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Câmara devolve R$ 800 mil e Prefeitura de Jaboticabal 
paga servidor público

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal devol-
veu à Prefeitura do 
município R$ 800 mil, 
referente a sobras do 
orçamento de 2016. 
O cheque foi entregue 
pelo chefe do Legisla-
tivo, Dr. Edu Fenerich 
(PPS), ao prefeito José 
Carlos Hori (PPS). O va-
lor completou o paga-
mento dos servidores 
municipais, relativo 
ao mês de dezembro. 

Até o final de janeiro outra devolução deve beneficiar hospitais
O subsídio “caiu 

como uma luva” para 
o Poder Executivo que, 
sem dinheiro em caixa, 
atrasou o pagamento 
dos funcionários pú-
blicos e se virava para 
quitar o compromisso. 
Segundo Fenerich, ain-
da em janeiro, haverá 
uma segunda devolu-
ção das economias fei-
tas pela Casa.

Há 8 anos, o Atle-
tismo de Jaboticabal 
começava a dar bons 
frutos. Mesmo com 
pouco investimento 
e condições precá-
rias, atletas de alto 
nível surgiram acom-
panhados de bons 
resultados em com-
petições. Em 2017, a 
incerteza paira sobre 
a modalidade que ne-

Futuro do Atletismo de Jaboticabal é incerto
Modalidade acumula resultados expressivos

cessitará de investi-
mento para continu-
ar brilhando.

Em 2009, o projeto 
começava do zero e 
hoje conta com cerca 
de 200 crianças, jo-
vens e adultos. De lá 
prá cá, a modalidade 
fez 17 medalhistas 
paulistas, 9 meda-
lhistas brasileiros, 4 
medalhistas sul-ame-

ricanos e inseriu 3 
atletas em competi-
ções mundiais.

Segundo a treina-
dora Roberta Olivei-
ra, em 2017, pelo 
menos três atletas 
poderão disputar tor-
neios internacionais. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO SORTEIA MOTO CG 150, TVs E CESTAS ESPECIAIS

Um dia regado a ex-
pectativas, alegrias e a 
ousadia de levar para 
casa um prêmio. As-
sim foi 06 de janeiro, 
do corrente ano, quan-
do, várias centenas de 
associados e familia-
res se aglomeraram em 
frente à sede oficial, na 
rua São Sebastião, para 
acompanhar a realiza-
ção de mais um evento 
premiado.

O presidente BENEDI-

A BUSCA POR RESULTADOS SATISFATÓRIOS E  REALIZAÇÃO DE SONHOS
TO OCLÁVIO FRIZZAS 
fêz a abertura, enalte-
cendo a participação, e 
com total transparência 
e absoluto respeito, deu 
início ao sorteio.

Na ilustração ao lado, 
Benedito Oclávio Fri-
zzas ladeado por dire-
tores do Sindicato e o 
ganhador da moto zero 
kilometro.
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FIQUE SABENDO

Prefeitura inicia troca de lâmpadas queimadas

Enquanto aguarda o 
término da licitação para 
a compra de materiais 

elétricos e lâmpadas, a 
Prefeitura de Jaboticabal 
começou a substituição 

das lâmpadas queimadas. 
O distrito de Córrego Rico 
foi o primeiro local bene-
ficiado.

“Aos poucos vamos co-
locar nossa cidade nos 
eixos novamente. A lim-
peza de ruas e avenidas 
já começou, o tapa buraco 
também e, agora, mesmo 
com todas as dificulda-
des, a troca de lâmpadas. 
Peço a cooperação e prin-
cipalmente o apoio da po-
pulação neste momento 
onde as dificuldades são 
grandes, mas a vontade 
de vencer é muito maior”, 
afirma o prefeito José Car-
los Hori.

Além da troca de todas 
as lâmpadas queimadas 
nas ruas e avenidas, a Se-
cretaria de Obras e Ser-
viços Públicos também 
substituiu o material elé-
trico da praça do distrito. 
“Neste primeiro momento 
vamos atender os locais 
emergenciais até que uma 
nova licitação seja conclu-
ída”, declara o secretário 
de Obras e Serviços Públi-
cos, José Carlos Abreu.

Os interessados em par-
ticipar das oficinas profis-
sionalizantes dos CRAS em 
Jaboticabal devem procu-
rar as unidades nos dias 6, 

Oficinas começam no início de março. Inscrições 
acontecem nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro

7 e 8 de fevereiro para rea-
lizar as inscrições. As aulas 
começam em 6 de março.

“Basta levar o CPF e RG 
até um dos CRAS para ga-

rantir uma das vagas. São 
várias opções distribuídas 
entre as unidades. É uma 
excelente oportunidade 
para ingressar no merca-
do de trabalho e garantir 
uma renda melhor”, afir-
ma a secretária interina de 
Assistência Social, Elivaine 
Almeida. 

Para mais informações, o 
telefone de contato da Se-
cretaria de Assistência So-
cial é (16) 3203-6080.

Escola de Artes abre período de 
inscrição

Os interessados em 
cursar uma das opções 
oferecidas pela Escola de 
Arte “Professor Francisco 
Berlingieri Marino” já po-
dem procurar a secretaria 
e efetuar a sua inscrição. 
São diversos cursos, inclu-
sive profissionalizantes, 
nas áreas de música, artes 
plásticas, artesanato, dan-
ça e teatro.

“São mais de vinte op-
ções de cursos voltados a 
toda Jaboticabal e região. 
As inscrições estão abertas 
e os interessados devem 
procurar a secretaria da 
escola. Ali serão passadas 
todas as informações ne-
cessárias”, afirma o secre-
tário de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Adilson 
Martins.

Acompanhe as opções 

Tradicional instituição de ensino oferece cursos em diversas 
vertentes culturais

de cursos oferecidos: Músi-
ca (a partir de sete anos) – 
piano (popular e clássico), 
teclado, violão (popular e 
clássico), guitarra, bateria, 
saxofone, clarinete, flau-
ta transversal, viola caipi-
ra, contrabaixo, trompete, 
trombone, tuba, percussão 
e cavaquinho), Canto Indi-
vidual (adolescente e adul-
to), Dança de Salão (ado-
lescente e adulto), Dança 
Ballet (infantil e adoles-
cente), Desenho e Pintu-
ra (infantil, adolescente e 

adulto), Desenho e Ilustra-
ção (infantil, adolescente 
e adulto), Desenho Artísti-
co (infantil, adolescente e 
adulto) e Teatro (infantil, 
adolescente e adulto)

Cursos profissionalizan-
tes: Piano, Guitarra, Violão, 
Saxofone e Clarinete

A Escola de Arte “Profes-
sor Francisco Berlingieri 
Marino” fica na Rua Mizael 
de Campo, 202, Centro. O 
telefone de contato é (16) 
3202-9161.

VAMOS RELEMBRAR?!

O Jornal A Ga-
zeta publicava na 
edição de 13 de ja-
neiro de 1996 os 
preparativos finais 
para a inauguração 
do Jaboticabal Sho-
pping. A expectati-
va era grande na 
cidade para poder 
desfrutar de uma 
nova opção de 
compras e lazer.

Há 21 anos...

Ação parte para os bair-
ros na semana que vem

A Prefeitura de Jaboti-
cabal iniciou na quinta-
feira (12) um mega muti-
rão na Av. Carlos Berchieri 
- Marginal. O prefeito 
José Carlos Hori pilota 
cerca de 60 funcionários 
e 21 veículos, entre trato-
res, caminhões, carros de 
apoio, pá carregadeiras e 
caminhões de lixo. A lim-
peza segue até às 13h.

