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Inscrição para o Casamento 
Comunitário começa dia 16

Os casais interessados em oficializar a união gratuitamente já po-
dem se preparar. A inscrição para o tão esperado casamento comuni-
tário acontece na Secretaria de Assistência Social, de 16 a 20 de abril. 
É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência na Praça 
Abreu Sodré, 93 – ao lado da Unidade de Saúde da Mulher, das 8h às 
12h ou das 14h às 16h.

Cerimônia está previamente 
agendada para o dia 09 de junho

145 mulheres participam 
da abertura do Curso 

Preparatório de Gestantes

145 futuras mamães interessadas em conhecer mais a respeito 
da gestação iniciaram, na quarta-feira (11), o Curso Preparatório 
de Gestantes. Serão nove encontros realizados no Centro de La-
zer Edson Martini.

Prefeito Hori abriu evento que acontece até 6 de junho

Estudantes da Unesp doam 
mais de 200 litros de leite ao 

Fundo Social de Solidariedade

O Fundo Social de Solidariedade, de Jaboticabal (SP), recebeu 
na última semana uma doação de 245 litros de leite da Consulto-
ria Agropecuária Júnior – CAP, da Unesp de Jaboticabal. 

Alimento foi arrecadado durante evento 
promovido pelo grupo

Motociclistas compareceram em grande 
número na Praça Dr. Joaquim Batista 

para instalar o protetor

Instalação gratuita de antenas 
corta cerol é sucesso em 

Jaboticabal
Nova rede vai melhorar abastecimento 

de água na COHAB I e região
Projeto 

desenvolvido 
pelo SAAEJ 
entra em 
testes na 
próxima 
segunda-
feira (16)Leia + Pág. 7 Leia + Pág. 7
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Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Make up Inverno 2018

A temporada fria chega  
destacando desde looks 
minimalistas até produ-
ções com o brilho do glit-
ter. A maquiagem para in-
verno 2018 deve ser bem 
democrática com opções 
para todos os gostos – do 
clássico ao ousado. É cla-
ro que mais que seguir 
tendências, o importante 
é adaptar as inspirações à 

personalidade e estilo de 
cada pessoa.

Olhos dramáticos, pele 
iluminada com efeito 
glow, sobrancelhas natu-
rais e tons mais escuros 
nos lábios. 

Olhos marcados e com 
cores principalmente azul 
e verde são tendências de 
inverno. Muitas mulheres 
ainda não têm coragem 
de usar, mas quando bem 
aplicado o resultado é ma-
ravilhoso. O azul, assim 
como o preto, é uma cor 
forte, por isso sugiro que 
faça o olho antes da pele. 
Dessa forma o resultado 
não compromete. 

Vermelho vai, vem e 
nunca sai de moda. É para 
uma mulher com persona-
lidade. Podemos abusar 
dos vermelhos na próxima 
estação, principalmente 

dos tons mais fechados. 
Para o melhor resultado 
não se esqueça de capri-
char no contorno labial.

Arrase na estação!!!
Make up: Cicinho 
Foto: Raoni Carneiro
Modelo: Júlia

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 293 e 294, Cap. XX das NSCGJSP)

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

   FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento 
tiverem e a quem possa interessar que o espólio de VICTÓRIO DETOGNI, representado por seus 
herdeiros e pela viúva meeira GENY JOSÉ DE PAULA DETOGNI,  residente e domiciliada nesta 
cidade, na Rua Francisco Alves de Oliveira, número 1.005, depositou nesta Serventia, conforme 
prenotações números 160.028, 160.029, 160.030, 160.031, 160.032, 160.033, 160.034 e 160.035, os 
documentos exigidos nos itens 293 e 294, Cap. XX das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral 
da Justiça, para  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS SEGUINTES IMÓVEIS: Lote 04-E, da 
Gleba B, com área de 125,00 metros quadrados; Lote 04-B, da Gleba B, com área de 250,00 metros 
quadrados; Lote 04-G, da Gleba B, com área de 250,00 metros quadrados; Lote 7, da Gleba B, com 
área de 125,00 metros quadrados; Lote 04-A, da Gleba B, com área de 250,00 metros quadrados; 
Lote 04-F, da Gleba B, com área de 125,00 metros quadrados; Lote 04-C, da Gleba B, com área de 
250,00 metros quadrados, e Lote 04-D, da Gleba B, com área de 250,00 metros quadrados, todos 
situados nesta cidade e comarca de Jaboticabal, na Rua Alexandre Detogni, lado ímpar, na quadra 
compreendida pela Rua Alexandre Detogni, Rua Tenente Garcia, Avenida Francisco Alves de Oli-
veira e Avenida João Batista Ferraz Sampaio, com suas exatas localizações retratadas no desenho 
abaixo. A regularização fundiária dos imóveis, possibilitará as aberturas de novas matrículas para 
as frações destacadas e averbações dos destaques na matrícula matriz. Para conhecimento de todos, 
expede-se o presente edital, que será publicado em jornal de circulação local, por 02 (dois) dias 
consecutivos, podendo a regularização ser impugnada no prazo de quinze dias, contados da última 
publicação, nos termos do item 294.2 Cap. XX das NSCGJSP. Jaboticabal, 12 de abril de 2018. Eu, 
José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
 

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
 

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Jaboticabal – 
Copermed de Jaboticabal, inscrita no CNPJ- 02.159.014/0001-88 e NIRE- 35400045442, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, vem rerratificar o edital publicado no Jornal A Gazeta – página 
04 em 17/03/2018, em razão da alteração no conteúdo AGO e em ato contínuo convocar os associados, que 
nesta data são em número de 384 (trezentos e oitenta e quatro) em condições de votar, para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na CASA DO MÉDICO, situada na Via de Acesso 
Nisoji Fusizaki, 800 metros, em Jaboticabal /SP, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 25 DE 
ABRIL DE 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 17:00 horas, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 18:00 horas, com a presença de metade mais 
um dos associados, 03) em terceira convocação, às 19h00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 
 
ORDEM DO DIA: 
 
 

1. Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da 
Gestão, Demonstrativo de Sobras ou perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente 
 

2. Rateio das perdas apuradas e sua fórmula de cálculo 
 

3. Eleição dos Membros do Conselho de Administração; 
 

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 
 

5. Fixação de valor de honorários para a Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos membros do 
conselho de Administração e Fiscal;  
 

6. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES; 
 

7. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação); 
 
 
Jaboticabal/SP, 14 de abril de 2018 

 
Dr. JEYNER VALÉRIO JUNIOR 

Diretor Presidente 
 
NOTA I: Conforme determina a Resolução CMN nº 4434/15, em seu artigo 46, as demonstrações contábeis 
do exercício de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos 
associados na sede da Cooperativa. 
Nota II: O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal será de 
16/04/2018 a 24/04/2018, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento. 
 

Interessados procuraram  Central do 
Empreendedor, fone (16) 3203-3398

Ofi cina de Formalização 
do SEBRAE-SP

Encerradas as ins-
crições para a ofici-
na de Formalização 
promovida pelo SE-
BRAE-Aqui e Central 
do Empreendedor. O 
encontro aconteceu 
no dia 12 de abril, às 

9h, no auditório da 
Prefeitura de Jaboti-
cabal.

“O SEBRAE-SP acha 
importante abordar o 
tema com os nossos 
futuros empreende-
dores. As inscrições  

gratuitas, e interes-
sados procuraram a 
Central do Empreen-
dedor no Paço Mu-
nicipal”, afirma o 
secretário da Indús-
tria e Comércio, José 
Vantini Júnior.
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A COVA!

José foi jogado dentro 
de uma cova, pelos seus ir-
mãos. Mal sabiam que tudo 
aquilo era plano de Deus 
para vida dele. Ele era um 
rapaz sincero, honesto e 
um grande servo de Deus.
Tudo que fazia não deixa-
va de falar com seu pai.
Este sempre o apoiava em 
tudo, porque sabia que seu 
fi lho era fi el. Seus irmãos 
não conseguiam enten-

Pr. Anastácio Martins

der, o porquê, ele era tão 
abençoado e tinha tantos 
sonhos, por isso eles fi ca-
vam morrendo de ódio e in-
veja. Até que um dia, seus 
irmãos, estavam no campo 
apascentando as ovelhas 
de seu pai Jacó. E este pe-
diu para José ir ver como 
estavam as ovelhas e os 
seus irmãos. Quando eles 
o viram, fi caram com tanta 
raiva que fi zeram um plano 
para mata-lo. Porque José 
contava tudo para seu pai o 
que eles faziam e como eles 
o engavam. José se aproxi-
mou, eles o pegaram e jo-
garam dentro de uma cova 
vazia, porque era tempo de 
chuva. José implorou, mas 
eles não quiseram nem sa-
ber. Queriam matá-lo de 
qualquer jeito. Rúben ten-
tou livrá-lo, dizendo: vocês 
não podem matá-lo, o que 
será do nosso pai? Não de-

ram ouvidos. Judá disse: 
para que matá-lo, vamos 
vendê-lo como escravo. E 
assim José foi parar no Egi-
to. Mas ele não pecou con-
tra Deus e se manteve fi el 
até o fi m. Não perguntou o 
porquê, o Senhor permitiu 
aquilo, nem fi cou com raiva 
de Deus, ao contrário, tudo 
o que ele fazia Deus pros-
perava. Mesmo sem saber 
o que Deus tinha para ele, 
permaneceu confi ando no 
melhor de Deus, passan-
do por todas as provações, 
mas o seu coração estava 
o tempo todo no altar do 
Senhor. Não importa a luta 
que você esteja enfrentan-
do, permaneça fi rme, Deus 
já preparou uma grande vi-
tória para você. Faça como 
José, não desista de seguir 
o Senhor, por mais que a si-
tuação esteja complicada, 
mantenha o seu coração 

TUDO NA VIDA SE ALTERA COM A EVOLUÇÃO

Nós precisamos lutar, 
trabalhar e esforçarmos 
para conseguirmos a EVO-
LUÇÃO espiritual. Temos 
que passar por transfor-
mações e modificações 
que se operam no trans-
curso de nossa peregri-
nação através das vidas 
sucessivas. O PLANETA 
TERRA passa por um car-
ma coletivo visando um 
entendimento que requer 
muito estudo, dentro da 
sabedoria maior, para 
vencermos a ignorância. 
É preciso acabar com o 
ódio, inveja e o egoísmo. 
A solução para isso é a de 
todos nós, estudarmos a 
Vida para podermos apli-
car os seus ensinamen-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

tos. Caminhamos numa 
mesma direção, num úni-
co fim, a perfeição. Muito 
trabalho e esforços indi-
viduais, na conquista do 
saber. A custa de ativida-
des permanentes muito 
intensa, onde estão arma-
zenados muitos recursos.     

