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Febre amarela: Dia D acontece neste sábado (17)

Com a identifi ca-
ção do vírus da febre 
amarela, inicialmen-
te, em dois macacos 
da espécie bugio, 
encontrados em um 
clube de campo na 
zona rural do muni-
cípio, uma campanha 
de vacinação contra 
o vírus foi agendada 
para este sábado (17) 
nas unidades básicas 
de saúde da cidade, 
exceto CIAF Centro. 

Campanha de vacinação é promovida após doença ser detectada em macacos

Os animais foram 
encontrados no iní-
cio de novembro e 
levados para análise 
no hospital veteriná-
rio da UNESP de Ja-
boticabal. Amostras 
foram encaminha-
das para o Instituto 
Adolfo Lutz, em São 
Paulo, onde foi con-
fi rmada a existência 
da febre amarela. Em 
seguida, outros pri-
matas foram encon-

trados mortos e se-
rão avaliados.

O acontecimento 
ligou o sinal de aler-
ta no município, que 
tenta se antecipar 
a uma epidemia da 
doença. A vacinação 
acontece das 8h às 
12h nos CIAF’s, ex-
ceto na unidade Cen-
tro.

Câmara de 
Jaboticabal 

vota Orçamento 
2017 na 

segunda-feira 
(19/12)

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reú-
nem na próxima se-
gunda-feira (19/12) 
para a discussão e 
votação do Orçamen-
to 2017 (Projeto de 
Lei nº 542/2016), que 
estima a receita e fi xa 
a despesa do municí-
pio. De acordo com 
o texto, Jaboticabal 
deve ter um orçamen-
to de aproximada-
mente R$ 262 milhões 
para a Administração 
Direta e Indireta no 
ano que vem. A últi-
ma sessão ordinária 
da 16ª Legislatura co-
meça às 20h.

ONG AMOR 
SOLIDÁRIO 

CONQUISTA 14 
MEDALHAS

No último dia 4 
de dezembro, a Ong 
Amor Solidário par-
ticipou de um cam-
peonato de Li Tchu 
Pa Kung Fu, reali-
zado no Ipanema 
Clube, na cidade do 
Rio de Janeiro, onde 
obteve excelente 
desempenho, tra-
zendo para Jaboti-
cabal 14 medalhas, 
conquistadas pelos 
alunos da Ong, que 
tem em seu staff, 
o  mestre Professor 
Valcir Albieri, além 
do professor Clau-
demir Costa, a téc-
nica Michele Abra-
mo e a instrutora 
Kelmi.

Hori tentou retorno da Basilar para Jaboticabal

O prefeito eleito 
de Jaboticabal, José 
Carlos Hori (PPS) 
esteve esta semana 
reunido com Geral-
do Luciano, diretor 
da M. Dias Branco, 
proprietária da Ba-
silar, para tentar 
trazer de volta a 
empresa de massas 
alimentícias para o 
município. 

Em dezembro do 
ano passado, a em-

Isenção fi scal é o maior obstáculo
presa oficializou 
sua saída da “Cida-
de das Rosas”, o que 
acarretou a demis-
são de 215 funcio-
nários. Para Hori, o 
diretor da M. Dias 
Branco confessou 
que ficou surpreso 
pela falta de inte-
resse do Governo, 
na época, em saber 
o motivo da mudan-
ça, mas explicou ao 
prefeito eleito que 

o Estado de Minas 
Gerais deu isenção 
total de tributos e 
cedeu terras para a 
instalação da fábri-
ca. 

“Existe uma “guer-
ra fiscal”. Nós (Es-
tado de São Pau-
lo) temos uma das 
maiores tributações 
do país.
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FIQUE SABENDO
Palestra sobre Gestão de Riscos em Saúde reúne Diretores, 

Cooperados e Gestores da Unimed de Jaboticabal

Gestores, diretores e 
médicos Cooperados da 
Unimed de Jaboticabal 
participaram, na noite 
de 12 de dezembro, da 
palestra sobre Gestão de 
Riscos em Saúde, com o 
especialista Luiz Coelho, 
da GSMi Inteligência em 

Saúde.
A Unimed de Jabotica-

bal apoia sua gestão no 
uso do sistema via web 
GSM Analytics, baseado 
no conceito de Business 
Analytics, uma evolução 
do BI (Business Intelli-
gence), adquirido pela 

cooperativa para a aná-
lise e melhoria da gestão 
dos indicadores de riscos 
em saúde da população 
gerenciada e de seus pro-
cessos visando melhorar 
os resultados qualitati-
vos e quantitativos da 
operadora e de seus prin-

cipais indicadores, como 
a própria sinistralidade.

No encontro, foram 
apresentadas as tendên-
cias e as melhores prá-
ticas do mercado para a 
gestão dos riscos popu-
lacionais, processuais, 
operacionais e externos 

que as operadoras en-
frentam em seu dia a dia.

Os participantes pude-
ram saber mais sobre a 
adoção de ações sistêmi-
cas a serem implantadas 
e gerenciadas em quatro 
domínios, compreenden-
do o próprio modelo de 

atenção, os modelos de 
remuneração, as inter-
venções administrativas 
e processuais e as inter-
venções em saúde dos 
indivíduos ou do grupo 
populacional.

Fã compra cadeira utilizada por Marcelinho Carioca em 
Jaboticabal

Por Alexandre Rocha
O empresário Denil-

son Bassi, de 38 anos, 
surpreendeu muita 
gente ao comprar a 
cadeira de um restau-
rante, em Jaboticabal, 
após o ex-jogador de 
futebol Marcelinho Ca-
rioca utilizá-la. Torce-
dor fanático do Corin-
thians, o empresário 
não quis nem saber o 
preço e tratou de pe-
dir para o ídolo auto-
grafá-la.

