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Prefeitura de Jaboticabal tem até � nal de 
maio para zerar � la nas creches

Até dia 30 de maio, 
a Secretaria de Edu-
cação de Jaboticabal 
terá que encaminhar 
762 crianças para 
creches do municí-
pio. É o que afirma 
o próprio secretá-
rio da Pasta, Adil-
son Martins, após 
determinação judi-

cial. Agora, Martins 
manobra para con-
tratar educadoras e 
corre para finalizar 
creches inaugura-
das em 2016, mas 
inacabadas.

Mais de 700 crianças aguardam vagas no ensino municipal

Leia + Pág. 5

Troca do piso do Ginásio de Esportes é concluída, 
mas não há previsão para utilização

Local precisa passar por limpeza e deve ganhar nova pintura
Chegou ao fi m a tro-

ca do piso do Ginásio 
de Esportes “Alber-
to Bottino”. É o que 
garante o diretor do 
Departamento de Es-
portes e Lazer – DEL e 
presidente da Funda-
ção de Amparo ao Es-

porte – FAE, José Luiz 
Moiteiro. Iniciada em 
novembro de 2015, 
a obra foi orçada em 
aproximadamente 
R$135 mil.

“A parte física da 
quadra está pronta. 
Temos que ressaltar 

que foi um trabalho 
muito bonito, são pro-
fi ssionais que traba-
lharam na Rio-2016”, 
disse Moiteiro, se re-
ferindo à qualidade 
do serviço executado.
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Inscrições para capacitação sobre o Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil estão abertas

A ONG SOS (Serviço 
de Obras Sociais), de 
Jaboticabal, realiza na 
próxima sexta-feira 
(3), das 9h às 13h, na 
Associação Comercial, 
Industrial e Agrone-
gócio de Jaboticabal 
– ACIAJA, capacitação 
sobre o Marco Regu-
latório das Organi-

Alterações na lei entraram em vigor no dia 1º de janeiro
zações da Sociedade 
Civil, Lei Federal nº 
13019/2014, que de-
fi ne normas para a 
transferência de recur-
sos do poder público 
para organizações da 
sociedade civil.

“Com alterações na 
Lei nº 13.204/2015, o 
novo Marco Regulató-

rio do Terceiro Setor 
entrou em vigor no 
dia 23 de janeiro de 
2016 para a União e 
Estados, enquanto que 
para a Administração 
Municipal começou a 
valer em 1º de janeiro 
de 2017.
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Em novo endereço, Fundo Social de Solidariedade inicia 
atendimento à população

Matrículas para aulas de Zumba estão abertas
Atendendo na Se-

cretaria de Assistên-
cia Social, o Fundo 
Social de Solidarieda-
de oferece toda aten-
ção, carinho e respei-
to que a população 
merece. Por meio do 
auxílio às famílias 
mais carentes, o ór-
gão atua diante da 
demanda do municí-
pio, contando com o 
apoio de empresas e 
parceiros.

A Primeira-Dama, 
Adriana Hori, presi-
diu o Fundo Social 

de Solidariedade por 
oito anos e agora vol-
ta a pilotar os proje-
tos assistenciais do 
órgão. “É com grande 
alegria que volto ao 
Fundo Social, con-
tando com o carinho 
e apoio de nossa po-
pulação. Também 
não posso deixar de 
agradecer aos parcei-
ros que diariamente 
ajudam a atender os 
pedidos das pessoas 
que nos procuram”, 
diz.

Durante todo ano 

o Fundo Social rece-
be doações de cestas 
básicas, agasalhos, 
fraldas entre outros. 
A pessoa interessa-
das em ajudar bas-
ta entrar em contato 
por telefone. “O Bra-
sil vive um momento 
delicado e toda ajuda 
é sempre bem-vinda. 
Quem quiser cola-
borar com o Fundo 
Social basta entrar 
em contato pelo (16) 
3202-0092”.

Leia + Pág. 4



2 SÁBADO, 28 DE JANEIRO DE 2017

PUBLICADO DESDE 1979 - PROPRIEDADE DA EMPRESA A GAZETA LTDA.

Expediente
Empresa Jornalistica Scandelai & Scandelai Ltda - ME
Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562
Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - MTB nº 33.849
Jornalista: José Roberto Scandelai - MTB nº 33.487
Redação, Administração e Departamento Comercial: 
Avenida General Osório nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100
CPT e Impressão: 1ª Página - São Carlos /SP - Interpress Comunicações Editoriais 
Ltda. - CNPJ 60.394.848/0001-74 - Av. São Carlos nº 1799 - Tel.: (16) 3373.7373 - 
Departamento Comercial GIAN
Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte  de Azevedo, 532 - Bairro Santana - CEP 02036-022 - Tel.: (16) 2971.1000
Fones: (16) 3202.2636
Email: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito
Tiragem: 7.000 exemplares

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

FIQUE SABENDO

Jaboticabal terá mutirão de vacinação contra 
a febre amarela

A preocupação com a 
Febre Amarela e a neces-
sidade de vacinar o maior 
número de pessoas pos-
sível, fez a Prefeitura de 
Jaboticabal, através da Se-
cretaria de Saúde, realizar 
uma nova campanha de 
vacinação contra a Febre 
Amarela. Todas os CIAFs 
estarão abertos nos sába-
dos 04 e 11 de fevereiro, 

das 8h às 17h.
A vacinação acontece 

nos Ciafs I, III, IV, V, VI, VII 
e na Unidade de Estraté-
gia da Família Tereza Bar-
bosa. “As nossas unidades 
continuam vacinando, po-
rém como muitas pessoas 
trabalham e tem pouco 
tempo livre, decidimos 
organizar esses dois sá-
bados. Pedimos para a po-

pulação não perder essa 
oportunidade”, declara a 
secretária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

Todas as unidades bási-
cas de saúde do município 
estarão abertas nos sába-
dos. “Parte da população 
que ainda não tomou a va-
cina contra a Febre Ama-
rela deve procurar uma de 
nossas unidades básicas 
de saúde. É importante 
levar a Carteira Nacional 
de Vacinação para que os 
enfermeiros possam veri-
fi car se a vacina está real-
mente atrasada”, afi rma a 
diretora da Vigilância Epi-
demiológica, Maura Gue-
des Barreto.

Distritos – A Secretaria 
de Saúde organizou de 
maneira especial a vaci-
nação nos distritos. Com 
a demanda menor, a cam-
panha acontece em um 
único sábado: no dia 4 de 
fevereiro em Córrego Rico 
e no dia 11 em Luzitânia.

IPTU 2017: prefeitura libera impressão de 
carnê completo

Já está disponível para 
impressão no site ofi cial 
do município o carnê com-
pleto para pagamento do 
IPTU 2017. Os interessan-
do devem acessar www.
jaboticabal.sp.gov.br, na 
seção de serviços, lado es-
querdo da página.