Todos nós passamos 
por uma evolução, num 
processo de crescimen-
to espiritual. Lutamos 
pela nossa sobrevivência, 
usamos muito o livre ar-
bítrio, com qualidades 
voltadas a um aperfeiço-
amento cada vez maior, 
através dos tempos para 
a elevação moral e espi-
ritual. A EVOLUÇÃO tem 
que se operar a qualquer 
custo, de maneira algu-
ma podemos negá-la, 
pois precisamos usar os 
recursos que temos para 
aprovar tudo que apren-
demos, que temos que 
colocar em prática.          

A VIDA É UMA BENÇÃO 
O bem é uma força num 

sentido de se ligar a ca-
ridade, o bom senso e o 
desejo sincero de conhe-

cer a verdade. Dirão com 
o tempo, de que lado está 
a razão, a solidariedade, 
a cooperação e a confra-
ternização. São deveres a 
serem cumpridos, ao lado 
dos ideais e da vontade 
se sermos felizes hoje, 
amanhã e sempre                  

 ESPIRITUALIDADE E IN-
TELECTUALIDADE                     

São faculdades dife-
rentes que aprimoramos. 
Uma não dependendo da 
outra, com desenvolvi-
mentos maior em uma, 
do que a outra. O desen-
volvimento espiritual 
ou intelectual obedece 
a um complexo de apti-
dões, experiências, exer-
cícios, soluções, obten-
do resultados favoráveis 
nas vidas sucessivas. A 
humanidade conta com 
muitas oportunidades na 
direção do comportamen-
to natural. Fazemos um 
aprimoramento de nos-
sas faculdades, que estão 
debilitadas no seu desen-
volvimento, já adquiridas 
em vidas anteriores, par-
cialmente.             

 LUZ PARA A VIDA

Onde encontrar luz 
que nos ilumine o ca-
minho da vida, que nos 
livre de abismos perigo-
sos?

Na Bíblia temos o iti-

Congresso derruba veto do Refi s das PMEs e libera parcelamento 
de dívida tributária do Simples Micro e pequenas empresas terão 

descontos e até 175 meses para quitar impostos federais atrasados; 
Sebrae estima que 600 mil empresas serão benefi ciadas.

Vitório De Simoni 
Contabilista, Assessoria 

empresarial
Especialista em Holding, 

Planejamento Sucessório e 
Tributário

Diretor do Simoni 
Organização Contábil

(vitorio@simonicontabil.
com.br)

Professor Bene

É hora dos construtores!

A democracia brasi-
leira vive desafi os. É um 
equilibrista que se sus-
tenta em uma corda fi na 
e bamba que pode se 
romper pelo acirramento 
e a radicalização do em-
bate político, comprome-
tendo as instituições. Vi-
vemos em um Brasil que 
briga, não dialoga, acusa, 
vocifera e não discute a 
política como deveria.

Em tempos de comu-
nicação instantânea, es-
tamos assistindo a uma 
falta de interação real en-
tre as pessoas. É preciso 
construir consensos e, 
mais do que eleger pes-
soas, estabelecer linhas 
de prioridades que vol-
temos ao rumo do cresci-
mento socioeconômico, 
retome as rédeas de seu 
futuro.

A recente prisão do ex-
presidente Lula deixou 
ainda mais clara a neces-
sidade de vermos além 
do maniqueísta espectro 
Esquerda-Direita – é pre-
ciso olhar para frente. 
Além desta discussão 
acalorada, apaixonada, 
ideologicamente conta-
minada.

É preciso que todos 
nós brasileiros aposte-
mos na convergência, 
na união. Juntos somos 
mais fortes. Unidos po-
demos mais, vamos mais 
longe e deixaremos para 
trás estes anos nebulo-
sos onde a fi gura do po-
lítico, infelizmente, tem 
sido generalizada para o 
mal.

É necessário ir para 
frente sem esquecer os 
erros do passado. Sem 
deixar de lado a lembran-
ça de uma crise econô-
mica provocado por 13 
anos de desmando na 
Presidência da República 
que nos custou nada me-
nos do que o inaceitável 
n´número de 14 milhões 
de desempregados.

Artifi cialismos na eco-
nomia para vencer elei-
ções e perpetuar projetos 
de poder, assistencialis-
mo que torna os neces-
sitados cada vez mais 
dependentes - e não au-
tossufi cientes - e um jogo 
político submergido da 
lama do toma lá dá cá de-
vem fi car esquecidos.

Precisamos sair do ver-
melho bélico que se aba-
teu sobre o País nestes 
últimos anos e caminhar 
para o branco da paz. 
Mais do que nunca, é ne-
cessário que em outubro, 
nas urnas, tenhamos uma 
opção equilibrada, parci-
moniosa e agregadora.

Estas são algumas das 
características de Geral-
do Alckmin, pré-candida-
to à presidente pelo PSDB 
com apoio do nosso PPS. 
Acreditamos que um ho-
mem capaz de manter o 
ritmo do Estado de São 
Paulo em meio a tamanha 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

nerário exato que nos li-
vra dos enganos.

É fundamental este 
princípio filosófico: não 
é só de “pão” que o ho-
mem sustenta sua vida. 
Há uma lei que ilumina 
nosso entendimento: 
Não só de pão vive o ho-
mem; há uma “palavra” 
que nos dirige e orien-
ta; esta palavra está na  
“Bíblia” livro de código, 
ditado por um Autor, 
proprietário único da 
verdade. Este Autor ser-

O Congresso derrubou 
o veto do presidente Mi-
chel Temer ao programa 
de refi nanciamento de dí-
vidas das micro e peque-
nas empresas (o refi s das 
PMEs).

Ele tinha sido aprovado 
em dezembro, mas bar-
rado pelo presidente em 
janeiro por limitações or-
çamentárias.

O programa vai bene-
fi ciar cerca de 600 mil 
empresas cadastradas no 
Simples Nacional que de-
vem, juntas, aproximada-

turbulência é o mais indi-
cado para nos governar.

Enquanto o Governo 
Federal nos últimos anos 
brincou com suas despe-
sas e abriu o caixa para 
barganha do apoio polí-
tico, em São Paulo Alck-
min foi austero como o 
momento exigia. Marca 
de uma seriedade que vê 
antes a população em vez 
de objetivar apoio parla-
mentar.

Entre 2011 e 2017, a 
despesa federal cresceu 
de R$ 1.057 bilhões para 
R$ 1.279 bilhões – mes-
mo com a receita caindo 
no mesmo período: de 
R$ 1.192 bilhões para 
R$ 1.155 bilhões. Como 
pode um governo gastar 
mais quando arrecada 
menos?

Em nosso Estado, os 
números são positivos 
à economia justamente 
pela seriedade e o com-
promisso com os quais 
Geraldo Alckmin guiou 
São Paulo. no mesmo pe-
ríodo, a despesa cresceu 
minimamente, de R$ 215 
bilhões para R$ 220 bi-
lhões.

Um crescimento tími-
do, e responsável, quan-
do consideramos que a 
receita cresceu, saindo 
de R$ 224 bilhões em 
2011 para R$ 226 bilhões 
em 2017. Mesmo arreca-
dando mais, Alckmin se-
gurou as rédeas e otimi-
zou recursos, mantendo 
investimentos básicos ao 
funcionamento do Esta-
do.

Um Estado que pode, 
devido ao perfi l compro-
metido de seu governa-
dor, se orgulhar por pa-
gar em dia os salários de 
seus funcionários e seus 
fornecedores. Situação 
oposta à de Estados vizi-
nhos como Minas Gerais 
e Rio de Janeiro – neste, 
um desmando cada vez 
maior massacra a popu-
lação.

Em 2017, o superávit 
paulista foi de R$ 5,3 
bilhões, primeiro lugar 
disparado no Brasil, com 
Goiás na segunda posi-
ção, com R$ 739 milhões 
de superávit. Números 
que vão além da econo-
mia e impactam direta-
mente no social.

Com uma situação fi -
nanceira saudável, o Es-
tado viu cair o nível de 
violência, com diminui-
ção no número de homi-
cídios, enquanto a taxa 
brasileira, infelizmente, 
subiu. Em 2001, no Bra-
sil, era de 27,8 a cada 100 
mil habitantes, aumen-
tando para 28,9 em 2015. 
Em território paulista, 
essa taxa caiu de 35 em 
2001 para 8,02 em 2017, 
de acordo com dados da 
Secretaria de Segurança 
Pública.

São números e fatos 
que colocam Geraldo 
Alckmin como a opção 
mais equilibrada para as 
eleições de outubro. Com 
seu perfi l conciliador e 
ponderado, é o único ca-
paz de unir as forças não-
extremistas da política. 
É quem pode nos salvar 
deste embate ideológico 
acirrado e infrutífero.

É preciso trocar a bri-
ga pelo debate. É preciso 
trocar o radicalismo pela 
dialética e o respeito.

