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ELEIÇÕES 2016
Conheça os candidatos que disputam o 

cargo de prefeito em Jaboticabal
Legislativo: 195 candidatos concorrem a 13 vagas

Dia 16, terça-feira, 
o período eleitoral foi 
iniciado em todo o 
Brasil. Em Jaboticabal, 
mais de 50 mil eleito-
res poderão analisar 
as propostas dos cinco 
candidatos a prefeito 
e de quase duzentos 
candidatos a vereador. 
No dia 2 de outubro, 
será o dia de votar e 
escolher qual será o fu-
turo do município nos 
próximos quatro anos. 

Prefeitura - José Car-
los Hori (PPS), Mirian 
Baccarin (PT), Emerson 
Camargo (PEN), Bene-

dito De Vitto Junior 
(PSB) e Renata Assirati 
(PSDB) são os nomes 
escolhidos pelos par-
tidos para concorrer à 
vaga de prefeito. 

Experiência política - 
Quatro passaram pela 
Câmara (Hori, Mirian, 
Emerson e De Vitto). 
Hori também foi pre-
feito por dois manda-
tos (2005-2008 e 2009-
2012), já Renata foi 
secretária de saúde do 
Governo Girio.

UNIODONTO 
TEM NOVO 
ENDEREÇO

BENEFÍCIO DE 
FUNCIONÁRIOS 

DO SAAEJ É 
BLOQUEADO

EQUIPE DE LI TCHUÓ PA CAMINHADA LONGA
GAZETA ESPORTES GENTE ESPECIAL
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COMO POUPAR DINHEIRO

FIQUE SABENDO
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SINCOMERCIO 
E CDL

O PLANO ABC 
PAULISTA

Na noite  do dia 
25/08/2016,  v i -
sando dar  efe -
t iv idade na re -
p r e s e n t a ç ã o ,  
S INCOMERCIO e 
CDL –  Câmara de 
Dir igentes  Loj is -
tas  de Jabot ica-
bal ,  rea l izaram 
para  os  comer-
c iantes  e  associa -
dos,  t re inamen-
to  com o tema: 
“MOTIVAÇAO E 
CRIATIVIDADE EM 
VENDAS” ,  com in-
tui to  de melho-
rar  as  equipes  de 
vendas. 
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Será lançado no 
próximo dia 29, 
segunda-feira, às 
11h, o Plano Esta-
dual de Mitigação 
e de Adaptação às 
Mudanças Climá-
ticas Para a Con-
solidação de Uma 
Economia de Baixa 
Emissão de Carbo-
no na Agricultura, 
o Plano ABC-SP. É 
um compromis-
so paulista com 
a produção agro-
pecuária susten-
tável, harmônica 
com o meio am-
biente.
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Funcionários do Ser-
viço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboticabal 
– SAAEJ fi caram na mão 
esta semana após ter o 
cartão alimentação blo-
queado. Responsável 
por repassar o valor ao 
Sindicado dos Servido-
res Públicos do municí-
pio, a Prefeitura “deixou 
passar batido” e acabou 
atrasando o pagamento 
do benefício.

Segundo apurou o 
Jornal A GAZETA, o SA-
AEJ repassou a quan-
tia de R$ 49 mil para a 
Prefeitura, que deveria 
depositá-la. 

O atendimen-
to de urgência 
e emergência da 
Uniodonto de Ja-
boticabal mudou 
de endereço: des-
de o dia 18 de 
agosto, o serviço 
é prestado no pré-
dio da Unimed 24 
horas, ao lado do 
Hospital e Mater-
nidade Santa Isa-
bel, na Av. Sete de 
Setembro, 600.

O novo local con-
ta com consultório 
odontológico to-
talmente equipado 
para atendimento 
ao cliente.
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Como poupar dinheiro e não 
entrar em crise

O tema deste artigo se 
assemelha à fábula da 
formiga e da cigarra, do 
poeta francês Jean de La 
Fontaine. De modo re-
sumido, o conto aborda 
dois personagens princi-
pais: a cigarra, que passa 
horas a cantar, e a formi-
ga, que trabalha dia após 
dia para acumular ali-
mentos para o inverno. 
Quando a estação inicia, 
a cigarra é surpreendida 
com a fome e o frio. De 
maneira análoga, o mes-
mo ocorre com as influ-
ências na nossa vida fi-
nanceira. 

No Brasil, ironicamen-
te, as surpresas gélidas 
acontecem com mais ri-
gor no verão, pois é no 
início de cada ano que 
aparecerem as princi-
pais obrigações, confor-
me o perfil socioeconô-
mico da família, como 
IPVA, IPTU e, quando há 
filhos em idade escolar, 
gastos com o material. 
Tendo como base a fá-
bula, o inverno repre-
senta os gastos previs-
tos, mesmo aqueles que 
ocorrem mensalmente, e 
as influências na saúde 
financeira são variáveis 
conforme o estilo de 
vida de cada um.

Há ainda uma pecu-
liaridade entre esses 
exemplos e outros não 
citados: eles sempre 
acontecem. Porém, as-
sim como a cigarra, mui-
tos brasileiros ainda são 
surpreendidos todos os 
anos. Esse padrão deve-
ria ser alvo de uma refle-
xão pessoal e familiar, já 
que são muitas as dicas, 
receitas e ferramentas 
que auxiliam o planeja-
mento financeiro. Con-
tudo, é certo que tais 
práticas nem sempre 
dão o devido resultado 
pela dificuldade de mui-
tos em trabalhar com as 
variáveis do orçamento, 
que podem agir como fa-
tor complicador ou faci-
litador. 