O munícipe precisa pre-
encher o código do imó-
vel, disponível nos carnês 

Munícipes que optaram pelo parcelamento podem acessar o site ofi cial 
e imprimir todas as vias de pagamento até dezembro de 2017

de IPTU de anos anterio-
res. “O Sistema Prático está 
à disposição de todos os 
munícipes que precisam 
imprimir as vias de paga-
mento, seja por extravio 
ou perda do carnê. Quem 
tiver computador com im-
pressora pode imprimir 
em casa”, informa a secre-
tária da Fazenda, Angela 
Nazário Fonseca.

Link para emissão do 
carnê:

http://www.jabotica-
bal.sp.gov.br/2010/index.
php/conteudo/listar/85/
boleto-para-pagamento-
de-debitos

Para mais informações o 
telefone de contato do Sis-
tema Prático é (16) 3209-
3300.

Sala de Situação da Dengue reúne 
especialistas em Jaboticabal

A Sala de Situação da 
Dengue realizou a primei-
ra reunião de 2017 para 
defi nir as primeiras ações 
preventivas realizadas no 
município. Vários repre-
sentantes de departamen-
tos e secretarias da prefei-
tura estiveram presentes.

“A situação é preocu-
pante e todas iniciativas 
são bem-vindas. Além da 
dengue temos que comba-
ter a zika, febre amarela e 
a chikungunya. Um gran-
de desafi o e o papel da 
população é fundamen-
tal”, afi rma a secretária 
de Saúde, Maria Angelica 

Dias.
Cuidados especiais – 

Neste período de chuvas 
é fundamental eliminar 
água parada em calhas, 
bebedouros de animais, 

vasos de planta, ralos e 
lajes das residências. Ter-
renos abandonados com 
acúmulo de lixo também 
devem ser vistoriados.  

VAMOS RELEMBRAR?!

Controladoria implementa Sistema de 
Controle de Custos

Uma iniciativa da Con-
troladoria Interna da Ad-
ministração Pública vai 
ajudar no direcionamento 
de recursos e controle de 
gastos da Prefeitura de Ja-
boticabal. Por meio de um 
software, os setores admi-
nistrativos vão receber, em 
tempo real, informações 
sobre os gastos e necessi-
dades de cortes ou novos 
investimentos por área.

“A ferramenta é muito 
importante para o futuro 
de Jaboticabal. Por ele va-

Além de ajudar no levantamento da situação fi nanceira, nova 

ferramenta ajuda na aplicação e direcionamento de recursos

mos saber, por exemplo, o 
custo de cada criança que 
estuda na rede municipal 
de educação ou mesmo de 
uma simples consulta nas 
unidades de saúde. Esse 
controle garante mais efi -
cácia no direcionamento 
de recursos e, principal-
mente, vamos saber quais 
áreas são mais custosas 
ao município”, diz o pre-
feito José Carlos Hori.

O software já foi insta-
lado e alimentado com as 
primeiras informações. 

“Todo crédito é da equi-
pe da Controladoria que 
está compromissada com 
a gestão municipal. São 
funcionários públicos e 
procuram soluções técni-
cas para os problemas, em 
parceria com a equipe do 
prefeito. Os primeiros da-
dos estão sendo analisa-
dos e, em breve, tomare-
mos as primeiras medidas 
com base nessas informa-
ções”, fi naliza o secretário 
de Governo, Wellington de 
Caiado Castro.   

Chuvas causam estragos e Prefeitura interdita 
“ponte da Jabuticabeira”

A Prefeitura de Jaboti-
cabal informa que inter-
ditou a segunda ponte de 
acesso ao Clube de Campo 
Prainha, conhecida como 
“Ponte da Jabuticabeira”. 
As fortes chuvas danifi -
caram toda a estrutura da 

ponte que corre risco de 
desmoronamento.

“A segunda ponte de 
acesso não é a que inter-
liga a zona rural com o 
São Roque. Essa está em 
total condição de tráfego. 
As fortes chuvas deixaram 

toda estrutura da ‘Ponte 
das Jabuticabeiras’ com-
prometida. Nossas equi-
pes estão no local ava-
liando os cuidados que 
serão necessários para a 
retirada da antiga para o 
início da construção de 
uma nova ponte”, afi rma 
o secretário interino de 
Agricultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente, José 
Carlos Abreu.

A SAAMA pede a coo-
peração dos motoristas 
que utilizam essa estrada 
rural. Ainda não há prazo 
para liberação do tráfego 
pelo local.

Prefeitura garante a vacinação de quem ainda não está 
imunizado

Grande procura faz SEBRAE Aqui realizar nova 
edição do Começar Bem – Formalização

O sucesso do primeiro 
encontro do ano promovi-
do pelo “SEBRAE Aqui” de 
Jaboticabal fez com que 
uma nova data do projeto 
“Começar Bem – Formali-
zação” fosse disponibili-

zada aos empreendedores 
interessados. 

A palestra acontece no 
dia 09 de fevereiro, das 
9h às 12h, no auditório da 
Prefeitura de Jaboticabal. 
“O primeiro encontro foi 

um sucesso. Os empreen-
dedores foram receptivos 
com as novas informações 
e, principalmente, com 
a troca de experiências. 
Com a enorme procura 
disponibilizamos mais 
uma data para os interes-
sados que não tiveram 
oportunidade de estar na 
primeira edição do encon-
tro”, afi rma a diretora da 
Central do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves.

A inscrição é gratuita e 
podem ser feitas pesso-
almente no posto do “SE-
BRAE Aqui” ou pelo telefo-
ne (16) 3203-3398.  

Inscrições estão abertas. Basta procurar o posto do 

SEBRAE Aqui, no Paço Municipal

Cerca de 8 mil 
jaboticabalenses 
ocupavam o Está-
dio “Robert Todd 
Locke” para acom-
panhar o jogo de 
futebol entre Da-
niel Futebol Clube 
e Seleção de Jabo-
ticabal. A presença 
do cantor sertane-
jo agitou a cidade 
e o placar fi nal foi 
o que menos im-
portou, compara-
do à grande festa 
daquela noite. 

Há quase 12 anos...

Fortes chuvas danifi caram a ponte próxima ao Clube de 
Campo Prainha
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Sala de Situação da Dengue reúne 

e 
Ter-
com 

também 

TUDO NA VIDA TEM SEU PREÇO

do com a evolução. A vida 
segue rumos diferentes, para 
receberem os habitantes que 
passarão por provas de natu-
reza, que exigirão transfor-
mações, no modo de pensar 
e agir. A cada um será dado 
segundo suas obras.            

A VIDA É UM PROCESSO DE 
EVOLUÇÃO     

As funções são muito im-
portantes. As condições nos 
levam a estudarmos e ad-
quirirmos conhecimentos. A 
evolução de cada um cresce 
com o tempo e somos eter-
nos em espírito.      

