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Casa de Leis 
adiantou R$ 
50 mil para 
campo de 

futebol, mas 
Raul Girio 
parece que 
não queria 

aceitar

Mesmo após 
CEI, nova 

morte de bebê 
acontece na 

UPA
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Vereadores aprovam obrigatoriedade de guarda-volumes

 O Presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, Dr. Edú 
Fenerich (PPS), e o 
vereador Vitório de 
Simoni (PMDB), mos-
traram-se irritados, 
na Sessão Ordiná-
ria de segunda-feira 
(02), com o pouco 
caso demonstrado 
pelo atraso do pre-
feito Raul Girio.

 A Unidade de Pronto 
Atendimento de Jabotica-
bal - UPA voltou ao centro 
das atenções após uma 
gestante perder o bebê 
de cinco meses na quarta-
feira (27). Com dores ab-
dominais e vazamento de 
líquido amniótico, a mu-
lher recebeu atendimento 
no local e saiu diagnos-
ticada com infecção de 
urina, mas, ao chegar em 
casa, deu à luz a criança, 
que veio a óbito pouco de-
pois. Em dezembro, o re-
latório fi nal da Comissão 
Especial de Inquérito – CEI 
apontou falha no atendi-
mento a gestantes, ao não 
encaminhá-las para o Hos-
pital e Maternidade Santa 
Isabel, onde receberiam 
atendimento adequado.
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A! nal, de onde vem a dívida 
da Prefeitura?

Entenda o histórico que levou o TCE a apontar as irregularidades 
no governo do prefeito Raul Girio

Conheça o histórico da dívida em 
Jaboticabal nos últimos 20 anos

 O Jornal A GAZETA 
computou o dinheiro 
que havia no caixa da 
prefeitura e o restan-
te de restos a pagar 
deixado por cada um 
dos três prefeitos que 
conduziram o orça-
mento da prefeitura: 
Raul Girio, José Car-
los Hori e Maria Car-
lota Niero. Todos os 
dados são ofi ciais. Os 
números foram arre-
dondados para facili-
tar a leitura.

Mas o que aconteceu de 
2013 prá cá?
   Muitos fatores levaram ao 
aumento considerável da 
dívida municipal. Em 2013, 
o prefeito Raul Girio criou 
40 novos cargos de confi -
ança, para contratação de 
funcionários sem concurso 
público. De acordo com a 
Lei nº 4.390, de 13 de mar-
ço de 2013, o impacto orça-
mentário foi superior a R$ 
1,2 milhão ao ano.

E 
MAIS:
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 O jornal A GAZETA 
passou mais de 15 
dias apurando e le-
vantando dados da 
dívida da Prefeitura 
de Jaboticabal, apon-
tada pelo Tribunal de 
Contas do Estado - 
TCE, no mês passado.   
Procuramos o prefei-
to Raul Girio e os ex-
prefeitos José Carlos 
Hori e Maria Carlota 
Niero Rocha. Espe-
cialista deu a real di-
mensão do problema 
e o enorme desafi o 

que a administração 
municipal tem pela 
frente.
 A dívida não é no-
vidade, tanto que o 
próprio Tribunal de 
Contas “puxou as ore-
lhas” do prefeito Raul 
Girio por cinco vezes 
seguidas e, mesmo 
assim, ele aumentou 
em 302% a dívida da 
prefeitura. Isso tudo 
em apenas 12 meses
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Inscrições para Concurso Público 
encerram-se neste domingo

Comisssão organizadora da Festa do Quitute 
2016 receberá cadastro de ambulantes a partir 

da próxima segunda-feira, dia 9
A comemoração dos 188 
anos de Jaboticabal, que 
serão completados no 
dia 16 de julho, já está 
sendo organizada

  As  inscrições para o 
Concurso Público da Pre-
feitura de Jaboticabal e 
o Serviço de Previdên-
cia, Saúde e Assistência 
Municipal de Jaboticabal 
(Seprem), encerram-se 
no próximo domingo, 
dia 8, às 23h59  pelo site 
do Instituto Nacional de 
Desenvolvimento Educa-
cional e Capacitação (In-
dec), no endereço www.
institutoindec.com.br
A taxa da inscrição va-
ria entre R$ 40,00 e R$ 
70,00, para cada con-
curso. As vagas são para 
vários níveis de escola-
ridade. “Os interessados 
podem se inscrever até 
no domingo às 23h59 
impreterivelmente. As 
taxas podem ser pagas 
até a segunda-feira, dia 
9. Os concursos são para 
vários cargos”, destaca 
Cesar Poletti, secretário 
de Administração.  

  Os cargos para o Con-
curso da Prefeitura são: 
Ajudante de Serviços Ge-

A comissão organizado-
ra disponibiliza 45 va-
gas para ambulantes que 
queiram participar da 
Festa do Quitute 2016. O 
cadastro acontecerá de 
09/05 a 20/05, das 14h às 
16h, e será realizado jun-
to à Secretaria Municipal 
de Planejamento. O sor-
teio das barracas aconte-
cerá no dia 24/05, às 18h, 
no anfi teatro da Prefeitura 
de Jaboticabal.
 Os candidatos preenche-
rão uma fi cha de inscrição 
e deverão apresentar os 

rais, Coveiro, Servente, 
Cozinheiro, Operador de 
Máquinas Pesadas, Padei-
ro, Telefonista, Agente 
de Trânsito, Atendente 
de Farmácia, Bombei-
ro Municipal 3ª Classe, 
Inspetor de Alunos, Téc-
nico em Segurança do 
Trabalho,Professor de 
Educação Básica I, Pro-
fessor de Português, Pro-
fessor de Matemática, 
Professor de História, 
Professor de Geografi a, 
Professor de Ciências, 
Professor de Inglês, Pro-
fessor de Artes, Profes-
sor de Educação Física, 
Agente Cultural, Agente 
de Saneamento, Arqui-
teto, Educador Social, 
Fiscal Tributário, Fisiote-
rapeuta, Fonoaudiólogo, 
Nutricionista, Psicólogo, 
Terapeuta Ocupacional, 
Auditor, Médico Cardio-
logista, Médico Cirurgião 
Vascular, Médico Clínico 
Geral, Médico Dermato-
logista, Médico Endocri-
nologista, Médico Gas-
troenterologista, Médico 

seguintes documentos:
Cópias simples de CPF 
e RG; Cópia simples do 
comprovante de residên-
cia; Certidão negativa de 
débito ou positiva com 
efeito negativo;
 Comprovante de inscri-
ção municipal (Ficha de 
inscrição).
 O cadastro não será con-
cluido com a falta desta 
documentação.
 As inscrições serão indi-
viduais, condicionando 
para cada espaço apenas 
um microempreendedor.
 O sorteio obedecerá às 
seguintes condições:
a) Que resida em Jabotica-
bal;
b) Que possua no mínimo 
cinco anos de inscrição 
junto à Prefeitura de Jabo-

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

Ginecologista, Médico do 
Trabalho, Médico Plan-
tonista, Médico Neuro-
logista, Médico Oftalmo-
logista, Médico Pediatra, 
Médico Psiquiatra, Médi-
co Urologista e Médico 
Ultrassonografi sta.
 
  Os cargos para o Con-
curso do Seprem são: 
Serviços Gerais, Agente 
Administrativo, Procura-
doria Jurídica e Contabi-
lidade.
 Acesse o link e con-
fi ra o Edital completo 
para o Concurso Público 
01/2016 da Prefeitura de 
Jaboticabal:
http://www.jaboticabal.
sp.gov.br/2010/index.
php/concurso/ver/339/
c o n c u r s o - p u b l i c o -
n-01-2016- Acesse o link 
e confi ra o Edital comple-
to para o Concurso Públi-
co 01/2016 do Seprem:
http://www.jaboticabal.
sp.gov.br/2010/index.
php/concurso/ver/342/
concurso-publico-01-
2016-seprem

ticabal;
c) Quem esteja com sua 
inscrição regular;
d) Que possua no mínimo 
18 anos de idade;
 No caso de não preen-
chimento dos espaços 
públicos ou em caso de 
desistência, será dada 
oportunidade primeira-
mente aos microempre-
endedores que possuam 
menos de cinco anos de 
inscrição, obedecendo a 
ordem crescente, e, ainda 
não preenchido os espa-
ços, aos microempreende-
dores de outro município.
 No dia do sorteio os micro-
empreendedores deverão 
comparecer portando CPF, 
RG e comprovante de ins-
crição para Festa do Quitu-
te.

VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI VISITA 
NOVAMENTE AS OBRAS DAS GALERIAS 
PLUVIAIS NO BAIRRO DA APARECIDA

O VEREADOR VITÓRIO DE 
SIMONI esteve visitando 
as obras  das Galerias Plu-
viais, no bairro da Apa-
recida, sendo uma verba 
que o Vereador conquis-
tou por meio do Deputa-
do Baleia Rossi e  Vice-
Presidente Michel Temer.    
A obra deu início na Ave-
nida José da Costa, onde 
já foi concluída e dará 
continuidade na  Avenida 
Paulino Braga, trazendo 
grandes benefícios para 
aquele local, pois os mo-
radores sofrem com a 
falta de escoamento das 
aguas das chuvas. A insta-
lação dessas Galerias plu-
viais evitará enxurradas. 
“Fico muito feliz quando 
vejo uma obra sendo con-
cretizada, trazendo gran-
des benefícios ao nosso 
município, e mais ainda, 
sabendo que foi por meio 
de uma verba que con-
quistei” conclui o Verea-
dor Vitório De Simoni. 

FIQUE SABENDO

Um dia repleto de amor, ca-
rinho e mimos. No próximo 
dia 8 de maio será celebrado 
o Dia das Mães. Para come-
morar essa data especial, o 
Senac Jaboticabal preparou 
uma receita fácil e saborosa 
para os fi lhos produzirem 

Neusa Fieno   
Docente do SENAC 

Dia das Mães
para as suas mamães. A do-
cente Neusa Fieno, da área 
de gastronomia da unidade, 
ensina o passo a passo.