O “pé de anjo”, como 
é conhecido o ex-joga-
dor, esteve no muni-
cípio no sábado (10) 
para participar de uma 
partida beneficente, 
em prol da ONG SOS. 
Bassi ficou sabendo 
pelo irmão que Mar-
celinho estava almo-
çando no shopping da 
cidade e correu para o 
local para encontrar o 
ídolo. “Sou corintiano 
desde o meu primei-
ro minuto de vida e o 

Empresário se emocionou ao encontrar o ídolo
que ele fez pelo time 
é uma história muito 
bonita”, afirma.

Ao encontrar o ex-
jogador, Bassi foi às 
lagrimas, tirou foto e, 
no auge da emoção, 
decidiu comprar a ca-
deira em que Marce-
linho estava sentado. 
“Essa cadeira vai para 
a minha edícula. Só 
a gente que gosta de 
verdade para explicar 
aquela emoção”, conta 
o fã, que teve o objeto 
autografado. “Tenho 
até escova e pasta de 
dente do Corinthians”, 
completa ele, que co-
leciona objetos do 
time que torce.

Bassi ainda não sabe 
quanto irá pagar pela 
cadeira. O proprietá-
rio do estabelecimen-
to garantiu que quan-
do chegasse uma nova 
para substituir iria 
avisá-lo sobre o custo. 
Mais tarde, ele ainda 
participou da partida 

beneficente e termi-
nou o dia realizado 
após conhecer de per-

to um dos maiores jo-
gadores do clube que 
torce. 
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SÓ CONQUISTAMOS VITORIAS SE NASCER O AMOR

Os anos passam em bus-
ca de realizações, através 
das encarnações vividas 
para nascerem vitórias à 
custa de muito trabalho, 
esforço e dedicação. Os so-
nhos poderão se realizar, 
dependendo de nós.                  

Tudo pode acontecer, 
onde o planeta Terra está 
classificado como de pro-
vas e expiações, sobrecar-
regado de compromissos 
e pagamentos de dívidas 
contraídas, em vidas ante-
riores, num passado que se 
vai longe e que voltamos 
a reencarnar em um cor-
po, onde a vida continua e 
são sucessivas. Em espírito 
percorremos mundos em 
evolução. A ignorância tem 
que ser afastada de nós. O 
nascimento traz esperan-
ças. Só conquistamos vitó-
rias com amor, por certo o 
perdão. A eternidade vive 
de sonhos gravados num 
mundo de ilusões e realida-

A felicidade sorri para 
nós quando encontrarmos 
a chave que abre a porta da 
esperança.

Conquistamos o amor 
lutando pelo desejo de ser-
mos felizes hoje, amanhã e 
sempre.            

O amor vive no coração 
quando praticamos o bem e 
trabalhamos com a carida-
de, na ajuda ao semelhante.                                                                      
Somos eternos viajantes 
em busca da redenção espi-
ritual, nascendo e vivendo 
eternamente em espírito.             

des, onde nós encontrare-
mos as oportunidades e os 
desejos. São caminhos de 
livre escolha, onde a cada 
um será dado, segundo 
suas obras. Tudo pode mu-
dar, depende de nós para 
encontrarmos os recursos 
com os meios e condições, 
amparadas pelos conheci-
mentos adquiridos.            

A VIDA CAMINHA RUMO A 
UM OBJETIVO, QUE TRAZ A 
EVOLUÇÃO. Precisamos co-
nhecer os princípios básicos 
dos mistérios que nos envol-
vem na caminhada, rumo às 
leis de DEUS, da eterna sa-
bedoria, que precisamos en-
tender, porque nos leva a um 
mundo de luz, com esclareci-
mentos necessários para um 
crescimento espiritual.              

Seremos eternos filhos 
de DEUS, caminhando em 
busca de recursos, que nos 
trazem as vitórias, o pro-
gresso espiritual, que nos 
eleva a mundos mais evo-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

“Estais sempre alegres, 
orai incessantemente, 
dai graças em todas as 
circunstâncias, pois esta 
é a vontade de Deus a 
vosso respeito em Cristo 
Jesus” (I Ts 16-18).

Existem momentos e 
situações em nossas vi-
das nos quais é difícil 
dar graças a Deus. Como 
você, eu também já pas-
sei por situações assim. 
Mas tenho aprendido, 
com a graça de Deus, 
que quanto mais doloro-
sos e difíceis são esses 

 Monsenhor Jonas Abib

Em tudo, dai graças ao 
Senhor!

Aquele que em 
tudo dá graças 
ao Senhor, é 
quem con� a 
verdadeiramente no 
socorro divino

luídos.        
O amor é a essência da 

vida.     
Voltamos a reencarnar por 

necessidade de resgatarmos 
dívidas contraídas no pas-
sado, em vidas anteriores. 
O corpo nos serve de ins-
trumento para trabalharmos 
a curto e a longo prazo, na 
família, em conjunto com os 
afi ns ou estranhos, para nas-
cer o amor e a união, a paz 
e o desejo de vencermos os 
desencontros criados pela 
diferença de evolução.                    

  OBJETIVO DA ENCARNA-
ÇÃO            

O objetivo de DEUS é fa-
zer os espíritos chegarem à 
perfeição, ELE impõe a en-
carnação. Para alguns é ex-
piação para outros é missão 
Outro objetivo é coloca-lo 
em condições de cumprir 
sua parte na obra da cria-
ção.                   

O AMOR É A SEMENTE DA 
FELICIDADE*

momentos, tanto mais 
nós precisamos nos vol-
tar para Deus, certos de 
que, a Divina Providên-
cia nos acompanha e nos 
assiste. Creia: Deus está 
em tudo e tem o contro-
le de todas as coisas em 
suas mãos.

