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Antes de entrega de casas, 
infraestrutura deixa a desejar

Os futuros mora-
dores dos condomí-
nios Vida Nova I e II, 
no bairro Vale do Sol, 
não vêem a hora de 
se mudar para o local 
e realizar o sonho da 
casa própria. A data 
ainda não foi confi r-
mada, mas Prefeitura 
se esforça para entre-
gar tudo pronto. En-
tretanto, a infraestru-
tura na região ainda 
precisa melhorar. 

Anunciada pelo ex-
prefeito José Carlos 

Hori, em 2012, as 
528 novas unidades 
habitacionais tinham 
previsão para termi-
nar em 2014. Quase 
três anos depois as 
obras parecem cami-
nhar para o fi m e esta 
semana foi realizado 
o asfaltamento da rua 
que passa em frente 
à entrada dos condo-
mínios.
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Prefeitura corta parceria e deixa de recuperar 
usuários de álcool e drogas

Número de moradores de rua e usuários sem tratamento cresceu nos últimos anos

Como já mostrado 
pelo jornal A GAZE-
TA na edição 1.787, o 
retrocesso da Saúde 
Pública de Jaboticabal 
é grande. O setor pas-
sa por uma crise que 
parece não ter fi m. E 
alguns problemas co-
meçaram a surgir logo 
no primeiro ano do 
Governo Girio, como 
o fi m de uma parceria 
entre Prefeitura e Hos-
pital São Marcos – HSM, 
que acolhia e recupe-
rava usuários de álco-
ol e drogas. A decisão 
impacta até hoje nas 

principais ruas e ave-
nidas do município.

Em 2012, ainda no 
Governo Hori, Jabo-
ticabal passava a in-
vestir na recupera-
ção destas pessoas. 
Na época, usuários 
de entorpecentes já 
povoavam pontos co-
nhecidos da cidade, 
como o início da Ave-
nida Carlos Berchieri 
e a Praça Dom Assis. 
A redução desse fl uxo 
tornava-se mais que 
necessária.  A parce-
ria com o Hospital 
São Marcos disponibi-

lizou 14 leitos na ala 
de psiquiatria para 
que o indivíduo pas-
sasse, em média, 15 
dias em tratamento, 
fazendo exames que 
diagnosticavam pos-
síveis doenças e pas-
sando pelo processo 
de desintoxicação.

A parceria tornava-
se ser parte de um 
projeto da Prefeitura 
que visava acolher e 
recuperar a popula-
ção de rua.

SINCOMÉRCIO, 
CDL E SENAC
Na terça-feira (16), 

às 19h30, os co-
merciantes de Ja-
boticabal tiveram 
a oportunidade de 
conhecer um pou-
co sobre Gestão de 
Custos. O encontro 
foi mediado pelo 
palestrante Wagner 
Campos, formado 
em ciências econô-
micas e pós-gradu-
ado em administra-
ção e marketing e 
comércio exterior. O 
objetivo foi desper-
tar o interesse nos 
ouvintes de como 
controlar e adequar 
a estrutura de cus-
tos e preços de ven-
das para aumentar a 
competitividade do 
negócio.

Câmara de 
Jaboticabal
Os vereadores da 

Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprova-
ram, por unanimida-
de, sete projetos de 
lei na segunda-feira 
(15/08). Isso porque, 
além das seis propo-
sições previstas na 
pauta de votação, ou 
seja, na Ordem do 
Dia, foi incluído, em 
regime de urgência, 
o Projeto de Lei nº 
527/2016 que per-
mite ao Executivo a 
abertura de crédi-
tos adicionais espe-
ciais, no valor de R$ 
557.520,00 reais, 
destinados à execu-
ção de convênios fi r-
mados com o Gover-
no Federal. 
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ESCOLAS COMUNICAM AUSÊNCIA DE 
ESTUDANTES

Com o crescente au-
mento da criminalidade 
e tráfico de drogas, o 
deputado estadual pro-
tocolou na Assembleia 
Legislativa o Projeto de 
Lei 603/2016, que tem 
como objetivo dar mais 
segurança e tranquilida-
de aos pais dos alunos 
da rede pública estadu-
al. 

A matéria obriga o Es-
tado de São Paulo a avi-
sar os pais sobre a falta 
dos fi lhos nas unidades 
escolares. O texto do pro-
jeto indica que “todas as 

unidades deverão man-
ter atualizados os dados 
cadastrais dos alunos e 
familiares deles. Consta-
tada a ausência, no prazo 
máximo de duas horas, a 
família deverá ser infor-
mada, visando a adoção 
de medidas garantidoras 
de segurança e a integri-
dade física do aluno.”

A comunicação deverá 
ser feita através de te-
lefone ou redes sociais. 
Aquela que for mais efe-
tiva para localizar o res-
ponsável pelo aluno. 

O Projeto de Lei já está 

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

Projeto Guri prorroga inscrições e 
tem mais de 270 vagas para novos 
alunos na região de Ribeirão Preto
Interessados podem se 
matricular de 24 a 31 
de agosto

O Projeto Guri – maior 
programa sociocultural 
brasileiro, mantido pela 
Secretaria da Cultura do Es-
tado de São Paulo – oferece 
mais de 270 vagas para au-
las de instrumentos musi-
cais, canto coral e iniciação 
musical (este dedicado às 
crianças de 6 a 8 anos), na 
região de Ribeirão Preto.

Interessados devem ter 
de 6 a 18 anos incomple-
tos. Para efetuar a matrí-
cula é necessário compa-
recer diretamente ao polo 
em que desejam estudar, 
acompanhados pelos pais 
ou responsável, portando: 
RG ou Certidão de Nasci-
mento (original e cópia), 
comprovante de matrícu-
la escolar e/ou declaração 
de frequência referente ao 
semestre e comprovante 
de endereço para consulta. 
Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, 
nem possuir instrumento 
ou realizar testes seletivos.

Novos alunos têm de 24 
a 31 de agosto para rea-
lizar a inscrição. O início 
das aulas ocorre de acordo 
com a data de matrícula de 
cada aluno. Ao longo des-
te período, outras vagas 
podem abrir por conta de 
desistências. 

Para obter mais informa-
ções sobre os cursos ofe-
recidos no polo da cidade 
de interesse e a disponibili-
dade de vagas de cada um, 
assim como seu endereço e 
horário de funcionamento, 
basta acessar www.projeto-
guri.org.br/matriculas.

 Polo Jaboticabal
Vagas: 37

O polo oferece os cur-
sos: clarinete, contrabaixo, 
coral infantil, coral juvenil, 
eufônio, fl auta transversal, 
percussão, saxofone, trom-
bone, trompete, viola, vio-
lão, violino e violoncelo.

As vagas disponíveis es-
tão distribuídas nos cur-
sos: coral infantil, coral ju-
venil, eufônio, percussão, 
trombone, viola, violão e 
violino.

Funcionamento: terças 
e quintas-feiras, das 8h00 
às 11h00 e das 13h30 às 
18h00

Endereço:R. Mizael de 
Campos, 202, Centro. CEP: 
14870-110

Telefone: (16) 3202-9161
Polo Monte Alto
Vagas: 10
O polo oferece os cursos: 

coral infantil, coral juvenil, 
percussão e violão.

As vagas disponíveis es-
tão distribuídas nos cur-
sos: coral infantil e percus-
são.

Funcionamento: terças e 
quintas-feiras, das 13h30 
às 17h30

Endereço: Av. Quinze de 
Maio, s/nº, Centro. CEP: 
15910-000

Telefone: (16) 3244-4069

Sobre o Projeto Guri
Mantido pela Secretaria 

da Cultura do Estado de São 
Paulo, o Projeto Guri é con-
siderado o maior programa 
sociocultural brasileiro e 
oferece, nos períodos de 
contraturno escolar, cursos 
de iniciação musical, lute-
ria, canto coral, tecnologia 
em música, instrumentos 
de cordas dedilhadas, cor-
das friccionadas, sopros, 
teclados e percussão, para 
crianças e adolescentes en-
tre 6 e 18 anos. Mais de 49 
mil alunos são atendidos 

por ano, em mais de 410 
polos de ensino, distribu-
ídos por todo o estado de 
São Paulo. Os cerca de 360 
polos localizados no inte-
rior e litoral, incluindo os 
polos da Fundação CASA, 
são administrados pela 
Amigos do Guri, enquan-
to o controle dos polos da 
capital paulista e Grande 
São Paulo fi ca por conta de 
outra organização social. A 
gestão compartilhada do 
Projeto Guri atende a uma 
resolução da Secretaria 
que regulamenta parcerias 
entre o governo e pessoas 
jurídicas de direito priva-
do para ações na área cul-
tural. Desde seu início, em 
1995, o Projeto já atendeu 
mais de 600 mil jovens na 
Grande São Paulo, interior 
e litoral.

Sobre a Amigos do Guri
A Amigos do Guri é uma 

organização social de cul-
tura que administra o Pro-
jeto Guri. Desde 2004, é 
responsável pela gestão do 
programa no litoral e no 
interior do estado de São 
Paulo, incluindo os polos 
da Fundação CASA. Além 
do Governo de São Paulo – 
idealizador do projeto –, a 
Amigos do Guri conta com 
o apoio de prefeituras, 
organizações sociais, em-
presas e pessoas físicas. 
Instituições interessadas 
em investir na Amigos do 
Guri, contribuindo para o 
desenvolvimento integral 
de crianças e adolescen-
tes, têm incentivo fi scal 
da Lei Rouanet e do Fun-
do Municipal da Criança e 
do Adolescente (FUMCAD). 
Pessoas físicas também 
podem ajudar. Saiba como 
contribuir: http://www.
projetoguri.org.br/faca-
sua-doacao.

em pauta e será, nos pró-
ximos dias, analisado nas 
Comissões Permanentes 
da ALESP pertinentes ao 
tema. 

