deus está tra-
balhando naquele coração 
e fazendo uma grande mu-

a família, a vida conjugal, 
sentimental, fi nanceira e 
principalmente a espiritu-
al, começam a dizer quem 
pecou? E não tem respos-
ta. Logo jogam a culpa nos 
outros, mas não admitem 
que o erro possa estar ne-
las ou nas suas atitudes. 
Não importa quem pecou, 
mas sim quem está dispos-
to a reconhecer que precisa 
se arrepender e confessar 
suas falhas diante de Deus. 
Os discípulos, quando vi-
ram o cego de nascença, 
não pensaram duas vezes 
para falar, que havia peca-
do, se era ele ou seus pais, 
mas como o cego, poderia 
ter pecado se ele já nasceu 
assim? Sempre pense an-
tes de falar qualquer coi-
sa, mesmo que isso pareça 
verdade. Não cabe a mim, 

dança naquela vida. 
Nem sempre é o pecado 

que destrói a família. Às 
vezes é a falta de conhe-
cimento, mas se você bus-
car o Senhor, com certe-
za Ele lhe dirá como você 
deve fazer para encontrar 
a sua paz. Como eu disse, 
não importar quem pecou, 
mas quem está disposto a 
reconhecer? Olha somen-
te para a Palavra de Deus. 
Ela nunca vai te condenar 
ou te acusar. Ela sempre 
dará forças para seguir em 
frente e perdoar. Leia João 
9:1. Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com

NA VIDA SOMOS ETERNOS TRABALHADORES

A  ARTE DE VIVER - SOFRIMENTO ANTECIPADO

OS TRABALHADORES DO 
SENHOR. A fé é a virtude 
que levantara montanhas, 
vos disse JESUS. A huma-
nidade, com o tempo, atin-
ge muitas coisas, anuncia-
das. Para que passemos 
por transformações. É os 
mundos em evolução. Fe-
lizes os que tiverem tra-
balhando na SEARA criada 
pelo Senhor e conduzidos 
apenas pela caridade. A 
união faz a força, onde 
todos nós, trabalhando, 
alcançaremos a vitória, 
buscando a felicidade. O 
trabalho enobrece, com 
luzes espalhadas pelos 
recantos, onde passamos 
para todos, unidos em tor-
no da caridade, lutarmos 
para vencermos a ignorân-

Você já ouviu falar em 
sofrer por antecipação? 
Sofrer por algo que não 
aconteceu como se já ti-
vesse acontecido?

Pois é, muitas pessoas 
sofrem desse mal terrível. 
Segundo alguns pesquisa-
dores, 80% do que pensa-
mos que vai acontecer não 
acontece,  15% acontece 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

cia, as trevas e as infl ên-
cias perniciosas.           

O agora é o hoje eterno. 
O amanhã é a realidade 
que sonha com um mundo 
melhor. O futuro é o tem-
po marcado nos anais da 
eterna aventura de sermos 
felizes. O sempre é um 
marco de sonhos que se 
perdem na eternidade, que 
não sabemos, mas exis-
te, porque é o CRIADOR, 
e nós somos seus fi lhos 
que O amam, como ELE 
nos ama cada vez mais.  A 
vida nasce com o mundo 
das ilusões. As fantasias 
se perdem num mundo. 
Acertos que se ajustam 
com o tempo das realida-
des. Vivemos aprendendo 
para sabermos amar e per-
doar - que somam poderes 
vindos da imensa vontade 
de sermos realizadores 
das promessas criadas por 
nós e pedidas por DEUS. 
Trabalhamos em busca de 
vidas nascidas do amor, 
do perdão, acrescidas pela 
verdade, da certeza de que 
a vida continua. Somos 
eternos em espírito, na 
continuação do além tú-