ESCALOPE DE FRANGO
1kg de fi lé de frango cortado 
no sentido de comprimento
250g de peito de peru
250g de queijo prato fatiado
150g de queijo gruyee em ti-
ras
2 colheres de sopa de mos-
tarda
½ xicara de água
Palito de dente
Manteiga para grelhar

Modo de fazer
Tempere os fi lés com limão, 
sal, orégano e um realçador 

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL
QUEM QUER DINHEI-
RO? – Vereadores sen-
tem difi culdade ao 
entregar cheque  de de-
volução à Prefeitura. Re-
fl exos dos tempos pré-
eleitorais.
MAIS UMA CRECHE – 
Prefeitura fi naliza obra 
de mais uma creche para 
150 crianças. Resta saber 
se os móveis serão no-
vos ou usados.  
SÓ ALEGRIA – Festa em 
homenagem ao Dia das 
Mães na Terceira Idade 

mostra que nem tudo é 
tão triste assim. Tem di-
nheiro sim.
FEITO BULE FERVEN-
DO ÁGUA – Enquanto o 
país está em ebulição, a 
Prefeitura não pára, mais 
obras sendo visitadas. 
Trabalho honesto e per-
sistente.
VARRE VARRE VAS-
SOURINHA – Vereador 
Serginho Ramos se com-
padece com o estado de 
penúria da Prefeitura e 
compra vassouras para 

os varredores que dei-
xam as ruas mais limpas.
SEM ÁGUA, SEM DÓ (II) 
– Se a água antes faltava 
em alguns bairros, agora 
é a cidade toda que sofre. 
É a seca. É a seca. Econo-
mizem.
COLOCA TINTA AÍ, 
TIO – As ruas por onde 
passará o cortejo da 
Tocha Olímpica vão ga-
nhar sinalização com 
pintura de solo ou vai 
ser tudo desbotado 
mesmo.

de sabor. Reserve.
Faça um envelope com o pei-
to de peru e os queijos. Co-
loque dentro do fi lé de fran-
go e prenda com o palito de 
dente.
Em uma frigideira antiade-
rente, grelhe os dois lados 
do fi lé na manteiga e reserve.
No mesmo recipiente da fri-
gideira, coloque a mostarda 
e a água, acerte os temperos 
e deixe apurar. Em seguida, 
jogue o molho por cima dos 
fi lés.

Sugestão para servir:
Arroz branco e salada verde.
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Gasolina na fogueira

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

P/ Maria Cappatto

A ESPERANÇA SE RENOVA EM CADA ENCARNAÇÃO

  É de verdade a crise econô-
mica que atinge toda a eco-
nomia, digo isto pois o atu-
al Governo Federal, na sua 
ilha da fantasia, parece se 
esquecer disto! A queda de 

R$ 96,6 bilhões em 2016, to-
mou decisões que agravam o 
desequilíbrio.
  Usou o ato de 1º de Maio em 
São Paulo para anunciar um 
reajuste de 9% no Bolsa Famí-
lia. O próprio secretário do 
Tesouro Nacional, Otavio La-
deira, paradoxalmente, já ti-
nha dito que a disponibilida-
de de recursos no orçamento 
não permitia um reajuste. A 
proposta de contratação de 
mais 25 mil moradias do “Mi-
nha Casa, Minha Vida -Enti-
dades”, com os movimentos 
do campo e das cidades, se-
ria louvável em um momento 
viável. Mas a realidade é que 
os pagamentos dos projetos 
em execução estão atrasa-
dos! Os já anunciados sendo 
postergados.
 Antecipam o anuncio do 

  QUEM TEM ESPERANÇA, TEM 
UM GRANDE FUTURO...                   
  Buscamos a felicidade. A en-
carnação  é a volta do espírito 
ao corpo.  Espírito e matéria: 
o primeiro é o agente ativo 
inteligente e transformador; 
o segundo  é o  elemento pas-
sivo. O ser humano  precisa 
apenas conhecer o que pode 
aproveitar e entender para  
sua evolução.
  A CADA ÉPOCA UMA VIDA 
NOVA. SOMOS TRABALHADO-
RES QUE BUSCAM VITÓRIAS, 
NO TEMPO DAS REALIZAÇOES.    
A BUSCA PELA FELICIDADE.        
  A fé, esperança e caridade 
são poderes que iluminam os 
caminhos, pela força do amor.                          
As encarnações são sucessivas 
e eternas, trazendo sempre a 
esperança de dias melhores e 
de resultados positivos, no rol 
das REALIZAÇOES.
  Para alcançarmos êxito em 

investimentos é vertiginosa, 
as demissões cada dia mais 
comuns - culminando em 
um desemprego de quase 12 
milhões de pessoas. O Brasil 
está derretendo.
 O governo Dilma afi rmou 
que seria necessário cortar 
gastos, aumentar impostos e 
ter rigorosa disciplina fi scal 
e orçamentaria para tirar o 
Brasil desta triste realidade. 
Eu acreditei e considero que 
o estrago causado pela desas-
trosa gestão somente seria – 
ou será – corrigido a partir 
de remédio amargo! Porém 
estabelece-se a incoerência, 
a presidente não ouviu o que 
ela mesma disse. Não atende 
ao que ela própria pediu.
Ao invés de segurar os gas-
tos do governo federal para 
reverter o défi cit presente de 

  Nos mundos criados por 
DEUS, seus habitantes estão 
em busca da felicidade. É a 
viagem em busca da EVO-
LUÇÃO, que cresce  na ca-
minhada pelos tempos, na 
passagem pelos mundos, 
para uma complementação 
espiritual. A trajetória apre-
senta resultados positivos 
ou negativos, tudo depende 
de cada um,  dentro dos prin-
cípios lógicos ligados  às leis 
de DEUS.                                                             

Plano Safra da agricultura 
familiar, afi rmando garantir 
recursos tanto para o progra-
ma de aquisição de alimen-
tos como para assistência 
técnica. Porém, seu próprio 
governo suspendeu o Censo 
Agropecuário de 2016 por 
falta de dinheiro e anuncia 
projeto de lei ao Congresso 
Nacional para corrigir a tabe-
la do Imposto Renda da Pes-
soa Física em 5% a partir de 
janeiro de 2017.
  Esta agonia de fi m de festa 
levou a presidente a renun-
ciar de sua alegada raciona-
lidade?
Quem pensa de forma mais 
ampla, quem tem compro-
misso com o País, sabe que 
essas medidas que podem 
parecer positivas à primei-
ra vista, são um tiro no pé.    

nossas vidas, precisamos  
nos fortalecer em conheci-
mentos  na cultura,  de ide-
ais  que somam pontos posi-
tivos.
  Os mundos são escolas para 
aprendizes das leis de DEUS, 
que querem evoluir, crescen-
do espiritualmente. Cada um  
luta para conseguir realizar 
seus sonhos e transformá-
los em realidades.
 As vidas se cruzam nos 
tempos, nos encontros, nos 
mundos criados por DEUS, 
vividos por seres em famí-
lias, nos lares abençoados 
por DEUS. Seres e animais 
criados por DEUS, em busca 
de evolução e da felicidade.
  A ciência psíquica tem por 
fi m estudar os fenômenos  
criados no UNIVERSO. O es-
pírito encarnado  sente a 
necessidade de procurar co-
nhecer as realidades espiri-

Quem vai pagar a conta é o 
contribuinte, que já vê o seu 
emprego e seu salário desa-
parecerem devido ao descon-
trole da política econômica.  
 Um espetáculo nefasto de 
busca da manutenção do po-
der a qualquer custo, de sur-
dez à voz das ruas e de indi-
ferença com o futuro.
 Dilma tem se agarrado a 
uma parte dos movimentos 
sociais como o náufrago a 
uma tábua de salvação. Am-
plia o corporativismo, esti-
mula as “soluções magicas” 
e artifi ciais, nem de longe 
cogita em reformular os pro-
gramas sociais. Mas quanto 
mais se apoia nessa tábua, 
mais afunda os próprios seg-
mentos que a tem defendi-
do. Qual pode ser o futuro 
de programas sociais em um 

FELIZ DIA DAS MÃES

Pr. Anastácio Martins

  Ser Mãe é uma grande res-
ponsabilidade e uma grande 
recompensa, enfi m é tudo de 
bom que uma mulher pode 
sonhar. Deus foi tão maravi-
lhoso que fez a mulher per-
feita e com uma capacidade 

seu coração para lhe tirar 
a sua paz e a alegria. Deus 
tem uma grande benção para 
você e nada o impedirá de 
agir na sua vida, não importa 
quanto tempo você esteja es-
perando esta graça, a Palavra 
de Deus é verdadeira e ela é 
poderosa para transformar o 
impossível no possível. Dei-
xe Deus no controle da sua 
vida, Ele sabe todas as coisas 
e nada acontece sem a per-
missão Dele. A bíblia fala so-
bre um casal chamado Zaca-
rias e Isabel que não tinham 
fi lhos porque ela era estéril, 
e ambos eram avançados em 

de gerar um ser tão impor-
tante e muito especial no 
ventre. Todas as mulheres 
recebem este dom de Deus 
em sua vida. Os fi lhos são he-
rança do Senhor e é um pre-
sente de Deus. Se você ainda 
não alcançou esta graça de 
ser mãe, não desista e nun-
ca perca a esperança porque 
para Deus nada é impossível, 
ainda que tudo em volta diz 
que não, você deve continu-
ar perseverando na oração, e 
no tempo de Deus o milagre 
vai acontecer. Não deixe os 
seus sentimentos lhe enga-
nar nem o medo entrar em 

idade. Quando Zacarias es-
tava exercendo o sacerdócio 
diante de Deus, ele entrou no 
templo para oferecer incen-
so, então um anjo do Senhor 
lhe apareceu, posto em pé, à 
direita do altar de incenso. 
Zacarias, vendo-o, turbou-se, 
e caiu temor sobre ele. Mas o 
anjo lhe disse: Zacarias, não 
tenha medo, porque a tua 
oração foi ouvida, e Isabel, 
tua mulher, dará à luz um 
fi lho, e lhe porás o nome de 
João. E terás prazer e alegria, 
e muitos se alegrarão no seu 
nascimento, porque será 
grande diante do Senhor, e 

não beberá vinho nem bebi-
da forte, e será cheio do Espí-
rito Santo, já desde o ventre 
de sua mãe. Que benção ma-
ravilhosa! Ele nunca desistiu 
de orar por sua esposa. A 
resposta veio melhor do que 
ele esperava. A benção foi 
tão grande que todos se ale-
graram. Com você não será 
diferente, o mesmo Deus que 
abençoou o ventre de Isabel, 
abençoará o seu, confi a no 
Senhor e persevere na ora-
ção. Os maridos também de-
vem orar por suas mulheres, 
como Zacarias fez por sua 
esposa Isabel. Eles devem 
seguir o exemplo dele. E com 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Sobre o tempo e as jabuticabas
  Contei meus anos e desco-
bri que terei menos tempo 
para viver daqui para frente 
do que já vivi até agora. Sin-
to-me como aquela menina 
que ganhou uma bacia de ja-
buticabas. As primeiras, ela 
chupou displicente, mas per-
cebendo que faltam poucas, 
rói o caroço.
  Já não tenho tempo para li-
dar com mediocridades.
  Não quero estar em reuni-
ões onde desfi lam egos in-
fl ados. Não tolero gabolices. 
Inquieto-me com invejosos 

