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Na manhã do último dia 
30, às 9 horas, o Presidente 
da Câmara Municipal de Ja-
boticabal, Dr. Edu Fenerich 
e vários vereadores estive-
ram na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal para a 
devolução de R$ 921.199,41 
(novecentos e vinte e um mil, 
cento e noventa e nove reais e 
quarenta e um centavos), dos 
recursos economizados pela 
Câmara Municipal.

Tais recursos foram desti-

DR. EDU FENERICH E DEMAIS VEREADORES 
ESTIVERAM NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL PARA A DEVOLUÇÃO DE R$ 921.199,41
nados para:

• SAAEJ: R$ 316.199,41
• Hospital Santa Isabel: R$ 

200.000,00
• Instituto Médico Legal 

(IML): R$ 100.000,00
• Recanto Menina: R$ 

50.000,00
• SECIV: R$ 50.000,00
•UNENLAR: R$ 

50.000,00
• CEVER: R$ 50.000,00
• APAE: R$ 50.000,00
• Casa do Menor Apren-

diz: R$ 50.000,00
• Escola Estadual “Aurélio 

Arrôbas Martins” (ESTA-
DÃO) - material para constru-
ção de uma travessia elevada 
(lombo faixa): R$ 5.000,00

Com a devolução de R$ 
200.000,00 feita no dia 03 de 
dezembro, cujos valores fo-
ram distribuídos da seguinte 
forma: R$ 50 mil para a aqui-
sição de uma bomba d’água 
na região do bairro Morada 
Nova, que melhorará a dis-

tribuição de água no local; 
R$ 50 mil para a Unidade de 
Atendimento ao Defi ciente 
Visual Olhos da Alma, man-
tida pela Associação Cristia-
ne da Costa, que atende pes-
soas com defi ciência visual 
e/ou defi ciência múltipla, em 
Jaboticabal e cidades circun-
vizinhas; R$ 50 mil para a 
ABCDown - Associação do 
Bem Comum ao Down, que 
atende pessoas com Síndro-
me de Down (bebês, crian-

ças, jovens, adultos e idosos) 
de ambos os sexos, pessoas 
com defi ciência intelectual 
e crianças e adolescentes da 
rede regular de ensino que 
apresentam défi cit de apren-
dizagem;  R$ 50 mil para 
a Creche Maria do Carmo 
Abreu Sodré, localizada na 
Av. General Osório; o total 
da economia feita até agora 
pela Câmara Municipal foi 
de R$ 1.121.199,41 (um mi-
lhão, cento e vinte e um mil, 

cento e noventa e nove reais e 
quarenta e um centavos).

“Essa é, portanto, em ver-
dade, a forma de agir da Câ-
mara Municipal de Jaboti-
cabal que, sem abrir mão de 
decidir, dentro da lei, aquilo 
que faz ou deixa de fazer para 
seu regular funcionamento, 
realiza tamanha economia e, 
em decorrência, pode benefi -
ciar tantas e tão importantes 
entidades”, afi rmou o Presi-
dente Dr. Edu Fenerich.

Quem planta desamor naufraga 
nas ondas da incompetência

Nesta fase existencial seja a 
fortaleza da compreensão e 

resignação

É nas difi culdades que 
adquirimos com maior 

efi ciência o autoconhecimento
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José Fernando Stigliano

Por  Monsenhor Jonas Abib

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

PEDACINHOS DE LUZ

L G VEDAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, 
torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Ins-
talação N° 52000545 e requereu a Licença de Operação para Fa-
bricação de Selos Mecânicos, sito à RUA SAVÉRIO GRICI, 60, 
JARDIM PRIMAVERA, JABOTICABAL/SP.

