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Saúde de Jaboticabal para de crescer e queda 
no atendimento prejudica moradores

A Saúde de Jaboti-
cabal tem acumulado 
fracassos nos últimos 
anos e feito a popu-
lação e funcionários 
do setor sentirem na 
pele. Redução da Es-
tratégia de Saúde da 
Família - ESF, fecha-
mento do Serviço de 
Atendimento Domi-
ciliar – SAD, obras 
no CIAF 2 que não 
chegam ao fi m e in-
cidentes envolvendo 
a Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA 

Rendimento afeta até profi ssionais do setor
são alguns problemas 
enfrentados pela atu-
al administração. Para 
completar, profi ssio-
nais da saúde estão 
insatisfeitos e espe-
ram pelo fi m da ges-
tão.

A ESF surgiu em Ja-
boticabal em 1998, no 
Governo Carlota, com 
uma unidade, loca-
lizada no distrito de 
Córrego Rico. O pro-
grama é responsável 
por fazer o atendi-
mento de saúde in-

tegral do paciente e 
seus familiares, sem 
ele ter que sair de 
casa. Uma das van-
tagens é o trabalho 
preventivo, além do 
paciente ter um rela-
cionamento amigável 
com os profi ssionais. 

No Governo Hori, 
o projeto foi amplia-
do e passou a contar 
com 10 unidades im-
plantadas. 

Aleitamento Materno: 
benefícios para a mamãe e o bebê

De 1 a 7 de agosto 
é comemorada a Se-
mana do Aleitamen-
to Materno em mais 
de 170 países. Com 
o intuito de estimu-
lar a amamentação 
e mostrar os benefí-
cios para a saúde da 
mamãe e do bebê, 
a data é promovida 
anualmente pela Or-
ganização Mundial 
de Saúde – OMS.

É no leite materno 
que a criança encon-
tra os nutrientes ne-
cessários para o seu 

desenvolvimento e 
anticorpos funda-
mentais que a prote-
ge no início da vida. 
Já para a mulher, o 
aleitamento é fator 
importante na pro-
teção contra o cân-
cer de mama e de 
ovários. 

O médico gineco-
logista e obstetra Dr. 
Edu Fenerich afirma 
que os benefícios 
são diversos. “O 
aleitamento mater-
no auxilia no cresci-
mento saudável da 

criança, reduzindo 
o risco de doenças 
futuras como asma, 
diabetes, obesidade 
e hipertensão”, ex-
plica.

Fenerich destaca 
ainda as vantagens 
para as mulheres. 
“Estudos já compro-
varam que a mulher 
que amamenta tem 
menos chances de 
desenvolver o cân-
cer de mama.

O SINCOMÉRCIO 
DE JABOTICABAL 

ESTÁ ALARGANDO 
HORIZONTES

Companhia 
Minaz em 

Jaboticabal

Câmara Municipal de Jaboticabal aprova seis projetos e dois 
têm pedidos de vista

Pág. 7

O SINCOMÉRCIO de Ja-
boticabal está alargando 
horizontes para melhor 
atender o Comércio de 
nossa cidade. Na quar-
ta-feira, 03/08/2018, o 
representante da FECO-
MÉRCIO - FEDERAÇÃO 
DO COMÉRCIO DO ESTA-
DO DE SÃO PAULO esteve 
reunido com a diretoria 
para traçar objetivos e 
metas que irão alavan-
car o relacionamento e 
interação que deve exis-
tir no comércio de Jabo-
ticabal. As ações visam 
trazer novas idéias e 
novos serviços que se-
rão disponibilizados ao 
SINCOMERCIO, garantin-
do a prestação de ser-
viços aos associados, 
com responsabilidade e 
confiança, o que trará ao 
comerciante a segurança 
necessária para efetivar 
seus negócios.

A Companhia Minaz  de 
Ribeirão Preto se apresen-
tará em Jaboticabal no do-
mingo, dia 7, às 19h, na 
Concha Acústica “Lions 
Clube de Jaboticabal”, 
com o repertório de ópe-
ra rock das bandas ingle-
sas The Beatles, Queen e o 
musical Hair.

O espetáculo será in-
terpretado por grupo de 
solistas da Cia. Minaz e 
Banda, com arranjos  re-
alizados especialmente 
para o grupo, entre coros 
e solos. No repertório, 
canções como Yesterday, 
Help, We Will Rock You, We 
are the Champions, Bohe-
mian Rhapsody, Aquarius, 
entre outros sucessos.

O Concerto Minaz é 
uma parceria entre o SESC 
Ribeirão Preto e a Cia. Mi-
naz, e conta com o apoio 
do Departamento de Cul-
tura.

RAPIDINHAS
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O SINCOMÉRCIO DE JABOTICABAL ESTÁ 
ALARGANDO HORIZONTES

O SINCOMÉRCIO de Ja-
boticabal está alargando 
horizontes para melhor 
atender o Comércio de 
nossa cidade. Na quar-
ta-feira, 03/08/2018, o 
representante da FECO-
MÉRCIO - FEDERAÇÃO 
DO COMÉRCIO DO ESTA-
DO DE SÃO PAULO esteve 
reunido com a diretoria 
para traçar objetivos e 
metas que irão alavan-
car o relacionamento e 
interação que deve exis-
tir no comércio de Jabo-
ticabal. As ações visam 
trazer novas idéias e 
novos serviços que se-
rão disponibilizados ao 
SINCOMERCIO, garantin-
do a prestação de ser-
viços aos associados, 
com responsabilidade e 
confiança, o que trará ao 
comerciante a segurança 
necessária para efetivar 
seus negócios.

O que foi detectado 
neste momento no co-
mércio é a busca por au-
mentar as vendas, com 
novas formas de atuação 
ou tentativas de implan-
tar alguma inovação que 

possa diferenciar seus 
produtos ou serviços da 
concorrência, porém, a 
maioria das empresas 
segue sempre um mes-
mo padrão, que faz com 
que sua visão sobre os 
mercados fique total-
mente limitada, ou seja, 
são orientadas pelas 
ações da concorrência e 
acabam copiando ou não 
criando nada que gere 
valor para o consumidor.

As ações do SINCO-
MÉRCIO terão como base 
demonstrar para o co-
merciante, que deve ser 
criativo e contar com 
ferramentas para se li-
bertar da concorrência 
e fidelizar sua clientela. 
O desafio é identificar 
com sucesso, em meio 
às inúmeras possibilida-
des existentes, oportu-
nidades comercialmente 
atraentes. Esse desafio é 
fundamental porque os 
gestores não podem sim-
plesmente atuar como 
jogadores em um cassi-
no, apostando em estra-
tégias com base apenas 
na intuição ou palpites.

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

AUTORIA DO VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI, 
INDICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO  

REFRIGERADO PARA TRANSPORTE DA MERENDA 
ESCOLAR NO MUNICÍPIO

Essa foi uma das pri-
meiras Indicações que o 
Vereador Vitório De Simo-
ni apresentou na Câmara 
Municipal, para benefi ciar 
as escolas públicas do 
município. O Vereador ob-
servou que o veiculo que 
transportava a merenda 
escolar, não havia refrige-
ração. Hoje a merenda es-
colar chega até as escolas 
por meio de um veículo 
refrigerado, que torna o 
alimento seguro, para ser 
consumido pelas crianças 
do município. 

O SINCOMÉRCIO é a 
entidade de classe pa-
tronal representativa da 
categoria do comércio, 
abrangendo a base ter-
ritorial de Jaboticabal, 
Taiuva, Taiaçú, Pirangi, 
Vista Alegre do Alto, e 
tem como principal atri-
buição a defesa do co-
mércio dessas cidades 
e atuando desta forma, 
busca novas alternativas 
de apoio ao seu associa-
do. A nova concepção 
de mercado e as ações 
que estão desenvolvi-
das pelo SINCOMÉRCIO 
em prol do comercian-
te, serão grande atrativo 
e com certeza fará com 
que o comerciante se 
sinta orgulhoso de par-
ticipar deste grande pro-
jeto.