Então, a primeira dica 
é refletir como seu esti-
lo de vida influencia di-

reta e indiretamente sua 
saúde financeira. Não é 
uma tarefa fácil, deman-
da tempo e esforço psí-
quico e emocional, prin-
cipalmente se realizada 
em família, uma vez que 
exige compreensão, ne-
gociação e empatia por 
parte de todos os indiví-
duos. Para auxiliar nes-
se processo, indica-se a 
adoção de algum método 
de registro; há inúmeras 
soluções para isso, que 
vão desde a caderneta 
de anotação até o uso de 
planilhas eletrônicas e 
aplicativos de celular.

A segunda dica é ana-
lisar minuciosamente 
cada gasto, verifi cando a 
importância, real neces-
sidade de cada um deles 
e, mesmo sendo redun-
dante, o quanto estão li-
gados ao estilo de vida. 
Esse raciocínio servirá de 
base para decisões pre-
sentes que infl uenciarão 
nos “invernos” futuros. 

Já a terceira dica con-
siste em definir objeti-
vos pessoais e/ou fami-
liares e traçar inúmeras 
estratégias financeiras 
para alcançá-los. Por 
exemplo, uma pessoa 
sofre todo ano com o 
pagamento do IPVA, po-
rém seu objetivo é mu-
dar essa situação. Para 
isso, há algumas opções 
assertivas, dentre elas, 
realizar uma reserva 
mensal, como se estives-
se parcelando o valor do 
IPVA para o próximo ano. 
Com números, seria as-
sim: se neste ano pagou 
R$ 600, bastaria uma re-
serva mensal de R$ 50 
para o pagamento à vista 
em 2017. 

Esse exercício tem 
que ser uma constante 
no planejamento finan-
ceiro, mas reforço: nem 
sempre será uma tarefa 
fácil, pois é preciso con-
siderar as muitas vari-
áveis envolvidas. Veja 
bem, no exemplo acima, 
cabe ainda outra análise: 
o quanto o valor mensal 
impactaria na saúde fi-
nanceira do indivíduo.

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

Essas três dicas for-
mam um tripé básico 
para a organização finan-
ceira individual ou fami-
liar, servindo de prepa-
ração para os diversos 
“invernos” que virão. Po-
rém, independentemen-
te da estação, acontecem 
intempéries climáticas, 
tais como tempestades e 
furacões, que, na mesma 
linha da fábula, são as 
mais diversas situações 
que prejudicam nossas 
finanças. 

Um exemplo que sus-
tenta a próxima dica é, 
quando em um prolonga-
do período de estiagem, 
o agricultor que possui 
um sistema de irrigação 
sente menos o efeito da 
seca. De modo seme-
lhante, e sem exageros, 
precauções são neces-
sárias. Portanto, a su-
gestão é possuir planos 
alternativos ou comple-
mentares, como forma-
ção contínua, por meio 
de cursos diversos e/ou 
especializações, a fim 
de crescer profissional-
mente e conseguir reco-
locação no mercado de 
trabalho; pensar em uma 
atividade complemen-
tadora, como um hobby 
que, se bem trabalhado, 
gere renda extra; e, de-
pendendo da formação, 
acumular uma segunda 
jornada de trabalho em 
outro empreendimento. 
O tradicional ato de pou-
par uma quantia mensal-
mente também é outro 
bom exemplo.

Com muito planeja-
mento, seguido de de-
cisões e ações bem es-
truturadas, é possível 
manter a saúde financei-
ra e ter um crescimento 
sustentável do indivíduo 
e de sua família. Também 
vale destacar um antigo 
dito popular: o dinheiro 
não traz felicidade, mas, 
quando bem administra-
do, nos poupa de muitas 
preocupações. 

Eder Gomes Ferrei-
ra, docente da área de 
gestão e negócios do 
Senac Jaboticabal

FIQUE SABENDO
SINCOMERCIO E CDL – CAMARA DE 

DIRIEGENTES LOJISTAS DE JABOTICABAL – 
SOS LAR E ENGLISH JOY

Na noite do dia 
25/08/2016, visando dar 
efetividade na represen-
tação, o SINCOMERCIO 
e CDL – Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Jabo-
ticabal, realizaram para 
os comerciantes asso-
ciados, treinamento com 
o tema “MOTIVAÇAO E 
CRIATIVIDADE EM VEN-
DAS”, com intuito de me-
lhorar as equipes de ven-
das. Houve dinâmica em 
grupo e fundamentos só-
lidos e desafi adores aos 
vendedores do comércio. 
Neste treinamento que 
foi patrocinado e dirigi-
do pela empresa SOS Lar 
Artigos para Construção 
Ltda, localizada na rua 
São Sebastiao 904, nes-
ta cidade de Jaboticabal 
em parceria com a Escola 

de Inglês English Joy da 
cidade de Guariba, loca-
lizada na rua Rui Barbo-
sa n.1039, onde além de 
seus funcionários houve 
a presença do Presiden-
te Edson Gaglianone e 
funcionários da área ad-
ministrativa do SINCO-
MÉRCIO Edson Gagliano-
ne Junior e do brilhante 
Diretor da CDL Waldir 
Homem. O Treinamento 
que foi ministrado pela 
Dra. Lucilene Ribeiro de 
Oliveira, Advogada e Pro-
fessora, englobou vários 
aspectos de vendas no 
Comércio Varejista, o que 
foi recebido com muita 
satisfação pelas entida-
des representativas de 
classes SINCOMERCIO E 
CDL.

