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Para quase 62% dos jaboticabalenses 
o ex-prefeito José Carlos Hori (PPS) será 
eleito prefeito de Jaboticabal, neste do-
mingo (02). É o que aponta a pesquisa 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral 
com o nº SP-06231/2016.

Segundo os números, Hori tem 33% das 
intenções de voto, mais que o dobro do 
segundo colocado, Junior De Vitto, que 
aparece com 16,4%. Prof. Emerson tem 
16%, Mirian Baccarin 3,8% e Renata Assi-
rati 2,8%. Brancos e nulos somam 16,9% 
e indecisos 11%. 

A pesquisa quantitativa ouviu 573 mo-
radores de vários bairros de Jaboticabal, 
foi registrada no dia 23 de setembro e 
realizada em 24 de setembro, encomen-
dada pelo jornal A GAZETA. A margem de 
erro é de dois pontos percentuais para 
mais ou para menos. O intervalo de con-
fi ança é de 95%.

Todos os candidatos estão aptos a concorrer à prefeitura; expectativa 
dos eleitores foi medida na semana passada

Para 61,8% da população, Hori 
será eleito prefeito no domingo

TRE-SP rea! rma candidatura de Hori

O candidato a 
prefeito de Jaboti-
cabal, José Carlos 
Hori (PPS), teve sua 
candidatura apro-
vada, mais uma 
vez, pelo Tribunal 

Regional Eleitoral-
SP (TRE).

A candidatura de 
Hori já havia sido 
aprovada pela Jus-
tiça Eleitoral de 
Jaboticabal, pelo 

juiz, Jorge Luis 
Galvão. O proces-
so eleitoral em Ja-
boticabal segue 
normalmente após 
novo parecer favo-
rável.

Entenda o caso: 
Mesmo o juiz de 
Jaboticabal tendo 
aprovado a candi-
datura, a coligação 
“Vamos juntos mu-
dar Jaboticabal”, do 

candidato a prefei-
to Junior de Vitto 
(PSB), entrou com 
o pedido de impug-
nação e recurso em 
São Paulo. A justi-
ça analisou todo o 

processo e votou 
a favor, por una-
nimidade, ao não 
encontrar nenhum 
embasamento le-
gal que impedisse 
a candidatura.

Confi ra os números 
da pesquisa:

Intenção de voto

• 33% Hori(PPS)
• 16,4% Junior De Vitto (PSB)
• 16% Emerson Camargo (PEN)
• 3,8% Mirian Baccarin (PT)
• 2,8% Renata Assirati (PSDB)
• 16,9% brancos e nulos
• 11% indecisos

Expectativa de vitória

• 61,8% Hori (PPS)
• 14,1% Junior De Vitto (PSB)
• 7,2% Emerson Camargo (PEN)
• 1,9% Mirian Baccarin (PT)
• 1,2% Renata Assirati (PSDB)
• 13,8% não souberam responder

Sete desembargadores votaram a favor do candidato, em votação unânime, em São Paulo
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suprema, 
de 
no, 
único 
soberanamente 
bom.       

carnado. 
seres 
CRIAÇÃO, 

FIQUE SABENDO

brosas revelações da força-
tarefa da Lava Jato sobre as 
atividades do companheiro 
Antônio Palocci, o PT desco-
briu que escandaloso, mes-
mo, é o ministro Alexandre 
de Moraes que mostrara, na 
véspera, saber que havia 
uma operação prevista para 
a semana que iniciava.

mais abandalhado ante as 
provas de que o ex-prefei-
to de Ribeirão Preto tinha 
conta corrente no setor de 
propinas da Odebrecht. Os 
números são de deixar Do-
nald Trump de cabelo em 
pé. O “italiano” titular da 
conta movimentou R$ 216 
milhões no caixa subter-

Recursos humanos, meio ambiente 
e segurança do trabalho são temas 

de cursos do Senac Jaboticabal
As novas turmas te-

rão, ao todo, mais de 30 
vagas 

A sinergia entre depar-
tamentos é essencial para 
o êxito da empresa e tam-
bém para promover posi-
tivamente os profi ssionais 
que nela trabalham. Para 
que todos estejam à frente 
do mercado e com equiva-
lência de competências, o 
Senac Jaboticabal abre no-
vas turmas dos cursos Téc-
nico em Recursos Huma-
nos, Técnico em Segurança 
do Trabalho e Técnico em 
Meio Ambiente.

Responsável por ofe-
recer suporte à gestão de 
pessoas nas organizações, 
realizando diversos proce-
dimentos de administração 
geral, o profi ssional de re-
cursos humanos atua em 
processos de recrutamen-
to, seleção, treinamento, 
desenvolvimento e avalia-
ção de desempenho. As 
aulas do Senac capacitam o 
aluno de acordo com a le-
gislação trabalhista e previ-
denciária, além de reconhe-
cer talentos em potenciais 
e identifi car oportunidades 
de negócios e novos mode-
los de gestão.

O profi ssional de se-
gurança do trabalho tem 
como tarefa prevenir aci-
dentes e doenças ocupacio-
nais em empresas privadas, 
públicas e órgãos públicos. 
O técnico contribui para 
a manutenção da saúde e 
da integridade física dos 
funcionários, assim como 
para a sustentabilidade da 
empresa.

Já os alunos do Técni-
co em Meio Ambiente são 
formados para auxiliar 
as organizações na busca 
pelo desenvolvimento sus-
tentável, com orientações 
quanto ao uso consciente 
e responsável de recursos 
da natureza. Elaboração de 
estudos, laudos, relatórios 
e programas de educação 
ambiental também fazem 
parte das qualifi cações.

“Em conjunto, essas equi-
pes implementam medidas 
e programas que causam 
grande impacto na motiva-
ção e no dia a dia das insti-
tuições. O resultado fi nal é 
um trabalho diferenciado e 
realizado com impacto ex-
tremamente positivo para a 
saúde dos funcionários e da 
corporação”, comenta Da-
nilo Leal, coordenador das 
áreas do Senac Jaboticabal.

