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APA irá castrar 
cães e gatos dos 

condomínios 
Vida Nova I e II

Unesp Jaboticabal 
coleta e recicla 
quase 10 mil 

esponjas
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Hori anuncia oito secretários para 2017

O prefeito eleito de 
Jaboticabal, José Car-
los Hori (PPS), anun-
ciou na manhã de 
segunda-feira (21) os 
secretários que toma-
rão posse em seu go-
verno, a partir de 1º 
de janeiro de 2017. 
Dos oito nomeados, 
metade é funcionário 
de carreira da prefei-
tura. Para que haja 
economia, alguns dos 
escolhidos assinarão 
interinamente por ou-
tras secretarias.

Metade dos escolhidos é funcionário de carreira
Dos nomes apre-

sentados, quatro es-
tréiam na função: José 
Carlos Abreu (Obras e 
interino de Agricul-
tura e Abastecimen-
to), Adilson Martins 
(Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer) e os 
funcionários públi-
cos Leonardo Latorre 
Matsushita (Negócios 
Jurídicos) e Ângela 
Nazário (Finanças).

Marcelinho Carioca participará de futebol 
solidário em Jaboticabal

Partida benefi cente arrecadará recursos para entidade do município
O ex-jogador de fu-

tebol Marcelinho Ca-
rioca estará em Jabo-
ticabal no dia 10 de 
dezembro, sábado, 
para participar de 
uma partida de fute-
bol em prol da ONG 
(Organização não 
Governamental) SOS 
(Serviço de Obras So-
ciais). A partida está 
marcada para as 14h, 
no Campo do Canho-
teiro, no bairro Jar-
dim das Rosas.

Marcelinho é um 
dos grandes craques 
que o futebol brasi-
leiro já viu e sempre 
impressionou pela 
precisão com que ba-
tia na bola. Exímio 
cobrador de faltas, o 
“pé de anjo” foi reve-
lado pelo Flamengo 
(RJ) e teve passagens 
por Seleção Brasilei-
ra, Santos (SP), Vasco 
da Gama (RJ) e clubes 
do exterior. Mas foi no 
Corinthians (SP) que 

Marcelinho Carioca 
fez história, tornan-
do-se um dos maiores 
ídolos do clube.  

Para a partida com 
a presença do ex-
jogador foram colo-
cadas 100 camisetas 
à venda, sendo que 
40 delas, no valor de 
R$150, darão direito a 
jogar com o craque.
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Preocupada com o 
abandono de cães e 
gatos em Jaboticabal, 
a Associação Proteto-
ra dos Animais – APA 
decidiu atender aos 
moradores dos con-
domínios Vida Nova 
I e II, no Vale do Sol, 
que possuem cães 
e gatos. A castração 
dos animais será feita 
gratuitamente e tem 
como objetivos prin-
cipais evitar o aban-
dono e a procriação 
indesejada.

Unesp de Jabotica-
bal coleta e recicla 
quase 10 mil espon-
jas que não teriam 
um destino correto. 
O time de coleta da 
universidade já mo-
bilizou milhares de 
pessoas e possui 40 
urnas coletoras espa-
lhadas pela cidade, 
através de uma parce-
ria com a TerraCycle, 
uma empresa espe-
cializada em resíduos 
de dífi cil reciclabili-
dade.
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FIQUE SABENDO
Unimed de Jaboticabal recebe Prêmio Cooperativa 

Inclusiva do Sescoop/SP

A Unimed de Jabotica-
bal recebeu, no dia 8 de 
novembro, o Prêmio Coo-
perativa Inclusiva, ofere-
cido pelo Sescoop/SP, em 
reconhecimento à parce-
ria no Programa Coope-
rativa Inclusiva, durante 
o Workshop de Inclusão 
Social. Samira Ismael re-
presentou a Unimed na 

premiação entregue pela 
superintendência do Ses-
coop.

Cerca de 200 partici-
pantes lotaram o auditó-
rio da Casa do Cooperati-
vismo Paulista, em busca 
de caminhos para a inclu-
são de jovens aprendizes 
e pessoas com defi ciên-
cia. O dia foi marcado pe-

las palavras inspiradoras 
de palestrantes e pensa-
dores que se destacam 
por suas ideias em prol 
de um mundo mais in-
clusivo, com respeito às 
diferenças entre os seres 
humanos.

Este ano o evento teve 
a presença ilustre do pro-
fessor, fi lósofo e escritor 

Mário Sérgio Cortella, 
que abordou os impactos 
dos valores e preconcei-
tos nas relações inter-
pessoais.

Houve ainda uma ofi -
cina temática e pales-
tra com escritor Sidnei 
Oliveira, que abordou o 
tema: “O que te move? 
Criando propósitos atra-

vés do protagonismo”. 
Durante a atividade, os 
participantes foram divi-
didos em grupos, em que 
discutiram aspectos que 
infl uenciam o trabalho 
de inclusão social.

Também foi destaque 
na programação a pa-
lestra de abertura com 
Álvaro Fernando, sobre 

protagonismo e inclu-
são social. Para encerrar 
o dia dedicado ao tema, 
um bate-papo sobre di-
versidade e inclusão com 
Reinaldo Bulgarelli, abor-
dando desafi os e possibi-
lidades para as coopera-
tivas.

Crédito da foto: Divul-
gação Sistema Ocesp

APA irá castrar cães e gatos dos 
condomínios Vida Nova I e II

Por Alexandre Rocha
Preocupada com o 

abandono de cães e gatos 
em Jaboticabal, a Asso-
ciação Protetora dos Ani-
mais – APA decidiu aten-
der aos moradores dos 
condomínios Vida Nova 
I e II, no Vale do Sol, que 
possuem cães e gatos. A 
castração dos animais 
será feita gratuitamente e 
tem como objetivos prin-
cipais evitar o abandono 
e a procriação indesejada.

Segundo a vice-pre-
sidente da APA, Valéria 
Barbieri, após a mudança 

Objetivo é evitar o abandono e a procriação indesejada
das famílias para os con-
domínios, vários animais 
acabaram sendo abando-
nados. O problema po-
deria não ter existido ou 
pelo menos amenizado se 
a associação tivesse sido 
acionada pela Prefeitura, 
garante Valéria. “A APA 
nunca foi convidada para 
participar de nenhuma 
reunião”, disse

Mesmo com recursos 
limitados e sem o repas-
se mensal da Prefeitura, 
a APA resolveu iniciar a 
castração dos animais, 
que evitará a procriação 

indesejada e dará mais 
tranquilidade para os mo-
radores. “Com o animal 
castrado, os hormônios 
desaceleram. Eles vão fi -
car mais calmos, não vai 
ter necessidade de fi car 
demarcando território, 
vão latir menos e, conse-
quentemente, vai evitar 
briga entre vizinhos”, ex-
plicou a vice-presidente.

Mais informações - O 
agendamento pode ser 
feito as quartas e quintas-
feiras no período da ma-
nhã, pelos telefones: (16) 
3209-7623 e 99735-0080.

Marcelinho Carioca participará de futebol 
solidário em Jaboticabal

Partida benefi cente arrecadará recursos para entidade do município
Por Alexandre Rocha
O ex-jogador de fute-

bol Marcelinho Carioca 
estará em Jaboticabal 
no dia 10 de dezem-
bro, sábado, para par-
ticipar de uma partida 
de futebol em prol da 
ONG (Organização não 
Governamental) SOS 
(Serviço de Obras So-
ciais). A partida está 
marcada para as 14h, 
no Campo do Canho-
teiro, no bairro Jardim 
das Rosas.

Marcelinho é um dos 
grandes craques que o 
futebol brasileiro já viu 
e sempre impressionou 
pela precisão com que 
batia na bola. Exímio 
cobrador de faltas, o 
“pé de anjo” foi revela-
do pelo Flamengo (RJ) e 
teve passagens por Se-
leção Brasileira, Santos 
(SP), Vasco da Gama (RJ) 

e clubes do exterior. Mas 
foi no Corinthians (SP) 
que Marcelinho Carioca 
fez história, tornando-
se um dos maiores ído-
los do clube.  

Para a partida com a 
presença do ex-jogador 
foram colocadas 100 ca-
misetas à venda, sendo 
que 40 delas, no valor 
de R$150, darão direito 
a jogar com o craque. 
As outras 60 camisetas, 
no valor de R$90, serão 
autografadas por Mar-
celinho e garantirão ao 
comprador lugar cativo 
para assistir ao jogo. 
Para aqueles que não 
quiserem adquirir a ca-
miseta personalizada, o 
ingresso para conferir 
de perto à partida está 
sendo vendido a R$25.

Menores de 12 anos 
e maiores de 60 anos 
não pagam ingres-

so. Estudantes pagam 
meia-entrada mediante 
apresentação de car-
teirinha. A ONG SOS é 
responsável pela or-
ganização do evento e 
todos os recursos arre-
cadados serão destina-
dos à manutenção dos 
seus projetos.

O presidente da ONG 
SOS, José Roberto de 
Simone, garante que a 
presença do ex-jogador 
em Jaboticabal será a 
grande oportunidade 
para os fãs do futebol 
verem o craque de per-
to. “O Marcelinho tem 
um histórico invejá-
vel dentro das quatro 
linhas e, sem dúvida, 
será um show a parte 
no campo do Jardim das 
Rosas. Contamos com a 
presença dos jabotica-
balenses, que, acima de 
tudo, gostam de futebol 

e entretenimento”, des-
tacou.