procedimentos e regimentos 
internos.
  Já não tenho tempo para ad-
ministrar melindres de pes-
soas, que, apesar da idade 
cronológica, são imaturos. 
Não quero ver os ponteiros 
do relógio avançando em 
reuniões de “confrontação”, 
onde “tiramos fatos a limpo”. 
Detesto fazer acareação de 
desafetos que brigaram pelo 
majestoso cargo de secretá-
rio geral do coral, e outros 
cargos mais, que sobem na 
cabeça de MENTES VAZIAS, 

tentando destruir quem eles 
admiram, cobiçando seus lu-
gares, talentos e sorte. 
Já não tenho tempo para pro-
jetos megalomaníacos. Não 
participarei de conferências 
que estabelecem prazos fi -
xos para reverter a miséria 
do mundo.
  Não quero que me convi-
dem para eventos de um fi m 
de semana com a proposta 
de abalar o milênio. 
  Já não tenho tempo para 
reuniões intermináveis para 
discutir estatutos, normas, 

que nada fazem ao próximo 
a não ser a sí mesmas.
  Lembrei-me agora de Mário 
de Andrade que afi rmou: “as 
pessoas não debatem con-
teúdos, apenas os rótulos”. 
Meu tempo tornou-se escas-
so para debater rótulos, que-
ro a essência, minha alma 
tem pressa…
  Sem muitas jabuticabas na 
bacia, quero viver ao lado de 
gente humana, muito huma-
na; que sabe rir de seus tro-
peços, não se encanta com 
triunfos, não se considera 

eleita antes da hora, não foge 
de sua mortalidade, defende 
a dignidade dos marginali-
zados, e deseja tão somente 
andar ao lado de Deus. Cami-
nhar perto de coisas e pes-
soas de verdade, desfrutar 
desse amor absolutamente 
sem fraudes, nunca será per-
da de tempo, pois ao lado de 
pessoas que caminham com 
Deus nada será em vão, mais 
tudo será eterno.
  O essencial faz a vida valer 
a pena.

certeza Deus responderá à 
sua oração muito em breve. 
O seu sonho de ser mãe não 
está longe. Não perca a es-
perança, porque este sonho 
não vem de você, mas do co-
ração de Deus. Eu creio que o 
impossível vai acontecer na 
sua vida, em nome de Jesus. 
(Leia Lucas 1). Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo De 
Deus. Av. Benjamim Constant 
Nº 789. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com       

país sem dinheiro?
  Uma presidência que, defi -
nitivamente, abdica de go-
vernar para todos e privile-
gia relações partidárias à um 
custo altíssimo para o País. 
 Como será possível trans-
ferir renda aos mais neces-
sitados se não há, veja só, 
esta renda? Por qual motivo 
sobrecarregar o Estado com 
medidas impossíveis de se-
rem realizadas dentro da 
realidade atual brasileira? É 
desespero, é falta de com-
promisso com o desenvol-
vimento de nossa nação, é 
crueldade com nossas pers-
pectivas.
 É preciso apagar esta pos-
tura incendiária antes que o 
povo brasileiro saia chamus-
cado e o País seja reduzido a 
cinzas.

  Assim como Jesus foi até 
o fi m com Sua missão, pas-
sando por dor, sofrimento 
e cruz, também trilharemos 
esses passos.
  Jesus ressuscitou, Ele foi 
vitorioso sobre os planos da-

queles que queriam derrotá-
Lo. Assim, nós também sere-
mos vitoriosos.
  Amar a Deus é algo muito 
concreto. Jesus foi até o fi m, 
porque decidiu, não porque 
se sentia confortado e as-
sistido. Assim também de-
vemos ser, amarmos a Deus 
mais com a vontade do que 
com os sentimentos.
  Precisamos levar a sério os 
preceitos do Senhor, guardar 
Seus mandamentos e colocá-
los em prática.
 “Quem me ama observa 
meus mandamentos.” O amor 
a Deus precisa ser concreto, 
Seus mandamentos precisam 
ser levados a sério.
  O demônio tem poder sobre 
os que afastam o Senhor, de 
Seu coração e Sua vida.
 Santa Terezinha proclamou: 
“O meu nome é vontade de 
Deus”. Sejamos assim tam-
bém. Façamos a vontade 
d’Ele concretamente e assim 
O amaremos.
  Seu irmão,

 Monsenhor Jonas Abib

Amar a Deus pela vontade, 
não só com os sentimentos

De onde emana o 
amor que temos por 
Deus? Pela � rme 
decisão ou pelos 
sentimentos?

tuais, o intercambio entre o 
plano material e o espiritual, 
a mediunidade como instru-
mento de ligação na análise 
dos fenômenos, fatos  exis-
tentes e que precisam ser 
estudados e apreendidos. A 
vida além túmulo, dentro da 
sucessão de existências de 
vidas corpóreas, de uma in-
dividualidade consciente, o 
espírito humano denomina-
do reencarnação, que cons-
titui uma lei  a que estão 
sujeitos todos os  espíritos, 
sendo uma condição essen-
cial para o progresso.
  As vidas são construídas, 
para passarmos por um es-
tágio, em mundos de evolu-
ção, com a necessidade de 
aprendermos e colocarmos 
em pratica os ensinamentos  
- que  nos  levam a  vencer-
mos a ignorância. SÃO FON-
TES DE LUZES E DE AMOR.       
                                               

 Inicio estas linhas pedindo 
à Maria Santíssima, a Excelsa 
Mãe de Jesus, o Cristo Ecumê-
nico, o Divino Estadista, que 
leve aos corações humanos o 
sublime conforto do seu espí-
rito materno. É o acolhimento 
universal que faz brilhar o ele-
vado conceito de família que 
nos deve reger. E que ampare 
os povos da Terra, guiando-os 
na direção da Paz.
  Dia das Mães! Quero saudá-
las e assim homenagear as mu-
lheres, porque quem forma a 

 José de Paiva Netto � 
Jornalista, radialista e 

escritor.

Tônus divino da maternidade
pátria são elas. Algumas, que 
me dão a honra de sua leitu-
ra, podem argumentar: “Mas 
eu não sou mãe”. Não é?! Ora, 
toda mulher traz dentro de si 
o tônus divino da maternida-
de. Quantas não possuem fi -
lhos e, no entanto, suas Almas 
são preenchidas pelo amor de 
dedicar-se ao próximo ou mes-
mo a uma Obra como a Legião 
da Boa Vontade? O que é a LBV 
senão uma grande mãe?
  Mãe, família e nações
  Nenhuma instituição estável 
se sustenta e cresce sem mu-
lheres estáveis, decididas, por-
que aprenderam a sublimar os 
seus mais íntimos sofrimen-
tos, transformando-os em sig-
nifi cativas realizações em prol 
da Humanidade, segundo o 
exemplo de Maria Santíssima.
  Aqueles que querem desvalo-
rizar o sentido da família não 
sabem o que estão fazendo. 
O clã primitivo foi o primeiro 
núcleo familiar. Dele se forma-
ram as comunidades e surgiu a 
sociedade. Como querer o for-
talecimento das nações se não 
respeitarmos as famílias?
  paivanetto@lbv.org.br
  www.boavontade.com

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

CONHEÇA RAFAEL SOLEIRA

  A beleza dessa semana é 
desenhada em exatamen-
te 2 metros de altura e 
os detalhes que chamam 
mais atenção são: talen-
to, charme, simpatia e 
um par de olhos esverde-
ados.
 O garotão é natural da 
cidade de Pirangi/SP, 
tem 22 anos de idade, é 
do signo de Peixes, tem 
descendência italiana e 
concilia sua vida em três 
seguimentos: Jogador de 
basquete atleta (pivô), es-
tudante de Educação Fí-
sica e modelo nas horas 

vagas. O shape do rapaz 
e o progresso na carreira 
são resultado de muita 
dedicação.
 Rafael pretende seguir e 
crescer muito na carreira 
de atleta e é uma grande 
promessa e tem tudo para 
brilhar na profi ssão.
 Fiquem de olhe neste 
nome!
Foto:Ewerton Carreira
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GAZETA 
ESPORTES

Basquete Feminino da FAE Jaboticabal conquista 
mais uma vitória no Campeonato da Liga 
Regional de Basquete de Ribeirão Preto

A segunda vitória 
foi conquistada em 
apenas dois jogos. A 
equipe demonstrou 
força e competição 
do trabalho 
realizado na base.

  A equipe adulto feminino 
de basquete FAE Jaboticabal 
conquista a segunda vitória 
em duas partidas realizadas 
no Campeonato da Liga Re-
gional de Basquete de Ribei-
rão Preto. A primeira foi fren-
te à equipe de Sertãozinho e, 
no último fi nal de semana, na 
quadra do Clube Recreativa 
em Ribeirão Preto, conquis-
tou mais uma vitória frente 
à equipe do Ipanema Clube.
  A comissão técnica respon-
sável pela FAE Jaboticabal foi 
composta pelo técnico João 
Pifer e a assistente técnica  
Luiza Lemos, que realizaram 

um excelente trabalho, con-
quistando mais uma vitória 
importante e novamente fora 
de casa, o que demonstra a 
força e a união das atletas de 
Jaboticabal na competição.
  O resultado da partida foi 
Ipanema Clube - Ribeirão 
Preto 52 X 67 FAE Jabotica-
bal. Equipe de Jaboticabal 
foi composta por Lucimara, 
Lorrayne, Letícia, Jackeline, 
Tammy, Júlia, Thaiane, Ni-
cole, Isabela, Thais Vianna e 
Thais Soares, a cestinha da 
partida com 23 pontos ano-
tados.
  Segundo João Pifer, a equipe 
adulto  de Jaboticabal conta 
com as atletas mais expe-
rientes e atletas da equipe 
sub-15 e 16 (base), reveladas 
nas escolinhas de iniciação 
da modalidade divididos nos 
bairros em vários núcleos, 
contando com o excelente 
trabalho dos profi ssionais 
de educação física,  Nayhara 

Servidone, Lucimara Silva, 
Luiza Lemos, Lino Amâncio e 
João Pifer .
  “Além deste trabalho que é 
realizado há décadas, pelo 
terceiro ano consecutivo 
foi renovada a parceria en-
tre Prefeitura de Jabotica-
bal e SESI-SP, com o Projeto 
Atleta do Futuro (PAF), de-
senvolvido na modalidade 
de basquete masculino e 
feminino e atletismo mas-
culino e feminino dos 7 aos 
15 anos, envolvendo apro-
ximadamente 300 alunos 
que são avaliados e orienta-
dos nas escolas municipais. 
Vale ressaltar que o SESI-SP 
aponta Jaboticabal em re-
lação ao desenvolvimento, 
execução e organização  do 
Projeto citado como um dos 
melhores da região e até do 
estado de São Paulo, o que 
nos deixa muito satisfeitos 
e contentes”, fi naliza João 
Pifer.