Graças ao bom Deus, estamos 
começando mais um novo ano de 
muitas vitórias e conquistas. Não po-
demos dizer que o ano que passou foi 
difícil, porque nada acontece sem a 
permissão do Pai Celestial. Ele tem 
tudo sobre controle e só quer o nos-
so bem. Podemos dizer que apren-

FELIZ ANO NOVO!

demos muito com o ano passado, 
mesmo quando enfrentamos grandes 
difi culdades e muitos desafi os, mas 
Deus sempre esteve do nosso lado. 
Este novo ano podemos fazer tudo 
diferente, para alcançarmos novos 
objetivos em nossas vidas. Deus já 
nos capacitou e nos deu tudo para 
vencermos os grandes e pequenos 
desafi os que virão para querer nos 
enfraquecer e nos tirar da batalha, 
porque a vitória já é nossa pelo san-
gue de Jesus Cristo. Convido você 
a não aceitar a derrota em hipótese 
alguma neste novo ano. Faça como 
o rei Davi, ele tinha tudo para ser um 
derrotado, ele era um simples pastor 
de ovelhas, mas quando ele resolveu 
confi ar no Senhor Deus de todo o seu 
coração, as coisas mudaram na vida 
dele. Ele tinha uma fé tão grande no 
Senhor, que nada podia abalar a sua 
confi ança. Quando ele entrava na ba-
talha, era para vencer. Ele não pensa-

va em derrota, mas sim, só na vitória. 
Quando o gigante Golias desafi ou o 
exército de Israel dizendo que não 
tinha homem em Israel para lutar 
com ele, Davi estava alí, para assis-
tir a batalha e realmente ninguém se 
prontifi cou para enfrentar o gigante. 
Deus colocou no coração de Davi o 
desejo de lutar contra o gigante, lhe 
prometendo a vitória. Davi poderia 
ter falado: Oh! Deus! Eu sou tão pe-
queno e fraco, como posso vencê-lo? 
Ele foi treinado desde criança, eu sou 
apenas um pastorzinho de ovelhas. 
Mas Davi não pensou duas vezes e 
disse: Eu vou derrotar este gigante. 
Todos tentaram desanimá-lo, dizen-
do que ele iria morrer, mas Davi es-
tava tão convicto da vitória, que não 
prestou atenção nas palavras negati-
vas do povo. Davi, pois, em seu cora-
ção: eu vou vencer porque Deus está 
comigo. (Leia I Samuel 17). O que 
nós devemos fazer neste novo ano, é 
não fi car olhando o tamanho dos pro-
blemas, nem os obstáculos que vão 
surgir na nossa frente, mas devemos 

seguir o nosso caminho confi ando no 
Senhor sempre e pedindo a sua ajuda 
e a sua força para vencer qualquer 
batalha, seja pequena ou grande, 
porque Deus está do nosso lado. Ele 
já preparou todas as ricas bênçãos 
que vamos precisar neste novo ano 
tão abençoado. Esse é ano da sua 
vitória! E ninguém poderá dizer que 
você não vai vencer. Não olhe nem 
para a direita, nem para esquerda, 
coloque seus olhos nas promessas 
de Deus que te garante todas as vitó-
rias. Vá em frente, mesmo que você 
não veja nenhum resultado. Não 
desista nunca. Porque a sua bênção 
vai ser tão grande, tão grande, que 
todos vão ver e vão dizer como ele 
(a) é abençoado por Deus, e tudo o 
que ele faz, Deus o prospera. Feliz 
ano novo! Esta é a minha oração. 
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

Todos os dias, não importa a hora de 
acordar, de voltar do trabalho, de dormir, 
nós necessitamos de um período de silên-
cio, sem TV, sem música, Internet, sem 
livro. Apenas para ouvirmos as batidas do 
coração e percebermos a respiração.

Vivemos numa sociedade em que há 
muito barulho na Rua e sons em casa o 
tempo todo. As pessoas correm alucina-
damente atrás de vitórias e nunca param 
para escutar o coração.

Deixemos a introspecção, a medita-
ção e a oração entrarem em nossas Vidas. 
Elas são fontes que nunca secam. 