mulo. As transformações 
se operam nos caminhos 
cruzados da redenção, que 
brilha com o amor, na von-
tade imensa de vencermos 
e criarmos a fé, a esperan-
ça e a caridade, como sím-
bolo da paz, da união e da 
fraternidade. O TRABALHO 
ENOBRECE A ALMA, ILUMI-
NA A VONTADE DE AJUDAR 
OS QUE PRECISAM, DANDO 
À ELES  O CAMINHO  DO 
EXEMPLO  DE JESUS. NA 
CARIDAD, COM AMOR, NA 
ESPERANÇA A VONTADE 
DE SERVIR, NA  FÉ  A CRE-
DIBILIDADE NA CRIAÇÃO 
DE DEUS. Tudo nasce com 
o tempo, muda com  a luz 
que clareia os caminhos  
que são diversos. Mas com 
a  mudança de comporta-
mento, nasce  a união, a 
paz e a fraternidade  vivi-
da pelo  amor. Perdoando 
para sermos perdoados e 
morrendo nascemos para 
uma  vida eterna do es-
pírito, que nasce, sempre 
para evoluir, num entendi-
mento que cresce, quando 
a ignorância desaparecer, 
ou pelo menos, diminuir, 
na ação direta  do proces-

samento exato de pensar e 
agir. A vida passa por so-
nhos, realidades, dentro 
da esperança, momentos 
de felicidade, horas de 
amor, minutos de sabe-
doria, segundos de reali-
zações. Tudo pode mudar 
para a felicidade chegar, 
embalada pelo tempo, re-
gida pelas reencarnações, 
amparada pelo mundo das 
verdades, dentro do ciclo 
límpido e cristalino do 
amor.            

OS DIREITOS E OS DEVE-
RES

Na caminhada, somos 
devedores ou credores. 
Para conseguirmos nossos 
direitos, temos que cum-
prir nossos deveres. Nosso 
livre arbítrio deve imperar 
dentro das diretrizes que 
norteiam nossos procedi-
mentos perante a família 
e a sociedade, na adminis-
tração e no comportamen-
to diante de problemas, 
questões que requerem 
muito trabalho e esforço, 
individual e coletivo.  

SOMOS ETERNOS TRA-
BALHADORES NA CON-
QUISTA DO BEM.

Bala de Prata

Versículos da Bíblia
Amados, amemos 

uns aos outros, pois 
o amor procede de 
Deus. Aquele que 
ama é nascido de 
Deus e conhece a 
Deus. Quem não ama 
não conhece a Deus, 
porque Deus é amor. 

1 João 4:7-8 

diferente do que pensa-
mos  e apenas 5% pode 
acontecer.

A  maior parte das pes-
soas sofre por antecipa-
ção, e existem casos em 
que   sofrem por longos 
períodos por algo que, na 
maioria das vezes, não 
acontecerá. 

Se você é uma dessas 
pessoas está na hora de 
mudar. Pare de  preocu-
par-se por algo que ainda 
não aconteceu e você nem 
sabe se vai acontecer. 

E muitos  são os exem-
plos de sofrimento por an-
tecipação.

Você vai prestar um 
concurso daqui um mês, e 
perde o sono desde já. Não 
consegue pensar em outra 
coisa, com medo que não 

vai conseguir ser aprova-
do. 

No fi nal de semana você 
está com a sua família e 
ao invés  de divertir-se e 
aproveitar você já está so-
frendo pensando no traba-
lho que vai ter durante a 
semana. 

Você tem um exame mé-
dico marcado para daqui 
alguns meses, e o medo te 
persegue a todo instante.

Você vai conversar com 
uma pessoa  que você discu-
tiu e  já pensa mil coisas que 
ela vai te falar, antes mesmo 
de  encontrar-se  com ela.

Você mal começou sua 
faculdade, são 04 ou 05 
anos pela frente e você 
vive pensando que talvez 
não consiga terminar, ou 
até que não conseguirá tra-

balho depois de formar-se. 
Para  melhorar sua saú-

de física e mental e para  
ter uma melhor qualidade 
de vida, deixe de sofrer 
por antecipação. 

Viva um dia de cada 
vez, aproveite ao máximo 
o hoje, o que você está 
vivendo agora. Procure 
resolver apenas os proble-
mas que já aconteceram, 
e se você tiver que sofrer 
que seja apenas na hora 
certa.

Pode não ser fácil, mas 
é plenamente possível. É 
uma questão de exercício 
mental.

Que tal começar agora?
Programa Corrente do 

Bem, às quartas e sextas 
feiras, às 08:00 pela GAZE-
TA FM  107,9.