TORNEIO  1º  DE  MAIO – 2016

O CAMPEONATO 
TRANSCORREU 
DA MELHOR 
FORMA POSSÍVEL, 
NÃO HAVENDO 
NENHUMA 
OCORRÊNCIA 
GRAVE, NEM 
RECURSOS, 
BEM COMO 
JULGAMENTOS 
QUE MERECESSEM

Campeão: CCM-A
Vice- campeão: Oxi-
quimica;
3º lugar: B. Tobace;
4º lugar: Coplana/S.
Esperança;
Artilheiro:  Ernane F. 
Melquiades.
Goleiro menos va-
zado: Adílio Araujo 
(CCM-A).
Nº de equipes partici-

pantes: 16
Nº de atletas partici-
pantes: 250
Nº de cartões amare-
los: 83
Nº de cartões verme-
lhos: 08
Média de gols por 
partida: 2,6  
Total de gols: 84
Litros de leite  arreca-
dados: 131 litros.

PROGRAMAÇÃO da FAE
Modalidade: Vôlei Femini-
no
Categoria: Sub 14 Feminino
Professor responsável: 
Everton Capitaneo
Campeonato:Campeonato 
Estadual de Vôlei APV-2016
Data: 07/05/2016, às 11h
Local: Ginásio de Esportes 
Municipal Champanhá
Cidade: França 
Jogo: Associação Francana 
de Vôlei x FAE Jaboticabal
Modalidade: Bocha 
Categoria: Adulto Masculi-
no
Campeonato: 23ª Copa Ara-
raquara de Bocha – 2016

Data: 05/05;2016, às 19h45
Local: Associação dos Fun-
cionários da Unesp
Cidade: Jaboticabal 
Jogo: Jaboticabal x Gavião 
Peixoto
Modalidade: Malha
Categoria: Adulto Masculi-
no Livre 

Campeonato: Campeonato 
Regional de Malha – 2016
Data: 08/05/2016, às 9h
Local: Cancha de Malha da 
Associação dos Funcioná-
rios da Unesp
Cidade: Jaboticabal
Jogo: FAE Jaboticabal x Pa-
lestra São Carlos

THOMAZINHO

Vazamento de esgoto coloca em risco 
captação de água

Por Alexandre Rocha
  Um vazamento de 
esgoto no bairro Vale 
do Sol pode trazer ris-
cos para a captação de 
água em Jaboticabal.  
Isso porque a região é 
Zona de Alta Permeabi-
lidade (ZAP) e fi ca pró-

xima a uma captação 
de água. Segundo mo-
radores, o vazamento 
acontece há quase três 
meses.
  O Técnico em Meio 
Ambiente, Ricardo Mi-
ciano, esteve no local 
e prevê que o proble-

ma pode se agravar. 
“De alguma maneira 
esse esgoto está per-
colando o solo e ele 
pode estar se mistu-
rando ao lençol freáti-
co. É um grande peri-
go para a captação de 
água para o municí-

pio”, disse.
  Miciano ainda afir-
ma que o caso precisa 
ser visto com urgên-
cia para que a situa-
ção não se agrave ain-
da mais. “Isso precisa 
ser visto o quanto an-
tes. Próximo do local 

existe a captação de 
água da estiva e cerca 
de 3 mil pessoas são 
beneficiadas”, con-
cluiu.
  Questionada sobre o 
assunto, a assessoria de 
comunicação não res-
pondeu à reportagem 

do Jornal A GAZETA até 
o fechamento desta edi-
ção.
  Acesse facebook.com/
jornalagazetajabotica-
bal e assista ao vídeo 
gravado no local pelo 
técnico em Meio Am-
biente.

MISS JABOTICABAL NA FINAL DO 
MISS SÃO PAULO 2016

  Pelo segundo ano con-
secutivo Jaboticabal está 
entre as 30 mulheres mais 
belas do Estado de São 
Paulo.
 Giovana Nolasco Gian-
grecco de 25 anos, eleita 
em dezembro Miss Jabo-
ticabal com a realização 
da PHPMODELS, hoje se 

encontra sendo uma das 
mulheres mais bonitas do 
estado de Sao Paulo, onde 
disputará o título de Miss 
São Paulo 2016 no dia 28 
de maio ao vivo pela Band.
  A bela Miss vem sendo 
assessorada pela agência 
qual realizou o evento mu-
nicipal e promete grandes 

novidades, trazendo mais 
uma vez aquela chance de 
trazer a coroa para nossa 
cidade. Um verdadeiro Or-
gulho para Jaboticabal.
 Vamos apoiar e torcer 
por nossa Miss Jabotica-
bal Giovana Nolasco Gian-
grecco No Miss São Paulo 
2016.

com 
preensão e conquistas. Parabéns!

Basquete 
Feminino 
conquista mais 
uma vitória no 
Campeonato da 
Liga Regional 
de Basquete
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GENTE ESPECIAL
Helena 
Santos

ANIVERSARIANTES

Mulher de fi bra
Por Alexandre Rocha
 Filha do torneiro mecânico 
Roberto e da empregada do-
méstica Zulmira, Sylvia Helena 
Santos herdou dos pais algo que 
dinheiro nenhum compra: o 
caráter. Sempre leal aos seus e 
dedicada à família, ela cumpre 
o que foi lhe ensinado e passa os 
valores para as & lhas.
  Sylvia tem 52 anos e é agente de 
saúde há cinco. Antes, trabalhou 
como empregada doméstica, du-
rante dez anos. Seus pais foram 
referência para ela, que precisou 
criar as três & lhas sozinha. “Eles 

eram pessoas justas e honestas.  
O que eles passavam para mim 
eu passei para elas. Valeu a pena 
até agora”, fala a mãe de Danieli, 
Ana Carolina e Vitória.
 A escolha por ser agente de 
saúde também teve in+ uência 
familiar. Sylvia nunca havia 
imaginado trabalhar na área.  
A enfermidade de sua mãe foi 
o combustível para a escolha. 
“Minha irmã e eu sofremos 
demais, pois nos deparávamos 
com a burocracia da saúde pú-
blica. Não tínhamos caminho, 
ajuda ou orientação. No dia que 

eu recebi a notícia que eu tinha 
passado e iria ser agente comu-
nitária, foi pela minha mãe. Eu 
não ia deixar nenhum paciente 
assistido por mim passar o que 
eu passei com ela”, conta.
 Cinco anos depois ela pode 
dizer que conseguiu colocar 
em prática o que pretendia. De 
lá prá cá, Sylvia fez amizades, 
ajudou muitas pessoas com o 
seu trabalho e se tornou mais 
humilde. Sua dedicação com 
o próximo faz dela “gente es-
pecial”, pois foi nos momentos 
mais difíceis que ela percebeu 

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

Locução: Bala de Prata
Autor: Rubens Fumincelli
 
A madrugada é compa-
nheira...
Dos grandes apaixona-
dos.
Mesmo que o coração... 
Tenha sido desprezado,
Traz lembrança e revive 
o nosso  passado.
De tudo que realizamos 
juntos,
Onde você dizia que eu 
era o seu eterno amado.
Ooo, vichiii, vichiii, vi-
chee!!!

que havia muita gente precisan-
do de sua ajuda. 
  O aprendizado que & ca? A de-
dicação e a importância de ser 
uma pessoa melhor. “Se você 
não tiver amor, não gostar de 
gente, não dá para trabalhar na 
área da saúde”, a& rma.
  Sylvia não planeja o futuro, 
apenas deseja sucesso às suas & -
lhas. Para ela, continuar fazen-
do a diferença e ver as herdeiras 
colhendo bons frutos será o su-
& ciente.  “Meu sonho é ver mi-
nhas & lhas formadas, que elas 
vivam e sejam felizes”, concluiu.

Zé Mário, desejamos novas conquistas e a se-
renidade de realizações. Parabéns pelo seu Ani-
versário dia 11/05.

Renato Bochechinha... comemore este dia 07 
com o tesouro brilhante da paz, do amor, com-
preensão e conquistas. Parabéns!

Flávio Fogaça de Freitas... ótimas vibrações 
de luz, repletas de agradáveos surpresas nesta 
sua feliz existência. PARABÉNS PELO DIA 12.

Cesinha Gerbasi... harmonia, bondade, ges-
tos solidários e um futuro brilhante e promissor. 
FELICIDADES PELO DIA 09/05.

Parabenizamos Maria Cappatto pela come-
moração do seu aniversário a transcorrer no dia 
08 de Maio. Felicitamos Rafaela Cappatto pelo 
aniversário que ocorreu dia 28 de abril. FELI-
CIDADES!
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se 
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o 
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S) 
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do 
Decreto-Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 
14/03/90, a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que 
oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 
(vinte) dias contados de 30/04/2016 para purgar(em) o débito e evitar(em) a 
execução extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-
se à agência da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em 
qualquer dia útil em horário bancário. 
 
Contrato: 8.0313.6080961-1 - SED: 30460/2016 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PROVINCIA 
DEVEDOR(ES): MARCOS BENEDITO PEREIRA DE CASTRO, BRASILEIRO, VIÚVO, 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CPF: 605.193.208-91, RG: 8.609.259-SSP/SP. Imóvel 
sito à: RUA IZIDORO GARCIA, Nº 340, LOTE 15, DA QUADRA 14 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL JABOTICABAL - JABOTICABAL/SP.  
 

São Paulo, 30/04/2016. 
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

Agente Fiduciário 
 

30/04/2016, 07 e 14/05/2016 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL

FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA

Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1001355-09.2015.8.26.0291
Classe: Assunto: Arresto - Medida Cautelar
Requerente: Mauro Dal Secco de Oliveira e outro
Requerido: Mb1 Incorporadora e Construtora Spe Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.

PROCESSO Nº 1001355-09.2015.8.26.0291 - 3127/2015 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Mb1 Incorporadora e Construtora Spe Ltda, Rodovia SP 
328 km 310 casa 03 numero 01, 1.077, Condominio Residencial Firenze - CEP 
14110-000, Bonfi m Paulista-SP, CNPJ 17.378.762/0001-29, que lhe foi pro-
posta uma ação de Arresto por parte de Mauro Dal Secco de Oliveira e outro, 
alegando em síntese: A requerente em 29.10.2015 entrou com ação de rescisão 
de contrato, face o inadimplemento contratual por parte da requerida, que injus-
tifi cadamente paralisou as obras em dezembro de 2014. Preço total avençado: 
R$ 146.312,60. Valor pago pelos requerentes: R$ 27.799,39 e o restante parce-
lado. A requerida encerrou suas atividades no escritório comercial motivo que 
ensejou a presente ação como forma de garantia. Requer seja deferida a medida 
cautelar de arresto com imediato bloqueio do bem imóvel de matrícula 43.646 
do CRI de Jaboticabal ou averbação na matrícula da presente ação. Dá à causa 
o valor de R$ 5.000,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 5 dias, que fl uirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 02 de maio de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i l

ib
er

ad
o 

no
s 

au
to

s 
em

 0
2/

05
/2

01
6 

às
 1

7:
12

, é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 A

L
E

X
A

N
D

R
E

 G
O

N
Z

A
G

A
 B

A
PT

IS
TA

 D
O

S 
SA

N
T

O
S

Pa
ra

 c
on

fe
ri

r o
 o

ri
gi

na
l, 

ac
es

se
 o

 s
ite

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/e

sa
j, 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 1

00
13

55
-0

9.
20

15
.8

.2
6.