Fomos criados para o 
louvor, para a adoração 
e para a ação de graças 
porque temos origem di-
vina. Nosso lugar é o céu, 
nossa meta é o céu. De lá 
viemos e para lá voltare-
mos com a graça de Deus 
e os joelhos no chão!

Deus não nos daria 
uma ordem como a que 
nos foi dada nessa pas-
sagem bíblica: 1 Tessalo-
nicenses 5,16-18 se não 
tivéssemos condições de 
cumpri-la. O Senhor nos 
pede que em tudo, em 
todas as circunstâncias, 
em qualquer situação, 
aconteça o que aconte-
cer , demos graças, ore-
mos e estejamos sempre 
alegres.

Meu filho, minha fi-
lha, coragem! A alegria, 
o louvor, a adoração e a 
ação de graças são remé-
dios para o coração. Não 
desanime, vá em frente, 
coragem!  Seu irmão,

O engenheiro e as bases do Brasil

COXINHAS E PETRALHAS NÃO ESTÃO NO MESMO BARCO

O Dia do Engenheiro, 
celebrado em 11 de de-
zembro, é uma data para 
lembrarmos que sem pla-
nejamento, cálculo e boa 
execução nada fi ca em pé. 
Como engenheiro civil, me 
sinto honrado em fazer 
parte de um grupo de pro-
fi ssionais que é importante 

A mensagem me veio em 
e-mail sobre o momento po-
lítico e incluía esta convo-
cação à unidade nacional: 
“Coxinhas e petralhas, uni-
vos!”. O absurdo propósito 
tem dois pressupostos: 

1º) A denúncia da Ode-
brecht, que acaba de vazar, 
abalou o governo Temer 
tanto quanto estava abala-
do o governo Dilma por aca-
sião do impeachment.

2º) Coxinhas e petralhas, 
estariam, agora, no mesmo 
barco, unidos por idênticos 
infortúnios. 

Se é verdade que a de-
núncia do ex-diretor da 
Odebrecht Claudio Melo 
Filho fez um enorme estra-
go nos mais altos escalões 
dos partidos que se uniram 
pelo impeachment de Dil-
ma Rousseff, é absoluta-
mente falso traçar qualquer 
analogia entre a conduta 
pré ou pós impeachment 
de coxinhas e petralhas. 
Enquanto estes cumpriam 
missão partidária, aclaman-

dou a construir e viu cres-
cer, o Instituto mais uma 
vez inovou e pela primeira 
vez em sua trajetória ele-
geu como Engenheiro do 
Ano uma mulher.

A escolhida neste ano 
foi a secretária-adjunta 
paulista de Saneamento e 
Recursos Hídricos, Monica 
Porto, uma grande especia-
lista em recursos hídricos 
e, particularmente, minha 
colega de Escola Politécni-
ca da Universidade de São 
Paulo (Poli/USP).

Mostrando a diversida-
de de campos de atuação 
de nossa profi ssão, muitas 
vezes vista como apenas 
construtora de prédios, 
Monica liderou essa em-
preitada maravilhosa, tes-
temunho de engenharia 

atrair umas poucas deze-
nas de interessados. Para 
o evento com presença do 
juiz brasileiro, porém, foi 
necessário um auditório 
com capacidade para cen-
tenas de pessoas e muitas 
ficaram de pé. 

Interrompo momentane-
amente as referências ao 
relato do leitor de ZH para 
registrar algo que estou 
pesquisando enquanto es-
crevo. Antecedendo o even-
to, diversas personalidades 
enviaram mensagens à Uni-
versidade de Heidelberg 
alertando para suposta falta 
de credibilidade do magis-
trado que estaria empenha-
do em destruir o PT e pro-
teger PMDB e PSDB. A KGB 
petralha estivera em ação 
internacional.

A Rede Brasil Atual, por 
exemplo, se encarregou 
de divulgar isso, no dia 9, 
afi rmando que “Moro vai 
encontrar ambiente hostil 
na Alemanha”, pois intelec-
tuais brasileiros estavam 

para a construção do de-
senvolvimento para a con-
tinuidade do crescimento 
do Brasil.

Atuamos nas mais di-
versas áreas para garan-
tir a construção de bases 
sólidas para o bom anda-
mento de nossa sociedade. 
Pensamos execuções desde 
prédios, pontes e viadu-
tos à produção no campo, 
passando pela informática, 
pela química, pelo sanea-
mento e pela arquitetura. 
Tudo o que existe tem uma 
engenharia por trás de si.

Nosso Instituto de Enge-
nharia fez uma bela ceri-
mônia para celebrar a data, 
ao mesmo tempo em que 
comemorou seus 100 anos 
de vida. Em sua sede, em 
São Paulo, cidade que aju-

do bandidos como “heróis 
do povo brasileiro”, fazen-
do uso de violência e de-
predações, os coxinhas, em 
momento algum, emitiram 
som ou gesto em defesa de 
qualquer corrupto, inde-
pendentemente do partido 
a que fosse filiado. Justice 
for all! Toda tentativa de 
apresentar os dois grupos 
como faces distintas de 
uma mesma moeda é falsa 
como seria a moeda que o 
expressasse.

A melhor evidência do 
que afirmo me veio pela 
edição de ZH desta segun-
da-feira, 12 de dezembro, 
no relato de um leitor 
transcrito pelo jornalista 
Tulio Milman em seu “In-
forme Especial”, à página 
2. O autor teve o privilégio 
de comparecer à palestra 
proferida pelo juiz Sérgio 
Moro ao público que lotou 
um auditório da Universi-
dade de Heidelberg. Escla-
rece o autor que palestran-
tes estrangeiros costumam 

que foi enfrentar a crise 
hídrica em São Paulo.