- Comerciante, venha 
conhecer o trabalho de-
senvolvido e voltado di-
retamente à sua catego-
ria. O SINCOMÉRCIO, CDL 
e SENAC, parceiros neste 
projeto, lutam para que 
as expectativas dos co-
merciantes se torne rea-
lidade, hoje e sempre.  

FIQUE SABENDO

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL

Companhia Minaz em Jaboticabal 
com repertório ópera rock

A Companhia Minaz  de 
Ribeirão Preto se apresenta-
rá em Jaboticabal no domin-
go, dia 7, às 19h, na Concha 
Acústica “Lions Clube de Ja-
boticabal”, com o repertório 
de ópera rock das bandas in-
glesas The Beatles, Queen e o 
musical Hair.

O espetáculo será inter-
pretado por grupo de solis-
tas da Cia. Minaz e Banda, 
com arranjos  realizados 
especialmente para o grupo, 
entre coros e solos. No reper-
tório, canções como Yester-
day, Help, We Will Rock You, 
We are the Champions, Bo-
hemian Rhapsody, Aquarius, 
entre outros sucessos.

O Concerto Minaz é uma 
parceria entre o SESC Ribei-
rão Preto e a Cia. Minaz, e 
conta com o apoio do Depar-
tamento de Cultura de Jabo-

ticabal e Sincomércio.
O evento é gratuito e a 

classifi cação, livre.
Assessoria Municipal de 

Comunicação

Baleia entra em lista de políticos mais 
in! uentes no Congresso

Líder do PMDB há apenas 
dois meses, o deputado Ba-
leia Rossi (SP) já passa inte-
grar a prestigiada lista dos 
100 parlamentares mais 
infl uentes no Congresso. 
Trata-se do levantamento 
“Cabeças do Congresso”, 
produzido anualmente 
pelo Departamento Inter-
sindical de Assessoria Par-
lamentar (Diap). A lista se-
leciona cada parlamentar 
por seu perfi l de atuação. 
No caso de Baleia, ele se 

destacou como “negocia-
dor” por conta da sua capa-
cidade na articulação po-
lítica, principalmente nas 
votações de projetos que 
fazem parte da agenda de 
retomada do crescimento 
econômico e postos de tra-
balho.

Segundo o Diap, “Os Ca-
beças do Congresso Na-
cional são aqueles parla-
mentares que conseguem 
se diferenciar dos demais 
pelo exercício de todas ou 

algumas das qualidades e 
habilidades aqui descritas. 
Entre os atributos que ca-
racterizam um protagonis-
ta do processo legislativo, 
destacamos a capacidade 
de conduzir debates, nego-
ciações, votações, articula-
ções e formulações, seja 
pelo saber, senso de opor-
tunidade, efi ciência na lei-
tura da realidade, que é di-
nâmica, e, principalmente, 
facilidade para conceber 
ideias, constituir posições, 
elaborar propostas e pro-
jetá-las para o centro do 
debate, liderando sua re-
percussão e tomada de de-
cisão. Enfi m, é o parlamen-
tar que, isoladamente ou 
em conjunto com outras 
forças, é capaz de criar seu 
papel e o contexto para de-
sempenhá-lo”.

Da bancada de São 
Paulo há 15 nomes. Do 
PMDB, além de Baleia, 
foi citada a senadora 
Marta Suplicy, candidata 
a prefeita da capital nes-
te ano.

E O GOVERNADOR 
NÃO VEIO – Desde que 
assumiu a prefeitura, Raul 
Girio se vangloriou de ser 
próximo do governador, 
porém, Alckmin nunca 
veio. Esses dias veio o 
vice, mas o titular não. 
Mas, não era próximo?.

DANDO A LUZ – Di-
vulgação da prefeitura 
mostra que iluminação de 
praças está sendo recu-
perada. Servidores sobre 
uma caminhonete trocam 
as lâmpadas. E cadê o EPI? 

CREDO EM CRUZ– A 
coisa está tão feia em 
Jaboticabal que árvores 
estão caindo pelas ruas, 
sem chuva, sem vento 
e sem nada. Pelo visto, 
mais coisas irão cair até 
outubro.

HOJE NÃO TEM MEN-
SAGEM? – Agosto come-
çou com uma mensagem 
ofi cial do prefeito de “bom 
principio de mês”. Nada 
como o otimismo lá em 
cima para tentar levantar 
o que está caindo. 

DESTAQUE EM CON-
VENÇÃO? – Candidato 
a vereador é destaque 
em convenção do PSDB 
local. Pelo teor da pu-
blicação, os demais can-
didatos devem se sentir 
agradecidos por essa 
participação

POR FORA, BELA VIO-
LA – O Mercado Municipal 
está fi cando muito bonito. 
Parece até pronto... por 
fora, porque por dentro, 
ainda falta muito para ser 
feito.
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Olhando com Lupa

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

A TRAJETORIA QUE REALIZAMOS E´ ETERNA

O governador Geraldo Al-
ckmin anunciou no dia 28 
de julho, Dia do Agricultor, 
que a nossa Secretaria de 
Agricultura e Abastecimen-
to realizará o Levantamento 
Cadastral das Unidades de 
Produção Agropecuária do 
Estado de São Paulo (Lupa) 
2016. Iniciando no dia 1º de 
agosto, início do ano agríco-
la, está sendo feito por meio 
de nossa Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral 
(Cati) e com participação do 
nosso Instituto de Economia 
Agrícola (IEA).

nas políticas agrícolas do Es-
tado.

Você, produtor e produto-
ra rurais que serão visitados 
pelos nossos técnicos ou se-
rão solicitados a fornecer in-
formações a eles, por favor, 
façam isso. Informá-los so-
bre as características de sua 
propriedade é de extrema im-
portância. Este levantamento 
defi nirá as nossas linhas de 
atuação e fortalecerá o apoio 
ao produtor rural.

Antes de formularmos ini-
ciativas para melhorar o co-
tidiano do homem do campo 
é preciso saber qual e como 
é este campo que queremos 
auxiliar. Para a efetividade 
das políticas públicas elas 
devem estar embasadas na 
realidade de seu público-al-
vo. Merecem a denominação 
de desenvolvimento apenas 
as ações que promovam o 
crescimento econômico com 
impactos positivos em ter-
mos sociais e ambientais.

É por isso que o diagnós-
tico regional se constitui em 
uma etapa essencial para 
orientar o planejamento e a 

espírito ao corpo, em tempo 
marcado pela ida e volta, de 
um plano para outro, com 
compromissos estabelecidos 
para  futuros compromissos 
na família, num relaciona-
mento a curto e a longo pra-
zo.     

A PASSAGEM PELO PLANE-
TA TERRA.                  

SOMOS ETERNOS.
Vivemos apoiados na po-

sição de duvidas a respeito 
das reencarnações, que nas-
cemos para, num plano de 
recuperação, espiritual, num 
planeta escola, de PROVAS E 
ESPIAÇOES, para pagamento 
de dívidas contraídas no pas-
sado, em vidas anteriores. 
Tudo pode acontecer num 
processo de acertos de con-
tas entre todos os habitan-
tes, principalmente dentro 
da família, com os afi ns, para 
um entendimento de vibra-
ções negativas para as posi-
tivas, de  ódio para amor, de 
orgulho para humildade, de 
egoísmo para a o desprendi-
mento, dentro da caridade. O 
evangelho no lar ajuda muito 
o entendimento, trazendo a 

O Lupa é um mapeamento 
detalhado das áreas rurais 
paulistas, um diagnóstico do 
atual momento da produção 
agropecuária em nosso Es-
tado. Sem diagnóstico não 
se pode ter planejamento. E, 
sem planejamento, as polí-
ticas públicas voltadas para 
o campo fi cam comprometi-
das.