A equipe trabalha des-
de o início do ano nas 
principais avenidas da 
cidade. “Semana que vem 
partimos para os bairros. 
As ruas estão muito su-
jas, com mato alto e bu-
raco. Estamos na entrada 

da marginal, com todo 
maquinário e pessoal. Va-
mos fazer a limpeza que 
a população espera e tra-
balhar para Jaboticabal 
voltar a ser como sonha-
mos”, reafirma Hori.

Várias roçadeiras, tra-
tores e muitos servidores 
trabalham no local. “Va-
mos cortar o mato, lim-
par as margens do rio, 

guias e sarjetas. Estamos 
empenhados em deixar 
nossa cidade organiza-
da e limpa o mais rápido 
possível. E a população 
pode esperar: Jaboticabal 
ficará assim o ano todo”, 
finaliza o secretário de 
Obras, José Carlos Abreu, 
que acompanha toda ope-
ração ao lado do prefeito 
Hori.

Isenção no pagamento de pedágio garante 
economia de R$ 200 mil ao ano

Na última sexta-feira 
(06), durante uma reunião 
na ARTESP (Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo), o prefeito José 
Carlos Hori garantiu uma 
economia de R$ 16 mil ao 
mês - quase R$ 200 mil ao 
ano. A partir de agora a 
frota municipal está isenta 
no pagamento de pedágio.

“Diariamente, dezenas 
de nossos veículos viajam 
para todos os cantos do 
estado. A assinatura des-
se convênio garante uma 
economia importante aos 
cofres públicos. Em qua-
tro anos vamos econo-

Parceria com ARTESP foi assinado em São Paulo

mizar, em média, quase 
R$ 800 mil”, comemora o 
prefeito José Carlos Hori.

Cada veículo recebeu 
um cartão personaliza-
do, que será apresentado 
cada vez que passar por 
uma praça de pedágio. “Os 

cartões são usados por 
um único veículo, não po-
dendo ser dividido entre 
a frota. Outras iniciativas 
serão adotadas para redu-
zir ainda mais os gastos 
com a frota municipal”, 
finaliza Hori.

CIAF Centro e Laboratório Municipal serão 
reformados com emenda de R$ 500 mil

Já está empenhada a 
emenda parlamentar des-
tinada às reformas do Ciaf 
Centro e Laboratório Mu-
nicipal. Serão investidos 
R$ 500 mil nos dois proje-
tos que preveem diversas 

Projetos terão investimentos de R$ 250 mil cada

adequações para melhorar 
as condições de trabalho e 
o atendimento ao público.

“A emenda chegou em 
boa hora. Não posso dei-
xar de agradecer ao se-
cretário estadual Arnaldo 

Jardim pelo empenho na 
liberação desses recursos. 
Assim que encerradas as 
etapas burocráticas, va-
mos revitalizar estes dois 
importantes prédios da Se-
cretaria de Saúde”, declara 
o prefeito José Carlos Hori.

Mais benefícios – A Se-
cretaria de Saúde recebeu 
na manhã de segunda-feira 
(09), um novo veículo des-
tinado ao transporte de 
pacientes da secretaria de 
saúde. “Principalmente os 
pacientes mais debilitados 
terão mais conforto e segu-
rança na hora da consulta 
ou exame nos hospitais da 
região”, finaliza Hori. 
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SUA ENCARNAÇÃO É VOLTAR

luzes se abrem quando o 
conhecimento, através de 
estudos, chegam onde, com 
muito esforço e dedicação, 
aprendemos que o espírito 
é eterno, a vida continua no 
além tumulo. A reencarna-
ção pode ser entendida para 
aqueles que encontraram re-
alidades, com a descoberta 
da vida em planos de habita-
ção espiritual e material, na 
volta do espírito ao corpo. A 
vida do espírito tem que ser 
levada para uma transfor-
mação, dentro das provas e 
expiações, na LEI DO CARMA, 
causa e efeito. A fi nalidade é 
encontrarmos um caminho 
seguro, para vivermos den-
tro da paz, da união e da fra-
ternidade.  Tudo pode ser luz 
longe das trevas, amor ven-
cendo o ódio, humildade eli-
minando o orgulho, caridade 
em benefi cio do semelhante, 
sem pensarmos somente em 
nós, dentro do egoísmo que 

O espírito vem a este mun-
do encarnar para evoluir. Lu-
tamos contra a ignorância.  A 
EVOLUÇÃO é a luz que des-
trói as trevas. Quando per-
demos a encarnação, a lição 
é repetida na encarnação 
seguinte. Todos os deveres  
que ao encarnado forem atri-
buídas,  devem ser executa-
das com zelo e dedicação. 
É um dos modos de atestar 
compreensão aos seus deve-
res. O entendimento nos leva 
à evolução. Os caminhos de 

precisamos eliminá-lo e fa-
zer nascer uma luz no fi m do 
túnel.                                              

VAMOS DESPERTAR O 
AMOR...

Chamam de luzes, desejos 
de sermos felizes, buscando 
a semente dentro do amor e 
do perdão, para curar as do-
enças do coração e do espí-
rito. A felicidade é um poder 
que nos eleva e nos dá uma 
força, que nos coloca num 
mundo de supremo enten-
dimento, vibrando luzes e 
energias, através de cores, 
num fortalecimento além 
de nossas forças e do nosso  
entendimento. São as leis de 
DEUS que precisam ser  do-
minadas pela nossa inteli-
gência, pelo nosso esforço 
e desejo de crescer espiri-
tualmente, visando o bem e 
a vontade de servir para ser 
servido, de amar  para ser 
amado, e é morrendo que 
nascemos para a vida eterna 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Jesus é um sacerdote, 
o intercessor entre nós e 
Deus, entre a terra e o céu. 
É Ele quem traz o perdão, 
a misericórdia e a bonda-
de de Deus para nós. Ele 
compreende a nossa situ-
ação, porque passou pelos 
mesmos sofrimentos pelos 

 Monsenhor Jonas Abib

Ser obediente atrai a graça do Senhor

A obediência é 
uma forma de nos 
aproximarmos de 
Deus

do espírito.           
A VIDA ETERNA DO ESPÍRITO
A mudança de um plano 

para outro requer de todos 
nós uma preparação espiri-
tual, que facilita o desprendi-
mento quando encarnado, no 
momento do desencarne, na 
passagem do corpo material 
que se desprende, na conti-
nuação do espírito que vai 
continuar além túmulo.            

VOLTAR AO CORPO É UMA 
NECESSIDADE DO ESPÍRITO... 

A REENCARNAÇÃO é uma 
lei que faz com que o espíri-
to evolua. Voltamos ao corpo 
muitas vezes, de acordo com 
a necessidade. É um estágio 
preparatório para futuras 
encarnações, a curto e em 
longo prazo. NA VIDA TUDO 
PASSA. O TEMPO É INFINI-
TO... A vontade de ser feliz, 
de criar tesouros de amor, 
pérolas de humildade e for-
ças para perdoar. São atribu-
tos do espírito.                    

quais passamos. Eu duvi-
do que tenhamos sofrido o 
que Ele sofreu! A vida pú-
blica d’Ele foi uma verda-
deira perseguição. Não há 
um momento no Evangelho 
em que Ele não tenha sido 
perseguido, contestado pe-
los fariseus, pelos doutores 
da lei e pelo próprio povo.

Meus irmãos, Jesus 
aprendeu o que é obedi-
ência, porque foi ao extre-
mo, e graças a ela nos sal-
vou! Todos nós precisamos 
aprender a viver essa vir-
tude, porque nos preocu-
pamos demais com coisas 
que, muitas vezes, não têm 
tanta importância ou que 
não temos como modificá-
las; e assim, nos desespera-
mos diante dos problemas. 
Por causa disso, decepcio-
namo-nos com Deus e nos 
afastamos d’Ele. Isso não é 
ser filho, não é obedecer. 
Peçamos essa graça – fun-
damental para todos nós – 
a Deus, para que sejamos 
verdadeiros cristãos. Seu 
irmão,

Atravessaram o Samba

CRIA CUERVOS

A Imperatriz Leopoldinen-
se anuncia que no Carnaval 
dirá que o agronegócio é de-
vastador, imerso em agrotó-
xico e agride os indígenas. 
Mentira deslavada e total ir-
responsabilidade!