As revelações são luzes 

Tudo gira em torno da ca-
ridade, porque fora dela não 
há salvação. Os mundos nas-
cem e crescem num tempo 
acrescido de luzes, de acor-

que trazem a nós, uma cul-
tura, onde a inteligência e 
a razão somam qualidades, 
para o maior aproveitamento 
das lições recebidas do pla-
no maior da espiritualidade, 
em conjunto com a do plano 
material.          

Princípios importantes: 
Termos vontade na aplicação 
do bem;      

Termos pensamentos ele-
vados.            

As emoções tem que ser 
equilibradas.                

Evitar a discussão, que 
passa a ser hábito.           

Controle nas palavras e 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

“Não se perturbe o vosso 
coração. Credes em Deus, 
crede também em mim” ( 
João 14,1a). A alegria da 
alma, a alegria do cora-
ção é a vida do ser huma-

 Monsenhor Jonas Abib

Equilibrando as emoções

Para vivermos bem, 
precisamos saber 
equilibrar as nossas 
emoções

atitudes.                
A família em sua constitui-

ção, exige união, dentro de 
um comportamento que trará 
paz e fraterno entrosamento, 
contribuindo com isso para 
todos viverem alegres e po-
derem evoluir.                 

A EVOLUÇÃO É LENTA, 
MAIS NECESSÁRIA. PELOS MI-
LHARES DE SÉCULOS ETER-
NOS.              

A vida é uma dádiva de 
DEUS, para caminharmos a 
passos seguros, quando so-
mos seguidores de suas leis.   

no. Todos nós queremos 
viver bastante. E que bom 
que o queremos! Para isso, 
precisamos também saber 
controlar as nossas emo-
ções. Nós brasileiros somos 
muito emotivos, deixamo-
nos envolver demais pelas 
emoções, de modo que as 
preocupações também to-
mam conta de nós. Preocu-
par-se é “pré-ocupar-se” de 
algo, ou seja, sofrer antes 
do tempo. Deus não quer 
nosso coração doente. Pre-
cisamos concentrar as nos-
sas forças e emoções para 
a hora em que precisarmos 
utilizá-las, como a cobra 
que se concentra e, na hora 
certa, dá o bote. É claro 
que você não quer ser uma 
serpente, mas precisa agir 
como ela, usando as suas 
forças e a sua inteligência 
na hora certa e na situação 
em que realmente merecer 
isso.

Seu irmão,

Prato brasileiro, menor e sem cor

STF, COMO EM CUBA OU NA VENEZUELA!

O brasileiro está comendo 
menos e pior. Diminuíram as 
compras de alimentos e a re-
feição cada vez mais branca 
revela a diminuição da pre-
sença e quantidade da pro-
teína animal e de verduras e 
hortaliças. Os dados são do 
Instituto de Economia Agrí-
cola (IEA) da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo apon-
ta que, de 2015 para 2016, 
houve queda de 1,45% no 
consumo interno de proteí-
na animal (bovinos, suínos 

Há anos venho me ma-
nifestando - e sei que, nis-
so, falo por muitos - contra 
uma das piores consequên-
cias do instituto da reelei-
ção presidencial, agravada 
pelas sucessivas eleições 
petistas para a presidên-
cia da República: refi ro-me 
ao atual perfi l do STF. Com 
oito anos de fabianismo no 
governo FHC, mais 13 anos 
de petismo, vale dizer, com 
quase um quarto de século 
de indicações pela centro-
esquerda e esquerda, o STF 
assumiu um perfi l político-
fi losófi co desviado para o 
lado canhoto do arco ide-
ológico. E divergente, por-
tanto, da posição inversa, 

ína em 2016 será de pouco 
mais de 2,5% (de 15,1 kg/
hab./ano para 15,4 kg/hab./
ano – estimado a partir da 
variação observada no ano 
anterior). É absolutamente 
insufi ciente para compen-
sar a redução observada nas 
aves, particularmente em 
frangos.

Uma retração que afetou 
também outros produtos 
agropecuários além da carne. 
Na Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Pau-
lo (Ceagesp) da capital pau-
lista, 2016 registrou queda 
de 6% na comercialização de 
frutas em comparação a 2015 
– de 1.734.479,71 toneladas 
para 1.629.592,33 toneladas.

Sem dinheiro para adqui-
rir até mesmo proteínas mais 
acessíveis, a família brasilei-
ra usa da criatividade para 
garantir a popular “mistura” 
em suas refeições. Sem or-
çamento para carne bovina 
ou de frango, o consumidor 
vem optando por inserir 
mais acentuadamente o ovo 
em sua alimentação.

Princípios legítimos, se pes-
soais. Ilegítimos se enfi ados 
a marretadas em seus ma-
nuseios da Carta. E tem ha-
vido muito disso, gerando 
descrédito e animosidade 
nacional em relação à Corte.

 Parece que passa-
mos por uma encruzilhada 
a partir da qual a popula-
ção foi para um lado e o STF 
para outro. E já não se reco-
nhecem, tal a distância que 
os separa. É possível enten-
der que, entre seus mem-
bros - como se estivéssemos 
em Cuba ou na Venezuela 
-, não haja um de quem se 
possa dizer: “Esse é um mi-
nistro de formação liberal”, 
ou “Esse é um bom conser-

e aves). O consumo aparente 
diminuiu de 19,12 milhões 
de toneladas para 18,85 mi-
lhões de toneladas.

Nesses dois últimos anos, 
contrariando períodos ante-
riores, há queda na comercia-
lização de aves (frango, peru 
e chester). Para o caso do 
frango, a Associação Brasilei-
ra de Proteína Animal (ABPA) 
informa que a diminuição no 
consumo atingiu 4,95%, bai-
xando de 43,25kg por habi-
tante ao ano para 41,10 kg/
hab./ano.

E pelo segundo ano conse-
cutivo, a tradicional venda de 
peru e outras aves natalinas 
teve redução. As carnes na-
talinas em geral registraram 
queda de 13% com relação a 
2015, de acordo com levan-
tamento feito pela NeoGrid/
Nielsen em pelo menos 100 
redes de varejo do Brasil. A 
retração total do setor vare-
jista no último fi m de ano foi 
de nada menos do que 7% em 
comparação a 2015. Por sua 
vez, o incremento esperado 
para o consumo de carne su-

majoritária, no Congresso 
Nacional e na sociedade 
brasileira.

 Reitero, aqui, opi-
nião expressa em textos an-
teriores: o STF não precisa 
ser um espelho perfeito do 
perfi l político-fi losófi co do 
Congresso, mas não pode 
- defi nitivamente não pode 
- viver em confl ito com as 
posições da maioria da po-
pulação. O Supremo não 
deve arvorar-se em reitor 
das convicções das pes-
soas. Nas suas leituras e 
interpretações “conforme 
a Constituição”, não po-
dem os senhores ministros 
constitucionalizar princí-
pios que são deles mesmos. 