Sua pesquisa abrange di-
versos aspectos desta funda-
mental atividade econômica. 
Com os resultados, é possí-
vel fazer um planejamento, 
corrigindo falhas, fornecen-
do informações sobre novas 
tecnologias, passando por 
questões econômicas, como 
preço dos alimentos e ba-
lança comercial, Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), até a 
dinâmica de funcionamento 
da agricultura familiar.

O levantamento impactará 
nos parâmetros para a dis-
tribuição do ICMS entre os 
municípios, assim como de-
senvolver políticas públicas 
voltadas ao planejamento, ao 
fi nanciamento e ao seguro da 
produção e constituir a base 

A eternidade marca entre 
nós  uma   ação e reação,  nos 
tempos idos da imortalidade 
do ESPÍRITO. Caminhamos 
à procura de momentos fe-
lizes, horas de realidades,  
minutos de sabedoria, se-
gundos de paz e união. As 
encarnações se sucedem nos 
tempos. Precisamos estudar 
e adquirirmos conhecimen-
tos, para lentamente, pas-
sarmos pelos testes e provas 
de difícil aprovação perante 
as leis de DEUS. A evolução 
é lenta, cresce com  o tempo, 
acumulando qualidades, que 
nos livra das trevas e da ig-
norância. A reencarnação é 
uma  realidade, é a volta do 

avaliação de políticas de de-
senvolvimento socioeconô-
mico e conservação ambien-
tal. Queremos saber quais 
são suas necessidades como 
produtor rural, quais são as 
potencialidades de sua área, 
qual é a melhor política pú-
blica para você de acordo 
com as características de sua 
região.

Classifi car e caracterizar 
as Unidades de Produção 
Agropecuária (UPA) nos per-
mite inferir sobre oportuni-
dades para a implementação 
de instrumentos econômi-
cos, entre eles o pagamen-
to por serviços ambientais 
(PSA), voltados à conserva-
ção da biodiversidade e à 
provisão deles.

O último levantamento 
foi fi nalizado em 2008, en-
volvendo cerca de três mil 
profi ssionais entre pesquisa-
dores, recenseadores e téc-
nicos da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento e 
das prefeituras municipais. 
Registrou 324.601 proprie-
dades, sendo a maior parcela 
(77.758, ou seja, 23,95%) en-

paz, o amor e a união. Numa 
reunião fraterna, o ambien-
te estará em uma completa 
harmonia, se pudemos nos 
entender e estudarmos em 
conjunto, não só o livro da 
BOA NOVA   - O EVANGELHO 
SEGUNDO O ESPIRITISMO, 
como outros livros e mensa-
gens vindas do plano espi-
ritual, através dos espíritos 
que são guias de luz e bas-
tante evoluídos, conhecedo-
res das leis de DEUS,   onde 
os MÉDIUNS encarnados se 
servem de instrumentos, 
para  serem  intermediários 
entre um plano e outro.       

VIVEMOS APOIADOS NA 
FÉ, ESPERANÇA E CARIDA-
DE. PORQUE FORA DELA 
NÃO HÁ SALVAÇÃO. TEMOS 
QUE SER HOJE, MELHOR QUE 
ONTEM. O AGORA  É O MO-
MENTO DA LUZ  DE HOJE, 
QUE PRECISA SER FORTA-
LECIDO PELO AMOR, QUE 
NOS LEVA AO PERDÃO, COM 
HUMILDADE. SONHAMOS 
COM A FELICIDADE, ABRA-
ÇADOS NAS SAUDADES E LI-
GADOS NAS LEMBRANÇAS. 
A educação é fundamental 

tre 20 e 50 hectares. Apenas 
22 delas, 0,1%, têm acima de 
10 mil hectares.

Ele se torna de extrema 
importância frente à incer-
teza da realização do Censo 
Nacional, feito pelo Institu-
to Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), que adiou 
o estudo, previsto até então 
para 2016, por causa de cor-
tes em seu orçamento deter-
minado pela presidente afas-
tada, Dilma Rousseff . Com o 
governo de Michel Temer, o 
Instituto sinalizou que fará o 
estudo em 2017, com os pri-
meiros dados divulgados em 
2018.

Mas com o novo levanta-
mento, o Estado de São Paulo 
sairá na frente e fornecerá 
um amplo quadro da agrope-
cuária paulista, retratando as 
áreas dos estabelecimentos 
rurais, ocupação do solo, as 
tecnologias empregadas em 
uma investigação de como 
vive o agricultor, incluindo 
grau de instrução e o acesso 
aos programas do Governo 
do Estado.

O Lupa é importante por-

TENTAÇÃO

Pr. Anastácio Martins

Ser tentado não que di-
zer que você pecou. Todos 
nós somos tentados a fazer 
alguma coisa errada, mes-
mo contra a nossa vontade, 
mas temos que resistir à 
tentação e não se submeter 
a ela. E para isso o nosso 

em você e através de você. 
Os que se entregam à ten-
tação, só têm sofrimento e 
desilusão. Quantos que não 
poderiam estar desfrutando 
de uma boa vida hoje, com 
muito orgulho e honra, mas 
infelizmente não resistiram 
aos adultérios, às prostitui-
ções, o suborno e etc. Muitos 
desejaram ter mais dinheiro, 
mais riquezas, mais poder, 
sem pensar nas consequên-
cias que viriam sobre eles, e 
sem saber que Deus, o nosso 
Senhor e Salvador, já tinha 
preparado uma grande ben-
ção para eles aqui na terra, 
mas eles preferiram o cami-

Deus já providenciou um 
escape. Porque não veio so-
bre vós tentação, senão hu-
mana; mas fi el é Deus, que 
vos não deixará tentar acima 
do que podeis; antes, com 
a tentação dará também o 
escape, para que a passais 
suporta. (I Coríntios 10:13). 
Deus, no seu infi nito amor, 
já preparou tudo para você 
ser feliz e muito abençoado 
nesta vida. Você deve resis-
tir a todo o tipo de tentação, 
seja ela qual for, não se en-
tregue a nenhuma, porque o 
preço a pagar é muito alto e 
não vale a pena. Deus tem 
grandes coisas para fazer 

nho mais fácil e mais curto. 
Quando você não tem paci-
ência de esperar o melhor de 
Deus chegar, você faz tudo 
o que parece bom aos seus 
próprios olhos, sem pensar 
duas vezes. O inimigo fará 
de tudo para tirar você do 
caminho certo, mas se você 
confi ar no Senhor e deixá-
Lo no controle da sua vida, 
tudo o que fi zer vai prospe-
rar e você não terá falta de 
nada, porque o Senhor esta-
rá contigo e Ele suprirá to-
das as suas necessidades em 
Cristo Jesus. Quando a ten-
tação vier sobre a sua vida, 
você vencerá num piscar de 

olhos, porque o Senhor dos 
exércitos se tornou o centro 
da sua vida. Não terá medo, 
porque a sua confi ança e a 
sua fé está no Todo Pode-
roso e você sabe que Ele 
tem tudo o que você preci-
sa para ter uma vida com 
muita prosperidade, tanto 
na vida conjugal, como na 
sentimental, fi nanceira e 
principalmente na espiritu-
al. Não caia na armadilha do 
inimigo, ele virá sutilmente 
como se fosse um amigo, 
mas não é. É o tentador e 
ele não desiste até que ele 
consiga o que deseja. Fi-
que fi rme e resista a todo 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

o tipo de tentação, seja de 
pensamentos negativos ou 
impuros. Fuja de todas es-
tas coisas. Lembre-se que 
o Senhor tem uma benção 
muito Especial para te en-
tregar hoje, e quando você 
chegar ao Reino Dele, tam-
bém. Jesus te ama Muito!!! 
Esta é a minha oração. Ca-
tedral do Povo de Deus. Av. 
Benjamim Constant nº 789. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com          

que o setor agropecuário é 
um dos que mais utilizam 
tecnologias, que vão desde 
técnicas de produção e ma-
nejo, passando pelo desen-
volvimento de novas cul-
tivares, até a utilização de 
agricultura de precisão. Por 
isso, precisamos de uma vi-
são ampla do setor, para que 
tenhamos subsídios para 
apoiar o produtor.