Para mais informa-
ções, entre em con-
tato pelos telefones: 

(16) 997792174 / 
997773416. Ou acesse o 
evento “Futebol Solidá-
rio com Marcelinho Ca-
rioca”, no Facebook.

Pontos de vendas 
Bar do Sapão, Posto do 
Fú, Clube do Stéfani, 
Pretto Cabeleireiro, Óti-
cas Carol e ONG SO
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OS CAMINHOS SE CRUZAM E DAÍ NASCE O MELHOR

são realizados. As vidas se-
guem caminhos repletos de 
esperanças, movidas pela 
fé e a caridade. Os trabalha-
dores são chamados, mas 
poucos são os escolhidos. 
A esperança nasce para nós 
encontrarmos a felicidade. A 
caminhada é longa, para en-
contrarmos a verdadeira, re-
pleta de lições da BOA NOVA, 
com ensinamentos voltados 
para a reencarnação, na vida 
do espírito, no além túmulo.                  

VIVEREMOS ETERNAMEN-
TE EM ESPÍRITO              

As vidas dos encarnados 
passam por sonhos e realida-
des. Tudo muda com as cami-
nhadas pelos séculos vividos, 
em busca de um crescimento.    

UM DIA SEREMOS FELIZES            
A felicidade se constrói, 

se conquista. Passamos por 
muitas encarnações, por pro-
vas e expiações, de planetas 
de várias evoluções, encar-
nando e desencarnando, pas-
sando por planos diferentes, 
material e espiritual, no cor-
po e no períspirito                   

A EVOLUÇÃO É LENTA, 
MAS PROGRESSIVA  

A EVOLUÇÃO é um cres-
cimento espiritual, que se 
consegue após um aperfei-
çoamento, dentro da refor-

As vidas caminham perdi-
das no tempo, na esperança 
de um mundo melhor. Tudo 
depende de nós, dentro do li-
vre arbítrio, tomamos nossas 
atitudes para seguirmos um 
caminho a curto ou a prazo.                

A necessidade nos obriga 
a estudarmos e adquirirmos 
uma cultura avançada e evo-
luída, se quisermos crescer 
espiritualmente.         

Somos eternos viajantes, 
que percorremos os plane-
tas, de acordo com a evolu-
ção. Somos trabalhadores em 
busca de trabalho, dentro da 
livre escolha de cada um.       

A CADA UM SERÁ DADO, 
SEGUNDO SUAS OBRAS             

Os tempos levam os tra-
balhos à custa de um esfor-
ço, com muita dedicação, 
acobertado pelas lições, em 
busca de evolução. Tudo 
progride, onde os sonhos 

ma íntima, adquirindo uma 
bagagem cultural através das 
reencarnações, acumulando 
créditos e passando de um 
grau para outro, dentro da 
hierarquia de valores,    

NA VIDA TUDO PASSA, 
ONDE O ESPÍRITO É ETERNO            

Caminhamos em busca da 
felicidade, sonhamos com 
os olhos do coração, pas-PEDACINHOS DE LUZ 

HELDER F. SIMURRO

“Só o Bom Pastor é capaz 
de arrebatar novamente 
as ovelhas feridas.” Quan-
do Jesus fala sobre o bom 
pastor, Ele não está se re-
ferindo a essa qualidade 
do seu coração bondoso, 

 Monsenhor Jonas Abib

A efi cácia no ministério de Jesus

É preciso 
evangelizar com 
e� cácia

samos pelas lembranças da 
saudade, acordamos com os 
pensamentos voltados para 
a alegria de sentir e poder 
imaginar, que tudo está pre-
sente, nada no passado, mas 
muito no futuro, eterno das 
vidas sucessivas             

A REENCARNAÇÃO É UMA 
LEI VINDA DE DEUS. UMA 
FORÇA.     

mas à efi cácia do pastor 
em seu ofício. A expressão 
“bom pastor”, aqui, está 
na mesma linha de “bom 
mecânico”, “boa cozinhei-
ra”. É aquele que é “bom” 
no que faz, que faz com 
qualidade e efi cácia. Onde 
está a efi cácia de Jesus? Os 
evangelhos atestam com 
clareza: Jesus partiu do 
Jordão, onde foi batizado, 
“cheio do Espírito Santo”. 
Ele foi às cidades e aldeias, 
cheio do Espírito. Ele pre-
gou, curou e converteu, 
porque é “cheio do Espírito 
Santo”. Ele tudo faz movi-
do pelo Paráclito. Aí está a 
razão da efi cácia do Senhor 
e também a raiz da nossa 
efi cácia. Só seremos efi ca-
zes, só seremos “bons pas-
tores”, se formos homens e 
mulheres cheios do Espíri-
to Santo. Seu irmão,

Cooperação para não concentrar!

DA POBREZA AO ROMANÉE CONTI

O cooperativismo é um 
modelo de desenvolvimen-
to econômico e de bem-es-
tar social com uma enorme 
contribuição para o fortale-
cimento da agricultura bra-
sileira. O modelo criado na 
Inglaterra em 1844, congre-
ga hoje 2,6 milhões de co-
operativas distribuídas em 
100 países, reúne mais de 
um bilhão de pessoas e gera 
mais de 250 milhões empre-
gos, conforme dados da Or-
ganização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB).

Pautada pelos princípios 
da honestidade, solidarieda-
de, equidade e transparên-
cia, essas organizações têm 
ampliado as possibilidades 
dos pequenos agricultores 
familiares, que respondem 
por mais de 80% da produ-
ção agrícola paulista e têm 
condições de ampliar sua 

Em 5 de outubro de 2002, 
véspera do primeiro tur-
no da eleição presidencial, 
Lula, Duda Mendonça, An-
tônio Palocci e mais dúzia 
e meia de companheiros 
cujos nomes não fi caram 
registrados para a história 
jantaram na Antica Osteria 
Dell’Agnolo, em Ipanema. 
Nas libações do encontro, 
com mesuras que supera-
vam, de longe, as prestadas 
ao candidato, Duda ofere-
ceu a Lula uma garrafa do 
vinho Romanée Conti. A 
primorosa dádiva, à época, 
teve seu preço estimado em 
R$ 6 mil. 

A notícia correu o Brasil. 
Remover uma rolha de Ro-
manée Conti era e continua 
sendo gesto de suntuosida-
de. Coisa para milionários 
de hábitos espalhafatosos, 

população brasileira a im-
portância deste movimento 
que garante desenvolvimen-
to sustentável.

Também organizados por 
meio do associativismo, 
os produtores encontram 
maior representatividade 
e condições para defender 
os seus interesses por uma 
agricultura mais rica para 
todos.

Com o Projeto de Desen-
volvimento Rural Sustentá-
vel – Microbacias II – Aces-
so ao Mercado, o Governo 
do Estado de São Paulo, por 
meio das Secretarias de Agri-
cultura e Abastecimento e de 
Meio Ambiente, tem apoiado 
o fortalecimento das orga-
nizações associativistas e 
cooperativistas, porque pos-
sibilita a aquisição de equi-
pamentos, a formalização e 
a estruturação para acessar 
o mercado e o aumento na 
geração de produtividade, 
renda e empregos no cam-
po. As transformações eco-
nômica, social e ambiental 
são valores ligados a esse 
projeto, que já mudou a re-
alidade de mais de seis mil 
agricultores familiares pau-
listas, muitos dos quais tive 
a oportunidade de conhecer 
pessoalmente.

Pelo programa, o gover-
no paulista subvenciona 
até 70% do valor total dos 
projetos que contemplam 

senso de justiça. Um míni-
mo conhecimento de Histó-
ria mostra o elevado padrão 
de vida que a nomenklatura 
dos países do Leste Europeu 
se atribuía, em total discor-
dância com a escassez im-
posta ao restante da popu-
lação. Quem vai a Cuba logo 
ouve falar dos que “tienem 
la heladera rellena” (gela-
deira cheia), ou seja, dos 
que gozam os privilégios de 
consumo concedidos à alta 
burocracia partidária, longe 
das restrições determinadas 
pela libreta (de racionamen-
to). 

Com isso não quero dizer 
que não existam, na esquer-
da, pessoas sinceramente 
preocupadas com questões 
sociais e que vivam segun-
do os valores que procla-
mam em seu discurso. Mas 

renda e obter maior qualida-
de de vida ao unirem esfor-
ços pelo bem comum.

Sou um grande entusias-
ta deste modelo, com o qual 
tenho convívio desde mi-
nha infância e que infl uen-
ciou minha atuação política. 
Como deputado estadual, 
de 1986 a 2006, presidi a 
Frente Parlamentar do Coo-
perativismo na Assembleia 
Legislativa e fui autor da lei 
de incentivo ao Cooperati-
vismo no Estado (n° 12.226), 
sancionada pelo governador 
Geraldo Alckmin em 2006. 
Além de exercer um forte 
trabalho em prol desse seg-
mento econômico, no senti-
do de desenvolvê-lo, já que 
os princípios que o norteiam 
são extremamente positivos 
e permitem não somente o 
crescimento econômico, mas 
também o social de todos os 
envolvidos.

