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E agora, José?

Jaboticabal já tem 
defi nido os diretores 
de Cultura, Esporte e 
Trânsito para o próxi-
mo ano. José Mário de 
Oliveira, José Luiz Moi-
teiro e José Antônio 
Carregari, respectiva-
mente, foram os esco-
lhidos nesta semana.

Quase 15 dias após 
anunciar seu secreta-
riado, o prefeito José 
Carlos Hori (PPS) no-
meou mais três car-

Diretores de departamento falam sobre nomeação e o que esperar para 2017

gos de confi ança para 
o seu governo, que 
será iniciado no dia 
1º de janeiro.

Os escolhidos es-
tão cientes que não 
terão vida fácil. Além 
de poucos recursos 
disponíveis devido 
à situação fi nanceira 
ruim da Prefeitura, 
a cobrança popular 
costuma ser forte 
quando o assunto é 
um “simples” semá-

foro desligado, por 
exemplo. 

O entretenimento 
costuma ser recla-
mação constante em 
Jaboticabal, enquan-
to o Esporte precisa 
continuar dando re-
sultados e formar ta-
lentos. Em entrevista 
ao Jornal A GAZETA, 
os nomeados garan-
tem que a dedicação 
será total

Hori volta a falar em corte de gastos, mas descarta 
fechamento da FAE

A Fundação de Am-
paro ao Esporte – FAE 
não será fechada em 
2017. É o que garan-
te o prefeito eleito 
de Jaboticabal, José 
Carlos Hori (PPS). O 
assunto surgiu na 
última semana e fez 
com que pais de alu-
nos se mobilizas-
sem na internet e, 
também, procurasse 
o jornal A GAZETA 

Prefeito eleito alerta para ano difícil e vislumbra dias melhores
para terem uma res-
posta sobre o caso. 
Em entrevista a este 
periódico, Hori ex-
plicou que haverá 
cortes em todos os 
setores, inclusive 
no Esporte, visando 
à reorganização das 
contas públicas.

Diplomados os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores 
eleitos para 2017-2020 de Jaboticabal, Taiaçú e Taiúva 

4ª Parada 
de Natal de 

Jaboticabal foi 
realizada na 

segunda-feira (5)
Na primeira noite 

em que o comércio de 
Jaboticabal fi cou aber-
to neste fi nal de ano, 
uma das principais 
ruas do município foi 
o combustível para a 
grande presença de 
público no centro da 
cidade. A Rua Rui Bar-
bosa, pelo quarto ano 
consecutivo, foi o pal-
co da Parada de Natal, 
evento realizado pelo 
Departamento Muni-
cipal de Cultura.

Projeto da 
LOA 2017 
A Câmara Munici-

pal de Jaboticabal 
realizou na quarta-
feira (07/12) a audi-
ência pública para 
apresentar e deba-
ter com a popula-
ção o projeto da Lei 
Orçamentária Anu-
al (Projeto de Lei 
nº 542/2016), que 
estima a receita e 
fixa a despesa do 
Município de Jabo-
ticabal para o ano 
que vem.
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FIQUE SABENDO
Sipat da Arca Retentores recebeu palestras de pro! ssionais de 

saúde da Unimed de Jaboticabal

A Arca Retentores re-
alizou, no fi nal de no-
vembro, sua 13ª Semana 
Interna de Prevenção de 
Acidentes – Sipat, ofere-
cendo aos colaboradores 
uma semana de palestras 
com profi ssionais da área 
de Psicologia e Nutrição 
da Unimed de Jabotica-
bal.

O evento, realizado 
anualmente, visa cons-

cientizar os trabalhado-
res da empresa para a 
necessidade de eliminar 
riscos no ambiente pro-
fi ssional e trabalhar o 
comportamento humano 
e seguro.

“A Unimed atua em par-
ceria com suas empresas 
clientes, oferecendo pa-
lestras esclarecedoras 
sobre temas importantes 
para a saúde dos colabo-

radores”, afi rma a coor-
denadora de RH Simone 
Costa.

O Técnico de Seguran-
ça do Trabalho da Arca, 
Genésio Gabriel, agrade-
ceu o apoio da Unimed 
de Jaboticabal na progra-
mação da Sipat. “Nossos 
sinceros agradecimentos 
à Unimed Jaboticabal 
e a todos aqueles que 
participaram e contri-

buíram para o sucesso 
desse evento. Estamos 
muito gratos, não só pelo 
apoio, mas também pela 
contribuição para viabili-
zar o evento, pelo empe-
nho, esforço e, em espe-
cial pela demonstração 
de compreensão e solida-
riedade.”

“A Unimed Jabotica-
bal oferece total apoio à 
empresa parceira, dispo-

nibilizando toda a equi-
pe multidisciplinar e fo-
cando na prevenção, que 
hoje é o melhor caminho 
para redução de custo”, 
completou a coordenado-
ra de RH da Unimed.

No dia da abertura da 
Sipat, a psicóloga Solange 
da Silva abordou o tema 
Depressão e Tristeza. Já 
no dia 23, a também psi-
cóloga Patrícia Penariol 

falou sobre Estresse.
Nos dias 24 e 25, as 

nutricionistas da Unimed 
de Jaboticabal – Luciana 
Torquatto e Michella Car-
la Martins – abordaram a 
importância da preocu-
pação com o peso, pres-
são alta e diabetes, e em 
manter uma alimentação 
saudável.

O ator jaboticabalense 
Murilo Meola, o Luiz da No-
vela Cúmplices de um Res-
gate, é o padrinho do Natal 
Solidário, campanha do Na-
tal Encantado de arrecadação 
de brinquedos e mantimentos 
para entidades assistenciais. 
O astro do SBT gravou um 
depoimento convidando você 
a doar para quem precisa nes-
te Natal.

Ator Murilo Meola convida 
para o evento Natal Solidário

No domingo, dia 18 de de-
zembro, o ator estará em Ja-
boticabal para participar do 
Natal Solidário, a partir das 
15 horas, na Praça Nove de 
Julho. Com esta iniciativa, 
ele busca dar sua contribui-
ção para que a alegria do Na-
tal possa ser compartilhada 
por todas as famílias da cida-
de e pelas crianças e adultos 
assistidos pelas entidades lo-

cais.
O evento será gratuito e 

aberto a todo o público. As 
doações podem ser feitas em 
diversos locais da cidade, 
onde foram instaladas caixas 
para receber brinquedos, ali-
mentos, roupas e outros pro-
dutos. Ligue para a ACIAJA 
e confi ra os locais onde você 
pode fazer sua doação. Telefo-
ne: 16-32020315.

Por meio de exercí-
cios práticos, evento 
permite vivência em 
diversas áreas do 
conhecimento 

O Senac São Paulo oferece 
educação profi ssional de qua-
lidade há mais de 70 anos, 
disponibilizando um portfó-
lio extenso de cursos livres, 
técnicos, de graduação, pós-
graduação e extensão uni-
versitária em diversas áreas 
do ensino. Para comemorar 
o aniversário da instituição, 
proporcionar a vivência do 
Jeito Senac de Educar e dos 
setores do mercado em que 
atua, o Senac São Paulo pro-
move o evento Casa Aberta 
70 anos, que acontecerá em 
todas as unidades do Estado.

Com entrada gratuita e 
uma programação diversifi -
cada, a ação acontecerá em 
10 de dezembro, das 8 às 17 
horas, na própria unidade. 
Exposições, workshops, di-
nâmicas e ofi cinas fazem par-
te das atividades agendadas, 
que abrangem as áreas de 
gastronomia, saúde e bem-

Casa Aberta 70 nos promove atividades gra-
tuitas e apresenta programação do Senac

estar, nutrição, enfermagem, 
tecnologia da informação, 
meio ambiente, segurança e 
saúde do trabalho, logística e 
comunicação.

“As ações práticas permi-
tem aos participantes amplia-
rem a visão e o conhecimento 
sobre as áreas de nossa atua-
ção e as carreiras pretendidas, 
pois poderão experimentar o 
Jeito Senac de Educar”, co-
menta Darlan Rocha, gerente 
do Senac Jaboticabal.