Das 191 unidades por ha-
bitante ao ano consumidas 
em 2015, espera-se salto 
para 201 unidades/hab./ano, 
ou seja, incremento de 5%. 
Outros itens também pas-
saram a participar mais fre-
quentemente da mesa, como 
a salsicha (3,07% de incre-
mento entre 2015 e 2016) e 
a mortadela. Também pode 
ser observado o retorno às 
gôndolas de produtos pouco 
nobres, como pés, dorso e fí-
gado de frango.

É o refl exo no prato dos 
brasileiros do desemprego, 
da perda do poder aquisiti-
vo, do acentuado encolhi-
mento da nossa economia. 
Nosso Produto Interno Bruto 
(PIB) foi de -3,8% em 2015 e 
de -3,6% em 2016. Soma-se 
a isso a expansão relevante 
da parcela da população eco-
nomicamente ativa em con-
dição de desemprego aberto 
– chegando à histórica marca 
de 12 milhões de pessoas no 
ano passado.

Houve ainda diminui-
ção de 5,8% na venda de le-

vador”? Ora, tais posições 
são legítimas, modernas, 
e com elas se alinham os 
principais estadistas con-
temporâneos. A experiência 
tem mostrado, isto sim, o 
quanto é raro encontrar ver-
dadeiros estadistas entre os 
autoproclamados progres-
sistas, que formam o enxa-
me acantonado no Foro de 
São Paulo e na Unasul. Tão 
“progressistas”, estes, aliás, 
quanto se têm revelado os 
membros da atual Suprema 
Corte brasileira...

 Não sendo frequen-
tador do meio jurídico na-
cional, não tinha nome a 
sugerir para a vacância de-
terminada pela morte de 

gumes, de 890.681,28 to-
neladas para 838.845,29 
toneladas. 7,5% do pescado, 
saindo de 52.762,39t em 
2015 para 48.787,90t no ano 
passado. 9,8% das fl ores, de 
43.319,14t para 39.063,84t. 
Além de 1,7% a menos de 
verduras vendidas, saindo 
de 401.669,54t em 2015 para 
397.204,35t em 2016.

A crise até o momento de-
nominada como econômica, 
política e moral ganha mais 
uma faceta: nutricional. Es-
tudo revela mais um refl exo 
negativo da crise econômica 
dos últimos anos para a po-
pulação brasileira: a diminui-
ção do consumo de proteína 
animal e, também, de frutas, 
legumes e hortaliças. Até 
mesmo a já conhecida subs-
tituição da carne bovina pela 
de frango, mais barata, sofreu 
queda – com consequente au-
mento no consumo de ovos.

Queda no consumo não 
chega a ser novidade em tem-
pos de economia delicada, 
mas desta vez há o agravante 
de ser uma diminuição gene-

Teori Zavascki. Limitei-me, 
então, em texto anterior, a 
recomendar que fosse uma 
voz e um voto alinhado com 
a maioria da nação. Alegrou-
me saber que o Dr. Ives Gan-
dra da Silva Martins Filho 
vem sendo referido para 
essa função. Agora, então, 
há um nome a endossar com 
entusiasmo, por todas as ra-
zões, convicções, verdades, 
princípios e valores que me 
animam. É o que faço. 

* Percival Puggina (72), 
membro da Academia Rio-
Grandense de Letras, é ar-
quiteto, empresário e es-
critor e titular do site www.
puggina.org, colunista de 

RAABE?

Quem era Raabe? Ela era 
uma prostituta que vivia na 
cidade de Jericó. Quando Jo-
sué enviou dois espiões se-
cretamente para espiar a ci-

que vós os alcançareis. Eles 
foram pensando que era 
verdade, mas não era, os es-
piões estavam escondidos, 
pois antes deles dormirem, 
ela disse: Eu sei que o Deus 
de vocês é Poderoso, e sei 
de todas as maravilhas que 
Ele operou no meio de vocês 
e também, que Ele deu terra 
nas vossas mãos, mas tenho 
um pedido, que vocês deixem 
eu e minha família viver. Eles 
concordaram. Que mulher 
de fé! Mesmo não sendo do 
povo de Deus, ela conhecia só 
de ouvir falar, e tomou uma 
atitude de fé. Deus a honrou 

dade, eles entraram na casa 
dela, e dormiram alí. Deu-se 
a noticia ao rei de Jericó, 
dizendo: Eis que esta noite 
vieram aqui uns homens dos 
fi lhos de Israel para espiar 
a terra. O rei enviou solda-
dos na casa dela, para que 
trouxessem os homens até 
ele, porém ela escondeu-os, 
e disse: É verdade que vie-
ram homens a mim, porém 
eu não sabia de onde eram, 
e aconteceu que, havendo-
se de fechar a porta, sendo 
já escuro, eles saíram: Não 
sei para onde eles foram: 
Ide após eles depressa, por-

de uma maneira muito espe-
cial. Raabe, foi uma mulher 
muito abençoada por Deus, 
porque ela reconheceu o Se-
nhor como o único e verda-
deiro Deus. Ela casou-se com 
um homem da tribo de Judá 
e se tornou uma mulher san-
ta de Deus.Foi bisavó do rei 
Davi, um homem segundo o 
coração de Deus. Raabe está 
na galeria dos homens da fé, 
no livro dos Hebreus. Isso 
só aconteceu porque ela não 
teve medo. Hoje você pode e 
deve fazer a diferença, na sua 
vida e na sua família. Faça 
como ela, tome uma atitude 

de fé, mesmo que todos di-
gam que não tem jeito, confi a 
no Senhor. Ele está preparan-
do uma grande benção, da 
qual você nunca sonhou e 
o seu coração nunca imagi-
nou. Se você soubesse o que 
Deus tem para você e o que 
Ele quer fazer na sua vida, 
você nunca pensaria em de-
sistir da caminhada com Ele. 
Deus pega aquilo que nin-
guém acredita e aquilo que 
todos desprezam e que não 
tem nenhum valor e trans-
forma num lindo diamante. 
Veja o que Ele fez na vida de 
uma mulher de má fama. Fez 

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

dela um exemplo, para que 
todos possam ver o quanto 
Ele é Poderoso. Se você en-
tregar sua vida destruída e 
sem valor para Ele e confi ar 
Nele de todo o seu coração, 
Ele fará de você um vaso de 
ouro e de honra. Ele transfor-
mará sua tristeza em alegria e 
a sua dor em felicidade. Faça 
como Raabe, tenha fé! Esta é a 
minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com 

ralizada. O aperto no orça-
mento doméstico do brasilei-
ro antes fazia a dona-de-casa 
trocar a carne bovina pela de 
frango, mais acessível. Mas 
nem mesmo essa substitui-
ção vem acontecendo por fal-
ta de condições fi nanceiras.