Assim como foi cedido 
o espaço à empresa SOS-
LAR e ENGLISH JOY para 
o pleno desenvolvimento 
desse importante traba-

lho, todos os associados 
puderam se valer desta 
benesse, utilizando o es-
paço do SINCOMÉRCIO e 
CDL para efetivar seus 
treinamentos, palestras e 
demais atividades.

“Queremos aqui, de-
monstrar o que o SIN-
COMERCIO e CDL podem 
fazer pelo comércio, res-
tando aqui nosso convi-
te a todas as forças co-
merciais que fazem de 
Jaboticabal, seu celeiro, 
que lutem para tornar-
nos um grupo forte den-
tro de uma cidade de 
referência econômica, 
em nossa região” - disse 
o presidente do SINCO-
MÉRCIO Edson Gagliano-
ne - e continuou: “juntos, 
sem vaidades, podemos 
trabalhar para fazer da 
nossa cidade, um exem-
plo de prosperidade pe-
las vendas no varejo”, 
concluiu. 

MOTIVAÇÃO E 
CRIATIVIDADE EM 
VENDAS
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O Plano ABC paulista

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

AS LEMBRANÇAS SÃO CONQUISTAS DO PASSADO

Lançaremos no próximo 
dia 29, segunda-feira, às 11h, 
o Plano Estadual de Mitigação 
e de Adaptação às Mudanças 
Climáticas Para a Consoli-
dação de Uma Economia de 
Baixa Emissão de Carbono na 
Agricultura, o Plano ABC-SP. 
É um compromisso paulista 
com a produção agropecuá-
ria sustentável, harmônica 
com o meio ambiente.

O evento será na sede de 
nossa Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento, em 
São Paulo, marcado por im-
portantes palestras como a 
do ex-ministro da Agricul-

ABC em território paulista.
É o mais claro sinal de 

que a gestão do governador 
Geraldo Alckmin não se fur-
ta ao compromisso com um 
planeta melhor, mais produ-
tivo, mais equilibrado. Isso 
porque temos como objeti-
vo, e dever, oferecer ao ami-
go produtor rural as condi-
ções necessárias para que 
ele desenvolva práticas sus-
tentáveis em sua produção.

Queremos defi nitivamen-
te dar fi m à ideia de que o 
agro desmata, destrói e des-
respeita a natureza. Mostrar 
que é totalmente possível 
produzir alimentos para o 
mundo mantendo a riqueza 
da fl ora e fauna brasileiras. 
É preciso responder ao com-
promisso que o Brasil assu-
miu em Paris, em 2015, na 
COP-21, onde várias nações 
se comprometeram a dimi-
nuir a emissão de gases cau-
sadores do efeito estufa.

Isso será possível com o 
cumprimento das metas es-
tabelecidas pelo Plano ABC: 
recuperar uma área de 15 
milhões de hectares de pas-
tagens degradadas por meio 

O progresso é uma  das leis 
da natureza. Ninguém pode 
ver o reino de DEUS se não 
nascer de novo. Vivemos para  
continuarmos a encontrar 
sonhos não realizados, pode-
res sem humildade, realida-
des na luta pela vitória, com 
conquistas que nascem com 
amor, num trabalho árduo, 
onde vencemos as dores e 
sofrimentos, com a luz da fé, 
na crença em DEUS, no exem-
plo vivo da eterna força, de 
sentir no exemplo a pureza 
de coração, a prática do bem, 
sermos hoje melhor que on-
tem, sentindo a necessidade  
de praticarmos os degraus 
que chegam bem perto da ca-
ridade, na vibração do amor 
e perdão.                                 

O passado está ligado a 
encarnações  anteriores, em 
mundos criados para resga-
tes de dividas  contraídas 

tura Alysson Paulinelli. Ele 
explicará os ganhos econô-
micos, ambientais e de pro-
dutividade da Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF), um dos principais 
mecanismos para uma agro-
pecuária consciente com os 
cuidados com os recursos 
naturais.

Ele será seguido por El-
vison Nunes Ramos, coor-
denador-geral de Produção 
Sustentável do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). Elvison 
nos apresentará o Plano ABC 
Nacional e sua aplicação no 
território nacional. A fase 
estadual do Plano será apre-
sentada por José Luiz Fon-
tes, coordenador da Asses-
soria Técnica da Secretaria.

O evento marca o início 
desta iniciativa que une 
várias tecnologias e ferra-
mentas para a mitigação da 
emissão do carbono. O Go-
verno do Estado de São Pau-
lo fez sua lição de casa e já 
se adiantou, desenvolvendo, 
por meio da Secretaria de 
Agricultura, as ferramentas 
para a aplicação do Plano 

AS SAUDADES FICAM GRA-
VADAS NO CORAÇÃO. O 
AMOR É A ETERNA LUZ QUE 
NOS FORTALECE PARA VIVER-
MOS FELIZES, APESAR DAS  
DIFERENÇAS  DE EVOLUÇÃO 
QUE CADA UM DE NÓS TE-
MOS.            

O PASSADO PASSOU, O PRE-
SENTE É O AGORA, O FUTURO  
VIRÁ  PARA SE JUNTAR  AOS  
TEMPOS VIVIDOS, DIANTE 
DOS SONHOS E REALIDADES. 

do manejo adequado e adu-
bação; aumentar a adoção 
de sistemas de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF) e de Sistemas Agrofl o-
restais (SAFs) em 4 milhões 
de hectares; ampliar a utili-
zação do Sistema Plantio Di-
reto (SPD) em 8 milhões de 
hectares; e ampliar a Fixação 
Biológica de Nitrogênio (FBN) 
em 5,5 milhões de hectares.