Foi com o trabalho com-
prometido de engenheiras 
e engenheiros e a coorde-
nação do nosso governa-
dor Geraldo Alckmin que 
conseguimos enfrentar a 
crise hídrica em 2014 e 
2015. Pudemos ver o Esta-
do continuar a crescer, se 
reorganizar. São Paulo fez 
de um grande desafi o um 
show de qualidade do pon-
to de vista da engenharia e 
do ponto de vista de políti-
cas públicas.

A engenharia que é ca-
paz de empreender, ter so-
luções criativas e inovado-
ras. A engenharia paulista 
e brasileira que nada deve 
a qualquer engenharia do 
mundo. Mas o que a enge-

advertindo a Universidade 
sobre as reais intenções de 
seu convidado. Eis, um pa-
rágrafo que, de certo modo 
resume, em péssima reda-
ção, o espírito petralha da 
matéria:

“Já houve uma série de 
protestos em forma de do-
cumentos encaminhados 
aos anfi triões do encon-
tro, professores, alertando 
sobre quem eles estavam 
convidando”. “(...) claro, um 
alerta em termos, eles sa-
bem quem é Moro, mas car-
tas foram escritas alertando 
que o juiz não é um pala-
dino contra a corrupção, e 
sim um paladino contra um 
partido”.

A imprensa brasileira, 
reportando o evento, des-
tacou a presença de ma-
nifestantes portando car-
tazes com acusações de 
parcialidade ao magistrado 
da 13ª Vara da Justiça Fe-
deral de Curitiba. O leitor 
de ZH, contudo - voltando 
a ele -  informa que eram 

nharia anseia? É um anseio 
geral: ela quer previsibi-
lidade, políticas públicas 
estáveis para poder atuar.

E o engenheiro, que é o 
profi ssional do desenvol-
vimento, adora planeja-
mento. Ter racionalidade, 
poder construir uma opção 
de uma forma mais sólida 
para o futuro. Tudo deve 
ser calculado, planejado, 
certeiro. Um mínimo erro 
pode ruir todo o projeto.

Um cuidado que tenho 
observado também no 
campo como secretário de 
Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo. 
Nossa profi ssão contribui 
para trazer mais qualidade 
de vida à sociedade.

Está presente na agrope-
cuária por meio do desen-

uns poucos, cuja idade evi-
denciava não serem mem-
bros do corpo discente da 
instituição anfitriã. E subli-
nha que mais da metade do 
auditório aplaudira Sérgio 
Moro em pé, ao final de sua 
consistente e firme apre-
sentação. 

Toda a trama mentiro-
sa contida nas matérias 
da sexta-feira se desfez no 
sábado. A delação da Ode-
brecht, a “delação do fim 
do mundo”, foi cuidadosa-
mente articulada na Lava 
Jato, sob as vistas do corre-
to magistrado de Curitiba. 
Em outubro, ele já adverti-
ra para as turbulências que 
dela adviriam. E de fato, 
a primeira a se tornar co-
nhecida acertou em cheio 
aqueles a quem os petra-
lhas diziam estar sob pro-
teção do juiz.

Então, por obséquio: co-
xinhas não são defensores 
de corruptos nem estão ar-
ticulados com qualquer pro-
jeto estilo KGB para destruir 

JOVENS!

Quero falar hoje de quatro 
jovens que tiveram a ousa-
dia de desafi arem o decreto 
do rei Nabucodonosor. Eles 
não deixaram o medo en-

for a sua ameaça, devemos 
continuar servindo o Senhor.
Só Ele pode nós dar o livra-
mento e nos fazer mais que 
vencedor. Não tenha medo 
de enfrentar os perigos des-
ta vida, porque você não 
está sozinho, maior é Deus 
que está em você, do que 
Inimigo que está no mun-
do, destruindo, roubando e 
matando. Não desanime da 
caminhada. No inicio, tudo 
pode parecer muito difícil e 
sem saída, mas cada passa 
que você der, o Senhor fará 
parecer um grande exército 
marchando para a vitória. O 

trar em seus corações, pre-
feriram enfrentar a morte, 
a negar o nome do Senhor. 
Eles eram servos do Deus 
Altíssimo, e nada poderia 
impedi-los de servir o único 
e verdadeiro Deus, mesmo 
sendo ameaçados de mor-
te. Eles não retrocederam, 
mas permaneceram fi rmes, 
porque sabiam que o Deus 
que eles continuamente 
serviam, era Poderoso para 
livrá-los de qualquer perigo. 
Que exemplo para nós, para 
nunca desistir de seguir o 
Senhor Jesus. Não importa o 
que o inimigo fi zer ou qual 

inimigo não consegue enten-
der. Ficará confuso, porque 
ele fez de tudo para você 
desistir, e fi car reclamando 
e murmurando e dizendo: 
como Deus se esqueceu de 
mim? E agora? O que eu vou 
faze? A melhor coisa a fa-
zer nesse momento é ouvir 
a voz do Senhor no seu co-
ração, que diz: Eu nunca te 
deixarei, nem te abandona-
rei. Os jovens ouviram essa 
voz e fi caram fi rmes e não se 
dobraram diante da estátua 
de ouro, mas confi aram no 
livramento do Senhor. E re-
almente Deus é maravilhoso! 

