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Câmara de Jaboticabal derruba os vetos aos 
subsídios de prefeito e secretários municipais

Por maioria abso-
luta, os vereadores 
da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal 
derrubaram, na noi-
te de segunda-feira 
(06/06), o veto inter-
posto pelo prefeito 
ao projeto de Lei nº 
503/2016 e parcial 
ao nº 504/2016, que 
fixam o subsídio dos 
secretários munici-
pais e o do prefeito 
e vice, respectiva-
mente, para a próxi-
ma legislatura. Com 
o resultado, o Exe-
cutivo tem 48 horas 
para sancionar as 
leis. Caso não o faça, 
as matérias seguem 
para promulgação da 
Câmara Municipal.
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Após cães passarem mal, qualidade e preço pago 
por ração geram impasse no Canil Municipal

Produto está sendo fornecido há apenas um mês; valor licitado também chama atenção

Uma ração servida 
no Canil Municipal de 
Jaboticabal parece não 
fazer bem aos 29 ani-
mais abrigados no lo-
cal. Após vomitarem ao 
ingerí-la pela primeira 
vez, os cachorros pas-
saram a ignorar as re-
feições. O que chama 
ainda mais atenção no 

caso foi a Prefeitura ter 
pago o dobro do valor 
praticado no mercado. 
O produto foi encami-
nhado para testes de 
qualidade e o laudo 
deve sair na próxima 
semana. 

O problema foi cons-
tatado no último mês, 
quando a ração passou 

a ser fornecida pela 
empresa vencedora da 
licitação, realizada em 
fevereiro. As refeições, 
que costumavam ser 
servidas duas vezes 
por dia, passaram a não 
ter mais uma periodici-
dade.

Roubos e furtos preocupam 
no Jardim das Rosas
Em apenas um dia, ladrões agiram 

três vezes no bairro
A insegurança tor-

nou-se a maior pre-
ocupação de comer-
ciantes e moradores 
do bairro Jardim das 
Rosas, em Jabotica-
bal. O motivo é a ação 
de bandidos, que rou-
baram em apenas um 
dia três lugares dife-
rentes. 

Uma moradora que 
não quis se identifi -
car afi rma que mes-
mo durante o dia o 
bairro está perigoso. 
“Não podemos traba-
lhar sossegados, pois Leia + Pág. 5

Carlos Augusto e Eneida Fenerich se conheceram trocando cartas 
e não imaginavam que mais de 30 anos depois estariam juntos. 
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ATLAS 
CHEVROLET 
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LANÇAMENTO 

OFICIAL DA 
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2017
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Os salões de exposi-
ções de veículos novos, 
serviu de motivo espe-
cial,  no último dia 03 
de junho, às 20horas, 
para uma mostragem 
total da NOVA S10 2017, 
com um farto coquetel, 
regado a muitas varie-
dades, com bebidas de 
vários sabores. 

Os Diretores MILE DE 
JORGE, HENRIQUE DE 
JORGE, o Gerente CAR-
LOS EDUARDO BONONI  
e funcionários, recep-
cionaram fornecedores, 
clientes e amigos.

quando saímos esse 
pessoal mau-caráter 
vem roubar pessoas 

dignas e de bem”, de-
sabafou.

Um amor correspondido
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Um amor correspondido
Por Alexandre Rocha
Era fi nal da década de 

1970. Carlos Augusto 
Fenerich, o Guto, tinha 
19 anos. Estudava en-
genharia em Barretos e 
voltada para Jaboticabal 
aos fi nais de semana. Em 
um desses dias que Guto 
havia voltado, o destino 
decidiu aparecer de uma 
forma pouco convencio-
nal. Sem saber o motivo, 
ao folhear um gibi do Mi-
ckey, personagem da Dis-
ney, ele encontrou algo 
que lhe chamou a aten-
ção.

“Eu não gostava da his-
tória em quadrinhos do 
Mickey, mas não sei por 
que aquela revista estava 
na minha mão aquele dia. 
Folheando, tinha uma pá-
gina onde estava escrito 
‘quero trocar correspon-
dências’. Tinha um mon-
te de nome, mas apenas 
um em negrito, Eneida”, 
conta ele, que decidiu en-
viar uma carta.

A vida seguiu e cer-
ca de 15 dias depois, ao 
voltar para Jaboticabal, 
Guto encontrou uma cor-
respondência. Sim, era a 
resposta.

Enquanto isso, em 
Pernambuco...

Eneida Maria Crasto de 
Lima tinha 14 anos, mo-
rava em Garanhuns (PE) e 
adorava ler e escrever. Ela 
e a irmã trocavam corres-
pondências com pessoas 
de Portugal, após colocar 
seus nomes no Diário 
Popular. Depois, colocou 
também no gibi do Mi-
ckey. O resultado? Ela re-
cebeu 168 cartas vindas 
de Portugal, Espanha e 
do Brasil. Entre elas esta-
va a de Guto. 

Aos poucos, Eneida foi 
fi ltrando e com o tempo 
ia se correspondendo 
com um menor número 
de pessoas. Mas Guto lhe 
chamava a atenção. “Me 
chamou muita atenção a 
carta dele, pois era mui-
to bem escrita, tinha uma 
letra bonita e foi uma 
correspondência que me 
acompanhou por anos”, 
conta.

Sintonia
Foram três anos e 

meio trocando cartas. 
Eneida teve festa de 15 
anos, foi para Recife fa-
zer cursinho, voltou para 
Garanhuns, entre ou-
tras passagens que Guto 

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

VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI 
APRESENTOU NA SESSÃO DA 
CÂMARA RELATÓRIO QUE A 

ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS 
DO MUNICÍPIO AUMENTOU E 

NÃO DIMINUIU COMO AFIRMA A 
PREFEITURA MUNICIPAL

No último dia 06 de 
junho, em Sessão Ordi-
nária na Câmara Muni-
cipal, o Vereador Vitório 
De Simoni apresentou 
um relatório referente 
à arrecadação de im-
postos do município do 
período de 2008 a 2015. 

Mencionou a arrecada-
ção dos impostos IPTU, 
IPVA, ITBI, ICMS, FPM, 
ITR, que de acordo com 
o gráfi co apresentado, 
comprova o aumento 
da arrecadação dos im-
postos, ao contrário do 
que diz a Prefeitura Mu-

nicipal, quando declara 
que a arrecadação do 
município diminuiu nos 
últimos anos. Vitório 
também falou durante 
a apresentação sobre o 
orçamento do municí-
pio, onde a Prefeitura 
Municipal fez uma esti-
mativa em 2015 no va-
lor de R$ 248 milhões, 
mas foi arrecadado 
neste ano de 2015, ape-
nas R$ 184 milhões, ou 
seja, fi cou um défi cit de 
R$ 64 milhões a menos 
que a estimativa. “Com 
a crise e recessão eco-
nômica, fechamento de 
empresas, não era para 
a Prefeitura Municipal 
continuar fazendo orça-
mento fora da sua rea-
lidade fi nanceira, supe-
restimando a receita. O 
Executivo deveria cortar 
despesas para equili-
brar o orçamento, ao in-
vés de fi car aumentan-
do previsão de receitas 
artifi cialmente”, conclui 
o Vereador Vitório De Si-
moni. 

FIQUE SABENDO

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL
PÉ FRIO – O Jabotica-
bal Atlético estreou sua 
participação nos cam-
pos sábado passado. O 
prefeito compareceu ao 
jogo e o time perdeu 
por 2 a 0.
TROCANDO O GUAR-
DA-ROUPA – Com a 
chegada do frio algu-
mas autoridades troca-
ram de roupa também. 
Deixaram a tradicional 
camisa branca e usam 
uma roxa. Roxa não é 
muito triste não?
FAZENDO A CAMA – A 
criação da Região Me-
tropolitana é fato e Ja-
boticabal será subsede. 
Festejam aos cântaros, 
sem lembrar que outro 
prefeito será o benefi -
ciado. Ou seja, festejam 
a cama limpinha para 
outro deitar.
HORA DO RANGO – A 

discussão política anda 
tão acalorada, princi-
palmente na disputa 
entre Executivo e Legis-
lativo que para não en-
trar em dividida é me-
lhor postar receita de 
bolo de fubá.
FORA DO RANKING – 
Depois de perder o Dia 
do Desafi o, Jaboticabal 
leva outra estocada, 
dessa feita, mortal. Fi-
cou fora do Top 20 do 
Ranking Nacional da 
Transparência.
CRISE DE ABSTINÊN-
CIA – A semana passou 
sem que fosse emitida 
nenhuma Nota Ofi cial 
pela Prefeitura. Alguns 
internautas seguido-
res das “redes ofi ciais” 
já estão entrando em 
colapso devido à absti-
nência. 
HIP HIP HURRA – Do 

jeito que as coisas an-
dam até mesmo a Admi-
nistração já vê que o fi m 
está próximo e antecipa 
a contagem regressiva. 
Já contam as horas até 
para eventos culturais. 
Não esperam nem 31 de 
dezembro chegar. 
TELE-TRANSPORTE - 
Prefeitura testa novo 
meio de transporte que 
promete ligar Jaboti-
cabal a Ribeirão Preto 
em segundos. Aparelho 
está em teste na sala da 
imprensa.
COMO GATO E RATO 
A busca por resposta 
a questionamentos na 
Prefeitura está pare-
cendo episódio de Tom 
e Jerry, famoso dese-
nho animado de Hanna 
Barbera, onde o rato se 
esconde do gato e gato 
procura o rato.

acompanhou de longe, 
mas foi como se estives-
se perto. “O Guto era um 
sonho que fi cava guarda-
do”, conta Eneida. 