Essa crise nutricional é 
resultado dos caminhos er-
rados seguidos pelo governo 
anterior, que levaram o País 
a esta situação e afetaram a 
confi ança, a moral e a pers-
pectiva de futuro do brasi-
leiro - além disso, refl etiram 
também em seu direito a 
uma alimentação mais com-
pleta e nutritiva.

O aumento do consumo 
de alimentos energéticos e 
lipídicos em substituição à 
proteína desequilibra o pra-
to. É um fato que repercute 
na saúde da população e pro-
voca rápido aumento dos ca-
sos de obesidade e doenças 
a ele correlatas. O equilíbrio 
econômico brasileiro precisa 
ser retomado para que nossa 
população volte a comer com 
qualidade.

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+.
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 PROFESSOR BENÊ

¨SOLILÓQUIO DIVINO

¨Foi quando CAIM tirou 
a vida de ABEL! Um irmão 

negando compartilhar, 
fecha olhos e ouvidos, 
aniquila a vida do irmão, 
fazendo-se herdeiro dos 
bens paternos!

A luz do amor fraterno 
extinguiu-se  e as trevas 
do egoísmo levaram-no ao 
fratricídio, mergulhando-o 
nas “águas avermelhadas” 
com o sangue do irmão!

O egoismo é a raiz de 

todos os males: gera arro-
gância, exploração, misé-
ria, doença e morte! Isola 
os indivíduos, esfacela  a 
sociedade, apodrece as re-
lações humanas!

O horizonte projetado 
pelo “AUTOR DA VIDA” é 
plenitude do viver para 
todos! O egoismo, tantas 
vezes “fantasiado” de leis, 
gera competição em que o 

“esperto dissimulado” pro-
cura maquinar vantagens 
em seus atos!

Herdeiros de Caim, 
constróem uma “babilô-
nia” de leis egoístas, raízes  
da penúria da “multidão”.

O “AUTOR DA VIDA”, 
proclama entretanto: A 
ENERGIA  BÁSICA DA VIDA 
É O AMOR FRATERNO“.

 caram a ponte próxima ao Clube de 

Relação detalhada dos imóveis  e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.
caixa.gov.br/simov/index.asp - área em especial “imóveis a venda”, “concorrências e Leilões”, “Estado de SP”. Os interessados que 

desejarem contar com financiamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para 
inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o caso, antes do prazo estipulado  para a realização do leilão. Para 

lances online os interessados deverão enviar até o dia 06/02/17 aos cuidados do Leiloeiro cópias autenticadas do RG, CPF, Certidão de 
Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em qualquer unidade da Sodré 

Santoro Leilões - Informações tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

Dia: 08 de fevereiro de 2017 às 11 horas 
 Local: Rua Gustavo Maciel, nº 7-33 - 1º andar, Centro, Bauru/SP

FACILIDADES DE PAGAMENTO: À VISTA, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM UTILIZAÇÃO DO FGTS

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
0002/2017 - CPA/BU - 1º LEILÃO

• JABOTICABAL/SP: JARDIM PERINA - R. JUCA QUITO Nº 02022 - CASA COM ÁREA PRIVATIVA  
- DE 153,28 M2 E LOTEAMENTO SANTO ANTONIO - CASA COM ÁREA PRIVATIVA DE 200 M2
• ITAPOLIS/SP: R. ALEXANDRE GIOVANNI MAZZO Nº 00055 - CASA C/ÁREA PRIV. DE 200 M2
• MONTE ALTO/SP: R. CRISTIANO CARLOS EHMKE Nº 315 - CASA C/ÁREA PRIV. DE 180 M2 

FAVARO E FAVARO TECNICAS RADIÓLOGICAS S/S, Av. 
José Batista Ferreira, 425 - Barreiro - Cep. 14.882-115 - Jabotica-
bal/SP - CNPJ nº 03.903.230/0001-59, comunica o encerramento 
de suas atividades em 31/10/2016. Distrato Social arquivado no 
Cartório de Jaboticabal/SP.

WATANABE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S, Rua Comen-
dador João Maricato, 592 - Jd. Independência - Cep. 14.875-500 - 
Jaboticabal/SP - CNPJ nº 05.392.203/0001-94, comunica o encerra-
mento de suas atividades em 31/10/2016. Distrato Social arquivado 
no Cartório de Jaboticabal/SP.

ABANDONO DE EMPREGO 

AGS - Equipamentos e Reforma de Máquinas Agrícola Ltda, CNPJ nº  
11.405.763/0001-39, Inscrição Estadual nº 543.087.859.115, localizada no endereço: 
Rua Octávio Guirardelli nº 141, bairro Distrito Industrial, CEP. 14.750-000, cidade 
de Pitangueiras/SP, declara que o funcionário Vitor Afonso dos Santos, portador do 
CPF nº 398.319.098-79, RG nº 492449077, PIS nº20363861232 - morador na rua Fe-
lipe Magio nº 76, bairro Gumercindo, na cidade de Pitangueiras/SP, não comparece 
ao trabalho há mais de 90 dias, caracterizando assim, ABANDONO DE EMPREGO, 
sujeito às penalidades previstas no art. 482, letra “i” da CLT. O não comparecimento 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de confi gurar ABANDONO DE EM-
PREGO. Pitangueiras, 10/01/2017 a.) - AGS - Equipamentos e Reforma de Máquinas 
Agrícolas Ltda.

MARCOS ROGÉRIO THOMAZINI ME, torna público que 
requereu na CETESB a Renovação da Licença de Operação para 
Fabricação de Tijolos Cerâmicos ou de Barro Cozido – exclusive 
refratário, sito à Sítio São Domingos, s/n, Caixa Postal 082 - Dis-
trito Industrial, Pitangueiras/SP.
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Vereadores prestigiam a troca de comando da 8ª 
Delegacia de Serviço Militar de Jaboticabal

A 8ª Delegacia de Servi-
ço Militar de Jaboticabal 
está sob novo comando. 
A solenidade de trans-
missão de cargo, organi-
zada pelo Serviço Militar, 
ocorreu na quinta-feira 
(26/01), na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, e 
conduziu o 2º Tenente 
QAO Flávio Oliveira da Sil-
va ao posto de delegado 
da organização em subs-
tituição ao Capitão QAO 
Joel da Silva Cavalcanti.

O presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 
juntamente com os vere-
adores Wilsinho Locutor 
(PSB), Dona Cidinha (PRB), 
Samuel Cunha (PSDB), Luis 
Fernandes (PSC) e João 
Bassi (PEN), prestigiaram 
a cerimônia. 