LUIS CARLOS 
FERNANDES

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 13/01/2018 às 17h50 até 14/01/2018 às 12h59. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado
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Jaboticabal inicia projeto de 
musicalização infantil nas creches

A partir desta sema-
na, as crianças matri-
culadas em creches 
públicas de Jaboticabal 
passaram a contar com 

mais um aliado na hora 
de aprender: a música. 
A Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio da Se-
cretaria de Educação, 

Violão e voz juntam-se para contar histórias, estimular sentidos e emoções

Cultura, Esporte e La-
zer, introduziu a mu-
sicalização como ferra-
menta de ensino no dia 
a dia das unidades. 

Como não poderia 
ser diferente, o am-
biente fi cou ainda mais 
alegre e o novo método 
tem encantado os pe-
quenos. Além de toda 
estrutura pedagógica 
e o cuidado dispensa-
do pelos professores, 
agora, violão e voz se 
juntam para contar his-
tórias, estimular senti-
dos e emoções. Cerca 
de 2.800 crianças de-
vem ser atingidas pelo 
projeto.

“É inegável que a mú-
sica na Educação Infan-
til contribui bastante 
com a formação e de-
senvolvimento deles, 
pois é uma ferramen-
ta que desenvolve um 

universo de ideias, cul-
tura e sensações. Com 
esse carinho que a nos-
sa equipe da Educação 
vem trabalhando, Jabo-
ticabal tem conseguido 
desenvolver projetos 
belíssimos e ajudado 
as famílias”, comenta 
o prefeito José Carlos 
Hori.

O secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, Adilson Mar-
tins, explica como é a 
didática. “O projeto vi-
sita, geralmente, qua-
tro unidades de ensino 
por dia, reunindo cer-
ca de 15 crianças por 
turma em aproximada-
mente 30 minutos de 
interação. Contamos 

com o apoio da Esco-
la de Arte, que cede a 
musicista Poliana para 
este projeto”, explica.

Para saber mais so-
bre o projeto, o telefo-
ne da secretaria é (16) 
3209-2469.

Coral – Em outubro 
de 2017, a criação de 
outro projeto chamou 
a atenção em Jaboti-
cabal. A EMEB Senho-
ra Aparecida implan-
tou o coral de surdos 
“Mãos que encantam”, 
composto por alu-
nos de três salas bi-
língues. A iniciativa 
agradou e continua 
emocionando bas-
tante gente em suas 
apresentações.
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Vestibular da Univesp acontece no domingo (21)

A Universidade Vir-
tual do Estado de São 
Paulo (UNIVESP) rea-
liza no próximo do-
mingo (21), a partir 
das 14h, na FCAV/
Unesp, seu primeiro 
vestibular na cidade. 

No total, 444 pesso-
as se inscreveram em 
busca de uma vaga em 
um dos quatro cur-
sos disponíveis (En-
genharia de Compu-
tação, Engenharia de 
Produção, Pedagogia, 

Candidato pode acessar o site da instituição (www.vunesp.com.br/uvsp1703) e obter todas as 
informações sobre a prova

Tecnólogo em Gestão 
Pública).

Para realizar a pro-
va, o candidato de-
verá levar caneta es-
ferográfica de tinta 
preta, lápis preto e 
borracha e apresentar 

um documento origi-
nal de identificação, 
como RG, CNH ou do-
cumento expedido 
por Ordens ou Conse-
lhos Profissionais. O 
exame será compos-
to por redação e pro-

va com 60 questões, 
cada uma com cinco 
alternativas.

“É recomendável 
que o candidato che-
gue ao local da prova 
com uma hora de an-
tecedência, tempo su-
ficiente para localizar 
sua sala e carteira. 
Isso evita qualquer 
tipo de imprevisto”, 
destaca o secretário 
de Educação, Adilson 
Martins.

O gabarito oficial 
da prova será divul-
gado a partir das 10h 
do dia 22 de janeiro, 
no site www.vunesp.
com.br/uvsp1703. A 
classificação geral 
pode ser conferida 

no mesmo endereço a 
partir das 14h do dia 
14 de fevereiro.