Também promover as 
ações de refl orestamento 
no País, expandindo a área 
com fl orestas plantadas, 
atualmente, destinada à pro-
dução de fi bras, madeira e 
celulose em três milhões de 
hectares; e ampliar o uso de 
tecnologias para tratamento 
de 4,4 milhões de metros cú-
bicos de dejetos de animais 
para geração de energia e 
produção de composto or-
gânico.

Um compromisso que en-
volve também as secretarias 
paulistas do Meio Ambiente, 
de Saneamento e Recursos 
Hídricos, de Energia e Mi-
neração, da Justiça e Defesa 
da Cidadania e de Desenvol-
vimento Econômico, Ciên-

por excesso de ignorância. Os 
projetos são criados devido 
as diferenças de  evolução. 
Os modos de agirmos, pen-
sarmos e relacionarmos com 
os membros da família, onde 
somos eternos colaborado-
res, para um mundo melhor, 
repleto de atividades e de 
encontros, que mudam a nos-
sa personalidade diante dos 
problemas que aparecem no 
decorrer de nossa caminha-
da. Somos produtos de DEUS, 
viajantes que percorremos 
as vidas sucessivas, para to-
dos nós juntos, trabalharmos 
numa seqüência de encontros 
e desencontros, que mudam  
os modos de  exercemos nos-
sas atividades, que somam 
vidas num conjunto de acer-
tos.            

A ETERNIDADE É PASSADO, 
PRESENTE E FUTURO.

O passado fi cou para trás, 

cia, Tecnologia e Inovação. 
Contamos também com a 
participação do Ministério 
da Agricultura, entidades de 
representação rural e a Aca-
demia.

Um grupo de profi ssionais 
dedicados para a execução 
de iniciativas como a ILPF, 
já desenvolvida pelo nosso 
Instituto de Zootecnia (IZ). É 
também por meio do IZ que 
executamos o conceito de 
Boi 7.7.7., que diminui pela 
metade o tempo do animal 
no pasto – signifi cando 50% 
menos na emissão de gases 
e um animal de qualidade 
para o abate.

Nossa Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agrone-
gócios (Apta) vem desenvol-
vendo estudos para trans-
formar os dejetos animais 
em biogás. Pelo Fundo de 
Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap), oferecemos 
linha de fi nanciamento para 
o Projeto Integra São Paulo e 
subvenção de Recuperação 
de Áreas Degradadas por 
Grandes Erosões (Radge) – 
alcançando quase R$ 13 mi-
lhões em contratos celebra-

VOLTA...

Pr. Anastácio Martins

Quantos que não gosta-
riam de dar a volta por cima? 
Principalmente quem vive 
sempre perdendo, seja na 
vida fi nanceira, conjugal, 
sentimental, e etc. Muitos 
já estão cansados de lutar 
daqui e dali na esperança 
de dar a volta e não conse-
gue ver nenhum resultado e 
acabam desistindo, pensan-
do que já fi zeram de tudo e 
nada melhorou, pelo contrá-
rio, a cada dia as coisas es-
tão piorando cada vez mais. 
Alguns chegam ao ponto de 
tirar a própria vida, pensan-
do que este é o melhor ca-
minho, porque a tristeza e 

ela está desorientada e de-
sanimada, ela não quer nem 
saber, nem ouvir ninguém e 
muito menos ouvir conse-
lhos, porque ela pensa que já 
tentou de tudo e nada resol-
veu. Mas a bíblia fala de uma 
mulher que sofreu doze anos 
com uma hemorragia que 
não cessava. Ela gastou todo 
o seu dinheiro com os melho-
res médicos e não conseguiu 
nenhum resultado, pelo con-
trário, estava cada vez pior, 
sozinha - sem família e sem 
ninguém para ajudá-la. Por 
que naquela época, a pessoa 
que tinha um fl uxo de sangue 
ou lepra, não podia ter conta-

a angustia tem atormentado 
tanto que a pessoa pensa que 
para ela não tem mais jeito e 
ela diz: ninguém me ama, eu 
nunca vou conseguir ser fe-
liz, minha vida não tem mais 
jeito mesmo, tudo é muito 
difícil, não vejo nenhuma sa-
ída, meu casamento acabou, 
meus fi lhos não querem sa-
ber de mim, meu namorado 
me trocou por outra, estou 
muito endividado, não te-
nho como pagar ninguém, e 
assim vai. Quando a pessoa 
se dá por conta, está come-
tendo uma loucura, pegando 
caminhos errados pensan-
do que é o certo, mas como 

to com ninguém. Quando ela 
ouviu falar de Jesus, disse: 
se eu tão somente, tocar na 
ponta do vestido Dele, vou 
ser curada. Essa mulher esta-
va determinada, a dar a volta 
por cima e foi o que ela fez, 
mesmo com medo, entrou no 
meio da multidão e tocou e 
foi curada (Leia. Marcos 5). E 
se ela tivesse fi cado em casa 
chorando? Como muitos fa-
zem, com certeza ela não 
teria recebido a benção. Faça 
como ela, siga em frente e 
não olhe para as difi culdades 
que você terá que enfrentar.
Deus estará na sua frente, 
abrindo todos os caminhos 

para você passar. Ele te dará 
forças para você vencer cada 
obstáculo. Com Deus você 
nunca perde. Entrega o teu 
caminho ao Senhor e confi a 
Nele. Ele é maior do que a sua 
luta. Não tome decisões pre-
cipitadas, porque Deus sem-
pre tem uma saída para você. 
Hoje você vai dar a volta por 
cima, em nome de Jesus. E 
nunca mais você será enver-
gonhado, por que o Senhor 
estará contigo por onde quer 
que andares. Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim Constant 
nº 789. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

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

dos e com ampliação de seu 
escopo.