Como integrante da Fren-
te Parlamentar do Cooperati-
vismo (Frencoop) da Câmara 
dos Deputados, temos tra-
balhado animadamente pela 
regulamentação do adequa-
do tratamento tributário ao 
ato cooperativo e a reforma 
da lei geral das cooperati-
vas, pois a normativa atual 
é de 1971, e com 45 anos, 
já não refl ete a realidade do 
Brasil e do mundo. Nossa 
ação também é no sentido 
de levar ao conhecimento da 

dados a excentricidades. 
Políticos, em parte alguma 
do mundo, bebem de certas 
marcas, ainda que possam 
pagar por elas pois expres-
sam um nível de consumo 
desalinhado dos padrões da 
sociedade com a qual pro-
curam se identifi car. O fato 
se tornou tão notório que o 
dono do restaurante criou 
uma espécie de memorial 
onde, em estojo de madei-
ra, a famosa garrafa fi cou 
entronizada, com a inscri-
ção “Lula lá 05/10”, até ser 
roubada, em 2009, durante 
incursão noturna de um la-
rápio.

Nunca me pareceu con-
vincente o discurso que 
procura escriturar, como 
bem das esquerdas, a sen-
sibilidade face às carências 
alheias, a austeridade e o 

investimento coletivo, de 
associação ou cooperativa, 
voltada para o mercado. Para 
facilitar ainda mais, a con-
trapartida das organizações 
pode ser paga pelo Fundo 
de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap), por meio do 
Banco do Brasil. Um grande 
incentivo às organizações 
que querem crescer e contri-
buir ainda mais para a agro-
pecuária no Estado.

Desde sua criação, em 
2011, até novembro de 
2016, o Microbacias II be-
nefi ciou 295 organizações 
com a execução de 358 pro-
jetos, sendo 180 associa-
ções, com 215 projetos e 86 
cooperativas, com 109 pro-
jetos, além de comunidades 
tradicionais. O projeto, que 
se encerra em setembro de 
2017, representa um inves-
timento de US$ 130 milhões 
do Banco Mundial (US$ 78 
milhões) e do Estado (US$ 
52 milhões).

Os empreendimentos 
apoiados pelo Microbacias II 
trazem uma nova perspecti-
va ao agricultor familiar, que 
pode competir nos mercados 
formais. É um projeto eman-
cipador, pois esse protago-
nismo nunca seria alcançado 
pelos canais convencionais 
de comercialização, nos 
quais o pequeno produtor 
participa, exclusivamente, 
na condição de subordina-

recuso totalmente a tese de 
que esses mesmos valores 
não sejam igualmente as-
sumidos e praticados por 
pessoas de outras correntes 
ideológicas, ou mesmo sem 
ideologia alguma. Por outro 
lado, o caminho da maior 
prosperidade jamais passou 
pelos conceitos socialistas 
fundamentais  - estatismo, 
luta de classes, negação da 
propriedade privada, plani-
fi cação econômica. Por sa-
berem disso, esses radicais 
que andam por aí fazendo 
discurso contra a liberdade 
de mercado e contra as em-
presas privadas, não lutam 
para implantar suas ideias 
com o intuito de trabalhar 
no chão de alguma fábrica. 
Nem pensar! O que eles que-
rem é ganhar de presente a 
poltrona, o tapete e a adega 

do, alheio ao processo de 
produção.

E os benefícios vão além. 
Com a regularização for-
mal do negócio, o produtor 
passa a ter maior autono-
mia para acessar políticas 
de fi nanciamento e compras 
da agricultura familiar. A 
inserção em mercados tra-
dicionais em outro patamar 
também torna a condição de 
agricultor familiar um dife-
rencial do produto, com a 
certifi cação pelo selo de pro-
duto da agricultura familiar 
e fair-trade (comércio justo).

A ação, empreendida pela 
Coordenadoria de Assistên-
cia Técnica Integral (Cati), da 
Pasta Estadual, tem realmen-
te mudado a vida das pesso-
as ligadas às cooperativas 
e associações, pois eleva a 
autoestima do agricultor, di-
minui o desemprego, evita 
o êxodo rural e possibilita a 
continuidade das atividades 
no campo, com a permanên-
cia dos jovens sucessores.

O apoio a esses mode-
los de organização também 
ocorre por meio do traba-
lho do Instituto de Coope-
rativismo e Associativismo 
(ICA), da Secretaria, que 
busca disseminar os concei-
tos de gestão efi ciente des-
sas organizações. Primeiro 
órgão ofi cial da América do 
Sul criado com a fi nalidade 
de cuidar exclusivamente de 

do patrão. Ou, mais régio 
e mais adequado a tempos 
bicudos, a diretoria de uma 
estatal ou fundo de pensão.

Os anos seguintes vieram 
mostrar o espantoso surto 
de enriquecimento pessoal 
que acometeu grande parte 
da elite governante do país, 
hoje às voltas com a Justiça 
e à beira de um ataque de 
nervos. Os primeiros sin-
tomas de que voraz orga-
nização criminosa se apro-
ximava do poder, contudo, 
foram emitidos já naqueles 
primeiros momentos em 
que começou a faltar, aos 
vitoriosos, a virtude da mo-
deração. Eles enriqueceram 
e o Brasil quebrou.

O poder é um vinho peri-
goso. Retirada a rolha pode 
trazer à tona verdades in-
confessáveis. 

PREÇO!

Tudo na vida tem um pre-
ço, é por isso que devemos 
tomar muito cuidado ao em-
penhamos a nossa palavra, 
porque não poderemos voltar 
atrás. Pense bem, antes de as-

tudo, mas quando ele viu que 
Jesus só falava do Reino de 
Deus e como seria maravilho-
so desfrutar de todas as coisas 
boas que Deus havia prepara-
do para aqueles que cressem 
Nele, Judas deixou satanás 
encher o seu coração de ódio 
e soberba, não pensou duas 
vezes e foi correndo procurar 
os principais dos sacerdotes e 
os escribas. Estes ofereceram 
trinta moedas de prata pela 
vida do Senhor Jesus. Isso en-
cheu os olhos de Judas, mas 
endureceu o seu coração. Ele 
procurava uma oportunidade 
para entregar Jesus, e achou. 
Quando Jesus estava no Mon-

sumir qualquer compromisso 
ou de fazer algum negócio. 
Muitos estão vivendo na mi-
séria porque tomaram a de-
cisão errada, pensando que 
estavam fazem um bom negó-
cio, e depois descobriram que 
foram enganados, mas já era 
tarde demais, para desfazer. 
Isso aconteceu com um dos 
discípulos do Senhor Jesus, 
chamado Judas Iscariotes. Ele 
não entendeu qual era a mis-
são de Jesus aqui na terra, por 
isso ele vivia chateado e bem 
longe de todos. Ele era ganan-
cioso e roubava dinheiro das 
ofertas do Mestre. Ele pensava 
que Jesus seria Rei, tentou de 

te das Oliveiras, Judas com 
um grupo de soldados apa-
receram e Judas beijou Jesus. 
Eles agarram Jesus e o levam 
para o tribunal. Alí foi horrí-
vel. Judas vendo tudo aquilo 
acontecer, fi cou desesperado, 
porque ele não imaginava que 
eles iriam fazer tanta maldade 
com Jesus. Judas se arrepen-
deu e foi devolver o dinheiro, 
pedindo misericórdia, mas 
eles não aceitaram, já era mui-
to tarde. Infelizmente Judas 
não podia fazer mais nada 
por Jesus. Ele saiu correndo 
dali, antes jogou as moedas 
para eles e fugiu (Mateus 27). 
O preço que Judas pagou foi 

muito alto, mas se ele tivesse 
buscado a Deus, a sua histó-
ria teria sido diferente. Não 
faça como ele, não importa o 
quão longe você foi e quan-
tos caminhos errados você 
pegou. Peça ajuda ao Senhor 
Jesus. Ele é manso e humilde 
de coração,  sua bondade e 
o seu amor estarão sempre à 
sua inteira disposição. Nunca 
será tarde para aqueles que 
buscam ajuda do Altíssimo. 
E quando você for fazer qual-
quer coisa, comprar, vender 
ou ajudar alguém, etc, peça 
a direção de Deus. Não seja 
precipitado, nem fi que deses-
perado, porque você poderá 

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

pagar um preço muito alto. 
É melhor comer alface com 
cebola em paz, do que co-
mer um bom banquete com 
lágrimas. Medite na Palavra 
de Deus todos os dias. Ele vai 
falar muito ao seu coração e 
como você deve agir em todos 
os sentidos. Ele guiará os seus 
passos para a vitória. Esta é 
a minha oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. Ouça o nos-
so programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na GA-
ZETAFM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.com                         

cooperativismo, o instituto 
atualmente orienta e pres-
ta assessoria e consultoria 
a grupos interessados em 
se organizar ou às coopera-
tivas e associações já cons-
tituídas, principalmente na 
área rural.

Outra ação do instituto 
visa incentivar a adesão dos 
agricultores familiares aos 
processos de licitação de 
compras pela administra-
ção pública pelos Programas 
Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae) e Paulista da 
Agricultura de Interesse So-
cial (Ppais). De acordo com 
o ICA, 456 organizações, 
sendo 132 cooperativas e 
324 associações têm a De-
claração de Aptidão ao Pro-
naf (DAP Jurídica), num uni-
verso aproximado de 84 mil 
produtores familiares com 
DAP – Física no Estado de 
São Paulo. 