Procuremos acordar cinco minutos 
mais cedo para refl etirmos sobre a Vida 
e orar. A oração nos ajuda a contatar a luz 

REFLEXÃO - TEMPO  PARA  RECARREGAR 
e a lembrança da força divina que sempre 
nos guiaram. Para nós, é absolutamente 
importante orar todos os dias, agradecer a 
nossos antepassados e pedir bênçãos para 
as novas gerações.

Meditemos, oremos. Existe um mo-
mento para agradecer o que recebemos e 
o que vamos receber. Um momento para 
estarmos em silêncio e ouvirmos a voz 
de nossa consciência. Para pensarmos: 
“Deus é meu Amigo, exatamente o me-
lhor Amigo para comemorar comigo”. 
Reservemos algum tempo para conver-
sarmos com ELE.

Quando nós conversamos com o 
Pai, sentimos Sua proteção, Sua orienta-
ção. Há muitos “eus” no mundo, muitos 

“meus”, mas quando nos integramos com 
a energia divina, sentimos que nunca es-
tamos sozinho. A paz  toma conta de nós.

Meditemos sempre também. Meditar 
é um mergulho na própria alma. Sente-
mos num lugar confortável, relaxemos 
e observemos o que acontece dentro de 
nós. Observemos nossos pensamentos,  
sentimentos e desejos silenciosamente, 
sem julgá-los. Os pensamentos que não 
dizem  respeito a nós, desaparecem.

Os hindus dizem que a meditação é 
como uma criança que, da janela de uma 
casa, olha os movimentos da Rua sem 
julgamento, sem críticas, simplesmente 
curiosa... até a noite cair e tudo fi car em 
silêncio.

(Roberto Shinyashiki )
 José Fernando Stigliano - transcritor

Se eu não cantar não há can-
to. Se eu não amar não haverá 
amor

Amar é gastar a vida pelo outro
Amar não é um ato só da emoção. 

Amar a Deus e ao próximo é antes de 
tudo um ato da vontade, uma decisão 
concreta. Nós devemos amar gratui-
tamente as pessoas que nos trazem 
aborrecimento, que nos trai, pois 
amar exige renuncia.

Não é simplesmente renunciar a 
nós mesmos, mas dar-se, amparar, 
socorrer, fazer a felicidade do outro.

Somos apenas uma obra do Se-
nhor, mas somos chamados a, como 
São Francisco, reconstruirmos as 
pessoas.

E Deus nunca deixa Se vencer 
em generosidade e amor. Ele sempre 
paga a mais o quanto você se gasta 
pelos outros. Por isso, gaste sua vida 
pelo outro.

Seu irmão,

Vivemos eternamente em espírito. 
Sonhamos com o hoje, abertos para rea-
lizações a curto e a longo prazo. A vida 
é longa, os caminhos são duradouros, 
repletos de atalhos e de oportunidades, 
que nascem com o hoje, onde tudo é vida, 
para realizarmos os desejos do espírito 
que  veio para trabalhar, para conseguir 
vitórias nas várias etapas que surgem 
nas transformações da terra e do plano 
espiritual. É um espelho mágico, com 
visões que atingem ao longo dos cami-
nhos, numa natureza bela e real, criada 
por Deus.

AS VERDADES VINDAS DO TEM-
PO

Tudo passa com o tempo. Uma nova 
evolução nasce com a esperança. Uma 
imensa luz se projeta no campo das re-
alizações. Descobertas avançam, luzes 
vencem as trevas, conhecimentos vão 
acabando com a ignorância. Tudo parece 
não ser de credibilidade dos que encar-
naram para um mundo novo, depois de 
desgastados dos velhos, que serviram de 
escada nos degraus da evolução. Os co-
nhecimentos nascem naturalmente. Tudo 

O AMOR NUNCA MORRE
parece muito moderno e atualizado, para 
crescer rumo a um sem fi m.

VIVER É UMA AVENTURA
Estar no planeta terra é uma oportu-

nidade de progresso e aprendizagem. É 
esquecer o passado e ascender o presente, 
onde convivemos com pessoas dos vários 
níveis de conhecimentos. Amigos e ini-
migos, odiados ou amados, se encontram 
para uma reavaliação de atitudes, uma 
nova visão dos fatos, uma reciclagem de 
sentimentos.