Chega de gladiadores. 
É hora dos construtores!

no altar do Senhor e confi a 
Nele. Passe por essa prova 
com fé, sabendo que Deus 
lhe dará um fi nal feliz e 
cheio de grandes bênçãos. 
Você verá com os seus 
olhos que valerá a pena não 
ter desistido. Continue se-
guindo em frente, mesmo 
que tudo pareça que não 
tem mais jeito. Deus está 
do seu lado e você não está  
sozinho. (Gênesis  37:1). 

Esta é a minha oração. 
Catedral do Povo De Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. 

Cultos: Quarta, Sexta e 
Domingo às 19:30. 

Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. 

Diáriamente na GAZE-
TA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com                            

A EVOLUÇÃO É LENTA, 
MAS NECESSÁRIA 

Temos muito que ven-
cer a ignorância, que 
nos traz incompetência 
no trabalho, no modo de 
pensar e agir diante dos 
problemas que a vida nos 
proporciona, para galgar-
mos a EVOLUÇÃO. Tudo 
pode mudar, dependen-
do de nós, na procura de 
vencermos aquilo que nos 
impede de juntarmos em 
nosso currículo. O esfor-
ço, muito trabalho e acei-
tarmos com humildade os 
conhecimentos que nps 
são oferecido de graça. O 
acúmulo de conhecimen-
tos não adquiridos, difi-
cultam a EVOLUÇÃO, den-
tro das necessidades que 
caminham pelas vidas su-
cessivas, onde deixamos 
de aprender, motivados 
por outros interesses, 
apegos à matéria, mas a 
reencarnação pode cor-
rigir nossas falhas, nos 
dando novas oportunida-
des e caminhos dentro do 
livre arbítrio.            

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO AOS ACIONISTAS
Convocamos os acionistas para A.G.O. em 30/4/2018, às 7:30 horas, na sede social, em 
Jaboticabal/SP, a fi m de deliberar sobre a Ordem do Dia: a) Tomar as contas da Diretoria, 
examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2017; 
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; 
c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e fi xação de seus 
honorários. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, os documentos a que 
se refere o artigo 133 da Lei 6404/76, relativos ao exercício social objeto da Assembleia. 
Jaboticabal, 26/3/2018. Doutor Paulo Miki Junior - Diretor Presidente (31/3 e 7 e 14/4/2018)

mente R$ 21 bilhões em 
impostos, segundo cálcu-
los do Sebrae. A renúncia 
fi scal estimada é de R$ 7 
bilhões em 15 anos.

Como vai funcionar o 
refi s das PMEs?

Poderão ser parcelados 
no refi s das PMEs impos-
tos do regime Simples 
vencidos até novembro de 
2017.

Para fazer parte do pro-
grama, as empresas deve-
doras terão que dar uma 
entrada de 5% do total 
devido à Receita – quantia 
que poderá ser dividida 
em até 5 vezes, com pres-
tações acrescidas da taxa 
Selic e de mais 1%.

A redução da dívida de-
penderá das condições do 
pagamento da parcela res-
tante:

• Pagamento inte-
gral: redução de 90% dos 
juros de mora (cobrados 
pelo atraso) e redução de 
70% das multas.

• Pagamento em 145 
meses: redução de 80% 
dos juros de mora e de 

50% das multas.
• Pagamento em 175 

meses: redução de 50% 
dos juros de mora e de 
50% das multas.

Em todos os casos, o 
valor da prestação mensal 
não poderá ser menor que 
R$ 300. A adesão poderá 
ser feita em até 90 dias 
após a promulgação da 
lei.

Para os Microempre-
endedores Individuais 
(MEIs), as condições de 
pagamento serão as mes-
mas, exceto o valor míni-
mo das parcelas, que ain-
da será estabelecido pelo 
Conselho Gestor do Sim-
ples Nacional (CGSN).

Por que o presidente 
barrou o programa?

O presidente Michel Te-
mer vetou o refi s das PME 
orientado por sua equipe 
técnica, porque a renúncia 
fi scal (ou a perda de arre-
cadação) com o programa 
não estaria prevista na lei 
orçamentária de 2018.

Assim, se autorizasse 
o perdão das dívidas aos 

microempresários ao san-
cionar o texto, o presiden-
te desrespeitaria a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, 
o que poderia gerar pro-
cesso e até um pedido de 
impeachment.

 Pouco antes de o Con-
gresso confi rmar a der-
rubada do veto, Temer 
participou de evento no 
Palácio do Planalto e ma-
nifestou novamente apoio 
à medida.

O que muda com a der-
rubada do veto?

Há um prazo de 60 a 90 
dias para sua regulamen-
tação, de modo que a pri-
meira das 5 parcelas re-
ferentes aos 5% da dívida 
integral só deve começar 
a ser paga pelas empre-
sas em agosto. A última 
dessas parcelas, portanto, 
deve ser paga somente em 
janeiro do ano que vem, 
postergando os efeitos.

 Esse benefício chega 
em boa hora para as PMEs, 
dando um fôlego a mais 
para continuarem a de-
senvolver suas atividades.

viu-se de muitos “secre-
tários” para anunciar os 
caminhos do “bem viver” 
que ditou as “bases au-
tênticas” do “viver feliz”!

A Bíblia desempenha a 
função de guia e alimen-
to intelectual que nos  
fortalece no caminho da 
vida. Nela encontramos 
o projeto do “viver em 
plenitude” tanto indivi-
dual, como social. As-
sim a Bíblia constitui-se 
pelo seu “autor respon-
sável”, código supremo 

da vida para indivíduos 
e sociedade, pois nela 
se encontra, o conteúdo 
da “verdade” válido para 
toda humanidade.

A Bíblia não é portan-
to, manual de matemá-
tica, astrologia, física 
ou conhecimentos se-
melhantes. Ela é acima 
de tudo, um “roteiro de 
amor“ que um Pai dei-
xou para orientar seus 
filhos, na construção de 
uma sociedade que viva 
a vida com abundância!
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CULTURA

“Bala de Prata”

Verso Gospel

Festival de Hip Hop agita o fi nal de 
semana na Concha Acústica

Domingo é dia de Festi-
val de Hip Hop na Concha 
Acústica de Jaboticabal. 
A partir das 14h, diver-
sos grupos e Mc’s passa-
rão pelo palco. O ingres-
so será trocado na hora 
por um litro de leite.

“A ideia surgiu após as 
duas noites dedicadas ao 
rap, no Quinta no Museu. 
A periferia tem a sua voz 
e toda sociedade precisa 
conhecer um pouco des-
ses talentos espalhados 
pela cidade”, diz o dire-
tor de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

O Hip Hop - O hip-hop 
surgiu na década de 70 
como um movimento 
cultural entre os latino-
americanos, os jamaica-

Queria que você soubesse 
que te amo.

E jamais irei te deixar.
Que aonde você caminhar,
Do seu lado quero estar.
Que cada momento que 

você chorar,
Suas lágrimas quero enxu-

gar.
E juntos para sempre, ire-

mos fi car.
Oooo vichii, vichii, viche-

ee!!!
Autor : Hugo Henrique 

Lucas.

Feira impulsiona venda de produtos  
de artesãos em Jaboticabal

Realizada com fre-
quência em 2018, a 
Feira de Artesanato 
tem convertido a boa 
presença de público 
em vendas. Organiza-
da pelo Departamento 
Municipal de Cultura, 
por meio da Casa do 
Artesão, a iniciativa 
acontece desde o ano 
passado.

“Desde o início do 
governo Hori temos 
incentivado esses ar-
tistas a expor com 
mais frequência seus 
produtos. Tem um di-
tado que diz ‘quem 
não é visto não é lem-
brado’, então essas 
feiras têm acontecido 
e dado muito certo, 
sempre em parceria 
com a proteção animal 
e suas feiras de adoção 
e sobremesas”, comen-
ta o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Neste sábado (14), 

Artesãos interessados em participar da Expofeira de 
Arte e Artesanato devem procurar a Escola de Arte

Evento tem acontecido aos sábados, ao lado do 
Mercado Municipal

os artesãos voltam a 
se reunir ao lado do 
Mercado Municipal, a 
partir das 9h. “São pro-
dutos de qualidade e a 
um preço justo. Vale a 

nos e os afro-americanos 
da cidade de Nova York 
mais precisamente no sul 
do Bronx. 

O disc-jockey Afrika 
Bambaataa é considerado 
como o pioneiro e criador 
deste movimento social 
altamente infl uente. Em 
12 de Novembro de 1973, 
fundou a Zulu Nation, 
uma organização com 
objetivos de autoafi rma-
ção que promovia o com-
bate através das quatro 
vertentes do hip-hop e 
que invocava “Paz, União 
e Diversão”. Esse dia é, 
até hoje, celebrado como 
sendo o dia do nascimen-
to do hip-hop.

Festa do Quitute: entrega de produtos 
artesanais vai de 16 a 19 de abril

Os artesãos tem de 
16 a 19 de abril, das 
8h30 às 12h e das 13h 
às 16h30, para entre-
gar as peças que pas-
sarão por triagem para 
a Expofeira de Arte e 
Artesanato. O material 
deve ser entregue no 
Departamento de Cul-
tura - Rua Mizael de 
Campos 202, Centro 
- Sala 13 da Escola de 
Arte.

“É importante que 
os artesãos apresen-
tem cinco peças cada 
e os artistas plásticos 
três. Apenas artesãos 
e artistas residentes 
e estabelecidos em 
Jaboticabal podem 
participar da triagem, 
como já aconteceu 
ano passado. Essa é 
uma forma de valo-

rizar os artesãos de 
Jaboticabal”, convida 
a presidente da Festa 

do Quitute, Elivaine 
Almeida Silva.

Mais informações 

pena prestigiar nossos 
artistas. Eles merecem 
que esse trabalho seja 
valorizado”, concluiu 
Oliveira. 