O Carnaval brasileiro é um 
momento de alegria e de exu-
berância, mostra a criativida-
de e também a capacidade de 
organização da nossa gente. 
Aparece na Marquês de Sapu-
caí no Rio de Janeiro, mas se 
realiza também no cotidiano 
da vida das pessoas, nos mi-
lhares de blocos que circu-
lam em todas as cidades, nas 
mais diferentes formas de 
festejos, em diversas mani-
festações culturais.

Quando as imagens do 
massacre de Manaus me ca-
íram diante dos olhos, lem-
brei-me do ditado espanhol 
- “Cria cuervos y te sacarán 
los ojos”. Naquelas cenas 
reiteravam o quanto é pue-
ril supor que há perversida-
des inacessíveis ao homem. 
Não há. Feras não podem se 
humanizar, mas o contrário 
não é verdadeiro. E quando 
acontece, a ferocidade se 
potencializa pela aplicação 
da inteligência ao mal.

Muitas vezes, algo que 
parece nascido da boa in-
tenção, tornando quase im-
possível ser percebido de 
modo diverso, acaba pres-
tando extraordinário servi-

O Brasil sabe que nossa 
atividade agrícola tem o di-
ferencial ambiental para se 
distinguir no mundo, agir 
com protagonismo neste 
momento em que precisa-
mos combater o efeito estu-
fa, as mudanças climáticas e 
quando a humanidade abre o 
ciclo da Economia Verde. Isto 
signifi ca biocombustíveis e 
bioenergia vindos da terra, 
produzidos pela agricultura.

Este setor representa nada 
menos do que 22% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) na-
cional. É o responsável por 
garantir o superávit da Balan-
ça Comercial nestes últimos 
difíceis anos. Somente com 
o milho, as fazendas brasilei-
ras faturaram R$ 45 bilhões 
em 2015. A exportação do 
grão atingiu R$ 6 bilhões no 
mesmo ano, com investimen-
tos na ordem de US$ 136 mi-
lhões para melhoramento de 
sementes e novas variedades.

Portanto esta inconve-
niente polêmica, criada pela 
escola de samba carioca Im-
peratriz Leopoldinense, re-
fl ete uma visão particularista 
e preconceituosa que deni-
gre a imagem de muitos que 
tanto fazem pelo País.

É claro que, como em qual-

observação ligeira, mas su-
fi ciente, não é causa de si 
mesma em circuito fechado, 
mas consequência de uma 
atitude pedagógica apa-
rentemente generosa, que 
concede liberdade sem res-
ponsabilidade, direitos sem 
deveres, prêmios sem mé-
ritos, amor sem exigências, 
educação sem restrição. E 
tolera a falta sem punição e 
o crime sem pena.

Temos recebido doses 
maciças disso nas famílias, 
nas salas de aula, nas rela-
ções sociais, no trabalho e 
na política. Então, prezado 
leitor destas poucas linhas, 
se lhe ocorre, ao lê-las, a 
ideia de que os cuervos a 

O nosso setor do agronegó-
cio é parecido com isso. Tem 
resultados exuberantes, é 
inovador, transforma a reali-
dade econômica, social e am-
biental da vida das pessoas. 
Como o Carnaval, com suas 
fantasias e alegorias, o agro-
negócio enche os olhos das 
pessoas quando se sentam à 
mesa para comer e beber ou 
quando utilizam bioeletrici-
dade, à noite, em suas casas.

Nosso agronegócio sabe 
contemplar e conviver com 
a natureza, como demostram 
as iniciativas que harmoni-
zam a produção de alimentos 
e preservação, por exemplo 
o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e o Programa de Regu-
larização Ambiental (PRA).

É uma atividade de milhões 
de brasileiros que incorpora o 
avanço científi co para criar as 
inovações tecnológicas que 
aumentam a produtividade, 
ao mesmo tempo em que 
diminuem seu impacto am-
biental. Tais como o Sistema 
Integração Lavoura-Pecuária-
Floresta (ILPF). Ou o Plano 
ABC, que está sendo implan-
tado em todo o Brasil para 
mitigar as emissões de gases 
causadores do efeito estufa e 
recuperar áreas degradadas.

ço ao mal e a seus objetivos. 
Pondere o que aconteceu 
com a sociedade brasileira, 
em avassaladora proporção, 
nas últimas décadas. Para 
tal fi m, seja seu próprio ins-
tituto de pesquisa. Examine 
suas experiências de vida 
e as informações que lhe 
chegam de variadas fontes 
e modos. Tenho certeza de 
que acabará concluindo que 
a nação passou da quota 
na quantidade de maus ci-
dadãos, de patifes, menti-
rosos, velhacos, corruptos, 
traiçoeiros e dirigentes de 
igual perfi l, cujas decisões 
põem a ética e o bem de ca-
beça para baixo. 

O que se constata nessa 

quer atividade, existem pro-
blemas a serem superados e 
a necessidade de aprimorar 
sempre. Mas também é evi-
dente que generalizar even-
tuais excessos localizados 
não revela a beleza, a vitali-
dade e a importância do se-
tor agropecuário. Não olha 
a realidade da agricultura 
familiar, que tem no forne-
cimento de alimentos bási-
cos para a nossa população 
seu motivo de existência. 
Não mostra o dinamismo de 
um setor que, por exemplo, 
incorporou tecnologia para 
aumentar em três vezes sua 
produção ampliando em ape-
nas 26% a área cultivada.

Nosso setor não merece 
ser “inimigo da preserva-
ção”. Tem adotado sempre 
novas tecnologias de produ-
ção criadas pelos institutos 
de pesquisa e difundidas por 
órgãos de extensão, em um 
dos maiores exemplos de 
aplicação tecnológica da hu-
manidade. Nosso setor ocu-
pa apenas aproximadamente 
29% do território nacional 
para alimentar todo o Brasil 
e parte do mundo com car-
boidratos vegetais e proteína 
animal. É o menor percentual 
de ocupação de solo entre os 

que me refi ro estão enjau-
lados nas penitenciárias do 
Brasil, crocitando e execu-
tando sentenças de morte, 
ali mesmo ou nas nossas 
ruas e estradas, você se en-
ganou. É ao seu criatório 
que me refi ro. Ele está por 
toda parte, está aí na volta, 
combatendo a polícia, rindo 
da lei, declarando a morte 
da instituição familiar, cha-
mando bandido de herói e 
herói de bandido, fazendo 
novelas de TV, ridiculari-
zando a virtude, aplaudin-
do o vício, enxotando a reli-
gião, desautorizando quem 
educa ou usando a Educação 
para fazer política e relati-
vizando a vida (aconteceu o 

países desenvolvidos, ainda 
assim, somos líderes mun-
diais em exportação de pro-
dutos como suco de laranja 
(73,4% do total mundial), 
açúcar (46,9%), soja (42,1%), 
carne de frango (38,6%), 
café (27,3%) e carne bovina 
(20,1%). É isso que o Brasil 
pode apresentar sobre seu 
agronegócio.