As organizações que vi-
sam o bem-estar coletivo 
são o caminho para o fomen-
to da agropecuária paulista 
e nacional. É preciso desen-
volver esse movimento, bus-
car novos mecanismos para 
o seu fortalecimento e disse-
minar cada vez mais as suas 
virtudes!

Arnaldo Jardim - Deputa-
do Federal licenciado, atu-
al secretário de Agricultu-
ra e Abastecimento de São 
Paulo.  

* Percival Puggina (71), 
membro da Academia Rio-
Grandense de Letras, é ar-
quiteto, empresário e es-
critor e titular do site www.
puggina.org, colunista de 
Zero Hora e de dezenas de 
jornais e sites no país. Autor 
de Crônicas contra o totali-
tarismo; Cuba, a tragédia da 
utopia; Pombas e Gaviões; A 
tomada do Brasil. integrante 
do grupo Pensar+.

A EKOBHIO Tecnologia Ltda, torna público que requereu atra-
vés de Kenji Cláudio Augusto Senô, CPF 100559108-31, a Licença 
de Prévia  para Fabricação de Adubos e Fertilizantes Organo-Mi-
nerais, sito na Avenida Jaime Ribeiro, nº 319, Box4, Bloco B, Vila 
Industrial, CEP 14.883-125, Jaboticabal, SP.

COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, torna 
Público que Requereu da CETESB, a Licença Prévia e Licença 
de Instalação para Ampliação para Fabricação de Amendoim Des-
cascado, sito à RODOVIA SP - 333, KM 121 + 750M, JARDIM 
GUANABARA - JABOTICABAL/SP.
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13º Campeonato Internacional de Kung Fu e Boxe Chinês
Aconteceu nos dias 

19 e 20 de Novembro 
na cidade de São Paulo 
o 13º Campeonato In-
ternacional de Kung Fu 
e Boxe Chinês. O even-
to contou com a pre-
sença de vários países 
como Argentina, Chile, 
Paraguai, Colômbia, 
Uruguai, Estados Uni-
dos, Azerbaijão, Ar-
mênia e 1430 atletas. 
Jaboticabal foi mui-
to bem representada 
pela equipe GUARDIA 
TOP TEAM liderada 
pelo professor VAL-
MIR GUARDIA que le-
vou uma equipe de 19 
atletas, que trouxeram 
para nossa cidade 24 
medalhas, sendo elas: 
10 medalhas de ouro, 
11 medalhas de prata 
e  3 medalhas de bron-
ze. A equipe foi com-
posta pelos seguintes 
atletas: BRUCE GUAR-
DIA – Campeão Armas 

Curtas e Campeão Tao 
Luns; RAYAN GUARDIA 
- Campeão Armas Du-
plas e Vice Campeão 
Tao Luns; SANDRA 
GUARDIA  - terceira co-
locada Armas Curtas e 
quarta colocada Tao 
Luns; MARIA EDUARDA 
GUARDIA -  Vice Cam-
peã Tao Luns; RAFAE-
LA SANTOS  - Campeã 
Combate e Campeã Tao 
Luns; HELOISA SANTA-
NA - Campeã Combate; 
MARCELA NERY - Ter-
ceira Colocada Comba-
te; JOSÉ DA SILVA - Vice 
Campeão Combate; 
LUÍS NERY -  Campeão 
Combate; ROBSON DE 
PAULA - Vice Campeão 
Combate; LUÍS OCTA-
VIO OLIVEIRA -  Cam-
peão Combate; MURI-
LO CELICO - Terceiro 
Colocado Combate; 
KAROLINE OLIVEIRA 
PALUDO - Campeã Tao 
Luns; ALEXANDRE GÊ-

NERO - Vice Campeão 
Combate; THIAGO 
LIMA  - Campeão Com-
bate; LUCIANO ARAÚ-
JO - Vice Campeão 
Combate; ADÃO PRU-

DÊNCIO - Vice Cam-
peão Combate; RODRI-
GO RODRIGUES - Vice 
Campeão Combate; 
BRUNO MAGALHÃES - 
Vice Campeão Comba-

te.
O Professor VALMIR 

GUARDIA parabeniza   
todos seus atletas, que 
representaram nossa 
cidade com muita gar-

ra. 
A equipe GUARDIA 

TOP TEAM agradece 
a Prefeitura/Departa-
mento de Transporte e 
ao jornal A GAZETA.

Contribuição de Iluminação Pública deve ! car 
mais barata em Jaboticabal

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal aprovaram por 
unanimidade o Projeto 
de Lei Complementar 
nº 48/2016 que altera a 
base de cálculo da Con-
tribuição de Iluminação 
Pública (CIP) do municí-

pio. A matéria, que es-
tipula teto de R$ 10,00 
para as residências que 
consumir mais do que 
200KW/h e de R$ 20,00 
para comércio e indús-
tria com consumo maior 
de 500KW/h, foi dispen-
sada de 2ª discussão e 

votação e segue para 
sanção do prefeito mu-
nicipal. Os parlamenta-
res voltam a se reunir no 
dia 05 de dezembro.

Antes de ser aprova-
do, o projeto da CIP che-
gou a ser questionado 
por parlamentares sobre 

a falta de algumas infor-
mações que, suposta-
mente, poderiam baixar 
ainda mais os valores. 
Apesar da possibilidade 
de pedido de vista, os ve-
readores decidiram não 
tardar a votação, o que 
prolongaria a cobrança 
da tabela atual, que tem 
teto de R$ 200,00.

Além das outras seis 
proposições já previstas 
na Ordem do Dia (Proje-
to de Decreto Legislativo 
nº 89/2016, Projeto de 
Lei nº 541/2016, Proje-
to de Lei nº 545/2016, 
Projeto de Lei nº 
546/2016, Projeto de 
Lei nº 547/2016, Proje-
to de Lei nº 548/2016), 
foi incluído na pauta de 
votação o Projeto de Lei 
nº 539/2016, que es-
tabelece regras para a 
utilização do Brasão de 
Armas de Jaboticabal e 
proíbe a estilização ou 
alteração de cores, to-
nalidades ou forma do 

Brasão do Município e a 
utilização de qualquer 
tipo de símbolo, frases, 
mensagens, logomar-
ca, nomes, imagens ou 
qualquer outro meio de 
identifi cação partidária, 
pessoal ou particular 
de governo juntamente 
com o brasão. Todos os 
projetos foram aprova-
dos por unanimidade, 
dispensados de 2º vota-
ção, e seguem para san-
ção ou veto do prefeito 
municipal. 

De forma pacífi ca, ma-
nifestantes marcaram 
presença na galeria do 
Plenário empunhando 
cartazes. Na oportuni-
dade, a Procuradoria 
da Casa distribuiu uma 
nota esclarecendo ques-
tões sobre o projeto de 
iniciativa popular, que 
pede diminuição do re-
passe orçamentário ao 
Poder Legislativo e dos 
subsídios de vereadores, 
prefeito, vice-prefeito e 
secretários. A proposi-
ção segue na Comissão 
de Justiça e Redação.

Tribuna Livre – Utili-
zando o espaço da Tribu-
na Livre, Roseane Betioli 
Innocente apresentou 
informações sobre a 
nova diretoria do Centro 
Vicentino Educacional e 
Recreativo Nossa Senho-
ra Aparecida (CEVER), 
do qual foi empossada 
presidente. Roseane dis-
correu ainda sobre a im-
portância da instituição, 
bem como sobre equí-
vocos ocorridos junto 
à população sobre a de-
volução de recursos da 
Câmara Municipal para 
o Executivo, com indi-
cação de repasse para a 
entidade, e que acabou 
não sendo transferido 
ao CEVER pela prefei-
tura, uma vez que esta 
decisão cabe somente ao 

Executivo.
A íntegra da sessão or-

dinária está disponível 
no canal da WEBTV da 
Câmara de Jaboticabal.

Confi ra o que foi vota-
do e aprovado na segun-
da-feira (21/11):

Projeto de Lei Comple-
mentar nº48/2016 – al-
tera a Tabela da base de 
cálculo da Contribuição 
de Iluminação Pública 
(CIP), disposta no anexo 
único da Lei Comple-
mentar nº155, de 12 de 
dezembro de 2014;

Projeto de Decreto 
Legislativo nº 89/2016 
– outorga Diploma de 
Honra ao Mérito ao Gru-
po São Francisco; 

Projeto de Lei nº 
541/2016 – autoriza o 
Poder Executivo a alie-
nar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Parque 
1º de Maio, à Maria An-
tonia dos Santos Luiz e 
Nelson Luiz;

Projetos de Lei nº 
545/2016 – denomina a 
Rua 01 do “Residencial 
Romana” de José Mendes 
Baptista;

Projeto de Lei nº 
546/2016 – denomina a 
Rua 03 do “Residencial 
Romana” de Dr. Nelson 
John de Biagi;

Projeto de Lei nº 
547/2016 – denomina a 
Rua 02 do “Residencial 
Romana” de Dario Miran-
da, respectivamente; 

Projeto de Lei nº 
548/2016 – declara de 
utilidade pública a Asso-
ciação Cultural de Arte-
sãos e Artistas (ACAART) 
“Odetto Guersoni”.