Para mais informa-

ções, o telefone de 
contato da Casa do 
Artesão é (16) 3202-
1948.

pelo telefone (16) 
3202-8323.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
Nº 01/2015

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso de suas atribuições, vem 
CONVOCAR para provimento da 4ª vaga para o cargo de SERVENTE, 
observando o percentual de 20% das vagas reservadas para afrodes-
cendentes (atingindo a fração de 0,6 décimos, portanto arredondan-
do para o número inteiro subsequente), conforme Lei Municipal nº 
3.134/2003 e Decreto nº 4.968/2007. Assim convoca-se a candidata 
classificada em 1º (primeiro) lugar na lista de Afrodescendentes para o 
cargo de SERVENTE, do Concurso Público nº 01/2015 deste Poder, 
a senhora INGRID CAROLINE SIMIELLI DE ARAUJO ALVES, porta-
dora do RG nº 30.847.631-1/SP.

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

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

Jaboticabal, 12 de abril de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

TERMO DE ERRATA

Onde se lê: “PORTARIA Nº 81/2018”
Leia-se: “PORTARIA Nº 84/2018”
Matéria veiculada na edição no Jornal A Gazeta nº 1.876 de 

07/04/2018, página 11.
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O Projeto de Lei nº 
110/2018 que obriga a 
instalação de hidrômetros 
em imóveis que possu-
am poços semi-artesiano 
e artesiano em Jabotica-
bal está em tramitação 
na Câmara Municipal ja-
boticabalense. O objetivo 
é garantir a medição do 
consumo de água desses 
imóveis para a cobrança 
da taxa de esgoto. A pro-
posta é do vereador Pretto 
Miranda Cabeleireiro (PPS) 
e aguarda parecer jurídico 
na Comissão de Justiça e 
Redação.

Para o vereador, o pro-
jeto promove maior igual-
dade social e corrige uma 
distorção quanto ao uso 
da rede de esgoto munici-
pal. “Temos uma diferença 
entre alguns condomínios 
e o resto da população. 
Alguns condomínios de 
alta classe, com casas em 
torno de R$ 500 mil reais, 
por exemplo, não estão 
pagando o esgoto. Com a 
instalação dos hidrôme-
tros, o SAEEJ vai poder 
conhecer o volume real de 
água consumida por esses 
imóveis, que usam a água 
dos poços, e dessa forma 
vai coletar informações 
para fazer o cálculo da 

taxa de esgoto, já que ela 
é calculada de acordo com 
o consumo da água. Que 
fique claro que não haverá 
cobrança da água de poço 
artesiano. É somente para 
cobrar a taxa de esgoto, 
cobrar pelo tratamento 
dessa água que vai para 
a rede municipal de es-
goto e que é tratada pela 
Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE). Que todos 
paguem aquilo que con-
somem, que utilizam do 
SAAEJ”, defendeu o parla-
mentar.

De acordo com o tex-
to proposto, o Serviço de 
Água e Esgoto de Jabotica-
bal (SAAEJ) será responsá-
vel pela definição do tipo 
de equipamento a ser ins-
talado e, com base na me-
dição do consumo, fará o 
lançamento da cobrança 
da taxa de esgoto confor-
me a legislação vigente. A 
taxa do esgoto será cobra-
da apenas nas localidades 
que utilizam a rede cole-
tora de esgoto. 

Os proprietários notifi-
cados pelo SAAEJ terão 90 
dias para a instalação do 
hidrômetro. Caso o prazo 
não seja cumprido, a mul-
ta é de 500 UFESP, que hoje 
equivale a R$ 12.850,00, 

já que o valor da Unidade 
Fiscal do Estado de São 
Paulo é de R$ 25,70 até 
31/12/2018, conforme 
a Secretaria Estadual da 
Fazenda. O projeto ain-
da prevê que os recursos 
oriundos das multas, de-
vem ser utilizados exclu-
sivamente para melhoria 
da coleta e tratamento de 
esgoto do Município.

HIDRÔMETRO INDI-
VIDUAL – Outro projeto 
envolvendo hidrôme-
tros, o Projeto de Lei nº 
109/2018, igualmente de 
autoria do vereador Pret-
to Miranda Cabeleireiro, 
também está aguardando 
parecer na Comissão de 
Justiça e Redação. O PL 
determina a instalação de 
hidrômetros individuali-
zados em apartamentos 
e casas de novos condo-
mínios em Jaboticabal. A 
norma municipal não vai 
atingir os condomínios 
construídos antes da vi-
gência desta lei.

O hidrômetro permite 
discriminar o consumo de 
cada unidade e garante a 
medição isolada do consu-
mo mensal de água. Desse 
modo, o morador somen-
te dividirá o consumo de 
água das áreas comuns. 

Para o autor, a cobrança 
deve se tornar mais justa 
e incentivar a economia 
e o consumo racional da 
água.  “Haverá uma me-
dição mais justa para to-
dos os condôminos, pois, 
muitas vezes, moradores 
pagam contas excessivas 
pelo desperdício de ou-
tros. Por exemplo: uma 
pessoa que mora sozinha 
vai deixar de pagar igual a 
mesma conta que uma fa-
mília com quatro ou mais 
pessoas”, justifica Pretto.

Segundo o texto apre-
sentado, os projetos de 
edificações que já se en-

contram em tramitação 
na Prefeitura, e que ainda 
não estejam aprovados, 
poderão ser devolvidos 
aos interessados para que 
se adequem às exigên-
cias da lei. Além da ins-
talação dos hidrômetros 
individuais nas unidades 
autônomas, continuará 
sendo exigido o hidrôme-
tro principal instalado na 
entrada do condomínio, 
conforme exigências do 
SAAEJ. 

Uma Lei Federal nº 
13312/2016, sancionada 
em 2016 pelo presidente 
Michel Temer, já obriga 

novas edificações condo-
miniais a terem medição 
individualizada do con-
sumo de água. A norma 
entra em vigor em 2021 
(cinco anos após a publi-
cação) e não atinge con-
domínios construídos an-
tes dela. Caso aprovado, 
o projeto municipal deve 
adiantar essa obrigação 
para o Município, já que 
pela proposta, a lei entra 
em vigor 90 dias após pu-
blicação oficial.

*Crédito foto hidrôme-
tro = Virgínia Antonino

PL quer reserva de moradia popular em 
Jaboticabal para pessoas com deficiência

Obrigatoriedade de hidrômetros em imóveis com 
poços artesianos pode se tornar lei em Jaboticabal

O Projeto de Lei nº 
108/2018 quer assegu-
rar a reserva de 5% das 
moradias populares e 
lotes comercializados 
pelo Município para 
pessoas com deficiên-
cia. A matéria aguarda 
parecer da Comissão 
de Justiça e Redação 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal para de-
pois seguir para as co-
missões de Finanças e 
Orçamento; de Direitos 
Humanos e da Cidada-
nia; e dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
antes de ir para votação 
em Plenário. 

De acordo com o pro-
jeto, as moradias desti-
nadas aos deficientes, 
conforme a cota estabe-
lecida no texto, deverão 
ser construídas com as 
devidas adaptações ne-
cessárias.

O presidente da Co-
missão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, vereador 
Luís Carlos Fernandes 
(PSC), e autor do proje-
to, justifica que a maté-
ria pretende garantir o 
direito de uma disputa 
mais igualitária para os 
deficientes, tratando os 
desiguais na sua desi-
gualdade.

Segundo o Censo 
2010 do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Jabo-
ticabal possuía 21.948 
pessoas com algum grau 
de deficiência (somadas 
às auditivas, mental/
intelectual, motora e vi-
sual), que, portanto, po-
derão ser beneficiadas. 
Segundo o texto, os cri-
térios de adaptação das 
moradias e de acesso 
ao benefício, como por 
exemplo, quais serão 

os documentos para a 
comprovação das defi-
ciências, qual grau de 
deficiência terá direi-
to, entre outros, deve-
rão ser regulamentadas 
pelo Poder Executivo no 
prazo de 90 dias após a 
publicação da lei.

“Impossível conceber 
que sejam disputadas 
as residências em ter-
mos de igualdade com 
os demais concorren-
tes [sem deficiência]”, 
motivou Luís Carlos. 
Isso porque, segundo 
o parlamentar, “quando 
se observa a questão do 
deficiente, a maior par-
te deles tem dificulda-
de para conseguir vaga 
no mercado de traba-
lho, ou recebe um sa-
lário muito aquém do 
necessário. Por isso, as 
dificuldades de se con-
seguir a tão almejada e 
sonhada casa própria, 

com as devidas adap-
tações necessárias para 
sua segurança e con-
forto, é ainda mais di-

fícil. Então é justo que 
possamos ajudar essas 
pessoas a disputarem 
uma moradia popular 

Vereador Luís Carlos Fernandes (PSC) no uso da tribuna durante o 
Expediente de sessão ordinária.

de uma maneira mais 
igualitária, com uma 
casa já adaptada”, de-
fende o autor.
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ESPORTES
Jaboticabal vence Terra Roxa pela 

Taça EPTV de Futsal 

Acompanhe os resultados da 1ª 
rodada do Torneio 1ºde Maio

A equipe de Jabotica-
bal foi a Monte Alto na 
noite de segunda-feira 
(9) e garantiu a classifica-
ção para a próxima fase 
da Taça EPTV de Futsal. O 
time venceu por 2 a 1 a 
cidade de Terra Roxa. 

Vitinho foi o autor dos 
dois gols da partida. “A 
equipe jogou com muita 
alma. Os meninos estão 
de parabéns, pois se tra-
tava de um jogo muito 
difícil”, comentou o pre-
sidente da Fundação de 
Amparo ao Esporte (FAE), 
Fábio Bortolossi.

Após a vitória, Jaboti-
cabal aguarda a definição 
dos adversários e locais 
dos jogos na próxima 
fase.

