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Hori inicia terceiro mandato como 
prefeito de Jaboticabal

Agora é pra valer. 
Empossado no do-
mingo (1º), o prefei-
to José Carlos Hori 
(PPS) deu início ao 
seu terceiro manda-
to à frente do Execu-
tivo de Jaboticabal. 
Hori terá como uma 
de suas principais 
missões recuperar 
a auto-estima do ja-
boticabalense que, 
nos últimos anos, 
se acostumou a ver 
uma cidade cada 
vez mais abandona-
da e carente de in-

Primeira semana foi marcada por limpeza nas ruas e operação tapa buraco
vestimentos. 

Hori retorna à 
Prefeitura e ganha 
de “presente” uma 
dívida de aproxi-
madamente R$50 
milhões, segundo 
relatório da equi-
pe de transição. Na 
posse do seu secre-
tariado, realizada 
na sala de reuniões 
do Paço Municipal, o 
prefeito eleito pro-
meteu ser otimista e 
agir para solucionar 
o problema finan-
ceiro. “Formei um 

grupo de secretários 
comprometidos com 
a missão de nova-
mente colocar Jabo-
ticabal nos trilhos. 
A partir de hoje, irei 
aos veículos de co-
municação apenas 
para dar boas notí-
cias”, afirmou.

Nesta primeira se-
mana de governo, 
o discurso otimista 
parece ter sido in-
corporado. 

Câmara Municipal de Jaboticabal empossa 13 
vereadores, prefeito e vice-prefeito

Com a obrigação 
de cumprir a Cons-
tituição Federal, a 
Constituição Esta-
dual, a Lei Orgânica 
de Jaboticabal, ob-
servar as Leis e pro-
mover o bem geral 
do município, os 13 
vereadores, prefeito 
e vice-prefeito elei-
tos tomaram posse 
na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal na 
manhã de domingo 
(1º de janeiro). Os 
empossados passam 

a ter a tarefa de con-
duzir Jaboticabal pe-
los próximos quatro 
anos. 

A Sessão Solene de 
Instalação e Posse 
foi conduzida pelo 
vereador mais vota-
do no pleito de 02 
de outubro de 2016, 
Ednei Valencio, con-
forme manda a Lei 
Orgânica Municipal 
(Art. 15). 

CULTURA
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IPTU 2017: pagamento único 
garante desconto de 10%

Boleto para o paga-
mento à vista ou refe-
rente a primeira parce-
la pode ser impresso 
no site www.jabotica-
bal.sp.gov.br; venci-
mento será dia 20

A prefeitura de Ja-
boticabal acerta os úl-
timos detalhes para a 

distribuição dos carnês 
do IPTU 2017. Neste 
ano, os contribuintes 
que quitarem o impos-
to à vista tem garanti-
do desconto de 10%.

“A confecção dos car-
nês está na fase fi nal e, 
nos próximos dias, es-
tará em todos os ende-

reços da cidade. Quem 
desejar pagar à vista, 
com desconto, pode 
imprimir o boleto no 
site ofi cial do municí-
pio – www.jaboticabal.
sp.gov.br – na sessão 
‘Serviços’. 

APA castrou quase 3 mil 
animais em 2016

A Associação Pro-
tetora dos Animais – 
APA, de Jaboticabal, 
tem muito a come-
morar. Mesmo sem 

Início de novo ano é marcado pelo otimismo

o repasse mensal 
da Prefeitura, a as-
sociação conseguiu 
castrar 2.991 ani-
mais e superar os 

números de 2015. 
A expectativa é que 
neste ano a parceria 
seja retomada.

Do número total 
de animais castra-
dos, foram: 1.070 
cadelas, 357 cães, 
1.060 gatas e 503 
gatos. Em 2016, fo-
ram esterilizados 
768 animais a mais, 
se comparado ao 
ano anterior. “Cum-
primos mais uma 
missão com louvor. 
A luta foi muito ár-
dua, principalmen-
te para conseguir 
recursos governa-
mentais...

Leia + Pág. 8
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FIQUE SABENDO

Sistema Prático tem novo 
horário de atendimento

O Sistema Prático, res-
ponsável por emitir pro-
tocolos, guia para paga-
mentos e documentos 
diversos, passa a fun-
cionar em novo horário. 

População poderá procurar atendimento das 8h às 16h30

Quem precisar de alguns 
desses serviços pode pro-
curar o Paço Municipal en-
tre 8h e 16h30.

“A mudança atende um 
pedido da população que 

muitas vezes precisa  usar 
o horário de almoço para 
resolver algum assunto 
particular no Sistema Prá-
tico. A mudança já entrou 
em vigor. Quem precisar 
pode procurar o Paço Mu-
nicipal das 8h às 16h30”, 
declara o secretário in-
terino de Administração, 
Wellington de Caiado Cas-
tro.

Outra mudança – O De-
partamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura 
também mudou o horário 
de atendimento que passa 
das 8h às 17h sem horá-
rio de almoço. Mais infor-
mações pelo telefone (16) 
3209-3322.

Pista do Aeródromo Municipal 
passa por melhorias

Durante toda a tarde de 
ontem, a pista do aeró-
dromo municipal recebeu 
melhorias para garantir 
o escoamento da água de 
chuva e a segurança neces-
sária no tráfego de aerona-

Com as melhorias realizadas, decolagens e aterrissagens de 
aeronaves tornam-se mais seguras

ves que diariamente utili-
zam a pista.

Foi realizado o abaula-
mento e o desvio das águas 
de chuva que acumulavam 
na pista e que eram res-
ponsáveis pela inundação 

dos angares do aeroporto.
“Além dos usuários ha-

bituais, hoje o aeródromo 
conta com uma empresa 
de manutenção de aviões 
que utiliza a pista diaria-
mente. Levantamos as ne-
cessidades e imediatamen-
te destinamos uma equipe 
que promoveu as benfeito-
rias necessárias, tornando 
a pista mais segura”, de-
clara o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, José 
Carlos Abreu.

Prefeitura orienta proprietários 
sobre limpeza de terrenos

Com o início da limpeza 
dos bairros, a Prefeitura de 
Jaboticabal orienta a popu-
lação sobre a necessidade 
dos proprietários realiza-
rem a limpeza dos terre-
nos. Em breve, a Prefeitura 
irá promover a limpeza e o 
proprietário irá pagar pelo 
serviço, além de ser multa-
do por descumprir a notifi -
cação feita no jornal ofi cial 
do município.

“Jaboticabal entra em 
um novo momento e todos 
podem colaborar. Manten-
do os terrenos capinados, 
a nossa cidade fi ca muito 
mais limpa e organizada. 
A Prefeitura está fazendo 
a parte dela e conta com o 
apoio de todos”, afi rma o 
prefeito José Carlos Hori.

O Prefeito Hori também 
pede para que a popula-

Quem não manter seu terreno roçado e limpo será multado 
e ainda pagará pela limpeza realizada pela Prefeitura

ção evite jogar lixo nas 
vias públicas. “É possível 
descartar no aterro sani-
tário, gratuitamente, até 
duas toneladas sem o pa-
gamento de taxas. Vamos 
evitar o lixo nas ruas. 
Essa atitude garante que 
nossas bocas de lobo não 
fi quem entupidas e que 
esse lixo não pare em nos-
sos córregos”.