As turmas Técnico em 
Recursos Humanos e Téc-
nico em Segurança do Tra-
balho iniciam as aulas em 
3 de outubro, já o curso 
Técnico em Meio Ambien-
te começa no dia 31. Para 
fazer inscrição e conferir 
os pré-requisitos, os inte-
ressados precisam aces-

sar o Portal Senac www.
sp.senac.br/jaboticabal.  
Mais informações pessoal-
mente na unidade ou pelo 
telefone (16) 3209-2800.

Serviço 
Técnico em Recursos 

Humanos 
Data: segunda a quinta, 

de 3 de outubro a 15 de 
maio de 2017

Horário: das 19h às 
22h30

Técnico em Segurança 
do Trabalho

Data: segunda a quinta, 
de 3 de outubro a 11 de 
março de 2017

Horário: das 19h às 
22h30

Técnico em Meio Am-
biente

Data: segunda a quinta, 
de 31 de outubro a 4 de 
abril de 2017

Horário: das 19h às 
22h30

Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831 – Centro
Telefone: (16) 3209-2800 

e www.sp.senac.br/jaboti-
cabal

Visita virtual à unida-
de: https://goo.gl/maps/
iDYTc5MBKLU2
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Momento Decisivo
Neste domingo temos 

o dever de ir às urnas e 
defi nir o futuro políti-
co dos próximos quatro 
anos das nossas cidades. 
A importância do voto é 
enorme. Para defi nir um 
candidato, temos que 
analisar com seriedade 
e estudar cada um. Pois 
no fundo, é o nosso inte-
resse que está em jogo. 
Quando nossa cidade é 
bem administrada pelo 
Poder Executivo e fi sca-
lizada pelo Legislativo, 
as consequências são 
desenvolvimento, gera-

Tenha um bom voto

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

DEUS NOS CRIOU SIMPLES E IGNORANTES

Eleições municipais 
são a base para a cidada-
nia, para a vida das pes-
soas, ainda mais em um 
país-continente como é o 
Brasil. Nós defi nimos, há 
muito tempo em nossas 
constituições, que o Bra-
sil deve ser uma federa-
ção, mas isto não é bem 
assim, pois temos uma 
grande centralização no 
Governo Federal. Sou a 

ral 2015. Ela promoveu 
importantes alterações 
nas regras para este ano 
ao introduzir mudanças 
nas Leis n° 9.504/1997 
(Lei das Eleições), nº 
9.096/1995 (Lei dos 
Partidos Políticos) e nº 
4.737/1965 (Código Elei-
toral).

Além de alterações nos 
prazos para as conven-
ções partidárias, fi liação 
partidária e no tempo de 
campanha eleitoral, que 
foi reduzido, está proibi-
do o fi nanciamento eleito-
ral por pessoas jurídicas. 
Na prática, isso signifi ca 
que as campanhas eleito-
rais deste ano estão sendo 
fi nanciadas exclusivamen-
te por doações de pessoas 
físicas e pelos recursos do 
Fundo Partidário.

Com as novidades para 
este ano, com menos tem-

VERSO, fora do mundo 
material.          

Os espíritos são criados 
iguais, mas não sabendo 
de onde vem, é preciso 
que o livre arbítrio te-
nha seu curso. Progridem 
mais ou menos rapida-
mente em inteligência e 
moralidade. (Livro dos es-
píritos). Deus impõe a en-
carnação com o objetivo 
de fazer se chegar à per-
feição. Para alguns é uma 
expiação para outra mis-
são. O homem é formado 
de três partes essenciais: 
O CORPO, A ALMA E O PE-
RISPÍRITO.                       

A REENCARNAÇÃO E 
SEUS OBJETIVOS: 

Crescimento espiritual 
da humanidade, dentro 

favor da descentraliza-
ção e da crescente auto-
nomia dos Estados e mu-
nicípios.

Neste momento de de-
cisão, quero mais do que 
pedir votos, quero sau-
dar a postura crítica e 
questionadora que tenho 
testemunhado por parte 
da população brasileira. 
São 146.470.911 eleito-
res e eleitoras que têm 
procurado se informar 
mais e questionar antes 
de decidir seu voto em 
uma das 461 mil seções 
eleitorais brasileiras.

Temos neste ano pela 
mudança nas regras 
eleitorais uma campa-
nha aparentemente me-
nos barulhenta. Essas 
mudanças vieram com 
a aprovação da Lei nº 
13.165/2015, conheci-
da como Reforma Eleito-

DEUS é a inteligência 
suprema, causa primária 
de todas as coisas, é eter-
no, e imutável. Imaterial, 
único e todo poderoso, 
soberanamente justo e 
bom.       

A alma é o espírito en-
carnado. Espíritos são 
seres inteligentes da 
CRIAÇÃO, povoam o UNI-

po de televisão, regras 
mais claras e ausência 
dos populares santinhos, 
o eleitor tem feito um in-
tenso acompanhamento 
de seus candidatos pelas 
redes sociais. Eu próprio 
tive em uma cidade de 
15 mil eleitores um ví-
deo em que manifestava 
apoio a uma candidatura 
e que registrou mais de 
seis mil visualizações.

A internet será inclu-
sive uma grande parcei-
ra de nossa democra-
cia. O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) lançou 
para o pleito deste ano 
11 aplicativos gratuitos 
para dispositivos móveis 
como celulares e tablets. 
São ferramentas que 
garantem à população 
poder acompanhar em 
tempo real a apuração, 
conferir os resultados 

da expiação, para haver 
justiça de DEUS, num pro-
gresso eterno, de sonhos 
e realidades.    