As perspectivas são me-
lhores ainda quando consi-
deramos que este trabalho 
será feito com base em da-
dos sólidos das proprieda-
des fornecidos quando do 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), que no Estado de 
São Paulo já ultrapassa os 
92% que será logo seguido 
pela implantação do PRA 
(Programa de Regularização 
Ambiental). Além do Levan-
tamento Censitário das Uni-
dades de Produção Agro-
pecuária do Estado de São 
Paulo (Lupa), iniciado em 1 
de agosto de 2016, ambos 
sendo desenvolvidos pela 
nossa Cati (Coordenadoria 
de Assistência Técnica Inte-
gral).

O Governo do Estado de 
São Paulo tem compromisso 
com a conservação ambien-
tal unida ao aumento de pro-
dutividade no campo. Temos 
os dados, oferecemos as fer-
ramentas e temos a certeza 
de que nosso amigo do cam-
po nos auxiliará no cumpri-
mento deste compromisso.

Se a semente aceita ser 
semeada e sepultada, de 
dentro dela o germe de 
vida, que já existe, vai 

 Monsenhor Jonas Abib

Sementes para um mundo novo

Somos semente de 
uma nova geração

sonhos e fantasias se perde-
ram num mundo de provas e 
expiações, na qual estamos 
no PLANETA TERRA, para efei-
to de estarmos relacionados 
com problemas e questões  
criadas, devido à ignorância e 
muitas desavenças, desacor-
dos e infelizes acordo,s no 
mundo das diretrizes, venci-
das no mar das ilusões, ven-
cidas na pobreza  dos tempos 
passados, nos encontros das 
imagens, que se descortinam, 
vibrando tesouros que escon-
dem as divergências criadas, 
entre os encarnados e de-
sencarnados. Tudo depende 
de nós. Onde os sonhos não 
são realizados e as realidades 
nascem após os tempos, que 
vibram amor eterno, repleto 
de valores, que somam po-
deres. NÓS SOMOS SERES DE 
FOGO VIOLETA. NÓS SOMOS A 
PUREZA QUE DEUS DESEJA.

brotar. Somos sementes, 
existe vida em nós.

Haverá um pior im-
pério do que o império 
romano! E nós somos 
as sementes para esse 
defronte final, por isso 
eu lhe digo: “Aguente 
firme, meu filho!”. O Se-
nhor, hoje, diz a você: 
“Pela minha graça, pelo 
meu Espírito, você irá 
até o fim! Usareis vossas 
emoções para socorrer 
aqueles que precisam de 
socorro e para amardes 
a toda prova. É com a 
rigidez do meu Espírito 
que ireis resistir à tri-
bulação de agora e à tri-
bulação maior que virá. 
Sede resistentes”. Seu 
irmão,

 PROFESSOR BENÊ

OLIMPÍADAS ILUMINADAS
Se  alguém procla-

mar-se religioso, mas 
não tiver um coração 
pleno de amor ao próxi-
mo, apesar de frequen-
tar cultos religiosos ou 
decorar todas as  frases 
da Bíblia, muito distan-
te estará dos “passos” 
de CRISTO!

Se alguém proclamar-
se religioso e não sou-
ber domesticar sua  lín-
gua, sua religiosidade é 
nula, pois religiosidade 
não se resume em deco-
rar sentenças piedosas 
e celebrar com gestos 
religiosos.

CRISTO veio morar 
entre nós despojando-
se de sua majestade. 
Manifestou-se na po-
breza e humildade de 
um estábulo, acolheu 
com amor os deserda-
dos sociais e anunciou 
a realidade do “reino 
celeste”: pobreza e sim-
plicidade sem qualquer 
ostentação alguma. Um 

dia, ELE proclamou: “o 
meu reino  não é deste 
mundo¨! Acolheu com 
amor os marginaliza-
dos, como fi lhos os que 
vivem a simplicidade 
de uma criança, por 
isso foi tratado e bani-
do social, mas não dei-
xou de anunciar-se  CA-
MINHO VERDADEIRO DE 
VIDA E LUZ para todos 
que buscam verdadeira 
coroa de glória, anun-
ciando: EU SOU A VER-
DADE QUE ILUMINA O 
CAMINHO DA VITÓRIA 
FINAL!

 José de Paiva Netto � 
Jornalista, radialista e 

escritor.