Muretas e calçadas – A 
prefeitura orienta os pro-

prietários sobre a constru-
ção de muretas e calçadas 
nos terrenos. “Principal-
mente nas regiões de gran-
de movimento. A constru-
ção das muretas e calçadas 
é fundamental para a segu-
rança dos pedestres. Existe 
o modelo de calçada ecoló-
gica que também pode ser 
adotada nesses locais”, de-
clara o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, José 
Carlos Abreu.

VAMOS RELEMBRAR?!

O Lago Municipal 
atraía mais de 3 mil 
pessoas para a fes-
ta da virada. Nem a 
chuva impediu a tra-
dicional contagem 
regressiva para o 
ano de 2007. Na oca-
sião, o prefeito José 
Carlos Hori e a pri-
meira dama Adria-
na participaram do 
evento. Ao fi nal, ne-
nhum incidente foi 
registrado.

Há 10 anos...

Prefeitura regulariza área de 
caminhada do Parque Argeo Roma

Buracos e irregulari-
dades no calçamento 
traziam risco de aci-
dente aos pedestres

Ponto de encontro 
para a prática espor-
tiva em Jaboticabal, 
o Parque Argeo Roma 
vem recebendo benfei-
torias. Durante a se-
mana, a equipe de cal-
ceteiros da Prefeitura 
regulariza  todo o cal-
çamento utilizado para 
caminhadas.

Além destas benfei-
torias, a operação Tapa 
Buraco também já pas-
sou pelo local. “Essa 
região da cidade é mui-
to movimentada. Além 
dos moradores, muitos 

pais buscam seus fi -
lhos na escola SESI que 
fi ca próxima. Aos pou-
cos o trabalho avança e 
outros bairros de Jabo-
ticabal também serão 
benefi ciados”, ressalta 
o prefeito José Carlos 
Hori.  

“O local apresentava 

diversos buracos e de-
clives que podem cau-
sar incidentes entre os 
pedestres. Essas me-
lhorias garantem mais 
tranquilidade para 
quem passa pelo local 
diariamente”, afi rma 
o secretário de obras, 
José Carlos Abreu.

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001192-92.2016.8.26.0291
Classe: Assunto: Procedimento Comum – Cheque
Requerente: Camargo & Moretto Ltda Me
Requerido: Nelson Rosa Neto Transportes Me
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 1001192-92.2016.8.26.0291

O M. Juiz de Direito da 4ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr. Rogério Tiago Jor-
ge, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a Nelson Rosa Neto Transportes Me, CNPJ 16.739.576/0001-
05, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Camargo & Moretto Ltda 
Me, alegando autora, em síntese, que dedica-se ao ramo comercial de manutenção e reformas de 
carretas e chassi de caminhões e demais utilitários e, nesta condição, em junho de 2014, o réu con-
sumiu e utilizou de serviços e produtos da autora no valor de R$ 2.782,75, sem, entretanto, realizar 
o respectivo pagamento. Pede, assim, a condenação da ré na importância que alega ser credora, que, 
por atualização, atingiu a cifra de R$ 4.076,67. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente a resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador espe-
cial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 18 de outubro de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFOR-
ME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Prefeitura orienta proprietários 

oçado e limpo será multado 

Câmara Municipal de Jaboticabal empossa 13 
vereadores, prefeito e vice-prefeito

Com a obrigação de 
cumprir a Constituição 
Federal, a Constituição 
Estadual, a Lei Orgânica 
de Jaboticabal, observar 
as Leis e promover o bem 
geral do município, os 
13 vereadores, prefeito e 
vice-prefeito eleitos toma-
ram posse na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal na 
manhã de domingo (1º de 
janeiro). Os empossados 
passam a ter a tarefa de 
conduzir Jaboticabal pe-
los próximos quatro anos. 

A Sessão Solene de Ins-
talação e Posse foi con-
duzida pelo vereador 
mais votado no pleito de 
02 de outubro de 2016, 
Ednei Valencio, confor-
me manda a Lei Orgânica 
Municipal (Art. 15). Como 
presidente da Sessão de 
Instalação e Posse, Valen-
cio foi o primeiro a fazer 
o juramento: “Prometo 
cumprir a Constituição 
Federal, a Constituição 
Estadual e a Lei Orgâni-
ca municipal, observar as 
leis, desempenhar o man-
dato que me foi confi ado 
e trabalhar pelo progresso 
do município e bem estar 
de seu povo”. Na sequên-
cia, um a um os vereado-
res foram chamados para 
a jura: “Assim o prometo!” 
e, da mesma forma, para 
a assinatura do termo de 
posse.

O prefeito José Car-
los Hori (PPS), eleito pela 
terceira vez para admi-
nistrar Jaboticabal, e o 
vice-prefeito, Vitório De 
Simoni (PMDB), igualmen-
te foram empossados.  
Representando o Poder 
Executivo, o Hori prestou 
condolências aos fami-
liares do funcionário da 
Câmara Municipal, Miguel 
Ângelo de Oliveira, faleci-
do na madrugada do dia 
1º, e afi rmou em seu dis-
curso que o momento é 
de defender Jaboticabal 
e buscar o desenvolvi-
mento para o município. 
“Que nós possamos ter 
comprometimento, união. 
Independentemente de 
qualquer cor partidária, 
que nós possamos nos 
unir no momento difícil 
em que o país atravessa. 
Que nós possamos dar as 
mãos, quebrar um pouco 
os tabus da vaidade ou 
qualquer outro tipo de 
sentimento menos positi-
vo. E que nos unamos em 
torno de uma Jabotica-
bal melhor, progressista, 
mais forte. Isso é o que eu 
desejo a todos. E que, com 
certeza absoluta, com 
esse Deus que sempre 
nos amparou, nós vamos 
ter realmente um reinício 
e um 2017 maravilhoso, 
com muita saúde e muita 
paz para todos nós e para 
todas as nossas família. 
Que Deus abençoe a to-
dos”, discursou Hori.