PALAVRA DO DEPUTA-
DO LÉO OLIVEIRA:

“Nosso objetivo é ofe-
recer mais segurança e 
tranquilidade aos pais 
quanto a integridade dos 
fi lhos estudantes. Infe-
lizmente há muitos casos 
onde o tráfi co de drogas 
assedia nossos jovens 
nas portas das próprias 
escolas. Todo o cuidado 
é pouco”.

Palestra: Áreas degradadas e Dano Ambiental

FIQUE SABENDO

Foi realizada no dia 18 
de agosto a palestra com 
o tema: Àreas Degrada-
das e Dano Ambiental. 
Princípio do Poluidor Pa-
gador. O palestrante foi 
o Promotor de justiça 
do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, 
Coordenador Regional  
das Promotorias de Meio 
Ambiente e Professor da 
Universidade de Ubera-
ba, Carlos Alberto Vale-
ra.

No evento, a presença 
de Diretores e Associados 
da AREA, estudantes de 
Agronomia, professores e 
produtores rurais. Todos 

interessados em questões 
ambientais.

Carlos Valera destacou 
a importância da Preser-
vação Ambiental e a res-
ponsabilidade em nossa 
vida. O Conceito sobre 
Preservação nos dias de 
hoje é e deve ser diferen-
te dos utilizados a algum 

tempo atrás. Responsabi-
lidade Ambiental. Não de-
vemos pensar apenas em 
lucros, mas no futuro que 
deixaremos para nossos 
fi lhos e netos.

O tema despertou gran-
de interesse e no fi nal do 
evento todos puderam es-
clarecer suas dúvidas.

AREA-Jaboticabal comemora 40 anos de 
fundação e sedia Reunião da UNACEN

A AREA – Associação Re-
gional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia de 
Jaboticabal, realizou em 
suas dependências  no dia 
13 de agosto a reunião da 
UNACEN  - União das As-
sociações de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia 
do Centro Norte, coorde-
nada pelo Eng. Mauro De-
marzo. “Contamos com a 
participação de diretores, 
associados da AREA; de 
ex-presidentes e direto-
res representantes das as-
sociações integrantes da 

UNACEN. Na oportunida-
de, comemoramos os 40 
anos da fundação da AREA 
com a apresentação sobre 
a história da entidade des-
de sua fundação, proferi-
da pelo  Eng. Luis Carlos 
Beduschi”, concluiu Iu-
ghetti.

Após o encerramento 
da reunião, o Presidente 
da AREA, Eng. Pedro Ales-
sandro Iughetti convidou 
a todos para participarem 
do almoço de confraterni-
zação.

Composição da mesa: 

Diretor Administrativo 
da MÚTUA/SP, Eng. Aldo 
Leopoldo Rossetto Filho; 
pelo Presidente da AREA-
Jaboticabal, Eng. Pedro 
Alessandro Iughetti; pela 
Presidente da ABEA-Bar-
retos, Eng. Débora Sar-
tori; pelo Coordenador 
da UNACEN, Eng. Mauro 
Demarzo; pelo Diretor 
de Esportes e Lazer da 
FAEASP, Eng. João Luis 
Scarelli e pelo Gerente de 
Departamentos do CREA/
SP, Eng. José Galdino B. 
C. Junior.
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Iniciou-se o momento de mudança com as eleições

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

 A VIDA NOS ENSINA QUE DEUS EXISTE

Iniciou-se o período de 
campanha eleitoral 2016 
nos 5.568 municípios bra-
sileiros. Eleições que serão 
bem diferentes em razão de 
uma série de restrições so-
bre as normas da propagan-
da, sobre os instrumentos 
que podem ser utilizados e 
uma série de limitações dos 
gastos e das formas de con-
tribuição para os candidatos 

um partido, o que estou in-
teressado, neste momento 
inicial, é conseguir mobili-
zar e sensibilizar a todos e 
todas para que participem 
ativamente desse momento 
eleitoral. Sejam exigentes 
no que diz respeito ao julga-
mento dos seus candidatos. 
E o exercício deste momento 
nos municípios é uma gran-
de oportunidade.

Discutir como os muni-
cípios podem ter mais res-
ponsabilidades nas áreas 
da saúde, da educação, da 
segurança. Discutir a busca 
de uma participação popular 
consistente. Há atualmente 
muitos conselhos que são 
constituídos, mas que na re-
alidade não funcionam efeti-
vamente. São simplesmente 
formais e decorativos.

Nosso partido é o parti-
do da agricultura. É por isso 
que me permito sugerir que 
possamos cobrar compro-

meta de idealizações, que so-
mam poderes, em direções 
rumo à eternidade. Deus exis-
te, como criador de todos 
nós, como fi lhos queridos e 
repletos de sonhos, que um 
dia serão realidades. As pro-
vas da existência de DEUS 
são reais e verdadeiras. Para 
crer em DEUS, basta lançar 
os olhos sobre as obras da 
criação. Procurai a causa de 
tudo o que não é obra do 
homem e vossa razão vos 
responderá. LIVRO DOS ES-
PIRITOS. O UNIVERSO existe. 
Ele tem, pois, uma causa. Du-
vidar da existência de DEUS 
seria negar que todo efeito 
tem uma causa e adiantar 
que o nada pode fazer algu-
ma coisa. DEUS nos criou, e 
uma vida para evoluirmos, 
um corpo material para ser 
instrumento e receber um 
espírito, viver pelos mundos 
em crescimento, para ser-
mos trabalhadores em busca 

e candidatas.
Tudo isso nos levará a 

uma campanha com menos 
pompa e circunstância, mas 
que poderá ter melhor con-
teúdo. De outro ponto de 
vista, estas eleições serão 
realizadas em um momen-
to de profundo desgaste da 
representação política. Toda 
a questão da Operação Lava-
Jato, a corrupção sistêmica 
identifi cada por ela, faz com 
que o descrédito esteja mui-
to acentuado.

Assim, proponho empe-
nho para que venha um pro-
cesso limpo e transparente e 
mobilizador. O meu desejo 
é que este momento de elei-
ções municipais signifi que 
uma oportunidade para que 
em cada um dos municípios 
ocorra um debate de conteú-
do, de propostas, com serie-
dade e compromisso.

Portanto, mais do que 
defender um candidato ou 

O mundo em que vivemos 
nos ensina que somos eternos 
em espírito e que as transfor-
mações acontecem de acordo 
com a evolução de cada um, 
onde vivemos sonhando com 
os olhos do coração, e mente 
da felicidade, fortalecida pelo 
amor.     

A lei de DEUS nos ensina 
que somos hoje idealizado-
res para um mundo melhor, 
transformado e evoluído, 
para sentirmos que somos 
criadores para um ideal e uma 

missos com relação à agro-
pecuária. A prefeitura pode 
e deve auxiliar muito o pro-
dutor rural disponibilizando 
equipamentos, realizando 
a manutenção das estradas 
por onde escoa a produção 
do campo, fazendo um pro-
grama de apoio à extensão 
rural.

Ter candidatos e candi-
datas que demonstram seu 
apoio ao setor agropecuário, 
e têm compromisso com ele 
depois de eleitos, é funda-
mental para o nosso futuro. 
Peço a vocês que defendam 
e apoiem os candidatos e 
candidatas que têm propos-
tas para o nosso setor.

Que este seja um momen-
to em que os candidatos se 
apresentem não para ser ge-
rentes da máquina pública, 
simplesmente. Devem ser 
isso, mas, também, devem 
se comportar com ética e 
seriedade neste papel. Mas 

da felicidade. A eternidade é 
o tempo marcado para cada 
um que nasce. Para sermos 
sonhadores de realidades, 
que acontecem quando ven-
cermos a nós mesmos.        

A vida eterna do espírito 
se projeta em mundos de 
acordo com a evolução, na-
tural da necessidade, que 
segue caminhos. No encon-
tro das necessidades de cada 
um, onde precisam superar a 
ignorância, as trevas e ven-
cer as difi culdades dos mun-
dos inferiores, que às vezes 
somos levados pelas ações 
negativas que realizamos 
nas encarnações sucessivas 
dos mundos em evolução. O 
PLANETA TERRA é uma escola 
de aprendizados, e como alu-
nos em estágios crescentes 
de vidas eternas, num rela-
cionamento de ações e rea-
ções, dentro da lei de causa 
e efeito.

 KARMA       

mais do que isso, devem ser 
líderes, discutir alternativas 
de desenvolvimento para os 
municípios. Chegou a hora 
de o candidato estar sinto-
nizado em uma nova ordem 
que se constitui. E não sim-
plesmente se curvar a uma 
estratégia eleitoral e de ma-
rketing

Votar não deve ser apenas 
cumprir uma obrigação. O 
voto é uma ferramenta de 
transformação, de melhoria, 
uma ferramenta de avanço. 
Deve ser um instrumento 
poderoso para eleger aque-
les que, pelos próximos qua-
tro anos, irão guiar as vidas 
dos e das munícipes.

Pode parecer um momento 
delicado, de feridas abertas, 
de discussões acaloradas, 
de opiniões cheias de pai-
xão e ideologia. E o é. Esta-
mos vivendo este momento. 
Mas, para o bem dos nossos 
municípios, não podemos 

QUEM CRER?