Essa atualização dos da-
dos garantirá mais agilida-
de e precisão para atender 
as diretrizes do governador 
Geraldo Alckmin: apoio ao 
pequeno produtor e à agri-
cultura familiar; saudabilida-
de dos alimentos; incentivo 
à pesquisa e sua aproxima-
ção do homem do campo; e 
o desenvolvimento de uma 
agricultura harmônica com o 
meio ambiente.

É contando com a recepti-
vidade típica de quem vive 
no meio rural que temos a 
certeza de que consegui-
remos alcançar 100% das 
propriedades. Peço assim o 
apoio e a participação de to-
dos.

Temos a liberdade de fi -
lhos de Deus, mas nem tudo 
nos convém. Pelo contrário, 
a dignidade de fi lhos do Se-
nhor nos cria obrigações.

Por sermos fi lhos d’Ele, 
não podemos nos deixar es-
cravizar por nada nem por 
ninguém.

O Senhor transformara seu 
coração pelo poder do Espíri-
to. Então, deixe que Ele faça 
parte da sua vida, do seu co-
ração e do seu dia a dia.

Liberdade é ser livre para 
escolher o que é melhor para 
sua vida, não só para o mo-
mento. Seu irmão,

 Monsenhor Jonas Abib

A verdadeira liberdade

Liberdade é não ser 
escravo de si mesmo

para o aprimoramento das 
ações e reações diante dos 
problemas que aparecem 
no decorrer de nossa exis-
tência no mundo material, 
que segue diretrizes e leis 
naturais vindas de DEUS E 
DE JESUS. A  força do pensa-
mento tem que ser concen-
trada no bem e na pratica 
da caridade, num objetivo 
maior no exercício e na prá-
tica da caridade. A rique-
za espiritual está na razão  
direta  do fortalecimento 
do espírito encarnado, que 
precisa ser um realista do 
fortalecimento nítido e per-
feito, num comportamento 
que nos  leve a uma vida no 
caminho da  porta estreita, 
para alcançarmos  a luz no 
fim de um túnel e chegar-
mos  a uma conquista uni-
versal. O livre arbítrio nos 
leva a uma liberdade de 
agirmos livremente, tomar-
mos nossas decisões  certas 
ou erradas, no cumprimen-
to  de nossos deveres, para 
adquirirmos nossos  di-
reitos. SOMOS  DEUSES DA 
VERDADE.

SENTIMENTO PRECEITUAL DA ORDEM 
CRÍSTICA 

- O PENSAMENTO!
José Augusto de Paula
BOM DIA COM MUITA PAZ 

E HARMONIA NA SERENIDADE 
DA LUZ E NA VIBRAÇÃO DO 
AMOR. 

O Preceito da Ordem Crísti-
ca desta semana é o estado de 
SER do PENSAMENTO!

- VIBRANDO AÇÃO E REA-
ÇÃO – 

NA FASE DO DESPERTAR DA 
CONSCIÊNCIA ASTRAL

Da CAUSA da IMAGINAÇÃO 
surte por EFEITO o PENSA-
MENTO 

O QUE É O PENSAMENTO
É uma essência esferolítica 

energética cósmica, de natu-
reza vibratória etéreo-astral, 
fruto da perfeita formulação 
concebida pelo ego+vida (o 
“EU SOU”) do corpo mental 
instado macro ou microcós-
micamente no pódromo di-
mensional, através do seu 
loquaz exercício de raciocí-
nio  consignado pelo trabalho 
arquitetônico da  meditação, 
tudo concernente ao todo 
processual da manipulação 
de elementos FEC´iais (Fila-
mentos Energéticos Cósmi-
cos) já existentes no corpo 
mental, captado  e reunido  
para  a  fusão de FEC´s, na 
razão e proporção exatas do 
seu sentimento, que pela fa-
culdade da imaginação  e, 
conforme idealizado  e dese-

jado o  consistiu (como ele-
mento FEC´ial da vida),   em 
verossimilhança, com o ele-
mento FEC´ial de DEUS  (com 
o de igual forma já existen-
te no Universo, ou seja, um 
comprimento de onda que 
é o próprio DEUS) e assim, 
constitui-se num veículo de 
apoio sensorial e perscruta-
dor mental, portanto,  total-
mente liberto, porém adstrito 
à sua fonte conceptora, sen-
do automática e simultane-
amente retroprojetado no 
ambiente inter-dimensional 
cósmico, em velocidade dire-
tamente proporcional ao tem-
po da sua concepção, através 
da  força de vontade da men-
te segundo o grau relativo à 
sua idade sideral (ponto de 
natureza vibratória, confor-
me o grau de conhecimento 
consciencial de ordem inte-
lectual e/ou espiritual do ser 
emissor), que o potencializa, 
propiciando  sua autonomia  
concernente ao alcance e aos 
efeitos desejados, para si  e/
ou para outrem, estando po-
rém, essas dotações limina-
res submissas e limitadas à 
lei divinamente suprema de 
ação e reação.

Por isso EU SOU e TE DESE-
JO a LUZ do PENSAMENTO. 

j.Augusto 
(LUZ & PAZ)
Meditação Transcendental 

– FEC´eTerapia - Evangelho-
terapia

Os Preceitos da Ordem 
Crística você encontra no 
“ORÁCULO MANTRÂNICO 
MEDITATÓRIO NÉCTAR DI-
VINO” - baixe no site: www.
aterceiravisao.com.br – É um 
instrumento transcendental 
que lido diariamente lhe trará 
PAZ, SUBLIME SERENA HAR-
MONIA, SAUDÁVEL SAÚDE 
MENTAL! 

 José de Paiva Netto � 
Jornalista, radialista e 

escritor.

Refl exão sobre o Dia dos Pais

Neste domingo come-
moraremos o Dia dos Pais. 
Em 12 de agosto de 2000, 
no Rio de Janeiro/RJ, pre-
parei uma mensagem que 
enderecei a eles, deste e 
do Mundo Invisível, pois os 
mortos não morrem. Sele-
cionei alguns trechos para 
apresentá-los a vocês, ca-
ros leitores.

Ao observar o crescimen-
to orgânico e estruturado 
da Legião da Boa Vontade, 
e tudo o que dela brotou, 
continua despontando e 
ainda surgirá do trabalho 
de Fé Realizante e Boa Von-
tade, nossa Alma se como-
ve porque vemos progredir 
a semente lançada por Al-
ziro Zarur (1914-1979), da 
qual estamos com extremo 

cuidado tratando, para que 
se desenvolva com a bran-
dura e honre a grandeza das 
questões divinas.

Diante disso, percebe-
mos a magnitude do Cria-
dor, o Pai de todos nós, e a 
comprovação de Sua onis-
ciência, onipresença, oni-
potência, onidirigência e 
majestade.

Para o leal trabalhador 
da seara do Cristo Ecumê-
nico, o Divino Estadista, 
na Terra e no Plano Espiri-
tual, são oferecidos raros 
momentos de repouso. No-
vas tarefas são anunciadas 
pela Espiritualidade Maior 
para os dedicados discí-
pulos do Provedor Celeste, 
resultantes de decisões su-
premas relativas a senten-
ças decorrentes das ações 
humanas e espirituais, so-
madas e multiplicadas no 
transcorrer dos milênios. 
Não é sem motivo esta ad-
vertência do Excelso Tau-
maturgo, no Seu Evangelho, 
segundo Mateus, 16:27: “A 
cada um de acordo com as 
suas próprias obras”. Nada 
mais, nada menos.