Espaço de Integração Sen-
sorial; ofi cinas de Gestão de 
Resíduos Orgânicos e Com-
postagem e Horta Orgânica 
Suspensa; dinâmicas Carinho 
Inspira Carinho: a arte de hu-
manizar e Marketing Pessoal 
Digital: em busca da imagem 
assertiva; e os workshops 
Natural e Saudável: lanches 

práticos e Logística Reversa: 
transformando lixo em arte 
são algumas das ações a se-
rem executadas. 

Qualquer pessoa interessa-
da pode participar do evento 
e não precisa de inscrição 
prévia. Para conferir a pro-
gramação completa, acesse: 
www.sp.senac.br/casaaberta.. 
Dúvidas podem ser esclareci-
das pelo telefone (16) 3209-
2800.

Serviço
Casa Aberta 70 anos
Data: sábado, 10 de de-

zembro
Horário: das 9 às 16 horas
Endereço: Rua 24 de Maio, 

831 – Centro
Telefone: (16) 3209-2800
Informações: www.

sp.senac.br/jaboticabal 
Gratuito 
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PRECISAMOS SABER COMO VIVER

te, de acordo com nosso 
merecimento e aptidão 
necessária, dentro da re-
forma íntima e do desejo 
de vencermos, trabalhan-
do e renunciando muitos 
desejos, o apego aos bens 
materiais.

SOMOS OS ESCOLHI-
DOS OU NÃO. SOMOS OS 
TRABALHADORES DA ÚL-
TIMA HORA. SOMOS OS 
MENSAGEIROS DA BOA 
NOVA.        

OS SÉCULOS CAEM NAS 
LEMBRANÇAS E SAUDA-
DES 

Visitamos muitas mora-
das, nascemos em eternas 
encarnações, nos transfor-
mamos em cada etapa, em 
cada mundo, no convívio 
com a humanidade.          

CADA UM TEM UMA HIS-
TÓRIA PARA CONTAR. SO-

O estudo para adqui-
rirmos conhecimentos é 
fundamental para a nos-
sa EVOLUÇÃO, que é len-
ta e demorada dentro 
dos tempos que vivemos, 
somando progressos e 
criando oportunidades. 
Tudo vive, nada morre, 
tudo se transforma. Cami-
nhamos pelos tempos em 
busca de uma EVOLUÇÃO, 
que cresce gradativamen-

MOS OS APRENDIZES DA 
GRANDE ESCOLA DO PLA-
NETA TERRA, TRANSPOR-
TANDO E TRANSMITINDO 
CONHECIMENTOS, A CUR-
TO E A LONGO PRAZO.                                

PRINCIPIOS GERAIS CRIS-
TÃOS                  

Vontade fi rme e forte, 
para o bem, com pensa-
mentos elevados, na práti-
ca da caridade, mantendo 
equilíbrio nas emoções, 
eliminando discussões 
com desencontros, procu-
rando os acertos. Fugindo 
dos maus pensamentos, 
com bom humor e muita 
alegria. A disciplina é es-
sencial para o bom com-
portamento perante a fa-
mília e a vida profana. A 
prática da caridade, no 
auxilio aos necessitados. 
Vencer as fontes negati-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Seus problemas não 
podem ser o centro da 
sua vida. Você não pode 
centrar-se nas suas difi-
culdades, nas doenças 
ou nas pessoas. Hoje, é 
um dia para se fazer um 
balanço e fazer a me-
lhor escolha. Se eu es-
tou centrando a minha 
vida em qualquer outra 
coisa, eu não ando, não 
caminho, não me desen-
volvo, não deixo que Je-
sus a transforme, para 
que eu me torne cada 
vez mais parecido com 
Ele. Jesus se fez Ho-

 Monsenhor Jonas Abib

Seus problemas não 
determinam sua vida

Seus problemas e 
seus pecados não 
determinam quem 
você é

vas, adquirindo com mui-
ta humildade a paciência, 
calma, tolerância, sabendo 
municiar os pensamentos, 
orando e vigiando. Não de-
sejar para os outros o que 
não queremos para nós. 
Lutarmos para vencermos 
o mal e cultivar o bem. 
Não sermos ingratos, nem 
egoístas, muito menos fal-
sos.        

A VIDA SE FUNDAMENTA 
EM TRÊS DIMENSÕES, QUE 
SÃO:

CRENÇA EM DEUS; CARI-
DADE; AMOR, FORTALECI-
DOS PELA FÉ E ESPERANÇA.        

DENTRO DE PRINCÍ-
PIOS BÁSICOS, QUE SÃO: 
ENTENDIMENTO DA VIDA 
ETERNA DO ESPÍRITO, RE-
ENCARNAÇÃO, E AGIRMOS 
DENTRO DA REFORMA ÍN-
TIMA. 

mem para nos ensinar 
a viver como criaturas 
humanas. É certo que 
Ele encontre disposição 
em você, assim como 
encontrou naquele jo-
vem rico (cf. Mt 19,16-
29). Ele aposta em você 
e, além da disposição, 
precisa encontrar em 
você um profundo de-
sejo de segui-Lo e de 
mudar de vida.Talvez 
você já estivesse no ca-
minho, mas parou na 
mediocridade, ou seja, 
no mais ou menos, sa-
tisfeito no ponto em 
que chegou. Hoje é dia 
de deixar a mediocrida-
de e decidir-se por Je-
sus, ser discípulo d’Ele, 
querer ser semelhante 
a Ele. É preciso viver 
como Ele viveu, amar 
como Ele amou, enfim, 
ser como o Senhor.Peça 
essa graça ao Espírito 
Santo. Reze, lute, não 
desanime! Ser discípulo 
é aprender com Jesus. 
Ele nos ensina como en-
sinou Seus discípulos. 
Com Ele, vamos apren-
dendo um modo novo 
de viver e de ver a vida. 
Seu irmão,

Municípios e cidadania

O FILHO DO MEDO

Estão sendo diplomados 
os novos prefeitos e as no-
vas prefeitas, vereadores e 
vereadoras. Foram eleitos 
em um momento de alta 
tensão política, em meio à 
crise econômica. Enfrenta-
ram um eleitor criterioso, 
desconfi ado e exigente. E 
isso é muito bom para o 
futuro do Brasil. Afi nal de 
contas, é de uma popula-
ção mais informada e par-
ticipativa que nós precisa-

No último dia 30, naque-
le horário em que se apa-
gam luzes e televisores e 
se intensifi ca a atividade 
dos cabarés, saqueado-
res do Brasil transforma-
ram um pacote de medi-
das contra a corrupção 
no oposto daquilo para o 
que foi concebido. Aves de 
rapina! Fizeram de um co-
libri algo à sua imagem e 
semelhança. 

É fácil entendê-los. Qua-
tro perguntas ao leitor 
destas linhas ajudam a es-
clarecer tudo. Você, leitor, 
tem medo da Lava Jato, do 
juiz Sérgio Moro, de passar 
uma temporada em Curiti-
ba? Você está preocupado 
com a delação da Odebre-
cht? Não? Pois é. Eles sim. 
Eu os vi esganiçados aos 

transição, com rara exce-
ção, funciona de uma for-
ma que também refl ete um 
amadurecimento político 
da sociedade. Esta norma 
é regida por leis que deter-
minam ao atual governan-
te franquear informações e 
acesso a quem a partir do 
dia 1º de janeiro terá a res-
ponsabilidade de coman-
dar o município.

Não é hora de partida-
rismo, revanchismo, dis-
putas. É preciso pensar na 
continuidade do funciona-
mento da máquina pública, 
no interesse da população. 
Isso vale especialmente 
para os líderes do Executi-
vo municipal, mas é norma 
também para os vereado-
res.

Quero destacar a im-
portância de que essa 
transição seja harmôni-
ca, supere divergências 
e estabeleça um clima de 
enfrentamento dos pro-

o pacote só não foi adian-
te porque alguém cobrou 
que o voto fosse nominal. 
Nominal? Imediatamente 
abaixaram-se os braços e 
o plenário optou pela re-
jeição. Ouvido, Renan, o 
hipócrita,  afi rmou que a 
decisão fora muito boa e 
que a matéria não tinha, 
realmente, urgência. 