Projeto de Lei nº 
539/2016 – dispõe so-
bre os símbolos do Mu-
nicípio de Jaboticabal, 
de modo a estabelecer 
regras para a utilização 
do Brasão de Armas de 
Jaboticabal.

Thomazinho Produções Digitais está em atividade.

Contato:  (16) 9.9790-5131
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A equipe GUARDIA 
TOP TEAM agradece 
a Prefeitura/Departa-
mento de Transporte e 

OXIQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA., torna público que re-
cebeu da CETESB a Licença Operação Nº 52002036, válida até 
18/11/2018, para Defensivos Agrícolas, n.e., fabricação de, sito à 
Rua Minervino de Campos Pedroso, Nº 13, Parque Industrial Car-
los Tonanni  -  Jaboticabal/SP.

PITANGUEIRAS AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, torna público 
que recebeu da CETESB a Licença Prévia nº 52000460 e requereu 
a Licença de Instalação para Fabricação de Açúcar e Álcool, sito à 
Fazenda Santa Rita, Zona Rural - Pitangueiras/SP.

ÓTIMA OPORTUNIDADE!
VENDE-SE DVDs E BLURAY

2.000 DVDs variados seminovos na faixa de R$ 10,00.
800 BLURAY variados seminovos a R$ 15,00

Contato: Vieira (16) 3202-3133

 
 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 

 

   Edital de convocação dos proprietários rurais associados deste 
Sindicato Rural de Jaboticabal, quites com a tesouraria e em pleno gozo de seus 
direitos, na sede deste Sindicato, sito na Rua Castro Alves, nº 911 - Centro, nesta 
cidade e comarca de Jaboticabal/SP, para participarem da Assembléia Geral 
Ordinária a ser realizada dia 30/11/2016, às 08:00 horas em primeira convocação com 
o número de associados estabelecido pelo Estatuto Social e, não havendo número 
suficiente para a instalação da Assembléia, será realizada às 09:00 horas em 
segunda convocação com o número de associados determinado pelo Estatuto Social, 
dando plenos poderes à Diretoria deste Sindicato para deliberarem sobre a leitura, 
discussão e aprovação dos seguintes itens: 
 
   1º)  Leitura, discussão e votação da Ata da Assembléia anterior;  
   2º)  Leitura, discussão e votação da Proposta Orçamentária para 
o ano de 2017 com o parecer do Conselho Fiscal.  
 
    Jaboticabal, 14 de novembro de 2016.  

 
        Ismael Perina Junior 
                         Presidente 
 

SAMUEL ALEXANDRE DE SOUZA ME, torna público que 
RECEBEU DA CETESB A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO NÚMERO 5200200, VÁLIDA ATÉ 31/08/2020  - 
REFERENTE À FABRICAÇÃO DE BALCÕES DE MADEI-
RAS SEM INSTALAÇÃO FRIGORÍFICA, sito à RUA DOS 
EXPEDICIONÁRIOS, Nº 178 - CENTRO - MUNICÍPIO DE 
JABOTICABAL /SP.

L. Lopes Comércio de Peças e Usinagem Ltda. Torna público 
que requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação 
para Serviços de Usinagem, Torno e Solda sito à Rua Japão nº 508, 
Jaboticabal/SP.

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 166,71 M2 - MONTE ALTO - SP
Monte Alto - SP. Jd. Novo Paraíso. Rua da Acácias, 883 (lt. 03 da qd. D). Casa. Áreas totais: terr. 488,25m² 
e constr. 166,71m². Matr. 12.177 do RI local. Obs.: Ocupada. (AF). Lance mínimo: R$ 138.000,00 (somente 
à vista). Tel.: (11) 2464-6464 - Mariana Lauro Sodré Santoro Batochio - Leiloeira Oficial JUCESP nº 641

LEILÃO ON-LINE 
Dia 16 de dezembro de 2016, às 13 horas 

À VISTA COM 10% DE DESCONTO MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO LEILOEIRO
Para mais informações acesse os sites - www.bradesco.com.br e www.sodresantoro.com.br 

STEEL LION COMÉRCIO DE METAIS LTDA-ME, torna 
público que recebeu  da CETESB concomitantemente as Licen-
ças Prévia e de Instalação nº 52000589 e requereu a Licença de 
Operação  para Serviços de Jateamento de Granalhas,  sito à  Rua 
Caetano Boarini nº 90, Parque Industrial Bruno Verardino – Jabo-
ticabal - SP.

A empresa BEDIM REPRESENTAÇÕES S/S LTDA., situada 
à Rua Dr. Mário de Campos, 1401 - casa 02 – Jardim São Marcos 
I, Jaboticabal-SP – CNPJ. 19.862.088/0001-89, estará arquivando 
seu Distrato Social assinado em 22/07/2016 no Cartório da cidade 
de Jaboticabal/SP.

EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA: na Vara do Juizado Especial Cível, 
Criminal e Fazenda da Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo. O DOUTOR 
JORGE LUIS GALVÃO, M.M. Juiz de Direito e Corregedor  da Vara do Juizado 
Especial Cível, Criminal e Fazenda da Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
etc, F A Z S A B E R a todos os serventuários e demais interessados que o presente 
virem ou dele conhecimento tiverem, que designou Correição Ordinária na 1ª Vara 
do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda da Comarca de Jaboticabal/SP., 
a iniciar-se no dia  01 de Dezembro do corrente exercício, às 10:00 horas, a qual 
obedecera  o seguinte critério. A data acima poderá sofrer alteração de um (1) dia, 
tendo-se em vista a complexidade dos serviços. Todos os serviços deverão estar 
devidamente preparados, obedecendo-se os seguintes critérios, quanto ao ofício de 
Justiça: 1) - Serão relacionados os feitos que estejam fora do Cartório, historiando-se 
os motivos; 2) - Serão relacionados os mandados em poder dos Ofi ciais de Justiça, 
antes do dia marcado para a Correição; 3) - Serão relacionados os autos que estejam 
em poder dos Advogados, Peritos, Contadores, etc. 4) - Os processos serão colo-
cados por ordem de ano e número, respeitada a divisão setorial do serviço. FAZ  
SABER, outrossim, que durante os trabalhos recebera  partes, advogados e demais 
interessados para as reclamações que por ventura queiram fazer. Para os trabalhos 
correcionais fi cam convocados o Senhor Escrivão do Cartório da Corregedoria Per-
manente e mais um Escrevente por ele designado. E, para que chegue ao conheci-
mento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  afi xado no local de costume e publicado pela imprensa, na forma da Lei. Dado 
e passado nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 24 de 
novembro de 2016. Eu, Jarbas Homem Junior, Escrivão Judicial, que digitei e subs-
crevi. JORGE LUIS GALVÃO - Juíz de Direito.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A CARLA 
APARECIDA ALVARENGA DA COSTA

(Prenotação 152.683, de 13/10/2016)

               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(016)3202-3015.

                       FAZ SABER a Carla Aparecida Alvarenga da Costa, RG nº 23.234.512-0-SSP/SP, 
CPF nº 126.846.838/08, brasileira, divorciada, trabalhadora de serviço de tratamento de beleza, 
residente e domiciliada nesta cidade, na Rua João Trevizoli, número 71, Jardim Paulista, que nos 
termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômica Federal, credora 
fi duciária do contrato de fi nanciamento imobiliário nº 144440012704, garantido pela alienação 
fi duciária, registrada sob nº 12 na matrícula nº 19.150, que grava o imóvel situado na Rua João 
Trevizoli, número 71, Jardim Paulista, vem lhe notifi car para cumprimento das obrigações con-
tratuais principais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, apurado pela credora até o dia 10/10/2016, no valor total de 
R$11.581,37 (onze mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), sujeito à atuali-
zação monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação.

                       Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADA 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 débito acima mencionado e mais o valor de R$178,46 (cento e setenta e 
oito reais e quarenta e seis centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cada de que o não cumprimento da obriga-
ção no prazo estipulado garante à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, 
perde V.Sª. a propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal.

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

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

A SORRISO MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONS-
TRUÇÃO Ltda, Torna Público que requereu na CETESB a Licen-
ça Prévia para a Atividade de Extração Mineral de Areia e Casca-
lho - sito ao sítio Barreiro - Zona Rural - Município de Barrinha/
SP CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 127, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016  - CONCEDE 

20 (vinte) dias de Licença Prêmio, em gozo referente ao período 

aquisitivo de 01/07/2007 a 30/06/2012, ao servidor MAURO IVO 

ASSINE.

A Vivo informa que devido a descarga elétrica na rede de cabo metálico da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Taiuva tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 22/11/2016 das 12h50 às 11h51 do dia 23/11/2016. Assim que houve a 

ocorrência a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram o lance 

de cabo danificado.

Comunicado

JABUKA ATLÉTICO CLUBE
CNPJ Nº 49.162.993/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados, nos termos do artigo 30, item 1º dos Esta-
tutos Sociais, todos os sócios proprietários, patronos e patrimo-
niais do JABUKA ATLÉTICO CLUBE em pleno gozo de seus 
direitos, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se re-
alizará no dia 11 de Dezembro de 2.016, domingo, em primeira 
convocação com início às 09:00 horas e término às 17:00 horas.