A comparação preconcei-
tuosa que fazem do índice 
brasileiro de utilização de 
agroquímicos, usados para 
combater pragas e doenças 
e preservar a produtivida-
de da nossa lavoura, ignora 
duas condições determinan-
tes. A primeira delas é que 
aqui se faz três safras por 
ano – quando no Hemisfério 
Norte são duas, no máximo, 
e ignoram nosso clima tro-
pical. Isso quer dizer que 
não temos o frio intenso e 
nevascas que ajudam a ga-
rantir a sanidade ao solo, 
matando por congelamento 
as pragas e doenças. Sem fa-
lar na característica riqueza 
da biodiversidade que temos 
no Brasil, estendida também 
para as pragas que atingem 
nossas lavouras.

Pessoas e organizações de 
países que muito falam em 

que, em Manaus e Roraima, 
que não ocorra diariamente, 
com tesouras e pinças, em 
salas de aborto?). 

Há cuervos que não se 
apresentam como tal. 

Não estou afi rmando que 
as pautas da violência se 
esgotem nestas que men-
ciono. Estou dizendo, isto 
sim, que o crime e a violên-
cia avançam, inclusive, por 
motivação política e ideoló-
gica. E estou reafi rmando, 
mais uma vez, que consci-
ências ou se formam ou se 
deformam. Há no Brasil um 
evidente empenho em criar 
seres humanos com consci-
ência de corvos.

* Percival Puggina (72), 

NOVA...

Nova esperança! É isto que 
todos estão esperando neste 
novo ano, que Deus prepa-
rou com todas as bênçãos 
dos céus, para abençoar a 

se cumprindo na sua vida e 
na sua família, mas se você 
perder a esperança, sinto 
muito, Deus não poderá fa-
zer nada, porque Ele só tem 
compromisso com a Palavra 
Dele, por isso é muito im-
portante você nunca des-
prezá-la. Todas as pessoas 
que alcançaram promessas, 
realizaram grandes proezas 
e desfrutaram da vida abun-
dante, é porque acreditaram 
nas promessas do Senhor e 
nunca duvidaram, por mais 
que elas tardavam, elas fi ca-
ram fi rmes na fé, esperando 
no tempo de Deus, para que 
elas se cumprissem. Eles 

todos os que Nele crerem. 
Nunca perca a esperança, 
por que tudo vai dar cer-
to, em nome de Jesus. Esse 
novo ano, você poderá espe-
rar o melhor de Deus para 
a sua vida, porque o que 
Ele te prometeu, é fi el para 
cumprir. Deus não é homem, 
para que minta; nem fi lho 
do homem, para que se ar-
rependa; porventura, diria 
Ele não o faria? Ou falaria 
e não confi rmaria? De ma-
neira nenhuma. Ele é fi el e 
justo. Você pode descansar 
nas promessas que Ele tem 
falando ao seu coração, por-
que você vai ver todas elas 

tinham paciência, ou seja, 
suportando as lutas, mas 
sabendo que o melhor de 
Deus iria acontecer, e todos 
provaram o melhor de Deus. 
Você também pode provar o 
melhor de Deus na sua vida.
Se você crer e estiver dispos-
to a fi car fi rme na fé, como 
Abraão, o qual em esperan-
ça, cre contra a esperança 
que seria feito pai de muitas 
nações, conforme o que lhe 
fora dito: assim será a tua 
descendência. Ele não enfra-
queceu na fé, nem se preo-
cupou com o fato de já ser 
idoso demais para ser pai. 
Ele já estava com noventa 

e nove anos e a sua mulher 
com oitenta e nove anos. Ele 
não duvidou, mas continuou 
crendo em Deus, pois a sua 
fé e a sua confi ança em re-
lação à promessa de Deus 
tornou-se ainda mais forte. 
Ele louvou a Deus por essa 
promessa e não fi cou mur-
murando ou chorando, mas 
dava glória a Deus, confi an-
do somente na promessa. Ele 
estava absolutamente certo 
de que Deus era Poderoso. 
E tinha todo o poder para 
cumprir qualquer coisa que 
havia prometido. E foi por 
causa da fé que Abraão foi 
aceito por Deus. Você tam-

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

bém pode ter todas as bên-
çãos de Deus, na sua vida e 
na sua família, basta somen-
te você viver e andar pela fé 
e crer que Deus é Poderoso, 
para te dar muito mais do 
que você está pedindo ou 
pensando. Esforça-te e tenha 
muito bom ânimo, porque 
Deus está contigo, por onde 
quer que você ande. Esta é a 
minha oração. Ouça o nos-
so programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com

preservação têm um percen-
tual mínimo da sua cobertu-
ra vegetal nativa preservada. 
No Brasil, esse índice é de 
65% de vegetação natural 
preservados nos 850 milhões 
de hectares de seu território.

Nós temos hoje, por exem-
plo, 12% do nosso território 
nacional como área de pre-
servação para os indígenas. 
É claro que o samba-enredo 
“Xingu - O clamor que vem da 
fl oresta” também não mostra 
isso. Isso tudo acontece em 
uma escola de samba funda-
da, em 6 de março de 1959, 
pelo farmacêutico Amaury 
Jório – um homem que vivia 
da correta utilização da ci-
ência, assim como faz hoje 
nosso produtor rural respon-
sável.

Portanto, este samba-en-
redo fala a uma minoria da 
elite, bem abastada e pre-
tensamente intelectual, mas 
não comunica a realidade do 
povo brasileiro. Não revela a 
alegria, a animação e o efei-
to transformador que tem o 
nosso setor agropecuário.

É isso que deveríamos 
apresentar ao mundo, a me-
lhor agricultura tropical do 
planeta. Uma sugestão que 
fi ca para outros carnavais!

membro da Academia Rio-Gran-
dense de Letras, é arquiteto, 
empresário e escritor e titular 
do site www.puggina.org, colu-
nista de Zero Hora e de dezenas 
de jornais e sites no país. Autor 
de Crônicas contra o totalitaris-
mo; Cuba, a tragédia da utopia; 
Pombas e Gaviões; A tomada do 
Brasil. integrante do grupo Pen-
sar+.
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO 
SORTEIA MOTO CG 150, TVs E CESTAS ESPECIAIS

Um dia regado a expec-
tativas, alegrias e a ousa-
dia de levar para casa um 
prêmio. Assim foi 06 de 
janeiro, do corrente ano, 
quando, várias centenas 
de associados e familiares 
se aglomeraram em frente 
à sede oficial, na rua São 
Sebastião, para acompa-
nhar a realização de mais 
um evento premiado.

O presidente BENEDI-
TO OCLÁVIO FRIZZAS fêz 
a abertura, enaltecendo 
a participação, com total 
transparência e absolu-
to respeito, deu início ao 
sorteio.

1º prêmio - Moto Honda 
150  0KM

Ganhador - Rodrigo Fer-
nando de Oliveira Silva 
(ELETROFIO);

2º Prêmio - TV Led de 
32 polegadas

Ganhadora - Carla Ro-
cha da Silva (Pernambuca-
nas);

3º prêmio - TV Led de 
32 polegas

Ganhadora - Roseane 
Dias da Silva (J. Mahfuz);

4º prêmio - TV Led de 
32 polegadas

Ganhador - Claudemir 

A BUSCA POR RESULTADOS SATISFATÓRIOS E  REALIZAÇÃO DE SONHOS
José da Silva (S/A Stéfani 
Comercial);

5º prêmio - TV Led de 
32 polegadas

Ganhador - Luiz Henri-
que Homem.

Ganhadores das CES-
TAS: Tatiana Augusti Con-
tarin (Supermercado Sa-
vegnago); Juliani Cristina 
Alonso (SMI Manutenção/
Monte Alto); Alex dos 
Santos Nunes (Supermer-
cado Oliveira & Oliveira); 
Marlene Sirlene Soares de 
Mattos (Magazine Luiza); 
Daniel Ribeiro Jus (Inbox); 
Leonilson Aparecido do 
Carmo (Stéfani Diesel).