Todos os espíritos ten-
dem à perfeição. Deus lhe 
fornece os meios, pelas 
provas da vida corpórea, 
mas em sua justiça lhes 
faculta realizar em novas 
existências, o que não pu-
deram fazer ou concluir 
numa primeira prova. A 
doutrina da reencarnação 
admite para o homem, vi-
das sucessivas, tudo faz 
crer a justiça de DEUS, que 
é a única, que explica o fu-
turo e fundamenta nossas 
esperanças, oferecendo 
os meios de resgatarmos 
nossos erros através de 
novas provas (Evangelho 

urna a urna.
Também oferecem in-

formações sobre endere-
ços dos pontos de vota-
ção e justifi cativa de voto 
para quem está fora de 
seu domicílio eleitoral. 
É a modernidade auxi-
liando a democracia, aju-
dando nossa população 
a ser fi scalizadora, ter a 
certeza de que seu voto 
faz a diferença, que sua 
confi ança será somada à 
de outras pessoas para 
eleger um candidato ou 
uma candidata.

Creio que o voto corre-
to é aquele que será dado 
a candidatos (as) que te-
nham propostas viáveis, 
demonstrem uma visão de 
desenvolvimento que vá 
além de atendimentos pon-
tuais. Um voto em quem 
tem compromisso ético e, 
“puxando a brasa para a 

ERRADO!

Pr. Anastácio Martins

ERRADO! Matar, roubar, 
enganar, mentir, trapace-
ar, enfi m a lista é muito 
grande. Quantos que não 
vivem nesta pratica, pen-
sando que estão no cami-
nho certo e agradando a 
Deus. Sendo que a Palavra 
de Deus condena tudo o 

nhor de derramar bênçãos 
sobre sua vida e sobre a 
sua família. Você pode fa-
zer a diferença, se crer 
no Senhor Jesus Cristo, 
que morreu e ressuscitou 
e está vivo no meio de 
nós. Jesus veio nos ensi-
nar como servir a Deus e 
amá-Lo com todo o nosso 
coração, com toda a nossa 
alma, com todo o nosso 
entendimento, e com toda 
a nossa força. Se você amar 
somente o único Deus, 
você não vai querer saber 
de outros deuses, nem de 
outras coisas. E se você 
amar o seu próximo como 

que é errado, mas alguns 
acham que vão escapar 
do Grande Dia do Senhor. 
Deus, sabendo que todo o 
ser humano nasce debaixo 
do pecado por causa do 
pecado de Adão, Ele provi-
denciou um escaque para 
que todos fossem salvos 
através da morte do Seu 
precioso fi lho Jesus Cristo. 
Se todas as pessoas obede-
cessem aos mandamentos 
do Senhor, ninguém faria 
mal, só faria o bem, mas 
como muitos não querem 
obedecer, acabam fazen-
do coisas que desagradam 
a Deus e impedindo o Se-

a ti mesmo, você nunca vai 
desejar a mulher dele, a 
casa dele, o carro dele, etc. 
Por que tudo o que você 
fi zer, você fará pensando 
no bem do seu próximo e 
não desejando o que ele 
tem. Faça para os outros, 
o que você gostaria que 
eles fi zessem para você. 
Você gostaria que alguém 
mentisse ou roubasse de 
você? Tenho certeza que 
não! Então. seja generoso, 
amável, educado, pres-
tativo, carinhoso, amigo, 
companheiro, como o bom 
samaritano, que passando 
pelo caminho encontrou 

um homem caído e machu-
cado, ele parou e pegou o 
homem, cuidou das suas 
feridas e lhe deu água e o 
colocou na sua jumenta e 
o levou para a cidade, che-
gando lá o hospedou numa 
estalagem e disse: cuide 
dele, quando eu voltar, 
pagarei o que você gastar 
com ele. Isso é amor ao 
próximo, sem esperar nada 
em troca, ele fez o bem 
para uma pessoa que não 
conhecia, mas não passou 
de longe, como muitos fa-
zem para não ajudar o seu 
próximo, mesmo vendo a 
pessoa com muitas difi cul-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

dades, viram as costas e 
depois dizem: o problema 
é dele, eu não tenho nada 
a ver com isso. Fazem tudo 
errado e depois reclamam 
por que as coisas não dão 
certo. (Leia, Lucas 10:25). 
Lembre-se que, obedecer 
é melhor do que sacrifi car. 
Esta é a minha oração. Ca-
tedral do Povo de Deus. Av. 
Benjamim Constant nº 789. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETAFM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com           

nossa sardinha”, que tenha 
propostas de apoio ao nos-
so produtor rural.

Importante que, além 
do prefeito ou da prefei-
ta, que seja dado também 
destaque aos candidatos 
e candidatas às Câma-
ras Municipais para que 
possam ir além de serem 
“base de apoio” ou “opo-
sição sistemática”. Que 
possam ter autonomia e 
capacidade de formular 
políticas públicas.

Enfi m, é hora de decidir 
para o futuro, de engajar 
os municípios no esforço 
de reconstrução mate-
rial e ética do nosso País. 
Hora de os 32.684.931 
eleitores e eleitoras pau-
listas defi nirem os próxi-
mos quatro anos em seus 
municípios.

Que tenham um bom 
voto!

O coração de Jesus 
bate por nós em cada 
Eucaristia. O sacrifício 
do calvário se realiza 

 Monsenhor Jonas Abib

Alegremos o coração de Jesus!

A Santa Missa é o 
maior presente que 
Jesus nos deixou

Segundo o Espiritismo). 
Um dia seremos felizes 
e realizados, evoluídos,  
acrescidos de luzes, mas 
sempre a caminho de uma 
evolução maior na hierar-
quia de valores. Na vida 
tudo passa, crescemos na 
proporção do tempo, que 
nos propicia oportuni-
dades para vencermos e 
criarmos dentro de nós a 
fé, esperança e caridade. 
Somos diamantes brutos, 
para serem lapidados e 
prontos para o trabalho.          

SOMOS ETERNOS EM ES-
PIRITO.          

Nós somos seres de 
fogo violeta. Nós somos a 
pureza que DEUS deseja.       

É morrendo que se vive 
para a VIDA ETERNA.     