Foi quando Guto escre-
veu uma carta dizendo 
que dia 10 de julho iria 
para Garanhuns conhe-
cer ela pessoalmente. 
Mas chegou o dia e ele 
não apareceu. Oito dias 
depois, Eneida recebeu 
uma ligação dele dizendo 
que estava na rodoviária 
de São Paulo embarcando 
e que chegaria em três 
dias. “Foram três dias 
sem dormir, sem comer, 
sem nada”, lembra ela.

Quando ambos se en-
contraram as expectati-
vas foram comprovadas. 
Eles demonstravam tudo 
aquilo que foi colocado 
em inúmeras cartas. Sen-
sação melhor era impos-
sível. Entretanto, Guto 
também teve que lidar 
com a desconfi ança de 
Alberto, pai de Eneida. 
Não era por menos, era 
uma família tradicional, 
ela era a fi lha mais nova 
e Guto vinha de longe. 
Todo cuidado era pouco. 
Mas com o passar dos 
dias as coisas foram dan-
do certo. Eneida e Guto 
demonstravam sintonia 
e respeitavam as ordens 
impostas. Em três dias, já 
pedia ela em casamento, 
já que seria difícil namo-
rar à distância. Quando 
pediu ela em namoro 
para o pai, Alberto pas-
sou a noite em claro, já 

com a sensação de que a 
caçula iria partir.

Na primeira ida ao nor-
deste, Guto fi cou 12 dias. 
Na segunda vez, quando 
noivaram, foram 22 dias. 
Depois, Eneida veio para 
Jaboticabal conhecer a 
família de Guto. Entre 
namoro, noivado e casa-
mento, ambos tiveram 
63 dias de convivência.

O resultado fi nal
Este ano, eles com-

pletam 32 anos de ca-
samento. Pais de três fi -
lhos, eles são exemplos 
de amigos, namorados e 
companheiros. Por isso, 
neste dia 12 de junho, 
quando é comemorado 
o Dia dos Namorados, 
eles têm muito que cele-
brar. Uma história como 
a deles é sinônimo de 
paciência, honestida-
de e cumplicidade. Para 
ambos, o segredo foi co-
nhecer, primeiro, um ao 
outro por dentro, seus 
gostos, costumes, etc. As 
famílias são importantes 
até hoje e a presença 
das matriarcas Laurize-
te e Glycia aconselhando 
e zelando pelos fi lhos 
sempre foi fundamental.

Foram cerca de 1000 
cartas trocadas e Guto 
e Eneida são exemplos 
para aqueles que hoje 
buscam um relaciona-
mento sincero e verda-
deiro. Eles mostraram 
que mesmo com difi cul-
dades e sem Facebook e 
Whatsapp é possível al-
cançar o amor.

ESPECIAL

DIA DOS NAMORADOS
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Brasil: Vanguarda Ambiental e Agrícola

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Maria Cappatto

A LUTA PELA SOBREVIVENCIA

Foi-se o tempo em que o 
Brasil era grassado como o 
país do futebol. Talvez me-
nos pelos deméritos recentes 
de nossa seleção canarinho e 
muito mais pelo amadureci-
mento de outras vocações 
nacionais, hoje podemos 
nos orgulhar de ostentar-
mos uma condição ímpar: 
somos uma grande potência 
agrícola e somos, ao mesmo 
tempo, a grande potência 
ambiental do planeta. Apesar 
do aparente paradoxo, o Bra-
sil está conseguindo avan-
çar simultaneamente nestas 
duas direções: produzir cada 
vez mais alimentos para o 
mundo e preservar recursos 
naturais para as futuras ge-
rações. Ao contrário do que 
muitos apregoam, não são 
caminhos opostos, pelo con-
trário, são simbioticamente 
complementares.

O Brasil guarda 12% da 
água doce do mundo, tem 
500 milhões de hectares de 
fl orestas, 350 milhões de 
hectares de áreas marinhas e 
2 milhões de espécies vivas 

ciosíssimo patrimônio gené-
tico, já que 90% dele ainda é 
desconhecido.

Nesta semana do meio am-
biente, vale a pena fazer um 
resumo de como consegui-
mos chegar nesta privilegia-
da situação. Especialmente 
em São Paulo, seguindo di-
retriz do Governador Alck-
min, existe um esforço per-
manente para fazer com que 
nossa agricultura fi que na 
vanguarda da sustentabilida-
de. Este esforço é de nossas 
universidades, entidades da 
sociedade civil, institutos de 
pesquisa e de milhares de 
profi ssionais e agricultores 
que se dedicam a experimen-
tar técnicas de sustentabili-
dade.

Comemoramos recente-
mente inúmeras novidades 
na área do controle biológi-
co de pragas e doenças por 
meio da utilização de ácaros 
predadores, fungos, parasi-
tas, nematoides e insetos, 
conforme pesquisas desen-
volvidas por nosso Insti-
tuto Biológico. Estas novas 
tecnologias são capazes de 
substituir a utilização de 
agroquímicos, não deixam 
resíduos, não afetam a saú-
de de ninguém e não causam 
impacto ambiental relevan-
te. Quanto à preservação dos 
solos e das águas, editamos 
novas normas para melhor a 
aplicação de técnicas de ma-
nejo e plantio, especialmen-
te para a cana-de-açúcar.  Por 
meio dos exitosos progra-
mas “Integra” e “Nascentes”, 
fi nanciamos a recuperação 
de áreas degradadas e incen-

lizes,  evoluindo. 
Os caminhos se dividem 

para a porta estreita e larga. 
A cada um será dado segundo 
suas obras. Estreita, difi cul-
dades. A larga, facilidade.                        

O nascimento é uma dá-
diva de DEUS. Muitos são os 
chamados, poucos são os es-
colhidos. Temos que vencer 
a ignorância. Conhece-se a 
árvore por seu fruto. Surgirão 
falsos Cristos e falsos profe-
tas, que farão prodígios e coi-
sas espantosas. Não acredi-
temos em todos os espíritos 
- mas temos que examinar se 
eles são de DEUS. Vamos orar 
e vigiar. Vamos transformar 
o ódio em amor. A ofensa em 
perdão. A discórdia em união. 
Dúvidas, em fé. Erros em ver-
dades. Desespero em espe-
ranças. ristezas em alegrias. 
Trevas em luzes. Temos que 
acreditar que ninguém pode 
ver o reino de DEUS  se não 

distribuídas em 6 diferentes 
biomas. Ao mesmo tempo, 
produz 200 milhões de tone-
ladas de grãos por ano, é o 
maior produtor de soja, café, 
açúcar, laranja e o segundo 
maior exportador mundial 
de produtos agropecuários.

O Brasil optou por reservar 
mais de 60% de seu território 
para preservação ambiental. 
Não estamos falando de áre-
as inóspitas ou inabitáveis. 
São terras que poderiam ser 
convertidas e destinadas ao 
aproveitamento econômico. 
No entanto, de forma mui-
to sábia e corajosa, o povo 
brasileiro decidiu destinar à 
exclusiva proteção de nossa 
riquíssima biodiversidade 
quase dois terços das terras 
brasileiras. Enquanto isso, a 
agricultura, que ocupa ape-
nas 8% do território nacional, 
graças à sua extraordinária 
pujança e desenvolvimento 
tecnológico, é a grande res-
ponsável por garantir a segu-
rança alimentar e energética 
do mundo, agora e principal-
mente no futuro.

Esta nossa realidade, sem 
paralelo no cenário planetá-
rio, descortina para nós um 
tempo vindouro especial-
mente promissor. Temos em 
nosso país uma incompará-
vel vantagem comparativa 
e estratégica: conseguimos 
preservar nossa biodiversi-
dade ao mesmo tempo que 
nos tornamos os grandes for-
necedores mundiais de comi-
da, de energia renovável e, 
sobretudo, de imprevisíveis 
e reveladoras descobertas 
científi cas sobre nosso pre-

Vivemos sonhando com  a 
esperança, no desejo da feli-
cidade. Nos sonhos, o amor é 
eterno.    

Na fé, DEUS como CRIA-
DOR.     Nos caminhos, a es-
perança.      

No fi nal,  a luta pela vitó-
ria...Na guerra, a paz. No or-
gulho, a humildade.     

Na divisão, a caridade e a 
humildade.         