Pr. Anastácio Martins

Jesus disse: Quem crer 
em Mim será salvo, será 
curado, será prospero, en-
fi m quem crer receberá to-
das as bênçãos de Deus. A 
pessoa que crer que Jesus é 
o fi lho de Deus e veio como 
homem neste mundo e viveu 
aqui, não como um Deus, 
mas como um ser humano, 
será salvo. Ele sabe o que é 
sofrimento, tristeza, fome, 
solidão, dor, enfi m a lista é 
muito grande. Ele tinha tudo 
junto com o Seu Pai celestial 
lá no céu, mas o Pai viu que 
toda a humanidade estava 
indo para o abismo sem fi m, 

la. E se Deus quisesse usar 
um animal irracional, com 
certeza Ele usaria, porque 
para Deus nada é impossível. 
Você se lembra do profeta 
Balaão que não queria obe-
decer ao Senhor? Deus pediu 
para ele não ir falar com o rei 
Balaque. Este queria que o 
profeta amaldiçoasse o povo 
de Israel. O profeta não deu 
a atenção à ordem do Senhor 
e pegou a sua jumenta e foi 
para se encontrar com o rei. 
No meio do caminho, Deus 
colocou um anjo para impe-
dir que o profeta chegasse 
até o rei, mas ele estava cego 

e não havia um justo sobre a 
terra que não fi zesse o bem e 
não pecasse. Então o Pai, no 
seu grande amor para conos-
co, nos enviou o seu único 
fi lho, para nos salvar da per-
dição eterna. Muitos pensam 
que isso é apenas uma histo-
rinha de contos de fadas, e 
vivem desprezando a bíblia 
que é a palavra Deus. Alguns 
chegam até debochar e a ri-
dicularizar, dizendo que foi 
o homem quem a escreveu.
Realmente eles têm razão.  
Foi o homem quem a escre-
veu, porque Deus não usou a 
pata de animal para escrevê-

espiritualmente e o seu cora-
ção estava endurecido para 
ouvir a voz do Senhor, e ele 
não viu o anjo, mas a jumen-
ta o viu e se afastou do anjo. 
O profeta fi cou furioso com 
ela e começou a espancá-la, 
então o Senhor abriu a boca 
da jumenta e ela começou a 
falar dizendo: Porque você 
está me batendo? Eu sempre 
não te servi? Alguma vez eu 
fi z isso? Ele disse: Não. Deus, 
abri os olhos dele. E ele viu 
o anjo (Leia. Números 22). 
Agora você entende? Deus 
usa quem Ele quer e como Ele 
quer. Assim como o profeta 

Balão, tem muitas pessoas 
que estão vivendo como ele, 
andando por vista, querendo 
ver para crer, tentando en-
tender as coisas espirituais 
com a mente natural. Para 
você entender as coisas es-
pirituais, você precisa crer, 
antes de ver, porque nós vi-
vemos por fé e não por vista. 
Quem crer, será muito aben-
çoado, em nome de Jesus. E 
se você crer, tudo é possível. 
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-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com  

deixar que permeiem nosso 
julgamento os recentes fatos 
veiculados pela imprensa, os 
pivôs de escândalos nacio-
nais e da atual crise político-
econômica brasileira.

É preciso equilíbrio, clare-
za e certeza para votar. Para 
escolher aquele ou aquela 
que pensará, executará e 
trabalhará por inciativas e 
projetos capazes de trans-
formar o seu cotidiano. Não 
podemos cair na armadilha 
ardilosa da generalização, 
não podemos unir joio e tri-
go em um mesmo balaio.

Sim, há muitos maus 
exemplos atualmente na po-
lítica, mas com certeza tam-
bém temos muitos ótimos 
nomes de pessoas que sa-
bem exatamente a diferença 
entre política e politicagem, 
entre interesse coletivo e in-
teresse individual. Vote. De-
cida. Participe. É a sua hora 
de escolher.

O Senhor está dizendo 
a todos nós que a graça 
da conversão precisa 
ser consolidada. O ini-

 Monsenhor Jonas Abib

Quando é que o inimigo debocha de Deus?

É por causa de cada 
um de nós, que o 
demônio debocha de 
Deus

A FELICIDADE É UM LIVRO 
ABERTO PARA SERMOS POS-
SUIDORES DO AMOR DE JESUS 
E DA CRIAÇÃO DE DEUS.     

NO SONHO
Vamos sonhar com os olhos 

do coração e brilharmos com 
as luzes da inteligência.

NA VIDA
Construirmos o perdão 

com humildade. Desejarmos 
amar e sermos amados.      

NO AMOR
Sonharmos com a felicida-

de que há de vir no hoje, no 
amanhã, ou sempre.         

NO JARDIM DAS EXISTEN-
CIAS, NASCE MAIS UM DIA.        

 NO ONTEM, CONSTRUÍ-
MOS, O HOJE. VIVEMOS NO 
AMANHÃ E SONHAMOS. 

A ESPERANÇA SE RENOVA 
COM O TEMPO.        

  FE É O ALICERCE DAS REA-
LIZAÇÕES. O AMOR NOS UNE 
NOS DESEJOS  

SOMOS ETERNOS FILHOS 
DE DEUS.  

migo debocha de nosso 
Deus quando nos usa 
como vítimas, por isso 
não podemos deixar que 
o maligno continue rin-
do de nós!

Este é o momento de 
grande opção, quando 
não podemos fazer a es-
colha pelos deuses des-
se mundo. Qualquer mí-
nima escravidão produz 
vício, pecados, erros e 
dependência. O Senhor 
está lhe dizendo tudo o 
que você precisa mudar, 
porque você é escolhi-
do, é o eleito d’dEle. Foi 
Deus quem o escolheu. 
Você tem um povo para 
o qual Deus já o esco-
lheu. 

Seu irmão,

 PROFESSOR BENÊ

OLIMPÍADA, LUTA PERENE DA 
HUMANIDADE !

Vitória sobre a morte 
é desejo permanente de 
todos nós mortais. Já o 
“relatório bíblico especi-
fi ca o ser humano “ ima-
gem e semelhança divi-
na”, portanto destinado a 
uma existência perpétua. 
Morte seria destino para 
vegetais e animais irra-
cionais, porquanto ape-
nas os seres humanos 
criados à imagem e seme-
lhança do DIVINO CRIA-
DOR poderiam alcançar 
uma vida sem término!                                             
Nós inteligentes, através 
do tempos, investimos 
“fosfato” e milhões de 
tempo  em pesquisas para 
descobrir fontes de eter-
na juventude ou seja da 
imortalidade, pois alme-
jamos vida naturalmente 
com início, mas sem ame-
aça de fi m: lutamos por 
manter a vida com eterna 
juventude. E claro, não 
podemos desprezar um 
certo “mal de alzeimer”  

mantermos lúcida a cons-
ciência da vida.

É verdade que aceita-
mos a morte corpórea, 
isto é: no aspecto físico, 
pois fomos “criados  à  
imagem e à semelhança 
divina. Temos certeza que 
imortalidade é “continui-
dade de uma juventude 
sem fi m”.

Todos pretendemos ser 
admitidos vitoriosos e co-
roados em nosso destino: 
“A VIDA ETERNA”. Seja-
mos felizes viventes e não 
meros sonhadores!!!

 José de Paiva Netto � 
Jornalista, radialista e 

escritor.

Refl exão de Boa Vontade
A Caridade sustenta a vida humana

A Caridade é um tema 
muito presente em meus 
artigos, pois a considero 
imprescindível à nossa so-
brevivência. Aproveito o 
ensejo para lhes adiantar 
pequeno trecho de O Ca-
pital de Deus, livro que es-
tou preparando, com muito 
cuidado, no qual apresento 
algumas das palestras que 
proferi a partir da década 
de 1960: 

Meditemos sobre esta 
passagem do Apóstolo 
João, na sua Primeira Epís-
tola, 4:20: “Se alguém dis-
ser: Amo a Deus, e odiar 
a seu irmão, é mentiroso; 
pois aquele que não ama a 
seu irmão, a quem vê, não 
pode amar a Deus, a quem 
não vê”. 

Caridade, criação de 
Deus, é o sentimento que 
mantém o Ser vivo nas 
horas de tormenta de sua 
existência. Se você me falar 
que não precisa de Amor, 
está equivocado, ou equi-
vocada, enfermo, ou enfer-
ma... Em resumo, trata-se 
simplesmente disto: Amor, 
sinônimo de Caridade, de 

que tanto carece a socieda-
de míope, obumbrada pela 
cultura insidiosa, manti-
da por aqueles que provo-
caram, para os povos, as 
desgraças todas que ensan-
guentam a História e que 
nos põem em perigo cons-
tante. Até quando?

A Caridade sustenta a 
vida humana. O jornalista 
Francisco de Assis Periotto, 
ao ouvir essas minhas pala-
vras, completou-as assim: 
“no pão e na decência”. 

Elevado Espírito Social
O avanço tecnológi-

co tem derrubado muitas 
fronteiras e feito algumas 
desabar sobre outras. Entre 
elas, econômicas e sociais. 
Contudo, a globalização 
não vai impedir a diversi-
dade. Porquanto, se mun-
dializa, dá também expres-

são ao regionalismo. De 
várias formas, todo mun-
do infl uencia todo mundo. 
No entanto, barreiras, em 
diversas partes do plane-
ta, ainda tornam cada vez 
mais distantes ricos e po-
bres. Isso pode resultar em 
consequências profundas, 
em amplitude internacio-
nal, a exemplo do fi m do 
Império Romano. Entretan-
to, desta vez, tais transfor-
mações poderão provocar 
providências inusitadas até 
em corações de pedra, an-
tes contrários ao pragmá-
tico espírito de Caridade, 
que serão levados a pensar 
que existem algumas coi-
sas vitais, até mesmo para 
eles, como... a compaixão. 
(...) Caridade não é pífi o 
sentimentalismo, a que al-
guns gostariam de reduzi-

la. Acertou, pois, quando 
escreveu o grande Joaquim 
Nabuco (1849-1910): “À 
luta pela vida, que é a Lei da 
Natureza, a Religião opõe a 
Caridade, que é a luta pela 
vida alheia”.

Não seria essa a função 
de um verdadeiro político? 
O que seria mais importan-
te para o fortalecimento 
das comunidades do que 
esse elevado espírito so-
cial?

É possível igualmente es-
perarmos do alto signifi ca-
do da Caridade, na atitude 
diária, o completo caminho 
da verdadeira independên-
cia de nossa pátria.