02
91

 e
 c

ód
ig

o 
5A

01
3F

.

PAMELA DA SILVA VICENTE - ME, torna público que re-
cebeu da CETESB de forma concomitante as Licenças Prévia e 
de Instalação nº 52000554 e solicitou a Licença de Operação para 
a atividade de Jateamento de Granalhas Serviços de, sito à RUA 
PEDRO MESQUITA CAMBUY, 172, DIST. IND. ALFREDO M. 
BERTONI - Pitangueiras/SP.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A CONRADO 
HONORATO DE MORAIS

(Prenotação 149.758 de 03/03/2016)

               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 Conrado Honorato de Morais, RG 
nº 32.896.450-5-SSP/SP, CPF nº 220.846.028/66, brasileiro, sol-
teiro, maior, gerente de operações, residente e domiciliado nesta 
cidade, na Rua Floriano Peixoto, número 1.200, apartamento 203 
(qualifi cação que consta da matrícula do imóvel), que nos termos 
do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Banco Bra-
desco S/A, credor fi duciário da Cédula de Crédito Bancário Cré-
dito Pessoal nº 237/0394/28072014-01, garantida pela alienação 
fi duciária, registrada sob nº 01 na matrícula nº 45.124, que grava 
o prédio de uso comercial, situado na Rua Minervino de Campos 
Pedroso, número 271, Parque Industrial Carlos Tonanni, nes-
ta cidade, vem lhe notifi car para cumprimento das obrigações 
contratuais principais e acessórias relativas ao pagamento das 
parcelas vencidas apurado pelo credor até o dia 25/02/2016, no 
valor total de R$33.891,90 (trinta e três mil, oitocentos e noventa 
e um reais e noventa centavos), sujeito à atualização monetária, 
aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) 
no prazo desta intimação.

                       Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/
SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de 
Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do débi-
to acima mencionado e mais o valor de R$440,02 (quatrocentos 
e quarenta reais e dois centavos), referente as custas com a notifi -
cação extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 
contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado ga-
rante ao credor fi duciário o direito de consolidação da proprie-
dade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 
9.514/97, de forma que, com este ato, perde V.Sª. a propriedade 
do imóvel em favor do Banco Bradesco S/A.

                       Para conhecimento dos interessados e para que 
não aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será 
publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jabo-
ticabal, 04 de maio de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do 
Ofi cial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
            

 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A HÉLIO NOSRALLA 
JÚNIOR e LÚCIA HELENA SONCINO NOSRALLA

(Prenotação 150.027 de 22/03/2016)

               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 Hélio Nosralla Júnior, RG 
nº 6.027.259-SSP/SP, CPF nº 745.217.488/72, advogado, e sua 
mulher Lúcia Helena Soncino Nosralla, RG nº 8.867.259-SSP/
SP, CPF nº 979.615.908/20, empresária, residentes e domici-
liados nesta cidade, na Rua Floriano Peixoto, número 1.113, 
centro (qualifi cação que consta da matrícula do imóvel), que 
nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento do 
Banco Bradesco S/A, credor fi duciário da Cédula de Crédito 
Bancário Crédito Pessoal nº 237/0394/16102014-01, garanti-
da pela alienação fi duciária, registrada sob nº 01 na matrícula 
nº 42.271, que grava o imóvel agrícola denominado Quinhão 
01, com área de 8,36 hectares, localizado neste município e 
comarca de Jaboticabal, vem lhes notifi car para cumprimento 
das obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao 
pagamento das parcelas vencidas apurado pelo credor até o dia 
21/03/2016, no valor total de R$88.594,00 (oitenta e oito mil, 
quinhentos e noventa e quatro reais), sujeito à atualização mo-
netária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data 
do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que 
vencer (em) no prazo desta intimação.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a compare-
cerem no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jabo-
ticabal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 
horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o paga-
mento do débito acima mencionado e mais o valor de R$309,24 
(trezentos e nove reais e vinte e quatro centavos), referente às 
custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados 
de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado 
garante ao credor fi duciário o direito de consolidação da pro-
priedade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da 
Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a 
propriedade do imóvel em favor do Banco Bradesco S/A.

                       Para conhecimento dos interessados e para que 
não aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será 
publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jabo-
ticabal, 04 de maio de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto 
do Ofi cial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
            

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

JOSÉ ROBERTO JANS, torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença de Instalação N° 52000422 para Comércio Va-
rejista de Combustiveis e Lubrifi cantes, sito à RUA EUCLIDES 
DA CUNHA, 249, Bairro X - JABOTICABAL/SP.

“VIKTA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., torna públi-
co que requereu na CETESB na forma concomitante a Licença 
Prévia e a Licença de Instalação para a atividade de Fabricação de 
Peças e Acessórios para Equipamentos de Transmissão Industrial, 
sito à Rua Alcebíades Fontes Leite, nº 151, Jardim das Rosas, 
CEP.: 14.871-750 - Jaboticabal/SP.

GUSTAVO PAVANELLI - ME torna público que recebeu da 
CETESB a Licença Prévia N° 52000432 e requereu a Licença 
de Instalação para Gás Engarrafado; Comércio Atacadista de à 
AVENIDA MANOEL MARTINS FONTES, Nº 950, LOTEA-
MENTO COLINA VERDE, JABOTICABAL/SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Albino Camillo & Filhas Ltda.-ME
FUNDAMENTO: convite nº 04/2015
OBJETO: Para manutenção do equilíbrio econômico e fi nan-

ceiro do pacto celebrado, fi ca reajustado para R$ 159,90 (cento e 
cinquenta e nove reais e noventa centavos) o valor da caixa de papel 
A4, contendo dez pacotes de quinhentas folhas cada.

O presente contrato tem um saldo de 50 (cinquenta) caixas 
de papel A4, portanto, o referido aditamento resulta em um acrésci-
mo de R$ 2.145,50 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e cin-
quenta centavos), no valor original do contrato. 

DATA DO ADITAMENTO: 25/04/2016

Oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós
Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a 

um fi lho afl ito. Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados fi lhos, pois 
são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem em teu coração, 
volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha 
vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por 
causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos 
seus fi lhos, confi o hoje a fi ta da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo 
o maligno poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não 
poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor junto a 
Teu Filho e Meu Libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. Peço-te que 
o desates para a glória de Deus, e por todo o sempre. Vós sois a minha esperança. 
Ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das 
minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade, com Cristo, das 
minhas cadeias. Ouve minha súplica. Guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro 
refúgio! Maria, Desatadora dos Nós, rogai por mim.

(F.A.S.)

CONVERSA COM JESUS
Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda minha confi ança. Vós 

sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós 
que fi zestes o paralítico andar, o morto voltar a viver e o leproso sarar. 
Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, Divino 
Amigo, como preciso alcançar de vós esta graça que espero, com muita fé 
e confi ança. Fazei, Divino Jesus Cristo, que eu a alcance, pois, necessito 
muito, por isso vos peço com muita fé (fazer o pedido com bastante fé e 
fi rmeza). A conversa convosco, meu grande Mestre, me dá ânimo e alegria 
para viver. Como gratidão, mandarei imprimir um milheiro desta oração 
e distribuirei a outros que precisam de vós, para que aprendam a Ter fé e 
confi ança em Vossa Misericórdia. Iluminai meus passos, assim como o sol 
ilumina todos os dias o amanhecer. Jesus Cristo, tenho total confi ança em 
vós e a cada dia que passa aumenta minha fé e meu amor!

Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e Glória ao Pai. (F.A.S.)

HOLLYWOOD É AQUI!
Por Alexandre Rocha
A Rua Guerino Abra-
mo Papa, no bairro São 
Roque, parece ter sido 
cenário do fi lme “Guer-
ra Civil”, onde Capitão 
América e Homem de 
Aço medem forças e cau-
sam bastante destruição. 
No asfalto há crateras 
dignas de fi lme de super-
heróis.  Pessoas que mo-
ram e trabalham na re-
gião dizem que há anos 
o asfalto tem se deterio-
rado e o número de bura-
cos diminuído, não por 
causa de manutenção, 
mas devido à junção de 
vários deles, elevando o 
estágio de precariedade 
da rua. Parte da calçada 
também está destruída e 
contribui com o cenário 
apocalíptico do local.     
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Vereadores aprovam obrigatoriedade de guarda-
volumes nas instituições bancárias de Jaboticabal

   Na sessão ordinária de 
segunda-feira (02/05), 
os vereadores aprova-
ram por unanimidade 
o substitutivo ao Pro-
jeto de Lei Ordinária 
nº 464/2016, que torna 
obrigatória a instalação 
dos guarda-volumes. 
O projeto segue para a 
sanção do prefeito Raul 
Girio e somente passará 
a valer após sua publi-
cação. Os bancos terão 
prazo de 60 dias para 
se adequar às exigên-
cias previstas.
 
 Segundo o autor do 
projeto, vereador Prof. 
João Roberto, o obje-
tivo é evitar constran-
gimentos aos clientes, 
de modo que os bancos 
ofereçam gratuitamen-
te aos seus usuários, 
um local adequado para 
a guarda de objetos 
pessoais como apare-
lhos celulares, chaves, 
capacetes, mochilas, 
entre outros. Para tan-
to, o projeto estabelece 
que os guarda-volumes 
deverão ser instalados 
em local anterior ao das 
portas com detectores 
de metal, que possuem 
travamento eletrônico; 
corresponder à deman-
da e fl uxo do local e 
ter chaves individuais 
ou sistema de seguran-
ça similar. A institui-
ção que descumprir a 

medida fi cará sujeita à 
notifi cação, com prazo 
máximo de 60 dias para 
regularização, até mul-
tas diárias no valor de 
200 UFESP’s (Unidade 
Fiscal do Estado de São 
Paulo), que em valores 
reais atuais representa 
R$ 4.710,00, uma vez 
que para o exercício de 
2016, o valor da UFESP 
está em R$ 23,55.
 