Refl exão de Boa Vontade
A Casa de todos nós

Em Jesus, o Profeta Di-
vino, que lancei durante a 
15a Bienal Internacional do 
Livro do Rio de Janeiro, em 
2011, no capítulo “Plane-
ta Terra: a casa de todos”, 
transcrevo trecho do dis-
curso do presidente dos Es-
tados Unidos John Fitzge-
rald Kennedy (1917-1963), 
proferido em 10 de junho 
de 1963, em Washington, 
D.C., muito propício à re-
fl exão de todos: “(...) Não 
sejamos, pois, cegos quan-
to a nossas diferenças, mas 
dirijamos também a aten-
ção para nossos interesses 
comuns e para os meios 
pelos quais as diferenças 
possam ser resolvidas. Se 
não pudermos, agora, pôr 
paradeiro a elas, podere-
mos, pelo menos, auxiliar 
a proporcionar segurança 
ao mundo — não obstan-
te nossas difi culdades —, 
pois, em última análise, 
nosso elo comum e básico 
está em todos nós habitar-

mos este planeta. Respira-
mos todos o mesmo ar. To-
dos prezamos pelo futuro 
de nossos fi lhos. E todos 
somos mortais (...)”.

Pari passu a esse salutar 
convite de Kennedy, é pri-
mordial, por intermédio da 
prece, da meditação, esta-
belecer uma sintonia ele-
vada com os poderes supe-
riores, sempre aptos a nos 
intuir a superar os obstácu-
los que a vida impõe.

Como vencer nas contra-
riedades

Ainda na obra Jesus, o 
Profeta Divino, afi rmo que 
quem está com o Divino 
Mestre nada pode temer, 
mesmo nos piores momen-
tos da existência. Ele nos 
fortalece em Sua Boa Nova 
consoante João, 14:18, e 
Mateus, 28:20, dizendo: “Eu 
não vos deixarei órfãos e 
estarei convosco, todos os 
dias, até ao fi m do mundo”. 
Para esses seguidores fi éis, 
o oportuno ensinamento 
do Apóstolo Pedro (Primei-
ra Epístola, 2:15) sobre a 
origem da verdadeira força 
e do genuíno poder: “(...) 
essa é a vontade do Pai Ce-
lestial — que, praticando o 
Bem, façais emudecer a ig-
norância dos insensatos”. 
Desta forma comportou-se 
Jesus perante os oposito-
res: com Seu modo fi rme 
de agir, dando incessante 

testifi cação do Poder Divi-
no, não deixava de fazer o 
Bem, ao mesmo tempo em 
que o pregava pelos cami-
nhos. Eis, portanto, Quem é 
e por que é — “a Fiel Tes-
temunha, o Primogênito 
dos mortos, e o Soberano 
dos reis da Terra, que nos 
ama e pelo Seu sangue (os 
exemplos) nos libertou dos 
nossos pecados” (Apoca-
lipse, 1:5), mostrando-nos 

como vencer neste mundo 
de contrariedades: perseve-
rar Nele e no Pai até ao fi m, 
levando o benefício celeste 
a todas as criaturas, por-
quanto é com esse conheci-
mento que, antes de tudo, 
poderá ser concretizado o 
defi nitivo aperfeiçoamento 
da sociedade, posto que, 
como há muito lhes tenho 
falado, a reforma do social 
vem pelo Espiritual.

CPFL PAULISTA torna público que requereu à Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo - CETESB, a Licença de Operação para Subestação 

SE Guariba e Linha de Transmissão, LT 138 kV com 4,4 km de extensão, 

municípios de Jaboticabal e Guariba, referente ao processo 082/2014.
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Por Alexandre 
Rocha

Dia 16, terça-fei-
ra, o período eleito-
ral foi iniciado em 
todo o Brasil. Em 
Jaboticabal, mais 

de 50 mil eleitores 
poderão analisar as 
propostas dos cinco 
candidatos a prefei-
to e de quase du-
zentos candidatos 
a vereador. No dia 

2 de outubro, será o 
dia de votar e esco-
lher qual será o fu-
turo do município 
nos próximos qua-
tro anos. 

Prefeitura - José 

Carlos Hori (PPS), Mi-
rian Baccarin (PT), 
Emerson Camargo 
(PEN), Benedito De 
Vitto Junior (PSB) 
e Renata Assirati 
(PSDB) são os nomes 

escolhidos pelos par-
tidos para concorrer 
à vaga de prefeito. 

Experiência po-
lítica - Quatro pas-
saram pela Câmara 
(Hori, Mirian, Emer-

son e De Vitto). Hori 
também foi prefeito 
por dois mandatos 
(2005-2008 e 2009-
2012), já Renata foi 
secretária de saúde 
do Governo Girio.
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Por Alexandre 
Rocha

A briga por uma 
vaga na Câmara 
Municipal promete 
ser uma das mais 
difíceis. Com 22 

partidos no páreo 
e 195 candidatos, 
segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral – 
TSE, apenas 13 va-
gas são possíveis. 
A concorrência é de 

15 candidatos por 
vaga.  Dos atuais 
vereadores, quatro 
não tentam reelei-
ção. Vitório de Si-
monI e Junior De 
Vitto concorrem ao 

Executivo e Jan Ni-
colau e Professor 
Amaral optaram 
por não disputar 
nenhum cargo pú-
blico.  Dos 22 par-
tidos que lançaram 

candidatos, o PEN é 
o que mais tem no-
mes figurando na 
disputa: 21. Depois 
vem PR, com 20, e 
PPS, com 18. Já o 
PP é o que menos 

lançou candidatos: 
apenas um nome.  A 
disputa conta com 
maior número de 
candidatos do sexo 
masculino: 134. Já 
as mulheres são 61.