Após o impeachment da 
presidente Dilma, esse foi, 
certamente, o episódio po-
lítico de maior consequên-
cia para o futuro do Brasil. 
Ele noticiou à opinião pú-
blica dois fatos que, antes, 
seria impossível conhecer 
em toda extensão: 

• A Orcrim, que cons-
titui, no Congresso, ver-
dadeira e atuante Frente 
Parlamentar do Crime, tem 

mos.
Precisamos de uma po-

pulação que não se embale 
por promessas fáceis e po-
pulistas. Mas sim que valo-
rize aqueles que têm clare-
za em suas posições, rigor 
nos métodos de adminis-
trar e que busquem sempre 
a efi ciência como propulso-
ra da gestão pública.

O movimento de insatis-
fação que levou milhões às 
ruas desde 2013, e causou 
o impeachment de Dilma 
Rousseff , chegou às urnas 
em outubro e modifi cou 
defi nitivamente nosso sis-
tema eleitoral. Aliado a no-
vas regras para campanha, 
como prazos mais curtos e 
a ausência de fi nanciamen-
to de empresas, este movi-
mento mostrou que não se 
pode mais fazer a mesma 
política de antes.

Quero aproveitar para 
desejar aos prefeitos uma 
boa jornada. O processo de 

microfones naquela ses-
são da Câmara dos Depu-
tados. Destilavam ódio e 
vingança. Comportavam-
se como membros da Ca-
morra, da Cosa Nostra, da 
Máfi a italiana. Sua condu-
ta e seus discursos faziam 
lembrar animais encurra-
lados. O pacote pró-cor-
rupção foi um apavorado 
fi lho do medo.

Não é diferente a situ-
ação no poder vizinho. 
Mal raiara o sol, na manhã 
daquele mesmo dia, Re-
nan Calheiros já cobrava a 
urgente remessa da enco-
menda para o protocolo do 
Senado. Queria votar tudo 
em regime de urgência e 
agasalhar-se com o mesmo 
cobertor legislativo. Apro-
vado em modo simbólico, 

blemas de cada municí-
pio. Vivemos um momento 
delicado da política e da 
economia brasileiras, agir 
sem pensar em primeiro 
lugar nos interesses da po-
pulação é colaborar para 
que este quadro se agrave. 
Somente com responsabi-
lidade, austeridade e com-
promisso conseguiremos 
chegar a dias melhores em 
nossos municípios.

Na semana passada, reu-
nimos os prefeitos eleitos 
da sigla do PPS para deba-
ter o futuro da adminis-
tração. Tivemos também 
um encontro com o gover-
nador Geraldo Alckmin. 
Fui enfático no sentido de 
alertar aos prefeitos que 
deveriam estar preparados 
para o momento de difi cul-
dade que deverá persistir 
no próximo ano.

Destaquei a eles que é 
necessário buscar efi ciên-
cia na máquina pública. É 

ampla maioria da Câma-
ra dos Deputados, onde 
aprova o que quer;

• Os mesmos deputa-
dos, que tanto clamam 
contra os “vazamentos” de 
informações que os com-
prometem, vazaram a si 
mesmos, tornando conhe-
cido seu desejo pessoal de 
conter as investigações, 
atacar os investigadores, 
acabar com as colabora-
ções premiadas, preser-
var anéis e dedos. Entre-
garam-se, todos, ao juízo 
dos eleitores para o tribu-
nal das urnas de 2018.  

Agora podemos dizer a 
suas excelências que sabe-
mos quem são e estamos 
vendo o que fazem. Agir 
assim numa crise como a 
que enfrentamos? Conve-

o momento de cortar des-
pesas supérfl uas, elimi-
nar gastos de custeio e, 
ao mesmo tempo, manter 
a qualidade dos serviços 
públicos. Não se pode de 
maneira alguma deixar de 
atender as necessidades 
dos munícipes.

Além disso, é preciso 
que eles busquem um cená-
rio propício para a realiza-
ção de investimentos como 
mola propulsora para me-
lhorar o atendimento à po-
pulação - e também aque-
cer a economia de cada um 
dos municípios.

É bom lembrar também 
que todos os prefeitos de-
vem mais do que ser bons 
gerentes da máquina públi-
ca, uma condição indispen-
sável para ocupar o cargo. 
Eles devem buscar ser lí-
deres, discutir alternativas 
de crescimento da cidade. 
É por meio das ações deles 
que a crise pode se agravar 

nhamos. Depois da crise, 
vem o caos. E ninguém 
sabe o que há depois do 
caos. A Venezuela ainda 
não nos mostrou. 

Escrevo este artigo du-
rante as manifestações 
populares de domingo 4 
de dezembro. Enquanto 
escrevo, os poderes de Es-
tado, em suas poltronas, 
assistem a manifestação 
do Brasil cuja indignação 
não é postiça nem indig-
na. Os cidadãos que lotam 
avenidas e praças em ver-
de e amarelo, falando com 
seus cartazes e alto-falan-
tes, são, em seu conjunto, 
a voz do dono. São a mani-
festação visível e audível 
da soberania popular.

* Percival Puggina (71), 
membro da Academia Rio-

FORTALEZA

Fortaleza é um lugar se-
guro, onde podemos fi car 
protegido de qualquer pe-
rigo, seja ele físico ou es-
piritual. Quando você faz 

vencê-lo, porque sempre es-
tava na fortaleza do Senhor, 
que era o seu lugar seguro. 
Se você começar a buscar ao 
Senhor e confi ar Nele, ne-
nhum mal te sucederá, nem 
praga alguma chegará à sua 
casa. O Senhor te protege e 
te guarda de dia e de noite. 
Você não precisa fi car se es-
condendo, nem fugindo de 
um lado para outro. O Se-
nhor será a sua fortaleza no 
tempo da angustia. Deixe-O 
dirigir a sua vida. Ele conhe-
ce bem o caminho, por onde 
você terá que passar. Davi 
teve muitas experiências 

do Senhor a sua fortaleza, 
tudo vai bem, na sua vida 
e onde você colocar as suas 
mãos, tudo próspera. Chega 
de fi car reclamando ou se 
lamentando, Deus quer mu-
dar a sua historia, para que 
o nome Dele seja glorifi ca-
do. Davi não perdeu tempo, 
ele fez do Senhor a sua for-
taleza. Quando os inimigos 
tentaram tirar a sua vida, 
ele buscou o Senhor, porque 
ele tinha certeza que Ele era 
Poderoso para guardá-lo de 
qualquer perigo ou ameaça 
do inimigo. O medo, a dúvi-
da e o desânimo não podia 

com Deus, por isso ele ven-
cia todas as batalhas sem se 
machucar. Deus estava com 
ele o tempo todo, e quer es-
tar com você também, para 
fazer a mesma coisa, como 
ele fez com Davi. Aprenda a 
depender somente de Deus, 
porque Ele é o teu refúgio e 
a fortaleza, o socorro bem 
presente na hora da angús-
tia. Ele nunca falha, pode 
confi ar, ainda que tudo pa-
reça perdido e sem saída, 
Deus sempre abrirá uma 
porta e lhe mostra um ca-
minho seguro para você 
passar. Então, porque fi car 

pensando que as coisas 
não vão dar certo, se você 
está na fortaleza. Tome 
uma atitude de fé! Deus 
já fez tudo para você ser 
um grande vencedor. Só 
depende de você assumir 
a sua posição e declarar: 
hoje a minha vida vai mu-
dar, porque o Senhor é a 
minha fortaleza e a minha 
força, nada vai me impedir 
de alcançar todas as ben-
çoas que Ele me prometeu, 
porque Ele é Poderoso para 
me dar muito mais do que 
estou pedindo ou pensan-
do. Agora você entendeu? 

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

É você quem pode e deve 
fazer a diferença, em vez 
de fi car desanimado e cho-
rando. Levanta-te, porque 
hoje é o dia da sua vitória, 
em nome de Jesus (Leia 
Salmos 46). Deus está con-
tigo! Esta é a minha oração. 
Catedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. 
a Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.
com                         

ou, o que esperamos, arre-
fecer.

Os futuros prefeitos pre-
cisam convocar todos os 
setores da população em 
um verdadeiro esforço de 
cidadania e pensamento. 
Um esforço que vá além 
da resolução de problemas 
imediatos, mas que busque 
ainda defi nir uma diretriz 
de desenvolvimento para a 
cidade. É preciso pensar no 
hoje sem esquecer da im-
portância do amanhã.