Caridade é assunto sério.
José de Paiva Netto � Jor-

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

www.boavontade.com 
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Prefeitura prepara entrega de casas, mas 
infraestrutura ainda deixa a desejar

Por Alexandre Rocha
Os futuros moradores 

dos condomínios Vida 
Nova I e II, no bairro 
Vale do Sol, não vêem a 
hora de se mudar para 
o local e realizar o so-
nho da casa própria. A 
data ainda não foi con-

fi rmada, mas Prefeitura 
se esforça para entre-
gar tudo pronto. Entre-
tanto, a infraestrutura 
na região ainda precisa 
melhorar. 

Anunciada pelo ex-
prefeito José Carlos 
Hori, em 2012, as 528 

novas unidades habita-
cionais tinham previsão 
para terminar em 2014. 
Quase três anos depois 
as obras parecem cami-
nhar para o fi m e esta 
semana foi realizado 
o asfaltamento da rua 
que passa em frente à 

entrada dos condomí-
nios.

Mas diversas outras 
ruas que dão acesso ao 
local continuam sem 
asfalto e não tem previ-
são de quando deixarão 
de ser de terra. Outro 
problema enfrentado 

por quem mora na re-
gião é o acumulo de 
lixo em várias vias. 

Esgoto
Um vazamento de es-

goto também nas pro-
ximidades das novas 
casas incomoda e pode 
trazer riscos à captação 

de água no município.  
O problema acontece 
há meses e nada ainda 
foi feito. 

A assessoria munici-
pal de comunicação não 
comentou o assunto até 
o fechamento desta edi-
ção.

Campanha eleitoral começou. O que muda 
na sua timeline e no seu celular

Candidatos e eleito-
res podem usar redes 
sociais e aplicativos 
para pedir votos e di-
vulgar mensagens, se-
jam positivas ou negati-
vas. Na hora de elogiar, 
criticar ou repassar é 
bom conhecer os limi-
tes impostos pela lei

Uma montagem em 
vídeo na qual o ex-
presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva pedia vo-
tos para a adversária e 
então candidata do PSB, 
Marina Silva, viralizou 
nas redes sociais no 
primeiro turno das elei-
ções de 2014. Já no dia 
da votação do segundo 
turno, a notícia falsa de 
que o doleiro Alberto 
Youssef, um dos princi-
pais delatores da Lava 
Jato, havia sido morto 
por envenenamento na 
prisão se espalhou por 
celulares dos brasilei-
ros via WhatsApp.

Esses foram alguns 
dos vários episódios de 
“guerrilha virtual” que 
marcaram a mais re-
cente campanha presi-
dencial, com prejuízos 
para todos os lados. 
Agora, nas eleições mu-
nicipais, as timelines e 
aplicativos de mensa-
gens instantâneas dos 
eleitores voltarão a re-
ceber mensagens de 
impacto eleitoral, posi-
tivas e negativas.

Diante do veto de do-
ações empresariais e da 
redução do tempo de 
campanha de 90 para 
45 dias, a comunicação 
digital será estratégica 
para troca de informa-
ções e pedido de votos. 
O que é preciso lembrar 
é que publicar e divul-
gar informações que 
induzam o eleitor ao 
erro é proibido pela le-
gislação, seja o autor, o 
candidato ou um inter-
nauta qualquer.

Essa é uma das regras 

a que políticos e eleito-
res devem fi car atentos 
a partir de terça-feira 
(16), data em que a Jus-
tiça Eleitoral autorizou 
o início da propaganda 
nas ruas e na internet. 
O horário eleitoral no 
rádio e na TV começa 
dia 26 de agosto.

O que é permitido
• Candidatos e co-

ligações podem criar 
sites, blogs e perfi s nas 
redes sociais. O site ofi -
cial da campanha deve 
ser comunicado à Justi-
ça Eleitoral.

• O eleitor, desde 
que identifi cado, pode 
pedir votos e manifestar 
sua opinião, contra ou a 
favor de candidatos.

• Enviar mensa-
gens para emails ou te-
lefones celulares cadas-
trados pela campanha.

O que é proibido
• para candidato e 

eleitor: fazer propagan-
da ou postagens usan-
do perfi s falsos ou anô-
nimos

• para candidato: 
fazer propaganda paga 
em sites de terceiros

• para candidato: 
aumentar a visibilidade 
de postagens das redes 
sociais por meio de pa-
gamento ou do uso de 
robôs

• para candidato e 
eleitor: publicar conte-
údo ofensivo e divulgar 
fatos mentirosos contra 
candidatos e partidos

• para candidato: 
fazer propaganda, mes-
mo de graça, em sites 
de empresas, de entida-
des sem fi ns lucrativos 
ou de órgãos públicos

• doar, vender ou 
comprar cadastro com 
informações e emails 
de eleitores para uso de 
partidos e de candida-
tos

• para candidato: 
fazer propaganda por 
telemarketing

• R$ 5 mil a R$ 30 
mil

• é a multa apli-
cada a quem fi zer pro-
paganda irregular na 
internet, que pode ser 
aplicada a eleitores e 
candidatos

• O envio de men-
sagens por email ou 
pelo celular é autoriza-
do, mas o partido e a co-
ligação são obrigados a 
oferecer ao eleitor a op-
ção de deixar o cadas-
tro quando ele quiser. 
A campanha tem até 48 
horas para interromper 
o envio dos textos, caso 
contrário fi ca sujeita 
à multa de R$ 100 por 
mensagem.

• O artigo 57 da lei 
9.504 prevê penas ain-
da mais severas a quem 
contratar pessoas com 
a fi nalidade específi ca 
de mandar mensagens 
e fazer comentários 
para “ofender a honra 
ou denegrir a imagem 
de candidato”.

• O contratante 
pode ser preso por 2 a 4 
anos e pagar multa que 
varia entre R$ 15 mil a 
R$ 50 mil. Quem aceita 
dinheiro para fazer isso 
também é punido com 

até 1 ano de prisão (ou 
prestação de serviços 
à comunidade) e com 
multa que varia de R$ 5 
mil a R$ 30 mil.

• Limite entre a 
crítica e a ofensa na in-
ternet

• A liberdade de 
expressão é assegurada 
pela Constituição Fede-
ral, mas isso não exime 
candidatos ou eleitores 
de responsabilidade so-
bre o conteúdo publica-
do ou compartilhado.

• Não desrespei-
ta a lei quem critica as 
propostas adversárias, 
quem pede que eleito-
res não votem em al-
guém ou mesmo quem 
divulga notícias nega-
tivas contra um candi-
dato (desde que sejam 
verdadeiras).

• Mas fere a legis-
lação quando a men-
sagem é sabidamente 
um boato, quando tem 
xingamentos ou é ca-
luniosa (imputar um 
crime, por exemplo) ou 
ainda quando confunde 
o eleitor ou o induz ao 
erro (caso do vídeo com 
o Lula em 2014).

• A pessoa ofendi-
da pode recorrer à Jus-

tiça Eleitoral e exigir 
direito de resposta na 
página do candidato ou 
do autor. O juiz pode 
determinar a retirada 
imediata do conteúdo. 
Estão previstas ainda 
punições aos responsá-
veis, que vão de multa, 
suspensão temporária 
do site (no caso do can-
didato) ou mesmo pri-
são.

• O professor de 
direito Michael Mohal-
lem, da FGV-Rio, expli-
ca que às vezes a Justi-
ça Eleitoral esbarra em 
difi culdades técnicas 
para comprovar a ver-
dadeira autoria de irre-
gularidades cometidas 
na internet.

• Quando a ação 
ocorre nas redes sociais 
ou em sites de terceiros, 
nem sempre se conse-
gue provar se de fato 
o candidato ou partido 
benefi ciado estava por 
trás daquela ação. Na 
maioria das vezes, em 
casos assim, a solução 
mais comum é determi-
nar a remoção do con-
teúdo e, de acordo com 
o teor da mensagem, o 
responsável direto pela 
página é punido.

• Ainda assim, 
para Mohallem, as re-
gras em vigor são vá-
lidas por assegurar a 
liberdade de expressão 
do internauta. Ele acre-
dita, no entanto, que 
novas regulações sejam 
feitas em breve para de-
fi nir melhor o que pode 
ou não nas redes e para 
corrigir eventuais dis-
torções.

• “Há a possibili-
dade de punir a ofensa 
[prevista na lei], mas há 
o inverso disso: de con-
tratar pessoas ou usar 
robôs para enaltecer 
o candidato ou ideias 
dele. Isso não é proibi-
do, mas também pode 
distorcer a informação. 
São práticas difíceis de 
fi scalizar”, afi rma.

• A exemplo do 
que ocorreu em 2014, 
Mohallem acredita que 
os próprios internautas 
e campanhas se fi scali-
zem uns aos outros. As 
denúncias de irregulari-
dades podem ser feitas 
ao Ministério Público 
Eleitoral e nos tribunais 
eleitorais de cada Esta-
do.

FONTE: Jornal Nexo – 
Lilian Venturini
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GENTE ESPECIAL
Helder 
Lacerda

ANIVERSARIANTES

O professor autodidata
Por Alexandre Rocha
O jaboticabalense Helder 

Lacerda nunca foi de ! car es-
perando as coisas acontecerem. 
Pelo contrário, sempre teve de-
terminação para alcançar seus 
objetivos e ensinar valores para 
seus alunos.

Professor de História há cer-
ca de 20 anos, Lacerda desco-
briu ainda na juventude o gosto 
pela área e a vontade de propa-
gar conhecimento. O principal 
fator que ajudou nessa desco-
berta foi ter vivido na época da 
ditadura militar, quando não 

havia muita abertura para pro-
! ssionais da área “contar” o que 
gostariam. Embalado pelo rock 
nacional da época, ele se recor-
da com carinho os debates po-
líticos que travava com os ami-
gos nos mais variados lugares. 
“A gente queria mudar o país 
e eu vim com toda a bagagem 
de rock nacional que tinha na 
época”, conta ele que sempre 
teve senso crítico.