Começou no último do-
mingo (8), o torneio de fu-
tebol mais tradicional da 
região. O 1º de Maio che-
ga à sua 64ª edição com 
22 equipes participantes. 
Os jogos aconteceram 
nos campos do Cruzeirão 
e Amadeu Lessi.

Acompanhe abaixo 
os resultados:

Campo do Amadeu Les-
si:

08h - Refrigerantes Ja-
boti 01 X 05 UCB 

Gol Refrigerantes Jabo-
ti – José Roberto Nico

Gols UCB – Marcos Va-
leriano (2), Fábio, Breno 
Ezequiel e Euclides 

09h - Sementes Espe-
rança 04 X 03 Massas Ba-
silar

Gols Semente Esperan-
ça – Adriano (3) e Mário 

Resultado garantiu o time na próxima fase do torneio

Campos
Gols Massas Basilar – 

Keven Barbosa (2) e Ricar-
do Teles

10h - Oxiquímica “A” 00 
X 02 CCM

Gols CCM – Erikson de 

Oliveira (2)
Campo do Cruzeirão
08h - Arca 00 X 01 NPA
Gol NPA – Cláudio
09h - Tobaci 01 X 00 

COPLANA B
Gol Tobace – 01 Leonar-

do
10h- Agromix 00 X 03 

Professores
Gols Professores – 

Hugo (3)

Integrantes do Cur-
so de Oratória -” A 
Arte de Falar em Pú-
blico” oferecido pela 
escola Fomenta Edu-
cacional, realizaram 
no dia 12 de abril um 
laboratório de prá-
ticas comunicativas 
na rádio GAZETA FM. 
Nesta vivência prá-
tica os alunos tive-
ram a oportunidade 
de conduziram um 
programa ao vivo e 
foram instigados a 
se envolverem com 
os mecanismos de 
comunicação que o 
estúdio oferecia, co-
locando em prática o 
que aprenderam des-
de o começo do curso 
em setembro do ano 

passado e aprimoran-
do o conhecimento 
sobre comunicação. 
Foram duas horas de 

muita aprendizagem 
e superações. Na foto, 
da esquerda para a 
direita: Renan Reis, 

João Gabriel, Vander-
son dos Santos, An-
dré Maria e Juliana P.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
                 
                               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, 
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, 
com  cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 
535, Centro, Fone(016)3202-3015. 
 FAZ SABER a IDEAL LOCADORA DE MÃO DE 
OBRA LTDA, com sede e foro em Matão-SP, na Rua 
Rui Barbosa, número 1.396, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 49.227.473/0001-15,  que de conformidade com as 
disposições do art. 213, Inciso II,  § 3º, da Lei Federal 
nº 6.015/73, com redação dada pela Lei 10.931, de 02 
de agosto de 2004, e ainda, com base nos itens 137 e 
138, do Capítulo XX das Normas de Serviço da Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça, encontra-se prenotado 
nesta Serventia sob nº 158.211, de 14/12/2017, reque-
rimento para “Retificação Administrativa” com altera-
ção da descrição das divisas, área e confrontações do 
imóvel denominado Gleba 3, situado na Chácara Santa 
Rita de Cássia, bairro Alto, neste município e comarca 
de Jaboticabal-SP, objeto da matrícula número 26.381, 
de propriedade de Daniel Luís Bedim, tudo nos termos 
do mencionado requerimento e demais documentos 
exigidos por Lei.
Assim, conforme M.31.751, livro 2RG, na qualidade 
de proprietária do imóvel tido como lote 12 da qua-
dra I, do loteamento Jardim Alvorada, situado na Rua 
Tapajós, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que 
se confronta com o imóvel retificando, fica notificada 
A IDEAL LOCADORA DE MÃO DE OBRA LTDA, 
para que NÃO CONCORDANDO com os termos da 
retificação requerida, se dirija a este Registro Imobili-
ário, situado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com atendi-
mento ao público de segunda à sexta-feira das 09:00 
às 16:00 horas, onde, querendo poderá apresentar im-
pugnação fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da primeira publicação do presente 
edital (item 138.12 – Cap.XX – Normas de Serviço da 
E. Corregedoria Geral da Justiça).    
Fica outrossim, desde já, cientificada de que deixando 
de apresentar a impugnação no prazo estipulado, pre-
sumir-se-a a anuência.                
Para conhecimento dos interessados e para que não ale-
guem ignorância, expede-se o presente edital, que será 
publicado em jornal local, por 02 (dois) dias consecu-
tivos. Jaboticabal, 02 de abril de 2018. Eu, José Pedro 
Júnior, Oficial Substituto, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
 JOSÉ PEDRO JUNIOR 

A  ARTE DE VIVER
APRENDA COM OS GANSOS

Na nossa vida nós 
aprendemos muitas coi-
sas com as pessoas. A na-
tureza, sábia criação de 
Deus também nos ensina 
muito. Você já deve ter 
ouvido falar do voo dos 
gansos. Podemos apren-
der muito com eles.

Quando um ganso bate 

LUIS CARLOS 
FERNANDES
PSICOLOGO

as asas, por exemplo, 
voando em uma forma-
ção em V, ele cria um vá-
cuo para a ave seguinte 
passar. E o bando intei-
ro tem um desempenho 
71% melhor  do que se 
voasse sozinho. 

Sempre que um ganso 
sai da formação, sente 
subitamente a resistên-
cia do ar por tentar voar 
sozinho e, rapidamente, 
volta para a formação, 
aproveitando o vácuo 
da ave imediatamente à 
frente.

Quando um ganso lí-
der se cansa, ele passa 
para trás, e imediata-
mente outro assume seu 

lugar, voando para a po-
sição da ponta.

Na formação, os gan-
sos que estão atrás gras-
nam para encorajar os 
da frente a aumentar sua 
velocidade.

Se um deles adoece, 
dois gansos abandonam 
a formação e seguem o 
companheiro doente, 
para ajudá-lo e protegê-
lo. Ficam com ele até 
que esteja apto a voar de 
novo ou venha a morrer. 
Só depois disso voltam 
ao procedimento normal 
com outra formação ou 
vão atrás de outro ban-
do.

A lição dos gansos é 

essa:
Se nós compartilhar-

mos uma direção comum 
com outras pessoas e ti-
vermos senso de comu-
nidade, poderemos atin-
gir mais facilmente os 
nossos objetivos.

Para atingir nossos 
objetivos é necessário 
estar junto com aque-
les que se dirigem para 
onde queremos ir, dando 
e aceitando ajuda. 

Nas tarefas pesadas de 
nossa vida, é preciso ha-
ver revezamento da lide-
rança porque as pessoas, 
assim como os gansos, 
dependem umas das ou-
tras, e muitas vezes es-
tão cansadas e precisam 
de alguém que assuma o 
comando.

Às vezes precisamos 
gritar palavras de enco-

rajamento para as pesso-
as de nossa família, para 
os nossos amigos, para 
que acreditem em si e 
possam melhorar seu de-
sempenho. É precisos es-
tar ao lado das pessoas 
também nos momentos 
difíceis, porque é nessa 
hora que mais precisa-
mos de apoio.

Os gansos nos ensi-

nam assim uma bela li-
ção. Eles nos ensinam 
que juntos poderemos 
chegar longe, mas sozi-
nhos dificilmente che-
garemos a algum lugar, 
porque  precisamos mui-
to uns dos outros. 

Programa Corrente do 
Bem, às quartas e sextas 
feiras, às 08:00 pela GA-
ZETA FM - 107,9.
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Motociclistas compareceram em grande número na Praça 
Dr. Joaquim Batista para instalar o protetor

Instalação gratuita de antenas corta 
cerol é sucesso em Jaboticabal

Uma ação realizada 
pela Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio do De-
partamento de Trânsito 
e Transportes – DTT, 
instalou gratuitamente 
mais de 1 mil antenas 
corta cerol em motoci-
cletas, no sábado (7). A 
iniciativa foi realizada 
na Praça Dr. Joaquim 
Batista. 

Foi a segunda vez 
que o DTT promoveu o 
evento. “Mais uma vez 
tivemos um resultado 
muito positivo, com 
boa adesão. Agradeço a 
todos os parceiros que 

abraçaram essa ideia e 
que de alguma forma 
contribuíram para essa 
manhã de conscientiza-
ção”, destaca o diretor 
do DTT, João Martins.

Durante a instala-
ção das antenas foram 
desenvolvidas várias 
ações, entre elas, peça 
teatral alertando sobre 
os cuidados e perigos 
no trânsito, performan-
ce com maquiagens e 
atividade para crianças. 
Além disso, faixas edu-
cativas foram estendi-
das com orientações so-
bre regras de trânsito.

A iniciativa contou 
com a parceria do Sin-
dicato dos Corretores 
de Seguros, Porto Segu-
ro, moto clube Águias 
de Cristo e empresas 
do município. As insti-
tuições Tiro de Guerra, 
Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros, Senac, 
Faculdade São Luis e a 
escola estadual Profes-
sor Antonio José Pedro-
so promoveram ações 
educativas em prol de 
um trânsito mais segu-
ro.

Nova rede vai melhorar abastecimento 
de água na Cohab I e região

Funcionários do Ser-
viço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jabotica-
bal – SAAEJ – comple-
tou a obra de extensão 
do poço profundo do 
Bairro Alto para o re-
servatório da Cohab 1. 
A iniciativa garante me-
lhorias no abastecimen-
to para mais de 1800 
moradores da região.

“O reservatório da 
Cohab I era abastecido 
pela rede ligada a Esta-
ção de Tratamento de 
Água. As casas eram 

Projeto desenvolvido pelo SAAEJ entra em testes 
na próxima segunda-feira (16)

abastecidas e, o res-
tante da água, enviado 
ao reservatório. Agora, 
com a nova extensão, 
a água vem direto do 
poço do Bairro Alto, 
sem perdas”, afirma o 
presidente do SAAEJ, 
André Nozaki.