Sobre a UNIVESP - 
Universidade pública 
exclusivamente vol-
tada para a Educação 
a Distância (EAD). 
Criada em 2012 como 
Fundação, é uma ins-
tituição de Ensino Su-
perior mantida pelo 
Governo do Estado 
de São Paulo, e vin-
culada à Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inova-
ção, com credencia-
mento como univer-
sidade pelo Conselho 
Estadual de Educação 
e pelo MEC.

Departamento Municipal de Vigia Patrimonial faz 
balanço positivo de 2017

Os prédios públicos 
de Jaboticabal estão 
mais seguros. É o que 
garante o setor respon-
sável pelo trabalho. 
Com uma postura bas-
tante atuante e precisa, 
o Departamento Muni-
cipal de Vigia Patrimo-
nial e Apoio Logístico 
celebra o bom desem-
penho em 2017.

“Conseguimos redu-
zir em cerca de 70% o 
número de furtos em 

prédios públicos se 
comparado ao mesmo 
período antes do iní-
cio do trabalho da nova 
equipe. Esse número 
se deve ao empenho 
dos colaboradores nas 
rondas preventivas e 
às parcerias com secre-
tarias da prefeitura e 
comunidade”, comenta 
o diretor do departa-
mento, José Eduardo 
Sostena.

Ele explica que mora-

Rondas preventivas e trabalho conjunto com secretarias e comunidade tem feito a diferença

dores próximos a uni-
dades de educação e 
saúde tem acionado o 
setor quando detectam 
alguma atitude suspei-
ta. “Nos ajuda porque 
conseguimos inibir 
esse tipo de situação 
e evitar furtos que tra-
riam prejuízo ao poder 
público”, explica Soste-
na.

O setor também atua 
em conjunto com di-
versos setores da pre-

feitura. “Temos uma 
parceria muito grande 
com o Fundo Social, 
por exemplo, onde re-
alizamos abordagens 
e encaminhamentos 
quando necessário. 
Com esse tipo de ação 
conseguimos atuar em 
locais com maior fl u-
xo de pessoas como o 
Mercado Municipal”, 
comenta. 

Rodoviária - Com 
sede no Terminal Ro-
doviário “Dom José 
Varani”, o setor tem 
colecionado bons re-
sultados no local. “É 
notável a diferença na 
rodoviária. Antes, as 
pessoas eram frequen-
temente abordadas 
por andarilhos e usu-
ários de drogas. Hoje, 
reduzimos considera-
velmente esse tipo de 
constrangimento”, ga-
rante Sostena.

Câmeras – Para ofe-
recer mais segurança 
para as pessoas que 
frequentam a prefeitu-
ra e a rodoviária, ainda 

em 2017 o Executivo 
recuperou 18 câmeras 
de segurança. “São 10 
na prefeitura e 8 no 
terminal. No Paço Mu-
nicipal, fi zemos uma 
revisão de toda a fi ação 
para que o sistema vol-
tasse a funcionar. Já na 
rodoviária as câmeras 
não existiam”, conta 
Sostena.

Equipe - Para fi nali-
zar, o diretor elogia a 
equipe de trabalho e 
espera um 2018 ainda 
melhor. “Nosso depar-
tamento é composto 
por 95 vigias. É uma 

equipe que tem aceita-
do e dado ideias, e vem 
contribuindo bastante 
com Jaboticabal”, fi na-
lizou.

O Departamento Mu-
nicipal de Vigia Patri-
monial e Apoio Logísti-
co conta com a ajuda de 
todos para continuar 
protegendo os prédios 
públicos de Jabotica-
bal. Qualquer pessoa 
que presenciar alguma 
atitude suspeita pode 
acionar o departamen-
to pelos telefones (16) 
3203-5973 e (16) 9 
9610-8746.
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Prefeitura instala iluminação em pista de skate do 
Terminal Rodoviário

Equipes da Secretaria 
de Obras trabalham na 
instalação de um novo 
sistema de iluminação 
na pista de skate e Pa-
rkour, localizada ao lado 
do Terminal Rodoviário. 