No amor, a sabedoria, na 
força do desejo de sermos fe-

tivamos fortemente a recu-
peração de matas ciliares. O 
programa “Melhor Caminho” 
recupera estradas vicinais e, 
sobretudo, ensina técnicas 
de conservação que evitam 
erosões e assoreamentos. 
O programa “Aplique Bem” 
qualifi ca profi ssionais para 
o uso racional de agroquími-
cos e nossas equipes de ex-
tensão rural da CATI difun-
dem as técnicas de plantio 
direto, tratamento de deje-
tos animais, biodigestão ou 
compostagem de materiais 
orgânicos e carcaças, nitro-
genação biológica de solos, 
integração lavoura-pecuária-
fl oresta, recuperação de pas-
tagens degradadas, Sistemas 
Agro-Florestais e outras vol-
tadas à agricultura ecológica 
e orgânica. Nosso Instituto 
de Zootecnia tem desenvol-
vido técnicas extraordinárias 
para dar mais precocidade 
aos rebanhos (como é o caso 
do Boi 777, cujo ciclo com-
pleto até o abate é de apenas 
21 meses), fortifi cação de 
leite, melhoria da nutrição 
animal, etc. O Instituto Agro-
nômico, que completa 129 
anos neste mês, não cansa 
de lançar novos cultivares, 
mais resistentes à estresse 
hídrico, às pragas e que me-
lhoram a produtividade de 
nossa agricultura. O Institu-
to de Tecnologia de Alimen-
tos desenvolve técnicas para 
o melhor aproveitamento 
dos alimentos e o Institu-
to de Pesca tem conseguido 
resultados importantes no 
repovoamento de nossa fau-
na aquática. Estamos na reta 

nascer de novo. Vamos dar de 
graça, aquilo que de graça re-
cebemos. Vivemos num pla-
neta de provas e expiações. 
TERRA  de dores e sofrimen-
tos, de resgates, pagamen-
tos de dividas contraídas em 
vidas anteriores - num pas-
sado que se vai longe. Tudo 
depende de nosso esforço, 
muito trabalho, numa luta 
pela sobrevivência. Reforma 
íntima, através de transfor-
mações, a curto e a longo pra-
zo, está delineado no nosso 
currículo, para chegarmos a 
um caminho que nos leve à 
evolução, num crescimento 
espiritual, tendo como base  
a BOA NOVA, passando por                                                                                                                                              
fases de evolução, para 
poderem vencer as difi cul-
dades, problemas, dores, so-
frimentos, provas, resgates. 
São elas: infância, mocidade, 
madureza, e velhice. O apro-
veitamento exige recursos, 

fi nal da elaboração do Plano 
ABC (Agricultura de Baixo 
Carbono) paulista e fi zemos 
recentemente um aprofun-
damento da compreensão e 
planejamento para o desafi o 
de Segurança Alimentar X 
Mudanças Climáticas. Tudo 
isso representa uma agricul-
tura harmônica com o meio 
ambiente e de baixa emissão 
de Gazes de Efeito Estufa. É a 
agricultura de baixo carbono 
que garante produtividade 
no campo ao mesmo tempo 
que cumpre nossa missão de 
combater o agravamento das 
mudanças climáticas.

Além de todas estas tare-
fas que exigem compromisso 
com a preservação ambien-
tal, sabemos que a melhoria 
da renda de quem mora no 
campo é um grande aliado 
da conservação. Por isso, 
ainda para comemorar a se-
mana do meio ambiente, no 
último dia 31 assinamos 134 
projetos para o desenvolvi-
mento rural de associações 
ou cooperativas de pequenos 
produtores agrícolas, com 
aporte fi nanceiro de R$ 58 
milhões a fundo perdido por 
meio do programa “Microba-
cias II”. Fomentar o progres-
so sustentável dos pequenos 
agricultores é diretriz do 
Governo de São Paulo que 
seguimos à risca com efeitos 
extremamente benéfi cos do 
ponto de vista ambiental.

 Finalmente, com orgulho, 
podemos afi rmar que São 
Paulo foi o primeiro aluno da 
classe no cumprimento da 
hercúlea tarefa de inscrever 
posses e propriedades ru-

PELA FÉ

Pr. Anastácio Martins

   Pela fé, homens e mu-
lheres do Antigo Testamento 
venceram muitas batalhas. 
Hoje não é diferente, você 
também pode vencer. Basta 
somente agir pela fé e não 

tecer aquilo que pediu. Você 
não viu, mas você espera 
com muita alegria a sua ben-
ção, porque a fé está dentro 
do seu coração e não em sua 
mente. Quando a pessoa não 
recebe a benção, é porque 
ela deixou a dúvida, o medo 
e o desânimo entrar no seu 
coração. Mas quando ela fi ca 
fi rma na fé, mesmo que tudo 
esteja dando errado, ela ven-
ce, ela não desiste, enquanto 
a vitória não chega. Quando 
o profeta Daniel soube que 
o rei havia assinado um de-
creto, que todos deveriam 
fazer pedido somente à ele, 
e se alguém fi zesse um pedi-

pelos seus sentimentos. A 
maioria das pessoas que di-
zem ser de Cristo está viven-
do no fracasso, porque não 
andam por fé, mas andam 
por vistas, eles querem ver 
para crer. A fé é a certeza 
daquilo que você espera e a 
prova daquilo que você não 
vê. Você não está vendo, mas 
quando você ouve a prega-
ção da Palavra de Deus, a 
fé vem ao seu coração auto-
maticamente, lhe trazendo a 
certeza da vitória. Você não 
consegue explicar, é algo tão 
incrível que ninguém conse-
gue tirar do seu coração, por-
que você sabe que vai acon-

do a quaisquer outros deu-
ses, seria lançado na cova 
dos leões. Daniel não teve 
medo, nem fi cou desanima-
do, porque nunca duvidou 
do Senhor Deus. Ele foi para 
sua casa, orava ao Senhor 
três vezes ao dia. Quando 
os inimigos souberam o que 
Daniel estava fazendo, foram 
contar para o rei, que Daniel 
não estava respeitando a pa-
lavra do rei. O rei fi cou mui-
to triste, porque ele o amava 
como um fi lho; e a palavra 
do rei não podia voltar atrás. 
Com lágrimas, o rei mandou 
jogar Daniel na cova dos le-
ões e disse: o teu Deus, a 

quem tu continuamente ser-
ves, Ele te livrará. E realmen-
te Deus o livrou, fechando a 
boca dos leões. Daniel vivia 
da fé e não dos seus senti-
mentos. Deus deu livramen-
to e honrou a Daniel no meio 
dos grandes. Deus quer fazer 
a mesma coisa, com todos o 
que confi am Nele, pela fé. O 
que você está esperando? 
Você quer ter sucesso! En-
tão Viva pela fé e ande pela 
fé. Você vai descobrir como 
é maravilhoso servir a este 
Deus Todo Poderoso. Só Ele 
pode te livrar de todos os 
problemas, seja conjugal, 
sentimento, ou fi nanceiro. 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Críticas são Palavras ao Vento e Fulgaz!!!
   Muito cuidado com o que 

você diz. Preste muita aten-
ção em suas palavras antes 
delas serem ditas. Existem 
pessoas que machucam, fe-
rem, destróem sonhos, que 
interrompem sentimentos, 
sem perceber. Depois de um 
tempo, acredito que quando 
elas se encontram (sãs) elas 
voltam, olham prá você, ou 
mesmo, procura conversa 
como se nada tivesse acon-
tecido. Não seja controlado 
por impulsos. Não aponte, 
não julgue, não critique. NÃO 
DIGA o que não precisa ser 

já nascemos assim e cres-
cemos aprendendo a lidar 
com os nossos confl itos. Eu 
te garanto que não é difícil 
fazer a coisa certa, você não 
perde nada em auxiliar, em 
apoiar, em dar amor, se con-
solidar, dar uma palavra de 
apoio... O que me preocupa 
é que vejo cada dia pessoas 
mais frias e pessoas somente 
preocupadas com o dinhei-
ro, presas ao poder, do que 
pessoas humildes e prontas 
a estenderem a sua mão para 
que os necessitados voltem 
ao seu caminho de origem. 

dito. Não seja usado pela sua 
boca, use-a. Tem pessoas que 
não sabem elogiar, mas sa-
bem criticar como ninguém. 
Mantenha sempre o seu bom 
humor, a sua melhor fi losofi a 
de vida, aquela que te ajudou 
em muitas situações. Cada 
pessoa tem uma maneira de 
se comunicar, de expor os 
seus sentimentos e falar das 
suas idéias, só cuidado prá 
não atingir um lugar que não 
terá volta. Não seja arrogan-
te, intolerante, incompreen-
sivo, ignorante... Todos te-
mos um lado bom e um ruim, 

Não basta falar do amor, é 
preciso também saber amar. 
Não basta ter um lugar de 
destaque, é preciso tam-
bém servir ao próximo. Não 
se perca ao som de palmas, 
não se sinta maior que os 
outros, se você foi abenço-
ado, faça por merecer. Deus 
não está preocupado com a 
sua conta bancária, com a 
sua roupa de marca, com o 
seu carro do ano, com a sua 
posição. Deus está de olho 
no seu coração. Não escute 
quem nada sabe, não seja 
um boneco manuseado. Te-

nha caráter, não perca a sua 
personalidade, use os seus 
argumentos quando preci-
sar, mas não se esqueça do 
que eu falei a pouco: “Muito 
cuidado com o que você diz”. 
Você pode salvar, como você 
pode matar uma pessoa, um 
irmão com tua língua. Saiba 
que a boca, Deus a fez para 
louvar e não para destruir, e 
nem matar seu irmão, pois é 
preciso saber que a justiça 
de Deus um dia irá pesar em 
você. Cuidado... não perca 
tua vida espiritual por causa 
do que sai de tua boca, meu 

Não dixe o inimigo te enga-
nar com mentiras, que Deus 
não vai te ajudar. O Senhor 
já preparou uma grande 
benção para sua vida. Faça 
como Daniel, coloque sua 
fé em ação e a sua esperan-
ça no Senhor. Hoje é o seu 
grande dia! Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com        

irmão.Calúnia,difamação, 
MENTIRAS a respeito de uma 
pessoa, a faz sofrer e você 
pode perder sua salvação... 
Pense nisso!!!

rais no Cadastro Ambiental 
Rural – CAR. Se pegarmos 
como base os dados do IBGE, 
que servem de parâmetro 
para medir performance do 
cadastramento nos estados 
brasileiros, São Paulo atingiu 
100% da área cadastrável. 
Isto é um feito notável, só 
atingido graças ao empenho 
de milhares de profi ssionais, 
do setor público e privado, 
que demostraram ser apu-
radíssima a consciência am-
biental dos agricultores pau-
listas. Nosso próximo passo 
será dar início ao Programa 
de Regularização Ambien-
tal – PRA das propriedades 
rurais, confi rmando que São 
Paulo sabe produzir ao mes-
mo tempo em que conserva.