O vereador Dr. Edu Fe-
nerich foi o responsável 
pelo pronunciamento em 
nome do Poder Legisla-
tivo. “Inauguramos hoje 
uma nova Legislatura, os 
verdadeiros cidadãos ja-
boticabalenses, e somente 
esses, poderão e, sobretu-
do, cobrarão de nós, traba-
lho competente e dedica-
do. Vivemos um momento 
em que os verdadeiros 
cidadãos, demonstram-se 
totalmente céticos com 
relação às ciências políti-
cas, e principalmente aos 
agentes políticos. Sobram 
razões para esse ceticis-
mo... É preciso, entretan-
to, que saibamos separar 
o joio do trigo... Sempre, 
humildemente, aceitare-
mos a imposição da críti-
ca construtiva e proposi-
tiva ao nosso trabalho. O 
que certamente torna-lo-

á muito mais produtivo. 
Como sabiamente afi rma-
va Santo Agostinho: Pre-
fi ro os que me criticam, 
porque me corrigem, aos 
que me adulam, porque 
me corrompem. Não esta-
remos imunes a falhas... 
Com obstinação, dedica-
ção, desprendimento e 
muito trabalho, espera-
mos pelo menos melhorar 
as condições de vida da 
nossa gente e recuperar 
em nosso meio a crença 
de que existem sim, agen-
tes políticos comprome-
tidos com o bem comum. 
Nos sentiremos prestigia-
dos com a presença dos 
verdadeiros cidadãos no 
dia a dia desse Poder Le-
gislativo. Fiscalizando, e 
porque não participando 
e auxiliando-nos nessa 
difi cílima missão de vere-
ar. Contudo não podemos 
deixar de registrar que 
não se pode confundir de-
mocracia com anarquia. 
Esta última será sempre 
repelida com base no or-
denamento jurídico vi-
gente. Hoje somos empos-
sados como membros dos 
poderes Legislativo e Exe-
cutivo. Convivamos com 
o poder de tal forma que  
sejamos sempre reconhe-
cidos como verdadeiros 
seres humanos...”, discor-
reu Dr. Edu Fenerich. 

Por fi m, o vereador Ed-
nei Valencio, presidente 
em exercício na Sessão de 
Instalação, fechou a roda-
da de discursos na soleni-
dade de posse. “Estar pre-
sidindo hoje essa sessão é 
um orgulho muito grande. 
Estou aqui representando 
6% da população humana 
de Jaboticabal, e repre-
sentando 100% da popula-
ção animal de Jaboticabal. 
Animais estes que sofrem, 
são destruídos pela dor e 
tristeza de serem abando-
nados por alguém que não 
deu à eles o mínimo... que 
era apenas carinho e um 
lugar para descansar e fi -
car... Eu não tenho preço, 
o meu preço é a vida dos 
animais. O meu preço é 
o caráter. Nem sempre o 
melhor é o novo. Temos 
que pensar, refl etir, e ver 
o que é bom para a cida-
de. Vou lutar muito pelos 
animais. Vou ser vereador 
de uma cidade, vou lutar 
por toda cidade e fazer o 
melhor de mim”, proferiu 
o parlamentar. 

Na sequência, o presi-
dente em exercício, Ed-
nei Valencio, convocou 
as eleições para a com-
posição da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de 
Jaboticabal para o biênio 
2017/2018, fi cando elei-
to, para presidente, o ve-
reador Dr. Edu Fenerich; 
vice-presidente, vereador 
Ednei Valencio; 1º secre-
tário, Uilson de Miranda; 
e 2º secretário, Daniel Ro-
drigues.

Ao ocupar a cadeira de 
presidente, Dr. Edu Fene-
rich, fez um breve pro-
nunciamento antes do 
encerramento da sessão. 
“Tenho a honra de assu-
mir uma vez mais a che-
fi a do Poder Legislativo 
municipal. Ao fi nal deste 
mandato, se Deus quiser, 
terei completado 24 anos 
de vereança, sendo que 
mais da metade, ou seja, 
13 anos como presidente 
desta Câmara Municipal. 
É indubitavelmente uma 
imensurável honra. O sen-
timento que toma conta 
de mim é duplo, de imen-
sa alegria e sobretudo de 
enorme responsabilida-
de. Agradeço aos nobres 
colegas, que me confi an-
do seus votos, tornaram 
possível minha eleição 
para tão importante car-
go. Tudo farei para honrá-
lo sempre. Reassumo o 
compromisso de defender 
com todas as minhas for-
ças as prerrogativas des-
te Parlamento e de seus 
parlamentares, sobretu-
do contra as conhecidas 
investidas dos marginais 
de toda espécie disfarça-
dos de cidadão de bem”, 
pronunciou o chefe do 
Legislativo jaboticabalen-
se para os próximos dois 
anos. 

Compõem a 17ª Legisla-
tura os vereadores: Ademil-
son Aparecido Servidone 
(PPS); Aparecida de Jesus 
Souza Dias (PRB); Carlos 
Eduardo Pedroso Fenerich 
(PPS); Carmo Jorge Marques 
Reino (PSB); Daniel Gonçal-
ves Rodrigues (PSC); Ednei 
Aparecido Valencio (PR); 
João Bassi (PEN); Luis Car-
los Fernandes (PSC); Paulo 
Henrique Silva dos Santos 
(PEN); Roberto Luis Ariki 
(PSL); Samuel Cesar Scar-
pim da Cunha (PSDB); Uil-
son José de Miranda (PPS); 
e Wilson Aparecido Santos 
(PSB).
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O vereador Dr. Edu 
Fenerich é eleito pre-
sidente da Câmara 
Municipal de Jabo-
ticabal para os pró-
ximos dois anos. A 
defi nição veio após 
a votação realizada 
na manhã de domin-
go (1º de janeiro), na 
Sessão de Instalação 
e Posse para o qua-
driênio 2017-2020. 
Passam a compor a 
Mesa Diretora do Le-
gislativo jaboticaba-
lense, além de Feneri-
ch, o vereador Ednei 
Valêncio, no cargo de 
vice-presidente; Uil-
son Aparecido de Mi-
randa (Pretto Cabelei-
reiro), 1º secretário; e 
Daniel Rodrigues, 2º 
secretário.

As votações, con-
duzidas pelo presi-
dente em exercício, 
vereador Ednei Va-
lencio, foram reali-
zadas em separado, 
para cada cargo da 
Mesa (presidente, vi-
ce-presidente, 1º e 2º 
secretários), por es-
crutínio, ou seja, por 
votos manifestados 
via cédulas de papel. 
Serviram de escruti-
nadores (responsá-
veis pela apuração 
dos votos), os servi-
dores Luiz Carlos dos 
Santos e Denise Car-
dozo.

Concluída a eleição 
da Mesa Diretora, Dr. 
Edu Fenerich assu-
miu a cadeira de pre-
sidente para o biênio 
(2017-2018). Em seu 
discurso, Fenerich, 
saudou os presentes 
e afi rmou o compro-
misso do cargo e dos 
demais membros da 
Mesa Diretora para os 
próximos dois anos.  
“Tenho a honra de as-
sumir uma vez mais a 
chefi a do Poder Legis-
lativo municipal. Ao 
fi nal deste mandato, 
se Deus quiser, terei 
completado 24 anos 
de vereança, sendo 
que mais da metade, 
ou seja, 13 anos como 
presidente desta Câ-
mara Municipal. É in-
dubitavelmente uma 
imensurável honra. O 
sentimento que toma 
conta de mim é du-
plo, de imensa alegria 
e sobretudo de enor-
me responsabilidade. 
Agradeço aos nobres 
colegas, que me con-
fi ando seus votos, 
tornaram possível 
minha eleição para 
tão importante cargo. 
Tudo farei para hon-
rá-lo sempre. Reas-
sumo o compromis-
so de defender com 
todas as minhas for-
ças as prerrogativas 
deste Parlamento e 
de seus parlamenta-
res, sobretudo contra 
as conhecidas inves-
tidas dos marginais 
de toda espécie dis-
farçados de cidadão 
de bem”, pronunciou 

o chefe do Legislati-
vo jaboticabalense. 
[Ouça o discurso 
de Dr. Edu Fenerich 
como presidente elei-
to no site da Câmara]