“Atendendo os pe-
didos, as equipes da 
prefeitura trabalham 
na instalação de todos 
os postes e estrutura 
necessária para ilumi-
nar a pista. A iniciativa 
pretende incentivar a 
procura pelo local para 
a prática de atividades 

esportivas”, afi rma o 
secretário de Obras e 
Serviços Públicos, José 
Carlos Abreu.

Terminal Rodoviário 
– A atual administração 
transferiu para o Ter-
minal Rodoviário “Dom 
José Varani”, o Departa-
mento de Vigia Patrimo-
nial e Apoio Logístico. 
A sede passa a oferecer 
mais espaço para os 
profi ssionais do setor 
e reforça a segurança 
para os passageiros e 
visitantes.

Secretaria de Obras trabalha na instalação dos postes de iluminação

1ª parcela do IPTU venceu na sexta-feira (19)

Prefeitura abre concorrência para reabrir bar 
do aeroporto

1º semestre terá o retorno do Festival de Música, carnaval 
e muitas atividades culturais em Jaboticabal

A Prefeitura de Jabotica-
bal informa que a primei-
ra parcela do IPTU 2018 
venceu na sexta-feira (19). 
Neste ano, os munícipes 
podem realizar o paga-
mento único com descon-
to até o mês de março.

“Os munícipes preci-
sam se atentar à nova 
modalidade de paga-
mento à vista. O carnê 
contém três folhas a 
mais com opções com 
datas diferentes de pa-
gamento à vista. O mu-
nícipe pode efetuar o 
pagamento até março 

A Prefeitura de Ja-
boticabal abriu pro-
cesso licitatório para 
uso do bar localizado 
no Aeroporto Munici-
pal. Os interessados 
devem acessar o en-
dereço https://goo.
gl/ZjcUZ9 para im-

Carnês estão sendo entregues desde a última semana. Prefeitura também disponibilizou o boleto para o 
pagamento à vista ou referente à primeira parcela no site www.jaboticabal.sp.gov.br

Interessados devem entregar propostas em 8 de fevereiro

Retorno do Quinta no Museu, Carnaval e o resgate dos festivais de música estão nos 
planos do departamento municipal

Manter o que deu 
certo, melhorar o que 
é preciso e apostar em 
algumas novidades. 
Será assim o trabalho 
do Departamento de 
Cultura em 2018. Des-

ta forma, o setor já 
tem defi nido uma lista 
com atrações e datas 
comemorativas que 
deve movimentar Ja-
boticabal no primeiro 
semestre do ano.

Carnaval, Dia Inter-
nacional da Mulher, 
Dia do Artesão e Se-
mana do Livro Infan-
til serão celebradas, 
e a elas se juntarão a 
apresentações musi-

cais e artísticas que 
ocorrerão no Museu 
Municipal, Praça Dr. 
Joaquim Batista e na 
Feira Livre. “O retorno 
do Quinta no Museu 
vinha sendo cobrado 
muito, foi um proje-
to que deu certo e foi 
reestruturado”, conta 
Oliveira.

A agenda do primei-
ro semestre contará 
ainda com exposição 
de artes no museu, 
Feira de Disco de Vinil, 
Feiras de Artesanato, e 
uma versão atualizada 
dos antigos festivais 
de música da Unesp. 
Levar atividades para 
os bairros foi um dos 
objetivos em 2017 e a 
mentalidade deve per-
manecer em 2018.

“Não pensamos em 
eventos gigantes-
cos, com várias ativi-

dades ocorrendo ao 
mesmo tempo, o que 
demandaria uma in-
fraestrutura que hoje 
a prefeitura não tem 
condições de supor-
tar, e sim em ativi-
dades voltadas para 
públicos específi cos, 
como ofi cinas, apre-
sentações, cursos, en-
tre outras”, destaca o 
diretor.