  Outras quatro proposi-
ções constantes da Or-
dem do Dia igualmente 
foram aprovadas por 
unanimidade. Confi ra 
os projetos aprovados: 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 86/2016, 
que outorga o Título 
de Cidadão Jabotica-
balense ao Dr. Marcus 
Vinícius Nascimento 
Valentin, de autoria da 
vereadora Dra. Andréa 

     o objetivo 
é evitar 
constrangimentos 
aos clientes, de 
modo que os 
bancos ofereçam 
gratuitamente aos 
seus usuários, um 
local adequado 
para a guarda de 
objetos pessoais”

As agências bancárias estabelecidas no município de Jaboticabal 
deverão oferecer o serviço de guarda-volumes a seus clientes

Delegada; Projeto de Lei 
nº 495/2016, que acres-
centa o parágrafo 4º ao 
artigo 3º da Lei nº 4.592, 
de 10 de setembro de 
2014 (“Teste da Lingui-
nha”), ditando que “o 
prazo para a realização 
de todo o trâmite, des-
de a realização do Pro-
tocolo de Avaliação do 
Frênulo da Língua até a 
respectiva cirurgia, não 
poderá exceder o pra-
zo de 90 dias, contado 

a partir da data de nas-
cimento da criança”, de 
autoria da Dra. Andréa 
Delegada; Projeto de 
Lei nº 500/2016, de au-
toria do Executivo, que 
dispõe sobre a abertura 
de um crédito adicional 
especial no valor de R$ 
52.800,00, destinado 
ao pagamento de gra-
tifi cação aos agentes e 
supervisores de saú-
de que trabalham aos 
sábados na Campanha 

Todos Juntos Contra o 
Aedes aegypti, criada 
pela Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES-SP), 
através da Resolução 
SS-9, de 15 de fevereiro 
de 2016. O valor do cré-
dito será coberto com 
recursos de transferên-
cias do Governo do Es-
tado de São Paulo, por 
meio da SES-SP, e tem 
a fi nalidade de opera-
cionalizar o Programa 
de Incentivo aos Mu-

nicípios para adesão à 
campanha. Já o Projeto 
de Lei Complementar nº 
42/2016, que altera a 
Lei Complementar nº 7, 
de 18 de dezembro de 
1992 – Código Tributá-
rio Municipal, nas par-
tes relativas ao Imposto 
Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza – ISSQN, 
de autoria do Executi-
vo, foi aprovado com 
emenda modifi cativa 
apresentada pelo verea-
dor Serginho Ramos.

APCD e Uniodonto realizam, no dia 14 de maio, campanha 
gratuita de prevenção de câncer bucal e HPV

O câncer bucal é uma doen-
ça silenciosa e grave, que 
atinge cerca de 15 mil bra-
sileiros por ano, dos quais 5 
mil acabam morrendo. Mas, 
com diagnóstico precoce, é 
possível curar até 90% dos 
pacientes. É por isso que 
a Associação Brasileira de 
Cirurgiões-dentistas (ABCD) 
realiza, no próximo sábado, 
14 de maio, em Jaboticabal, 
mais uma ação da sua cam-
panha anual Sorria para a 
Vida - Boca Saudável, Corpo 
Saudável - de prevenção de 
câncer bucal e HPV. A cam-
panha se preocupa inclusive 
com jovens, faixa etária onde 
a incidência da doença tem 
crescido de forma alarmante 
– cerca de 300% nos últimos 
10 anos - devido à infecção 
por HPV contraída por conta-
to sexual desprotegido.
Para tentar reduzir o índice 
de 5 mil brasileiros que mor-
rem a cada ano por causa de 
câncer bucal, a Associação 
Brasileira de Cirurgiões-den-
tistas (ABCD), por meio da 
APCD, realiza em Jaboticabal, 
no dia 14 de maio, a campa-
nha de prevenção de câncer 
bucal Sorria para a Vida – 
Boca Saudável, Corpo Saudá-
vel. O cirurgião-dentista é o 
profi ssional mais habilitado 
a fazer o diagnóstico preco-
ce de câncer bucal. O exame 
é gratuito, rápido, indolor e 
seguro.
O atendimento da população 
de Jaboticabal será feito por 
meio da Unidade Móvel da 
Uniodonto, estacionada na 
Praça Nove de Julho, no cen-
tro da cidade, no lado da Rua 
Barão do Rio Branco. Nesse 
local, das 9 h às 13 horas, três 
cirurgiões-dentistas e um au-
xiliar de saúde bucal, todos 
voluntários, farão os exames. 
Qualquer pessoa pode parti-
cipar, principalmente idosos, 
fumantes, usuários de próte-
ses dentárias e adolescentes. 
Além dos exames, os volun-
tários orientam a população 

e distribuem folhetos expli-
cativos.
As pessoas que apresenta-
rem alguma lesão suspeita 
serão encaminhadas para 
fazer biópsia no Centro de 
Especialidades Odontológi-
cas (CEO) da cidade. Caso o 
diagnóstico da doença seja 
confi rmado, o paciente fará 
o tratamento no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto, da 
USP.
Segundo o presidente da 
Associação Paulista de Ci-
rurgiões-dentistas (APCD) 
– Regional Jaboticabal, Mar-
co Antônio Labella, além da 
APCD e da Uniodonto, a ação 
conta também com o apoio 
da Coordenação do Serviço 
de Saúde Bucal do município 
e do Lions Club.
 
Brasil está entre os três paí-
ses com maior incidência de 
câncer bucal
A campanha foca o principal 
grupo de risco da doença, 
que são homens e mulheres 
adultos, fumantes ou que in-
gerem álcool regularmente, 
além de jovens que nunca fu-

maram ou beberam, mas que 
estão na faixa etária que tem 
apresentado grande aumen-
to de incidência de câncer 
bucal por causa de contato 
sexual intenso e desprotegi-
do, que leva à infecção pelo 
papiloma vírus (HPV), e pode 
dar origem ao câncer bucal. 
O Brasil tem a terceira maior 
incidência de câncer bucal 
do mundo, atrás apenas da 
Índia e da República Tcheca.
 
HPV: um novo inimigo e mais 
agressivo
O câncer de cabeça e pesco-
ço, antes comum em idosos 
com próteses dentárias mal 
adaptadas e homens com 
50 anos ou mais, fumantes 
e consumidores de bebidas 
alcoólicas em excesso, apre-
senta agora crescimento 
rápido de incidência entre 
pessoas mais jovens, entre 
35 e 45 anos, com hábitos 
saudáveis; não usam próte-
ses dentárias não fumam, 
não bebem ou bebem pouco. 
A questão tem gerado muita 
preocupação na área da saú-
de. Especialistas e pesquisa-
dores perceberam que, nes-

ses casos, os tumores foram 
ocasionados por um novo 
fator: o papiloma vírus, po-
pularmente conhecido como 
HPV. A falta de prevenção de 
doenças sexualmente trans-
missíveis (DST) entre essa 
faixa etária, de 35 a 45 anos, 
tem causado o aumento de 
casos de câncer de cabeça e 
pescoço como, por exemplo, 
boca, língua, garganta, farin-
ge e laringe.
 
Adolescentes na mira
A população mais jovem, 
ainda adolescente, que tem 
uma vida sexual ativa, múlti-
plos parceiros e contatos se-
xuais sem proteção, por falta 
de conscientização, também 
está no grupo de risco de 
incidência do HPV e, conse-
quentemente, de casos da 
doença.
O HPV provoca tumores es-
pecialmente na parte pos-
terior da boca (orofaringe, 
amígdalas e as áreas da base 
da língua) e, muitas vezes, 
não produz lesões visíveis 
ou descolorações, que têm 
sido historicamente os sinais 
de alerta precoce do proces-

so da doença.
“Enquanto os danos nocivos 
do tabaco exigem uma expo-
sição prolongada ao produto, 
de 15 a 30 anos para desen-
volver uma lesão canceríge-
na, o HPV age muito rapida-
mente”, alerta o presidente 
da APCD.
Estudo publicado pelo Hos-
pital A.C.Camargo na revista 
científi ca International Jour-
nal of Cancer, aponta que 
32% dos tumores de boca em 
jovens têm associação com o 
HPV.
Além disso, em amígdala, até 
80% dos casos estão associa-
dos ao vírus. Há dez anos, 
essa associação existia em 
apenas 25% dos casos, ou 
seja, houve um crescimento 
superior a 300%, números 
que justifi cam a cobertura 
da prevenção também para o 
público jovem.
A prevenção da doença é bas-
tante simples. Evitar o con-
sumo excessivo de bebidas 
alcoólicas e de tabaco, em 
qualquer uma das inúmeras 
formas comercializadas. Ou-
tro cuidado essencial e fa-
zer uso de proteção durante 
os contatos sexuais, mesmo 
que não haja relação sexual, 
um alerta importante para os 
adolescentes. Na literatura 
médico-odontológica há des-
crição de tumores canceríge-
nos de boca e pescoço causa-
dos por HPV em jovens que 
nunca tiveram relações se-
xuais. A vacinação completa 
contra o HPV é outro fator de 
prevenção muito importante.
Consultar um cirurgião-
dentista regularmente deve 
fazer parte das medidas pre-
ventivas porque esse profi s-
sional detecta precocemente 
lesões cancerígenas na boca 
e na garganta.
 
São também importantes as 
condições de ter uma ali-
mentação saudável; ter uma 
boa higiene bucal; manter 
próteses dentárias sempre 

em bom estado; evitar expo-
sição ao sol e usar protetor 
labial.
 
Prevenção e atenção aos sin-
tomas 
Independentemente da cau-
sa, os sintomas do câncer de 
cabeça e pescoço são iguais. 
A presença de nódulos nas 
vias aéreas digestivas, como 
na garganta e no pescoço, 
por mais de 15 dias, é um 
dos sinais de tumor. No caso 
das cordas vocais, os sinto-
mas são: dor, rouquidão e 
alteração da voz por mais 
de 15 dias. A presença de 
aftas na boca ou na língua e 
mau hálito também merecem 
atenção, principalmente se 
não regredirem em duas se-
manas.
O tratamento também é o 
mesmo e pode ser feito de 
três formas: cirurgia, radio-
terapia e quimioterapia. No 
entanto, os tumores ocasio-
nados por HPV são mais sen-
síveis ao tratamento radio-
terápico e têm mais chance 
de cura se comparados aos 
ocasionados pela exposição 
ao cigarro, por exemplo.
Se há alguns poucos anos a 
doença raramente atingia jo-
vens com menos de 40 anos, 
hoje o câncer bucal está apa-
recendo em pessoas cada 
vez mais novas. 
 