O que é a Mesa Dire-
tora? A Mesa Diretora 
é o órgão da Câma-
ra Municipal forma-
do pelo presidente, 
vice-presidente, 1º 
secretário e 2º secre-
tário, que possuem a 
competência de diri-
gir os trabalhos em 
Plenário; propor Pro-
jetos de Resolução e 
Projetos de Decreto-
Legislativo; elabo-
rar e expedir Ato de 
discriminação das 
dotações orçamentá-
rias da Câmara; su-
plementar dotações 
do orçamento da Câ-
mara; nomear, pro-
mover, reclassifi car, 
exonerar, comissio-
nar, aposentar, de-
mitir, exonerar, de-
terminar a apuração 
de responsabilida-
des administrativas 
civil e criminal de 
servidores faltosos; 
abrir sindicâncias e 
processos adminis-
trativas e aplicar pe-
nalidades; atualizar 
a remuneração dos 
Vereadores, nas épo-
cas e condições pre-
vistas em Lei; devol-
ver à Tesouraria da 
Prefeitura, o saldo 
de caixa existente na 
Câmara, no fi nal de 
cada exercício; en-
viar ao Prefeito, até 
o dia 1º de março, as 
contas do exercício 
anterior; e assinar os 
Autógrafos das Leis 

destinadas à sanção 
e promulgação pelo 
Chefe do Executivo. 
(Art. 17 do Regimen-
to Interno).

A Mesa Diretora é 
composta por vere-
adores escolhidos 
pelos próprios par-
lamentares por meio 
de votação via cé-
dula de papel. Cada 
cargo possui eleição 
própria, sendo neces-
sária a maioria sim-
ples de votos – pre-
sentes pelo menos, a 
maioria absoluta dos 
membros da Câma-
ra – para se eleger. 
O mandato da Mesa 
Diretora é de 24 me-
ses, e o vereador não 
pode ser reconduzi-
do para o mesmo car-
go na mesma legisla-
tura. (Art. 24 da Lei 
Orgânica).

Dr. Edu Fenerich é eleito presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal
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Inscrição para o Passe Escolar será de 10 a 20 de 
janeiro

Os alunos que utilizam 
o passe escolar devem 
procurar o Paço Munici-
pal de 10 a 20 de janeiro, 
das 8h às 12h e das 13h às 
16h. A confecção e regula-

Alunos das redes estadual e municipal devem procurar o Paço Municipal 

rização do cartão aconte-
cem após a divulgação da 
lista de benefi ciados.

Alunos da Rede Estadu-
al de Ensino que necessi-
tam do transporte devem 
fazer a solicitação na Uni-
dade Escolar onde estu-
dam.

“É muito importante 
que os estudantes apro-
veitem o prazo determi-
nado e principalmente 
não deixem para a última 
hora. Existe uma lista de 
documentos necessários 
que devem ser entregues 
no ato da inscrição”, res-

salta o secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte e 
Lazer, Adilson Martins.

Atenção para a lista de 
documentos necessários:

• Declaração de matrí-
cula do requerente

• Fotocópia do com-
provante da residência 
(conta de água, luz, tele-
fone ou IPTU) em nome do 
pai ou da mãe do reque-
rente. Caso não conste o 
nome do pai ou da mãe, 
apresentar um dos docu-
mentos citados acima em 
nome do proprietário do 
imóvel, com justifi cativa

Hori inicia terceiro mandato como 
prefeito de Jaboticabal

Por Alexandre Rocha
Agora é pra valer. Em-

possado no domingo (1º), 
o prefeito José Carlos Hori 
(PPS) deu início ao seu ter-
ceiro mandato à frente do 
Executivo de Jaboticabal. 
Hori terá como uma de 
suas principais missões 
recuperar a auto-estima 
do jaboticabalense que, 
nos últimos anos, se acos-
tumou a ver uma cidade 
cada vez mais abandona-
da e carente de investi-
mentos. 

Hori retorna à Prefeitu-
ra e ganha de “presente” 
uma dívida de aproxima-
damente R$50 milhões, 
segundo relatório da equi-
pe de transição. Na posse 
do seu secretariado, re-
alizada na sala de reuni-
ões do Paço Municipal, o 
prefeito eleito prometeu 
ser otimista e agir para 
solucionar o problema fi -
nanceiro. “Formei um gru-
po de secretários compro-
metidos com a missão de 
novamente colocar Jaboti-
cabal nos trilhos. A partir 
de hoje, irei aos veículos 
de comunicação apenas 
para dar boas notícias”, 
afi rmou.

Nesta primeira semana 
de governo, o discurso 
otimista parece ter sido 
incorporado. Na segunda-
feira (2), equipes da Secre-
taria de Obras e Serviços 
Públicos iniciaram o tra-
balho de limpeza de ruas 
e avenidas de Jaboticabal. 
No dia seguinte, foi a vez 
da operação tapa buraco 

Primeira semana foi marcada por limpeza nas ruas e operação tapa buraco
ser iniciada. O governo 
Hori começa cumprindo 
compromissos ressalta-
dos nos últimos meses, 
como a limpeza pública e 
a recuperação do asfalto. 
A expectativa da popula-
ção agora é receber boas 
notícias sobre a Farmá-
cia Municipal e unidades 
de saúde, setor tido com 
prioridade pelo prefeito.
Pagamento
Já o Financeiro da Pre-

feitura trabalha para efe-
tuar o pagamento dos 
funcionários públicos. 

Ao jornal A GAZETA, no 
fi nal de dezembro, Hori 
alertou sobre o possível 
atraso devido ao “caixa 
vazio”. “Infelizmente, nas 
duas primeiras semanas 
não será possível. Vamos 
fazer o necessário para 
pagar antes do IPTU. Até o 
dia 16 nós pagamos, mas 
se conseguirmos fazer 
algo diferente e segurar 
o que puder, nós iremos, 
sem dúvida, priorizar o 
pagamento do funcioná-
rio público”, disse.

APA castrou quase 3 mil animais em 2016

Por Alexandre Rocha
A Associação Prote-

tora dos Animais – APA, 
de Jaboticabal, tem 

Início de novo ano é marcado pelo otimismo
muito a comemorar. 
Mesmo sem o repasse 
mensal da Prefeitura, a 
associação conseguiu 
castrar 2.991 animais 
e superar os números 
de 2015. A expectativa 
é que neste ano a par-
ceria seja retomada.

Do número total de 
animais castrados, fo-
ram: 1.070 cadelas, 
357 cães, 1.060 gatas 
e 503 gatos. Em 2016, 
foram esterilizados 
768 animais a mais, 
se comparado ao ano 
anterior. “Cumprimos 
mais uma missão com 
louvor. A luta foi mui-
to árdua, principal-
mente para conseguir 
recursos governamen-
tais, uma vez que das 

12 parcelas que a APA 
tinha para receber da 
Prefeitura para a este-
rilização de animais, 
apenas quatro foram 
pagas”, explica o pre-
sidente da APA, Jeff rey 
Frederico Lui.