Ciente das limita-
ções fi nanceiras e de-
terminado a manter 
as antigas e realizar 
novas parcerias, o de-
partamento já sabe o 
caminho que deve se-
guir. “A ideia é manter 
atividades o ano intei-
ro, mas que atendam 
essa nova forma de fa-
zer cultura. Parcerias 
com o governo do Es-
tado, leis de incentivo 
e empresas privadas 

são meios importan-
tes para conseguirmos 
realizar novas ativida-
des”, explica o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

As datas e eventos 
começarão a serem 
divulgadas em bre-
ve, conforme o fecha-
mento de parcerias e 
cronogramas. Para fi -
nalizar, Oliveira des-
taca o apoio que vem 
recebendo desde que 
assumiu a chefi a do 
setor municipal. “Gra-
ças à liberdade dada 
pelo prefeito Hori e 
pelo secretário de 
Educação, Adilson 
Martins, a Cultura 
vem acontecendo de 
um modo muito dife-
rente e interessante, 
e isso já deu para ser 
notado em 2017”, fi -
nalizou.

primir o edital e ob-
ter todos os detalhes 
sobre a Concorrência 
Pública. A entrega 
dos envelopes acon-
tece dia 8 de feve-
reiro, às 9h, no Paço 
Municipal, e a maior 
proposta será a ven-

cedora.
“Esta licitação tem 

como objetivo encon-
trar interessados em 
administrar aquele 
local para comercia-
lizar produtos ali-
mentícios. A propos-
ta mínima aceita será 

de R$453,75 por mês 
e a área, como todos 
devem supor, é bem 
interessante, totali-
zando 181,50 m²”, ex-
plica o secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, José Vantini 
Júnior.

O Aeroporto Muni-
cipal está localizado 
na Via de Acesso Prof. 
Paulo Donato Caste-
lani s/n.º, próximo à 
Unesp. Mais informa-
ções sobre a licitação 
pelo site da Prefeitu-
ra, no menu “Servi-

ços” > “Licitações e 
Contratos” > “Editais” 
> “Concorrência Pú-
blica” > “Concorrên-
cia 01-2018 - Bar do 
Aeroporto”. Se pre-
ferir, clique no link 
> https://goo.gl/Zj-
cUZ9.

com descontos decres-
cente”, ressalta a secre-
tária da Fazenda, Angela 
Nazario Fonseca.

Acompanhe abaixo a 
tabela de desconto:

Pagamentos em janei-
ro: 5%

Pagamentos em feve-
reiro: 4%

Pagamentos em mar-
ço: 3%

O vencimento da pri-
meira parcela ou paga-
mento único, agendado 
para 19 de janeiro. Mais 
informações pelo telefo-
ne (16) 3209-3300.
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Recuperação de estradas rurais prossegue em 2018

Feira de Artesãos tem boa participação popular
Jaboticabal continua 

incentivando o traba-
lho de seus artesãos. O 
espaço entre o Merca-
do Municipal e a Casa 
do Artesão “Dorival 
Taliberti”, recebeu no 
último fi nal de semana 
mais uma feira de arte-
sanato.

Toda produção de 
nossos artistas é ex-
posta e oferecida ao 
bom público que pas-
sou pelo local. No mes-
mo horário, aconteceu 
uma feira de sobreme-
sas e a doação de cães 
e gatos. “2018 começou 
com grandes expectati-

vas para os nossos ar-
tesãos. A feira realiza-
da no último fi nal de 
semana recebeu um ex-
celente público. Vamos 
aproveitar datas im-
portantes como o dia 
das mães e dia dos na-
morados para realizar 
novas edições”, afi rma 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Expofeira de Arte e 
Artesanato – O diretor 
de Cultura aproveita 
para ressaltar que os 
artesãos de Jabotica-
bal terão prioridade no 
processo de triagem 
para a Expofeira de 

Nos últimos dias, duas estradas tiveram trechos recuperados. Fortes chuvas prejudicam trabalho das equipes da SAAMA

Evento aconteceu no último fi nal de semana ao lado do Mercado Municipal
Arte e Artesanato e Fei-
ra do Quitute 2018. 

“Como fi zemos no 
ano anterior, os arte-
sãos já podem se pre-
parar para o processo 
de triagem. O Departa-
mento de Cultura quer 
valorizar e ver traba-
lhos de nossa cida-
de expostos no maior 
evento do ano em Jabo-
ticabal. Qualquer dúvi-
da, estamos à disposi-
ção dos interessados”, 
fi naliza José Mário.