A extensão conta com 
válvula eletrônica para 
conter o fluxo da água. 
“Os testes começam na 
segunda-feira. Em bre-
ve o novo sistema esta-
rá em pleno funciona-
mento”, finaliza Nozaki.

Proprietários de veículos escolares devem 
agendar vistoria na CIRETRAN

Prefeitura divulga 
pontos beneficiados pela 

operação Tapa Buraco 

O Departamento de 
Trânsito e Transportes 
(DTT) informa aos pro-
prietários de vans e pe-
ruas escolares que as 
duas últimas vistorias 
do primeiro semestre 
de 2018 acontecem nos 
dias 17 e 24 de abril. 

Para não perder as da-
tas e evitar penalidades, 
os proprietários devem 
procurar o CIRETRAN, 
no Terminal Rodoviário, 
para agendar o horário. 
“Os proprietários de ve-

A Prefeitura de Jaboticabal informa que a 
operação tapa buraco prossegue em diversos 
bairros da cidade. 

As equipes da Secretaria de Obras e Servi-
ços Públicos promovem melhorias nas ruas 
Professor Valdir Pedro Morano, José Bento 
Marques, Capitão Fortunato, Ângelo Mialich 
e Alameda Maria F. Marino.

Mais informações pelo telefone (16) 3209-
4100.

ículos escolares devem 
se atentar ao prazo. 
Também é importante 
que os veículos estejam 
em plenas condições de 
uso”, afirma o diretor de 
Trânsito, Dr. João Mar-
tins.

O Detran está locali-
zado no Terminal Ro-
doviário - Av. Carlos 
Berchieri, 1165. Mais in-
formações pelo telefone 
(16) 3209-1210.
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Palestras sobre desenvolvimento emocional infantil e 
familiar abrem Curso de Preparação para Gestantes 2018

O Curso de Prepa-
ração para Gestan-
tes, edição 2018, 
começou nessa quar-
ta-feira (11/04), em 
Jaboticabal, com as 
palestras “Vivên-
cia da Maternidade/
Paternidade e Mu-
danças Familiares”, 
ministrada pela psi-
cóloga da Unimed, 
Patricia Penariol, e 
“Desenvo lv imento 
Infantil”, com a tera-
peuta da Unimed, An-
dréa Costa Cesar. Ao 
todo, 145 gestantes 
em diversas fases da 
gestação participam 
do curso, que segue 
até o dia 6 de junho, 

sempre às quartas-
feiras, às 14 horas, 
no Centro de Recrea-
ção Edson Martini (3ª 
idade).

O evento foi aberto 
pelo prefeito munici-
pal José Carlos Hori. 
De acordo com o che-
fe do Executivo, o 
principal objetivo do 
curso, idealizado em 
1986 pelo ginecolo-
gista da rede munici-
pal de saúde, e atual 
Presidente da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal, Dr. Edu Fene-
rich, e colocado em 
prática em 2005 sob 
coordenação de Fe-
nerich desde então, 

é “oferecer para elas 
[gestantes] toda in-
formação, nesse mo-
mento novo, nesse 
mundo moderno tão 
complicado. Ajudá-
las a enfrentar todos 
esses nove meses de 
gestação. E não só 
isso, principalmente 
o comprometimento 
com os filhos depois 
que nascem”.

Fazendo o pré-natal 
no CIAF V, Geisislai-
ne Cristine Pinheiro, 
29 anos, que espera 
o quarto filho, busca 
novos conhecimen-
tos. “Eu acho legal, 
por causa que a gen-
te aprende mais. Tem 
mãe que já é expe-
riente, no caso como 
eu, e tem mãe que é 
novinha. É sempre 
bom tá aprendendo 
mais. Cada ano que 
passa é uma coisa 
mais nova”, disse a 
participante.

Vitória da Silva 
Balbino, 15 anos, 
enfrenta a primeira 
gravidez e falou dos 
seus medos e da ex-
pectativa no curso. 
“Quero saber mais 
como é ser mãe. 
Porque é a primeira 
vez. Tenho bastante 
medo. Tenho medo 
de não ser boa mãe, 
de perder os estu-
dos. Então tenho que 
dar o melhor”. Para a 
adolescente, as prin-
cipais dúvidas são 
sobre a alimentação 
da criança pequeni-
ninha e o banho.

DESENVOLVIMEN-
TO EMOCIONAL – A 
importância do vín-
culo afetivo entre 
pais e filhos foi um 
dos pontos aborda-
dos no primeiro dia 
de palestras. Segun-
do a psicóloga Patri-
cia Penariol, “a gente 
precisa criar seres 
humanos, crianças, 
e m o c i o n a l m e n t e 
mais saudável, e isso 
está um pouco difícil 
hoje. Hoje a preocu-
pação é muito gran-
de na questão mate-
rial, mas a gente tem 
que pensar na inte-
ligência emocional. 
Ter um vínculo com 
esse filho. Parar para 

ouvir, parar para 
conversar, parar para 
estimular. Esse é o 
ponto principal”, de-
fendeu a psicóloga. 

A terapeuta ocupa-
cional, Andrea Cesar, 
por sua vez, defen-
deu a necessidade do 
resgate afetivo. “A 
criança vai formar a 
personalidade dela 
dos 0 aos 5 anos. Vai 
reproduzir lá na fren-
te o que ela aprendeu 
hoje. Exemplo: uma 
briga que a criança 
presencia enquanto é 
pequena: ela não vai 
lembrar quando esti-
ver adulta, mas o que 
ela sentiu vai ficar 
registrado no incons-
ciente dela. Lá na 
frente, ela pode pas-
sar por uma situação 
que tenha o mesmo 
sentimento de quan-
do passou por aquela 
outra situação quan-
do criança. E muitas 
vezes, é onde a pes-
soa se desequilibra 
e m o c i o n a l m e n t e , 
passa por situações 
psiquiátricas”, expli-
cou a terapeuta. “Fica 
no inconsciente, ela 
não tem acesso a essa 
informação, mas em 
algum momento esse 
gatilho é acionado, e 
aí pode vir à tona re-
almente esses trans-
tornos emocionais, 
as dificuldades de re-
lacionamento, enfim, 
uma série de compli-
cação”, acrescentou 
Patricia. Por isso, a 
psicóloga adverte: “O 
que acontece na in-
fância, não fica na in-
fância. Então os pais 
têm que ficar atento 
a um ambiente sau-
dável para a criança”. 

O CURSO – Pro-
gramado para durar 
nove semanas, o cur-
so oferece palestras 
que contam com uma 
equipe multidisci-
plinar formada por 
médicos, bombeiros, 
dentistas, veteriná-
rios e psicólogos que 
abordam as relações 
entre família-filhos, 
as fases da gravidez, 
como amamentar 
corretamente, como 
dar banho na criança, 
como cuidar da den-

tição, como prevenir 
acidentes dos peque-
nos dentro de casa e 
como agir caso haja 
incidentes, sobre a 
vacinação dos peque-
nos, além da relação 
entre a gravidez e os 
animais de estima-
ção. Também haverá 
explicações sobre os 
tipos de parto, entre 
eles, o parto humani-
zado.

O curso é uma rea-
lização da Prefeitura 
Municipal de Jabo-
ticabal, através da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, em parce-
ria com o Hospital e 
Maternidade Santa 
Isabel, Unimed Jabo-
ticabal.

CONFIRA A PRO-
GRAMAÇÃO COM-
PLETA:

11/04/2018 – 1ª 
SEMANA (concluído)

14h – Abertura ofi-
cial do Curso

14h20 – Vivência 
da Maternidade/Pa-
ternidade e Mudan-
ças Familiares

Palestrante: Patri-
cia Penariol – Psicó-
loga da Unimed

15h00 – Desenvol-
vimento Infantil

Palestrante: Andréa 
Costa Cesar – Tera-
peuta Ocupacional 
da Unimed

18/04/2018 – 2ª 
SEMANA

14h00 – Anatomia 
e Fisiologia do Apa-
relho Reprodutor Fe-
minino, e Assistência 
Pré-Natal

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

25/04/2018 – 3ª 
SEMANA

14h00 – Técnica da 
Respiração no Traba-
lho de Parto

Palestrante: Dr. Cé-
sar Armentano – Fi-
sioterapeuta da rede 
municipal

02/05/2018 – 4ª 
SEMANA

14h00 – Cuidados 
com a Mãe no Período 
Pós-Parto, Cuidados 
com o Bebê e Orien-
tações aos Acompa-
nhantes

Palestrante: Prisci-
la Amaral Ribeiro – 
Enfermeira Obstetra 
do Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel

15h00 – Orienta-
ções sobre o Projeto 
do Parto Normal e 
Amamentação

Palestrante: Dr. 
Marcel K. Hisano – 
Obstetra da rede mu-
nicipal e coordena-
dor da Maternidade 
Santa Isabel

09/05/2018 – 5ª 
SEMANA

14h00 – R.N, Tipos 
de Parto, e Aleita-
mento Materno

Palestrante: Dr. 
Luiz Eduardo Gerbasi

16/05/2018 – 6ª 
SEMANA

14h00 – Prevenção 
de Acidentes na 1ª 
Infância

Palestrante: Ale-
xandre Borgo dos 
Santos – Bombeiro 
Municipal

15h00 – Adequação 
Alimentar da Gestan-
te e Nutriz

Palestrante: Mi-
chella Carla Martins 
– Nutricionista da 
Unimed e da rede 
municipal

23/05/2018 – 7ª 
SEMANA

14h00 – Odontolo-
gia no Período Gesta-
cional

Palestrante: Dr. 
Osny de Oliveira Be-
nelli – Dentista na 
rede pública e coor-
denador de plantão 
da Uniodonto