Muito mais do que petró-
leo, o mundo precisará nos 
próximos 30 anos de comida, 
água potável e energia limpa. 
Precisará de medicamentos, 
fi bras, compostos e desco-
bertas científi cas. São Paulo 
e o Brasil estão prontos para 
se inserir neste futuro pro-
missor como grandes prota-
gonistas. Vamos ao futuro!

Arnaldo Jardim
Deputado federal licencia-

do (PPS-SP), e
Secretário de Agricultura e 

Abastecimento do estado de 
São Paulo

Rubens Rizek
Foi Secretário do Meio Am-

biente do Estado de São Paulo 
e atual Secretário Adjunto de 
Agricultura e Abastecimento 
do estado de São Paulo

Nós brasileiros somos mui-
tos afetivos, sentimentais e, 
consequentemente, gosta-
mos de curtir nossas triste-
zas. Infelizmente, quando 
acontece algo ruim, fi camos 

  Monsenhor Jonas Abib

Pare de fi car pensando em suas tristezas!

As tristezas e as 
coisas ruins só 
servem para nos 
deixar desesperados

renúncias, trabalho, pontuali-
dade e caráter, onde o  aper-
feiçoamento deve ser enca-
rado em todos os ramos da 
atividade humana.      

AS  TRANSFORMAÇOES
Os momentos felizes nas-

cem quando conquistamos 
o verdadeiro amor, ligados 
ao nosso aperfeiçoamento 
no trabalho, na esperança de 
dias melhores, em sonhos re-
alizados, à custa de vitórias 
e de realidades, que  somam 
realizações, num mundo re-
pleto de dores e sofrimentos, 
que exigem de nós, muito es-
forço, renúncias, apegos ao 
estudo e conhecimentos vin-
culados às leis de DEUS.                         

VIVEMOS ETERNAMENTE 
EM ESPÍRITO. PORQUE  LU-
TAMOS HOJE, EM BUSCA DA 
FELICIDADE, NUM DESEJO DE 
AMAR PARA SER AMADO, PER-
DOAR PARA SER PERDOADO, 
DENTRO DA REALIDADE. 

curtindo: isso cria um volu-
me imenso no nosso interior 
e nos asfi xia.

O próprio Jesus passou 
por muitas tristezas, mas há 
uma total diferença entre ter 
tristezas e entregar-se à elas.    
Não se entregue!

É necessário renunciar a 
toda tristeza e acabar com 
a mania de fi car cultivando 
fatos negativos que aconte-
ceram no passado.

Entregue ao Senhor todas 
as situações de tristeza e 
faça uma verdadeira renún-
cia!

Deus não quer que nos de-
sesperemos. O Senhor cuida 
daqueles que são fi éis à Ele.

Nada o perturbe, essa é a 
vontade de Deus. A paciência 
tudo alcança, a paciência é 
ativa, é força e coragem. Por 
ela tudo se alcança.

Seu irmão,



4 SÁBADO, 11 DE JUNHO DE 2016

Câmara de Jaboticabal derruba os vetos aos 
subsídios de prefeito e secretários municipais
Por maioria absoluta, 

os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal derrubaram, 
na noite de segunda-
feira (06/06), o veto 
interposto pelo prefei-
to ao projeto de Lei nº 
503/2016 e parcial ao 
nº 504/2016, que fi xam 
o subsídio dos secretá-
rios municipais e o do 
prefeito e vice, respec-
tivamente, para a pró-
xima legislatura. Com 
o resultado, o Executi-
vo tem 48 horas para 
sancionar as leis. Caso 
não o faça, as matérias 
seguem para promulga-
ção da Câmara Munici-
pal.

 Durante o Expedien-
te, a Mesa Diretora 
apresentou documen-
tos a fi m de esclare-
cer equívocos sobre a 
fi xação dos subsídios 
divulgados por alguns 
veículos de comunica-
ção e em algumas mí-
dias sociais. A exposi-
ção trouxe explicações 

sobre a obrigação legal 
do Legislativo em reali-
zar a fi xação não só da 
remuneração dos verea-
dores, como também de 
prefeito, vice-prefeito e 
secretários municipais. 
Segundo os dados apre-
sentados, a fi xação dos 
subsídios aprovada deve 
gerar uma economia 
mensal de R$ 471,03 se 
comparadas às remune-
rações de prefeito e vice 
a serem pagas em de-
zembro de 2016 e o ín-
dice que seria aplicado 
às mesmas caso fosse 
mantido o veto, uma vez 
que o salário de prefei-
to e vice seria corrigido, 
de qualquer forma, utili-
zando como base o salá-
rio de dezembro do úl-
timo ano da legislatura, 
sendo este valor atuali-
zado pelo índice ofi cial, 
conforme manda a Lei 
Orgânica do Município 
em seu art. 23, Parágrafo 
Único.]

Ainda no decurso da 
apresentação, falou-se 

sobre a aplicação do 
desconto de 25% na re-
muneração dos verea-
dores faltantes à sessão 
ordinária sem justifi ca-
tiva. Segundo os docu-
mentos, a porcentagem 
de 25% é aplicada desde 
1989 conforme apon-
tam os textos de leis e 
resoluções ao longo das 
legislaturas. “Diferen-
temente do que foi no-
ticiado por alguns jor-
nais, o desconto nunca 
foi de 50%, uma vez que 
a remuneração é dividi-
da em parte fi xa e vari-
ável. Alguns podem ter 
feito confusão quando 
leram em resoluções, 
como a de nº 239, de 
1996, que traz no corpo 
do texto o percentual de 
50%. Porém, este des-
conto é aplicado à parte 
variável, o que dá 25% 
por sessão”, apontou o 
presidente da Casa, Dr. 
Edu Fenerich.

Com a inclusão na Or-
dem do Dia por meio de 
requerimento assinado 

por todos os vereadores 
(Art. 99 do Regimento 
Interno), a votação foi 
nominal com três votos 
favoráveis à manuten-
ção dos vetos. 

Os valores – O car-
go de prefeito, que 
hoje remunera em R$ 
21.744,19 e fechará o 
ano em R$ 22.466,10 

(devido a sua corre-
ção anual nos moldes 
do funcionalismo mu-
nicipal), será de R$ 
25.337,03 para o pró-
ximo chefe do Execu-
tivo. Da mesma forma 
os secretários, que hoje 
percebem R$ 10.872,09 
e em outubro receberão 
R$ 11.089,53, passam a 

receber R$ 13.500,00. 
Já para o cargo de vice-
prefeito, que atualmen-
te é de R$ 10.872,09 
e em outubro passará 
a R$ 11.233,04, terá 
diminuição no valor 
percebido conforme fi -
xação aprovada pelos 
vereadores, reduzindo 
para R$ 7.891,03.

Entidades de Jaboticabal são 
homenageadas na Câmara Municipal

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal conferiu 
a quatro instituições 
do município o diplo-
ma de Honra ao Mérito 
pelo reconhecimento 
público de suas ativi-
dades na comunidade 
jaboticabalense. Foram 
homenageados em ses-
são solene na noite de 
quarta-feira (08/06) o 
Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias 
de Alimentação e Afi ns 
de Jaboticabal, Monte 
Alto, Guariba e Pradó-
polis; a Orquestra “Sul 
América” de Jabotica-
bal-SP, pelos 75 anos 
de fundação; a Associa-
ção dos Contabilistas 
de Jaboticabal-SP, pelos 
30 anos de fundação e 
a Associação Paulista 
de Cirurgiões Dentistas 
– Regional de Jabotica-
bal, pelos 60 anos de 
fundação.

O ex-vereador Carlos 
Augusto Santiago de 
Jesus, parlamentar na 
legislatura 2005/2008, 
e autor do Decreto Le-
gislativo nº 432/06 que 
concede a honraria ao 
Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias 
de Alimentação e Afi ns 
de Jaboticabal, Monte 
Alto, Guariba e Pradó-
polis, foi quem abriu 
a entrega das homena-
gens. “Grandes são as 
conquistas que os tra-
balhadores obtiveram 
através da fundação 
desse sindicato: me-
lhora nas condições de 
trabalho, acompanha-
mento jurídico, assis-
tência ao trabalhador, 
lazer, cursos e qualifi -
cação profi ssional, di-
versos convênios com 
faculdades, farmácias, 
planos de saúde, entre 
outros  e colônia de 
férias própria. É pela 
luta em defesa do tra-
balhador. Pelo trabalho 
prestado em desenvol-
vimento da nossa que-
rida Jaboticabal que 
nessa noite eu entrego 

   Nada é 
bastante 

para quem 
considera 
pouco o 

su! ciente” 

o título de Honra ao 
Mérito ao Sindicato dos 
trabalhadores”. O pre-
sidente do Sindicato, 
Silvano Pedro, por sua 
vez, lembrou da histó-
ria de luta do Sindicato 
e agradeceu a homena-
gem: “que nós consiga-
mos seguir em frente, 
com muita luta”.