Para mais informa-
ções, o telefone do De-
partamento de Cultura 
é (16) 3202-8323.

Para amenizar os 
problemas trazidos pe-
las chuvas às estradas 
rurais de Jaboticabal, 
a SAAMA (Secretaria de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambien-
te) realizou melhorias 
em trechos da Estrada 
da Balsa e também na 
estrada rural que liga a 
Rodovia Brigadeiro Fa-
ria Lima ao distrito de 
Ibitirama.

“As fortes chuvas 
realizam avarias nas 
estradas rurais, preju-
dicando o tráfego de 
veículos. Nos últimos 
dias as equipes foca-

ram seus esforços nos 
locais mais prejudi-
cados. O trabalho não 
pára e outras estradas 
serão recuperadas”, 
afirma o secretário in-
terino de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, José Carlos 
Abreu.

O município de Ja-
boticabal conta com 
mais de 350 quilôme-
tros de estradas rurais 
utilizadas diariamente 
para o tráfego de fa-
mílias que residem na 
zona rural e também 
para o escoamento da 
safra.  

Bolsa Família: 72,15% dos benefi ciados foram recadastrados

A Secretaria de Saúde 
informa que encerrou 
o prazo de recadastra-
mento dos benefi ciá-
rios do Bolsa Família. 
Para garantir que o 
maior número de pes-
soas procurassem as 
unidades básicas de 
saúde, o prazo foi pror-
rogado diversas vezes.

“Foram vários cha-
mados para que os 
interessados partici-
passem do recadastra-
mento. Para garantir 
acesso a todos, ações 

foram realizadas nos 
sábados e um posto de 
atendimento foi dispo-
nibilizado no Posto de 
Saúde. O recadastra-
mento é um dos deve-
res dos benefi ciários 
que deve ser cumprido 
dentro do prazo esti-
pulado”, afi rma a secre-
tária de Saúde, Maria 
Angélica Dias.

Quem perdeu o pra-
zo corre o risco de ter 
o benefício suspenso. 
Mais informações pelo 
(16) 3209-1500.

Quem recebe recursos do programa federal, deveria procurar as unidades básicas de 
saúde com a carteira nacional de vacinação

Empossados novos membros do Conselho Municipal de Habitação
Tomou posse na 

última semana a di-
retoria do Conselho 
Municipal de Ha-
bitação. A reunião 
aconteceu no Paço 
Municipal e contou 
com a participação 
de representantes 
dos poderes execu-
tivo, legislativo e 
da sociedade civil.

O presidente é o 
funcionário público 
municipal Fernan-
do Carabolante. “A 

principal meta do 
conselho é promo-
ver acesso à mora-
dia, principalmente 
para as famílias de 
baixa renda do mu-
nicípio. Outro pon-
to importante que 
futuramente será 
discutido é a cria-
ção do Departamen-
to Municipal de Ha-
bitação”, afirma o 
secretário de Plane-
jamento, Paulo Po-
lachini.

SAAEJ organiza escolha de membros da CIPA
Acontece em 26 

de janeiro a convo-
cação dos funcioná-
rios do SAAEJ (Ser-
viço Autônomo de 
Água e Esgoto de Ja-
boticabal) para es-
colha dos membros 

da Comissão Inter-
na de Prevenção de 
Acidentes(CIPA).

Serão sete indi-
cados pela presi-
dência da autar-
quia e sete eleitos 
pelos funcioná-

rios. “A CIPA tem 
um papel funda-
mental na preven-
ção de acidentes e 
doenças decorren-
tes do trabalho, 
defendendo a pre-
servação da vida 

e a promoção da 
saúde do trabalha-
dor”, afirma o pre-
sidente do SAAEJ, 
André Nozaki.

Qualquer funcio-
nário estatutário 
pode participar. 

“Convoco todos os 
funcionários para 
que estejam pre-
sentes participan-
do da escolha dos 
novos membros da 
CIPA”, declara No-
zaki.
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CONSTRUTORA JOÃO PIM
Vende-se o aluga-se casa pronta/entrega com 

100 metros quadrados de área construída

PREÇO DE CUSTO 
FONE (16) 9.9708-4893

www.radiogazetafm.com.br