15h00 – A impor-
tância da Vacinação, 
Teste do Pezinho e 
Teste da Orelhinha

Palestrante: Dra. 
Maura Magda Barre-
to – Responsável da 
Vigilância Epidemio-
lógica de Jaboticabal

30/05/2018 – 8ª 
SEMANA

14h00 – Planeja-
mento Familiar

Palestrante: Dr. 
Edu Fenerich – Gine-
cologista

15h00 – A Gravidez 
e os Animais de Esti-
mação

Palestrante: Dra. 
Helenara Machado da 
Silva – Veterinária da 
Unesp

06/06/2018 – 9ª 
SEMANA

14h00 – Encerra-
mento e Entrega de 
Certificados

Prefeito Hori abre a rodada de palestras, que começou na 
quarta-feira (11/04)

Curso Gestante Semana: 138 gestantes se inscreveram para o 
curso, que segue até dia 6 de junho

Geise: “É sempre bom tá aprendendo 
mais. Cada ano que passa é uma coisa mais 
nova” - Geisislaine Pinheiro 

Vitória: “Tenho medo de não ser boa 
mãe, de perder os estudos” - Vitória Bal-
bino

[Dir. à esq.] Psicóloga da Unimed, Patri-
cia Penariol, e a terapeuta ocupacional da 
Unimed, Andrea Cesar, em entrevista à 
WEBTV da Câmara.
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Inscrição para o Casamento 
Comunitário começa dia 16

Os casais interessa-
dos em oficializar a 
união gratuitamente já 
podem se preparar. A 
inscrição para o tão es-
perado casamento co-
munitário acontece na 
Secretaria de Assistên-
cia Social, de 16 a 20 de 
abril. É necessário apre-
sentar RG, CPF e com-
provante de residência 
na Praça Abreu Sodré, 
93 – ao lado da Unidade 

Cerimônia está previamente 
agendada para o dia 09 de junho

de Saúde da Mulher, das 
8h às 12h ou das 14h às 
16h.

Para participar é ne-
cessário que o casal 
tenha uma renda per 
capta até meio salário-
mínimo. “A cerimônia 
ajuda muitas famílias 
carentes a oficializar a 
união, garantindo to-
dos os direitos legais 
do matrimônio e, prin-
cipalmente, a fortalecer 

o vínculo familiar”, diz 
o prefeito José Carlos 
Hori.

A secretária da pasta, 
Tatiana Pellegrini, in-
forma que a cerimônia 
deve acontecer no dia 
09 de junho, mas pode 
sofrer alteração – que 
será informada com 
bastante antecedência. 

Mais informações 
pelo telefone (16) 3204-
4405. 

145 mulheres participam da abertura do Curso 
Preparatório de Gestantes

145 futuras mamães 
interessadas em co-
nhecer mais a respeito 
da gestação iniciaram, 

Prefeito Hori abriu evento que acontece até 6 de junho

na quarta-feira (11), o 
Curso Preparatório de 
Gestantes. Serão nove 
encontros realizados 

no Centro de Lazer 
Edson Martini.

“O Curso Prepara-
tório de Gestantes é 

uma importante con-
quista, inclusive para 
as mães de primei-
ra viagem. Aproveito 

para agradecer todos 
os profissionais que 
ministrarão as pa-
lestras nas próximas 
semanas, abordando 
assuntos relevantes 
para o dia a dia de 
quem será abençoada 
com a chegada de um 
filho”, afirma o prefei-
to José Carlos Hori.

Grávida de gêmeos, 
Naiara Maria Afonso 
da Silva, acredita que 
as palestras vão cola-
borar na passagem pe-
las diversas fases da 
gravides. “A gravidez 
de gêmeos é preocu-
pante e, assistindo as 
palestras, vou conhe-
cer mais a respeito e, 
com certeza, entender 
as mudanças em meu 
corpo e os cuidados 
que terei que tomar”.

“Tive a oportuni-
dade de representar 
nossa secretária de 
Saúde neste momen-
to de resgate do cur-
so. Os palestrantes 
tratam desde a gesta-
ção, parto, trato com 
o bebê estimulando a 
troca de experiências 
entre as participan-
tes”, afirma a diretora 
do Departamento de 
Vigilância Epidemio-
lógica, Maura Guedes 
Barreto.

“Como mãe de pri-
meira viagem o curso 
é interessante para 
que eu possa conhe-
cer mais a respeito 
do que acontece com 
o meu corpo e com o 
meu bebê”, afirma a 
participante Ieda Na-
zário.

Estudantes da Unesp doam mais de 200 litros 
de leite ao Fundo Social de Solidariedade

O Fundo Social de 
Solidariedade, de Ja-
boticabal (SP), rece-
beu na última semana 
uma doação de 245 
litros de leite da Con-
sultoria Agropecuária 
Júnior – CAP, da Unesp 
de Jaboticabal. 

Formado por cerca 
de 50 estudantes da 
universidade, o gru-
po esteve engajado 
na arrecadação, feita 
no XXII Dia de Campo, 

Alimento foi 
arrecadado durante 
evento promovido 

pelo grupo

evento voltado para o 
setor agropecuário.

“Gostaria de agra-
decer a todos os en-
volvidos nesta ação. 
É um grupo de jovens 
responsáveis, que já 
contribuíram em ou-
tras oportunidades 
conosco. Jaboticabal 
agradece”, comentou 
a primeira-dama e 
presidente do Fundo 
Social, Adriana Hori.
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Motociclista antenado: Antenas “corta pipa” para 
motos são instaladas gratuitamente em Jaboticabal

A segunda edição da 
campanha de alerta 
contra o uso do cerol, 
e de outras substâncias 
cortantes, nas linhas de 
pipa (também conhe-
cida como papagaio) 
atraiu centenas de mo-
tociclistas para a insta-
lação de antenas corta 
linha, ou “corta pipa”, 
na manhã de sábado 
(07/04), em Jaboticabal.  
O acessório foi instala-
do na hora e sem custos 
para quem compareceu 
com o veículo na Praça 
Dr. Joaquim Batista. A 
ação foi realizada pela 
Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal através do 
Departamento de Trân-
sito e Transportes, em 
parceria com empresas 
e entidades da cidade 
e região, que viabiliza-
ram a instalação para 
cerca de duas mil moto-
cicletas.

Teve até quem ma-
drugou para garantir 
uma antena. Foi o caso 
de Luis Carlos Ferrari, 
que chegou por volta 
das seis e meia da ma-
nhã. “Vim colocar por 
causa dessas linhas de 
cerol. É muito perigoso. 
Tem que se proteger. É 
uma campanha boa”, 
opinou. A motociclista 
Shirlei Félix Camargo 
concorda: “Já perdi um 
amigo com cerol. Cor-
tou pescoço e morreu 
na hora”, lamentou.

O cerol é uma mistura 
de vidro moído e cola 
aplicada nas linhas para 
soltar pipa, com o prin-

cipal objetivo de derru-
bar outros papagaios. 
Mas, o que é uma brin-
cadeira pode se tornar 
uma armadilha mortal 
caso a linha contenha 
essa mistura perigosa. 
Apesar de não haver 
dados compilados so-
bre acidentes de mo-
tos com linha de pipa, 
dados colhidos pela 
ABRAM (Associação Bra-
sileira de Motociclistas) 
e divulgados pelo Por-
tal Terra, apontam que, 
em 2010, eram mais de 
100 acidentes por ano, 
no Brasil, envolvendo 
linhas com cerol, sendo 
que 50% causavam fe-
rimentos graves, e 25% 
eram fatais.

“A questão econô-
mica, hoje, possibilita 
que as pessoas adqui-
ram mais facilmente 
motos, e é um veículo 
econômico. A preocu-
pação do município, e 
a do departamento de 
trânsito, é a preserva-
ção da vida. As pessoas 
que têm moto precisam 
se prevenir”, disse o di-
retor do departamento 
de trânsito, João Mar-
tins Neto. Segundo ele, 
Jaboticabal possui uma 
frota flutuante de mais 
ou menos 13 mil motos, 
e coloca o município na 
linha de enfrentamento 
contra o uso irregular 
do cerol nas linhas de 
pipas.

Apesar da antena não 
eliminar a possibilidade 
de acidente, ela é uma 
das principais maneiras 

do motociclista, e tam-
bém ciclistas, se preve-
nir contra lesões mais 
sérias feitas por linhas 
de pipa. Medindo entre 
65-70 cm aberta, a an-
tena corta pipa é uma 
haste instalada na parte 
frontal da motocicleta, 
próxima a manopla do 
guidão, e possui um 
gancho na ponta res-
ponsável por enroscar 
e cortar a linha antes de 
atingir o piloto.

MULTA – Em Jabotica-
bal, a venda e o uso do 
cerol e de outras subs-
tâncias cortantes nas 
linhas das pipas são 
proibidos desde 2001 
(Lei nº 2933/2001 e Lei 
nº 3059/2002, de au-
toria do vereador Dr. 
Edu Fenerich). A mul-
ta para quem for pego 
empinando pipa com 
cerol ou qualquer outra 
linha cortante, como 
a “linha chinela”, é de 
três salários mínimos, 
o que equivale hoje a 
R$ 2.862,00, e apreen-
são da pipa. E atenção: 
se o infrator for menor, 
quem paga a multa são 
os pais ou os responsá-
veis. Já para o estabele-
cimento que vender o 
produto, a multa é de 
cinco salários mínimos, 
R$ 4.770,00. Se for 
reincidente, o estabe-
lecimento é interditado 
temporariamente e, em 
caso de segunda reinci-
dência, o alvará de fun-
cionamento é cassado. 
Apesar da dificuldade 
de fiscalização, quem 

flagrar esse tipo de prá-
tica pode ligar para a 
Polícia Militar (190).