Atualmente Lacerda leciona 
em quatro escolas do Estado, 
em Jaboticabal. Sem dar aulas 
em escolas do município, ele 

descobriu-se autodidata. Deci-
diu prestar processos seletivos 
e passou a ser professor de pro-
jetos. Na ocasião pode colocar 
em prática seus talentos manu-
ais. Na EMEB Afonso Tódaro, 
por exemplo, com a ajuda de 
outra professora implantou co-
ral, teatro, horta e fanfarra. 

Criou irrigadores com gar-
rafa pet, utilizou carteiras esco-
lares para fazer andadores, foi 
pioneiro no plantio em pneus e 
agora desenvolve projetos com 
paletes. Recentemente, Lacerda 
expôs na Câmara Municipal, 

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

Verso de Rodeio
Autor: Fernando Ga-

ravello
Locução: Bala de 

Prata

Não quero ser o pri-
meiro a ser lembrado.

E sim, o último a ser 
esquecido.

Vivo de amor e sau-
dade...

Mas o mais impor-
tante nessa vida...

É a verdadeira ami-
zade.

Ooo, vichii, vichii, 
vichee!!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

PRIMAVERA/VERÃO 2017

A moda masculina nos 
leva a um passeio fantás-
tico e divertido, e este 
momento pode ser des-
frutado dentro de um 
barco, numa jangada, 
lancha, navio, ou até a 
beira mar, prestigiando a 
beleza da linda natureza. 
Transitaremos  num con-
forto discreto e ao mes-
mo tempo exuberante e 
colorido.  Muito quente, 
o delicioso vento da es-
tação, refresca e leva a 
tendência passando por 
diversas ocasiões, então 
as peças masculinas vão 
acompanhar essa aventu-
ra. Neste passeio vamos 
nos  deparar com estam-
pas de fl ores, coqueiros, 
folhagens e frutas, além 
da presença marcante 

de tons como: amarelo  
e laranja, que aparecem 
no céu onde brilha forte-
mente o maravilhoso sol, 
o verde das fl orestas e  
claro, o azul da cor  mar. 
Abuse!

Peças tradicionais 
como as bermudas, elas 
vem nos modelos mais 
curtos com altura acima 
do joelho, as sungas es-
trelam no corpo masculi-
no bem coloridas e numa 
modelagem com as late-
rais mais largas, regatas, 
entre outros, sempre ga-
nham novidades a cada 
temporada. Muito utili-
zados na estação mais 
quente do ano, os looks 
e materiais 2016/2017 
priorizam o conforto per-
mitindo que o homem se 
sinta mais aliviado nos 
dias de muito calor para 
passar momentos agradá-
veis.

Divirtam-se nesta re-
frescante tendência!!!

Make up/produção by 
Cicinho

Foto: Rose Franklin
Modelo: Daniel Mene-

gucci
A g r a d e c i m e n t o : 

Bauhaus Brasil

Thomazinho Produções 
Digitais está em atividades.

Contato:
(16) 9.9610-4371 ou 9.9790-5131

ANDERSON BETIOLI, que a renovação des-
te dia 20 possa lhe trazer inumeráveis alegrias, 
felicidades, muita paz e harmonia. FELIZ ANI-
VERSÁRIO!

no Senac e em escolas estaduais 
objetos como cadeira, mesa e 
cômoda feitos com o material.

Sempre antenado, ele inova 
e consegue fazer a diferença 
na vida dos alunos, mostrando 
que é possível se ocupar com 
coisas boas e até in* uenciar 
na escolha da pro! ssão deles 
futuramente. “Eu procuro fa-
zer a minha parte. A gente tem 
que levar um conforto para es-
ses alunos, com expectativa de 
vida. Ninguém vai ! car milio-
nário, mas vai ter uma vida dig-
na”, ! naliza o professor.

• Ainda assim, 
re-
vá-

a 
expressão 

acre-
que 

sejam 
de-

fi nir melhor o que pode 
e para 

dis-

• “Há a possibili-
a ofensa 

há 
o inverso disso: de con-

usar 
enaltecer 

o candidato ou ideias 
é proibi-

pode 
a informação. 

de 

• A exemplo do 
2014, 

que 
internautas 

e campanhas se fi scali-
As 

irregulari-
feitas 

Público 
e nos tribunais 

Esta-

Nexo – 

DANIELI BETIOL... aproveite esta data pontilhada 
de bons e felizes acontecimentos, compartilhando com 
amigos e familiarees as agradáveis surpresas, inumerá-
veis e promissores acontecimentos.FELICIDADES E 
MUITOS ANOS DE VIDA!
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ANTONIO 
CARLOS MARCHIORI

(Prenotação 151.121 de 16/06/2016)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial 
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à 
Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(16)3202-3015.

                       FAZ SABER a Antonio Carlos Marchiori, RG nº 
6.239.659-6-SSP/SP, CPF nº 020.083.838/57, brasileiro, casado, 
engenheiro agrônomo e agropecuarista, residente e domiciliado 
nesta cidade, na Rua Professora Ana Ramos de Carvalho, nú-
mero 400 (qualifi cação que consta da matrícula do imóvel), que 
nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Guariba 
– SICOOB COOPECREDI, credora fi duciária da Cédula de Cré-
dito Bancário nº 17.165-0, garantida pela alienação fi duciária, 
registrada sob nº 32 na matrícula nº 16.568, que grava o imóvel 
denominado Fazenda Santo Antonio, situado neste município e 
comarca de Jaboticabal, vem lhe notifi car para o cumprimento 
das obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao 
pagamento das parcelas vencidas, apurado pela credora até o dia 
16/06/2016, no valor total de R$581.389,33 (quinhentos e oitenta 
e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), 
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e as despesas 
de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se tam-
bém o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação.

                       Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/
SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de 
Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do dé-
bito acima mencionado e mais o valor de R$309,24 (trezentos e 
nove reais e vinte e quatro centavos), referente as custas com a 
notifi cação extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, contados a partir desta data.

   Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante 
à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, 
de forma que, com este ato, perde V.Sª. a propriedade do imóvel 
em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Re-
gião de Guariba – SICOOB COOPECREDI.

                       Para conhecimento do interessado e para que não 
alegue ignorância, expede-se o presente edital, que será publica-
do em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 
15 de agosto de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi -
cial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL
Numero do Processo : 1001565-26.2016.8.26.0291
Classe: Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação ju-

dicial e Falência
Parte autora: Antonio Carlos Marchiori - empresário indi-

vidual e Rita de Cássia Turco Marchiori - empresária indivi-
dual

EDITAL - RELAÇÃO DE CREDORES, COM PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos da ação de Recu-
peração Judicial - Recuperação judicial e Falência de , PRO-
CESSO Nº 1001565-26.2016.8.26.0291.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Jaboti-
cabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Schiavo, na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER que JORGE TOSHIHIKO UWADA, Ad-
ministrador Judicial da FALÊNCIA supra, nos termos do § 
2º do Artigo 7º da Lei nº 11.101/05, apresentou a relação de 
credores, ao fi nal descrita, e que o Comitê, qualquer credor, o 
devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, terão acesso 
à documentação acostada no escritório do Administrador Ju-
dicial, JORGE TOSHIHIKO UWADA, situado na Rua Taba-
tinguera, 140, 6º ANDAR CONJ 609, Se - CEP 01020-001, 
São Paulo-SP, Brasileiro ou no escritório do senhor perito 
contador José Vanderlei Masson dos Santos, com escritório 
na Rua Conde do Pinhal, 08, 7º andar, conjunto 73 – Centro – 
São Paulo – SP tel 3104-0863, em horário comercial, poden-
do ser impugnada esta relação, no prazo comum de 10 (dez) 
dias, nos termos do art. 8º da Lei 11.101/2005. RELAÇÃO 
DE CREDORES APRESENTADO PELO ADMINISTRA-
DOR JUDICIAL - Classifi cação do crédito: Garantia Real: 
CREDORES/VALOR INFORMADO PELO DEVEDOR 
R$/AJUSTES DO ADMINISTRADOR R$/VALOR APU-
RADOR PELO ADMINISTRADOR R$: Banco Bradesco 
S/A/ 571.687,00/-/ 571.687,00; Coopercitrus Cooperativa 
de Produtos Rurais/ 1.831.213,48/1.831.213,48/-; Coplana 
Cooperativa Agroindustrial/1.438.187,43/1.438.187,43/-; 
Sicoob Coopecredi Guariba/1.017.842,52/1.017.842,52/- 
e Waldyr da Cunha/21.835,79/- /21.835,79 Subto-
tal/4.880.766,22/4287.243,43/593.522,79 Classifi cação 
do crédito: quirografário - CREDORES/VALOR INFOR-
MADO PELO DEVEDOR R$/AJUSTES DO ADMINIS-
TRADOR R$/VALOR APURADOR PELO ADMINIS-
TRADOR R$: Agrofi to Ltda/2.183.225,76/-/2.183.225,76; 
Auto Posto Bombonato Ltda/126,00/-/126,00; Auto Pos-
to Eldorado de Jaboticabal Ltda/617,19/-/617,19; Ban-
co Bradesco S/A/273.250,00/- /273.250,00; Cláudio 
Roberto Natal Júnior/4.000.000,00/-/4.000.000,00; Co-
mercial de Derivados de Petróleo Naves Ltda Posto Naves/ 
32.238,35/-/32.238,35;Coopercitrus – Cooperativa de Pro-
dutos Rurais/424.495,76/2.453.752,74/2.878.248,50; Co-
percana Coop. Dos plantadores de Cana do Oeste do Esta-
do de São Paulo/6.534,36/-/6.634,36; Coplana – cooperativa 
agroindustrial - /1.647.754,11/1.647.754,11; Du Pont do Bra-
sil S/a Divisão Pionner Sementes/ 59.344,12/- 59.344,12; Fert 
Solo Comércio de Produtos Agrícolas Ltda/1.040.769,52/-
/1.040.769,52; Fiagril Ltda/165.089,36/-/165.089,36; For-
taleza Agrícola Gurupi Ltda/1.511.936,20/-/1.511.936,20; 
Gafor S/A/137.339,24/-/137.339,24; Martins Cruz & Cia 
Ltda/84,00/-/84,00; Meridional Comércio de Máquinas 
Agrícolas Ltda/92.510,58/-/92.510,58; Newton Azevedo 
Júnior/2.276.841,02/-/2.276.841,02; Newton Ribeiro Fi-
lho/1.123.494,15/-/1.123.494,15; NG Agro Consultoria e 
Projetos Agrícolas Ltda/250,00/-/250,00; Nova Era agrícola 
Pìrangi Ltda/406.086,56/-/406.086,56; Novo Campo Comer-
cial Ltda/195,00/-/195,00; Sementes Esperanças Comercio, 
importação e exportação Ltda/137.910,22/-/137.910,22; Si-
coob Coopecredi Guariba/ 572.153,76/272.153,76/300.000
,00; Sulgoiano Agronegócio Ltda/763.338,45/-/763.338,45. 
– Subtotal 15.207.829,60/3.829.353,09/19.037.182,69 Clas-
sifi cação do crédito: Micro empresa e empresa de pequeno 
porte - CREDORES/VALOR INFORMADO PELO DEVE-
DOR R$/AJUSTES DO ADMINISTRADOR R$/VALOR 
APURADOR PELO ADMINISTRADOR R$:Agro Tocantins 
Ltda/132.117,99/-/132.117,99; Donadon, Forcenette, Fabreti 
& Cia Ltda/210,00/-/210,00; Peruzzo e Freire Ltda/31.659,60/- 
/31.659,60; Polo Agro – Buffon & Dalmolin Ltda/45.625,30/-
/45.625,30; Rede Grill Auto Posto Ltda/182,33/-/182,33; 
Safra Tratores Jaboticabal Ltda/799,42/-/799,42; Servjato 
Máquinas e Equipamentos Ltda/307,00/-/307,00 – Subtotal 
212.324,53/-/212.324,53 Total de Credores Classe Garantia 
Real/valor informado pelo devedor R$4.880.766,22/ajustes 
do administrador R$4.287.243,43/valor apurador pelo admi-
nistrador R$593.522,79 Total de Credores Classe quirogra-
fário/ valor informado pelo devedor R$15.207.829,60/ajustes 
do administrador R$3.829.353,09/valor apurador pelo admi-
nistrador R$19.037.182,69 Total de Credores Classe Micro 
Empresa e Empresa de Pequeno Porte/valor informado pelo 
devedor R$212.324,53/ajustes do administrador R$-/valor 
apurador pelo administrador R$212.324,53. Total Geral de 
Credores/valor informado pelo devedor R$20.300.920,35/
ajustes do administrador R$457.890,34/valor apurador pelo 
administrador R$19.843.030,01. Será o presente edital, por 
extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 15 de agosto 
de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TER-
MOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À 
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 E D I T A L   N.º 02/16