Não apenas os livrou, como 
também os exaltou no meio 
dos grandes. Com você não 
será diferente, basta somen-
te ouvir e obedecer à voz do 
Senhor. Eles fi zeram a dife-
rença no tempo deles, agora 
é a sua vez, esse é o seu tem-
po, que Deus preparou para 
você ser um vencedor. Não 
aceite a derrota, nem deixe 
o fracasso te vencer, assuma 
a sua posição, de servo do 
Senhor. Ele já te capacitou e 
te revestiu com toda a arma-
dura da justiça. Mostre para 
o inimigo que o teu Deus é 
o Todo Poderoso, e que nada 

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

fará você retroceder. Os qua-
tro jovens deixaram Deus 
ser o centro da vida deles, 
e o resultado você sabe, foi 
só benção (Daniel 3-6). Faça 
como eles, coloque a sua fé 
em ação, e o impossível vai 
acontecer, em nome de Je-
sus. 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_do-
povodedeus@hotmail.com                          

volvimento de tecnologias 
de irrigação, nos vários 
dispositivos para trans-
porte da safra como rodo-
vias, portos e aeroportos 
ou mesmo na biotecnolo-
gia. Os nossos engenheiros 
agrônomos fazem toda a 
diferença.

Quero dar parabéns aos 
engenheiros pelo seu dia 
e festejar os engenheiros 
agrônomos, que são pro-
dutivos, capazes de suge-
rir novas providências e 
manejos, são determinan-
tes para a produtividade 
da agricultura paulista e 
brasileira.

Parabéns aos colegas 
engenheiros! Que se re-
conheça cada vez mais os 
profi ssionais do desenvol-
vimento!

a reputação do principal e 
mais efi caz combatente con-
tra a corrupção em nosso 
país. Coxinhas não embar-
cam com petralhas. 

_______________
* 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+.

 PROFESSOR BENÊ

DESTINO HUMANO: FELIZ VIDA PERENE!          

Caminhamos nestes dias 
atraídos pelo “brilho” do 

NATAL! Não somos maripo-
sas iludidas por falsa luz; 
este evento traz  em seu 
conteúdo uma realidade ab-
soluta:

“nascemos para viver e 
não para morrer!” A divina 
mensagem bíblica revela-
nos o  destino humano: 
“DEUS QUE É PAI, CRIOU-NOS 
CONFORME SUA IMAGEM E 
SEMELHANÇA. DESTINADOS 
PORTANTO A  UM PERPÉTUO 

EXISTIR!
Existência limitada pela 

destruição é o destino dos 
inorgânicos; vida limitada 
é a marca de viventes vege-
tais e irracionais; vida em 
plenitude é nosso destino, 
pois fomos criados segundo 
a imagem e semelhança do 
“PAI CRIADOR”, fonte de vida 
em plenitude. Não nascemos 
debilitados por uma fraque-
za ou “alzeimer” perene des-

tinados a marcar perpetua-
mente nosso viver. Estamos 
destinados a uma perpétua 
juventude.

Anualmente celebramos 
o dom da vida nas festivi-
dades do NATAL, celebração 
da vida. O SENHOR,DEUS 
E PAI, NO-LA COMUNICOU 
PARA QUE A VIVAMOS EM 
PLENITUDE! FELIZ NATAL 
PARA MEUS AMIGOS LEITO-
RES.
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Por Alexandre Rocha
Com a identifi cação 

do vírus da febre ama-
rela, inicialmente, em 
dois macacos da espé-
cie bugio, encontrados 
em um clube de campo 
na zona rural do muni-
cípio, uma campanha 
de vacinação contra 
o vírus foi agendada 
para este sábado (17) 
nas unidades básicas 
de saúde da cidade, ex-
ceto CIAF Centro. 

Os animais foram 
encontrados no início 
de novembro e leva-
dos para análise no 
hospital veterinário 
da UNESP de Jabotica-
bal. Amostras foram 
encaminhadas para o 
Instituto Adolfo Lutz, 
em São Paulo, onde 
foi confi rmada a exis-
tência da febre amare-
la. Em seguida, outros 
primatas foram encon-
trados mortos e serão 
avaliados.

O acontecimento li-
gou o sinal de alerta 
no município, que ten-
ta se antecipar a uma 
epidemia da doença. A 
vacinação acontece das 
8h às 12h nos CIAF’s, 
exceto na unidade Cen-
tro.

A apresentação da 
carteirinha é indispen-
sável para que os agen-
tes de saúde possam 
checar a necessidade 

Campanha de vacinação é promovida após 
doença ser detectada em macacos

da aplicação ou se o 
munícipe já foi vacina-
do e ainda está dentro 
do prazo de validade.

Contágio
A febre amarela é 

transmitida pelo mos-
quito Aedes aegypti, 
responsável também 
pela dengue, febre chi-
cungunya e zika vírus. 
Nas áreas de mata, o 
contágio é feito pelo 
mosquito do gênero 
Haemagogus.

Embora a transmis-
são do vírus não seja 
feita por macacos in-
fectados, a Vigilância 
de Vetores e Zoonoses 
alerta para que não 
haja contato com o ani-
mal. “Se encontrado 
algum macaco doente 
ou morto, é importante 
que comuniquem ime-
diatamente o departa-

mento para acompa-
nharem o caso”, disse a 
coordenadora do setor, 
Maura Guedes Barreto. 
O telefone para contato 
é o (16) 3202-8320.

Outros casos
Em outubro, a Secre-

taria de Saúde de Ri-
beirão Preto (SP) con-
fi rmou a morte de um 
macaco sagui por febre 
amarela. O animal mor-
reu em julho, em uma 
praça central da cida-
de.

Em São José do Rio 
Preto (SP), quatro ma-
cacos já morreram este 
ano por causa da febre 
amarela.

Um macaco, em Mon-
te Alto (SP), também foi 
diagnosticado com a 
doença.

A doença
Erradicada no perí-

metro urbano desde 
1942, a febre amarela, 
dependendo da gravi-
dade, pode causar até a 
morte. Os sintomas da 
doença são febre, dor 
de cabeça, calafrios, 
náuseas, vômito, dores 
no corpo, pele e olhos 
amarelados e hemorra-
gias. A única forma de 
evitar a doença é a va-
cinação.