Em caso de não comparecimento de número legal de asso-
ciados em primeira convocação, fi ca designado o dia 16 de 
Dezembro de 2016, com início às 20:00 horas e seu término às 
22:00 horas, em segunda convocação com qualquer número de 
sócios, de acordo com o Artigo 32º, parágrafo 2º, para eleger a 
Diretoria Executiva, a Comissão Fiscal e o Conselho Deliberati-
vo, com seus membros titulares e seus suplentes, para o biênio 
2017/2018, bem como as Alterações do Estatuto conforme Artigo 
31, Item IV.

Jaboticabal, 22 de Novembro de 2016

a.) - A DIRETORIA 

DOAÇÕES À 
ASSOCIAÇÃO 

ANTI-ALCOÓLICA
As fortes e recentes chuvas, das últimas se-

manas, provocou inúmeros estragos na cons-
trução, inclusive nos telhados que desabaram. 
Aconteceu durante a madrugada, não havendo 
nenhum ferido, somente estragos materiais de 
grande monta para a Associação Anti-Alcoóli-
ca. Não tendo renda própria para sua manuten-
ção, a diretoria solicita apoio e ajuda fi nanceira 
na compra de materiais e mão de obra, para a 
reconstrução de diversos departamentos. Qual-
quer ajuda, pode ser depositada na conta nú-
mero 193.514-3 (Banco Santander). Maiores 
informações com LUIZ CARLOS REVORE-
DO na banca de jornais e revistaria A PATO-
TA, na Avenida Pintos/Jaboticabal/SP.

 PROFESSOR BENÊ

CIDADANIA

É a vivência de nos-
sas responsabilidades, 
combatendo as injusti-
ças, as desigualdades 
sociais, a cultura da 
morte, a mentalidade 
do “se Deus quiser”. Te-
mos uma missão essen-
cial de vida: denúncia 
contra o erro, indicando 
porém qual é o caminho 
justo: questionando va-

lores e crenças que es-
cravizam. As verdades 
divinas são estas: não 
há distinção de raça, 
de cor, de sexo, de ida-
de, de cultura, de po-
sição econômica. Deus 
não privilegia raça, cor, 
sexo, idade, cultura, ri-
queza ou pobreza. A 
dignidade humana é 
um tesouro que deve 
ser preservado. Todos 
somos chamados à con-
dição de “profetas”, que 
lutam contra tudo que 
escraviza o “ser huma-
no”, criado à imagem e 
semelhança divina. Re-
ligião, política, devem 
nos aproximar da vida 
divina. Que a fraterni-
dade, geradora da uni-
dade, seja abundante 
entre todos nós.
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Hori anuncia oito secretários para 2017

Por Alexandre Rocha
O prefeito eleito de 

Jaboticabal, José Carlos 
Hori (PPS), anunciou na 
manhã de segunda-fei-
ra (21) os secretários 
que tomarão posse em 
1º de janeiro de 2017. 
Dos oito nomeados, 
metade é funcioná-
rio de carreira da pre-
feitura. Para que haja 
economia, alguns dos 
escolhidos assinarão 
interinamente por ou-
tras secretarias.

Dos nomes apresen-
tados, quatro estréiam 
na função: José Carlos 
Abreu (Obras e interino 
de Agricultura e Abas-
tecimento), Adilson 
Martins (Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer) e 
os funcionários públi-
cos Leonardo Latorre 
Matsushita (Negócios 
Jurídicos) e Ângela Na-
zário (Finanças).

Outros quatro já são 
conhecidos por ocupa-
rem cargos importan-
tes em outras gestões. 
A funcionária de carrei-
ra Elivaine Silva, nome-
ada Superintendente 
do SEPREM e Secretária 
Interina da Assistência 
Social, é Secretária de 
Fazenda do governo 
atual. O mesmo serve 

para o também funcio-
nário público André 
Nozaki, que foi escolhi-
do para ser Secretário 
de Saúde. Atualmente 
ele é Secretário de Pla-
nejamento. Em janeiro, 
a Pasta fi cará a cargo 
de Paulo César Polachi-
ni, que já foi diretor e 
presidente do SAAEJ. 
O engenheiro agrôno-
mo Welington de Caia-
do Castro, conhecido 

por atuar na gestão de 
Dayton Aleixo de Souza 
e de Hori, foi escolhido 
como Secretário de Go-
verno e Secretário Inte-
rino de Administração, 
em 2017.

A coletiva de impren-
sa foi realizada na As-
sociação Comercial, In-
dustrial e Agronegócio 
de Jaboticabal – ACIA-
JA. Ao lado do vice-
prefeito eleito Vitório 

de Simoni e a primeira 
dama Adriana, Hori fez 
questão de ressaltar a 
confi ança que tem nos 
escolhidos e destacar 
a importância dos fun-
cionários de carreira 
em sua gestão. 

“É um grupo muito 
coeso, determinado. 
Vocês viram também a 
presença do funciona-
lismo público, que me-
rece ser reconhecido e 

ter essa oportunidade. 
Todos os funcionários 
de carreira que estão 
aqui são comprometi-
dos e tem uma desen-
voltura profi ssional 
muito grande”, disse 
Hori.

Na ocasião, Hori vol-
tou a falar sobre a preo-
cupação com a situação 
fi nanceira da Prefeitura. 
Com um drástico corte 
de gastos com assesso-

res e alugueis e aumen-
to de arrecadação pú-
blica, ele acredita que 
será possível começar 
a reequilibrar as contas 
e passar a enxergar dias 
melhores para Jabotica-
bal.

O prefeito eleito pre-
tende anunciar nos 
próximos dias o presi-
dente do SAAEJ.

Confi ra  abaixo mais 
sobre os escolhidos.

Metade dos escolhidos é funcionário de carreira

Secretário de Obras e Secretário Interino 
de Agricultura e Abastecimento

José Carlos Abreu

- Empresário;
- Consultor nas áreas: Comercial, Marketing 

e Administrativa;
- Experiência em Gestão Pessoal;
- Experiência em Controles Operacionais.

Secretário de Planejamento e Secretário 
Interino de Indústria e Comércio

Paulo César Polachini

- Contabilista;
- Empresário;
- Técnico em Processamento de Dados;
- Consultor Financeiro e Administrativo;
- Foi Diretor e Presidente do SAAEJ.

Secretário de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer

Adilson Martins

- Foi Assessor Jurídico; 
- Foi Analista de Projetos;
- Atual Assessor Público Jurídico.

Superintendente do SEPREM e Secre-
tária Interina da Assistência Social

Elivaine Almeida Silva

- Funcionária Pública de 2005;
- Administradora no Setor de Tesouraria;
- Chefe do Setor de Administração Finan-

ceira;
- Atual Secretária da Fazenda

Secretário de Negócios Jurídicos

Leonardo Latorre Matsushita

- Funcionário Público desde 2006;
- Foi Chefe de Gabinete da Secretaria de Ad-
ministração;
- Foi Superintendente do SEPREM;
- Foi Secretário Interino de Administração;
- É o atual Procurador Municipal

Secretário de Governo e Secretário 
Interino de Administração

Welington de Caiado Castro

- Engenheiro Agrônomo;
- Empresário;
- Foi Secretário de Educação e Cultura;
- Foi Autoridade de Trânsito;
- Foi Secretário Interino de Saúde;
- Foi Secretário de Obras.

Secretária de Finanças

Angela Nazario

- Funcionária Pública desde 1993;
- Foi Chefe de Prestações de Contas;
- É a atual Diretora de Gestão Financeira

Secretário de Saúde

André Nozaki

- Funcionário público desde 2000;
- Foi diretor de Recursos Humanos;
- Foi Secretário de Fazenda;
- Foi Secretário Interino de Obras;
- Atualmente é Secretário de Planejamento.
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Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Autores: Bala de 
Prata e Fabiana A. F. 
Fumincelli.

Ô mulher, como 
você acha que eu es-
tou sem você. Eu era, 
um homem apaixona-
do, vivia alucinado, 
agora você nem me dá 
um alô. Deixou dentro 
do meu peito um co-
ração quebrado!!! Ooo 
vichii, vichii, vichee!!!

Unesp Jaboticabal coleta e recicla quase 10 mil esponjas
Dinheiro arrecadado é revertido para Lar Acolhedor São Vicente de Paulo

Unesp de Jaboticabal 
coleta e recicla quase 
10 mil esponjas que 
não teriam um destino 
correto. O time de co-
leta da universidade já 
mobilizou milhares de 
pessoas e possui 40 ur-
nas coletoras espalha-
das pela cidade, através 
de uma parceria com a 
TerraCycle, uma empre-
sa especializada em re-
síduos de dífi cil recicla-
bilidade. Todo dinheiro 
arrecadado com a reci-
clagem dessas esponjas 
será revertido para o 
Lar Acolhedor São Vi-
cente de Paulo.