Minutos após as tene-
brosas revelações da força-
tarefa da Lava Jato sobre as 
atividades do companheiro 
Antônio Palocci, o PT desco-
briu que escandaloso, mes-
mo, é o ministro Alexandre 
de Moraes que mostrara, na 
véspera, saber que havia 
uma operação prevista para 
a semana que iniciava.

Literalmente, o país fi cou 
mais abandalhado ante as 
provas de que o ex-prefei-
to de Ribeirão Preto tinha 
conta corrente no setor de 
propinas da Odebrecht. Os 
números são de deixar Do-
nald Trump de cabelo em 
pé. O “italiano” titular da 
conta movimentou R$ 216 
milhões no caixa subter-

Percival Puggina

OS SÓCIOS DO ESTADO E SEUS DIVIDENDOS
râneo da empresa! Note-se 
que Palocci não era sócio da 
Odebrecht recebendo divi-
dendos. Por sua autoridade, 
até prova em contrário, ope-
rava como representante do 
PT, recebendo dividendos 
societários auferidos pela 
sigla na condição de sócia 
do governo. Ou propina, 
como afi rmaram, de modo 
mais tosco, os policiais fe-
derais e os procuradores da 
república atuantes na ope-
ração.

Mário Sabino, do blog O 
Antagonista, em texto de 
26/09, lembrou que o COAF, 
em 2015, havia localizado 
operações fi nanceiras extra-
ordinárias nas contas de al-
gumas lideranças do então 

partido governista, a saber:
Lula movimentara 52,3 

milhões de reais; Antonio 
Palocci, 216 milhões de re-
ais; Fernando Pimentel, 3,1 
milhões de reais; Erenice 
Guerra; 26,3 milhões de 
reais. Ou seja, um total de 
quase 300 milhões de reais.

Qual a atitude dos líderes 
petistas, no ano passado 
ou agora, face a tais revela-
ções? Deram alguma expli-
cação? Escandalizaram-se? 
Solicitaram investigação 
interna para esclarecer os 
fatos e o destino dos milio-
nários créditos? Eximiram o 
partido de qualquer respon-
sabilidade? Emitiram sinal 
de constrangimento? Não. 
Arregaçaram as mangas, 

gargarejaram mel com li-
mão e foram aos microfones 
atacar o boquirroto e infeliz 
ministro da Justiça. 

Os deputados federais 
petistas Paulo Teixeira e 
Paulo Pimenta não precisa-
ram contar até dez antes de 
proporem à CCJ da Câmara 
a convocação do ministro 
fanfarrão para as necessá-
rias explicações. Vanessa 
Grazziotin fez o mesmo 
no Senado. Dilma Rousse-
ff , desde a constelação Alfa 
Centauro, usou as redes so-
ciais para diagnosticar que 
o país vive uma “situação 
grave” e que “estamos cami-
nhando para o Estado de Ex-
ceção” (ZH de 27/09). 

Passaram-se as horas,  vi-

rou o dia, e até este momen-
to, o único a dar explicações 
foi o ministro Alexandre de 
Moraes, já com o pé na so-
leira da porta de saída. Não 
sei por que razão me vieram 
à mente estas palavras de 
Josué Montello ao descrever 
a decadência de uma cidade 
em Noite sobre Alcântara: 

“De repente, já longe, 
teve a sensação nítida de 
que ia andando pela ala-
meda de um cemitério. As 
casas fechadas eram sepul-
cros e ali jaziam condes, ba-
rões, viscondes, senadores 
do Império, deputados, co-
mendadores, sinhás-donas, 
sinhás-moças, soldados, 
mucamas, juízes, vereado-
res, sacerdotes. Somente 

para nós, no altar, em 
cada Santa Missa. Mais 
uma vez, Jesus se en-
trega ao Pai, oferecendo 
Seu Espírito e, ao se dar 
a nós em comunhão, Ele 
nos torna participantes 
desse sacrifício.

Acredite: o coração 
de Jesus está em cada 
hóstia consagrada, ba-
tendo forte por cada 
um de nós. Jesus, pre-
sente na Eucaristia, ale-
gra-se cada vez que nos 
aproximamos d’Ele para 
adorá-Lo. Ele se alegra 
com a nossa participa-
ção na Santa Missa, que 
é a maior de todas as 
orações.Seu irmão,

ele, assim desperto dentro 
da noite, estaria vivo na ci-
dade de mortos. E uma im-
pressão instantânea de frio 
gelou-lhe as mãos e os pés, 
com a ideia de que, tam-
bém ele, ia permanecer em 
Alcântara para sempre, en-
cerrado no mausoléu de seu 
sobrado.” 

ção de renda, empregos 
e qualidade de vida para 
todos os moradores. 

Jaboticabal, a linda 
cidade das rosas, é um 
município de extrema 
importância para nossa 
região. Com mais de 70 
mil habitantes, é desta-
que e referência regional 
na educação, agricultu-
ra, indústrias, comércio 
e habitação urbana. Hoje 
faz parte da Região Me-
tropolitana de Ribeirão 
Preto e é apontada como 
força de desenvolvimen-
to e progresso.

Portanto é hora de ter 
consciência. Na minha 
opinião, um prefeito 
deve ter grande capa-
cidade administrativa 
e sensibilidade junto à 
população. Ter forte li-
derança e impulsionar 
todos os quadros da 
administração pública 
rumo ao progresso. O 
vereador, por sua vez, 
deve ser atento e gran-
de fi scalizador do po-
der público. Não deixar 
nada de errado aconte-
cer. Também deve fazer 
boas sugestões e produ-

zir leis que melhoram a 
qualidade de vida da po-
pulação e proporcionem 
efi ciência na administra-
ção.