Na sequência, o ve-
reador Júnior De Vitto, 
autor do Decreto Legis-
lativo nº 637/15 que 
outorga Diploma de 
Honra ao Mérito pelos 
75 anos de fundação 
da “Orquestra Sul Amé-
rica” de Jaboticabal-SP, 
afi rmou em seu discur-
so que a orquestra “é 
um patrimônio cultural 
de Jaboticabal. Funda-
da em 1940, hoje, com 
mais de 76 anos dedi-
cados à música, aos 
palcos e a arte de entre-
ter. Atualmente é com-
posta por 20 músicos 
que viajam por todo o 
Brasil fazendo shows. 
A orquestra foi a gran-
de responsável pelo fa-
moso slogan: Jabotica-
bal “Cidade da Música”. 
Foi a primeira orques-
tra a fazer show fora 
do país, a primeira or-
questra do interior a se 
apresentar no Miss Bra-
sil. Comprometimento 
e trabalho: foram as 
duas palavras base por 

trás do sucesso e quali-
dade da orquestra que 
já dividiu o palco com 
renomes da música po-
pular brasileira, como 
Emilinha Borba, Angela 
Maria, Nelson Gonçal-
ves e outros. Home-
nagear a orquestra é 
homenagear os músi-
cos, artistas, pesso-
as responsáveis por 
levar a cultura do in-
terior paulista para o 
mundo. Uma composi-
ção que sai do papel, 
ganha nota através 
de um instrumento, 
unindo harmonia den-
tro de um arranjo e 
conquistando todos 
os ouvintes. Espero 
que a orquestra seja 
mais valorizada. Que 
as glórias do passado 
jamais sejam esqueci-
das. Que nossas futu-
ras gerações possam 
prestigiar quem faz 
parte e leva com mui-
to orgulho o nome da 
nossa querida Jaboti-
cabal, “Cidade da Mú-
sica”. Emocionado, o 
presidente da orques-
tra Clóvis Capalbo re-
lembrou histórias e 
lamentou a evolução 
de sua idade. “Nós, 
indo embora, como 
vai ficar a Sul Améri-
ca? O caminho seria a 
municipalização da or-
questra, mas não vejo 

um horizonte nesse 
sentido. Vem vindo 
uma geração de músi-
cos que não se apega à 
orquestra como acon-
tecia antes. Enquanto 
nós tivermos força, va-
mos continuar tocando 
a orquestra. Temos um 
público seleto que ain-
da gosta de música de 
dança”, ponderou.

O Decreto Legislati-
vo nº 659/16, de auto-
ria do vereador Vitório 
De Simoni, por sua fez, 
instituiu o diploma de 
Honra ao Mérito pe-
los 30 anos de funda-
ção da Associação dos 
Contabilistas de Jabo-
ticabal-SP. “Através da 
Associação dos Conta-
bilistas desenvolvemos 
um aperfeiçoamento e 
aprimoramento contí-
nuo de capacitação téc-
nica, não só dos profi s-
sionais que congregam 
a classe, mas também 
dos funcionários dos 
escritórios de conta-
bilidade. Outra ação 
fundamental é o traba-
lho através da dedução 
do Imposto de Renda 
que fi nancia projetos 
sociais de Jaboticabal 
através da campanha 
“Seu gesto por um sor-
riso”. É através dos re-
presentantes que é pos-
sível a gente fi nanciar 
esses projetos sociais 

voltados à criança e ao 
adolescente. Enquanto 
contabilistas, somos 
responsáveis pela arre-
cadação de impostos, 
pela saúde fi nanceira 
das empresas”, discor-
reu De Simoni em seu 
pronunciamento. O 
vice-presidente da as-
sociação, Antoniel Mar-
quezini Verra recebeu a 
honraria: “Em nome de 
todos os profi ssionais, 
o nosso agradecimento 
e gratidão ao reconhe-
cimento a nossa clas-
se”, arrematou Verra.

Por fi m, o presidente 
do Legislativo munici-
pal, Dr. Edu Fenerich, 
e autor do Decreto Le-
gislativo nº 660/16 que 
concede Diploma de 
Honra ao Mérito come-
morativo dos 60 anos 
de fundação da Asso-
ciação Paulista de Ci-
rurgiões Dentistas - Re-
gional de Jaboticabal, 
fez a entrega ao presi-
dente da regional, Mar-
cos Labella. “Nesses 60 
anos de existência que 
serão completados no 
próximo dia 13 deste 
mês, sob a Presidência 
do prezado amigo Dr. 
Marcos Labella, a As-
sociação Paulista dos 
Cirurgiões Dentistas 
- Regional de Jaboti-
cabal, com o trabalho 
competente e dedi-
cado de seus ilustres 
membros, prestou, 
presta e, certamente 
continuará a prestar, 
relevantes serviços à 
nossa terra e à nossa 
gente. Os senhores, 
indubitavelmente, são 
adeptos do sábio en-
sinamento de Epícuro: 
“Nada é bastante para 
quem considera pouco 
o sufi ciente”, disse Fe-
nerich.

 O presidente da As-
sociação de Cirurgiões, 
em seu discurso, reve-
lou que “um dos gran-
des sonhos é a consti-
tuição de uma escola de 

aperfeiçoamento pro-
fi ssional aqui em Jabo-
ticabal. Esse sonho está 
começando a se tornar 
realidade. Sinto-me 
honrado de estar pre-
sidindo essa entidade 
e agradeço pela home-
nagem que nos faz. E 
tenho certeza. Nós va-
mos continuar e quiça 
daqui alguns anos pos-
samos estar aqui, nos 
70 anos, com outros 
colegas mais jovens 
nos representando e 
trazendo essa realida-
de que é a da escola de 
aperfeiçoamento, que, 
com certeza, vamos po-
der constituir na nossa 
cidade, trazendo bene-
fícios aos nossos cole-
gas cirurgiões dentis-
tas e também à nossa 
população”, fi nalizou 
Labella.

Além do presiden-
te da Câmara, Dr. Edu 
Fenerich, participou 
da sessão a vereadora 
Dra. Andréa Delegada 
e compuseram a mesa 
o secretário de Gover-
no, José Paulo Lacativa 
Filho, neste ato repre-
sentando o prefeito 
municipal; o diretor 
de Cultura, Abel Ze-
viane; vice-presidente 
da Uniodonto de Jabo-
ticabal, João Leonardo 
Della Libera Filho; ex-
presidente da Câmara, 
ex-prefeito e delegado 
do Conselho Regional 
de Contabilidade do 
Estado de são Paulo, 
Adail Alessio De Simo-
ni.

A íntegra da sessão 
está disponível na Web-
TV da Câmara de Jabo-
ticabal (tv.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br)

Governador encaminha projeto de 
criação da Região Metropolitana 
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Onda de roubos e furtos preocupa 
comerciantes e moradores do Jardim das Rosas

Em apenas um dia, ladrões agiram três vezes no bairro
Por Alexandre Rocha
A insegurança tornou-

se a maior preocupação 
de comerciantes e mora-
dores do bairro Jardim 
das Rosas, em Jabotica-
bal. O motivo é a ação 
de bandidos, que rouba-
ram em apenas um dia 
três lugares diferentes. 

Uma moradora que 
não quis se identifi car 
afi rma que mesmo du-
rante o dia o bairro está 
perigoso. “Não podemos 
trabalhar sossegados, 
pois quando saímos esse 
pessoal mau-caráter vem 
roubar pessoas dignas e 
de bem”, desabafou.

Na última semana, 
durante o dia, uma casa 

teve a fechadura do por-
tão arrombada e apare-
lhos eletrônicos e uma 
bicicleta foram furtados. 
No mesmo dia, um mini-
mercado foi invadido 
por quatro homens ar-
mados que anunciaram 
o assalto e levaram cerca 
de R$ 2.500, além de pro-
dutos. Ainda neste dia, 
o carro de um pedreiro 
teve o vidro quebrado 
e os seus equipamentos 
de trabalho levados. 

Os delitos, que acon-
teceram nas proximi-
dades da secretaria de 
agricultura de Jaboti-
cabal, continuaram e, 
na mesma semana, ho-
mens tentaram arrom-

bar a porta de um cami-
nhão com mercadorias, 
mas, após a polícia ser 
acionada, os bandidos 
fugiram. “Precisamos 
de mais policiamento”, 
afi rma a moradora.

Polícia Militar
Segundo o Capitão 

Celso, a Polícia Militar 
está ciente das ocor-
rências no bairro e tem 
intensifi cado o patru-
lhamento na região. O 
fato de alguns policiais 
morarem no bairro tam-
bém ajuda no trabalho. 
“Todo dia eu entro no 
nosso sistema onde 
são registrados todos 
os Boletins de Ocorrên-
cia, tiramos cópias e 

entregamos para o po-
liciamento fazer rondas 
nesses locais. Inclusive 
fazer contato com as 
vítimas e verifi car fi lma-
gens para poder reco-
nhecer.”, disse.

O Capitão diz ainda 
que moradores e comer-
ciantes devem acionar 
a polícia quando nota-
rem alguma movimen-
tação diferente. “Às ve-
zes esse indivíduo já 
está verifi cando a roti-
na do estabelecimento 
ou de alguma pessoa. 
Geralmente, as pessoas 
conhecem quem é do 
bairro e se achar que 
é suspeito deve ligar 
190”, fi nalizou.