Boa jornada aos pre-
feitos que assumirão. Se 
preparem para os tem-
pos de dificuldade, mas, 
como bem sabemos, uma 
boa poda é condição ne-
cessária para que se su-
ceda o florescimento. 
Para que a colheita pos-
sa se fazer de uma forma 
abundante, melhorando 
a qualidade de vida de 
cada cidadão dos municí-
pios paulistas.

Grandense de Letras, é 
arquiteto, empresário e 
escritor e titular do site 
www.puggina.org, colu-
nista de Zero Hora e de 
dezenas de jornais e sites 
no país. Autor de Crôni-
cas contra o totalitarismo; 
Cuba, a tragédia da utopia; 
Pombas e Gaviões; A toma-
da do Brasil. integrante do 
grupo Pensar+.

 PROFESSOR BENÊ

PARAISÓPOLIS, SONHO OU PESADELO?!

Diariamente, logo ao 
nascer do sol, em minhas 
andanças, encontro mãezi-

nhas com bebês no colo ou 
em velhos carrinhos, para 
entregá-los em creches, 
onde fi carão o dia inteiro, 
enquanto elas e seus ma-
ridos vão labutar para ga-
rantirem o minguado pão 
de cada dia para sustento 
da família. Sei não e o “res-
to” da fi lharada? Talvez 
muitos deles, fantasiados 
de estudantes ocupam as-
sentos dos ‘busões” e vão 

para escolas. Lares fi cam 
vazios, casas mal arruma-
das, até à tardinha. Bebês 
nas creches, fi lhinhos nas 
escolas, lares esvaziados, 
até à noitinha ...Quantas 
vezes encontro crianças 
deslizando os dedos nos 
tais ditadores celulares, 
à procura de quê? Sei lá! 
Mães trabalhando fora dos 
lares, pais somando “horas 
extras”  para garantirem o 

“pão nosso de cada dia”.
Salarinhos  pequenos 

somados para garantirem 
o pão de cada dia.

Até crenças ressuscitam 
o “dízimo” como garantia 
de bênçãos celestes.

Ainda a corrupta políti-
ca comandada por falsos 
patriotas promete a todos 
um “paraíso”, construindo 
um cemitério das esperan-
ças!
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Projeto da LOA 2017 é apresentado em audiência pública 
na Câmara de Jaboticabal 

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal re-
alizou na quarta-feira 
(07/12) a audiência 
pública para apre-
sentar e debater com 
a população o proje-
to da Lei Orçamen-
tária Anual (Projeto 
de Lei nº 542/2016), 
que estima a receita 
e fi xa a despesa do 
Município de Jabo-
ticabal para o ano 
que vem.  De acordo 
com o projeto envia-
do pelo Executivo, 
o orçamento jabo-
ticabalense será de 
R$ 262.779.479,00. 
As áreas da saúde 
e educação devem 
contar com a maior 
fatia do orçamen-
to para a execução 
de seus programas 
em 2017, sendo 
R$ 63.497.675,00 
para a saúde e R$ 
60.583.712,00 para 
a Educação. A maté-
ria será votada pelos 
vereadores na última 
sessão ordinária do 
ano, na segunda-fei-
ra (19/12), com iní-
cio às 20 horas.

Do montante es-
timado para o Or-
çamento 2017, R$ 
213.982.96300 deve 
ser destinado à Pre-
feitura Municipal; R$ 
44.408.388,00 para 
o SEPREM; R$ 23 mi-
lhões para o SAAEJ; 
R$ 9.928.000,00 para 
a Câmara Municipal; 
e R$ 1.658.194,00 
para a Fundação de 
Amparo ao Esporte 
de Jaboticabal (FAE).

A audiência foi 
aberta pelo presi-
dente da Comissão 
de Finanças e Orça-
mento da Casa, vere-
ador Rubinho Gama. 
Apesar da baixa par-
ticipação popular, 
integrantes da equi-
pe de transição do 
Governo que assume 
no dia 1º de janeiro 
de 2017 marcaram 
presença, bem como 
o vereador eleito Da-
niel Rodrigues. 

Controvérsia – Du-
rante a apresenta-
ção, feita pelo con-
tador da Prefeitura 
Municipal José Apa-
recido Quintino, Air-
ton Camplesi Junior 
questionou o per-
centual de 49,02% 
para as despesas 
com pessoal. Isso 
porque, o valor não 
contemplaria o dis-
sídio salarial do fun-
cionalismo público 
para o ano que vem. 
“O dissídio não é cer-
to? A infl ação não é 
certa? Ele não tem 
que estar contempla-
do?”, indagou Cam-
plesi Junior. Porém, 
segundo Quintino, 
“nesse ano especifi -
camente não foi con-
siderado o dissídio, 
porque a despesa, se 
fosse considerar, iria 

fi car acima dos limi-
tes legais”, ou seja, 
ultrapassaria o limi-
te imposto pela Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal. Com isso, o 
Poder Executivo fi ca-
ria proibido de con-
ceder vantagem, au-
mento, reajuste ou 
adequação de remu-
neração ao funciona-
lismo público, além 
de vedar a criação de 
cargos, alteração de 
estrutura de carreira 
que implique aumen-
to de despesa, entre 
outros. A íntegra da 
audiência está dis-
ponível na WEBTV da 
Câmara de Jabotica-
bal (tv.camarajaboti-
cabal.sp.gov.br).

Por que discutir 
a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) é im-
portante? A LOA é 
o orçamento anual 
propriamente dito. 
Nenhuma despe-
sa pública pode ser 
feita fora do Orça-
mento, ou seja, toda 
ação da Prefeitura 
(quanto vai ser in-
vestido na saúde ou 
educação, quais as 
despesas para obras, 
entre outras), deve 
estar disciplinada na 
LOA para que possa 
ser realizada. Sendo 
assim, o orçamen-
to anual concretiza 
as metas propostas 
no Plano Plurianual 
(PPA), baseando-se, 
para isso, nas dire-
trizes estabelecidas 
pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

Para saber – O Or-
çamento Público é 
formado pelo Plano 
Plurianual (PPA), pela 
Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) 
e pela Lei Orçamen-
tária Anual (LOA). O 
PPA é feito pelo Po-
der Executivo a cada 
quatro anos e é onde 

são traçadas as di-
retrizes, objetivos e 
metas de médio pra-
zo da Administração 
Pública. O PPA sem-
pre começa a valer 
a partir do segundo 
ano do mandato do 
governo e termina no 

primeiro ano do man-
dato seguinte. Já a 
LDO é elaborada anu-
almente para apontar 
as prioridades do go-
verno para o próximo 
ano. A LDO é a liga-
ção entre o que foi 
estabelecido no Pla-

no Plurianual e a ela-
boração da LOA. Por 
fi m, todos os gastos 
do governo para o 
próximo ano são pre-
vistos na LOA, que 
é enviada todos os 
anos pelo Executivo 
e votada pelos vere-

adores. Nesta lei está 
a estimativa da recei-
ta e a fi xação das des-
pesas, e prevê ainda 
quanto o governo 
deve arrecadar para 
que os gastos progra-
mados possam ser, 
de fato, executados.
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Projeto que disciplina serviço de mototáxi em Jaboticabal tem pedido de vista

O Projeto de Lei nº 
533/2016, que dis-
ciplina o serviço de 
mototáxi e motofrete 
em Jaboticabal, so-
freu pedido de vis-
ta na sessão ordiná-
ria de segunda-feira 
(05/12), na Câmara 
Municipal. O autor 
do pedido, vereador 
Junior De Vitto, quer 
que a matéria seja 
mais discutida.

Segundo De Vitto, 
alguns artigos do tex-
to podem restringir, 
e até mesmo prejudi-

car os prestadores do 
serviço no que se re-
fere, principalmente, 
aos populares “Tuk 
Tuks”. Isso porque, 
a proposta enviada 
pelo Executivo proíbe 
o transporte de mais 
de um passageiro e 
de mulheres grávidas, 
por exemplo. O texto 
também prevê que, 
caso haja maior nú-
mero de interessados 
em prestar o serviço 
do que vagas disponí-
veis para a exploração 
da atividade, as licen-

ças serão concedias 
através de sorteio, 
o que para o parla-
mentar não é justo. 
De acordo ainda com 
a proposta, o cálcu-
lo para o número de 
licenças deve ser ba-
seado em Certidão 
Ofi cial fornecida pelo 
IBGE de acordo com a 
população municipal, 
limitando a um veícu-
lo (mototáxi ou moto-
frete) para cada 700 
habitantes. Se fosse 
hoje, por exemplo, Ja-
boticabal poderia ter, 

no total, cerca de 109 
veículos prestando os 
serviços, uma vez que 
a estimativa do insti-
tuto para 2016 é de 
76.196 munícipes.