Eu, como deputado 
estadual, estou atento à 
Jaboticabal. Uma cidade 
importante e decisiva. Na 
Assembleia Legislativa, 
meu desafi o é trazer re-
presentatividade e lutar 
por investimentos por 
toda nossa região. Mas 
esse domingo, é a vez 
dos eleitores mostrarem 
e defi nirem os rumos das 
nossas cidades.
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   LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
  1º Leilão: 20 de outubro de 2016 às 14:00 h
2º Leilão: 21 de outubro de 2016 às 14:00 h

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

APARTAMENTOS COM ÁREAS PRIVATIVAS DIVERSAS - JABOTICABAL - SP
Para conhecimento dos interessados será realizado licitação, sob a modalidade de LEILÃO PÚBLICO, por intermédio do Leiloeiro Oficial Moacir De Santi, regularmente 

matriculado na junta comercial do Estado de São Paulo sob o nº 315, com escritório na Av. Brasil, 478 – Jd. Paulista/SP, para alienação dos imóveis recebidos em garantia, 

nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, pela maior oferta a partir do lance mínimo, no estado de ocupação e conservação em que se encontram, conforme Edital 

em resumo publicado na imprensa, regendo-se a presente licitação pelas disposições legais vigentes, em especial os Decretos nº 21.981/32, bem como pela Lei 9.514/97 

e condições estabelecidas neste Edital e demais condições que estão no catálogo que será distribuído no leilão e através do site do leiloeiro www.sodresantoro.com.br.

• Lote 09 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 300, Bloco F, Apartamento 44, 
localizado no 4º Pavimento do Condomínio do Lote 01, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.228 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 1.03.0446.00008.02.06.020. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 83.392,00
• Lote 10 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 100, Bloco A, Apartamento 33, 
localizado no 3º Pavimento do Condomínio do Lote 03, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.361 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 1.03.0446.00015.02.01.014. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 77.573,36 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 82.352,86
• Lote 11 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco D, Apartamento 12, 
localizado no 1º Pavimento do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 44,730m², área comum de 8,405m² encerrando com uma área total de 53,135m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.294 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00022.02.01.006. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 56.645,82 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 54.517,47
• Lote 12 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 300, Bloco A, Apartamento 34, 
localizado no 3º Pavimento do Condomínio do Lote 01, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.126 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00008.02.01.015. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 78.104,77
• Lote 13 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 300, Bloco D, Apartamento 43, 
localizado no 4º Pavimento do Condomínio do Lote 01, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 44,730m², área comum de 8,405m² encerrando com uma área total de 53,135m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.188 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00008.02.04.019. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 56.645,82 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 59.550,03
• Lote 14 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco F, Apartamento 33, 
localizado no 3º Pavimento do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.342 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00024.02.01.015. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 -  Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 79.312,55
• Lote 15 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco F, Apartamento 14, 
localizado no 1º Pavimento do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.335 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00024.02.01.008. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 79.293,65
• Lote 16 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco F, Apartamento 01, 
localizado no térreo do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno e demais 
coisas do uso comum. Matrícula nº 43.328 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca 
de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00024.02.01.001. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 81.788,50
• Lote 17 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco F, 
Apartamento 12, localizado no 1º Pavimento do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e 
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma 
área total de 74,544m² do terreno e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.333 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00024.02.01.006. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 76.573,43
• Lote 18 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 100, Bloco B, 
Apartamento 14, localizado no 1º Pavimento do Condomínio do Lote 03, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e 
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma 
área total de 74,544m² do terreno e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.374 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00025.02.01.008. Ocupado.

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 77.573,36 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 78.606,33
FORMA DE PAGAMENTO À VISTA MAIS 5% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO - Os imóveis arrematados no primeiro leilão 
terão o 2° leilão automaticamente prejudicado 
Para mais informações www.sodresantoro.com.br - tel.: (11) 2464-6464 -  Moacir De Santi - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 315

Senac Jaboticabal oferece bolsas 
para curso administrativo

Os profi ssionais que 
buscam qualifi cação cons-
tante ou que estão à procu-
ra de reposicionamento no 
mercado podem se inscre-
ver para as 20 vagas aber-
tas para bolsistas no curso 
Auxiliar Administrativo do 
Senac Jaboticabal.

As aulas têm início em 
4 de outubro e serão re-
alizadas de segunda a 
quinta-feira, das 8 às 12 
horas. O objetivo é quali-
fi car estudantes para atuar 
de forma proativa em di-

versos modelos de gestão 
e desenvolver competên-
cias necessárias na rotina 
empresarial. Além disso, 
projetar um plano de de-
senvolvimento pessoal e 
profi ssional e estimular o 
comportamento adequado 
às exigências estabelecidas 
em processos seletivos.

Para se inscrever é preci-
so estar cursando o ensino 
médio ou superior. Mais 
informações pelo Portal 
Senac www.sp.senac.br/ja-
boticabal ou pelo telefone 

(16) 3209-2800.
Serviço:
Auxiliar Administrativo 
Data: segunda a quinta, 

de 4 de outubro a 19 de 
dezembro. Horário: das 8 
às 12 horas

Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831 – Centro
Telefone: (16) 3209-

2800 e www.sp.senac.br/
jaboticabal

Visita virtual à unida-
de: https://goo.gl/maps/
iDYTc5MBKLU2
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Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Verso de Rodeio:
Autor Bala de Prata.

Não sei tocar 
viola ou violão, 
mais sei dar 
amor para outro 
coração.

Tem que sentir 
a mesma emoção 
e viver intensa-
mente a paixão!!!

Ooo, vichii, vi-
chii, vichee!!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

STEPHANY BARBOSA

A bela da cidade 
de Serrana faz par-
te do bombástico 
casting First Mo-
dels Agency, sendo 
apontada para se 
destacar na carrei-

ra de modelo. Me-
recidamente  essa 
semana  nossos ho-
lofotes se rendem  
à ela. Stephany 
tem 19  anos de 
idade,  1,75 de al-
tura e com uma be-
leza hipnotizadora  
e fora do comum, 
a linda carrega em 
seu currículo: des-
files, editoriais 
de moda e comer-
ciais.

Vamos esperar 
para ver onde esta 
talentosa vai pa-
rar.