Em 1896, Jabotica-
bal foi atingida por 
uma epidemia da do-
ença. No Cemitério 
“Senhor Bom Jesus do 
Lazareto”, localizado 
ao lado da capela que 
leva o mesmo nome, 
no bairro Barreiro, 
foram enterradas as 
vítimas fatais. Ante-
riormente, o local já 
abrigava vítimas da 
gripe espanhola.

Febre amarela: Dia D acontece 
neste sábado (17)
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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 Pes-
soa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabe-
lecido 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 ar-
tigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econô-
mica Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento 
imobiliário nº 144440012704, garantido pela alienação fi du-
ciária, 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 
contratuais 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 atualização monetá-
ria, 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, telefo-
ne (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 obrigação no prazo estipulado ga-
rante à credora fi duciária o direito de consolidação da proprie-
dade 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 proprie-
dade 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 

L. LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS E USINAGEM LTDA - 
ME torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Li-
cença de Operação N° 52002053, válida até 13/12/2019, para 
Usinagem (Torno, Fresa, etc); serviço de, à RUA JAPÃO, nº 508,  
BAIRRO SOROCABANO, 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

RAÍZEN ENERGIA S/A, torna público que requereu na CE-
TESB a Licença Prévia para Usina de Açúcar e Álcool, sito à Ro-
dovia Brigadeiro Faria Lima, km 322, Zona Rural, Guariba/SP.
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  LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
  1º Leilão: 19 de janeiro de 2017 às 14:00 h - 2º Leilão: 20 de janeiro de 2017 às 14:00 h

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

CASAS EM VIRADOURO - SP
Para conhecimento dos interessados será realizado licitação, sob a modalidade de LEILÃO PÚBLICO, por intermédio do Leiloeiro Oficial Moacir 
De Santi, regularmente matriculado na junta comercial do Estado de São Paulo sob o nº 315, com escritório na Av. Brasil, 478 - Jd. Paulista/
SP, para alienação dos imóveis recebidos em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, pela maior oferta a partir do lance 
mínimo, no estado de ocupação e conservação em que se encontram, conforme Edital em resumo publicado na imprensa, regendo-se a presente 
licitação pelas disposições legais vigentes, em especial os Decretos nº 21.981/32, bem como pela Lei 9.514/97 e condições estabelecidas neste 
Edital e demais condições que estão no catálogo que será distribuído no leilão e através do site do leiloeiro www.sodresantoro.com.br.
• Lote 07 - Viradouro - Uma Casa, na Rua João Mantelle, nº 281, Lote 002, Quadra A, Conjunto habitacional Viradouro E - 
Residencial Jardim Cotrim, Município de Viradouro, Estado de São Paulo, com área construída de 52,36m², encerrando com uma 
área total de 179,54m² do terreno. Matrícula nº 11.187 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de Viradouro /SP. Contribuinte: 1740.0281.00. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 88.169,72 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 85.567,43
• Lote 08 - Viradouro - Uma Casa, na Rua José Ignacio de Godoy, nº 060, Lote 013, Quadra J, Conjunto habitacional Viradouro 
E – Residencial Jardim Cotrim, Município de Viradouro, Estado de São Paulo, com área construída de 52,36m², encerrando com 
uma área total de 202,26m² do terreno. Matrícula nº 11.368 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Comarca de Viradouro /SP. Contribuinte: 1770.0060.00. Ocupado.

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 88.169,72 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 101.260,94
FORMA DE PAGAMENTO À VISTA MAIS 5% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO - Os imóveis arrematados no primeiro leilão terão o 2° leilão 
automaticamente prejudicado. Informações www.sodresantoro.com.br - tel.: (11) 2464-6464 -  Moacir De Santi - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 315

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 129, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016  - 

CONCEDE 15 (quinze) dias de Licença Prêmio, em gozo referente 

ao período aquisitivo de 29/12/2002 a 28/12/2007, à servidora 

FABIANA APARECIDA MOTTA MORENO.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA 
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2017
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, 
vêm  CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem 
empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como 
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e 
“c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2017, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos 
artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente,  
até o dia 31 de janeiro de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional 
de compensação bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical Rural - CSR, até a data 
do vencimento (31 de janeiro de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao 
pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram 
emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, 
com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996,  
e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio 
ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a 
emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 
(cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, 
diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação 
administrativa contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser 
encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia,  
para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília -  
Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, 
ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto  
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais  
de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 13 de dezembro de 2016
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação

Designer de Moda, Scouter

Câmara de Jaboticabal vota Orçamento 2017 na 
segunda-feira (19/12)

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal se reúnem na 
próxima segunda-feira 
(19/12) para a discus-
são e votação do Orça-
mento 2017 (Projeto de 
Lei nº 542/2016), que 
estima a receita e fi xa a 
despesa do município. 
De acordo com o tex-
to, Jaboticabal deve ter 
um orçamento de apro-
ximadamente R$ 262 
milhões para a Admi-
nistração Direta e Indi-
reta no ano que vem. A 
última sessão ordinária 
da 16ª Legislatura co-
meça às 20h.

O projeto de lei que 
trata da LOA será ex-
clusivo na pauta de vo-
tação, uma vez que a 
matéria deve ser apre-
ciada como item úni-
co na Ordem do Dia 
conforme manda o Re-
gimento Interno (Art. 
222) e a Lei Orgânica 
municipal (Art. 155). 