Já os quatro proje-
tos de lei que comple-
tavam a Ordem do Dia 
foram aprovados, em 
bloco, por unanimi-
dade: o Projeto de Lei 
nº 550/2016, que dá 
nova redação ao art. 
1º da Lei Municipal 
sobre a composição e 
atribuições do Conse-
lho Municipal de Edu-
cação (Lei nº 2.156, 
de 05 de janeiro de 
1.993). Pelo novo tex-
to, o órgão, que hoje 
atua como consulti-
vo, passa a ser “nor-
mativo, deliberativo e 
consultivo do Sistema 
Municipal de Ensino”, 
o que, em tese, am-
plia a atuação do Con-
selho; o Substitutivo 
ao Projeto de Lei nº 
544/2016, de autoria 
do vereador Prof. João 
Roberto, que denomi-
na de Praça “Dom Luiz 
Eugênio Perez” a área 
de lazer localizada 
entre a Rua Oswaldo 
Durival Russi e a Rua 
Orlando Amadeu, no 
Bairro Jardim Bothâ-
nico; o Projeto de Lei 
nº 549/2016, de auto-
ria o Poder Executivo, 
que permite a aliena-
ção de imóvel dado 
em Concessão de Di-
reito Real de Uso, no 
Parque 1º de Maio, à 
ROSINEIA APARECIDA 
RAMOS; e o Projeto 
de Lei nº 552/2016, 
de autoria do Dr. Edu 
Fenerich, que declara 
de utilidade pública a 
“Associação Coman-
dante Glauco Souza”.

Os vereadores ainda 
votaram uma moção 
de repúdio ao Senado 

pela lei da intimida-
ção contra promoto-
res e juízes e grandes 
investigações, de au-
toria do vereador Jan 
Nicolau, que acabou 
rejeitada pelos pares. 
A penúltima sessão 
do ano também foi 
marcada por discur-
sos em tom de despe-
dida. Foi o caso dos 
vereadores Vitório De 
Simoni, eleito vice-
prefeito para os pró-
ximos quatros anos, e 
Prof. Amaral, que não 
se candidatou no úl-
timo pleito. “Foi uma 
honra pertencer a 
esse time de vereado-
res nesta Legislatura. 
O momento é de gra-
tidão e de agradecer 
a Deus, à família, aos 
amigos... Quero agra-
decer os nobres pares 
dessa Casa, à popula-
ção que sempre con-
fi ou no trabalho de-
dicado e sério deste 
vereador. Podem ter 
certeza que o Vitório 
será um vice-prefeito 
atuante”, afi rmou De 
Simoni. 

Prof. Amaral, por 
sua vez, pontuou a 
importância da união 
popular. “Saio em 31 
de dezembro com o 
sentimento de dever 
cumprido. Represen-
tar a população, às ve-
zes, é tomar decisões 
que vão em direção 
contrária ao que parte 
da população gosta-
ria. Mas são decisões 
fundamentais para 
a sustentabilidade 
da cidade. Que bom 
se tudo pudesse ser 
dado pra todos. Mas 
sabe-se que isso é im-
possível. E a partici-
pação da sociedade é 
necessária e constitu-
cional. A crítica cons-
trutiva faz com que 

a gente aprenda, se 
corrija e cresça. Mas 
sempre existem aque-
les que se manifestam 
destrutivamente. Para 
estes, a palavra do si-
lêncio. Ouvi, princi-
palmente nos últimos 
tempos, que “o povo 
unido, jamais será 
vencido”. É uma ver-
dade. Mas é preciso 
saber em torno de que 
ocorre essa união. Um 
exemplo que poderia 
justifi car essa união 
é o combate ao Ae-
des aegypti. Se todos 
se unissem, vencerí-
amos. Mas isso pare-
ce que não interessa 
a muitos. Essa união 
não dá matéria de jor-
nal, não dá rádio, não 
dá televisão. É apenas 
nossa obrigação. Mas 
sabe-se que vivemos 
com excesso de direi-
to e escassez de de-
ver. Por isso o país, os 
estados e as cidades 
estão assim, à bei-
ra do fi m”, discursou 
Prof. Amaral. A ínte-
gra da sessão, com 
os pronunciamentos, 
estão disponíveis na 
WEBTV da Câmara (tv.
camarajaboticabal.
sp.gov.br), e a galeria 
de fotos no Facebook 
(www.facebook.com/
CamaraJaboticabal/). 
Ocuparam também a 
tribuna os vereado-
res Wilsinho Locutor, 
Junior De Vitto, Jan 
Nicolau, Prof. João 
Roberto, Carlota e Ru-
binho Gama. 

A próxima sessão 
ordinária será no dia 
19 de dezembro, às 
20 horas, com a vota-
ção do Projeto da Lei 
Orçamentária Anual 
(LOA), que, conforme 
o Regimento da Casa, 
deve ser exclusiva na 
Ordem do Dia.
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Diplomados os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores 
eleitos para 2017-2020 de Jaboticabal, Taiaçú e Taiúva 
Os prefeitos, vice-

prefeitos e vereadores 
eleitos para a Legislatu-
ra 2017-2020 de Jabo-
ticabal, Taiaçu e Taiúva 
foram diplomados na 
manhã de segunda-feira 
(05/11) pela Justiça Elei-
toral. O documento é 
necessário para a posse 
dos eleitos que acontece 
no dia 1º de janeiro em 
todo o país, quando, de 
fato, passam a exercer 
o cargo como represen-
tantes democraticamen-
te escolhidos através do 
voto popular.

A cerimônia de diplo-
mação foi conduzida 
pelo Juiz Eleitoral Jor-
ge Luís Galvão, da 61ª 
Zona Eleitoral, que aten-
de Jaboticabal, Taia-
çu e Taiúva. Conforme 
o protocolo, somente 
discursaram os chefes 
do Executivo eleitos no 
pleito de 02 de outubro 
de 2016. 

O primeiro município 
a ter seus representan-
tes diplomados foi Taia-
çú. Para a prefeita eleita, 
Sueli Biancardi, a expec-
tativa é de união entre 
os Poderes. “Esperamos 
juntos responder aos 
anseios da população. 
Trabalharmos em prol 
do nosso município. 
Numa época tão difícil, 
o povo sempre espe-
ra o melhor de nós. E 
nós queremos sim, dar 
o melhor. Espero junto 
com a Câmara poder fa-
zer um bom trabalho”. 

Da mesma forma, dis-
cursou o prefeito elei-
to de Taiúva, Francisco 
Sérgio Clapis, o Kiko. 
“Cabe a nós agora, nes-
ses próximos quatro 
anos, governar pelos 
nossos munícipes, e fa-
zermos juntos um traba-
lho de grande valia para 
as nossas populações e 
ainda darmos as mãos 
para fazermos do nosso 
país, um país cada vez 
melhor”, discorreu. 

 O prefeito eleito de 

Jaboticabal, José Car-
los Hori, foi o último a 
ocupar a tribuna. “Que 
possamos quebrar um 
pouco as vaidades, as 
amarguras partidárias, 
nos unir para um mo-
mento tão complicado 
e de tamanha exigência 
para o futuro. Que pos-
samos ter um fi ndar de 
ano muito especial. Que 
nós possamos fazer o 
melhor pela nossa ci-
dade. Com responsabi-
lidade, buscar através 
dos nossos deputados... 
ajuda fi nanceira para 
que nossos municípios 
possam realmente dar 
continuidade, fazer o 
trabalho tão necessário 
para a população”, disse 
Hori. 

Compuseram a mesa, 
além do Juiz Eleitoral 
Dr. Jorge Luís Galvão; 
o presidente do Legis-
lativo, Dr. Edu Feneri-
ch; o instrutor do Tiro 
de Guerra, 1º Sargento, 
Nalon Oliveira; o dele-

gado da Polícia Civil de 
Jaboticabal, Dr. Osvaldo 
José da Silva; e o diretor 
da OAB (6ª Subseção de 
Jaboticabal), Dr. Anísio 
de Paula Mello, repre-
sentando o Presidente 
da subseção, Dr. André 
Bottino. 