Foto: Beto Borges

ANIVERSARIANTES

JACQUELINE RABELLO... na comemoração 
de 03/10, a presença da solidariedade, agradáveis 
surpresas, forças renovadas, momentos marcantes,  
felizes e cheios de harmonia. PARABÉNS! 

MARCOS RENATO PALAZZO, desejamos ótimas vibrações de 
luz, repletas de agradáveis surpresas nesta sua feliz existência. PA-
RABÉNS PELO DIA 01 DE OUTUBRO.

Sergio Laffranchi, harmonia, bondade, ges-
tos solidários e um futuro brilhante e promissor. 
FELICIDADES PELO ANIVERSÁRIO 02/10!

FARLEY FACHINI, gratidão em abundância e dádivas dos céus 
para enriquecer sua vida com amor, amizades, saúde, sucesso e paz. 
FELIZ ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE OUTUBRO.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágra-
fo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre 
a transparência na gestão fi scal, CONVIDA  a população jaboticaba-
lense para AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Pro-
jeto de Lei nº 531/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
do Município de Jaboticabal para o exercício fi nanceiro de 2017, e dá 
outras providências (LDO), que será realizada no dia 27 de setembro 
de 2016, às 20h, na Câmara Municipal de Jaboticabal, localizada na 
Rua Barão do Rio Branco, nº 765.

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para 

análise no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br/site_jaboticabal)

Dr. Edu Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

Rubens Caiuby da Gama Junior
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

RM METALÚRGICA LTDA ME, torna público que requereu 
na Cetesb a Licença de Operação para Fabricação de Estruturas 
Metálicas para Galpões e Silos, sito à Avenida Alfeu Martini, Nº 
390 - JABOTICABAL/SP.

GAZETA ESPORTES

Thomazinho Produções 
Digitais está em atividades.

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

vendo imóveis com localizações privilegiadas 
em relação ao Ribeirão Shopping.

APARTAMENTO com 80,20 m2, uma suite, um quarto, banheiro social, bo-
xes de blindex, cozinha/lavanderia conjugadas, sala ampla, varanda, armários nos 
quartos, banheiros e cozinha, dista 200 m do Liceu Albert Einsten e 400 m do 
Ribeirão Shopping, duas vagas de garagem. Rua José Curvelo da Silveira Júnior, 
435, 3º andar.Bairro Califórnia

SALA COMERCIAL  com 40 m2, com dois banheiros, social e privativo, 
vaga de garagem, em frente ao Ribeirão Shopping, Ibis Hotel e Trade Center, basta 
atravessar a avenida. Rua Raul Peixoto, nº 710, 1º andar. Bairro Califórnia/Ana 
Maria.

Falar  com Alberto tel. (16)997352333

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE DE 2016

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

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

Despesas Totais com Pessoal 4.841.747,74 2,06 5.170.838,20 2,56 5.450.143,46 2,62   

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 4.679.942,57 5,70 11.501.155,42 5,70 11.836.645,52 6,00   

Limite Legal (art. 20) 11.155.816,64 5,67 12.106.479,39 6,00 12.459.626,86 5,70   

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

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

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades:

R$

0,00

 

Inscrição de Restos a Pagar:

     Processados

     Não Processados

R$

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

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

198.495,8239.115,43

% RCL

207.660.447,77  

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:

Exercício anterior

Exercício atual

    Aplicações Financeiras

 

 

 

Subtotal

0,00

39.115,43

    Bancos – C/Movimento

0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    196.886.602,13 201.774.656,53

198.495,82

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

Responsável pelo Controle Interno
Solange Mary Fernandes

Jaboticabal,  30 de agosto  de 2.016.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal Contabilista

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

39.115,43

FLÁVIO DE OLIVEIRA FIGUEIRA - ME torna público que 
recebeu da CETESB a Licença de Operação N° 52002014, vá-
lida até 28/09/2019, para Cervejas; fabricação de à AVENIDA 
DUQUE DE CAXIAS, nº 31, CENTRO, JABOTICABAL/SP.

Atleta de Jaboticabal é campeã de 
Mountain Bike

Por Alexandre 
Rocha

A atleta Lusue-
len Domingues 
sagrou-se no últi-
mo domingo (24), 
Campeã Geral da 
Copa Aliga de Mtb, 
realizada na cidade 
de Sertãozinho.

Com quatro vitó-
rias e dois segundo 
lugares nas seis pro-
vas realizadas, Lusue-
len $ cou em primei-
ro lugar na categoria 
Elite Feminina.

Lusuelen pratica 
ciclismo há cerca 
de quatro anos e 
compete em pro-

vas o$ ciais há qua-
se dois anos. Nesse 
período vem con-
quistando impor-
tantes vitórias. Em-
bora não tenha seu 
nome conhecido 
nos meios esporti-
vos da cidade, já é 
destaque nos cir-
cuitos regionais da 
categoria.

Atualmente con-
ta com o apoio das 
empresas Oxiquí-
mica, Ruwal Mo-
tos, Domestic Bra-
sil, RoberLux e da 
FAE de Jaboticabal,

Foto: Divulgação 
Facebook

SERGIO IGNÁCIO DE ARAUJO - EPP torna público que 
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 
52002003, válida até 19/09/2018, para Alumínio fundido em for-
mas e peças; produção de à RUA MINERVINO DE CAMPOS 
PEDROSO, 109, PARQUE INDUSTRIAL, JABOTICABAL/SP

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Campvídeo Comércio de Eletrônicos Ltda.-ME
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 06/2016
OBJETO: Aquisição de equipamentos de vídeo para a Câ-

mara Municipal.  
VALOR TOTAL: R$ 18.158,00 (dezoito mil cento e cinqüenta 

e oito reais). 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/09/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão nº 05/2.016 - Aquisição de materiais de escritório e 
de suprimento de informática, destinados a suprir as atividades ad-
ministrativas/operacionais da Câmara Municipal, conforme especifi -
cações e quantitativos, constantes do Anexo I (Termo de Referência) 
parte integrante deste Edital. 