A troca de delegado, 
que acontece a cada dois 
anos de acordo com crité-
rios do Exército Brasileiro, 
reuniu além de familiares, 
diversas autoridades de 
Jaboticabal e região, en-
tre eles o prefeito de Ta-
quaral, Laércio Scaramal 
(PTB); o prefeito de Monte 
Alto, João Paulo; o vice-
prefeito de Pradópolis, 
Sílvio Martins; o vice-pre-
feito de Guariba, Nivaldo; 
o chefe do Tiro de Guerra 
de Jaboticabal, 1º Sargen-
to Nalon; o chefe do Tiro 
de Guerra de Taquaritin-
ga, Sub-Tenente Santos; 
o Capitão Carlindo e Ca-
pitão Osnei, ex-delegados 

da 8ª Delegacia de Serviço 
Militar; e o presidente do 
Clube de Tiro de Monte 
Alto, Ricardo Massaru.

Em seu discurso de 
despedida, o Capitão Joel 
Cavalcanti agradeceu à fa-
mília, “por vestir comigo 
a camisa da desafi adora 
missão de ser soldado do 
Exército Brasileiro”, aos 
amigos, aos apoiadores, 
aos correligionários e ao 
Exército pela confi ança 
depositada para a fun-
ção, e falou sobre o servi-
ço prestado ao longo dos 
dois anos. “Considerando 
que o produto controlado, 
caso venha a cair em mãos 
de pessoas de má índole 
ou pessoas mal-intencio-
nadas, compromete a se-
gurança pública, e consi-
derando que a execução 
da atividade de fi scaliza-
ção sobre esses produtos 
é missão do Exército, aqui 
representada pelo delega-
do, exercer tal função exi-
giu considerável nível de 
esforço, tempo debruçado 
sobre a Legislação, atitude 
às vezes fi rmes e impar-
cial, sobretudo ética, pro-
curando agir com muita 
boa vontade e atenção aos 
nossos cidadãos, “clien-
tes” do serviço de fi scali-
zação de produtos contro-
lados, dentro daquilo que 
a Legislação preconiza. 
Nessa atividade realiza-
mos vistorias, inspeções e 
operações... Por todo esse 
processo, tanto na execu-

ção das atividades ligadas 
ao serviço militar, quanto 
nas ligadas à fi scalização 
de produtos controlados, 
senti, nesses dois anos, 
redobrado peso de res-
ponsabilidade. Esforcei-
me o possível para honrar 
o nome do Exército Brasi-
leiro ante nobre missão a 
mim confi ada... No desejo 
de cumprir os preceitos 
da Legislação, ser justo, 
imparcial e agir com pro-
fi ssionalismo, seguindo 
orientação dos meus su-
periores, posso ter come-
tido falhas, ou quem sabe 
frustrado pessoas... Quem 
faz, sempre erra. Finali-
zo agradecendo a todos 
pela ajuda e compreen-
são, e desejando ao meu 
substituto muito sucesso 
em mais essa missão que 
o Exército ora lhe confi a. 
Seja muito feliz nessa ci-
dade de Jaboticabal”, dis-
cursou Capitão Joel, que 
agora segue para a 6ª Cir-
cunscrição de Serviço Mi-
litar (6ª CSM), em Bauru. 

Responsável pelo ato 
de transmissão de cargo, 
o Sub-chefe da 5ª CSM, 
Tenente-Coronel Otávio 
Venerante Almeida de Oli-
veira, enalteceu o traba-
lho desenvolvido pelo Ca-
pitão Joel. “Parabenizo o 
capitão pelo excelente tra-
balho realizado à frente 
da 8ª Delegacia de Serviço 
Militar. Ressalto as quali-
dades do Capitão Joel, da 
dedicação, verdadeiros 

Operação “Cidade linda é cidade limpa” avança em 
Jaboticabal

As frentes de limpeza 
continuam pelas ruas de 
Jaboticabal. Os bairros 
recebem todas as benfei-
torias necessárias, como 
a limpeza de prédios pú-
blicos, roçamento de áre-
as verdes, limpeza de bo-
cas de lobo, capinação de 
guias e calçadas e a opera-
ção tapa buraco.

Nesta semana é a vez 
da Santa Teresa e Jardim 
Alvorada. “Jaboticabal pre-
cisa de cuidados especiais, 
de muito carinho e respei-

Vários pontos da cidade estão sendo limpos. Organização de ruas e avenidas 
dá uma nova cara à Jaboticabal

Em novo endereço, Fundo Social de Solidariedade inicia 
atendimento à população

Atendendo na Secreta-
ria de Assistência Social, 
o Fundo Social de Solida-
riedade oferece toda aten-
ção, carinho e respeito 
que a população merece. 
Por meio do auxílio às 
famílias mais carentes, o 

Matrículas para aulas de Zumba estão abertas

to. Meu compromisso em 
manter a cidade limpa e 
organizada continua. Tudo 
isso é possível graças ao 
empenho de nossos fun-
cionários que diariamente, 
independentemente das 
adversidades, cumprem 
o seu papel nessa grande 
operação”, afi rma o prefei-
to José Carlos Hori.

As equipes estão lim-
pando todo entorno do 
Ciaf I, roçando uma área 
verde próxima à Unesp 
e limpando as bocas de 

lobo do Jardim Alvorada. 
“Além dessas ações outras 
equipes estão espalhadas 
por toda cidade realizan-
do tapa buraco, limpeza 
da marginal e ajudando 
na organização das esco-
las para o início das aulas. 
Diante da grande demanda 
peço a paciência da popu-
lação, principalmente nos 
bairros que ainda não fo-
ram atendidos pela opera-
ção”, declara o secretário 
de Obras e Serviços Públi-
cos, José Carlos Abreu.  

órgão atua diante da de-
manda do município, con-
tando com o apoio de em-
presas e parceiros.

A Primeira-Dama, Adria-
na Hori, presidiu o Fundo 
Social de Solidariedade por 
oito anos e agora volta a 

pilotar os projetos assis-
tenciais do órgão. “É com 
grande alegria que volto 
ao Fundo Social, contando 
com o carinho e apoio de 
nossa população. Também 
não posso deixar de agra-
decer aos parceiros que 

diariamente ajudam a aten-
der os pedidos das pessoas 
que nos procuram”, diz.

Durante todo ano o 
Fundo Social recebe do-
ações de cestas básicas, 
agasalhos, fraldas entre 
outros. A pessoa interes-
sadas em ajudar basta 
entrar em contato por te-
lefone. “O Brasil vive um 
momento delicado e toda 
ajuda é sempre bem-vin-
da. Quem quiser colabo-
rar com o Fundo Social 
basta entrar em contato 
pelo (16) 3202-0092 que 
nossa equipe busca a do-
ação. Recebemos roupas, 
alimentos, móveis e todo 
objeto em bom estado de 
uso que possa ser doado 
para os nossos assisti-
dos”, ressalta Adriana.