Governador encaminha projeto de 
criação da Região Metropolitana 
de Ribeirão Preto e encaminha 

para Assembleia Legislativa
Municípios aguardam com grande expectativa e 

sonham com “dias melhores”

Por Alexandre Rocha
O governador Geraldo 

Alckmin (PSDB) assinou 
na segunda-feira (6) o 
projeto de lei que cria a 
Região Metropolitana de 
Ribeirão Preto, no Palá-
cio dos Bandeirantes. 
Prefeitos e representan-
tes dos 34 municípios da 
região que compõem o 
grupo estiveram presen-
tes no local. O projeto 
segue para a Assembleia 
Legislativa onde deve 
ser aprovado.

Uma das ações à curto 
prazo deve ser a substitui-
ção da ligação interurbana 

pela local entre as cidades 
participantes da Região. 
A criação do grupo gera 
grande expectativa para 
os municípios, que espe-
ram conseguir mais inves-
timentos e melhorias em 
vários segmentos. 

Para o presidente da 
Comissão Especial de 
Estudos – CEE da Região 
Metropolitana, Maurílio 
Romano, os municípios 
da região buscarão con-
quistas e mais qualida-
de de vida. “A criação da 
Região Metropolitana de 
Ribeirão Preto irá abrir 
possibilidades para bus-

car soluções para pro-
blemas juntos”, afi rmou.

Sobre a Região Me-
tropolitana

Desde 2008, a criação 
e implantação da Região 
Metropolitana de Ribei-
rão Preto vinha sendo 
estudada e encabeçada 
pelo vereador ribeirão-
pretano Maurílio Roma-
no. A implantação do 
projeto pretende promo-
ver o desenvolvimento 
das cidades inseridas no 
grupo, encontrando so-
luções para problemas 
e facilitando a vinda de 
recursos.

Após cães passarem mal, qualidade e preço pago 
por ração geram impasse no Canil Municipal

Produto está sendo fornecido há apenas um mês; valor licitado também chama atenção

Por Alexandre Rocha
Uma ração servida 

no Canil Municipal de 
Jaboticabal parece não 
fazer bem aos 29 ani-
mais abrigados no lo-
cal. Após vomitarem ao 
ingeri-la pela primeira 
vez, os cachorros pas-
saram a ignorar as re-
feições. O que chama 
ainda mais atenção no 

caso foi a Prefeitura ter 
pago o dobro do valor 
praticado no mercado. 
O produto foi encami-
nhado para testes de 
qualidade e o laudo 
deve sair na próxima 
semana. 

O problema foi cons-
tatado no último mês, 
quando a ração passou 
a ser fornecida pela 

empresa vencedora da 
licitação, realizada em 
fevereiro. As refeições, 
que costumavam ser 
servidas duas vezes 
por dia, passaram a não 
ter mais uma periodi-
cidade defi nida devido 
à ração não ser consu-
mida. A saída, por en-
quanto, está sendo mis-
turar com uma de outra 
marca, que foi doada, e 
desperta o apetite dos 
animais.

Acionado pelo pre-
sidente da Associação 
Protetora dos Animais 
– APA, Jeff rey Frederi-
co Lui, o vereador João 
Roberto (PT) analisou 
o processo de licitação 
realizado e afi rma que 
houve falhas. As es-
pecifi cações estariam 
abaixo dos níveis de 
mercado e o valor aci-

ma do que é praticado 
por lojas do segmento. 
“O professor pesqui-
sou o preço de venda 
e encontrou por cerca 
de metade do preço. 
Mesmo fazendo uma 
compra em loja não es-
pecializada, a Prefeitu-
ra poderia economizar 
20%”, fala o vereador.

Para o presidente da 
APA, os critérios deve-
riam ser mais rigorosos 
e a licitação deveria ter 
sido cancelada. Apenas 
uma empresa partici-
pou. “Eles fi zeram uma 

licitação com níveis 
muito inferiores a qual-
quer ração do mercado. 
Nesses níveis qualquer 
ração serviria”, afi rma 
Jeff rey. 

O valor total pago 
pela Prefeitura foi de 
R$ 49.200,00, sendo 
R$ 120 e R$ 100 o va-
lor unitário destinado a 
fi lhotes e adultos, res-
pectivamente. Segundo 
Maria Angélica Dias, 
responsável pelo Canil 
Municipal, a ração foi 
encaminhada para uma 
análise bromatológica, 

onde constará informa-
ções detalhadas sobre 
o produto. O laudo sai 
entre os dias 14 e 15 
deste mês.

O Jornal A GAZETA 
tentou contato com a 
empresa que fornece a 
ração, mas o telefone 
registrado na Receita 
Federal corresponde a 
um escritório de con-
tabilidade. O departa-
mento jurídico da pre-
feitura não falou sobre 
o assunto até o fecha-
mento desta reporta-
gem.

Capitão Celso, da Polícia Militar

Jaboticabal cai e aparece no 
1.810º lugar em ranking de 

transparência

Por Alexandre Rocha
O Ministério Público 

Federal - MPF divulgou 
esta semana o ranking na-
cional da transparência, 
onde Jaboticabal ocupa a 
1.810ª posição.

O objetivo do levan-
tamento feito pelo MPF 
é avaliar se os municí-
pios estão cumprindo o 
que manda a legislação, 
quando se refere à Lei da 
Transparência, Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e Lei 
de Acesso à Informação, 

por meio dos portais da 
transparência dos 5.568 
municípios de 27 estados 
brasileiros.

O MPF calculou as notas 
após aplicar questionário 
com 16 perguntas, elabo-
radas por representantes 
do MPF, Conselho Nacio-
nal do Ministério Públi-
co – CNMP, Controladoria 
Geral da União – CGU, Tri-
bunal de Contas da União 
– TCU, Secretaria do Te-
souro Nacional – STN, 
Associação dos Membros 

dos Tribunais de Contas 
– ATRICON, Banco Cen-
tral e outras instituições 
de controle e fi scalização. 
O questionário é baseado 
em exigências legais e 
boas práticas de transpa-
rência.

O município recebeu 
nota 4,8 na primeira ava-
liação e 6,8 na segunda, 
em uma escala que vai de 
zero a 10. Já no ranking 
estadual da transparên-
cia, Jaboticabal apareceu 
na 202ª posição.

Ranking avalia municípios no 
cumprimento da legislação



6 SÁBADO, 11 DE JUNHO DE 2016

Modelo 10

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE DE 2016

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal 4.841.747,74 2,06 5.170.838,20 2,56

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 4.679.942,57 5,70 11.501.155,42 5,70

Limite Legal (art. 20) 11.155.816,64 5,67 12.106.479,39 6,00

Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades:

R$

0,00

Inscrição de Restos a Pagar:

     Processados

     Não Processados

R$

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

198.495,8239.115,43

% RCL

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:

Exercício anterior

Exercício atual

    Aplicações Financeiras

Subtotal

0,00

39.115,43

    Bancos – C/Movimento

0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    196.886.602,13 201.774.656,53

198.495,82

Serviços de Terceiros                       
(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno

Solange Mary Fernandes

Jaboticabal,  30 de abril  de 2.016.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich

Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

39.115,43

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

  LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
1º Leilão 17/06/2016 - 2º Leilão 30/06/2016 às 14h

Local da realização dos leilões: Marginal da Rodovia Presidente Dutra, Km 224 - Vila Augusta, em Guarulhos-SP

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 200 M2 - JABOTICABAL - SP
Antonio Sanches Ramos Junior, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 677, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado 
pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas 
datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97.
Localização do imóvel: Jaboticabal - SP. Jardim Pedroso. Rua Almeida Junior, 60. Casa. Áreas totais: terr. 264,00m² e constr. estimada no local 
200,00m². Matr. 15.457 do RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes da divergência da área construída que vier a ser 
apurada no local com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 17/06/2016, às 14h. Lance 
mínimo: R$ 225.000,00 - 2º Leilão: 30/06/2016, às 14h. Lance mínimo: R$ 135.000,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão)
Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio 
perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis 
disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.sodresantoro.com.br

Para mais informações - tel.: (11) 2464-6464
Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 677

TEMOS ESTERCO ORGÂNICO 
DE FRANGUINHA

Para toda Lavoura, R$ 185,00 por tonelada, 
entregue na propriedade.

Caminhão caçamba, em média de 24 mil quilos.
Contato Nelson:

(14) 9.9608-3210 ou (14) 3406-5510

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ALEXANDRE 
CARRÃO CASTAGNOLLI

(Prenotação 149.782 de 07/03/2016)

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

FAZ SABER a Alexandre Carrão Castagnolli, RG nº 
19.232.237-0-SSP/SP, CPF nº 141.197.458/13, brasileiro, divor-
ciado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Lions 
Internacional, número 131, Jardim Tangará, que nos termos do ar-
tigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômica 
Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imobili-
ário nº 144440297121, garantido pela alienação fi duciária, regis-
trada sob nº 17 na matrícula nº 8.536, que grava o imóvel situado 
na Rua Lions Internacional, número 131, Jardim Tangará, vem lhe 
notifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 
31, 32 e 33, apurado pela credora até o dia 03/03/2016, no va-
lor total de R$13.840,83 (treze mil, oitocentos e quarenta reais e 
oienta e três centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros 
de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamen-
to, 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-fei-
ra, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima mencionado 
e mais o valor de R$178,46 (cento e setenta e oito reais e quarenta 
e seis centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudi-
cial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir 
desta data.

Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de que o não cumpri-
mento da obrigação no prazo estipulado garante à credora fi duciá-
ria o direito de consolidação da propriedade 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 da Caixa 
Econômica Federal.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em jor-
nal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 23 de maio 
de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e 
subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

AUTO POSTO PACÍFICO LTDA., torna público que requereu 
junto à CETESB a Renovação da Licença de Operação para a ati-
vidade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LU-
BRIFICANTES, sito à Av. Marginal Carlos Berchieri, esquina com 
Rua Dr. Braguita 55 - Jardim Santa Rita - Jaboticabal/SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA E ATOS DA MESA 

ATO DA MESA Nº 018/2016 – NOMEIA a senhora Larissa Scattolin 
Martins, em virtude de aprovação em Concurso Público Nº 01/2015, a 
partir do dia 10 de junho de 2016, em caráter probatório, para o cargo 
de SERVENTE.

PORTARIA Nº 099/2016 – NOMEIA o funcionário pertencente ao qua-
dro efetivo de pessoal do Legislativo, Luiz Gustavo Perez Ferreira, 
como membro da COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO, em subs-
tituição à funcionária Silvia Cristina Mazaro Fermino da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal.

A. MARCONATO & IRMÃOS LTDA, Torna público que re-
quereu junto à CETESB a Renovação de Licença de Operação para 
Máquinas para Benefi ciamento de Produtos Agrícolas sito à Aveni-
da José da Costa nº 983, em Jaboticabal/SP.

ÓTIMA OPORTUNIDADE 
JABOTICABAL E REGIÃO

Precisa-se de Sacoleiras, Revendedores e Logistas para 
REVENDA DE ROUPAS DIRETO DA FÁBRICA.

CONTATO:(16) 9.9133-6735

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 4777, DE 10 DE JUNHO DE 2016.

Fixa o subsídio mensal dos Secretários Municipais do Municí-
pio de Jaboticabal-SP para a legislatura de 1° de janeiro 2.017 a 31 de 
dezembro de 2.020 e dá outras providências. 

Autoria: Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira, Dr. Edu 
Fenerich, Carmo Jorge Marques Reino, João Roberto da Silva, Luiz 
Augusto do Amaral, Maria Carlota Niero Rocha, Roberto Alessandro 
Raymundo, Rubens Caiuby da Gama Junior, Sérgio Aparecido Ra-
mos, Vitório De Simoni e Wilson Aparecido dos Santos.

Dr. Carlos Eduardo Pedroso Fenerich, Presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, conforme delibera-
ção do Plenário em Sessão Ordinária do dia 16 de maio de 2016, no 
uso de suas atribuições legais e nos termos do § 7º do artigo 66 da 
Constituição Federal, § 8º do artigo 57 da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Jaboticabal, c.c. o inciso III do artigo 211 do Regimento 
Interno, promulga o seguinte: 

Art. 1° Fica fi xado em R$ 13.500,00 (treze mil reais e quinhen-
tos reais) o subsídio mensal dos Secretários Municipais do Município 
de Jaboticabal-SP para a legislatura de 1° de janeiro de 2.017 a 31 de 
dezembro de 2.020.

Art. 2° Os Secretários Municipais do Município de Jaboticabal-
SP farão jus ao pagamento de férias anuais e do décimo terceiro sa-
lário.

Art. 3° O subsídio de que trata o Art. 1° desta Lei será corrigi-
do na mesma data e no mesmo percentual concedido aos servidores 
públicos municipais.

Art. 4° As despesas decorrentes da execução desta Lei corre-
rão por conta de verba própria consignada no orçamento.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
        
  Jaboticabal, 10 de junho de 2016.

DR. CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
PRESIDENTE

Registrada e Publicada no Departamento Técnico Legislativo, aos 10 
de junho de 2016.

LUIZ CARLOS DO SANTOS
Diretor do Departamento Téc. Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 4776, DE 10 DE JUNHO DE 2016

Fixa o subsídio mensal do Prefeito e Vice-Prefeito do Municí-
pio de Jaboticabal-SP para  legislatura de 1º de janeiro de 2.017 a 31 
de dezembro de 2.020, e dá outras providências.

Autoria: Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira, Dr. Edu 
Fenerich, Carmo Jorge Marques Reino, João Roberto da Silva, Luiz 
Augusto do Amaral, Maria Carlota Niero Rocha, Roberto Alessandro 
Raymundo, Rubens Caiuby da Gama Junior, Sérgio Aparecido Ra-
mos, Vitório De Simoni e Wilson Aparecido dos Santos.

Dr. Carlos Eduardo Pedroso Fenerich, Presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, conforme delibera-
ção do Plenário em Sessão Ordinária do dia 16 de maio de 2016, no 
uso de suas atribuições legais e nos termos do § 7º do artigo 66 da 
Constituição Federal, § 8º do artigo 57 da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Jaboticabal, c.c. o inciso III do artigo 211 do Regimento 
Interno, promulga o seguinte: 

Art. 1° Fica fi xado em R$ 25.335,00 (vinte e cinco mil tre-
zentos e trinta e cinco reais) o subsídio mensal do Prefeito do 
Município de Jaboticabal-SP para a legislatura de 1° de janeiro de 
2.017 a 31 de dezembro de 2.020.

Art. 2° Fica fi xado em R$ 7.891,03 (sete mil, oitocentos  e no-
venta e um reais e três centavos) o subsídio mensal do Vice-Prefeito 
do Município de Jaboticabal-SP para a legislatura de 1° de janeiro de 
2.017 a 31 de dezembro de 2.020.

Art. 3° Os subsídios de que tratam os Artigos 1° e 2° desta Lei 
serão corrigidos na mesma data e no mesmo percentual concedido 
aos servidores públicos municipais.

Art. 4° As despesas decorrentes da execução desta lei corre-
rão por conta de verba própria consignada no orçamento.

Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
        
  Jaboticabal, 10 de junho de 2016.

DR. CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
PRESIDENTE

Registrada e Publicada no Departamento Técnico Legislativo, aos 10 
de junho de 2016.

LUIZ CARLOS DO SANTOS
Diretor do Departamento Téc. Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Edital de Convocação para Posse do 
Concurso Público nº 01/2015

A Câmara Municipal de Jaboticabal, após nomeação por 
Ato da Mesa Diretora nº 018/2016, CONVOCA Vossa Senhoria, a        
apresentar-se no prazo de 05 (cinco) dias contados do primeiro dia 
útil subsequente à notifi cação, das 7:30h as 11:30h ou das 13:00h as 
17:00h, de segunda a sexta-feira, para a posse no respectivo cargo 
ao qual foi devidamente classifi cado e habilitado, no concurso público 
nº 01/2015 deste Poder Legislativo. 

Informamos ainda que o não comparecimento confi gura desin-
teresse pela vaga. Colocamo-nos a disposição para quaisquer escla-
recimentos que se fi zerem necessários pelo telefone (16) 3209-9480.

Cargo: Servente
Ato da Mesa nº 018/2016
Interessada: Larissa Scattolin Martins
RG nº 30.322.256-6 SP.

Jaboticabal, 10 de junho de 2016.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 663, DE 03 DE MAIO DE 2016

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Ja-
boticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária re-
alizada dia 02 de maio de 2016, aprovou e nos termos do Art. 35, item 
IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao Dr. Marcus Vi-
nícius Nascimento Valentin.

Autoria: Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira

Art. 1° Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao 
Dr. Marcus Vinícius Nascimento Valentin.

Art. 2° A entrega da honraria de que trata o artigo 1° será re-
alizada em Sessão Solene da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 
data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora;

Art. 3° As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto-
Legislativo correrão por conta de verba consignada no orçamento vi-
gente;

Art. 4° Este Decreto-Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Jaboticabal, 03 de maio de 2016.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 03 de maio de 2016.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 660/2016) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 86/2016) 



SÁBADO, 11 DE JUNHO DE 2016 7

autorizado 
escrito, nas 

 Rua Almeida Junior, 60. Casa. Áreas totais: terr. 264,00m² e constr. estimada no local 
ída que vier a ser 

. 1º Leilão: 17/06/2016, às 14h. Lance 

mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio 
a dos imóveis 

GENTE ESPECIAL
Jailson 
Braguim

GOIANO LOCUTOR
Por Alexandre Rocha
Quem conhece o jaboticaba-

lense Jailson Braguim, popular-
mente conhecido como Goiano 
Locutor, talvez não saiba que um 
apaixonado por rodeios um dia 
foi fã de rock. 

Até os 17 anos, Goiano incor-
porava o estilo roqueiro e vibrava 
ouvindo thrash metal, estilo bem 
diferente da # vela, camisa, cha-
péu e bota, que são característi-
co do sertanejo. “Eu tinha cabelo 
grande, brinco na orelha, tênis 
sujo e calça rasgada”, se diverte 
contando.

A infância, Jailson não gostava 
muito de estudar, é verdade, mas 
aproveitou bem e teve bons hábi-

tos in) uenciados pela mãe. Gos-
tava de jogar futebol, bolinha de 
gude e frequentava o Cine Muni-
cipal.  Com o tempo, aprendeu a 
lavar, passar e cozinhar. “Ela sem-
pre procurou passar coisas boas 
para a gente. Ela falava: o dia que 
eu vier à faltar vocês não vão pre-
cisar depender de ninguém”, fala 
ele sobre a mãe, grande referência 
para ele.