Realização e apoio - A cam-
panha deste ano, além da 
ABCD/FDI, tem como re-
alizadores a Associação 
Brasileira da Indústria de 
Artigos e Equipamentos 
Médicos, Odontológicos, 
Hospitalares e de Labora-
tórios (Abimo), Associação 
Paulista de Cirurgiões-den-
tistas (APCD) e Conselho 
Regional de Odontologia 
(CRO-SP). Como apoiado-
res da ação estão a Fiesp, 
Colgate, Dental Cremer, 
Abeno, ApdespBr, Sinaemo, 
FIO, FNO, CFO, IPM e Jornal 
Odonto.
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Festival João Rock abre espaço 
para novas bandas

Grupo escolhido com 
ajuda do público abrirá 
o evento que acontece 
no dia 18 de junho, em 
Ribeirão Preto (SP), no 
Parque Permanente de 
Exposições da cidade
Grupos e artistas indepen-
dentes que contemplam 
em seu repertório o rock e 
seus mais diversos subgê-
neros e ritmos parceiros 
já podem se inscrever no 
Concurso de Bandas ofi -
cial do João Rock. O even-
to, que acontece no dia 18 
junho em Ribeirão Preto 
(SP) e está com ingressos 
esgotados, abre mais um 
ano a oportunidade para 
que uma nova banda se 
apresente em um dos 
maiores festivais do país.
Para participar do concur-
so, os interessados de-
vem se inscrever através 
do site ofi cial do evento 
- https://www.joaorock.
com.br/ , de forma gratui-
ta, até o dia 01 de junho. 
Um dos requisitos é que o 
grupo tenha composições 
autorais. Também na pá-
gina do João Rock, os fãs 
poderão acessar os vídeos 
e a biografi a dos grupos 
participantes e escolher 
seu preferido. As 20 ban-
das mais votadas até o dia 
01 de junho, seguem para 
a segunda fase do concur-
so, que contará com a ava-
liação de uma comissão 

julgadora para selecionar 
os quatro fi nalistas. O 
vencedor será escolhido 
após uma audição presen-
cial com os jurados.
A banda campeã será 
anunciada na semana que 
antecede o evento, e abri-
rá a programação musical 
da 15ª edição do Festival 
tocando no mesmo pal-
co que Dado Vila Lobos e 
Marcelo Bonfá Legião Ur-
bana XXX Anos, Natiruts, 
Planet Hemp, Nando Reis, 
Criolo e convidados, Para-
lamas do Sucesso, Nação 
Zumbi e Black Alien. 
Edições anteriores
O João Rock nesses 15 
anos abriu espaço para 
bandas independentes de 
diversos estados do Bra-
sil. Nos últimos 04 anos, 
foram mais de 2500 ban-
das inscritas e mais de 
280 mil votos on line, pas-
sando pelo palco principal 
do festival: Dias de Truta 
(2012), Venosa (2013), Sr. 
Samba (2014) e Samanah 
(2015). Para Thales Men-

des, vocalista da banda 
vencedora do ano pas-
sado, a participação no 
concurso contribuiu para 
o sucesso da carreira do 
grupo e com o aumento 
no número de shows. “Te-
mos orgulho em dizer que 
fomos a banda vencedora 
do concurso do João Rock 
de 2015, o respeito pelo 
nosso trabalho aumentou. 
A experiência foi incrível, 
conseguimos mostrar um 
pouco do nosso repertó-
rio para um público que 
ama o gênero e em um 
dos maiores festivais do 
país, no mesmo palco que 
os nossos ídolos”, conta.
Festival João Rock 2016
Data: 18 de junho
Local: Parque Permanente 
de Exposições de Ribeirão 
Preto - SP
Palco João Rock: Natiruts, 
Nação Zumbi, Criolo e 
convidados, Paralamas do 
Sucesso, Dado Vila Lobos 
e Marcelo Bonfá Legião 
Urbana XXX Anos, Nando 
Reis, Planet Hemp, Black 
Alien e banda vencedora 
do concurso.
Palco 2002: Ira!, CPM22, 
Titãs e Cidade Negra.
Palco Fortalecendo a 
Cena: Marrero, Dona Cis-
lene, Supercombo, Scale-
ne e Far From Alaska.
Legenda: Samanah foi a 
vencedora do Concurso 
de bandas e abriu a edi-
ção de 2015 do Festival - 
divulgação

PALESTRA NA AREA DE JABOTICABAL 
 Tema Principal: COMO 
NEGOCIAR E VENDER 
SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA, ARQUITETURA 
E AGRONOMIA, com o 
palestrante ENGENHEI-
RO ÊNIO PADILHA.  Um 
curso dinâmico e que 
teve por objetivo dar 
aos participantes no-
ções básicas sobre ma-
rketing, comunicação 
com o mercado, técni-
cas e recursos de ven-
das bem como suas 
aplicações aos casos 
específi cos da presta-
ção de serviços de En-
genharia, de Arquite-
tura e de Agronomia.  
Trata-se de um curso 
de informação concen-
trada, concebido para 
ser apresentado em 
platéias de 50 a 70 par-
ticipantes. Nele os par-
ticipantes entenderam 
a necessidade e a utili-
dade de alguns conhe-
cimentos e habilidades 
fundamentais para ne-
gociação e venda dos 
serviços em questão, 
além de desenvolver 
a capacidade de argu-
mentação efi caz, prin-

cipal recurso de vendas 
para Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia. 
  Este curso foi desen-
volvido a partir da 
experiência do pales-
trante, primeiro como 
empresário (negocian-
do e vendendo serviços 
de Engenharia Elétri-
ca) durante 12 anos, à 
frente da Trifase Enge-
nharia Elétrica. Depois, 
como palestrante, ten-
do estado em mais de 
120 cidades de 26 esta-
dos brasileiros.
PROGRAMA DO CURSO
1. Vender Serviços x 
Vender Mercadorias
  As diferenças fun-
damentais entre mer-
cadorias e serviços 
(Intangibilidade, Inse-
parabilidade, Variabili-
dade, Inarmazenabili-
dade, Improtegibilidade, 
Precifi cação diferencia-
da) bem como as im-
plicações disso para o 
processo de venda do 
produto;
2. Por que vender Servi-
ços de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia 
é tão complicado?

  As características par-
ticulares de serviços 
de Engenharia e de Ar-
quitetura que tornam a 
negociação mais com-
plexa;
  Como superar esses 
obstáculos;
  Como vencer resistên-
cias e alterar a percep-
ção do cliente sobre o 
produto;
3. Fundamentos de Um 
Bom Vendedor (enge-
nheiro, arquiteto ou 
agrônomo);
  Pequenos e grandes 
detalhes que fazem di-
ferença na hora da ne-
gociação.
4. Os principais obstá-
culos e armadilhas da 
Negociação;
  Os principais proble-
mas enfrentados pelos 
profi ssionais durante o 
processo de negociação 
e venda dos seus pro-
dutos;
  A questão do preço. 
Por que os clientes se 
preocupam tanto com o 
preço. Como enfrentar 
(e superar) esse obstá-
culos.
5. Orçamento, Negocia-

ção e Contrato;
  As múltiplas utilida-
des de um Orçamento;
  A forma de apresenta-
ção de um Orçamento;
  O Conteúdo básico de 
um orçamento efi ciente;
 Como transformar 
um orçamento em um 
contrato (as principais 
diferenças entre orça-
mento e contrato).
6. Técnicas e Recursos
 Vinte sugestões de téc-

nicas e recursos que 
podem funcionar na 
hora da negociação de 
um serviço de Engenha-
ria, Arquitetura e Agro-
nomia.
Com realização da As-
sociação Regional de 
Engenharia - AREA, a 
palestra aconteceu no 
auditório social da enti-
dade, nos dias  03 e 04 
de maio às l8:30h e no 
encerramento do curso 

foi oferecido Avaliação 
do Curso pelos parti-
cipantes e Conclusões 
Finais. 
  É mais uma atitude be-
néfi ca e louvável, propor-
cionada aos profi ssionais 
da área e convidados, 
que merece elogios inú-
meros, o Presidente da 
AREA IUGHETTI, se pre-
ocupando em oferecer 
sempre o melhor, com 
extrema qualidade. 
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Pouco caso para receber verba gera 
mal-estar entre Prefeitura e Câmara de 

vereadores de Jaboticabal

Por Alexandre Rocha
  O Presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal, Dr. Edú Fenerich 
(PPS), e o vereador Vi-
tório de Simoni (PMDB), 
mostraram-se irritados, 
na Sessão Ordinária de 
segunda-feira (02), com 
o pouco caso demons-
trado pelo atraso do 
prefeito Raul Girio para 
receber um repasse de 
R$ 50 mil feito pela 
Casa de Leis à Prefeitu-
ra. O valor deverá ser 
investido no Campo do 
Jardim das Rosas, que 
receberá jogos do Jabo-
ticabal Atlético.
  Representantes do clu-
be solicitaram a ajuda 
de Vitório para fazer al-
guns ajustes no campo 
antes do início da Liga 
de Futebol Paulista, que 
acontece no dia 14 de 
maio, contra o Guariba.    
O vereador comunicou 
o presidente do Legisla-
tivo, que, após análise, 
decidiu pelo adianta-
mento de um repasse 
de R$ 50 mil à prefeitu-

Casa de Leis adiantou R$ 50 mil para campo de futebol, mas Raul Girio parece que não queria aceitar

     Não estou 
lembrado de 
ter presenciado 
uma situação 
parecida...

ra para realizar as me-
lhorias no local.
 Entretanto, o pouco 
caso para receber a ver-
ba irritou os edís. “Esse 
cheque estava pronto 
desde o dia 7 de abril, 
aguardando a marcação 
de audiência com o pre-
feito municipal e foi en-
tregue hoje, dia 2”, afi r-
mou Fenerich. “Quero 
deixar claro que demo-
rou quase um mês, qua-
se no começo do cam-
peonato”, completou.
 Vitório criticou du-
ramente a atitude de 
Raul Girio e lamentou 
o ocorrido.  “Não estou 
lembrado de ter pre-
senciado uma situação 
parecida. Um prefeito 
se negar a receber um 
dinheiro devolvido pela 

Mesmo após CEI, nova morte de bebê 
acontece na UPA

Comissão Especial de Inquérito apontou falha no atendimento a gestantes, em dezembro; 
problema volta a ocorrer com grávida que perdeu bebê

Por Alexandre Rocha
 A Unidade de Pronto 
Atendimento de Jabo-
ticabal - UPA voltou ao 
centro das atenções 
após uma gestante per-
der o bebê de cinco me-
ses na quarta-feira (27). 
Com dores abdominais 
e vazamento de líquido 
amniótico, a mulher re-
cebeu atendimento no 
local e saiu diagnosti-
cada com infecção de 
urina, mas, ao chegar 
em casa, deu à luz a 
criança, que veio a óbi-
to pouco depois. Em de-
zembro, o relatório fi nal 

da Comissão Especial de 
Inquérito – CEI apontou 
falha no atendimento a 
gestantes, ao não enca-
minhá-las para o Hospi-
tal e Maternidade Santa 
Isabel, onde receberiam 
atendimento adequado.
  Em maio de 2015, a 
Câmara de Jaboticabal 
instaurava uma CEI para 
investigar possíveis ir-
regularidades na UPA. 
Após seis meses, 15 fa-
lhas foram apontadas 
no relatório fi nal, entre 
elas, a “ausência de en-
caminhamento de pa-
cientes gestantes, nos 

casos que requerem, 
para o plantão de obs-
tetrícia da maternidade 
Santa Isabel”. O relatório 
foi encaminhado para o 
Ministério Público, Con-
selho Regional de Medi-
cina e Prefeitura do mu-
nicípio. 
 Enquanto o MP apura 
o caso sob sigilo, a UPA 
parece usar o mesmo 
método de atendimen-
to, ignorando os aponta-
mentos feitos pela CEI. 
Para o vereador João 
Roberto da Silva (PT), 
criador e presidente da 
comissão, o momento 