O Doutor Wanderley Elenilton Gonçalves Santos,  Delegado de Polícia em exer-
cício na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER, a todos os que o presente EDITAL virem que, no dia vinte e nove 
(29) de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2016), a partir das 14:00 horas, 
será procedida pelo Doutor Cláudio José Ottoboni, Delegado Seccional de Polícia 
de Sertãozinho, CORREIÇÃO ORDINÁRIA PERIÓDICA REFERENTE AO SE-
GUNDO SEMESTRE DO CORRENTE EXERCÍCIO, na Delegacia de Polícia de 
Defesa da Mulher de Jaboticabal, situada na Av. Marechal Deodoro, 453 – Centro.

FAZ SABER, outrossim, que nessa oportunidade a Autoridade Corregedora fa-
cultará ao público em geral a apresentação de queixas, reclamações sobre abusos, 
falhas ou omissões e sugestões para melhoria dos serviços sujeitos à correição.

Para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Autoridade lavrar o pre-
sente EDITAL, que será afi xado no local de costume, publicado e divulgado pela 
imprensa local.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE e

CUMPRA-SE.
Jaboticabal, 22 de julho de 2.016.

WANDERLEY ELENILTON GONÇALVES SANTOS
Delegado de Polícia

AMEIJA – ASSOCIAÇÃO DOS MICROEMPREENDEDO-
RES INDIVIDUAIS DE JABOTICABAL  com sede na cidade 
de Jaboticabal à Rua Teófi lo Mabardi 85, Vila Industrial, através 
de sua diretoria executiva devidamente representada por sua Pre-
sidente FAUSTINA ROSÁRIA DA SILVA APARECIDO, brasi-
leira, viúva, micro - empresária, portadora do RG 11.046.602, ins-
crita no CPF 930.490.058-15, convoca através do presente edital 
todos os associados contribuintes e em dia com a tesouraria da 
AMEIJA para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será re-
alizada no Auditório da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, loca-
lizada na Esplanada do Lago, às 20:00 do dia 01 de Setembro de 
2016, com o seguinte ordem do dia. 1º: Apreciação e aprovação 
do relatório de atividades de Gestão de 2014-2016, 2º: apreciação 
e aprovação das contas dos exercícios de 2014-2016, mediante o 
parecer do conselho fi scal, 3º: Eleição da Diretoria Executiva em 
Cumprimento ao dispositivo no artigo 34 do Estatuto da AMEIJA 
de 12 de Setembro de 2011, 4º: A inscrição das Chapas Candidatas 
ocorrerá somente no dia 26 de Agosto de 2016 das 13:30 às 17:00 
na Sede  da AMEIJA, onde será recebida por membros da AMEI-
JA ali presentes, as Chapas inscritas serão recebidas e homologa-
das ou indeferidas neste mesmo dia pela comissão eleitoral a ser 
designada por ordem da presidência, 5º: Somente poderão inte-
grar chapas os concorrentes associados da AMEIJA a pelo menos 
06(seis) meses conforme artigo 12 parágrafo único do Estatuto da 
AMEIJA. 6º: a Assembléia geral instaurar-se-á em primeira con-
vocação às 20:00h, com a presença da maioria dos associados, em 
segunda convocação com qualquer número meia hora depois, não 
exigindo a Lei quórum especial; 7ª Após verifi cada as condições 
para eleição, presenças, análise de validade e quórum, será dado 
início aos trabalhos com a composição da mesa presidente, após, 
serão apresentados os relatórios de atividades e a prestação de 
contas para aprovação, em seguida dar-se-á o pleito eleitoral da(s) 
chapa(s) inscrita(s) sendo apurada a vencedora; mesmo que chapa 
única por aclamação pelos presentes na Assembléia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CENTRO DE EQUOTERAPIA DE JABOTICABAL “JOÃO PAULO II”, 

“CNPJ 15.473.270/0001-97”
 
O Sra. Maria Abadia Rossi Sforcini, Presidente do CENTRO DE EQUOTE-

RAPIA DE JABOTICABAL “JOÃO PAULO II” no uso de suas atribuições legais 
com base no estatuto conforme artigo 12 (III) do Estatuto Social, pelo presente 
EDITAL, convoca os senhores membros dessa Associação, para a Assembleia Ge-
ral Ordinária no dia 19/08/2016, as 17h00 na Sede Provisória da Associação, sito à 
Rua José Ribeiro, nº. 91, bairro Nova Jaboticabal – SP. A fi m de deliberarem sobre 
única e exclusiva ordem do dia, a dissolução da associação. 

 
Jaboticabal, 15 de agosto de 2016
 

Maria Abadia Rossi Sforcini 
_________________________

Diretora-Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Verocheque Refeições Ltda.
FUNDAMENTO: Tomada de Preço nº 01/2013
OBJETO: Prestação de serviços de implantação, organização, ge-
renciamento e administração de Sistema de Cartão Alimentação Ele-
trônico. 
DATA DO ADITAMENTO: 03/08/2016
VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 293.000,00 (duzentos e 
noventa e três mil reais).

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 102, DE 11 DE AGOSTO DE 2016 - EXONERA, 
a partir de 15 de agosto de 2016, REGIANE DE OLIVEIRA ANTONIO, 
ocupante do cargo de Assessor  de Gabinete.

PORTARIA – Nº 103, DE 11 DE AGOSTO DE 2016 - NOMEIA, a 
partir de 15 de agosto de 2.016,  BRUNA CHARA DOS SANTOS como 
ocupante do cargo de Assessor de Gabinete.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão nº 06/2.016. Aquisição de equipamentos de vídeo, a 
fi m de suprir as necessidades deste Poder na captação de imagens 
para a transmissão dos eventos ofi ciais pela internet.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede 
da Câmara Municipal de Jaboticabal, sito a Rua Barão do Rio 
Branco, 765, centro, Jaboticabal-SP, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 ho-
ras às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site 
www.camarajaboticabal.sp.gov.br/site_jaboticabal.

Data fi nal entrega dos envelopes: Dia 06/09/2016, até às 
13:30 horas.

Início da sessão: Dia 06/09/2016, às 14:00 horas, na Sala de 
Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

VENDE-SE 
BICICLETA NOVA

Interessados falar com:
 Décio Casagrande, no endereço: 

Rua Tenente Garcia, Nº 69, Bairro Aparecida

SERGIO IGNÁCIO DE ARAUJO - EPP, torna público que re-
quereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para a 
atividade de Alumínio Fundido em Formas e Peças, sito à RUA 
MINERVINO CAMPOS PEDROSO, nº 109 - PARQUE INDUS-
TRIAL, JABOTICABAL/SP.