Sinos poderosos, cujos 
toques nos chegam de re-
giões onde os horizontes 

não conhecem limites, per-
sistem em proclamar os 
Tempos anunciados desde o 
Antigo Testamento da Bíblia 
Sagrada e nos respeitáveis 
textos de todas as crenças, 
destinados aos fi lhos do 
Altíssimo, criados para a 
fortuna inesgotável que de 
Deus provém.

Nossa missão — e a de 
muitos idealistas pelo mun-
do — é colaborar no direcio-
namento de tanta gente para 
as glórias do Sublime Reino 
que baixam a este orbe, pro-
fetizadas pelo Anjo ao soar 
da Sétima Trombeta: “O rei-

no do mundo se tornou de 
nosso Deus e do Seu Cristo, 
e Ele reinará pelos séculos 
dos séculos. Amém” (Apoca-
lipse, 11:15). Aqueles sinos 
plangem, convocando o fi m 
de um tempo em que o ego-
ísmo foi soberano e atrain-
do as matinas de uma era 
nova, em que o Espírito se 
sobreporá às convocações 
da excessiva materialidade. 
(...)

Louvado seja Deus!
José de Paiva Netto � Jor-

nalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — 

www.boavontade.com 
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Aleitamento Materno: 
benefícios para a mamãe e o bebê

Por Alexandre Rocha
De 1 a 7 de agosto é 

comemorada a Semana 
do Aleitamento Materno 
em mais de 170 países. 
Com o intuito de esti-
mular a amamentação 
e mostrar os benefícios 
para a saúde da ma-
mãe e do bebê, a data é 
promovida anualmente 
pela Organização Mun-
dial de Saúde – OMS.

É no leite materno que 
a criança encontra os 
nutrientes necessários 
para o seu desenvolvi-
mento e anticorpos fun-
damentais que a prote-
ge no início da vida. Já 
para a mulher, o aleita-

mento é fator importan-
te na proteção contra 
o câncer de mama e de 
ovários. 

O médico ginecolo-
gista e obstetra Dr. Edu 
Fenerich afirma que os 
benefícios são diversos. 
“O aleitamento materno 
auxilia no crescimen-
to saudável da criança, 
reduzindo o risco de 
doenças futuras como 
asma, diabetes, obesi-
dade e hipertensão”, ex-
plica.

Fenerich destaca ain-
da as vantagens para 
as mulheres. “Estudos 
já comprovaram que a 
mulher que amamenta 

tem menos chances de 
desenvolver o câncer de 
mama. Há também ou-
tros benefícios, como a 
diminuição da ansieda-
de, da hemorragia pós-
parto, além criar um 
vínculo afetivo entre 
ambos”, completa.

“Campanhas como a 
Semana do Aleitamen-
to são sempre a melhor 
forma de conscienti-
zar as pessoas. A saúde 
precisa estar em pri-
meiro lugar, por isso é 
importante se informar, 
realizar exames preven-
tivos e ter um médico 
de confiança”, finalizou 
Dr. Edu Fenerich.

Saúde de Jaboticabal para de crescer e queda 
no atendimento prejudica moradores

Por Alexandre Rocha
A Saúde de Jaboti-

cabal tem acumulado 
fracassos nos últimos 
anos e feito a população 
e funcionários do setor 
sentirem na pele. Re-
dução da Estratégia de 
Saúde da Família - ESF, 
fechamento do Serviço 
de Atendimento Domi-
ciliar – SAD, obras no 
CIAF 2 que não chegam 
ao fi m e incidentes en-
volvendo a Unidade de 
Pronto Atendimento – 
UPA são alguns proble-
mas enfrentados pela 
atual administração. 
Para completar, profi s-
sionais da saúde estão 
insatisfeitos e esperam 
pelo fi m da gestão.

Estratégia de Saúde 
da Família

A ESF surgiu em Jabo-
ticabal em 1998, no Go-
verno Carlota, com uma 
unidade, localizada no 
distrito de Córrego Rico. 
O programa é responsá-
vel por fazer o atendi-
mento de saúde integral 
do paciente e seus fami-
liares, sem ele ter que 
sair de casa. Uma das 
vantagens é o trabalho 
preventivo, além do pa-
ciente ter um relaciona-
mento amigável com os 
profi ssionais. 

No Governo Hori, o 
projeto foi ampliado e 
passou a contar com 10 

Rendimento afeta até profi ssionais do setor

unidades implantadas. 
A cobertura populacio-
nal passou de 4,93% 
para 47,92%, segundo 
dados do Ministério da 
Saúde. O número de 
agentes comunitários 
saltou de oito para 55 
e contribuiu na geração 
de emprego. A Estraté-
gia passava a garantir e 
qualifi car, desde então, 
o acesso à assistência 
de saúde, além de co-
laborar com o fl uxo de 
atendimento nas unida-
des.

Entretanto, o progra-
ma parou de evoluir. 
Em abril deste ano, uma 
unidade, localizada no 
bairro Santa Mônica, 
foi fechada. Com isso, 
o programa encolheu 
em Jaboticabal. Segun-
do dados do Ministério 
da Saúde, a cobertura 
populacional passou de 
47,92% para 42,94% e os 
agentes de saúde redu-
zidos a 51.  

Uma profi ssional da 
saúde, que pediu para 
não ser identifi cada, 
afi rma que o retroces-
so não foi apenas nos 
números, mas que a 
ESF não é valorizada 
como antes. O modelo 
teria sido descaracteri-
zado pela atual gestão. 
“A Estratégia é primor-
dial, pois ela trabalha 
com prevenção, com a 

família como um todo. 
Se tivesse continuado 
da forma como estava, 
a saúde de Jaboticabal 
estaria muito melhor”, 
afi rma.

Segundo ela, os maio-
res problemas são: falta 
de materiais para traba-
lhar, profi ssionais que 
não compreendem o 
funcionamento do sis-
tema de saúde pública 
e até atraso salarial. Ela 
ainda destaca que os 
agentes comunitários 
não possuem o respal-
do necessário, além de 
serem pressionados psi-
cologicamente.   “Nunca 
ninguém ouviu nossas 
angustias. Está todo 
mundo doente”, desaba-
fa. “Estamos contando 
dias, horas e minutos 
para essa gestão acabar. 
Ninguém está aguentan-
do mais”, completou.

Junto com a amplia-
ção da Estratégia, surgiu 
o Serviço de Atendimen-
to Domiciliar. Direciona-
do às famílias que não 
eram cobertas pela ESF 
e precisavam de atendi-
mento médico em casa, 
o serviço foi criado, mas 
durou pouco e acabou 
desfeito pela atual ges-
tão. 

Obras no Ciaf 2
Outro fato que contri-

buiu com o retrocesso 
da saúde no município 

foram as obras do CIAF 
2, localizado no bairro 
Sanbra. Moradores es-
peram há mais de dois 
anos o fi m da reforma 
no local e para ter aten-
dimentos precisam se 
dirigir até o bairro Santa 
Luzia, onde há um CIAF 
mais próximo. O proble-
ma virou reportagem de 
TV e repercutiu na re-
gião.

Unidade de Pronto 
Atendimento

Em 2015, a UPA foi 
alvo de uma Comissão 
Especial de Inquérito 
(CEI), feita pela Câma-
ra Municipal, após pos-
síveis irregularidades. 
Após seis meses, 15 fa-

lhas foram apontadas 
no relatório fi nal.  A CEI 
foi criada após muita 
reclamação popular e 
seguida pelas mortes 
de Daniela Aparecida 
de Faria, de 27 anos, e 
Saralice Piason Ferreira 
Tavares, de 24. Ambas 
foram atendidas na uni-
dade de saúde antes de 
morrerem.