Autor das leis muni-
cipais, Fenerich acom-
panhou a instalação das 
antenas. “O ideal seria 
que eventos como esse 
não precisassem se rea-
lizar. Bastassem que as 
pessoas tivessem cons-
ciência do enorme mal 
que o cerol ou substân-
cia semelhante causa 
à população, especial-
mente aos motociclis-
tas. Infelizmente não é 
o que ocorre. Parabeni-
zo à Prefeitura, através 
do Departamento de 
Trânsito, e à sociedade 
civil organizada que se 
associa ao Poder Públi-
co com diversos patro-
cinadores, para poder 
oferecer aos motociclis-
tas a doação e instala-
ção das antenas de for-
ma totalmente gratuita, 
prevenindo desde uma 
lesão corporal de natu-
reza leve até a morte 
desses motociclistas. 
Isso mostra a força da 
união, fundamental en-
tre o Poder Público e a 
sociedade civil organi-
zada, e mostra aquilo 
que eu digo sempre: 
a crítica construtiva é 
feita através daqueles 
que oferecem suges-
tões ao poder público. 
E mais que isso, cola-
boram para que essas 
sugestões sejam colo-
cadas em prática. E não 
aqueles do quanto pior 
melhor, aqueles que só 
falam e não fazem nada 

de útil”, manifestou o 
vereador.

[FALTA] CONSCIÊNCIA 
– Vestindo camisetas 
de campanha contra o 
uso do cerol nas linhas 
de pipas, a diretora da 
Escola Antônio José 
Pedroso, Ana Paula Ca-
margo Rossi, que par-
ticipou do evento com 
alunos do estabeleci-
mento de ensino, acre-
dita que conscientiza-
ção é a palavra-chave. 
“Eu acho que é falta de 
consciência. Uma falta 
de informação ainda. O 
que pode ser uma dis-
tração, uma diversão, 
acaba se tornando uma 
tragédia. Muitos pais 
dos nossos alunos têm 
moto. Recebo os alu-
nos no portão, e vejo 
os pais chegando com 
a anteninha na moto, se 
protegendo. É um even-
to muito bacana e a es-
cola está muito feliz de 
participar”, concluiu a 
dirigente, que também 
aproveitou para soltar 
pipa. “É um risco para o 
motociclista, inocente, 
ser cortado pelo cerol. É 
muito importante cons-
cientizar a população”, 
concordou o aluno Viní-
cius de Oliveira.

Para o representan-
te da regional do Moto 
Clube “Águias de Cris-
to”, de Ribeirão Preto, 
José Carlos Pereira dos 
Santos, soltar pipa “é 
uma brincadeira muito 
gostosa, atraente para 
as crianças, mas aí co-
locam essa mistura de 

cola com vidro, e pas-
sa-se na linha, e muitos 
motociclistas tem per-
dido sua vida, muitos 
pais de família”. O vice-
presidente regional do 
moto clube, Luiz Fer-
nando Fávero, também 
aproveitou para deixar 
o recado: “Se conscien-
tize quanto a isso [uso 
do cerol na linha de 
pipa], nós precisamos 
poupar as vidas, prote-
ger as vidas. Você que 
tem filho, sobrinho, não 
permita o uso do cerol. 
Conscientize, porque 
isso é muito sério. Mui-
tas famílias passam por 
problemas gravíssimos 
a esse respeito. Então 
estamos aqui unidos 
com a prefeitura em 
prol das vidas, e hoje 
abençoando Jabotica-
bal”, finalizou Fávero.

A ação incluiu a dis-
tribuição de material 
informativo sobre o 
trânsito, atividades 
voltadas para crian-
ças, apresentação de 
Parkour, entre outros. 
Os vereadores Dona Ci-
dinha e Pretto Miranda 
Cabeleireiro também 
prestigiaram o evento, 
que contou com o apoio 
do Sindicato dos Corre-
tores de Seguros do Es-
tado de São Paulo, Moto 
Clube “Águias de Cris-
to”, Corpo de Bombei-
ros, Polícia Militar, Tiro 
de Guerra e empresas 
privadas, como a Sperta 
Motos Honda.

Integrantes do Moto Clube “Águias de Cristo” ajudam na instala-
ção das antenas nas motos

Dr. Edu Fenerich acompanha a instalação de antenas corta pipa
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Pesquisa apresenta balanço positivo sobre 
serviços do SAAEJ

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de 
Jaboticabal (SAAEJ) re-
cebeu o resultado de 
uma pesquisa de satis-
fação encomendada pela 
Agência Reguladora PCJ 
- ARESPCJ. O balanço fi-
nal é positivo e eviden-
cia a qualidade da água 
e da coleta de resíduos 
sólidos. Temas como 
atendimento, esgoto, 
leitura e outros serviços 
também foram questio-
nados. A pesquisa foi 
realizada pela Limite 
Pesquisas.

“Uma ouvidoria itine-
rante esteve na Praça 
Nove de Julho e profis-

Qualidade da água e coleta de resíduos sólidos receberam boa avaliação

Anúncio do vencedor contará com a presença dos 12 bares classificados e atrações especiais

SMIRNOFF® PROMOVE EVENTO PARA ANUNCIAR VENCEDOR 
DA COMPETIÇÃO DA MELHOR CAIPIROSKA DO BRASIL

Depois de percorrer 
todo o território nacio-
nal provando as mais 
diferentes receitas de 
caipiroska, Smirnoff, a 
marca de vodka mais 
premiada do mundo*, 
promove evento no 
dia 15 de abril, na Vila 
Butantan (R. Lemos 
Monteiro, 206), em São 
Paulo, para premiar a 
melhor receita desse 
drink amado pelos bra-

sileiros. O evento tão 
esperado marca o en-
cerramento da compe-
tição que começou em 
novembro de 2017 e 
contou com 4 mil bares 
inscritos na primeira 
fase. O voto do públi-
co foi responsável por 
escolher 200 finalistas, 
anunciados em janei-
ro, que foram avaliados 
por um júri especializa-
do nos meses seguin-

tes. A nota dos especia-
listas somada à opinião 
popular resultou na 
eleição de 12 bares, 
que estarão presentes 
na premiação servindo 
suas criações pelo pre-
ço fixo de R$10,00. En-
tre os 12 bares, desta-
cam-se casas da Grande 
São Paulo, como o bar 
Estrela da Matriz, da 
capital, com sua receita 
de caju e limão sicilia-

no; a MeiMe Pizzaria, 
também da capital, com 
sua criação a base de 
tangerina, maracujá e 
manjericão; o Botequim 
Carioca, de Santo An-
dré, com sua caipiroska 
de banana com limão e 
canela; o Boteco Adoni-
ran, de São Bernardo do 
Campo, com sua versão 
que leva limão sicilia-
no, açúcar, melaço de 
cana e gelo de garapa 
de cana. Já no interior 
de São Paulo, continu-
am no páreo o Senhor 
Boteco, de Jaboticabal, 
com sua caipiroska de 
abacaxi, manjericão, 
gengibre, açúcar orgâ-
nico e picolé de tangeri-
na; o Bar do Haules, de 
Jundiaí, com seu drink 
de rúcula e limão; e o 
Bar do Maurélio, em 
Barra Bonita, com uma 

tradicional feita com 
limão e açúcar. No lito-
ral do mesmo estado, o 
Esquina do Chopp, em 
Santos, segue na dispu-
ta com sua caipiroska 
que leva abacaxi, tan-
gerina, maracujá, phy-
salis e gengibre; e, na 
mesma cidade, também 
participa o Original Co. 
Burger, cuja criação é 
feita a partir de limão 
siciliano e cereja maras-
quino. Ainda entre os 
finalistas, está o Tribus 
Bar, de Balneário Cam-
boriú (SC), com versão 
feita com limão, mo-
rango, abacaxi e kiwi; o 
Deck Bar, em Londrina 
(PR), com garapa e li-
mão rosa; e o Baco, em 
Maringá (PR), com limão 
siciliano, limão tahiti e 
xarope de rapadura. 
Criado por apaixonados 

pela caipiroska e para 
os amantes desse drink 
que é paixão nacional, o 
evento é aberto ao pú-
blico** e contará com 
apresentação do grupo 
de samba Reduto e tam-
bém do Dj Rico Capelei-
ro. Além de ter a chan-
ce de provar as criações 
dos finalistas, quem 
estiver por lá ainda en-
contrará comidinhas de 
foodtrucks. O grande 
vencedor será anuncia-
do por Álvaro Garcia, 
Diretor de Marketing da 
Diageo PUB e leva para 
casa o troféu da Melhor 
Caipiroska do Brasil – 
Smirnoff 2018.

[APRECIE COM MODE-
RAÇÃO] [NÃO COMPAR-
TILHE ESTE CONTEÚDO 
COM MENORES DE 18 
ANOS]

sionais da empresa de 
pesquisas percorreram 
várias regiões do mu-
nicípio no ano passado 
coletando a opinião dos 
munícipes a respeito 
dos serviços prestados 
pelo SAAEJ. Destaca-se 
a coleta de resíduos só-
lidos, com média 8,8, 
e a qualidade da água, 
com nota 8,2”, comenta 
o presidente do SAAEJ, 
André Nozaki.

Para Nozaki, o resulta-
do representa os esfor-
ços de toda equipe para 
oferecer um serviço de 
qualidade para a popu-
lação e também ajuda a 
identificar outros quesi-

tos que podem ser me-
lhorados. “A proposta 
da agência é exatamente 
essa, fazer apontamen-
tos para o SAAEJ, seja 
por meio de auditorias 
ou pesquisas, para que 
haja melhorias contínu-
as”, afirmou.

Com a adesão em me-
ados de 2017, a agên-
cia reguladora, além de 
fiscalizar a prestação 
de serviços e implantar 
a ouvidoria do SAAEJ, 
fica habilitada a discutir 
questões tarifárias, indi-
cadores, metas e avaliar 
a situação física, finan-
ceira e organizacional 
da autarquia.
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