É de extrema importân-
cia, as conquistas porpor-
cionadas aos associados, 
nas áreas do lazer na Co-
lônia de Férias em Praia 
Grande, suporte jurídico, 
Vídeo Locadora e muitos 
outros benefícios saudá-
veis, organizado com re-
gras solidárias.

À reportagem, BENEDI-
TO OCLÁVIO FRIZZAS, as-
sim se pronunciou: “Nos-
sos anseios e valorização 
é de exclusividade, con-
quistas, reconhecimento, 

esforços, engenhosidade 
- apesar da crise econô-
mica, com inúmeras re-
alizações. É um modelo 
de logística tudo o que 
porporcionamos aos as-
sociados durante o ano, 
com planejamento, ope-
racionalizando com alto 
valor social, num clima de 
amizade e respeito. Nosso 
intuito é estabelecer har-
monia com qualidade de 
vida. Proporciono e esta-
beleço essas perspectivas, 
porque gosto de desafios. 
Concretizo sonhos, pelo 
respeito que tenho pela 
trajetória dos associados. 
Não desisto jamais e con-
tinuarei a fazer muitos fei-
tos admiráveis, para forta-
lecer a classe comerciária, 
com projetos de união e 
cultura, sempre trazendo 
resultados satisfatórios, 
com eficiência, respeito, 
disciplina e confiança. 
São passos importantes e 
possíveis, com a partici-
pação unânime da minha 
diretoria, funcionários e 
a classe comerciária, com 
planejamento de qualida-
de, para se alcançar uma 
gestão eficaz, liderança 

forte e legitimidade  - co-
mandar com equilíbrio os 
direitos desta classe, que 
admiro, respeito e luto es-
tratégicamente pela união 
e organização”, enfatizou 

FRIZZAS.
Como podemos obser-

var e concluir, essas reali-
zações, de valor contínuo, 
é social, transparente e de 
grande valor humanitário. 

Parabéns ao presidente 
Benedito Oclávio Frizzas, 
à Diretoria, Funcionários 
e ao suporte técnico de 
Mário Alfredo Frizzas.
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Câmara devolve R$ 800 mil e Prefeitura de Jaboticabal 
paga servidor público

Por Alexandre Rocha
A Câmara Municipal de 

Jaboticabal devolveu à 
Prefeitura do município 
R$ 800 mil, referente a 
sobras do orçamento de 
2016. O cheque foi en-
tregue pelo chefe do Le-
gislativo, Dr. Edu Feneri-
ch (PPS), ao prefeito José 
Carlos Hori (PPS). O valor 
completou o pagamento 
dos servidores munici-
pais, relativo ao mês de 
dezembro. 

O subsídio “caiu como 
uma luva” para o Poder 
Executivo que, sem di-
nheiro em caixa, atrasou 
o pagamento dos funcio-
nários públicos e se vira-
va para quitar o compro-
misso. Segundo Fenerich, 
ainda em janeiro, haverá 
uma segunda devolução 
das economias feitas pela 
Casa. “Uma parte deve ser 

destinada ao Hospital e 
Maternidade Santa Isabel 
para instalar elevadores 
na ala do Sistema Único 
de Saúde – SUS e a outra 
para a prefeitura quitar 
uma dívida que tem com o 
a hemodiálise do Hospital 
São Marcos”, afirmou.

A devolução é feita 
desde 2005 e seu desti-
no final é sugerido pela 
Câmara. No ano passado, 
ainda no governo Girio, 
a Prefeitura recebeu mais 
de R$ 1,5 milhão que se-
riam destinados a várias 
entidades de Jaboticabal. 
O valor para cada uma va-
riava entre R$ 30 mil e R$ 
50 mil. Entretanto, não foi 
o que aconteceu. A desti-
nação do valor não foi in-
formada e, segundo o que 
o jornal A GAZETA apu-
rou, apenas uma entidade 
recebeu.

Até o final de janeiro outra devolução deve beneficiar hospitais

Novos veículos para a Saúde
A Prefeitura de Jaboti-

cabal recebeu uma nova 
ambulância zero-quilô-
metro para o SAMU – Ser-
viço Móvel de Urgências, 
em solenidade no Palácio 
dos Bandeirantes, em São 
Paulo, na terça-feira (10). 
A secretária de saúde, Ma-
ria Angélica Dias, recebeu 
as chaves do Ministro da 
Saúde, Ricardo Barros. Ao 
todo, foram entregues 81 
ambulâncias.

O projeto do Ministério 
da Saúde valoriza a am-
pliação do atendimento 
nos serviços de saúde à 
população. “Participamos 

SAMU ganha ambulância e pacientes terão veículo para consultas
de uma manhã de discus-
sões, com vários especia-
listas. Todos os municí-
pios receberam a chave 
simbólica. Há uma sema-
na recebemos um veícu-
lo zero-quilômetro para 
transporte de pacientes 
e, agora, uma nova ambu-
lância. Aos poucos vamos 
renovando a nossa frota, 
que está muito desgasta-
da”, afirma Angélica. O ve-
ículo deve chegar em 30 
dias.

Veículo para consultas
Os pacientes da rede 

municipal de saúde con-
tam com um novo veículo 

para consultas e exames 
realizados em outras ci-
dades. A entrega aconte-
ceu na segunda-feira (09), 
no Centro Municipal de 
Saúde.

“O veículo é necessário, 
em especial, para pacien-
tes mais debilitados, sem 
condições de utilizar um 
dos ônibus oferecidos 
diariamente pela prefei-
tura. É uma conquista 
importante aos pacientes 
que, agora, terão loco-
moção gratuita e confor-
tável”, ressalta o prefeito 
José Carlos Hori.

implementação da onda verde

Jaboticabal deu um 
importante passo para a 
implementação da onda 
verde em ruas e avenidas 
de grande tráfego de ve-
ículos. O Departamento 
de Trânsito e Transportes 
iniciou a troca dos con-
troladores dos semáfo-
ros. O novo equipamento 
conta com GPS que pos-
sibilita a organização do 
tempo para o melhor flu-
xo do trânsito.

Nos próximos dias to-
dos os cruzamentos da 
Marginal e Barão do Rio 
Branco estarão sincroni-
zados. Os motoristas que 
obedecerem ao limite de 
velocidade não terão di-
ficuldades para passar 
pelos semáforos. “Foram 
investidos R$ 32 mil nas 
adequações. As equipes 
estão pelas ruas e, em 
breve, nosso trânsito es-
tará mais organizado”, 

declara o prefeito José 
Carlos Hori.

Além dos cruzamentos 
da Marginal, também se-
rão adequados os cruza-
mentos da Avenida Pintos 
com Barão do Rio Branco, 
Barão do Rio Branco com 
Benjamin Constant, Barão 
do Rio Branco com 13 de 
Maio e Barão do Rio Bran-
co com Marechal Deodo-
ro. 

Novos controladores foram instalados nos cruzamentos da  Marginal e Barão do Rio Branco

cadastral de imóveis

A Secretaria de Planeja-
mento começa na próxi-
ma semana a atualização 
cadastral dos imóveis da 
cidade. Os fiscais passa-
rão pelas residencias fa-
zendo medições, fotos de 
fachada e, nos casos ne-
cessários, a verificação de 
documentos.

“A prefeitura conta com 
um sistema onde são ca-
dastrados todos os imó-
veis e lotes da cidade. As 
informações levantadas 
nas visitas serão passa-
das para esse sistema. Al-
guns bairros já estão sen-
do visitados como teste 
para definir os parâme-
tros das visitas”, afirma o 

Na próxima semana, funcionários da Secretaria de Planejamento vão visitar os imóveis da 
cidade para medição, fotos e documentos

secretário de Planejamen-
to, Paulo Polachini.