Para saber – O Orça-
mento Público é for-

mado pelo Plano Plu-
rianual (PPA), pela Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) e pela Lei 
Orçamentária Anual 
(LOA). O PPA é feito 
pelo Poder Executivo 
a cada quatro anos e é 
onde são traçadas as 
diretrizes, objetivos e 
metas de médio prazo 
da Administração Pú-
blica. O PPA sempre co-
meça a valer a partir do 
segundo ano do man-
dato do governo e ter-
mina no primeiro ano 
do mandato seguinte. 
Já a LDO é elaborada 
anualmente para apon-
tar as prioridades do 
governo para o próxi-
mo ano. A LDO é a li-
gação entre o que foi 
estabelecido no Plano 
Plurianual e a elabora-
ção da LOA. Por fi m, to-
dos os gastos do gover-
no para o próximo ano 
são previstos na LOA, 
que é enviada todos 
os anos pelo Executivo 
e votada pelos verea-

dores. Nesta lei está a 
estimativa da receita e 
a fi xação das despesas, 
e prevê ainda quanto o 
governo deve arreca-

dar para que os gastos 
programados possam 
ser, de fato, executa-
dos. Nenhuma despesa 
pública pode ser feita 

fora do Orçamento, ou 
seja, toda ação da Pre-
feitura (quanto vai ser 
investido na saúde ou 
educação, quais as des-

pesas para obras, entre 
outras), deve estar dis-
ciplinada na LOA para 
que possa ser realiza-
da.

Foto: Bruno Vinícius

INFO SYSTEM S/S LTDA. - CNPJ nº 05.686.532/0001-
48 - Distrato Social  em 01/06/2016 foi dissolvida e declarada 
extinta a empresa acima que tinha sede na  à Avenida General 
Osório nº 408. Bairro Centro, Jaboticabal/SP., fi cando a sócia 
REGIANE MARIA FERREIRA DOS SANTOS DE TOLEDO 
PIZA,  responsável pela guarda dos livros e documentos.

ISOMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, torna 
público que recebeu da CETESB a Renovação de licença de 
Operação nº 52002010, válida até 23/09/2020, para atividade de 
“Artefatos de Caça e Pesca, Fabricação de”, sito à Rua Fortuna-
to Frascá, nº 851, em Jaboticabal/SP.

feira (15) foi movimen-
tada em Jaboticabal. 
Tudo para acompanhar 
a passagem da Carrea-
ta Coca-Cola pelo mu-
nicípio. O evento já é 
tradicional e tem como 
objetivo transmitir o 
espírito do Natal.

pessoas ocorreu em 
maior número na re-
gião central da cidade, 
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Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Todo dia que-
ro muito te ver. 
A cada momen-
to da vida, ao 
seu lado, tenho 
muito prazer. 
No amanhecer 
ou no anoite-
cer, só quero fi -
car com você. 

Ooo vichii, vi-
chii, vichee!!! 

ONG AMOR SOLIDÁRIO CONQUISTA 14 MEDALHAS PARA JABOTICABAL 
EM CAMPEONATO DE KUNG FU EM RIBEIRÃO PRETO

No último dia 4 de de-
zembro, a Ong Amor So-
lidário participou de um 
campeonato de Li Tchu 
Pa Kung Fu, realizado 
no Ipanema Clube, na 
cidade do Rio de Janei-
ro, onde obteve excelen-
te desempenho, trazen-
do para Jaboticabal 14 
medalhas, conquistadas 
pelos alunos da Ong, 
que tem em seu staff , o  
mestre Professor Valcir 
Albieri, além do profes-
sor Claudemir Costa, a 
técnica Michele Abramo 
e a instrutora Kelmi. 

No campeonato, que 
contou com participação 
nacional, a equipe fi cou 
com o terceiro lugar no 

quadro geral, destacan-
do as medalhas conquis-
tadas, sendo estas:

Claudemir Costa – 3 
ouros, 1 prata/ catego-
ria adulto – formas 

Paulo Pereira – 1 
ouro/ categoria adulto – 
formas

Alef Soares – 1 ouro/ 
categoria adulto – luta

Bruna Amanda – 1 
prata/ categoria adulto 
– luta

Guilherme Ventura – 1 
prata/ categoria adulto 
– luta

Raissa Ullian – 1 ouro/ 
categoria juvenil – for-
mas

Raissa Ullian – 1 ouro/ 
categoria juvenil – luta

Jose Luiz Rizzo – 1 
prata/ categoria juvenil 
– luta

Guilherme Maione – 1 
ouro/ categoria juvenil 
– luta

Gustavo Vieira – 1 
ouro/ categoria infanto 
– juvenil – luta

Kaique Souza- 1 ouro/ 
categoria infantil – luta 

A Ong Amor Solidá-
rio, instituição sem fi ns 
lucrativos, agradece a 
todos que colaboraram 
com mais essa conquis-
ta para o município, 
destacando o apoio de 
Refrigerantes Jaboti,  
Farmácia Homeoderm e 
da Prefeitura. 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

VERÃO MASCULINO 2017

Desembarcamos na es-
tação verão, e já vimos 
de cara muita alegria, 
portanto o guarda-roupa 
masculino é preenchido 
dessa idéia, repleta de 
peças estampadas que 
acompanham toda esta 
animação. Flores, frutas, 
coqueiros, folhagens, 
além do constante ama-
relo, laranja, verde, azul 
e estampas que refletem 
a beleza do fundo do mar, 
reinam e compõe a per-
sonalidade deste verão. 
Outra estrela da moda 
masculina 2017 são as 
listras, que foram nota-
das em diversas peças, 
incluindo a regata que 
virá com força total nos 
looks masculinos. Peças 
em jeans estão sempre 
presente nos guarda-rou-

pas masculinos, porém a 
lavagem mais clara será 
a aposta para 2017.