ESQUECIMENTO TEMPORÁRIO
A conquista da felicidade está em nos-

sas mãos. As portas só se abrem quando 
tivermos méritos e merecimentos, para 
conseguirmos a paz no desejo, o amor 
na esperança, a luz no desejo, a vitória 
na humildade e no perdão. O mundo nos 
ensina a alegria de viver, a verdade para 
sermos reais servidores de Jesus. 

EMOÇÕES 
O quanto é fácil sentir uma emoção, 

o difícil é defi ni-la. Positivas e negativas, 
tristes e alegres, se misturando nos olhos 
da alma, onde brotam lágrimas que caem 
para darem testemunhos vindos do cora-
ção.

OS TEMPOS CORRIGEM OS DE-
FEITOS

As falhas, as dores, as doenças, as 
culpas, as brigas, são consequências da 
imaturidade dos espíritos, que não caem 
em si para mudarem de pensamentos, 
ações e desejos, que fi cam para depois, 
para serem corrigidos os defeitos, as 
mudanças de comportamentos, que se 
associam às correntes do mal, quando se-
guem os caminhos negros da ignorância. 
Do bem quando o amor, a caridade, são 
bandeiras da vontade de sermos livres 
e podermos vencer o mundo da falta de 
conhecimentos,que nascem com o tempo 
eterno da transição dentro da hierarquia 
de valores.

O ano de 2015 chegou ao fi m. Mo-
mento para um balanço, refl etirmos sobre 
o que deu certo e errado, e projetarmos 
quais serão os desafi os para o ano que 
chega.

Não há como negar que 2015, foi um 
ano extremamente ruim para os brasilei-
ros, pois o País travou!

Nos últimos anos, alertamos para o 

Que venha um Ano melhor
fracasso a que nos levaria a atual política 
econômica, fragilizada pelo descaso aos 
fundamentos básicos que propiciaram a 
estabilidade alcançada com muita difi cul-
dade pela sociedade nas últimas décadas.

A exemplo do que foi o primeiro 
mandato, a presidente Dilma Rousseff 
não apresentou uma visão estratégica, e 
as medidas para estimular a economia, 
pontuais e estáticas, não surtiram efeito. 
Pelo contrário: o debate sobre a situação 
econômica praticamente inexistiu diante 
da conjuntura institucional que assom-
brou o País.

Os desarranjos causados pela inefi ci-
ência da condução da política pública im-
pediram avanços no setor de infraestru-
tura, nas reformas estruturais, na redução 
dos gastos públicos, que causaram a que-
da na produtividade e da competitividade 
da indústria nacional. 

O PIB em 2015, que tinha previsão de 
aumento de 3,50% passou a realidade da 
queda de 3,62%.

Vivemos uma crise de confi ança sem 
precedentes. O Brasil enfrentou um de-
sastre após o outro, graças a irresponsa-

bilidade dos governos do PT, com uma 
recessão já beirando a depressão econô-
mica e ainda o desemprego, que chegou 
a 8,9% em setembro de 2015, a infl ação 
que compromete o poder aquisitivo dos 
salários, o endividamento e a queda da 
renda das famílias.

Ao invés de adotar políticas públicas 
perenes e estáveis, o governo federal pro-
duziu uma série de remendos. Primeiro 
vieram as medidas populistas adotadas 
para se manter no poder. Depois, vieram 
os aumentos sucessivos dos preços da 
energia elétrica, dos combustíveis e dos 
serviços públicos. Por fi m, vieram os 
ataques aos programas sociais como o 
brusco corte no Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), a restrição no seguro-
desemprego, no abono salarial e na apo-
sentadoria.