FONTE: TSE
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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 DE CONVOCAÇÃO 
CENTRO DE EQUOTERAPIA DE JABOTICABAL “JOÃO PAULO II”, 

“CNPJ 15.473.270/0001-97”
 
Maria Abadia Rossi Sforcini, Presidente do CENTRO DE EQUOTERAPIA 

DE JABOTICABAL “JOÃO PAULO II”, no uso de suas atribuições legais, com 
base no estatuto conforme artigo 12 (III) do Estatuto Social, pelo presente EDI-
TAL, convoca os senhores membros dessa Associação, para a Assembleia Geral 
Ordinária no dia 29/08/2016, às 17h00 na Sede Provisória da Associação, sito à 
Rua José Ribeiro nº. 91, bairro Nova Jaboticabal – SP. afi m de deliberarem sobre 
única e exclusiva Ordem do Dia: a Dissolução da Associação. 

 
Jaboticabal, 26 de agosto de 2016

 
Maria Abadia Rossi Sforcini 
_________________________

Diretora-Presidente

Ibitiuva Bioenergética S/A
A Ibitiuva Bioenergética S/A, CNPJ 09.541.336/0001-36, torna público que 

requereu à Companhia Estadual do Estado de São Paulo - CETESB - em 

18/08/2016, sob nº de solicitação 91210836 no Portal de Licenciamento 

Ambiental - PLA, a Renovação da Licença de Operação LO nº 52000884 

da Usina Termelétrica Ibitiuva Bioenergética, sito à Fazenda Piratininga,  

s/nº, CEP 14750-000, Município de Pitangueiras/SP.

A USINA SANTA ADÉLIA - FILIAL FERTILIZANTES 
FLUIDOS S/A, torna público que requereu na CETESB a Reno-
vação de Licença de Operação para Fabricação de Fertilizantes 
Químicos de uso Agrícola, sito à Rodovia SP 326, Km 343,5, 
Zona Rural, Jaboticabal/SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ERRATA
ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013

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

Onde se lê: “R$ 293.000,00 (duzentos e noventa e três mil reais)”.
Leia-se: “R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)”.

Matéria veiculada na edição no Jornal A Gazeta nº 1.789 de 
20/08/2016, página 06.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 104, DE 23 DE AGOSTO DE 2016 - EXONE-
RA, a partir de 23 de agosto de 2016, MARIO CESAR DE OLIVEIRA 
LAFRANCHI, ocupante do cargo de Assessor da Escola do Legislativo.

PORTARIA – Nº 105, DE 23 DE AGOSTO DE 2016 - CONCEDE 
15 (quinze) dias de Licença Prêmio, em gozo à servidora SUELI DE FÁ-
TIMA GROTTA no período de 24/08/2016 a 07/09/2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADAS: NBS – PROD. INFORM. CONSULT. E 

SIST. LTDA.
FUNDAMENTO: dispensa de licitação, com fundamento 

legal no inciso II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93.
OBJETO: Prestação de serviço de gerenciamento e hos-

pedagem de todas as informações publicadas no site da Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

VALOR DO CONTRATO: R$ 6.900,00 (seis mil e novecen-
tos reais).

DATA DO CONTRATO: 25/08/2016.

VENDE-SE ÁREA NOBRE
Jardim Nova Aparecida   5.433 m²

Tratar Proprietário:

 (16) 36235367- (16) 97833454

Thomazinho Produções 

Digitais está em atividades.

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

GAZETA 
ESPORTES

EQUIPE DE LI TCHUÓ PA KUNG FU DA ONG AMOR 
SOLIDÁRIO EM MAIS UMA CONQUISTA

A equipe de Li Tchuó 
Pa Kung Fu da ONG Amor 
Solidário, tendo como 
responsável o Mestre Val-
cir Albieri, esteve no do-
mingo, dia 21 de agosto, 
na cidade de Orlândia, 
participando da 1ª COPA 
IN HU TSAO LI TCHU 
PA- KUNG FU.  A equipe 

conquistou  onze meda-
lhas, sendo seis de ouro, 
quatro de prata e uma de 
bronze, tendo como atle-
tas competidores  da ca-
tegoria infanto-juvenil: 
Caíque Souza Santos, 1º 
lugar em combate; ca-
tegoria juvenil: Rayssa 
Ulliam, 1º lugar em com-

bate; categoria adulto: 
Paulo Pereira Faustino, 
1º lugar em formas bási-
cas com as mãos; Claude-
mir Costa, 1º lugar com-
bate; Guilherme Ventura, 
1º Lugar combate; Paula 
Fernanda, 1º lugar com-
bate; Claudemir Costa, 
2º Lugar em facão, Kwan 

Dau, Taulão Norte e Sul 
(total de 4 medalhas); 
Marcos Aurélio, 3º Lugar 
em combate.  

Agradecimentos à 
FAE, Farmácia Homeo-
derm,  Jaboti e aos pais 
que sempre colaboram 
com o crescimento dos 
filhos.
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GENTE ESPECIAL
Maria 
Pereira

Caminhada longa
Por Alexandre Rocha
Maria Pereira possui 

uma trajetória de respeito. 
Baiana de Riacho de Santa-
na, ela chegou a Jaboticabal 
a pé, ainda quando peque-
na. Passou por muitas di# -
culdades, mas hoje colhe as 
alegrias de uma vida pauta-
da pela honestidade e per-
severança.

Logo no começo da 
vida perdeu o pai. Sua 
mãe Adelina teve que se 
virar, pois tinha Maria e 

mais dois filhos para criar. 
Eram todos pequenos. A 
saída foi deixar a Bahia 
e tentar algo melhor no 
Sudeste. Mas não tinha 
dinheiro para pagar pela 
viagem e acabou vindo a 
pé com as crianças.