*O vídeo da cerimô-
nia, na íntegra, está dis-
ponível na WEBTV da 
Câmara de Jaboticabal 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br) e a galeria 
completa das fotos está 
no Facebook (www.face-
book.com/CamaraJabo-
ticabal/)

Confi ra os diploma-
dos:

TAIAÇU
Prefeita: Sueli Biancar-

di
Vice-prefeita: Mara 

Enfermeira
Vereadores: Dadinho; 

Oswaldo Biancardi; Alex 
do Tica; Moacy dos An-
jos; Sonia Campos; An-
dre Felix; Aguinaldo da 
Fátima; Adnan de Carva-

lho e Felipão da Padaria.
TAIÚVA
Prefeito: Francisco 

Sergio Clapis (Kiko)
Vice-prefeito: Dou-

glair
Vereadores: Gilson de 

Souza; Eliana Ramos; 
Rita Brandão; Dr. Evan-
dro Albino; Dr. Fernan-

do Gallo; Patricia Videi-
ra; Mafalda Jacon; Edson 
Ruaro e Zezinho Deco-
rações.

JABOTICABAL
Prefeito: José Carlos 

Hori
Vice-prefeito: Vitório 

De Simoni
Vereadores: Ednei Va-

lencio; Pretto Cabeleirei-
ro; Beto Ariki; Wilsinho 
Locutor; Samuel Cunha; 
Luis Carlos Fernandes; 
Carmo Jorge Reino; Da-
niel Rodrigues; Dr. Edú 
Fenerich; Pepa Servi-
done; João Bassi; Paulo 
Henrique Advogado e 
Dona Cidinha.
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BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA, torna pú-
blico que requereu à CETESB a Licença Prévia/Ampliação, para a 
Fabricação de Medicamentos para uso Veterinário, sito à Av. João 
Batista Ferraz Sampaio, nº 710, Bairro Barreiro - Jaboticabal/SP.

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 

AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA DE JABO-
TICABAL LTDA EPP, torna público que Recebeu da CETESB 
a Licença Prévia e de Instalação nº52000581 e requereu Licença 
de Operação para Posto de Combustíveis, sito à Avenida José da 
Costa, 1255, Aparecida, Jaboticabal /SP.

Procura-se 
vendedor de 
cosméticos 
profi ssionais com experiência. 

Favor encaminhar currículo para:

santabeldade@gmail.com

DECLARAÇÃO
FRANCISCO CARLOS GROTTA, abaixo assinado, representante 

legal e titular da empresa FRANCISCO CARLOS GROTTA EPP, estabe-
lecida nesta cidade de Jaboticabal - SP, na Rua Vinte Quatro de Maio nº 
639, Bairro Centro, inscrita no CNPJ  sob nº 04.440.600/0001-21 e Ins-
crição Estadual nº 391.043.448.116, comunica o extravio dos talonários 
correspondente às Notas Fiscais Modelo 1 sob nº 1751 a 2050.

Por expressão da verdade, fi rmo a presente declaração
a.) - FRANCISCO CARLOS GROTTA

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 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA MESA Nº 21/2016

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
JABOTICABAL, com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 17 

de seu Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica a Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
após expedição de Decreto do Executivo, autorizada a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 814.013.68 (oitocentos e quatorze mil, treze reais e sessenta e oito centavos), para suprir a seguinte 
dotação do orçamento vigente:

C Ó D I G O S Especificação Valor

Local Nat da Desp Classif. Func.

01 CÂMARA MUNICIPAL

01.01 Corpo Legislativo

3.1.90.11.00 01.031.0001.2.001 Venctos e Vant Fixas Pes.Civil R$ 757.013,68 

3.1.91.13.00 01.031.0001.2.001 Obrigações Patronais-RPPS R$ 37.000,00 

3.3.91.97.00 28.846.0000.0.003 Aporte p/Cobert.do Deficit A.RPPS R$ 20.000,00 

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 814.013,68 

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos de anulação 
parcial de dotações da Câmara Municipal, constantes do orçamento vigente, no valor de R$ 814.013.68 
(oitocentos e quatorze mil, treze reais e sessenta e oito centavos), assim especificadas:

C Ó D I G O S Descrição Valor

Local Cat Econ Classif. Func.

01 CÂMARA MUNICIPAL

01.01 Corpo Legislativo

3.1.91.13.00 01.031.0001.2.001 Obrigações Patronais R$ 60.000,00 

3.3.90.30.00 01.031.0001.2.001 Material de consumo R$  249.013,68 

3.3.90.36.00 01.031.0001.2.001 Outros Serv.Terc.Pes.Fisica R$ 25.000,00 

3.3.90.39.00 01.031.0002.2.001 Outros Serv.Terc.Pes.Juridica R$ 380.000,00 

3.3.90.92.00 01.031.0001.2.001 Desp.de Exercícios Anteriores R$ 10.000,00 

3.3.91.97.00 28.846.0000.0.002 Aporte p/Cobert.do Deficit Atuarial R$ 10.000,00 

4.4.90.51.00 01.031.0001.2.001 Obras e Instalações R$ 30.000,00 

4.4.90.52.00 01.031.0001.2.001 Equip e Material Permanente R$  50.000,00 

TOTAL DAS ANULAÇÕES R$  814.013,68 

Art. 3º O presente ato entra em vigor após a publicação de Decreto do Executivo, 
expedido de acordo com a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 29 de novembro de 2.016.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH            
PRESIDENTE

DRA. ANDRÉA CRISTIANE FOGAÇA DE SOUZA 
NOGUEIRA 1º SECRETÁRIA

VITÓRIO DE SIMONI                                   
VICE-PRESIDENTE

RUBÉNS CAIUBY DA GAMA JUNIOR                  
2º SECRETÁRIO

IKATU SEMENTES EIRELI ME, torna Público que Requereu 
junto a CETESB, Renovação de Licença de Operação para a ati-
vidade de - Amendoim Descascado - Produção de, sito à Av. João 
Pacheco de Oliveira, 951 - Distrito de Córrego Rico - Jaboticabal 
-  CEP 14.896-005. Jaboticabal/SP.
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Hori volta a falar em corte de gastos, mas descarta 
fechamento da FAE

Por Alexandre Rocha
A Fundação de Ampa-

ro ao Esporte – FAE não 
será fechada em 2017. 
É o que garante o pre-
feito eleito de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori 
(PPS). O assunto surgiu 
na última semana e fez 

Prefeito eleito alerta para ano difícil e vislumbra dias melhores

com que pais de alunos 
se mobilizassem na in-
ternet e, também, pro-
curasse o jornal A GA-
ZETA para terem uma 
resposta sobre o caso. 
Em entrevista a este pe-
riódico, Hori explicou 
que haverá cortes em 

todos os setores, inclu-
sive no Esporte, visan-
do à reorganização das 
contas públicas.

“De imediato não 
será fácil, por isso, 
peço que todos tenham 
paciência. Nossa ideia 
é cortar gastos e fazer 

parcerias com empre-
sas privadas para que 
possamos dar conti-
nuidade aos projetos 
esportivos. Eu acredito 
no esporte, tanto é que 
fui eu quem fundou a 
FAE”, afi rma Hori. 

Cortar gastos e recu-

perar fi nanceiramente 
a prefeitura de Jaboti-
cabal tem sido a tônica 
dos discursos e entre-
vistas de Hori desde 
quando eleito, em ou-
tubro. A missão está 
longe de ser tranqüila, 
e a previsão para 2017 

é de um ano difícil. 
“A Prefeitura passa 

por um momento nun-
ca vivido na história. A 
dívida não é menos que 
R$ 45 milhões e preci-
saremos renegociá-la. 
Quando eu falo em cor-
tar, é cortar gastos em 
todos os setores, inclu-
sive na FAE”, explica. 
“Isso será necessário 
até que possamos re-
equilibrar as contas e 
voltar a investir nova-
mente”, completou.