O governo da presidente Dilma vem, 
insistentemente, errando em suas deci-
sões, desde as gravíssimas pedaladas fi s-
cais, até os decretos não numerados que 
autorizavam gastos acima do previsto 
pelo Orçamento, e as violações das Leis 
de Diretrizes Orçamentárias e de Respon-

sabilidade Fiscal.
Para 2016, fi ca uma tarefa: trabalhar 

para fazer o País andar. Precisamos for-
mular uma linha econômica que ampa-
rada em amplo e aberto debate, garanta 
uma estabilidade e permita uma previsi-
bilidade.

Passar pelo necessário ajuste fi scal 
sem colocarmos em xeque os benefícios 
sociais que contribuíram para a redução 
da desigualdade e a ascensão social de 
milhões de famílias.

Recuperado o equilíbrio econômico, 
poderemos arrumar as contas do gover-
no e restabelecer a confi ança, recuperar a 
previsibilidade, aprofundar a política de 
concessões e de parcerias público-priva-
das. Assim, retomarmos o crescimento, 
esse sim capaz de garantir e promover o 
emprego e a renda.

Mas fi ca a convicção de que somente 
um novo governo será capaz de resgatar a 
credibilidade que o País perdeu e devol-
ver aos brasileiros a confi ança no próprio 
futuro.

Arnaldo Jardim é deputado federal 
licenciado (PPS-SP) e secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2016
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no 
Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição 
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o  
art. 605 da CLT, vêm CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel 
rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, 
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, 
alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de 
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2016, devida por força do 
Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, 
impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2016, em qualquer estabelecimento integrante 
do sistema nacional de compensação bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical 
Rural - CSR, até a data do vencimento (31 de janeiro de 2016), constituirá o produtor rural em 
mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 
da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas 
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados  
nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393,  
de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. 
Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o 
contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou 
Pecuária do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, 
podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA:  
www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa contra a cobrança da 
Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, 
Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu 
Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema  
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas 
Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 14 de Dezembro de 2015
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação

A história de um povo é contada 
diariamente em jornais e documen-
tos. E para garantir este acervo para 
futuras gerações, o Museu Histórico 
Aloísio de Almeida iniciou a primeira 
etapa no projeto de preservação de do-
cumentos e jornais históricos.

“Equipes trabalham na instalação 
de uma mesa de higienização. A ex-
pectativa é que, no início de janeiro, 
mais de 70 mil páginas passem pelo 
processo que deve durar no mínimo 
dois meses”, ressalta o diretor de Cul-
tura, Abel Ziviane.

Por meio de recursos do Proac, 
uma equipe técnica especializada re-
alizará a higienização, reparos, inven-
tário, catalogação, acondicionamento, 
climatização, digitalização e disponi-
bilização on line de todos os jornais da 
hemeroteca.

“O projeto garante a criação de um 
banco de dados riquíssimo para con-
sultas e estudos, além de garantir a 
preservação de documentos importan-
tes que serão arquivados de maneira 
adequada”, declara Ziviane.

Museu Histórico inicia projeto de preservação de jornais e documentos 
Objetivo é preservar mais de 70 mil páginas

 Após a notifi cação de todos 
os proprietários, a Prefeitura de 
Jaboticabal espera a limpeza e 

Proprietários têm 30 dias para limpar terrenos após notifi cação
 A lista completa está no site ofi cial da Prefeitura de Jaboticabal

retirada de detritos dos terrenos 
da cidade até o dia 23 de janei-
ro. Com o vencimento do prazo, 

quem não promover a limpeza 
será multado e pagará pelo ser-
viço realizado pelas equipes da 

Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos.

 “A limpeza dos lotes é de 
responsabilidade dos proprie-
tários. Mantendo tudo organi-
zado será mais fácil controlar a 
proliferação de pragas urbanas. 
Se cada um fizer a sua parte há 
grande chance de eliminação 
de focos de dengue e, ainda, 
a cidade fica mais bonita, or-
ganizada e limpa. Espero que 
todos os proprietários façam 
a sua parte neste momento”, 
comenta o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, Vergílio 
Greggio.