A expectativa é de 
que a parceria seja re-
tomada com o início 
do novo governo. “Este 
ano já renovamos o 
Convênio e acredita-
mos que algo poderá 
mudar para melhor. 
Para o bem de todos, 
principalmente para os 
animais”, falou.

Jeff rey ainda explica 
que o propósito da as-
sociação é castrar ani-
mais e assistir animais 
carentes na medida do 

possível. Entretanto, 
nem sempre é possível 
atender toda a deman-
da de prontidão. “Fize-
mos muitas assistên-
cias veterinárias em 
animais carentes, tudo 
isso dentro das possi-
bilidades da APA, pois 
o que mais encarece as 
contas mensais é, jus-
tamente, a assistência 
veterinária, a qual não 
temos como missão. 
Ajudamos dentro do 
possível”, completou.

A APA conta com o 
auxílio cirúrgico e téc-
nico de professores, 
médicos veterinários 

residentes do HV, pós-
graduandos e acadêmi-
cos de medicina vete-
rinária, além do apoio 
da Direção da UNESP. 
“Inúmeros voluntários 
de Jaboticabal aju-
dam muito para que 
este projeto de este-
rilização ocorra todas 
as quartas e quintas-
feiras pela manhã. A 
todos o nosso agrade-
cimento”, fi nalizou o 
presidente.

Para agendar castra-
ções, ligue no telefone 
(16) 3209-7507 ou no 
Setor de Zoonoses (16) 
3202-8320.

• Fotocópia do compro-
vante de renda de todos 
os membros da família 
que trabalham

• Fotocópia do RA Esco-
lar

• No caso que o funcio-
nário não tiver hollerith 
trazer declaração emitida 
pelo empregador, onde 
devem constar os valores 
dos recebimentos men-
sais

Para mais informações 
o telefone da Secretaria 
de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer é (16) 3209-
2469. 

Imagem ilustrativa

Prefeito eleito discursa na cerimônia de posse realizada dia 1º na Câmara Municipal

Hori empossou secretários na sala de reunião do Paço MunicipalLimpeza em ruas e avenidas foi iniciada na segunda-feira (2)
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA MESA Nº 01/2017

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal, em
atenção ao que dispõe o artigo 130 do Regimento Interno deste 
Poder Legislativo, DETERMINA o arquivamento de todas as 
proposições, que se encontram sem conclusão, apresentadas 
na Legislatura 2013/2016, encerrada em 31 de dezembro de 
2016, abaixo relacionadas:   

Nº Data Tipo Ementa

441/2015 03/09/2015 Projeto de Lei Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial e dá 
outras providências.

50/2016 17.11.2016 Projeto de Lei 
Complementar

Altera o Mapa 01 - Zoneamento e Uso do Solo Urbano 
instituído pela Lei Complementar nº 80, de 09 de outubro de 
2.006, e dá outras providências.

516/2016 04/07/2016 Projeto de Lei Dispõe sobre a organização e a gestão democrática do 
Sistema Municipal de Ensino de Jaboticabal e dá outras 
providências.

520/2016 09/08/2016 Projeto de Lei Revoga a Lei Municipal nº 3.173, de 10 de julho de 2.003.

523/2016 11/08/2016 Projeto de Lei Dispõe sobre a instalação de acessos a camarotes e palcos e, 
de cabines sanitárias às pessoas portadoras de necessidades 
especiais nos eventos/shows realizados no município de 
Jaboticabal e dá outras providências.

525/2016 12/08/2016 Projeto de Lei Denomina “Maria Espirito Santo Ferreira” a Praça localizada na 
Avenida Eduardo José de Almeida, no bairro Santa Isabel.

526/2016 12/08/2016 Projeto de Lei Denomina “Janete De Masi Derencio” a Área Verde de divisa 
de lotes, localizada no final da Avenida Agostinho Armentano, 
no Jardim Santa Rosa.

533/2016 05/09/2016 Projeto de Lei Dispõe sobre o serviço de transporte individual de passageiros 
e cargas em motocicletas, motonetas e triciclo no Município de 
Jaboticabal, e dá outras providências.

537/2016 15/09/2016 Projeto de Lei Fixa o teto e os critérios para alteração no subsídio mensal dos 
Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município 
bem como os repasses financeiros do município de Jaboticabal 
para a Câmara.

543/2016 03/11/2016 Projeto de Lei Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de 
vídeo monitoramentos em Pet Shops, e dá outras providências.

551/2016 17/11/2016 Projeto de Lei Dispõe sobre a implantação dos recipientes de 
acondicionamento das embalagens do lixo doméstico em 
condomínios verticais e horizontais, e dá outras providências.

554/2016 05/12/2016 Projeto de Lei Dispõe sobre o licenciamento e instalação de infraestrutura de 
suporte para operação de estação transmissora de 
radiocomunicação de serviços de telecomunicações no 
Município de Jaboticabal e dá outras providências. 

3438/16 12/12/2016 Moção Moção de Pesar pelo Falecimento do Senhor Walter Jorge.

3439/16 12/12/2016 Moção Moção de Pesar pelo Faecimento do Senhor Luiz Carmo da 
Silva.

3440/16 12/12/2016 Moção Moção de Pesar pelo Falecimento da Senhora Santa Farina 
Gonçalves.

3441/16 14/12/2016 Moção Moção de Pesar pelo Falecimento do Senhor João Perez.

2962/16 12/12/2016 Indicação Indica e solicita da Prefeitura Municipal, providências urgentes 
objetivando a limpeza de um terreno localizado a Avenida 
Agostinho Ennes nas proximidades do nº 461, no Bairro 
Cidade Jardim.

2962/16 12/12/2016 Indicação Indica e solicita da Prefeitura Municipal, providências urgentes 
objetivando a operação tapa buraco na Rua Nelson Pereira, 
nas proximidades do nº 229 no Bairro Jardim Perina.

2962/16 14/12/2016 Indicação Indica que seja realizada a limpeza e a recuperação das 
margens do Córrego Jaboticabal.

Jaboticabal, 03 de janeiro de 2017.    
                                    

Dr. Edu Fenerich
Presidente

Ednei Valencio
Vice-Presidente

Preto Miranda Cabeleireiro
1º Secretário

Daniel Rodrigues
2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 01, DE 01 DE JANEIRO DE 2017 - RESOL-
VE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal 

no dia 02 (segunda-feira), em virtude do feriado de 01 de janeiro de 

2.017 (Confraternização Universal).