Em 27 de abril des-
te ano, uma gestante 
perdeu o bebê de cinco 
meses após ter dores 
abdominais e vazamen-
to de líquido amnióti-
co. A mulher recebeu 
atendimento no local e 
saiu diagnosticada com 
infecção de urina, mas 

ao chegar em casa deu à 
luz a criança, que veio a 
óbito pouco depois. 

Farmácia Municipal
Recentemente, o que 

virou notícia regional 
foi a falta de remédios 
na farmácia municipal. 
Publicada pelo Jornal A 
Cidade, de Ribeirão Pre-
to, a reportagem mos-
trou o sofrimento dos 
jaboticabalenses com a 
falta de infl amatórios e 
até remédios para doen-
ças no coração.

Até o fechamento des-
ta edição, a assessoria 
de comunicação da pre-
feitura não respondeu 
questionamentos feitos 
sobre o assunto
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GENTE ESPECIAL
Francine 

Balbino 

Magalhães

ANIVERSARIANTES

A talentosa corredora
Por Alexandre Rocha
   Muitas pessoas talvez não sai-
bam, mas ela já foi uma joia do 
esporte de Jaboticabal. Francine 
Balbino Magalhães, hoje, com 
32 anos, é garçonete em um 
restaurante no shopping da ci-
dade, mas guarda na lembrança 
as conquistas que teve no atle-
tismo.
   Humilde, ela vem de uma fa-
mília que sempre lutou para 
sobreviver. Sua mãe tinha que 
sustentar os 7 filhos e o talento 
de Francine ajudou e muito nes-
sa trajetória. Desde cedo levava 
jeito para a corrida. Tanto é que 
aos 12 anos já competia com os 
adultos. Ganhava e quebrava 
recordes. Chamava a atenção, 

pois era uma menina muito jo-
vem e que corria descalça. Que 
competidor corre descalço e ob-
tém resultados expressivos? 
   Foram inúmeros troféus e me-
dalhas. Com Francine compe-
tindo, as coisas melhoraram um 
pouco em casa. Mas não pre-
cisava de muito. Apenas uma 
cesta básica por mês já “enchia 
os olhos” dela e dos irmãos. 
Francine, por exemplo, comeu 
ovo de páscoa pela primeira vez 
aos 16 anos. Quando viaja para 
competir, aproveitava para co-
mer e beber tudo aquilo que não 
tinha em casa e, se pudesse, le-
vava para os irmãos. É, as coisas 
nunca foram fáceis mesmo, e ela 
até se emociona ao lembrar. “A 

gente passava muita fome. Nos 
treinos, eles (prefeitura) davam 
um pãozinho no final e o que 
sobrava eu levava para os meus 
irmãos comerem”, lembra.
   Sua história daria um livro. 
Mas com persistência e ajuda 
de muitas pessoas, que ela de-
nomina como “anjos”, as barrei-
ras foram superadas.
   Hoje ela tem dois filhos, um 
de 13 anos e a mais nova de 4 
anos. Com o suor de seu tra-
balho, primeiro como cabele-
reira, depois como garçonete, 
Francine sustenta sozinha os 
dois e conseguiu sair do aluguel 
construindo a própria casa. In-
felizmente, o esporte não deu 
a estrutura necessária para que 

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

Locução Bala de 
Prata

Autor: Rubens 
Fumincelli

O amor que você 
me deu...

Sempre achei 
que era só vaida-
de.

Hoje longe de 
você...

Eu morro de tan-
ta saudade.

Ooo, vichiii, vi-
chiii, vichee!!!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

UAU!

O belo Lucas Cabrera 
Ribeiro (23), da cidade de 
Barretos, está na lista dos 
homens mais lindos da 
região. 

Usufruindo de uma 
imagem forte, estilo pró-
prio e atitude, o rapaz 
tem 1.81 de altura, é sa-
gitariano e tem descen-
dência espanhola. Lucas 
é dono do titulo de Mister 
Comércio, Mister Barretos 
e Mister São Paulo Teen. 
Todo esse reconhecimen-
to lhe rendeu diversos 
trabalhos, pois o bonitão 
estampou sua beleza em 
várias campanhas comer-
ciais e outdoors.

Sucesso!

Agradecimento: Milton 
Figueiredo

Foto: Ewerton Carreira

ela continuasse sua trajetória. A 
falta de apoiadores no atletismo 
do Brasil impede que o esporte 
avance e alcance o sucesso que 
o futebol, por exemplo, tem. 
Mesmo com talentos como 
Francine. Em Jaboticabal não 
seria diferente, embora tenha 
havido melhorias com o passar 
dos anos. 
   Ao olhar para trás, ela acre-
dita que a persistência e bons 
amigos fizeram ela chegar até 
aqui. “Se desistir você cai e não 
levanta. Por isso digo que ami-
gos são poucos, mas sempre 
tem um para ajudar. Se não fos-
se eles eu estaria perdida, nem o 
leite iria ter. Deus supre nossas 
necessidades”, finalizou.

WESLEY AUGUSTO GOMES, que a renovação des-
ta data possa lhe trazer inumeráveis alegrias, felicida-
des, paz e harmonia. FELIZ ANIVERSÁRIO  no dia 11.

WAGNER CONSTANT, desfrute o dia 08 com sabe-
doria, ótimas decisões e premiado com inúmeras vitó-
rias. FELICIDADES!

PAULO PUPIN... no dia 10 sinta o prazer das dádivas 
dos céus, alegrias infi ndas e votos infi nitos de muitas 
felicidades na comemoração festiva. PARABÉNS!

ERMÍNIO DIODATO, aproveite o dia 08 pontilhado 
de bons e felizes acontecimentos. Compartilhe com ami-
gos e familiares as agradáveis surpresas, inumeráveis e 
promissores acontecimentos. PARABÉNS!
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PLASMITEX COMÉRCIO LTDA - ME, torna público que re-
quereu  da CETESB a  Renovação da  Licença de Operação  para 
Fundição de Metais não Ferrosos, sito à  Rua Antonio Guerreiro nº 
101, Distrito Industrial Bruno Verardino – Jaboticabal - SP.

ARCA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO DE RETENTORES LTDA, torna público que rece-
beu  da CETESB a Licença de Operação nº 52001976, válida até 
29/07/2019 para Fabricação de Artefatos de Borracha para Uso 
pelas Industrias, sito à Avenida Caetano Boarini nº 71, Distrito 
Industrial Bruno Verardino – Jaboticabal - SP.

MODELBRAS INDÚSTRIA DE MODELOS PARA FUNDI-
ÇÃO LTDA-ME,  torna público que recebeu da  CETESB a Reno-
vação da Licença de Operação nº 52001972, válida até 28/07/2020  
para fabricação de artefatos diversos de madeira   na Rua São João 
nº 3061, Distrito Industrial Bruno Verardino, Jaboticabal - SP.

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 200,00 M2 - JABOTICABAL - SP
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) - Lance Mínimo: R$ 94.000,00 - Tel.: (11) 2464-6464 - Otavio Lauro Sodré Santoro - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607

LEILÃO ON-LINE 
Dia 26 de agosto de 2016, às 11 horas 

À VISTA COM 10% DE DESCONTO OU PARCELADO EM 12, 24, 36 OU 48 MESES - MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO LEILOEIRO
Para mais informações acesse os sites - www.bradesco.com.br e www.sodresantoro.com.br 

HELO INJET EPP Torna Publico que requereu na CETESB 
de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instala-
ção para “Fabricação de Bicicletas e Triciclos Não-Motorizados, 
Peças e Acessórios”, à Av. Major Hilário Tavares Pinheiros, nº 
2.735 - Bairro Sorocabano - CEP.: 14.871-300 - Jaboticabal/SP.