Cuidados necessários 
– As equipes da prefei-
tura estão identificadas 
com crachás e utilizando 
carros oficiais. Para mais 
informações, o telefone 
de contado da Secretaria 
de Planejamento é (16) 
3209-3303.
Proprietários de ter-

renos devem atualizar 
cadastro na prefeitura

Secretaria da Fazenda 
divulga lista de lotes que 
devem  procurar o Siste-
ma Prático

A Prefeitura de Jabo-
ticabal começa a atuali-
zação cadastral dos pro-

prietários de terrenos em 
Jaboticabal. O objetivo é 
atualizar as informações 
dos proprietários e ga-
rantir a entrega de cor-
respondências nos ende-
reços corretos.

“Muitas correspondên-
cias acabam não chegan-
do aos proprietários que, 
muitas vezes, mudam de 
endereço e não comuni-
cam a prefeitura. A lista 
disponibilizada é justa-
mente para auxiliar àque-
les que precisam atua-
lizar os seus dados no 
Sistema Prático, no Paço 
Municipal”, declara a Se-
cretária da Fazenda, Ân-
gela Nazário Fonseca.
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OBITUÁRIO
07/01
Luiz Dias, 85 anos
Era filho do Sr. Mi-

guel Dias e Sra. Anto-
nia Morales.

Deixa viúva a Sra. 
Maria Aparecida De 
Souza e os filhos: Al-
varo, Rita, Janaina, 
Josiane e Jonatas.

09/01
Denise Pereira Cor-

rea, 44 anos
Filha do Sr. José 

Correa e Sra. Maria 
Pereira Correa.

09/01
Maria Apparecida 

Juliani Biazon, 85 
anos

Filha do Sr. Mário 
Juliani e Sra. Eurica 
Franco.

Era viúva do Sr. 
Nestor Biazon.

Deixa o filho Gil-
berto Biazon.

09/01
Edmilson Apare-

cido Gonçalves, 47 
anos

Filho do Sr. João 
Gonçalves e Sra. 
Aparecida Alves de 
Oliveira.

Deixa viúva a Sra. 
Cleonice Ramos Gon-
çalves.

10/01
Irene Polachini So-

ares, 70 anos
Filha do Sr. Alfredo 

Polachini e Sra. Clara 
Pereira Polachini.

Era viúva do Sr. Vil-
sio Soares.

Deixa os filhos: 
Wilson (Falecido) e 
Hercules.

11/01
Julia Chinaglia 

Braz, 93 anos
Filha do Sr. Germa-

no Chinaglia e Sra. 
Antonia Giribola.

Era viúva do Sr. 
José Luiz Braz.

Deixa os filhos: Al-
bertina, Ivone (Fa-
lecida), Alzira, Luiz 
Carlos (falecido), 
Jose Roberto, Terezi-
nha, Maria de Lour-
des, Antonio Sergio 
e Neuzinha (Unesp).

11/01
Maria Cliper Bra-

gança,  93 anos
Filha do Sr. Pedro 

Felipe Cliper e Sra. 
Carolina Cliper.

Era viúva do Sr. 
José Vaz Bragança.

Deixa os filhos: 
Sebastião, Lenira, 
Mariana, Valdemar, 
Antonio, Adolfo, He-
lena, Odilon (faleci-
do), Maria da Penha 
(falecida), Celão (fa-
lecido) e Pedro (fale-
cido).

BOMBOU NA WEB

Durante um culto da 
Igreja Mundial do Po-
der de Deus, em São 
Paulo, no domingo (8), 

o pastor Valdemiro 
Santiago foi esfaquea-
do no pescoço por um 
jovem de 20 anos. San-

VENDEDOR(A) EXTERNO
EMPRESA TRADICIONAL HÁ MAIS DE TRINTA ANOS NO MER-

CADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MODA, ESTÁ CONTRATANDO PARA 
A REGIÃO, PROFISSIONAIS COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS, 
COM DISPONIBILIDADE PARA TRABALHO EXCLUSIVO DE 2ª À 
6ª FEIRA. OFERECEMOS: SALÁRIO FIXO, COMISSÃO, AJUDA DE 
CUSTO E VEÍCÚLO.

INTERESSADOS ENVIAR CURRICULUM PARA O EMAIL: aten-
dimento@mymomalhas.com.br

Aviso de Procura de Imóvel
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, através de sua Gerência 
Executiva em Araraquara/SP, torna público que necessita locar, pelo prazo de 30 
(trinta) meses, prorrogável a critério da administração, um imóvel/espaço físico com 
área construída de no mínimo 1.000m² e no máximo 1.100m², localizado na cidade de 
Jaboticabal/SP, com as seguintes características: dispondo de instalações de pontos 
de lógica, instalação elétrica compatível com a ocupação, climatização e rede para 
instalação de telefone, para a instalação dos serviços da Agência da Previdência Social 
de Jaboticabal/SP.
As propostas deverão conter, além do prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel/espaço físico, localização, área física, 
instalações existentes, valor locativo mensal em moeda corrente, assim como se fazer 
acompanhar do croqui ou planta baixa do imóvel/espaço físico, cópia da documentação 

de informações sobre a existência de equipamentos de prevenção contra incêndio 
compatível com a área do imóvel/espaço físico e de acordo com a ABNT.
As propostas deverão ser entregues na Gerência Executiva do INSS em Araraquara/SP,  
Seção de Logística, Licitações e Contratos e Engenharia, na rua Nove de Julho, nº 2.794, 
Vila José Bonifácio, Araraquara, SP, até às 17 horas do dia 31 de janeiro de 2017, onde 
os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser lavrado.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666/93 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia elétrica, 
bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação acumulada do 
IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas, ou havendo sua 

O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender às 
suas necessidades.
O proponente escolhido, para formalização do contrato de locação deverá, conforme o 
caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/MF, documento de identidade, 
contrato social, comprovante de residência, comprovante de inexistência de débitos com 
relação ao imóvel/espaço físico (água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, 
IPTU). Será exigido, ainda, situação regular perante o SICAF e CADIN . 
As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso, não serão consideradas 
pelo Instituto.

LOCAÇÃO DE TERCEIROS - 
AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL

GERÊNCIA EXECUTIVA ARARAQUARA/SP

INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL MINISTÉRIO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL

  LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
  1º Leilão: 19 de janeiro de 2017 às 14:00 h - 2º Leilão: 20 de janeiro de 2017 às 14:00 h
Local da realização dos leilões: Marginal da Rodovia Presidente Dutra, Km 224 - Vila Augusta - Guarulhos - SP

CASAS EM VIRADOURO - SP
Para conhecimento dos interessados será realizado licitação, sob a modalidade de LEILÃO PÚBLICO, por intermédio do Leiloeiro Oficial Moacir 
De Santi, regularmente matriculado na junta comercial do Estado de São Paulo sob o nº 315, com escritório na Av. Brasil, 478 - Jd. Paulista/
SP, para alienação dos imóveis recebidos em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, pela maior oferta a partir do lance 
mínimo, no estado de ocupação e conservação em que se encontram, conforme Edital em resumo publicado na imprensa, regendo-se a presente 
licitação pelas disposições legais vigentes, em especial os Decretos nº 21.981/32, bem como pela Lei 9.514/97 e condições estabelecidas neste 
Edital e demais condições que estão no catálogo que será distribuído no leilão e através do site do leiloeiro www.sodresantoro.com.br.

na Rua João Mantelle, nº 281, Lote 002, Quadra A, Conjunto habitacional Viradouro E - 
Residencial Jardim Cotrim, Município de Viradouro, Estado de São Paulo, com área construída de 52,36m², encerrando com uma 
área total de 179,54m² do terreno. Matrícula nº 11.187 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de Viradouro /SP. Contribuinte: 1740.0281.00. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 88.169,72 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 85.567,43
na Rua José Ignacio de Godoy, nº 060, Lote 013, Quadra J, Conjunto habitacional Viradouro 

E – Residencial Jardim Cotrim, Município de Viradouro, Estado de São Paulo, com área construída de 52,36m², encerrando com 
uma área total de 202,26m² do terreno. Matrícula nº 11.368 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Comarca de Viradouro /SP. Contribuinte: 1770.0060.00. Ocupado.