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 02, DE 03 DE JANEIRO DE 2017- NOMEIA, 

a partir de 03 de janeiro de 2017, os seguintes assessores para ocu-

parem os cargos de Assessores de Gabinete:

1. Wilson Aparecido Ramiro e Márcio Rodrigo Rissi, lota-

dos no Gabinete do vereador Carmo Jorge Marques Reino;

2. Flávia Talita Canhoto e Fabiane Farias Pereira da Ro-
cha, lotadas no Gabinete da vereadora Aparecida de Souza Dias; 

3. Eliel Farias Vieira e Hélio Moretto Júnior, lotados no Ga-

binete do vereador Daniel Gonçalves Rodrigues; 

4. João Luiz Gomes Marciano da Silva, Francine Sant’Anna 

e Marcela Francine Garavello, lotados na Presidência; 

5. Alencar Ligero e Magali Aparecida Xavier da Fonseca, 

lotados no gabinete do vereador Dr. Edu Fenerich; 

6. Rivaldo Gino Bernardo, lotado no gabinete do vereador 

Ednei Aparecido Valêncio; 

7. Abel Aparecido Ziviani e Hélia Bernardete Michelin, lota-

dos no gabinete do vereador João Bassi; 

8. Fernanda Chelli Franciscatto e Renan Sant´Anna Fer-
reira Fernandes, lotados no gabinete do vereador Luis Carlos Fer-

nandes; 

9. Queila Cristiane Leone, lotada no gabinete do vereador 

Paulo Henrique Silva dos Santos;

10. Douglas Cicero Leodene Cardoso da Silva e Enio José 
da Silva, lotados no gabinete do vereador Ademilson Aparecido Ser-

vidone;

11. Renan Maurício Sangali Leite e Auricimar Adelson Gri-
gório, lotados no gabinete do vereador Roberto Luis Ariki; 

12. Fabiana Janine Sperandio, lotada no gabinete do verea-

dor Samuel César Scarpim da Cunha; 

13. Anderson Marques de Brito e Leonardo Felipe da Sil-
va, lotados no gabinete do vereador Uilson José de Miranda; 

14. Neusa Corsi Pinelli e Regiane de Oliveira, lotadas no 

gabinete do vereador Wilson Aparecido dos Santos. 

NOMEIA ainda, para ocupar o cargo de Assessor da Escola 
do Legislativo, Mario Cesar de Oliveira Laffranchi e  para ocupar 

o cargo de Assessora da Presidência, Vanessa Duarte; de acordo 

com a Lei nº 4.677 de 23 de abril de 2.015.   

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 03, DE 03 DE JANEIRO DE 2017 - CONCE-
DE, nos termos do artigo 74 da Lei 4.677, de 23 de abril de 2015, à 

funcionária Efetiva do Legislativo CARINA MOREIRA, Função Gra-
tifi cada de Nível 1.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 04, DE 04 DE JANEIRO DE 2017 - CON-
CEDE 15 (quinze) dias de férias em pecúnia aos servidores deste 

Poder que seguem: Ana Paula Topan Junqueira, Andreia Cristina 
Manoel, Carina Moreira, Clayton Barone, Denise Cardozo, Elia-
na Martão Hernandes, Fabiana Aparecida Motta Moreno, Gilmar 
Aparecido da Silva, Homero Marciano da Silva, Ivomar Gilberto 
Scarpim, Luiz Carlos dos Santos, Luiz Gustavo Perez Ferreira, 
Marcelo Bassi das Neves, Marcelo Henrique Magalhães, Marcelo 
Scavoni, Marco Antonio de Almeida, Maria Paula Thomaz Kawa-
chi, Mauro Ivo Assine, Odair Casari, Raquel Sbardelotto Sanches, 
Roberta Lucas Scatolim, Sérgio Aparecido Moiteiro, Sergio Luiz 
Garcia, Silvia Cristina Mazaro Fermino, Solange Mary Fernandes, 
Sueli de Fatima Grotta, referente ao ano de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 05, DE 04 DE JANEIRO DE 2017 - CONCE-
DE 15 (quinze) dias de férias coletivas em gozo no período de 09 a 

23 de janeiro de 2017 aos servidores deste Poder de acordo com a 

Resolução nº 311/2009 de 17 de agosto de 2009 que seguem: Alex 
Felício de Lima, Ana Paula Topan Junqueira, Andreia Cristina Ma-
noel, Bruno Vinícius da Silva Pinto, Carina Moreira, Carla Cristina 
Severo Bala, Clayton Barone, Denise Cardozo, Eliana Martão Her-
nandes, Fabiana Aparecida Motta Moreno, Gilmar Aparecido da 
Silva,  Ivomar Gilberto Scarpim, Larissa Scatollim Martins Aguiar, 
Luiz Carlos dos Santos, Luiz Gustavo Perez Ferreira, Marcelo 
Bassi das Neves, Marcelo Henrique Magalhães, Marco Antonio 
de Almeida, Maria Paula Thomaz Kawachi, Mauro Ivo Assine, Na-
tália dos Santos Pinto Durante, Odair Casari, Raquel Sbardelotto 
Sanches, Roberta Lucas Scatolim, Sergio Luis Garcia, Silvia Cris-
tina Mazaro Fermino, Solange Mary Fernandes, Sueli de Fatima 
Grotta, referente ao ano de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 06, DE 04 DE JANEIRO DE 2017 - CONCE-
DE 15 (quinze) dias de férias coletivas em gozo, concedidas de forma 

antecipada, no período de 09 a 23 de janeiro de 2017 aos ASSES-

SORES deste Poder de acordo com a Resolução nº 311/2009 de 17 

de agosto de 2009 que seguem: Wilson Aparecido Ramiro, Márcio 
Rodrigo Rissi, Flávia Talita Canhoto, Fabiane Farias Pereira da 
Rocha, Eliel Farias Vieira, Hélio Moretto Júnior, João Luiz Go-
mes Marciano da Silva, Marcela Francine Garavello, Alencar Li-
gero, Magali Aparecida Xavier da Fonseca, Rivaldo Gino Bernar-
di, Abel Aparecido Ziviane, Hélia Bernardete Michelin, Fernanda 
Chelli Franciscatto, Renan Sant´Anna Ferreira Fernandes, Queila 
Cristiane Leone, Douglas Cicero Leodene Cardoso da Silva, Enio 
José da Silva, Renan Maurício Sangali Leite,  Auricimar Adelson 
Grigório, Fabiana Janine Sperandio, Neusa Corsi Pinelli,  Regia-
ne de Oliveira, Mario Cesar de Oliveira Laffranchi e Vanessa Du-
arte, referente ao ano de 2017.

OBITUÁRIO
01/01
Miguel Angelo 

Guilherme Olivei-
ra, 39 anos

Era fi lho de Ademir 
Aparecido de Olivei-
ra e Doriz Day Gui-
lherme de Oliveira.

Era esposo de Val-
direne da Silva Soa-
res Oliveira e deixa 
os fi lhos Henrique e 
Amanda.

02/01
Danilo Aparecido 

Alegre, 36 anos
Era Filho do Sr. 

Paulo Alegre e Sra. 
Carmen Silvia Nunes

03/01
Anna da Silva 

Bento Raymundo, 
83 anos

Era fi lha do Sr. João 
da Silva Bento e Sra. 
Maria Rosa Martins.

Deixa viúvo o Sr. 
Sebastião Raymun-
do.

Deixa os fi lhos: Eli-
sabete, Vanderlei, 
Agnaldo e Valdir.