 O Edital e a lista com os lo-
cais que devem ser roçados estão 
no site ofi cial da Prefeitura de 
Jaboticabal (www.jaboticabal.
sp.gov.br) e também serão fi -
xados no Paço Municipal. Para 
mais informações, o telefone de 
contato da Secretaria de Planeja-
mento é (16) 3209-3303.
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 a vida pelo outro

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido. Den-

tro de três dias, terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar assim 
que receber a graça. 

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais to-

dos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade, Vós que me concedeis 

o sublime dom de perdoar, esquecer as ofensas e até o mal que me tenham feito. A 

Vós que estais comigo em todos os instantes de minha vida, eu quero humildemen-

te agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e confi rmar mais uma vez a 

intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou a tentação 

material, com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os 

meus irmãos na perpétua Glória e Paz. Amém. 

Obrigado (a) por Vossa infi nita misericórdia!

Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)

VEREADOR VITORIO DE SIMONI E O 
DEPUTADO BALEIA ROSSI JUNTOS NA DEFESA 

PELA HEMODIÁLISE DE JABOTICABAL

O Vereador Vitório De 
Simoni  em reunião com 
o Deputado Baleia Rossi 
e Luiz Antonio Garcia Ju-
nior (Diretor do Hospital 
São Marcos de Jabotica-
bal).

Vitório pediu ao Depu-
tado Baleia que interce-

Fiscalização de som 
atende em novo telefone
A Secretaria de Planejamento informa que o telefone do setor de 

fi scalização de som e perturbação do sossego mudou. 

Quem precisar dos serviços deve ligar para:

(16) 99713 – 4026
O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias na semana.

O Senac Jaboticabal oferecerá 

nova turma do curso Operador de 

Computador, que possibilita ao alu-

no o primeiro contato com o com-

putador e o ambiente Windows. O 

objetivo é desenvolver no partici-

pante habilidades para a aplicação 

de diferentes recursos relacionados 

à estética de documentos, exercí-

cios de cálculos matemáticos em 

planilhas e criação de apresentações 

de qualidade, além de instigar uma 

melhor postura e comportamento 

no ambiente de trabalho e frente ao 

computador.

O curso também estimula os 

alunos a buscarem informações 

constantemente, explorando os prin-

cipais recursos de pesquisa e entrete-

nimento, bem como outros serviços 

de comunicação on-line. “Queremos 

que os participantes se desafi em 

no mundo tecnológico e aprendam 

a lidar com as ferramentas, afi nal, 

Tecnologia sem tabu
seja no ambiente corporativo ou na 

sociedade moderna, a internet e o 

computador estão diretamente rela-

cionados à rotina das pessoas e não 

precisam ser considerados um tabu”, 

afi rma Danilo Leal, coordenador da 

área de TI da instituição.

As inscrições já estão abertas. 

Para participar, o interessado preci-

sa ter, no mínimo, 15 anos de idade 

e o ensino fundamental 2 incomple-

to. Mais informações pelo Portal 

Senac: www.sp.senac.br/jabotica-

bal ou no telefone (16) 3209-2800.

Serviço

Operador de Computador

Data: de terça a quinta-feira, de 

16 de fevereiro a 9 de junho de 2016

Período: das 8 às 12 horas

Local: Senac Jaboticabal

Endereço: Rua 24 de Maio, nº 

831 – Centro

Informações: (16) 3209-2800 e 

www.sp.senac.br/jaboticabal

da junto ao Ministério da 
Saúde para solicitar o au-
mento do número de va-
gas para a Unidade de Di-
álise de Jaboticabal, que 
hoje atende 110 pessoas 
portadoras de Doença Re-
nal Crônica (DRC), mo-

radoras de Jaboticabal, 
Monte Alto e Guariba, 
mantidos por convênios 
particulares e pelo SUS - 
Sistema Único de Saúde.

Porém, a grande de-
manda de pacientes e a 
possibilidade do aten-

dimento ser transferido 
para a cidade de Sertão-
zinho preocupam os res-
ponsáveis pelo hospital, 
os quais buscam esforços 
junto aos vereadores para 
que o tratamento perma-
neça em Jaboticabal.
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