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 88.169,72 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 101.260,94
FORMA DE PAGAMENTO À VISTA MAIS 5% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO - Os imóveis arrematados no primeiro leilão terão o 2° leilão 
automaticamente prejudicado. Informações www.sodresantoro.com.br - tel.: (11) 2464-6464 -  Moacir De Santi - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 315

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido 
Ecológico Nacional, do Município de Jaboticabal/SP, na forma da 

-
CADA pelo presente edital a CONVENÇÃO PARA ELEIÇÃO DA 
DIRETORIA do Diretório do Partido Ecológico Nacional (PEN) 
de Jaboticabal/SP, para o dia 23 de janeiro de 2.017, com inicio às 
19:30 horas  e término 21:30 horas, na Rua Barão do Rio Branco nº 
765, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Jaboticabal/SP, com 
a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

1- Deliberação sobre a escolha da diretoria do Diretório Muni-
cipal. 

Jaboticabal/SP, 12 de janeiro de 2017.

______SALVADOR MORETTI_______
Presidente da Comissão Provisória Municipal

Procura-se 

experiência com-
provada de 02 anos 
na área de crédito 
consignado.
Interessados ligar para:

(16) 9.9154 2277

tiago levou 25 pontos e 
já teve alta. O rapaz foi 
preso. 

O assunto bombou 
nas redes sociais com 
comentários positivos 
e negativos, princi-
palmente depois que 
um vídeo ser veicula-
do, onde um pastor da 
mesma igreja exibe a 
camisa ensanguentada 
dizendo que a roupa 
curaria qualquer pes-
soa que tocasse o obje-
to. 

ABANDONO DE EMPREGO 

AGS - Equipamentos e Reforma de Máquinas Agríco-
la Ltda, CNPJ nº  11.405.763/0001-39, Inscrição Estadual nº 
543.087.859.115, localizada no endereço: Rua Octávio Guirar-
delli nº 141, bairro Distrito Industrial, CEP. 14.750-000, cidade 
de Pitangueiras/SP, declara que o funcionário Vitor Afonso dos 
Santos, portador do CPF: 398.319.098-79, RG: 492449077, PIS: 
20363861232 - morador na rua Felipe Magio nº 76, bairro Gu-
mercindo, na cidade de Pitangueiras/SP, não comparece ao traba-
lho há mais de 90 dias, caracterizando assim, ABANDONO DE 
EMPREGO, sujeito às penalidades previstas no art. 482, letra “i” 
da CLT. O não comparecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) 

Pitangueiras, 10/01/2017
a.) - AGS - Equipamentos e Reforma de Máquinas Agrícolas 

Ltda.
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GAZETA ESPORTES

Por Alexandre Rocha
Há 8 anos, o Atletismo 

de Jaboticabal começava 
a dar bons frutos. Mesmo 
com pouco investimen-
to e condições precárias, 
atletas de alto nível sur-
giram acompanhados 
de bons resultados em 
competições. Em 2017, 
a incerteza paira sobre a 
modalidade que necessi-
tará de investimento para 
continuar brilhando.

Em 2009, o projeto co-
meçava do zero e hoje 
conta com cerca de 200 
crianças, jovens e adul-
tos. De lá pra cá, a moda-
lidade fez 17 medalhistas 
paulistas, 9 medalhistas 
brasileiros, 4 medalhistas 
sul-americanos e inseriu 
3 atletas em competições 
mundiais.

Segundo a treinado-
ra Roberta Oliveira, em 
2017, pelo menos três 
atletas poderão dispu-

Futuro do Atletismo de Jaboticabal é incerto
Modalidade acumula resultados expressivos

tar torneios internacio-
nais. Ana Caroline Lopes 
(recordista brasileira no 
lançamento de disco) tem 
vaga garantida no Mun-
dial sub-16, que será re-
alizado no Quênia. Além 
dela, Mateus Pastorello 
e Valdivino Vinicius têm 
grandes chances de ir 
para o Pan-Americano 
(juvenil) e Sul-Americano 
(adulto), respectivamen-
te. 

Investimento
Para continuar custe-

ando a modalidade em 
Jaboticabal e mantê-la 
em alto rendimento, se-
ria necessário um inves-
timento por volta de R$ 
45 mil ao ano, segundo 
Roberta, o que envolveria 
Bolsa Atleta, viagens para 
competições, professo-
res, entre outros. Mas a 
incerteza toma conta da 
modalidade nesse início 
de ano, devido à situação 

fi nanceira da Prefeitura e 
corte de gastos em todos 
os setores.

Segundo Roberta, o de-
sempenho dos atletas é 
observado por quem é de 
fora e não seria surpresa 
se houvesse algum con-
vite. “Eu falo para eles: 
treinem que as portas vão 
se abrir. Independente se 
em Jaboticabal ou em ou-
tra cidade. Se você é bom 
e treinar vai conseguir 
chegar ao seu objetivo”, 
conta.

Mesmo assim ela é oti-
mista e torce para que o 
trabalho tenha continui-
dade em Jaboticabal. “Já 
fi zemos toda uma estru-
tura, então acredito que 
as coisas vão melhorar 
e continuaremos traba-
lhando”, disse a técnica 
que continua treinando 
os alunos mesmo nas fé-
rias e sem contrato de 
trabalho. “Faço porque 

Técnico bicampeão 
olímpico (Atenas 2004 
e Rio 2016) conquistou 
muitos títulos desde 
quando assumiu

16 anos depois e após 
alguns meses de espera, 
a Confederação Brasileira 
de Vôlei (CBV) anunciou 
na tarde de quarta-feira 
(11) a saída do treinador 
Bernardinho. Renan Dal 
Zotto, que trabalhou até 
o ano passado na CBV 
como Diretor de Seleções, 
assume em seu lugar.

A saída foi anunciada 
por Radamés Lattari, que 
confi rmou que Bernardi-
nho seguirá colaborando 
com a seleção, entretan-

Bernardinho deixa comando da seleção 
masculina de vôlei após 16 anos

to não sabe qual será o 
cargo. “Na primeira con-
vocação ele estará aqui 
como coordenador técni-
co, consultor técnico do 
Renan, algo assim”, afi r-
mou. Em seguida, Lattari 
chamou Renan, que falou 
sobre o novo momento da 
vida.

Bernardinho foi joga-
dor de vôlei entre 1979 e 
1986. Começou a carreira 
de treinador como assis-
tente técnico de Bebeto 
de Freitas na seleção du-
rante os Jogos Olímpicos 
de Seul. Em 1990 coman-
dou a equipe feminina do 
Perugia, da Itália e perma-
neceu lá por dois anos. 

No ano seguinte, dirigiu a 
equipe masculina do Mo-
dena.

Bernardinho retornou 
ao Brasil em 1994 e ini-
ciou sua trajetória na se-
leção feminina brasileira 
e permaneceu até 2000. 
Conquistou duas meda-
lhas de bronze olímpicas, 
em Atlanta 1996 e Sydney 
2000. Assumiu a seleção 
masculina em 2001, às 
vésperas da Liga Mundial 
daquele ano. E foi cam-
peão.