Lazer e Saúde – O Fun-
do Social informa que es-
tão abertas as inscrições 
para aulas de Zumba. Fo-
ram disponibilizadas 100 
vagas gratuitas. As aulas 
acontecem no Centro De 
Lazer Edson Martini e no 
Ginásio de Esportes do 
Jardim Paulista (Jatobá).

atributos que a gente de-
seja de um militar e um 
chefe militar. É a dedica-
ção, comprometimento e 
o sentimento de cumpri-
mento de missão, sem os 
quais essa delegacia não 
teria atingido o êxito que 
atingiu sob a sua chefi a. 
Parabéns Joel, missão 
cumprida! Aproveito para 
desejar ao Tenente Flávio 
Silva sucesso no desem-
penho dessa gloriosa e 
nobre missão para o qual 
tu foi designado. Parabéns 
pela nomeação”, fi nalizou 
o Tenente-Coronel.

Novo delegado – O 2º 
Tenente QAO Flávio Oli-
veira da Silva nasceu em 7 
de julho de 1971, no Rio 

de Janeiro. Incorporou as 
fi leiras do Exército em 5 
de fevereiro de 1990 no 
Batalhão de Comando e 
Serviço da Academia Mi-
litar dos Agulhas Negras, 
na cidade de Resende (RJ). 
É casado com Cibele Coe-
lho C. da Silva e tem duas 
fi lhas: Ana Carolina Coe-
lho C. da Silva e Ana Luzia 
Coelho C. da Silva. Serviu 
em várias organizações 
militares do país, sendo 
condecorado por diversas 
vezes ao longo da carrei-
ra. Antes da nomeação 
para a 8ª Delegacia de Ser-
viço Militar, o 2º Tenente 
Flávio estava servindo no 
Hospital de Guarnição de 
Alegrete, Rio Grande do 

Sul. A 8ª Delegacia de Ser-
viço Militar está subordi-
nada à 5ª Circunscrição de 
Serviço Militar (CSM), de 
Ribeirão Preto, e tem como 
missão gerenciar, coor-
denar e controlar todas 
as atividades desenvolvi-
das pela junta do serviço 
militar em Jaboticabal. O 
órgão também é respon-
sável pela fi scalização de 
produtos controlados pelo 
Exército Brasileiro, como 
explosivos, armas e muni-
ções, entre outros. 

A íntegra da solenidade 
está disponível na WEBTV 
da Câmara de Jabotica-
bal (tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br)

“É uma opção de lazer 
e saúde para as mulhe-
res de nossa cidade. São 
duas aulas por semana no 
período noturno. As ins-
crições já estão abertas. 
Basta procurar o Fundo 

Social”, fi naliza Adriana.
O Fundo Social de So-

lidariedade fi ca na Rua 
Juca Quito, 855, ao lado 
da Farmácia Municipal. O 
telefone de contato é (16) 
3202-0092. 

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 157,62 M2 -  JABOTICABAL - SP
Jaboticabal - SP. Bairro Loteamento Dos Laranjais. Guilherme Braga Rego, 171 (lt. 17 da qd. H). Casa. Áreas totais: terr. 
275,10m² e constr. estimada no local 157,62m² (consta no RI 57,00m²). Matr. 13.579 do RI local. Obs.: Regularização e encargos 
perante os órgãos competentes da divergência de área construída que vier a ser apurada no local com a lançada no IPTU 
e averbada no RI, correrão por conta do comprador. Consta Ação Revisional, processo nº: 0000842-29.2013.8.26.0291 em 
trâmite na 2ª Vara Cível de Jaboticabal - SP. O Vendedor responde pelo resultado da ação, de acordo com os critérios e limites 
estabelecidos nas “Condições de Venda dos Imóveis” constantes do edital. Ocupada. (AF) - Lance mínimo: R$ 101.000,00

Tel.: (11) 2464-6464 - Carolina Lauro Sodré Santoro - Leiloeira Oficial JUCESP nº 758

LEILÃO ONLINE 
Dia 10 de fevereiro de 2017, às 13 horas 

 À VISTA COM 10% DE DESCONTO OU PARCELADO EM 12, 24, 36 OU 48 MESES - MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO LEILOEIRO

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE OS SITES - WWW.BRADESCO.COM.BR E WWW.SODRESANTORO.COM.BR 
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Vereadores prestigiam a troca de comando da 8ª Prefeitura de Jaboticabal tem até ! nal de 
maio para zerar ! la nas creches

Por Alexandre Rocha
Até dia 30 de maio, a 

Secretaria de Educação 
de Jaboticabal terá que 
encaminhar 762 crian-
ças para creches do mu-
nicípio. É o que afirma 
o próprio secretário da 
Pasta, Adilson Martins, 
após determinação ju-
dicial. Agora, Martins 
manobra para contratar 
educadoras e corre para 
finalizar creches inau-
guradas em 2016, mas 
inacabadas.

A expectativa em todo 
começo de ano é a mes-
ma: mães esperam ma-
tricular seus filhos em 
creches municipais e a 
prefeitura espera aten-
der a todos e zerar a fila 
de espera. Entretanto, 
não é o que geralmente 
acontece e a oferta aca-
ba sendo menor que a 
demanda. Em 2016, por 
exemplo, Jaboticabal 
viu três creches sen-
do “inauguradas”, mas, 
devido à falta de edu-
cadoras, a capacidade 

total ficou longe de ser 
preenchida. Com isso, a 
situação só piorou. Nos 
últimos seis meses, au-
mentou de cerca de 500 
para 762 o número de 
crianças que esperam 
por vagas em creches, 
segundo o cadastro onli-
ne no site da prefeitura.

Martins explica que 
um dos principais entra-
ves, hoje, é o índice pru-
dencial, estipulado pela 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que determina 
um limite de contrata-
ções, e que atualmente 
está em 54%. “Estamos 
hoje em 52,81%. Se a 
gente contratar uma 
educadora corremos o 
risco de ter que mandar 
embora depois por es-
tourar o limite”, expli-
cou. 

Solução
A saída será contratar 

educadoras por meio de 
um contrato de gestão 
ou termo de parceria. 
Com o aval do TCE, a 
prefeitura deve realizar 

Mais de 700 crianças aguardam vagas no ensino municipal

Troca do piso do Ginásio de Esportes é concluída, 
mas não há previsão para utilização

Por Alexandre Rocha
Chegou ao fi m a troca 

do piso do Ginásio de Es-
portes “Alberto Bottino”. 

Local precisa passar por limpeza e deve ganhar nova pintura

É o que garante o diretor 
do Departamento de Es-
portes e Lazer – DEL e pre-
sidente da Fundação de 

Amparo ao Esporte – FAE, 
José Luiz Moiteiro. Inicia-
da em novembro de 2015, 
a obra foi orçada em apro-

SAAMA revitaliza estrada de acesso ao 
Assentamento Terra Rica

Com a proximidade do 
início das aulas e os estra-
gos causados pelas fortes 
chuvas, a SAAMA (Secreta-
ria de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambiente) 
iniciou a revitalização da 
estrada de acesso ao As-
sentamento Terra Rica, 
em Córrego Rico.