Antes de chegarem ao 
Estado de São Paulo, vive-
ram um tempo em Minas 
Gerais. A mãe de Maria 
teve que dar duro na roça 
e, quando cresceram um 
pouco, as crianças trilha-

ram o mesmo caminho, 
pois precisavam melhorar 
a vida. Maria aprendia ali, 
com a mãe, o que era ho-
nestidade e trabalhar para 
conquistar o que queria. 
Com o tempo Maria pas-
sou também a trabalhar 
como doméstica. 

Ela teve cinco # lhos e 
hoje coleciona 17 netos, 
21 bisnetos e 4 tataranetos. 
Se orgulha de ter passado 
bons valores para os her-
deiros. Também lembra 

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

O mulher!!!
Se você estiver 

na madrugada cur-
tindo a solidão.

Pode me ligar 
que eu vou aten-
der.

Vamos namorar 
até o amanhecer...

Satisfazer os 
nossos desejos e 
curtir o nosso pra-
zer!!! 

O o o 
Vichi,vichi,vichi!!!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Akemi Kurokawa

Depois de ter sido 
descoberta por An-
derson Meyer (diretor 
da OXYgen Models), 
a modelo brasileira 
estrelou no mercado 
internacional (Bali, Ja-
carta e Cingapura) e 
fez o vôo rasante em 
São Paulo, onde hoje 
vive e é representada 
pela OXygen Models. 
Nos altos dos seus 

1,70 de altura, riscou 
passarelas interna-
cionais, já estampou 
a capa da revista VIP, 
emprestou sua bele-
za também na revista 
FHM, além da campa-
nha para O Boticário, 
comercial Riachuelo, 
Pernambucanas, Ren-
ner, Shampoo Monan-
ge, Sansung entre ou-
tros trabalhos.

Natural da cidade de 
Bauru/SP,  Akemi (28), 
é dona de uma beleza 
estonteante, que conta 
com um olhar bem fe-
lino, misturado a uma 
expressão forte e ao 
mesmo tempo angeli-
cal. Concilia sua carrei-
ra de modelo com fa-
culdade de paisagismo.

De olho nela!

com carinho e muita sau-
dade de seu companheiro 
que já partiu. José, que foi 
importante na sua cami-
nhada e a ajudou bastante, 
garante ela.

Maria Pereira é um 
exemplo para todos e sua 
vida de muitas lutas e vi-
tórias fizeram dela “gente 
especial”. Gente que não 
desiste, que não reclama, 
mas que vai à luta e come-
mora cada batalha venci-
da. 

Prefeitura não repassa valor e benefício de 
funcionários do SAAEJ é bloqueado

Por Alexandre Rocha
Funcionários do Serviço 

Autônomo de Água e Esgo-
to de Jaboticabal – SAAEJ fi -
caram na mão esta semana 
após ter o cartão alimenta-
ção bloqueado. Responsável 
por repassar o valor ao Sin-
dicado dos Servidores Públi-

cos do município, a Prefei-
tura “deixou passar batido” 
e acabou atrasando o paga-
mento do benefício.

Segundo apurou o Jornal 
A GAZETA, o SAAEJ repas-
sou a quantia de R$ 49 mil 
para a Prefeitura, que deve-
ria depositá-la para o sindi-

cato acertar com a empresa 
responsável por “carregar” o 
cartão todo dia 20 de cada 
mês. Entretanto, o depósito 
não foi feito e o sindicato 
teria conseguido um prazo 
maior para acertar a quantia 
e o benefício ser liberado. 

Mas na quarta-feira, dia 

24, a prefeitura não cum-
priu o combinado e a em-
presa bloqueou os cartões. 
Há relatos que funcionários 
chegaram a ter problemas 
ao fazer compras. No dia 
seguinte a pendência foi 
acertada e o benefício libe-
rado novamente.

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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Uniodonto de Jaboticabal tem 
novo endereço para atendimento 

de plantão
Atenção primária 
também está 
funcionando em novo 
local

O atendimento de ur-
gência e emergência da 
Uniodonto de Jaboticabal 
mudou de endereço: desde 
o dia 18 de agosto, o servi-
ço é prestado no prédio da 
Unimed 24 horas, ao lado 
do Hospital e Maternidade 
Santa Isabel, na Av. Sete de 
Setembro, 600.

O novo local conta com 
consultório odontológico 
totalmente equipado para 
atendimento ao cliente. 
O telefone do plantão é o 
16.99785-2761 e está dis-
ponível 24 horas, todos os 
dias da semana, inclusive 
feriados.

O serviço de atenção pri-
mária ao cliente Uniodonto 
também está funcionando 
em novo endereço: agora, 

o atendimento é realizado 
no Espaço Viver Bem, da 
Unimed de Jaboticabal, à 
Av. Clotilde Verri, 700. O 
local conta com espaço ex-
clusivo para atendimento 
odontológico.

A parceria entre a Unio-
donto e a Unimed de Jabo-
ticabal existe há quase 20 
anos. Diretor Presidente da 
Uniodonto, Dr. José Alves 
de Souza Neto ressaltou 

o modelo de atenção pri-
mária à saúde. “Quando a 
Unimed de Jaboticabal se 
transformou em uma das 
pioneiras da Atenção Pri-
mária à Saúde, a Uniodon-
to entendeu a importância 
desse modelo. A integra-
ção entre a odontologia e a 
medicina é necessária para 
a manutenção de uma vida 
saudável, com foco na qua-
lidade de vida”, afi rmou.