Muitos homens gostam 
de seguir a tendência, 
garantindo assim peças 
despojadas e citadas por 
grandes nomes da moda. 
Atualmente as tendên-
cias de moda não se limi-
tam apenas para as mu-
lheres, e muito se tem 
investido em coleções 
masculinas.

Acessórios super prá-
ticos, vieram com tudo. 
Apostem nas bolsas, elas 
atenderão com muito es-
tilo as mais variadas pos-
sibilidades do seu dia a 
dia, servindo para car-
regar acessórios até o 
treino, a praia, o clube e 
principalmente até o tra-
balho. Para proteger-se 
do sol cheio de estilo, a 
coleção primavera/verão 
trouxe chapéus.  

O conforto e a leveza 
tomam conta dos cor-
pos masculinos e essa é 
fortíssima tendência da 
estação mais quente do 
ano.

Mergulhem!
Make up/produção: Ci-

cinho

No último dia 9 de de-
zembro, a AREA orga-
nizou um jantar para os 
associados e seus familia-
res, na sede da Associa-
ção.

Foi uma noite maravi-
lhosa, com um clima mui-
to agradável, que fi cará na 
memória de todos. “Apro-
veito para agradecer pelo 
carinho, amizade e con-
fi ança. Desejo que no ano 
de 2017, nós possamos 
estar juntos novamente”, 
fi naliza o presidente da 
AREA,  Engenheiro Ele-
tricista, Pedro Iughetti.

Confraternização da AREA 2016

Modelo: Daniel Mene-
gucci

Foto: Rose Franklin

A g r a d e c i m e n t o 
Bauhaus Brasil/Perfuma-
ria Beraldo

Em grande número, jaboticabalenses 
acompanharam a Carreata Coca-Cola

Por Alexandre Rocha
A noite de quinta-

feira (15) foi movimen-
tada em Jaboticabal. 
Tudo para acompanhar 
a passagem da Carrea-
ta Coca-Cola pelo mu-
nicípio. O evento já é 
tradicional e tem como 
objetivo transmitir o 
espírito do Natal.

A concentração de 
pessoas ocorreu em 
maior número na re-
gião central da cidade, 

principalmente na Rua 
Rui Barbosa. A carrea-
ta, que teve início às 
20h, foi composta por 
um trio elétrico, três 
caminhões decorados 
e uma picape com o Pa-
pai Noel.

Antes da carreata, 
houve uma apresen-
tação da Orquestra de 
Cordas Caipiras, na 
Praça Nove de Julho, e 
a passagem da Banda 
São Luis.  

Atração percorreu diversas ruas da cidade
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Hori tentou retorno da Basilar para Jaboticabal

O prefeito eleito de 
Jaboticabal, José Car-
los Hori (PPS) esteve 
esta semana reunido 
com Geraldo Lucia-
no, diretor da M. Dias 
Branco, proprietária 
da Basilar, para tentar 
trazer de volta a em-
presa de massas ali-
mentícias para o mu-
nicípio. 

Em dezembro do 
ano passado, a em-
presa oficializou sua 
saída da “Cidade das 
Rosas”, o que acar-
retou a demissão de 
215 funcionários. 
Para Hori, o diretor 

Isenção fi scal é o maior obstáculo
da M. Dias Branco 
confessou que ficou 
surpreso pela falta de 
interesse do Governo, 
na época, em saber o 
motivo da mudança, 
mas explicou ao pre-
feito eleito que o Es-
tado de Minas Gerais 
deu isenção total de 
tributos e cedeu ter-
ras para a instalação 
da fábrica. 

“Existe uma “guerra 
fiscal”. Nós (Estado de 
São Paulo) temos uma 
das maiores tributa-
ções do país. Estamos 
perdendo muitas em-
presas para outros Es-

tados que fazem con-
cessões tributárias 
grandes”, explicou 
Hori.

Mesmo assim, o 
prefeito eleito tenta 
demonstrar otimismo 
em relação ao futuro 
da empresa em Jabo-
ticabal. “Eles garanti-
ram que não fecharão 
o setor de distribui-
ção em Jaboticabal e 
deixaram as portas 
abertas para que a 
produção da empresa 
seja reativada futura-
mente com a fabrica-
ção de alguma nova 
linha”, concluiu.

A reunião de fecha-
mento prévio do ano, 
realizada no dia 15 de 
dezembro, com a parti-
cipação de diretores e 
gestores, mostrou que 
a Arca Retentores está 
terminando 2016 com 
motivos para comemo-
rar. 

Liderado pelo gestor 
geral, Daniel Nacata, 
foram apresentados os 
objetivos do ano, onde 
dois pontos fi caram em 
evidência: a evolução 
no processo de profi s-
sionalização da compa-
nhia e seu signifi cativo 

Diante de um cenário de crise política e econômica, Arca 
Retentores ! naliza 2016 em evolução e crescimento

crescimento mesmo 
diante retração da eco-
nomia brasileira.

“Finalizamos 2016 
vivendo um cenário 
que vem contra a situa-
ção econômica brasilei-
ra. Comemoramos um 
crescimento signifi cati-
vo quando comparado 
a 2015. Resultado dis-
so são os investimen-
tos na capacitação de 
nossa equipe, em po-
líticas comerciais sau-
dáveis, novos equipa-
mentos e melhoria dos 
processos produtivos”, 
explicou Nacata.

O gestor ainda ressal-
ta que os esforços de 
seus colaboradores fo-
ram fundamentais para 
que a Arca Retentores 
pudesse alcançar os 
resultados positivos. 
“Foi um ano de mudan-
ças impactantes, que 
muitas vezes geraram 
desconforto e insegu-
rança. Nada seria pos-
sível se não tivéssemos 
o apoio de cada cola-
borador que entendeu, 
respeitou e se dedicou 
para que fossem pos-
síveis todas as mudan-
ças”, concluiu.