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 18/10/2016, até às 
08:30 horas.

Início da sessão: Dia 18/10/2016, às 09:00 horas, na  
Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 116, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016  - EXONE-
RA, a partir de 30 de setembro de 2016, DOUGLAS JOSÉ GROTTA 
QUINTINO

PORTARIA – Nº 113, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016  - EXONE-
RA, a partir de 01 de outubro de 2016, THALLIA GRAZIELLA DE 
TOLEDO

PORTARIA – Nº 120, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016- EXONERA, 
a partir de 30 de setembro de 2016, BRUNA CHARA DOS SANTOS
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“A escola é um verdadeiro caldeirão”, diz 
promotor de justiça

Não bastassem os 
desafi os educacionais, 
outras problemáticas 
silenciosas rondam a 
comunidade. Estima-
tivas apontam que há 
cerca de 30 milhões de 
pessoas trafi cadas no 
mundo.

A sexta edição do Fó-
rum da Rede Social de 
Proteção dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente reuniu, na última 
quarta-feira (21/09), 
centenas de participan-
tes de Jaboticabal e re-
gião para discutir “Os 
Desafi os da Educação 
Infantojuvenil”. 

O encontro, realiza-
do durante todo o dia, 
contou com as pales-
tras: “Práticas Restau-
rativas na Prevenção da 
Violência”, ministrada 
pelo promotor de justi-
ça do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, 
Dr. Antônio Carlos Ozó-
rio Nunes, e “Tráfi co de 
Pessoas e Cultura de 
Paz”, apresentada pela 
promotora de justiça de 
Jaboticabal, Dra. Ethel 
Cipele. 

Apresentações cul-
turais realizadas pelo 
Projeto Guri; Escola Es-
tadual Anselmo Bispo 
dos Santos, de Taiaçu; 
e pelo projeto Amor 
Solidário; bem como o 
monólogo “Gandhi – A 
Ética Inspiradora” re-
chearam a programação 
do dia.

Diálogo para restau-
ração

Difi culdades no con-
vívio sociofamiliar tem 
se refl etido nos com-
portamentos infantoju-
venis dentro e fora das 
salas de aula. A plurali-
dade nas escolas poten-
cializa os desafi os en-
frentados diariamente 
pelos educadores. 

A supervisora de En-
sino de Jaboticabal, Ka-
rina Afonso, afi rma que 
“com o passar dos anos 
a gente tem percebido o 
aumento da falta de res-
peito tanto das crianças 
quanto dos adolescen-
tes. Temos buscado 
apoio junto à Rede So-
cial, órgãos municipais 
que possam colaborar, 
mas não é fácil. É um 
problema que vem vin-
do de trás, dentro da 
família”. 

Para o promotor de 
justiça, Dr. Ozório, que 
atua nas áreas de edu-
cação, infância e ju-
ventude e direitos hu-
manos, “os confl itos na 
escola, de uma forma 

geral, aumentaram por 
conta das difi culdades, 
hoje, pedagógicas que a 
escola tem de lidar com 
os jovens. Os jovens 
vêm muito irrequietos, 
muito ansiosos para a 
escola. A escola é um 
verdadeiro caldeirão, 
ainda mais uma esco-
la plural, que recebe 
todos. O ideal é coibir 
isso através de consen-
sos, diálogos, rodas de 
conversa para evitar 
que a escola se trans-
forme num palco de 
violência. A escola pre-
cisa ser um local como 
sempre foi: de paz e de 
conhecimento”, avalia o 
palestrante.

Pensamento comun-
gado pela diretora da 
Escola Estadual Luiz 
Latorraca, de Jabotica-
bal, Cristiane de Melo. 
Categórica, a dirigente 
afi rma que “para tratar 
a questão da violên-
cia, é o diálogo. Não 
tem outro caminho. A 
sociedade está pedin-
do que se faça alguma 
coisa, e através desses 
eventos a gente conse-
gue começar a entender 
um pouco mais, já que 
está difícil de se traba-
lhar com eles [alunos]. 
Temos que partir para 
uma questão de restau-
ração. Temos que estar 
todo tempo conversan-
do com eles. Só a partir 

daí vamos conseguir 
uma sociedade mais 
participativa”. 

Apesar das difi culda-
des, o promotor acre-
dita no poder transfor-
mador da educação e 
no papel do educador. 
“Ela [educação] busca 
ir somando ao ser hu-
mano projetos, sonhos, 
realizações e trazendo 
conhecimento. O edu-
cador é o maior trans-
formador que a socie-
dade tem. Ele consegue 
transformar, formar, 
unir, dialogar. Então ele 
tem ferramentas mui-
to importantes para 
transformar a vida das 
pessoas, e ele faz isso”.

Salve Jorge!
Não bastassem os 

desafi os educacionais 
com os quais os pro-
fi ssionais da educação 
lidam diariamente, 
outras problemáticas 
silenciosas rondam a 
comunidade não é de 
hoje. É o caso do tráfi co 
de pessoas, que apre-
senta números alar-
mantes.

Segundo a promotora 
de Justiça de Jabotica-
bal, e coordenadora do 
grupo Tráfi co de Pes-
soas do Número 1 da 
Rede de Atuação Prote-
tiva de Direitos Sociais, 
de Ribeirão Preto, Dra. 
Ethel Cipele, estima-
tivas apontam que há 

cerca de 30 milhões de 
pessoas trafi cadas no 
mundo.

E neste cenário, o di-
tado popular “quando 
é bom demais, o santo 
desconfi a” parece se en-
caixar perfeitamente, 
sobretudo àqueles vol-
tados para exploração 
sexual e de trabalho es-
cravo. É o caso de pro-
postas de trabalho no 
exterior com possibili-
dades de altos ganhos 
fi nanceiros, usados 
como fachada para re-
crutar escravas sexuais, 
retratado em 2012 pela 
novela Salve Jorge, da 
Rede Globo. Para Dra. 
Ethel, os educadores, 
agentes de saúde e os 
próprios estudantes 
“estão mais próximos 
para detectar situações 
de uma exploração”, o 
que torna importante fi -
car atento para promes-
sas que, em um primei-
ro momento pareçam 
tentadoras. 