03/01
Durvalina da Sil-

va Martins, 99 anos
Filha do Sr. Anto-

nio Da Silva e Sra. 
Emilia Conceição.

Era viúva do Sr. Se-
bastião Martins.

Deixa a fi lha: Fran-
cisca.

03/01
Joseane Fátima 

Pietro Lorenço Car-
regari, 55 anos

Filha do Sr. Appare-
cido Pietro Lorenço e 
Sra. Elvira Rodrigues 
Pietro Lorenço.

Deixa viúvo o Sr. 
Jose Carregari Ju-
nior.

Deixa os fi lhos: Ru-
chele e Rodrigo.

04/01
Daniel Pedro Ge-

raldo Goulart , 48 
anos

Filho do Sr. Pedro 
Goulart e Sra. Ma-
ria Benedita Ferreira 
Goulart.

Deixa viúva a Sra. 
Rosangela Piancó 
Goulart.

Deixa os fi lhos: La-
rissa, Aristeu, Letícia 
e Lisandra.

05/01
João Braz Noras-

chi,  82 anos
Filho do Sr. Carlos 

Noraschi e Sra. Car-
lota Cruzatto Noras-
chi. 

Deixa viúva a Sra. 
Anna Felix Noraschi.

Deixa os fi lhos: 
Valdir, Walmir, Tere-
zinha e João Carlos.
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GAZETA ESPORTES

Por Alexandre Rocha
O diretor do Depar-

tamento de Esportes e 
Lazer – DEL e também 
presidente da Funda-
ção de Amparo ao Es-
porte – FAE, José Luiz 
Moiteiro, iniciou na 
segunda-feira (02) um 
levantamento sobre o 
setor. O intuito é or-
ganizar os trabalhos 
no mês de janeiro para 
receber os professores 
no dia 1º de fevereiro e 
dar início às inscrições 
das modalidades.

Segundo Moiteiro, 
um relatório está sen-
do feito para especifi -
car o que foi encontra-
do, tanto na área física, 
quanto em documenta-
ções.  “É muito traba-
lho. Tem que ser mi-
nucioso esse empenho, 

Departamento de Esportes passa por “pente 
! no” antes de iniciar os trabalhos em 2017
Inscrições para modalidades devem começar em fevereiro

pois são muitas moda-
lidades e professores. 
Tem que estar tudo em 
ordem a partir do mo-
mento que abrirmos 
as portas para receber 
alunos e pais que virão 
fazer inscrições”, expli-
cou.

Questionado sobre 
a primeira impressão 
que teve ao entrar no 
Ginásio de Esportes 
“Alberto Bottino”, sede 
do setor, ele afi rma que 
não foi das melhores, 
mas não perdeu o oti-
mismo. “Como estive 
aqui de 2009 a 2012, 
posso dizer que hoje 
encontro o Ginásio de 
Esportes diferente, pre-
cisando de muito ca-
rinho e cuidado. É um 
ginásio tradicional e o 
coração do esporte de 

Jaboticabal está aqui”, 
disse.

Uma reforma na qua-
dra foi iniciada, mas 
está parada desde o 
ano passado. Segundo 
o diretor, será preciso 
acertar uma pendência 
com a empresa que re-
aliza os serviços, por 

Por Alexandre Rocha
Pouco mais de um 

mês depois do acidente 
aéreo que matou atle-
tas e comissão técnica 
na Colômbia, a Chape-
coense voltou a campo 
pela primeira vez. A 
partida foi realizada na 

Chapecoense volta aos campos após tragédia
Primeiro jogo do ano foi com derrota

terça-feira (3), em Por-
to Feliz (SP), pela pri-
meira rodada da Copa 
São Paulo de Juniores. 

Mas o resultado não 
foi positivo. O time ca-
tarinense enfrentou o 
Nova Iguaçu (RJ) e per-
deu por 2 a 0. Os garo-

tos do elenco sub-20 
começaram a disputa 
da Copinha desfalca-
dos. Os quatro prin-
cipais atletas foram 
promovidos à equipe 
principal para compen-
sar a perda dos 19 mor-
tos na tragédia. 

A Chape está no gru-
po 14 e ainda terá pela 
frente as equipes do 
Sampaio Corrêa e Des-
portivo Brasil para ten-
tar passar para a próxi-
ma fase.

CULTURA

Por Alexandre Rocha
A Paróquia Nossa Se-

nhora de Lourdes de Ja-
boticabal realiza a tradi-
cional Festa de “Santos 
Reis” de Córrego Rico, no 
domingo (8), a partir das 
11h, ao lado da Igreja da 
Epifania. Antes, às 9h, 
acontecem missa e pro-
cissão solene na capela. 

O Padre Eder Soares 
destaca a expectativa 
da comunidade católica 
para o evento realizado 
todos os anos. “Aquela 
comunidade se rejubila 
sempre com a presença 
dos fi éis de toda a cidade 
de Jaboticabal e região, 
oferecendo aos presen-
tes uma linda Celebra-
ção da Santa Missa com 
a Procissão, e, também a 
sua Companhia de Reis, 
que por sinal, é uma das 
poucas que ainda conser-
va a tradição na região”, 
afi rmou.

Ele ainda explica o 

Festa de “Santos Reis” de Córrego 
Rico acontece neste domingo (8)

Padre destaca a importância do evento
simbolismo religioso da 
data. “Comemoramos a 
Solenidade da Epifania 
do Senhor, ou seja, a ma-
nifestação de Jesus ao 
mundo. Assim como os 
Reis Magos, que simboli-
zam todas as nações, re-
conheceram naquela frá-
gil criança a presença do 
Deus vivo, e o adoraram, 
assim também, a grande 
mensagem é essa: con-
templar todos os dias Je-
sus Cristo em nossas vi-
das e reconhecê-lo como 
aquele, que é o único que 
pode levar ao mundo de 
hoje a salvação e a paz”, 
completou.

Após a missa, no bar-
racão de festas have-
rá leilões de prendas, 
vendas de frango e lei-
toa assadas, churrasco, 
frango à passarinho e 
bebidas. O almoço, no 
valor de R$10, inclui ar-
roz, feijão gordo e vina-
grete.

volta de R$ 90 mil, 
para que a obra seja fi -
nalizada. “Sabemos que 
será um ano difícil na 
parte fi nanceira, mas 
vamos aguardar o pre-
feito para saber como 
podemos avançar nes-
se quesito”, fi nalizou.

Nota policial

Rodrigo Nomura 
Guerreiro, de 43 anos, 
foi preso na quarta-fei-
ra (4), em Jaboticabal, 
após fazer ameaças de 
morte pelo Facebook.

Na rede social, ele 
disse que iria invadir 
o Fórum e fazer uma 
chacina que envolve-
ria juízas e promotora, 

Homem ameaça 
chacina e acaba preso

antes de cometer suicí-
dio. Nomura estaria re-
voltado com a mudan-
ça do fi lho de 10 anos 
para os Estados Unidos 
com a mãe.

A Polícia agiu a tem-
po e prendeu o homem 
na casa onde morava, 
no bairro Jardim São 
Marcos.