Através de uma pu-
blicação no Facebook, a 
funcionária do CREBIO 
(Centro de Recursos 
Biológicos e Biologia 
Genônica) da Unesp, 
Renata Dozzi Tezza, co-
nheceu o Programa Na-
cional de Reciclagem de 
Esponjas Scotch-Brite 
(3M) em uma parceria 
com a empresa Ter-
raCycle. Ela acreditava 
que essas esponjas, se-
riam recicladas junta-
mente aos resíduos co-

muns, mas se enganou. 
Quando descartadas no 
lixo, elas são destina-
das à aterros sanitários 
ou processos de incine-
ramento, que acabam 
poluindo o meio am-
biente com a liberação 
de metano e outros ele-
mentos tóxicos.

Em março de 2015, 
Renata decidiu aderir ao 
programa de coleta de 
esponjas e começou a 
mobilizar pessoas pró-
ximas, como vizinhos, 
colegas de trabalho e 
alunos da universida-
de. A empresa júnior, 
Jabunesp Recicla, que 
tem como objetivo im-
plementar programas 
de reciclagem no câm-
pus de Jaboticabal, de-
cidiu colaborar com o 
time com a montagem 
de urnas coletoras para 
os resíduos, e então 
uma grande corrente 
de apoio foi surgindo. 
A Funep (Fundação de 
Apoio a Pesquisa, Ensi-
no e Extensão), que já 
faz a coleta de vários 
materiais na universi-
dade, colaborou com a 

criação de um site de 
divulgação do progra-
ma de reciclagem, do 
qual fi cou ativo durante 
um ano, e desenvolveu 
um folder informativo 
para as urnas coletoras 
de esponjas.

No começo, a partici-
pação nesse programa 
era restrito somente à 
faculdade, porém, com 
o seu sucesso e popu-
larização, ele foi aber-
to ao público em geral 
da cidade e hoje conta 
com 40 pontos públicos 
de coleta, sendo que a 
maioria deles partiu por 
conta própria da popu-
lação de uma forma or-
gânica. Cada um desses 
pontos fi ca responsável 
por levar os resíduos 
coletados até a univer-
sidade, para que o en-
vio para a TerraCycle 
seja feito. Para partici-
par desse programa e 
ajudar o time de Jaboti-
cabal a coletar mais es-
ponjas, confi ra os locais 
disponíveis no mapa a 
seguir:http://www.ter-
racycle.com.br/pt-BR/
brigades/brigada-de-
esponjas-scotch-brite-

ponto-publico-de
Após a coleta, esses 

resíduos são trans-
formados em maté-
ria-prima para outros 
produtos a partir da 
reciclagem. O lixo é 
coletado através do 
Programa Nacional de 
Reciclagem, que paga 
aproximadamente R$ 
0,02 por cada esponja. 
Todo o valor arrecada-
do é depois repassado 
para escolas ou insti-
tuições sem fi ns lucra-
tivos de todo o Brasil. 
O time da Unesp Jabo-
ticabal escolheu o Lar 
Acolhedor São Vicente 
de Paulo, um dos prin-
cipais asilos da cidade, 
que atende mais de 60 
idosos.

Publicado original-
mente em https://
c a s a d a s u s t e n t a b i -
l i d a d e . w o r d p r e s s .
c o m / 2 0 1 6 / 1 1 / 0 8 /
unesp-jaboticabal-co-
leta-e-recicla-quase-10-
mil-esponjas-que-nao-
teriam-um-destino-cor-
reto/

Mais informações
www.fb.com/briga-

daunespjaboticabal
A família PRÓ  PRÁTICA, nosso grande parceiro, fez uma árvore especial

Festival da Cultura Chinesa
A cultura chinesa é 

muito rica, pela escrita, 
pela música, gastrono-
mia e arte. Para conhe-
cer um pouco mais des-
sa cultura, a professora 
Minghui Hu e os alunos 
do curso de mandarim 
da Unesp de Jaboticabal 
irão realizar o “Festival 
da Cultura Chinesa”.

Serão realizadas 
apresentações, como 
músicas e danças típi-
cas do país, apresen-
tação de kungfu, entre 
outras mostras de in-

Evento será realizado pela professora Minghui Hu e pelos alunos da Unesp de Jaboticabal
tervenções para que o 
público presente possa 
saber um pouco mais 
da cultura chinesa.

O evento é gratuito 
e aberto ao público, e 
acontece no dia 29 de 
novembro, das 16h às 
20h, no Centro de Con-
venções da Unesp de 
Jaboticabal. As inscri-
ções devem ser feitas 
até o dia 27 de novem-
bro pelo e-mail: min-
gyuhuixin@163.com 
ou pelo celular (11) 
983093828. 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

MAKE DE VERÃO

Você dormiu como uma 
princesa num conto de 
fadas e acordou com uma 
pele linda, transparente 
e viçosa. Essa é a propos-
ta para a maquiagem de 
verão 2017. E para obter 
essa pele é necessário 
muito bom senso, fugir 
do artificial, corrigir  de 
modo sutil, atingindo o 
aspecto natural.

Portanto a pele será 

leve, muito leve, fresca 
e iluminada. Não esque-
ça de dar aquele toque 
que reflete “beijada pelo 
sol”, pois o bronze reina 
na estação.

Quando o assunto for 
boca, invistam em muito 
gloss e pense em frutas, 
este será o sabor dos lá-
bios no verão. O batom 
com cor forte é uma 
grande aposta entre as 
maquiagens  verão 2017, 
afinal, ele tem o objetivo 
de transformar a boca no 
ponto de destaque. As 
mulheres discretas não 
precisam se sentir obri-
gadas a usar batom com 
cor vibrante, muito pelo 
contrário, elas podem 
contar com outra das 
tendências  que está em 
alta, ou seja, os batons 
mais neutros.

Tenham cuidado com 
as sombras coloridas, 
elas são tendência, mas 

usadas sem limite, pode 
virar um carnaval.

Harmonize as tendên-
cias com sua pele e esti-
lo, e aplique na compo-
sição do look, tudo isso 
sem tirar a essência da 

sua beleza natural.
Modelo: Carolayne Ga-

briel
Foto: Rose Franklin
A g r a d e c i m e n t o s : 

Bauhaus Brasil/ Perfu-
maria Beraldo
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Agente policial se emociona ao ser homenageado como 
Destaque do Ano na Câmara de Jaboticabal

Quem conhece a roti-
na de um policial militar, 
civil, bombeiro ou inte-
grante do Exército, com-
preende o sentido da fra-
se “sair de casa sem saber 
se vai voltar”. Em sinal de 
reconhecimento e agra-
decimento pelos serviços 
prestados por estes heróis 
de farda, que dedicam 
diariamente suas vidas 
na luta ostensiva contra 
a criminalidade, ou para 
salvar vidas, a Câmara 
Municipal de Jaboticabal 
homenageou, na sexta-fei-
ra (18/11), quatro profi s-
sionais que se destacaram 
em suas corporações ao 
longo de 2016. 

Apontados por seus 
superiores, os destaques 
deste ano foram o PM 
Cabo José Eduardo Soste-
na, que recebeu o Diplo-
ma de “Policial Militar do 
Ano” (Decreto Legislativo 
nº 560/2011); Vadercy 
Teixeira Rodrigues fi cou 
com o Diploma de “Poli-
cial Civil do Ano” (Decreto 
Legislativo nº 578/2012); 
Matheus Ferreira dos San-
tos foi escolhido para re-
ceber o Diploma de “Ati-
rador Destaque do Tiro de 
Guerra” (Decreto Legislati-
vo nº 540/2010) e o 2º Sar-
gento, Giuliano Tavares, 
recebeu o Diploma “Bom-
beiro do Ano”, conforme 
o Decreto Legislativo nº 
626/2014, representado 
na ocasião por sua espo-
sa, Daiane Tavares.

Se por um lado, o dia a 
dia desses profi ssionais 
requer seriedade e dure-
za, por outro, relembrar 
a trajetória pessoal e pro-
fi ssional é capaz de arran-
car lágrimas, como acon-
teceu com o policial civil 
Vadercy Teixeira Rodri-
gues, homenageado com 
o Diploma de “Policial Ci-
vil do Ano”. Durante seu 
pronunciamento, Vadercy, 
que está próximo da apo-
sentadoria, não se conteve 
e acabou se emocionando. 
“Fiz uma família na po-
lícia, e posso dizer que 
em todos os lugares que 
trabalhei, tanto na polí-
cia civil como militar, são 
pessoas que nós podemos 
confi ar, tanto no combate 
ao crime, como se preci-
sar de apoio como amigo. 

Agradeço a todos...”, disse 
emocionado o policial ci-
vil.

Para o delegado da Po-
lícia Civil de Jaboticabal, 
Osvaldo José da Silva, 
Vadercy é uma “pessoa 
muito querida entre seus 
pares, excelente profi s-
sional, leal à instituição. 
Trata-se de um policial 
destemido, prestativo. 
Sempre presente para 
auxiliar os colegas no 
desempenho das árdu-
as missões de combate à 
violência e a criminalida-
de. Este é um momento 
de satisfação e orgulho, 
onde são evidenciados 
seus atributos profi ssio-
nais e pessoais, como ex-
celente policial civil, pai 
de família e amigo. Para-
béns pela merecida ho-
menagem”, parabenizou-
o o delegado. 