é de inconformismo ao 
ver a história se repetin-
do. “Com todo histórico 
que temos em Jabotica-
bal, com a instauração 
da CEI e recomendações 
que fi zemos, os admi-
nistradores não enxer-
gam. São vidas que es-
tão sendo colocadas em 
jogo”, afi rma.
 O vereador lembra que 
a comissão foi instaura-
da após a morte de duas 
mulheres (uma delas 
gestante), num espaço 
curto de tempo, sendo 
que o maior problema 
foi a reincidência de 

Câmara Municipal para 
fazer uma benfeitoria 
para o próprio municí-
pio. Pior que isso, ainda 

orienta o seu primeiro 
escalão de governo para 
não participar da entre-
ga”, reclamou o edil, su-

gerindo um boicote do 
chefe do Executivo.
 Questionada sobre o as-
sunto, a assessoria de co-

municação da prefeitura 
não respondeu ao Jornal 
A GAZETA até o fecha-
mento desta edição.

atendimentos e a falta 
de encaminhamento da 
gestante à maternidade. 
“No meu ponto de vista 
é uma falha, mas isso é 
orientação da Secretaria 
de Saúde. Nós temos o 
privilégio de ter o aten-
dimento especializado 
pelo SUS, no Santa Isa-
bel, então, como são ca-
sos que requer cuidado 
como esse (gravidez), 
o médico não tem nem 
que colocar a mão na 
paciente, já tem que en-
caminhar para lá (hospi-
tal). Insistem em fazer o 
atendimento da gestan-

te alí e acontece isso”, 
disse, se referindo ao 
caso da última semana.
 Ele fi naliza afi rmando 
que os acontecimentos 
recentes devem ser pu-
nidos e acredita que a 
situação poderia ser di-
ferente. “Vamos supor 
que esse caso fosse um 
aborto natural, ele iria 
acontecer mesmo, mas 
ela iria estar assistida na 
maternidade. Com cer-
teza seria muito menos 
traumático”, concluiu.
 Questionada sobre o 
assunto, a assessoria 
de comunicação da Pre-
feitura não respondeu à 
reportagem do jornal A 
GAZETA até o fechamen-
to desta edição.
 Duas mortes
 A CEI foi criada após 
muita reclamação popu-
lar e seguida pelas mor-
tes de Daniela Apareci-
da Faria, de 27 anos, e 
Saralice Piason Ferreira 
Tavares, de 24. Ambas 
foram atendidas na uni-
dade de saúde antes de 
morrerem. 
 Daniela sentia dores 
abdominais e teria sido 
liberada após ser medi-
cada. No dia seguinte 
voltou à UPA, onde pas-
sou pelo mesmo proce-
dimento.   Apenas no 
terceiro dia foi encami-
nhada para a UTI, mas já 
era tarde. Ela estava grá-
vida de seis meses.
 Saralice esteve na uni-
dade com os mesmos 
sintomas, teria sido me-
dicada e diagnosticada 
como gastrite, mas no 
dia seguinte se sentiu 
mal novamente, voltou 
à UPA, mas morreu no 
local.
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A  nal, de onde vem a dívida da Prefeitura?
Entenda o histórico que levou o TCE a apontar as irregularidades 

no governo do prefeito Raul Girio
  O jornal A GAZETA passou mais de 15 dias apu-
rando e levantando dados da dívida da Prefeitura 
de Jaboticabal, apontada pelo Tribunal de Contas 
do Estado - TCE, no mês passado. Procuramos o 
prefeito Raul Girio e os ex-prefeitos José Carlos 
Hori e Maria Carlota Niero Rocha. Especialista deu 
a real dimensão do problema e o enorme desafi o 
que a administração municipal tem pela frente.
  A dívida não é novidade, tanto que o próprio 
Tribunal de Contas “puxou as orelhas” do prefei-
to Raul Girio por cinco vezes seguidas e, mesmo 
assim, ele aumentou em 302% a dívida da prefei-
tura. Isso tudo em apenas 12 meses, no ano de 
2014. Com um agravante: a dívida continuou su-
bindo em 2015, chegando a R$ 41 milhões (curto 
prazo) e a cerca de R$ 303 milhões (longo prazo), 
conforme aponta os relatórios da própria prefei-
tura, apresentados em audiência pública no dia 
29 de janeiro, na Câmara Municipal, e a Lei Muni-
cipal nº 4.744, de 28/12/2015, com efeitos a par-
tir de 01/01/2016. Sem, contudo, contar os mon-
tantes do parcelamento e do reparcelamento de 
débitos atrasados com o SEPREM, aprovados sem 
informar os respectivos valores pela Lei nº 4.743, 
de 28/12/2015, e com efeitos também a partir de 
01/01/2016.  

TCE alerta por 5 vezes: dívida cresce 302% em 2014

Prefeitura mostra que dívida continuou subindo em 2015

  A ex-prefeita Maria Carlota Niero Rocha foi 
procurada várias vezes, mas não retornou até o 
fechamento desta edição.
  O Jornal A GAZETA entrou em contato com a 
Prefeitura, por email e telefone, mas até o fecha-
mento desta edição não obteve respostas para os 
questionamentos relacionados ao aumento da dí-
vida e o que pode ser feito para contê-la.

Os números não mentem 
  Os relatórios deixam claro que o argumento do 
prefeito Raul Girio desde o início de seu mandato 
“não bate” com os números – ele diz que a dívida 
foi herdada do passado. Será que dos ex-prefeitos   
Carlota e Hori?
  O aumento de 300% aconteceu em 2014, quando 
Hori e Carlota nem trabalhavam mais na prefeitu-
ra – ele estava fora de Jaboticabal e ela é vereado-
ra, na Câmara Municipal. Além disso, as contas de 
Hori e a Carlota foram aprovadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, ao contrário das 
de Raul Girio, que recebeu parecer desfavorável.
  Os números reais mostram exatamente o contrá-
rio do que diz o prefeito – em 2004, no fi nal do 
mandato da ex-prefeita Maria Carlota Niero Rocha, 
a prefeitura tinha uma dívida equivalente a 7,6% 
do orçamento e, em seu último mês (dezembro 
de 2012), Hori reduziu pela metade – para 3,6% 
- e Raul triplicou, passando para mais de 18% do 
orçamento da prefeitura. Ou seja, o aumento de 
300% apontado pelo Tribunal.

No último dia de governo, Hori deixa R$ 15 milhões 
no caixa e R$ 14 milhões de contas a pagar

No último dia de governo, Carlota deixa R$ 920 mil no caixa 
e R$ 4,5 milhões de contas a pagar

O assunto envolve números e é bastante 
complexo aos olhos de quem não é da área, 

por isso o jornal A GAZETA buscou a opinião de 
um economista para tentar entender 
como a dívida chegou a este ponto

  “Não é comum um aumento da dívida nessa 
magnitude [300%] em apenas um ano. Embora 
saibamos que inúmeros gastos municipais têm 
crescidos nos últimos anos, em todos os muni-
cípios brasileiros, principalmente com saúde, 
deveria ter havido um esforço maior por parte 
do poder público em conter esse aumento da 
dívida. Principalmente levando em conta que 
já havia tido aumento da dívida no ano ante-
rior (2013).
  É inegável que a recessão econômica nacio-
nal reduz a arrecadação de impostos. Portanto, 
todo poder público local deve se planejar e se 
adaptar à essa realidade. Por isso, o equilíbrio 
das contas deve vir pelo lado das despesas, já 
que aumentar receitas é impraticável”
Julio Cesar Bellingieri
Economista, mestre em economia pela UNESP 
Araraquara e professor da Faculdade São Luis.

Con  ra o que diz as 
autoridades que lideraram 
o orçamento da prefeitura 

nos últimos 20 anos:

Raul Girio
Procurado, o prefeito não quis responder

José Carlos Hori 
  “Peguei Jaboticabal com uma dívida de quase 
8% do orçamento e diminui para menos da me-
tade. Em 2009 enfrentamos uma crise, mas a 
população sentiu pouco nas ruas. Os desafi os 
também foram grandes naquela época. Hoje 
o momento é muito delicado, mais uma vez. 
É preciso experiência, uma gestão moderna e 
efi ciente. O gestor que se apega ao passado e 
joga a culpa nos outros nunca conseguirá bons 
resultados. É preciso arregaçar as mangas, fa-
zer corte de gastos,  não gastar mais do que 
se arrecada e, principalmente, buscar recursos 
nos governos Federal e Estadual.

Conheça o histórico da 
dívida em Jaboticabal nos 

últimos 20 anos
  O Jornal A GAZETA computou o dinheiro que ha-
via no caixa da prefeitura e o restante de restos a 
pagar deixado por cada um dos três prefeitos que 
conduziram o orçamento da prefeitura: Raul Gi-
rio, José Carlos Hori e Maria Carlota Niero Rocha.  
Todos os dados são ofi ciais. Os números foram 
arredondados para facilitar a leitura.

Mas o que aconteceu de 2013 prá cá?
  Muitos fatores levaram ao aumento considerável 
da dívida municipal. Em 2013, o prefeito Raul Gi-
rio criou 40 novos cargos de confi ança, para con-
tratação de funcionários sem concurso público. 
De acordo com a Lei nº 4.390, de 13 de março de 
2013, o impacto orçamentário foi superior a R$ 
1,2 milhão ao ano.

Novos cargos incham a folha de pagamento 

  A Lei nº 4.415, de 24 de maio de 2013, “subiu de 
cargo” cerca de 25 funcionários públicos aposen-
tados sem prestar concurso público. A nova regra 
chegou a dobrar o salário dos aposentados, sem 
que houvesse a contribuição previdenciária pro-
porcionalmente ao cargo. 
  Somente esta lei trouxe um fi nanceiro impressio-
nante: quase R$ 1 milhão ao ano.

Promoção de aposentados incham 
ainda mais a folha de pagamento 

  Confi ra o resumo destas três ações da prefeitu-
ra, comandada por Raul Girio, que impactaram no 
aumento das despesas – a maioria das medidas 
foram tomadas em 2013, logo em seu primeiro 
ano de governo.

  Somente com estas medidas, ao longo de 4 anos, 
seria possível ter hoje R$ 15 milhões no caixa da 
Prefeitura.