EDITAL DE INTERDIÇÃO
Processo Digital nº: 1000126-77.2016.8.26.0291
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Silmara Marcelino de Oliveira Bellodi
Requerido: Izilda Marcelino de Oliveira

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEI-
ROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
DE IZILDA MARCELINO DE OLIVEIRA, REQUE-
RIDO POR SILMARA MARCELINO DE OLIVEIRA 
BELLODI - PROCESSO Nº1000126-77.2016.8.26.0291. 

O M. Juiz de Direito da 4ª Vara, do Foro de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, Dr. Rogério Tiago Jorge, na forma 
da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida 
em 29/06/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de IZIL-
DA MARCELINO DE OLIVEIRA, CPF 267.036.218-45, 
declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoal-
mente os atos da vida civil, em virtude de retardo mental 
leve e depressão leve a moderada, e a curatela se restringe 
aos negócios e bens de valor superior a R$ 100,00, movi-
mentações bancárias e administração de renda destinada à 
própria subsistência. Foi nomeada como CURADORA, em 
caráter DEFINITIVO, a Sra. Izilda Marcelino de Oliveira. 
Na Imprensa Ofi cial, o presente edital será publicado por 
três vezes, com intervalo de dez dias, e por uma vez na Im-
prensa local, e será também afi xado no átrio forense. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 28 
de julho de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRES-
SÃO À MARGEM DIREITA
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RM METALÚRGICA LTDA-ME torna público que recebeu 
da CETESB a Licença Prévia N° 52000448 e requereu a Licença 
de Instalação para Estrutura Metálica para Galpões, Coberturas 
e Silos Fabricação de, à RUA ALFEU MARTINI, 390, INDUS-
TRIAL, PLANALTO DO BOSQUE, JABOTICABAL/SP.

GINO PANOSSO EPP, torna público que requereu na CE-
TESB a Renovação de Licença de Operação nº 52002722, para 
a Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e 
pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação, sito à Rua 
Japão, nº 150 Bairro Sorocabano, Jaboticabal/SP

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADAS: Sinval de Almeida Produtos de Limpeza - 

ME, Neuci Aparecida Rigotti Amorim de Almeida – ME, CAFÉ UTAM 
S/A, S.M.C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e  Manfredini & 
Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME

FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 03/2016
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais e 

utensílios de copa e materiais de limpeza, destinados a suprir os tra-
balhos do setor de zeladoria da Câmara Municipal de Jaboticabal.

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R$ 36.537,08 (trinta e 
seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos)

-  Sinval de Almeida Produtos de Limpeza - ME = R$ 21.137,44
- Neuci Aparecida Rigotti Amorim de Almeida - ME = R$ 

2.486,64 
- Café Utam S/A = R$ 3.103,00
- S.M.C Distribuidora de Bebidas LTDA = R$ 9.510,00
- Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME = R$ 300,00
DATA DOS CONTRATOS: 04/08/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADAS: Sinval de Almeida Produtos de Limpeza - 

ME, Neuci Aparecida Rigotti Amorim de Almeida – ME, CAFÉ UTAM 
S/A, S.M.C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e  Manfredini & 
Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME

FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 03/2016
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais e 

utensílios de copa e materiais de limpeza, destinados a suprir os tra-
balhos do setor de zeladoria da Câmara Municipal de Jaboticabal.

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R$ 36.537,08 (trinta e 
seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos)

-  Sinval de Almeida Produtos de Limpeza - ME = R$ 21.137,44
- Neuci Aparecida Rigotti Amorim de Almeida – ME = R$ 

2.486,64 
- Café Utam S/A = R$ 3.103,00
- S.M.C Distribuidora de Bebidas LTDA = R$ 9.510,00
- Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME = R$ 300,00
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/08/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Banderplaca Indústria e Comércio Ltda.-EPP
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 04/2016
OBJETO: Aquisição de placas e medalhas para a realização 

de sessões solenes da Câmara Municipal de Jaboticabal.
VALOR DO CONTRATO: R$ 33.350,00 (trinta e três mil tre-

zentos e cinquenta reais)
DATA DOS CONTRATOS: 04/08/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADAS: Banderplaca Indústria e Comércio Ltda.-EPP
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 04/2016
OBJETO: Aquisição de placas e medalhas para a realização 

de sessões solenes da Câmara Municipal de Jaboticabal.
VALOR DO CONTRATO: R$ 33.350,00 (trinta e três mil tre-

zentos e cinquenta reais)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/08/2016

VENDE-SE 
BICICLETA NOVA

Interessados falar com:
 Décio Casagrande, no endereço: 

Rua Tenente Garcia, Nº 69, Bairro Aparecida

MOTORISTA 
PARTICULAR    

40 ANOS DE CNH  
CATEGORIA “B”  

CONTATO: 
(16) 9.9205-1947
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Câmara Municipal de Jaboticabal aprova 
seis projetos e dois têm pedidos de vista

O Plenário da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal se reuniu na 
segunda-feira (01/08) 
para discutir e votar 
oito projetos. Isso por-
que, além das sete pro-
posições previstas na 
Ordem do Dia, os vere-
adores incluíram, por 
unanimidade, a discus-
são e votação do Proje-
to de Lei Complementar 
nº 46/2016, que institui 
o Programa de Recupe-
ração Fiscal (Refi s). O 
projeto, enviado pelo 
Executivo em regime 
de urgência, foi aprova-
do por unanimidade e 
dispensado de segunda 
votação. Com a aprova-
ção do Refi s, quem pos-
sui débitos tributários 
e não tributários com 
o município até 31 de 
dezembro de 2015, terá 
descontos na cobrança 
dos juros e multa de 
mora. Para pagamento 
integral do débito até o 
dia 30 de novembro de 
2016, o desconto será 
de noventa por cento 
dos juros e multa de 
mora. Para quem fi zer 
o pagamento integral 
até o dia 20 de dezem-
bro de 2016, a redução 
será de setenta por cen-
to. Já para o pagamen-
to parcelado do débito 
em até cinco parcelas 
mensais, a anistia será 
de cinquenta por cento. 
Para pagamento parce-
lado em até dez vezes, 
o desconto dos juros e 
multa de mora será de 
trinta por cento; e para 
pagamento parcelado 
do débito em até qua-
torze parcelas mensais, 
a anistia será de vinte 
por cento dos juros e 
multa de mora.

Ainda na sessão or-
dinária que marcou o 
retorno dos trabalhos 
legislativos após o re-
cesso parlamentar de 
julho, foi discutido e 
votado o Projeto de 
Lei Complementar nº 
43/2016, que passa a 
especifi car a quantida-
de de bebedouros de 
água fi ltrada que de-
vem ser disponibiliza-
dos em festas públicas. 

Com a aprovação una-
nime pelos vereadores, 
as festas públicas rea-
lizadas em Jaboticabal 
passam a ter que dis-
ponibilizar no mínimo 
um bebedouro de água 
fi ltrada, em perfeito es-
tado de funcionamento, 
para cada mil pessoas, 
posicionados em luga-
res de fácil acesso para 
atender crianças, cadei-
rantes e adultos.

Foi aprovado também, 
por unanimidade, o Pro-
jeto de Lei Complemen-
tar nº 45/2016, do Exe-
cutivo, que acrescenta a 
atividade “academia” na 
lista que permite esse 
tipo de serviço nas zo-
nas centrais ou comer-
ciais; bem como nas 
zonas residenciais; nas 
zonas de corredores 
comerciais e nas zonas 
mistas da cidade. Dis-
pensado de segunda vo-
tação, segue para san-
ção do prefeito.