Foram mais de 15 anos 
à frente da seleção e mais 
de 30 conquistas. Sendo 
dois ouros olímpicos, em 
Atenas 2004 e Rio 2016, 

duas pratas, em Pequim 
2008 e Londres 2012, 
três títulos mundiais, em 
2002, 2006 e 2010, fora 
as incríveis oito Ligas 
Mundiais, em 2001, 2003, 
2005, 2007, 2009, 2011, 
2013 e 2015. Além dis-
so, ainda levou duas Co-
pas do Mundo, em 2003 
e 2007, e foi duas vezes 
medalha de ouro nos Jo-
gos Pan-Americanos, em 
2007 e 2011.

Bernardinho ainda é 
técnico do Rio de Janeiro, 
time feminino que mais 
conquistou títulos no 
país.

Fonte: IG

CULTURA

A Biblioteca Municipal 
realizou a campanha “Feliz 
NataLivro - O Presente é o 
Futuro”. A campanha incen-
tivou a doação de livros por 
empresas e pessoas físicas 
– 230 no total, que serão ca-
talogados e disponibiliza-
dos em seu acervo.

“A campanha garantiu 
um presente especial para 
os frequentadores de nossa 
biblioteca. São títulos atu-
ais que faltavam em nosso 
acervo. Agradeço a iniciati-
va e principalmente aque-
les que participaram da 
campanha”, declara o Dire-
tor de Cultura, Zé Mario de 
Oliveira.

Atualmente, a Biblioteca 
Municipal tem aproximada-
mente 25 mil livros e pos-
sui média de 4.800 títulos 
retirados anualmente.  

Concurso Cultural – Em 

Campanha arrecada 230 novos livros 
para Biblioteca Municipal

Em breve, novos títulos estarão disponíveis à população
dezembro, um concurso 
cultural agitou a biblioteca. 
Os leitores foram estimula-
dos a dar um nome para a 
árvore de livros montada 
no local. Os quatro primei-
ros colocados foram pre-
senteados com livros.

Confi ra abaixo a classi-
fi cação fi nal do Concurso 
Cultural:

    
nome “Bragui, árvore da sa-
bedoria e poesia”;

  
cia Thomazini com o nome 
“Pensamentos que fl ores-
cem”;

   
com o nome “Árvore do co-
nhecimento e saber”;

  
Santos, com o nome “Árvo-
re do aprendizado”.

Cada um foi presente-
ado com dois livros. Para 

amo o atletismo e acredi-
to que estou ajudando a 
formar cidadãos de bem”, 
fi nalizou.

Trabalho continua
O diretor do Departa-

mento de Esportes e La-
zer – DEL e também pre-
sidente da Fundação de 
Amparo ao Esporte – FAE, 
José Luiz Moiteiro, afi rma 
que tem como objetivo 
manter a modalidade e 
que já agendou uma reu-
nião com a técnica e ou-
tros professores para tra-
çar um plano de trabalho 
para 2017. Moiteiro ainda 
ressaltou os resultados 
obtidos e destacou a im-
portância do Atletismo 
para Jaboticabal. 

“Está descartado esses 
atletas participarem de 
competições por outras 
cidades Eles tem repre-
sentado muito bem nos-
sa cidade. Posso adiantar 
que vou lutar para eles fi -
carem com a gente”, afi r-
mou.

Para fi nalizar, o diretor 
diz que espera o prefei-
to José Carlos Hori (PPS) 
para tomar decisões pon-
tuais no setor. “Só estou 
aguardando uma posição 
fi nal do prefeito em rela-
ção às contratações para 
defi nirmos professores e 
modalidades, por exem-
plo. O atletismo é um dos 
carros chefes que nós te-
mos, isso eu tenho certe-
za”, concluiu.

Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Autores. Bala 
de Prata e Ju 
Ruwal

Aquele beijo 
que você deu, 
pegou de lado...
Me deixou todo 

enrolado.
O coração ba-

teu acelerado...
E eu fi quei apai-

xonado!!!
O o o 

vichii,bvichii, vi-
chee!!!

mais informações sobre a 
Biblioteca Municipal e seu 
horário de funcionamento, 

o telefone de contato é (16) 
3202-1671.

Mostra interativa, que 
acontece a partir de 13 
de janeiro, reúne mais de 
20 réplicas animatrônicas 
em tamanho real

Quer sentir a emoção 
de caminhar em uma pon-
te suspensa sobre um rio 
em um pântano com cro-
codilos? E subir em uma 
passarela aérea que al-
cança gorila gigante para 
pode tirar selfi es incrí-
veis?  Tudo isso é possí-
vel na exposição intera-
tiva “Safári de Férias no 
RibeirãoShopping”, que 
acontece a partir de 13 de 
janeiro. A atração gratuita 
traz carrinhos elétricos, 
escorregador e ponte sus-
pensa para deixar o pas-
seio ainda mais divertido.

Com mais de 20 répli-
cas de animais que se 
movimentam e emitem 
sons em tamanho real, a 
mostra leva o público ao 
habitat de algumas das 
maiores e mais exóticas 
espécies do continente 
africano. Cada animal exi-
be uma apresentação com 
suas principais caracterís-
ticas, tornando o evento 
ainda mais educativo.

Os clientes podem con-
ferir a exposição em um 
cenário que reproduz a 
savana africana, com pai-
sagens e vegetação se-
melhantes. Na Praça de 
Eventos A, setor Terra 
Vermelha, o gorila gigan-
te, que remete ao famoso 
King Kong dos cinemas, 

Exposição “Safári 
de Férias no 

RibeirãoShopping”
as girafas, os elefantes, os 
rinocerontes e os javalis 
fazem parte de um cená-
rio todo decorado e com 
passarela aérea, carrinhos 
elétricos e escorregador, 
proporcionando boas do-
ses de aventura para as 
crianças e adultos.

O cenário, localizado 
no Setor Imigrantes, reú-
ne os animais que gostam 
de água, como hipopó-
tamo, jacarés e pinguins 
africanos, além de surica-
tos e zebra. Há ainda lago, 
ponte suspensa e até um 
Jipe para completar a ex-
pedição.

“A exposição ‘Safári de 
Férias no RibeirãoShop-
ping’ promete impressio-
nar toda a família com 
os detalhes e o realismo 
de cada réplica. Os visi-
tantes podem conhecer 
as curiosidades dos ani-
mais em um evento que 
alia diversão, cultura e 
informação”, acrescenta o 
gerente de marketing do 
RibeirãoShopping, Marcos 
Botelho.

Além disso, a exposição 
também contará com um 
cinema 7D e dois animais 
riders, o leão e a girafa, 
para a criançada brincar e 
posar para fotos.

A exposição “Safári de 
Férias no RibeirãoShop-
ping” tem entrada gratuita 
e as réplicas estão expos-
tas na Praça de Eventos A, 
no setor Terra Vermelha, e 
no setor Imigrantes.
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Em 2017, de cada 
3 desempregados 

no mundo, um será 
brasileiro

A taxa de desem-
prego deve chegar a 
12,4% da população 
com idade para traba-
lhar, fechando o ano 
com 13,6 milhões de 
desempregados.

O Brasil vai bater 
este ano uma mar-
ca preocupante. É o 
país onde o desem-
prego vai ter o maior 
aumento entre as 20 
economias mais de-
senvolvidas do mun-
do. Os números são 
da Organização Inter-
nacional do Trabalho.

Só em 2017, a pre-
visão é de 1,2 milhão 
de desempregados a 
mais no Brasil.

A taxa de desem-
prego deve chegar a 
12,4% da população 
com idade para traba-
lhar. Fechando o ano 
com 13,6 milhões de 
desempregados.

De cada três desem-
pregados no mundo, 
um será brasileiro.

O Brasil só perde 
para China e Índia, 
países com popula-
ção 5 vezes maior.

Este ano, teremos 
201 milhões desem-
pregados em todo o 
mundo, segundo a 
OIT.

BRASIL/MUNDO