BOMBOU NA WEB

Uma campanha do 
Ministério dos Trans-
portes pegou mal e aca-
bou sendo retirada de 
circulação nesta sema-
na. Com o slogan “Gen-
te boa também mata”, 
a ação pretendia cons-
cientizar o motoris-
ta, chamando atenção 

para quem dirige e usa 
celular, quem consome 
álcool, excesso de ve-
locidade, entre outras 
condutas proibidas. 
Mas, não deu certo. 
Com a forte repercus-
são negativa, a campa-
nha deixou de ser vei-
culada.

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

Autora Rosana. 
V. P. Rigo

Você me deixa 
triste...
Quando marca 

e não vem.
Eu sinto falta 

de você...
E do seu cari-

nho também.
Se estou caren-

te de amor... 
Você não me 

nega o que tem!!!
Ooo vichii, vi-

chii, vichee!!!
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IPTU 2017: pagamento único garante 
desconto de 10%

Boleto para o paga-
mento à vista ou refe-
rente a primeira parce-
la pode ser impresso 
no site www.jabotica-
bal.sp.gov.br; venci-
mento será dia 20

A prefeitura de Ja-
boticabal acerta os úl-
timos detalhes para 
a distribuição dos 
carnês do IPTU 2017. 
Neste ano, os contri-
buintes que quitarem 
o imposto à vista tem 

garantido desconto de 
10%.

“A confecção dos 
carnês está na fase fi -
nal e, nos próximos 
dias, estará em todos 
os endereços da cida-
de. Quem desejar pa-
gar à vista, com des-
conto, pode imprimir 
o boleto no site ofi cial 
do município – www.
jaboticabal.sp.gov.br 
– na sessão ‘Serviços’. 
Quem não tiver acesso 

à internet pode procu-
rar o Sistema Prático, 
das 8h às 16h30”, de-
clara a secretária da 
Fazenda, Angela Nazá-
rio Fonseca.

O boleto da primei-
ra parcela ou paga-
mento à vista pode 
ser quitado até 20 de 
janeiro. Para mais in-
formações, o telefone 
de contato do Sistema 
Prático é (16) 3209-
3300.

Febre 
Amarela mata 

ribeirão-
pretano

Homem morava 
perto da Mata de San-
ta Tereza e não tinha 
sido vacinado.

A Prefeitura de Ri-
beirão Preto (SP) con-
fi rmou em entrevista 
coletiva na quarta-
feira (4) que um ho-
mem de 52 anos 
morreu por febre 
amarela em 26 de 
dezembro. A doença 
foi diagnosticada no 
paciente após exame 
realizado pelo Ins-
tituto Adolfo Lutz, 
segundo as autorida-
des municipais.

De acordo com a 
Secretaria Municipal 
de Saúde, o paciente 
morava na região do 
Anel Viário Sul, perto 
da Mata de Santa Te-
reza, havia um ano e 
não tinha sido vaci-
nado. Apesar do caso 
registrado, novo se-
cretário afi rma que 
a situação está sob 
controle e que medi-
das protetivas estão 
sendo tomadas des-
de outubro do ano 
passado.

A pasta também 
anunciou que tam-
bém foi confi rmado 
o vírus em um maca-
co encontrado morto 
em outubro do ano 
passado no Bosque 
Municipal. Em julho, 
outro animal da mes-
ma espécie, encon-
trado morto na Praça 
Luís de Camões, no 
Centro, também es-
tava com febre ama-
rela.

Na região, foram 
ao menos mais três 
mortes de macacos: 
dois em Jaboticabal 
(SP) e um em Monte 
Alto (SP) no ano pas-
sado.

Fonte: Gabriela 
Castilho – G1

Vítima de 52 anos 
morreu em 26 de 

dezembro e foi 
analisada pelo 

Instituto Adolfo Lutz

BRASIL/MUNDO



SÁBADO, 07 DE JANEIRO DE 2017 9

S

A

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

“E

 Monsenhor Jonas Abib

E

A

O

C

O

A 

NOVA...

Nova esperança! É isto que 
todos estão esperando neste 
novo ano, que Deus prepa-
rou com todas as bênçãos 
dos céus, para abençoar a 

se cumprindo na sua vida e 
na sua família, mas se você 
perder a esperança, sinto 
muito, Deus não poderá fa-
zer nada, porque Ele só tem 
compromisso com a Palavra 
Dele, por isso é muito im-
portante você nunca des-
prezá-la. Todas as pessoas 
que alcançaram promessas, 
realizaram grandes proezas 
e desfrutaram da vida abun-
dante, é porque acreditaram 
nas promessas do Senhor e 
nunca duvidaram, por mais 
que elas tardavam, elas fi ca-
ram fi rmes na fé, esperando 
no tempo de Deus, para que 
elas se cumprissem. Eles 

todos os que Nele crerem. 
Nunca perca a esperança, 
por que tudo vai dar cer-
to, em nome de Jesus. Esse 
novo ano, você poderá espe-
rar o melhor de Deus para 
a sua vida, porque o que 
Ele te prometeu, é fi el para 
cumprir. Deus não é homem, 
para que minta; nem fi lho 
do homem, para que se ar-
rependa; porventura, diria 
Ele não o faria? Ou falaria 
e não confi rmaria? De ma-
neira nenhuma. Ele é fi el e 
justo. Você pode descansar 
nas promessas que Ele tem 
falando ao seu coração, por-
que você vai ver todas elas 

tinham paciência, ou seja, 
suportando as lutas, mas 
sabendo que o melhor de 
Deus iria acontecer, e todos 
provaram o melhor de Deus. 
Você também pode provar o 
melhor de Deus na sua vida,.
Se você crer e estiver dispos-
to a fi car fi rme na fé, como 
Abraão, o qual em esperan-
ça, cre contra a esperança 
que seria feito pai de muitas 
nações, conforme o que lhe 
fora dito: assim será a tua 
descendência. Ele não enfra-
queceu na fé, nem se preo-
cupou com o fato de já ser 
idoso demais para ser pai. 
Ele já estava com noventa 

e nove anos e a sua mulher 
com oitenta e nove anos. Ele 
não duvidou, mas continuou 
crendo em Deus, pois a sua 
fé e a sua confi ança em re-
lação à promessa de Deus 
tornou-se ainda mais forte. 
Ele louvou a Deus por essa 
promessa e não fi cou mur-
murando ou chorando, mas 
dava glória a Deus, confi an-
do somente na promessa. Ele 
estava absolutamente certo 
de que Deus era Poderoso. 
E tinha todo o poder para 
cumprir qualquer coisa que 
havia prometido. E foi por 
causa da fé que Abraão foi 
aceito por Deus. Você tam-

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

bém pode ter todas as bên-
çãos de Deus, na sua vida e 
na sua família, basta somen-
te você viver e andar pela fé 
e crer que Deus é Poderoso, 
para te dar muito mais do 
que você está pedindo ou 
pensando. Esforça-te e tenha 
muito bom ânimo, porque 
Deus está contigo, por onde 
quer que você ande. Esta é a 
minha oração. Ouça o nos-
so programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com

 PROFESSOR BENÊ
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Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter
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