Foi aprovado igual-
mente por unanimida-
de o Projeto de Lei nº 
513/2016, que declara 
de utilidade pública a 
Associação Brasileira de 
Assistência às Pessoas 
com Câncer (ABRAPEC). 
O projeto foi dispensa-
do de segunda votação 
e segue para sanção do 
prefeito.

Os parlamentares 
também votaram e 
aprovaram por unani-
midade o veto ao Proje-
to de Lei nº 507/2016, 
que denominava a pra-
ça do bairro Santa Rosa, 
de Daniel de Paula San-
tiago. Isso porque o lo-
cal já possuía a deno-
minação de Praça Santa 
Rosa. O projeto segue 
para arquivo.

Outra proposição dis-
cutida pelos vereado-
res, e que atraiu deze-
nas de pessoas à galeria 
da câmara, foi o Projeto 
de Lei nº 478/2016, que 
reorganiza o Quadro de 
Servidores da Fundação 
de Amparo ao Esporte 
de Jaboticabal (FAE). O 
projeto recebeu emen-
da modifi cativa alte-
rando a graduação mí-
nima para o cargo de 

Diretor de Modalidade 
Esportiva. No projeto 
original, o cargo exigia 
apenas nível médio. 
Já pela emenda, o pro-
fi ssional ocupante do 
cargo em comissão de 
Diretor de Modalidade 
Esportiva deve ter ní-
vel superior ou registro 
no Conselho Regional 
de Educação Física/SP. 
Com a aprovação do 
projeto por maioria, o 
presidente convocou 
sessão extraordinária 
para logo após a sessão 
ordinária, para a segun-
da discussão e votação 
da matéria. Aprovado 
novamente pela maio-
ria, com três votos con-
tra e nove a favor (o 
presidente só votaria 
em caso de empate), o 
projeto com a emenda, 
segue para sanção ou 
veto do prefeito.

Por outro lado dois 
projetos tiveram nova-
mente pedidos de vista 
com prazo de dez dias. O 
primeiro foi a matéria de 
nº 44/2016, que altera o 
Mapa 1 de Zoneamento 
e Uso do Solo Urbano. 
O projeto quer transfor-
mar o solo situado entre 
o Córrego Jaboticabal e 
a Rua Euclides da cunha, 

esquina com Avenida 
Amorim Brenha, e toda a 
extensão da Rua Comen-
dador João Maricato, de 
Zona de Alta Permeabi-
lidade (ZAP) para Zona 
Mista (ZM), ou seja, quer 
permitir que o solo da-
quela região possa ser 
utilizado para ocupação 
residencial, comercial 
ou industrial.

O outro projeto de lei 
que teve pedido de vis-
ta foi o de nº 511/2016, 
que dispõe sobre o Con-

selho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente 
(COMDEMA). O projeto 
propõe alterar a repre-
sentatividade do conse-
lho. Antes o número de 
membros do COMDEMA 
era de 18, sendo nove 
indicados por órgãos 
públicos federais, es-
taduais e municipais e 
nove indicados pela so-
ciedade civil de Jaboti-
cabal. O projeto propõe 
a redução para 14, man-
tendo a proporção de 

sete representantes de 
órgãos públicos, e sete 
da sociedade civil.

Posse
Antes do início do Ex-

pediente, Devair Leite 
tomou posse de verea-
dor em substituição ao 
parlamentar licenciado 
Júnior de Vitto.

Os vereadores voltam 
a se reunir em sessão 
ordinária no próximo 
dia 15 de agosto, com 
início previsto para as 
20 horas.

GAZETA 
ESPORTES

THOMAZINHO

Thomazinho 
Produções 

digitais está em 
atividades.

ContatoTelefone:

(16) 9.9610-4371

A.A.B.B. SINUCA INDIVIDUAL

Homenagem In memoriam 
Julio Cesar Zangari “BARBA”

O torneio de sinuca individu-
al, organizado pelo Fininho teve 
mais de 28 participantes, mas o 
grande campeão foi Júnior Ma-
cri; em segundo lugar China; 
terceiro colocado Pedro Júnior, e 
Mi em quarto lugar, mas os que 
mais destacaram foram os piores 
com abacaxi: Flávio Mineiro e 
Nene Forcenetti.

Reportagem Tetti
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Convenções Partidárias o! cializaram mais quatro 
nomes para concorrer ao Executivo de Jaboticabal

Por Alexandre Rocha
A semana foi movimentada no meio político e serviu para os partidos confi rmarem 

seus candidatos a prefeito e a vereador. Quatro convenções foram realizadas.

PT confi rma Mirian Baccarin

O Partido dos Trabalhadores (PT) ofi cializou na tarde de sábado (30), o nome de 
Mirian Baccarin para concorrer como candidata a prefeita de Jaboticabal. Em conven-
ção realizada na Câmara Municipal, também foi anunciado que o candidato a vice-
prefeito será Nelson Barbieri, também fi liado ao partido.

Entre os cinco nomes já confi rmados para concorrer às eleições deste ano, o PT é 
o único partido que não fez coligação.  

A candidata foi vereadora na legislatura 1997-2000 e é esposa do ex-prefeito e ex-
deputado José Giácomo Baccarin. Já Barbieri é agricultor.

PEN confi rma professor Émerson

O Partido Ecológico Nacional (PEN) oficializou na manhã de domingo (31) o 
nome de Émerson Camargo para concorrer ao cargo de prefeito de Jaboticabal. 
Em convenção realizada em um barracão de uma empresa, no bairro Colina 
Verde, também foi anunciado que o candidato a vice-prefeito será Nelson Gi-
menez.

O evento também confi rmou a coligação do PEN com o Partido Renovador Traba-
lhista Brasileiro (PRTB).

Émerson foi vereador na legislatura 2005-2012 e saiu derrotado nas últi-
mas eleições, quando concorreu ao Executivo. Seu vice não possui histórico 
político e é empresário do ramo agrícola.

PSB confi rma De Vitto 

O Partido Socialista Brasileiro (PSB), também na manhã de domingo (31), ofi ciali-
zou o nome de Benedito de Vitto Junior para concorrer ao cargo de prefeito de Jabo-
ticabal. Em convenção realizada na Câmara Municipal, também foi anunciado que o 
candidato a vice-prefeito será Sérgio Antônio Nechar.

O evento também serviu para confi rmar a coligação do PSB com os seguintes par-
tidos: PRB, PHS, PTC, PMB, PTN, PDT, PROS e Solidariedade. 

De Vitto é vereador e concorre pela primeira vez ao Executivo, enquanto Nechar é 
ex-deputado.

PSDB anuncia Renata Assirati

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) anunciou na noite de quarta-feira 
(03) o nome de Renata Assirati para concorrer ao cargo de prefeita de Jaboticabal. 
Em convenção realizada na Escola de Arte, também foi confi rmado que o candidato a 
vice-prefeito será Sérgio Campi, advogado.

O evento também serviu para confi rmar a coligação do PSDB com o PSD e o PV.
O anúncio põe fi m ao mistério se o prefeito Raul Girio tentaria a reeleição. Fora do pá-

reo, o atual governante aposta suas fi chas no seu braço direito, a sua ex-secretária de saú-
de. Na última eleição, Assirati saiu derrotada como candidata a vice do professor Emerson. 

Corrida Eleitoral
O Partido Popular Socialista (PPS) confi rmou no dia 25 o nome de José Carlos Hori 

como candidato a prefeito. Seu vice será Vitório de Simoni (PMDB).
Ao que tudo indica, Jaboticabal terá cinco nomes para escolher, no dia 2 de outu-

bro, quem será o novo prefeito a partir de 2017: José Carlos Hori, Mirian Baccarin, 
Émerson Camargo, Benedito De Vitto Junior e Renata Assirati. As candidaturas po-
dem ser homologadas até o dia 15, um dia antes do início da campanha eleitoral. 

Foto reprodução

Foto reprodução