MOTORISTA 
PARTICULAR    

40 ANOS DE CNH   CATEGORIA “B”  
CONTATO: 

(16) 9.9205-1947
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Unimed de Jaboticabal inaugura Espaço 
Viver Bem e Unimed 24 horas

A Unimed de Jabo-
ticabal inaugurou, no 
dia 16 de agosto, duas 
novas instalações para 
atendimento à saúde do 
cliente: Unimed 24 ho-
ras e Espaço Viver Bem. 
As inaugurações conta-
ram com a presença de 
representantes de enti-
dades e empresas de Ja-
boticabal, autoridades 
públicas, imprensa e o 
corpo de médicos coo-
perados e credenciados 
e de colaboradores da 
Unimed de Jaboticabal.

“O modelo que a gen-
te busca é que a quali-
dade na assistência à 
saúde esteja aqui na 
cidade, e que as pes-

soas não precisem se 
deslocar para receber 
um bom atendimento. 
Ainda que seja um ano 
muito complicado, es-
colhemos investir, pois 
as pessoas de Jabotica-
bal merecem”, afi rmou 
o Diretor Presidente da 
Unimed de Jaboticabal, 
Dr. Luiz Roberto Lins 
Ferraz.

“A Unimed de Jaboti-
cabal sempre foi uma 
Unimed inovadora. 
Cria novos serviços, 
antecipando soluções 
de sucesso para todo 
o Sistema. É uma Uni-
med que enxerga mais 
longe. Exemplo disso 
é o modelo de Atenção 

Primária à Saúde, que 
teve na Unimed de Ja-
boticabal uma de suas 
precursoras. Criar ser-
viços próprios, como o 
Departamento de Saúde 
Ocupacional, contribui 
para a verticalização do 
Sistema, ou seja, com 
estruturas próprias que 
atendem ao cliente Uni-
med. Esses modelos 
estão, agora, consoli-
dados no sistema. O 
mercado exige qualida-
de no atendimento, e 
as estruturas que estão 
sendo entregues tra-
zem exatamente isso”, 
afi rmou o Dr. João Luís 
Moreira Saad, Diretor 
Administrativo da Uni-

med do Brasil.
“A Unimed de Jabo-

ticabal é extremamen-
te atuante no Sistema, 
porque consegue sair 
na frente em áreas mui-
to importantes para 
os clientes. Essa estra-
tégia é fundamental, 
principalmente junto 
à Federação Nordeste 
Paulista. Foi uma das 
Unimeds que deu início 
ao modelo da Atenção 
Primária à Saúde no Es-
tado. Inaugura o Pronto 
Atendimento 24 horas 
para dar atendimento 
aos clientes, apoiando o 
sistema de atendimento 
da cidade.  O Espaço Vi-
ver Bem é um conceito 
muito inteligente: cen-
traliza serviços, focan-
do a gestão dos clien-
tes. Para o sistema isso 
soma, porque satisfaz o 
cliente”, falou o Diretor 
de Desenvolvimento 
da Federação Nordeste 
Paulista, Dr. Hélio Kalil 
Issa.

O Diretor Presidente 
da Uniodonto do Bra-
sil e de Jaboticabal, 
Dr. José Alves de Sou-
za Neto, falou sobre a 
parceria de quase duas 
décadas entre as duas 
cooperativas. “Quando 
a Unimed de Jabotica-
bal se transformou em 
uma das pioneiras da 
Atenção Primária à Saú-

de, a Uniodonto enten-
deu a importância des-
se modelo. A integração 
entre a odontologia e 
a medicina é necessá-
ria para a manutenção 
de uma vida saudável, 
com foco na qualidade 
de vida.”

Também presente ao 
evento, o empresário 
Dino Zeli destacou a 
inovação da Unimed ao 
inaugurar as duas no-
vas instalações. “Esse 
projeto do Espaço Viver 
Bem preenche uma la-
cuna da própria cidade, 
que não contava com 
esse tipo de atendimen-
to. A Unimed 24 horas, 
por sua vez, vai traba-
lhar em sinergia com o 
hospital, pela proximi-
dade, o que é de gran-
de valia para o cliente”, 
avaliou.

O empresário Élvio 
Morgatto também fi cou 
impressionado com as 
duas novas instalações. 
“Conheço hospitais e 
clínicas de alto nível 
em grandes centros, e 
os novos espaços da 
Unimed não deixam 
nada a desejar. Para o 
cliente, isso signifi ca 
muito mais conforto. A 
direção da Unimed de 
Jaboticabal está de pa-
rabéns”, completou.

Na opinião de Dou-
glas Alencar Barbosa, 

também empresário, 
“os clientes vão obser-
var todo o cuidado da 
Unimed de Jabotica-
bal, que entrega espa-
ços com esse padrão 
de construção. Isso é 
um diferencial muito 
importante. Fica claro 
o investimento realiza-
do e a prioridade que é 
dada ao cliente.”

A nova Unimed 24 ho-
ras começou a funcio-
nar no dia 18 de agos-
to, quinta-feira, a partir 
das 7 horas da manhã. 
O novo endereço para 
urgências e emergên-
cias fi ca ao lado do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel, à Av. Sete 
de Setembro, 600. Com 
a entrada em operação, 
o Centro de Referência 
que funciona na Nova 
Jaboticabal será desati-
vado.

O Espaço Viver Bem, 
por sua vez, já está 
funcionando, e sua 
nova estrutura reúne, 
em um único local, os 
serviços de Medicina 
Preventiva, Atenção 
Primária à Saúde, Diag-
nóstico por Imagem e 
Departamento de Saú-
de e Segurança Ocupa-
cional. O novo ende-
reço da Unimed está 
localizado à Av. Clotil-
de Verri, 700, Nova Ja-
boticabal.

Unimed 24 horas substitui Centro de Referência para casos de urgência e emergência; 
Espaço Viver Bem reúne diversos serviços em um só local

Câmara de Jaboticabal aprova sete projetos 
por unanimidade

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprova-
ram, por unanimidade, 
sete projetos de lei na 
segunda-feira (15/08). 
Isso porque, além das 
seis proposições pre-
vistas na pauta de vota-
ção, ou seja, na Ordem 
do Dia, foi incluído, 
em regime de urgên-
cia, o Projeto de Lei nº 
527/2016 que permite 
ao Executivo a abertura 
de créditos adicionais 
especiais, no valor de 
R$ 557.520,00 reais, 
destinados à execução 
de convênios fi rmados 
com o Governo Fede-
ral. Os vereadores vol-
tam a se reunir em ses-
são ordinária no dia 5 
de setembro, com iní-
cio previsto às 20 ho-
ras.

Além da aprovação 
da abertura de crédito 
especial, que destinará 
R$443.520,00 para a 
execução do trabalho 
técnico social no âmbi-
to do programa Minha 
Casa Minha Vida, dos 
empreendimentos Vida 
Nova I e Vida Nova II; 
R$ 14 mil para a execu-
ção de trabalho técnico 
social para a execução 
da obra do anel viário 
de Jaboticabal; e R$ 
100 mil para a execu-
ção do convênio de es-
truturação da rede de 
serviços de proteção 

social especial, para 
aquisição de bens; o 
Plenário aprovou o 
Substitutivo ao Projeto 
de Lei Complementar 
nº 44/2016, que altera 
o mapa de zoneamen-
to e uso do solo urba-
no.  Com a aprovação 
do substitutivo, os ter-
renos urbanos situa-
dos na Rua Euclides da 
Cunha, esquina com 
Avenida Amorim Bre-
nha, passam a ser de 
Zona Mista, e não mais 
de Zona de Alta Perme-
abilidade (ZAP), o que 
permite que aqueles 
terrenos possam ser 
utilizados para ocupa-
ção residencial, comer-
cial ou industrial. A 
aprovação do substitu-
tivo permite ainda que 
o Município fi que au-
torizado a receber em 
doação dos proprietá-
rios lindeiros ao Cór-
rego Jaboticabal, a fai-
xa de terra necessária 
para o prolongamento 
da Rua São Sebastião, 
que passará a integrar 
o sistema viário de Ja-
boticabal.

Também foi apro-
vado o Substitutivo 
ao Projeto de Lei nº 
509/2016, que cria o 
Conselho Municipal 
de Política Cultural 
(CMPC). Com a aprova-
ção, o Conselho deverá 
promover a participa-
ção de setores da so-

ciedade civil ligados à 
cultura na elaboração, 
execução e na fi scali-
zação da política cul-
tural do Município. 
Fica criado também o 
Fundo Municipal de 
Política Cultural, que 
deverá promover o 
desenvolvimento da 
cultura na cidade, po-
dendo apoiar fi nancei-
ramente programas 
de formação cultural; 
fomentar produções 
de bens culturais com 
respeito à diversidade, 
além da manutenção 
de grupos artísticos; 
manutenção, reforma, 
restauros e ampliação 
de espaços culturais 
públicos, entre outros.

O Projeto de Lei nº 
511/2016, que altera 
o Conselho Munici-
pal de Defesa do Meio 
Ambiente (COMDEMA), 
que chegou a receber 
dois pedidos de vista, 
dessa vez foi aprovado 
com emenda modifi ca-
tiva. O projeto anterior 
diminuía o número de 
membros do COMDE-
MA de 16 para 14. No 
entanto, com a aprova-
ção do projeto, com a 
emenda, fi cou mantido 
o número de 16 mem-
bros, sendo composto 
por: três membros, in-
dicados pelos órgãos 
federais e estaduais, 
representando, res-
pectivamente o CATI, a 

CETESB e a Polícia Am-
biental, e cinco mem-
bros indicados pelo 
Município de Jaboti-
cabal, representando, 
respectivamente, o 
SAAEJ, as secretarias 
municipais de Planeja-
mento, de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, de Educa-
ção, Cultura, Espor-
te e Lazer, e de Obras 
e Serviços Públicos; 
e oito membros indi-
cados pela sociedade 
civil, representando a 
UNESP, Coplana, OCA, 
MUDA, Senac, Area, 
OAB e Apeoesp.