O prefeito eleito des-
tacou ainda o cenário 
político nacional para 
prever difi culdades e 
eleger pontos que pre-
cisarão de mais atenção 
para o próximo ano. 
“Todos os governos es-
tão contendo gastos e 
Jaboticabal não será di-
ferente. Até porque te-
mos uma cidade endi-
vidada e, mesmo assim, 
não podemos deixar de 
fornecer remédios na 
farmácia municipal, ga-
rantir atendimento de 
qualidade na Saúde e 
manter as ruas limpas 
e asfaltadas”, fi nalizou.  
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E agora, José?
Por Alexandre Rocha
Jaboticabal já tem de-

fi nido os diretores de 
Cultura, Esporte e Trân-

Diretores de departamento falam sobre nomeação e o que esperar para 2017
sito para o próximo ano. 
José Mário de Oliveira, 
José Luiz Moiteiro e 
José Antônio Carregari, 

respectivamente, foram 
os escolhidos nesta se-
mana.

Quase 15 dias após 
anunciar seu secretaria-
do, o prefeito José Car-
los Hori (PPS) nomeou 
mais três cargos de 
confi ança para o seu go-
verno, que será iniciado 

no dia 1º de janeiro.
Os escolhidos estão 

cientes que não terão 
vida fácil. Além de pou-
cos recursos disponí-
veis devido à situação 
fi nanceira ruim da Pre-
feitura, a cobrança po-
pular costuma ser forte 
quando o assunto é um 

“simples” semáforo des-
ligado, por exemplo. 

O entretenimento 
costuma ser reclama-
ção constante em Ja-
boticabal, enquanto o 
Esporte precisa conti-
nuar dando resultados 

e formar talentos. Em 
entrevista ao Jornal A 
GAZETA, os nomeados 
garantem que a dedica-
ção será total para que 
as necessidades dos ja-
boticabalenses sejam 
supridas.

José Mario de Oliveira – Diretor de Cultura
Idade: 50 anos
Histórico: fotógrafo há 21 anos e professor de fo-

tografi a. Está há 16 anos como redator/jornalista/es-
critor. Tem no currículo mais de 50 exposições foto-
gráfi cas realizadas em Jaboticabal, região, Nordeste 
do Brasil e exterior. Já lançou um livro de contos e 
poesias e tem participação em dois livros de fotogra-
fi a. Assinou a direção de um documentário de rock e 
tem participação na produção de material para CDs 
de bandas, revistas, jornais, cartões postais, calendá-
rios e vários outros trabalhos de fotografi a.

O que representa essa nomeação para você?
O convite feito pelo prefeito Hori foi uma grande 

surpresa, pois, mesmo estando envolvido com esse 
meio, eu não me via à frente do departamento. Vejo 
como um grande desafi o, que será enfrentado com a 
ajuda de todos.

O que podemos esperar do departamento sob 
seu comando?

O desejo do prefeito Hori é que seja feita uma polí-
tica cultural pensada nas necessidades e anseios das 
diferentes correntes culturais da cidade. Para isso, 
pretendemos ouvir todos os envolvidos nesse cená-
rio cultural e, a partir daí, elaborar uma planilha de 
ações. Claro que, tudo dentro das possibilidades fi -
nanceiras do setor, que não mínimos. Existe cultura 
acontecendo em todos os locais, e o prefeito Hori pre-
tende mostrar isso. 

José Antônio Carregari – Diretor de Trânsito
Idade: 53 anos
Histórico: É proprietário de auto-escola, formado 

em logística, cursa pós-graduação em Mobilidade Ur-
bana e Trânsito e estuda para se tornar especialista 
em Trânsito.

O que representa essa nomeação para você?
Esse convite representa muito para mim, pois es-

tou na área de trânsito há muitos anos. É algo que eu 
gosto muito. Pretendo dar uma ajuda grande para a 
cidade, principalmente sobre educação no trânsito. O 
prefeito Hori se comprometeu em nos ajudar dentro 
do que for possível e a gente pretende realizar um 
trabalho bem feito”.

O que podemos esperar do departamento sob 
seu comando?

“Pretendo desenvolver um pouco do que tenho es-
tudado e implantar uma fi losofi a de trânsito melhor 
para nossa cidade junto com nossos colaboradores. 
Acima de tudo, precisamos conseguir educar o trânsi-
to, seguindo os manuais e regras básicas do trânsito, 
até porque gentileza gera gentileza”.

José Luiz Moiteiro – Diretor de Esportes
Idade: 45 anos
Histórico: Ex-atleta de futebol profi ssional é forma-

do em Educação Física e professor de categorias de 
base de futebol. Participou do início da Fundação de 
Amparo ao Esporte. Também atua como comunicador 
e radialista há mais de 10 anos. 

O que representa essa nomeação para você?
É uma satisfação muito grande ter sido escolhido. 

Sei do trabalho que teremos pela frente, mas acredito 
que, com a ajuda dos profi ssionais da área, vamos 
obter bons resultados. 

O que podemos esperar do departamento sob 
seu comando?

Com muita responsabilidade vamos procurar aten-
der aos anseios da população. Vou conversar com 
todos do setor para descobrir o que já avançamos, 
onde poderemos avançar mais e quais expectativas 
para o futuro. Estamos conscientes que o momento 
fi nanceiro não é bom. Por isso, pretendo conversar 
com academias e segmentos particulares para parce-
rias futuras. Quero ajudar no que for possível para 
fazer o esporte avançar em Jaboticabal.



10 SÁBADO, 10  DE DEZEMBO DE 2016

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

Quero fazer 
você fl utuar.

Te dar um bei-
jo na boca...

E fazê-lá arre-
piar,

Ouvir você di-
zer!!!

Que sou o ho-
mem...

Que faz você 
suspirar!

Ooo vichii, vi-
chii, vichee!!! 

2016: o ano do Savegnago
Ao longo de 12 meses 

a rede inaugurou quatro 
novas lojas, gerou mais 
de 800 novas vagas de 
emprego e comemorou 
seu 40º aniversário

O Savegnago Super-
mercados teve um 2016 
repleto e com muitos 
motivos para celebrar. 
No ano em que a rede 
completou seu 40º ani-
versário – com uma fi -
losofi a baseada na valo-
rização de pessoas, no 
excelente atendimento 
e no esforço por preços 
baixos – realizou impor-
tantes ações em prol de 
seus clientes e colabora-
dores.

De junho a agosto, o 
Savegnago Supermerca-
dos criou cerca de 850 
novas vagas de empre-
go. O acréscimo se deu 
pela inauguração de 
quatro novas lojas nas 
cidades de Barretos, 
São Carlos, Rio Claro 
e Ribeirão Preto, che-
gando a um total de 37 
unidades. Além disso, a 
rede ampliou o efetivo 
do Centro de Distribui-
ção e inaugurou o novo 
Centro Administrativo, 
em Sertãozinho, alcan-
çando 7,3 mil funcioná-
rios. A rede planeja para 
2017 a entrada na re-
gião de Campinas com 
a chegada às cidades de 
Limeira, Piracicaba e Su-
maré.

Outro destaque foi a 
repaginada em seu we-
bsite, que agora conta 
com uma proposta mais 
moderna, atual, inte-
rativa e integrada com 
sua venda online, (lan-
çada no fi nal de 2014). 

Por meio do link www.
savegnago.com.br, os 
consumidores podem 
escolher entre acessar 
informações institucio-
nais da rede ou realizar 
suas compras via web. 
O crescimento acumu-
lado do e-commerce em 
2016 foi de 132% em re-
lação à 2015 e o ticket 
médio é 4 vezes maior 
que o das lojas físicas.

Com um faturamen-
to de R$ 2,1 bilhões em 
2015, o Savegnago é a 
13ª maior rede do país, 
6ª do Estado de São Pau-
lo e a primeira do inte-
rior paulista, segundo o 
ranking 2016 da Asso-
ciação Brasileira de Su-
permercados (ABRAS). 
Até o fi nal de 2016 é es-
perado um crescimento 
em torno de 20%, che-
gando a um faturamen-
to de R$ 2,5 bilhões.