Tão assombroso 
quanto explorações se-
xuais e de trabalho es-
cravo está o tráfi co de 
crianças para remoção 
de órgãos. Segundo a 
promotora palestran-
te, em cerca de 60 mil 
transplantes de rins fei-
tos anualmente, acre-
dita-se que 5% são de 
crianças desaparecidas 
que foram trafi cadas e 

usadas para este fi m. 
“Muitas vezes quando 
se fala em tráfi co de 
pessoas, limita-se mui-
tas vezes a questão se-
xual. E não é só em [sen-
tido] sexual. O tráfi co 
existe. É um crime invi-
sível que achamos que 
não ocorre, mas ele está 
ao nosso lado, e temos 
que ter esse olhar di-
ferente para combater, 
porque a vítima é atin-
gida no seu bem maior, 
que é a sua dignidade 
humana. Este fórum 
está servindo para ca-
pacitar os participantes 
para o novo olhar sobre 
esse delito”, acredita 
Dra. Ethel.

Em caso de denúncia, 
“pode ser procurado 
o Ministério do Traba-
lho, Ministério Público, 
Polícia Federal, Polícia 
Civil, Polícia Militar e 
órgãos sociais da cida-
de. Todos estão em um 
trabalho integrado em 
rede para combater e 
enfrentar o tráfi co de 
pessoas”, assegura a 
promotora.

Mais amor
O fechamento da 

programação fi cou por 
conta do monólogo 
“Gandhi – A Ética Ins-
piradora”, interpretado 
pelo ator João Signorelli 
há 13 anos. Na peça, 
Signorelli revive Mahat-
ma Gandhi, que ao lon-

go de 45 minutos, conta 
histórias da vida pesso-
al do líder pacifi sta in-
diano, de sua relação 
com a mulher e ao fi nal, 
fala sobre sua trajetó-
ria como líder, sobre a 
importância da conduta 
única e invoca a fé. Um 
monólogo para refl etir 
sobre a ética, o amor, 
a verdade, a compai-
xão, e a solidariedade. 
O texto conta com 80% 
de citações do próprio 
Gandhi, além de adap-
tações de Miguel Filiagi, 
diretor do espetáculo, e 
Bené Catanante.

O VI Fórum da Rede 
Social foi realizado 
conjuntamente pela 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, Prefeitura 
Municipal, Vara da In-
fância e Juventude de 
Jaboticabal, Ministério 
Público do Estado de 
São Paulo, Secretaria 
Municipal de Educa-
ção, Cultura, Esportes 
e Lazer de Jaboticabal, 
Diretoria Estadual de 
Ensino – Regional Ja-
boticabal, Conselho 
Tutelar, Comcriaja e 
Fundo Social de Soli-
dariedade. Colabora-
ram para o evento: Se-
nac Jaboticabal, Casa 
do Artesão, Dona Odi-
la, Lápis de Ouro, Pa-
pelaria Kundo, Cetec 
Jaboticabal, Loja Por-
tal dos Aromas.
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Infestação de pernilongos incomoda moradores 
do Morada do Campo e bairros próximos

Por Alexandre Ro-
cha

Moradores dos bair-
ros Morada do Campo, 
Morada Nova, Parque 
dos Laranjais, Parque 
dos Ipês, entre ou-
tros, têm sofrido com 
o abandono de uma 
lagoa de contenção 
(piscinão). Isso por-
que o local, que servi-

Piscinão abandonado é o principal causador do transtorno

ria para escoar a água 
das chuvas, produz 
milhares de pernilon-
gos todos os dias. A 
situação agravou-se 
há cerca de um mês.

Localizado no bair-
ro Morada do Campo, 
o piscinão está aban-
donado e provoca vá-
rios riscos à popula-
ção. A quantidade de 

água já atinge mais 
de dois metros de 
profundidade e acu-
mula grande número 
de larvas.  Sem por-
tão, o lugar é de livre 
acesso.

Não é preciso ser es-
pecialista no assunto 
para dizer que o local 
não recebe manuten-
ção há tempos. A água 

esverdeada acusa o 
problema. Natália Pe-
reira mora a poucos 
metros do piscinão e 
tem tido muito traba-
lho para lidar com os 
pernilongos. O pior 
momento é a madru-
gada. “A situação está 
difícil demais. Ne-
nhum tipo de veneno 
combate eles”, conta.

Segundo ela, mora-
dores do bairro fize-
ram abaixo assinado, 
mas a Prefeitura ain-
da não tomou provi-
dências. Natália tem 
uma filha de 4 anos 
e se preocupa com a 
transmissão de do-
enças como dengue, 
chikungunya e zika 
vírus. “Eu já peguei 
dengue e sei como 
é. Se ela pegar eu já 
sei o que vou passar”, 
afirma.

O morador da região 
Adalberto Soares Ju-
nior garante que um 
grupo de munícipes 
já entrou em contato 
com a Secretaria de 
Saúde e departamen-
to de Zoonoses, mas 
obteve como resposta 
que o Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 

de Jaboticabal – SAA-
EJ e Prefeitura Muni-
cipal poderiam solu-
cionar o problema. 

A assessoria de co-
municação da prefei-
tura afirmou ao Jor-
nal A GAZETA que o 
Secretário de Obras, 
Vergílio Gregio, este-
ve na segunda-feira 
(26) no local com pro-
fissionais do SAAEJ 
para analisar o pro-
blema e localizar o 
cano entupido. A se-
cretaria ficou de rea-
lizar o escoamento da 
água e limpar o local. 
O prazo não foi infor-
mado.

Acesse www.face-
b o o k . c o m / j o r n a l a -
gazetajaboticabal e 
confira um vídeo que 
nossa reportagem fez 
no local