Os parlamentares 
aprovaram também 
o Projeto de Lei nº 
518/2016, que autori-
za o poder executivo 

a transferir seu ativo 
elétrico (redes de ener-
gia) ao patrimônio da 
companhia paulista 
de força e luz (CPFL), 
atual concessionária 
do serviço público de 
distribuição de energia 
elétrica no Município 
de Jaboticabal; o Proje-
to de Lei nº 515/2016, 
com emenda para sim-
ples correção textual, 
que denomina a área 
localizada no lotea-
mento São José, entre 
as ruas José Martins de 
Souza e Dom Luiz Eu-
gênio Perez, de “Área 
Verde Priscila Helena 
Miranda”; e o Projeto 
de Lei nº 519/2016, 
que autoriza o poder 
executivo a alienar 
imóvel dado em con-

cessão de direito real 
de uso, no Parque 1º 
de Maio, à Dejanira Ri-
beiro Barbosa.

Como todos os pro-
jetos foram aprova-
dos por unanimidade, 
foram dispensados de 
segunda votação e se-
guem para sanção ou 
veto do prefeito, e con-
sequentemente para 
a publicação, quando 
os projetos se tornam 
efetivamente lei.

Ainda na sessão 
ordinária, foi lida e 
aprovada a proposta 
orçamentária da Câ-
mara para 2017, que 
estima receita e fi xa 
despesas no valor de 
R$9.928.000,00 reais, 
conforme a legislação 
vigente. 
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AÇÕES PARA DINAMIZAR O COMÉRCIO DE JABOTICABAL  
SINCOMÉRCIO, CDL E SENAC

Na terça-feira (16), às 
19h30, os comerciantes 
de Jaboticabal tiveram a 
oportunidade de conhecer 
um pouco sobre Gestão 
de Custos. O encontro foi 
mediado pelo palestrante 
Wagner Campos, formado 
em ciências econômicas e 
pós-graduado em adminis-
tração e marketing e co-
mércio exterior. O objetivo 
foi despertar o interesse 
nos ouvintes de como con-
trolar e adequar a estrutu-
ra de custos e preços de 
vendas para aumentar a 
competitividade do negó-
cio.

O palestrante salientou 
que a boa administração 
de qualquer empreendi-
mento demanda muito 
mais do que aumentar a 
receita. A continuidade da 
conversão de vendas em 
receitas em longo prazo, 
deve estar aliada a uma 
correta gestão de custos, 
mesmo antes de aumentar 
as vendas, principalmen-
te diante de um mercado 
cada vez mais competiti-
vo. Não adiante diminuir 
o quadro de funcionários 
sem saber qual impacto 
esta ação irá causar na 
produção ou na atividade 
de seu negócio.

GESTÃO DE CUSTOS 2ª PALESTRA

Os ouvintes foram ins-
tados a considerar que 
um bom controle de cus-
tos está diretamente atre-
lado à disciplina. O SIN-
COMERCIO, CDL (Câmara 
de Dirigentes Lojistas) e 
SENAC tem efetuado es-
forços para conceder ao 
Comerciante condições 
de se manter vivo no mer-
cado altamente competiti-
vo, dando oportunidades 
de se aperfeiçoarem como 
gestores.

Se o comerciante ou 
sua equipe responsável 
não tem a capacidade 
para realizar análises de 
procedimentos fi nancei-
ros, os resultados pode-
rão ser desastrosos e, 
consequentemente, fi cará 
difícil visualizar qual é o 
ponto que merece maior 
atenção do gestor quan-
to ao gerenciamento dos 
custos.

O Presidente do SINCO-
MERCIO, Edson Gagliano-
ne disse: “A chave para 
o sucesso de muitas em-
presas está em conhecer 
bem o seu próprio negó-
cio e não deixar cuidados 
primordiais como uma 
boa gestão de custos nas 
mãos de terceiros. Fazer 
contas dará ao gestor o 

conhecimento do quanto 
se foi investido e do valor 
a ser estipulado no preço 
fi nal. Esta conta muitos 
comerciantes não fazem, 
causando a inviabilidade 
do negócio”, enfatizou.

A palestra trouxe refl e-
xões sobre como deve ser 
a rotina operacional, que 
em muitos casos, veda os 
olhos de muitos empreen-
dedores, que acabam se 
esquecendo de calcular 
o retorno que o negócio 
está tendo fi nanceiramen-
te. Essa informação é im-
prescindível para saber 
como anda a saúde da em-
presa e se é possível reali-
zar novos investimentos.

Muitos comerciantes se 
apoiam em inúmeras jus-
tifi cativas para apontar o 
mau andamento de seus 
negócios, porém, em mui-
tos casos “a crise deve ser 
encarada como desafi o e 
como oportunidades para 
o crescimento” disse o Pa-
lestrante Wagner Campos 
(SENAC).

O presente da CDL Re-
nato Jose Kamla fi cou 
muito contente com a 
adesão dos comerciantes 
ao projeto de Palestras de-
senvolvida e ministrada 
pelo SENAC, disse:  “A Pa-

lestra foi de suma impor-
tância aos comerciantes 
que puderam refl etir um 

pouquinho sobre como 
anda a saúde fi nanceira de 
sua empresa”, concluiu. 

Resta o questionamento: – 
Como está a saúde fi nan-
ceira de sua empresa? 

Prefeitura corta parceria e deixa de recuperar 
usuários de álcool e drogas

Número de moradores de rua e usuários sem tratamento cresceu nos últimos anos
Por Alexandre Rocha
Como já mostrado 

pelo Jornal A GAZETA 
na edição 1.787, o retro-
cesso da Saúde Pública 
de Jaboticabal é grande. 
O setor passa por uma 
crise que parece não ter 
fi m. E alguns problemas 
começaram a surgir 
logo no primeiro ano 
do Governo Girio, como 
o fi m de uma parceria 
entre Prefeitura e Hos-
pital São Marcos – HSM, 
que acolhia e recupera-
va usuários de álcool e 
drogas. A decisão im-
pacta até hoje nas prin-
cipais ruas e avenidas 
do município.

Em 2012, ainda no Go-
verno Hori, Jaboticabal 
passava a investir na re-
cuperação destas pesso-
as. Na época, usuários 
de entorpecentes já po-
voavam pontos conhe-
cidos da cidade, como 
o início da Avenida Car-
los Berchieri e a Praça 
Dom Assis. A redução 
desse fl uxo tornava-se 
mais que necessária.  A 
parceria com o Hospital 
São Marcos disponibili-

zou 14 leitos na ala de 
psiquiatria para que o 
indivíduo passasse, em 
média, 15 dias em trata-
mento, fazendo exames 
que diagnosticavam 
possíveis doenças e 
passando pelo processo 
de desintoxicação.

A parceria tornava-se 
ser parte de um projeto 
da Prefeitura que visa-
va acolher e recuperar a 
população de rua, reali-
zando reinserção social, 
fortalecendo o vínculo 
familiar e, ao fi nal, de-
volver o indivíduo à so-
ciedade, em muitas oca-
siões até empregado. O 
projeto também contava 
com um vínculo com o 
Poder Judiciário e a Pro-
motoria Pública para que 
as famílias não abando-
nassem o paciente.

Entretanto, em 2013, a 
Prefeitura rompeu a par-
ceria com o hospital e a 
população de rua aumen-
tou. Quem passa diaria-
mente pelos pontos já 
citados comprova o fato. 
Segundo Paulo Miki Ju-
nior, diretor-presidente 
do HSM, a decisão foi en-

carada com tristeza pelo 
hospital e considera que 
o grande prejudicado foi 
o município. 

“A cidade tinha como 
tratar essas pessoas, 
havia um planejamen-
to, toda uma atenção 
voltada que utilizava 
tanto o CAPS (Centro de 
Atendimento Psicosso-
cial) como o hospital. 
Hoje, essas pessoas não 
têm uma referência de 
tratamento e não vejo 
nada disso acontecer. 
Eu ando pela cidade e a 
reclamação é muito fre-
quente”, fala.

Paulo ressalta a dis-
ponibilidade do hospi-
tal para uma parceria 
futura. “O Hori foi uma 
pessoa que nos aju-
dou bastante no início. 
Continuamos de portas 
abertas para uma pos-
sível parceria e voltar 
a dar a essas pessoas a 
oportunidade de ter um 
caminho melhor, um 
tratamento digno e ex-
tremamente diferencia-
do”, afi rmou. 

O Jornal A GAZETA 
enviou perguntas sobre 

os motivos que levaram 
à parceria ser desfeita, 
mas a assessoria muni-
cipal de comunicação 
não respondeu à repor-
tagem até o fechamento 
desta edição.

HSM tornou-se refe-
rência

O hospital jabotica-
balense tornou-se re-
ferência para o Estado, 
segundo o psicólogo 
e responsável pela ala 
de psiquiatria, Alberto 
Nogueira. Atualmente 
há 70 leitos no setor e, 
em breve, poderão exis-

tir mais 96.  “A grande 
vantagem é o Hospital 
Psiquiátrico ser den-
tro do Hospital Geral. 
Qualquer problema que 
o paciente tenha há re-
cursos, como o centro 
cirúrgico e a UTI. Há 
também psiquiatria 24 
horas, clínicos gerais, 
psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, assisten-
tes sociais, preparado-
res físicos, nutricionis-
tas, além de atividades 
culturais e refeitório 
novo”, afi rma.

Para o Dr. Gerardo 

Araújo Filho, responsá-
vel técnico, a evolução 
foi fundamental para 
colocar o HSM à fren-
te de outros do mesmo 
segmento. “Sou psiquia-
tra há 15 anos e, segu-
ramente, falo que se há 
um serviço no Brasil, no 
Estado e região, que es-
teja de acordo com to-
das as portarias gover-
namentais e ideias mais 
modernas em termos de 
atenção a saúde mental, 
esse local é a unidade 
psiquiátrica do Hospital 
São Marcos”, ressaltou.