Da mesma forma, foi di-
fícil para o público segu-
rar as lágrimas com o pro-
nunciamento de Daiane 
Tavares, que representou 
o marido, o 2º Sargento, 
Giuliano Tavares, e leu o 
texto preparado por ele 
para a sessão. “Todos que 
dedicam suas vidas a aju-
dar os outros, são dignos 
de reconhecimento. Nes-
sa profi ssão, nosso maior 
reconhecimento vem da 
admiração e carinho que 
recebemos das pessoas a 
nossa volta, em especial, 
dos familiares que se or-
gulham quando estamos 
dando o nosso melhor. 
Essa dedicação é a melhor 
herança que posso deixar 
aos meus fi lhos”, leu Daia-
ne, que fi nalizou com o 
texto “O pequeno bombei-
ro”, que conta a história 
de uma criança com leu-
cemia que sonhava em ser 
bombeiro. 

Apontado pelo Instru-
tor do Tiro de Guerra, 1º 
Sargento, Nalon Oliveira, 
como dedicado e disci-
plinado, Matheus Ferreira 
dos Santos recebeu o Di-
ploma de “Atirador Des-
taque do Tiro de Guerra”. 
“Apesar da rotina árdua 
de conciliar prestação 
de serviço militar, com 
trabalho e estudo, onde 
se cumpre uma rotinha 
diária que se inicia no 
Tiro de Guerra das 6h às 

8h, de segunda a sábado, 
além das atividades de 
instrução de campo, e di-
versas atividades envol-
vidas nessa cidade e em 
cidades vizinhas, sacrifi -
cando muitas das vezes 
as horas de lazer, o atira-
dor Matheus, com muita 
determinação e abnega-
ção conseguiu conciliar 
tais atividades. Em 1º de 
abril de 2016, iniciou o 
curso de cabo, que o ha-
bilita a promoção à reser-
va a Cabo de 2ª categoria, 
após ser aprovado em 
exame intelectual, con-
cluindo em 30 de maio 
do corrente ano, a pri-
meira fase, em primeiro 
lugar. Este é um reconhe-
cimento para demonstrar 
admiração e gratidão ao 
trabalho desenvolvido 
ao longo do ano. Que se 
mantenha íntegro no ca-
minho da retidão”, dese-
jou o sargento. 

Por sua vez, Matheus, 
que pretende seguir car-
reira militar, agradeceu 
aos superiores, instru-
tores e parceiros do Tiro 
de Guerra. “Quando me 
alistei, fui voluntário. Foi 
uma grande escola para 
mim, onde aprendi mui-
to, principalmente sobre 
espírito de equipe, com-
panheirismo, dar valor a 
princípios, ajudar o próxi-
mo, hierarquia e discipli-
na. Caríssimos, fé na mis-
são. Brasil acima de tudo”, 
disse o jovem. 

Para homenagear o PM 

do ano, o comandante da 
2ª Cia da PM, Capitão PM 
Celso Rodrigues, há 13 
anos em Jaboticabal, su-
biu à Tribuna e enalteceu 
a união para o bom de-
sempenho da profi ssão. 
“Sabemos muito bem o 
quanto que a família pre-
cisa se abdicar para en-
tender essa profi ssão, que 
é um sacerdócio. Quando 
temos uma sessão sole-
ne, reconhecendo o va-
lor desses profi ssionais, 
muito nos agrada, porque 
como a gente costuma 
a dizer, os comandados 
é o espelho da tropa... 
Infelizmente temos que 
apontar um, mas eu faço 

a extensão a todos os PMs 
que estão sob o meu co-
mando. Porque se alcan-
çamos algo, é como um 
time. Os que estão aqui 
[homenageados] são pes-
soas especiais, que mere-
cem essa homenagem. De 
coração, queria agradecer 
a todos, aos familiares. 
Meus parabéns”, concluiu 
o comandante. 

“Na rua é brabão, no 
microfone gatinho”, mos-
trou seu lado brincalhão 
o homenageado PM Cabo 
Sostena, que em seu dis-
curso, estendeu o tribuno 
aos colegas. “Se não fosse 
o trabalho de equipe, hoje 
eu não estaria recebendo 

essa homenagem. Todos 
nós somos merecedores”, 
concluiu.

Compuseram a mesa 
da sessão solene o pre-
sidente da Casa, Dr. Edu 
Fenerich; o secretário mu-
nicipal, Cesar Poletti, re-
presentando o prefeito; o 
delegado da 8ª Delegacia 
do Serviço Militar, 1º Te-
nente do Exército, Joel da 
Silva Cavalcanti; e o sub-
comandante do 43º Bata-
lhão de Polícia Militar do 
Interior, Major PM Maurí-
cio Tavares Costa.

A sessão completa está 
disponível no canal da 
WEBTV Câmara (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br)

JABOTICABAL DEFENDERS 00 X 03 LONDRINA BRISTLEBACKS
FOI UM JOGO DE 

DUELO ENTRE GIGAN-
TES. JABOTICABAL DE-
FENDERS 00 X 03 LON-
DRINA BRISTLEBACKS 
No Domingo (13 de 
novembro) os javalis 
se encontraram na ci-
dade de JABOTICABAL. 
Um jogo de muitas 
emoções. Esse duelo 
vai fi car marcado em 
nossa casa. Foi o nos-
so último jogo da fase 
regular do torneio Taça 
9 de Julho - FEFASP. Os 
javalis se enfrentaram 
de baixo de chuva em 
um jogo de força, agi-
lidade e mega disputa. 
Nesse jogo, como só 
um vence, e essa dis-
puta foi entre os dois 
javalis, podemos dizer 
que foi uma batalha 
que de sangue a san-
gue, presa a presa. Mas 
por fi m nossos amigos 
mostraram a sua in-
vencibilidade no cam-
peonato. Até essa data 
e assim se mantive-
ram como líder no seu 
Grupo. O caminho até 
aqui não foi fácil. Tive-

mos diversos desafi os, 
com grandes equipes, 
na qual conseguimos 
atingir com garra e 
lutamos até o fi nal. E 
esse jogo só mostrou 
o quanto somos gran-
des, e foi muito bom 
enfrentar os javalis de 
Londrina Bristlebacks 
Futebol Americano. In-
felizmente não classi-
fi camos no playoff  da 
Taça 9 de Julho. Mas 
o espírito javali fi cou 
marcado nesse dia, 
onde grandes equipes 
estiveram aqui e mos-
traram para Jaboticabal 
o quanto somos valen-
tes. Aqui fi ca o nosso 
muito obrigado pelas 
equipes que jogaram 
em nossa casa, no pe-
ríodo da tarde, foi um 
grande jogo Cane Cut-
ters e Araçatuba Tou-
ros. Agradecemos ao 
apoio e a presença do 
nosso prefeito eleito 
José Carlos Horii; Abel 
Zeviani - diretor cultu-
ral da Prefeitura de Ja-
boticabal; da centená-
ria Corporação Musical 

“Gomes e Puccini”, 
que foi emocionante. 
A Richard’s Academia 
Ofi cial do Defenders 
do nosso amigo e par-
ceiro Richard Lucente, 
sorteando camisas. E 
também aos nossos 
queridos amigos em 
prol Casa do Menor 
Aprendiz Joanna de 
Ângelis; ao nosso ami-
go Marcio Cabral da 
revista A Mais; Ana e 
Flávio do Jornal Tribu-
na. E muito obrigado 
aos nossos torcedores 

pelo prestigio e pela 
torcida de JABOTICA-
BAL, que mesmo com 
chuva, compareceu 
no nosso evento. Foi 
um prazer estar nesse 
campeonato Taça 9 de 
Julho. A equipe DEFE-
DERS deseja boa sorte 
a todas outras equipes 
que irão continuar nes-
sa segunda face decisi-
va. FOTOGRAFA Cami-
la Basso #godefenders 
# futebo lamer icano 
#taçanovedejulho
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DEPUTADO LÉO OLIVEIRA É CONTRA!
O deputado Léo Oli-

veira mantém posicio-
namento contrário ao 
projeto devido ao Item 
nº 9 do Anexo II refe-
rente ao Artigo 2º do 
PL, que coloca o Polo 
Regional de Desenvol-
vimento Técnico Cen-
tro Leste, a Fazenda 
Experimental da USP, 
entre as áreas a serem 
vendidas. 

Para evitar isso, o 
deputado apoia a ex-
clusão Item nº 9 do 
Anexo II referente ao 
Artigo 2º do PL e além 
disso documentou a 
Secretaria Estadual da 
Agricultura sobre a 

importância do Polo 
Regional para o de-
senvolvimento econô-
mico da nossa região, 
onde atuam nove pes-
quisadores doutores e 
um engenheiro agrô-
nomo. 

PALAVRA DO DE-
PUTADO LÉO OLIVEI-
RA:

“Conheço bem de 
perto o trabalho e atu-
ação do Polo de De-
senvolvimento Regio-
nal Centro Leste, na 
Fazenda Experimental 
da USP. São absoluta-
mente efi cientes nas 
pesquisas em prol da 
agropecuária e traz 

avanços signifi cati-
vos, principalmente 
na produção leitei-
ra. Além disso, o lo-
cal de 301 hectares, 
tem grande índice de 
recarga do Aquífero 

Guarani. Imagino que 
pode estar sendo alvo 
de especulação imo-
biliária, o que não po-
demos aceitar. Defen-
derei essa causa até o 
fi m.” 