Mas o destino quis que, em 
1992, aos 18 anos, ele # ncasse os 
pés nos rodeios da vida. Come-
çou a frequentar os eventos que 
eram feitos no câmpus da Unesp 
e em chácaras, além de rodeios 
universitários. Em 1994, surgiu o 
Clube da Viola, e ele começou a 

fazer parte. Todo domingo estava 
ao lado da rodoviária como locu-
tor freelancer no evento promo-
vido pelo clube. O trabalho abriu 
caminho para que ele atuasse ao 
lado da dupla Roby e Roger e vi-
rou ‘Goiano Locutor’ após passar 
tempos no Estado de Goiás tra-
balhando.

Em 2003, recebeu um convi-
te de Milton Caetano Colenghi, 
idealizador dos rodeios mirim-
júnior de Barretos. Lá despontou 
e apareceu até em revistas. De 
início foi narrador, depois passou 
a dirigir, assessorar e comentar, 
além de lançar novos talentos.

Desde 2012, Goiano trabalha 
para a T.M. Rodeios, onde rece-

GAZETA 
ESPORTES

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

Ôh Paixão...
   Quando seu olhar 

cruza com o meu,
   Eu fi co todo atrapa-

lhado. Quero chamar seu 
irmão de meu cunhado. 

   Parece que de mu-
lher só tem você ao meu 
lado.

Quero acordar com 
você todo dia...

   E dizer bem baixinho 
no seu ouvido:

   Que o meu dia com 
você é muito mais ilumi-
nado!!!

O vichi, vichi, viche-
ee!!!

THOMAZINHO

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

MISTER

   Dono de uma 
beleza exótica e 
representado pela 
PHP Models, ele 
já atraiu críticos 
olhares de jurados 
e conquistou vá-
rios títulos de be-
leza. O modelo e 
mister Adauto Luiz 
Carrino (27), é um 
nome para se pres-
tar muita atenção. 
O loiro de 1,80 de 
altura, conta ainda 
com um belo  par 

de olhos azuis le-
vemente  puxados 
e características 
que determinam 
um certo ar felino 
e marcante.

   Adauto reside 
em Taquaritinga e 
seu currículo traz 
uma lista de traba-
lhos que incluem 
participação na 
novela Babilônia, 
Clipe e vários co-
merciais. Além de 
modelo, é também 
graduado e espe-
cializado em pro-
paganda/ marke-
ting e mestre em 
Educação. Vamos 
ficar atentos para 
ver o que virá pela 
frente!

   De olho nele!
   Foto: Pedro Jay-

me Ortega Schmitt

Jaboticabal Defenders 61x00 
RP Alligators Football Team

   Domingo, dia 05, em 
Jaboticabal, aconteceu 
o último jogo da tempo-
rada regular da Super 
Copa São Paulo - FEFASP.
Recebemos o time do 
RP Alligators Football 
Team para a realização 
de um novo jogo, refe-
rente o primeiro jogo 
do torneio, que foi can-
celado por decisão da 
federação.
   Com o objetivo de 

vencer para garantir a 
2º posição do campeo-
nato, os javalís do in-
terior, com a ajuda da 
incrível torcida de Jabo-
ticabal, que foi o nosso 
12º jogador em campo, 
conseguiram o feito 
inédito de ter a melhor 
campanha do interior.
Chegamos forte para os 
PLAYOFF e sabemos que 
não poderá haver erros 
no próximo dia 12 de Ju-

nho em Leme, onde bus-
caremos a vitória com 
garras e dentes e tentare-
mos honrar nossos torce-
dores e familiares.
   Agradecemos à Nipo 
Jaboticabal por abrir 
suas portas. Agradece-
mos a equipe do RP Alli-
gators Football Team 
pela lealdade em cam-
po. Ao nosso querido 
Tiago Tico Guedes que 
fez imagens belíssimas, 

também ao Botafogo 
Challengers pelo mate-
rial de campo, aos nos-
sos apoiadores Luziana 
Lanna Opa Academia 
- Jaboticabal Viva Mais 
assessoria esportiva e 
nutricional e ao nos-
so patrocinador ofi cial 
Blues Burger. 
   E claro, aos nossos 
torcedores e familia-
res, que nos dão força a 
cada dia.

beu a oportunidade de Weder 
Cley para continuar exercendo 
o que fez nos últimos anos tão 
bem. Ele coleciona diversos pa-
trocinadores que são responsá-
veis por impulsionar sua carrei-
ra

Após 24 anos de rodeio, Goia-
no não pensa em parar tão cedo 
de viajar por inúmeras cidades 
fazendo o que gosta. Apaixonado 
pela # lha de 8 anos, ele se sente 
realizado com o que produziu 
até aqui e não reclama de nada. 
“Eu não tenho o que reclamar. 
Foi um aprendizado enorme, co-
nheci muitas pessoas e cidades. 
Espero continuar fazendo o que 
sempre amei”, # nalizou.

Patrocinadores do Goiano: Jácomo Boots & Jeans, Chapéus Pralana, Cia de Rodeio Centro Oeste, Fiot Compra e Venda de Gado, ZB Senepol, Viola do Bem e Mailson e Gabriel
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II Encontro de Pro! ssionais
O II Encontro de Pro-

fi ssionais, realizado na 
noite do dia 08 de junho, 
contou com a presença de 
Engenheiros Associados, 
Diretores da AREA, pro-
fessores e Alunos do cur-
so de Engenharia de Pro-
dução da Faculdade São 
Luis.

A palestra com o tema 
CREA-SP: Sua função e 
importância para o enge-
nheiro foi realizada pelo 
Chefe da UGI de São Car-
los Téc. Rafael A. Thomaz 
de Moraes. Houve tam-
bém a presença do Diretor 
da Mútua, Aldo Rosseto 
que apresentou inúmeros 
benefícios que a Caixa de 

Assistência dos Profi ssio-
nais do estado de São Pau-
lo proporciona aos seus 
associados. 

O intuito da AREA, mais 
uma vez, é realizar pales-
tras que contribuem com 

o desenvolvimento de 
seus associados, profi s-
sionais da área e de nossa 
sociedade. 

No fi m do evento os 
presentes saborearam um 
delicioso churrasco.

ATLAS CHEVROLET FAZ LANÇAMENTO 
OFICIAL DA NOVA S10 2017

Os salões de exposi-
ções de veículos novos, 
serviu de motivo espe-
cial,  no último dia 03 
de junho, às 20horas, 
para uma mostragem 
total da NOVA S10 2017, 
com um farto coquetel, 
regado a muitas varie-
dades, com bebidas de 
vários sabores.  

   Os Diretores MILE 
DE JORGE, HENRIQUE 
DE JORGE, o Gerente 
CARLOS EDUARDO BO-
NONI  e funcionários, 
recepcionaram forne-
cedores, clientes e ami-
gos. Foi  apresentado 
ao vivo, em telões, to-
das  as  utilidades da 
nova versão, tais como: 
mudanças no visual, 
cabine renovada e mais 
tecnologia,  aposentan-
do antigo motor 2.4, 
além da reestilização 
da geração atual da pi-
cape S10. O modelo 
ganhou mudanças no 
visual, concentradas 
na dianteira, que tem 
novos faróis (com LEDs 
diurnos) e parachoque. 
Por dentro, o painel 
também foi redesenha-
do. Tem novo quadro 
de instrumentos, com 
nova tela central que 
mostra informações do 
computador de bordo. 
Na parte central, um 
novo sistema multimí-
dia e comandos do ar 
condicionado automá-
tico também moderni-

zados. A S10 também 
está mais equipada. As 
versões de topo tem 
sistemas como monitor 
de mudança de faixa, 
que avisa caso a pica-
pe venha  a mudar de 
faixa sem que o moto-
rista perceba. Também 
com  sistema que alerta 
sobre uma colisão imi-
nente, emitindo aviso 
sonoro, ainda que não 

atue sobre os freios e 
pare a picape automa-
ticamente. A S10 2017 
também passa a ter sen-
sores de chuva, luz e de 
obstáculos também na 
frente, ante só traseiros 
do modelo antigo.

   A marca também 
instalou o OnStar, já 
presente em Cruze e Co-
balt, que pode acionar 
serviços de emergência 

em caso de acidente e 
ainda servir como con-
cierge para solicitação 
de endereços, reservas 
em restaurantes e até 
ingressos de cinema 
por meio de uma cen-
tral de atendimento da 
Chevrolet acionada por 
botões no espelho re-
trovisor interno.

   Mecanicamente, 
a Chevrolet deixa de 
oferecer o motor 2.4 
fl exível, equipando to-

das as variantes com o 
mais moderno 2.5 fl e-
xível com injeção di-
reta e 206 cv. O motor 
diesel permanece o 2.8 
de 200 cv. A transmis-
são pode ser manual ou 
automática, ambas com 
seis marchas. O mode-
lo também passa a ser 
equipado com direção 
de assistência elétrica, 
ante a hidráulica ofere-
cida até então. Isso sig-
nifi cou perda de peso 

do modelo, o que pro-
mete 5% de economia 
de combustível em rela-
ção ao modelo anterior.

   A linha é compos-
ta pelas versões LS, LT, 
LTZ e High Country, 
disponíveis com cabine 
simples, dupla e chassi. 

ATLAS CHEVROLET, 
localizada à Av. Major 
Hilário Tavares Pinhei-
ro, 3100 - Parque do 
Trevo, telefone: (16) 
3209-3333