40 anos de uma histó-
ria marcante

A rede completou 40 
anos no dia 31 de agos-
to de 2016 e em cele-
bração a essa trajetória, 
uma grande comemora-
ção foi organizada. Foi 
realizada uma missa 
campal em comemora-
ção ao aniversário e pela 
inauguração do novo 
Centro Administrativo 
da rede, seguida de um 
café da manhã para os 
convidados. Na sequên-
cia, ocorreu o descerra-
mento da faixa inaugu-
ral e um tour pelo novo 
escritório, que possui 
3.750 mil m², distribuí-
dos em um espaço mo-
derno, amplo, confortá-
vel e aconchegante.

A segunda etapa con-

sistiu-se em um almoço 
e workshop, destina-
dos aos fornecedores e 
parceiros. Na ocasião, 
os profi ssionais e con-
selheiros do Savegna-
go discorreram sobre o 
mundo corporativo e as 
tendências econômicas 
na atualidade. O encon-
tro foi encerrado com 
a palestra ministrada 
pelo capitão reformado 
do Bope, Paulo Storani. 
A atuação profi ssional 
do convidado foi retra-
tada no fi lme “Tropa de 
Elite”, por meio do per-
sonagem Capitão Nasci-
mento.

Primeiro lugar em 
custo/benefício do Bra-
sil

A pesquisa CVA Vare-
jo Alimentar, realizada 
pela CVA Solutions e di-
vulgada no Portal Exame 
no dia 5 de novembro, 
revelou que o Saveg-
nago Supermercados 
conquistou o 1º lugar 
no ranking dos super-
mercados que oferecem 
melhor custo/benefício 
para seus clientes com 
índice de 1,05 e o 3o lu-
gar em recomendações 
a terceiros, com 63,6%.

Para conceder as notas 

das categorias de custo/
benefício e recomenda-
ção, a CVA avaliou cada 
empresa pelos requisi-
tos de atratividade das 
promoções, preços pra-
ticados, facilidades de 
pagamento, reputação, 
qualidade dos produtos, 
variedade de produtos 
e marcas, qualidade do 
atendimento, ambiente 
agradável e bem sinali-
zado, horário de aten-
dimento, tempo na fi la, 
disponibilidade de pro-
dutos, proximidade da 
loja e facilidade de esta-
cionar.

De acordo com a pes-
quisa, o indicador fi nal 
é calculado dividindo-
se a nota que os con-
sumidores deram para 
companhia, na com-
binação dos critérios 
acima, pela média pon-
derada do mercado em 
geral. Se o número fi car 
abaixo de 0,98, indi-
ca que a empresa está 
pior que a concorrên-
cia naquele quesito. Se 
fi car entre 0,98 e 1,02, 
signifi ca que ela está 
em linha com o mer-
cado. Se fi car acima de 
1,03, indica que está 
superior.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

MAKE UP 2017

A maquiagem verão 
2017 determina um as-
pecto saudável, fresco, 
cheio de cores e brilhos. 
Se desviando e passando 
bem longe do mundo ar-
tificial.

Absolutamente a pele 
veio iluminada e com 
acabamento natural, va-
lorizando e preservando 
sua verdadeira identida-
de. O blush pode comple-
mentar uma maquiagem, 
mas também pode arrui-
ná-la, portanto é impor-
tante passar com mode-
ração, assim não criará 
uma produção exagerada 
e completamente face. O 

ar saudável é a proposta 
deste truque tão precio-
so, portanto aposte no 
blush bronze, marca re-
gistrada em todo verão. 
A técnica de contorno, 
muito usada para fotos, 
aplicada sem moderação, 
pode reproduzir uma 
produção para lá de cari-
cata, por isso ao aplicá-
la todo cuidado é pouco. 
E falando em sobran-
celhas, elas aparecem 
levemente corrigidas 
passando uma simples 
mensagem: naturalida-
de, mantenha-me na mi-
nha forma original.

E a boca? Elas vão lem-
brar cores de frutas nes-
ta estação.

E para finalizar, não 
é de hoje que as cores 
sempre são muito bem-
vindas na estação mais 
quente do ano, mas aten-
ção: verão é verão, car-
naval é carnaval.

Seja você mesma neste 
verão!

Agradecimento: Perfu-
maria Beraldo
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4ª Parada de Natal de Jaboticabal foi realizada 
na segunda-feira (5)

Por Alexandre Rocha
Na primeira noite em 

que o comércio de Ja-
boticabal fi cou aberto 
neste fi nal de ano, uma 
das principais ruas do 
município foi o com-
bustível para a grande 
presença de público no 
centro da cidade. A Rua 

Evento contou com apresentações culturais e a chegada do Papai Noel

Rui Barbosa, pelo quar-
to ano consecutivo, foi 
o palco da Parada de 
Natal, evento realizado 
pelo Departamento Mu-
nicipal de Cultura.

A 4ª Parada de Natal 
marcou a chegada do 
Papai Noel e a presen-
ça de grupos, associa-

ções, clubes de servi-
ço, fanfarras, escolas, 
entre outros, que parti-
ciparam do desfi le com 
suas apresentações.  
“Gostaria de agradecer 
a todos que abrilhanta-
ram este acontecimen-
to natalino. O evento 
proporcionou muita 

emoção e sucesso de 
público”, disse Abel Ze-
viani, diretor de Cultu-
ra.

Participantes - 
Companhia de Reis de 
Córrego Rico, Triciclo 
Natalino (Aramis Mus-
cari), Moto Clube “Mais 
Loucos que Velozes”, 

veículos exóticos, Clu-
be “Amigos da Ferru-
gem”, Cia Expressão e 
Arte, Centro de Recu-
peração de Alcoólatra 
– CEREA, Associação 
Anti Alcoólica, Rotary 
Clube, Interact Clube, 
Rotaract Clube, Casa da 
Amizade, Fanfarra “To-

ninho Bellodi” – APAE, 
EMEB “Paulo Freire”, Za-
ppa, Maestro Instituto 
Musical, Colégio “Dife-
re Mirante”, Clínica de 
Fisioterapia Fisio Hara, 
Colégio Criarte, Banda 
Musical São Luis, Papai 
Noel, Senac Jabotica-
bal. 

Futebol Solidário com Marcelinho Carioca acontece neste 
sábado (10), em Jaboticabal

Por Alexandre 
Rocha

O ex-jogador de 
futebol Marceli-
nho Carioca esta-
rá em Jaboticabal 
neste sábado (10), 
para participar de 
uma partida de fu-
tebol em prol da 
ONG (Organização 
não Governamen-
tal) SOS (Serviço 
de Obras Sociais). 
O início do evento 
está marcado para 
as 13h, no Campo 
do Canhoteiro, no 
bairro Jardim das 
Rosas.

Para o jogo, fo-
ram vendidas ca-
misetas persona-
lizadas que darão 
direito a jogar com 
o craque, tirar fo-
tos e conversar 
com o ídolo. Para 
aqueles que qui-
serem apenas as-
sistir ao jogo, o 
ingresso pode ser 

Partida benefi cente arrecadará recursos para entidade do município
adquirido na hora, 
por R$25.

Menores de 12 
anos e maiores de 
60 anos não pagam 
ingresso. Estudan-
tes pagam meia-
entrada mediante 
apresentação de 
carteirinha. A ONG 
SOS é responsá-
vel pela organiza-
ção do evento e 
todos os recursos 
arrecadados serão 
destinados à ma-
nutenção dos seus 
projetos.

Na agenda de 
Marcelinho em 
Jaboticabal ain-
da está inclusa 
uma palestra para 
crianças e adoles-
centes, no Centro 
de Recuperação 
de Alcoólatras – 
CEREA, onde ele 
contará sobre sua 
origem humilde 
e ascensão no es-
porte.

O “pé de anjo” 
- Marcelinho é um 
dos grandes cra-
ques que o futebol 
brasileiro já viu e 
sempre impressio-
nou pela precisão 
com que batia na 
bola. Exímio cobra-
dor de faltas, o “pé 
de anjo” foi revela-
do pelo Flamengo 
(RJ) e teve passa-
gens por Seleção 
Brasileira, San-
tos (SP), Vasco da 
Gama (RJ) e clubes 
do exterior. Mas foi 
no Corinthians (SP) 
que Marcelinho Ca-
rioca fez história, 
tornando-se um 
dos maiores ídolos 
do clube.  

Mais informa-
ções – para mais 
detalhes sobre o 
evento e ingres-
sos, os telefones 
para contato são: 
(16) 997792174 / 
997773416. 
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