“Como fi lho de agricul-
tor sei da importância da 
manutenção das estradas 
rurais. Estamos organi-

zando um cronograma de 
trabalho que iniciou-se 
pela estrada do assenta-
mento. Essas melhorias 
vão trazer mais conforto 
e segurança aos morado-
res”, declara o prefeito 
José Carlos Hori.

Além da terraplanagem, 
as equipes trabalham no 
alargamento da estrada e 
melhorias em uma ponte 
rural existente no local. 
“A estrada estava intran-

sitável por falta de ma-
nutenção, prejudicando o 
escoamento da produção 
dos assentados e o trá-
fego dos moradores que 
precisam constantemente 
vir até Jaboticabal. O tra-
balho já começou e deve 
ser concluído em poucos 
dias”, informa o secretá-
rio interino de Agricultu-
ra, Abastecimento e Meio 
Ambiente, José Carlos 
Abreu.

Equipes trabalham na terraplanagem e alargamento de 20 quilômetros de estrada rural

A 8ª Delegacia de Ser-
viço Militar está subordi-
nada à 5ª Circunscrição de 
Serviço Militar (CSM), de 
Ribeirão Preto, e tem como 
missão gerenciar, coor-
denar e controlar todas 
as atividades desenvolvi-
das pela junta do serviço 
militar em Jaboticabal. O 
órgão também é respon-
sável pela fi scalização de 
produtos controlados pelo 
Exército Brasileiro, como 
explosivos, armas e muni-

A íntegra da solenidade 
WEBTV 

Jabotica-
.camarajaboticabal.

O Fundo Social de So-
fi ca na Rua 

lado 
O 

é (16) 

ximadamente R$135 mil.
“A parte física da qua-

dra está pronta. Temos 
que ressaltar que foi um 
trabalho muito bonito, 
são profi ssionais que tra-
balharam na Rio-2016”, 
disse Moiteiro, se referin-
do à qualidade do serviço 
executado. O novo piso é 
dos moldes utilizados em 
grandes eventos, como 
Olimpíadas e Novo Bas-
quete Brasil (NBB). 

Entretanto, o ginásio 
ainda precisa de limpeza 
e deve ganhar uma nova 
pintura. Com isso, o giná-

sio continua sem previsão 
para ser reativado. “Espero 
que o quanto antes. A Taça 
EPTV de Futsal está baten-
do na porta e queríamos 
mandar nossos jogos no 
ginásio”, comentou o dire-
tor sobre a competição que 
deve ter início em março.

Sobre a troca
A obra, que tinha previ-

são para ser realizada em 
45 dias, levou pouco mais 
de um ano para ser con-
cluída. O ex-presidente da 
FAE e vereador pelo PSDB, 
Samuel Cunha, explica 
que processos burocráti-

cos como licitações, o pe-
ríodo eleitoral e a falta de 
contrapiso no local acaba-
ram estendendo o prazo. 

“Era isopor com areia. O 
piso tem 60 anos e nunca 
havia sido reformado. Tal-
vez, na época, a tecnolo-
gia que tinha era essa, mas 
hoje avançamos”, afi rmou 
Cunha, que se orgulha de 
dizer que a obra foi ideali-
zada em sua gestão. 

Quando for liberado para 
utilização, o ginásio deverá 
atender a várias modalida-
des e projetos esportivos, 
garantiu Moiteiro.

Saaej orienta moradores do Vida Nova I e II
O Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Jabotica-
bal (SAAEJ) e os gestores 
dos condomínios habita-
cionais Vida Nova I e Vida 
Nova II se reuniram para 
discutir o abastecimento 
de água e cuidados com a 
rede de esgoto. A reunião 
aconteceu na semana pas-
sada, no Saaej.

O encontrou reuniu os 
síndicos do recém-inau-
gurado condomínio, os 
gerentes e o presidente da 

Autarquia compartilhou a responsabilidade com os gestores
autarquia, André Nozaki. 
“Nos primeiros dias do 
ano alguns apartamentos 
tiveram problemas inter-
nos com esgoto e abaste-
cimento de água. A reu-
nião foi importante para 
informar o papel de cada 
um neste processo. Cabe 
ao Saaej levar água e ga-
rantir tratamento do es-
goto nos bairros. Já a ma-
nutenção da rede interna 
é de responsabilidade de 
cada síndico”, diz Nozaki.

O Saeej colocou a equi-
pe à disposição dos sín-
dicos para esclarecer dú-
vidas. “Verifi camos toda 
a rede de esgoto e água e 
não encontramos nenhum 
problema do Saaej. O 
abastecimento está garan-
tido. Orientamos os mora-
dores e os síndicos como 
dar a manutenção correta 
para evitar problemas fu-
turos”, fi naliza Nozaki.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-9900.

um chamamento público 
de empresas filantrópi-
cas que contratariam es-
sas profissionais. Dessa 
forma, seria possível 
cumprir com o prazo 
dado pela promotora de 
matricular 500 crianças 

até 30 de março e ou-
tras 262 até 30 de maio, 
explicou o secretário ao 
jornal A GAZETA.

“Estamos definindo 
detalhes jurídicos e essa 
empresa será fiscaliza-
da para que seja feito 

tudo da forma correta. 
Eles serão obrigados a 
chamar as educadoras 
que foram aprovadas no 
último processo seleti-
vo”, garantiu Martins.

Entre 30 e 35 profis-
sionais devem suprir 

a demanda. Segundo o 
secretário, as famílias 
com crianças à espera 
por vagas deverão rece-
ber uma carta no prazo 
de duas semanas para se 
apresentarem na Secre-
taria de Educação.
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BOMBOU NA WEB
A campanha do 

prefeito de São Pau-
lo, João Dória (PSDB), 
contra pichadores, 
tem esquentado gru-
pos de discussões e 
as redes sociais. Nas 
últimas semanas, 
equipes da prefei-
tura tem se dedica-
do a pintar de cinza 
vários pontos da ca-
pital paulista que te-
nham sido pichados. 
O próprio prefeito 
chegou a utilizar um 
spray para apagar pi-
chações. A campanha 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

MAMA MIA

Dá só uma olhada no new 
face Gabriel Borges, 16 anos 
de idade, uma das apostas 
R.Offi  ce Models. A atitude 
positiva e o profi ssionalis-
mo de quem quer seguir 
na carreira com um nome 
intacto e conhecido, mais 
pela qualidade do trabalho, 
faz parte dos atributos des-
te novo talento brasileiro. 
Com o sonho fi xo de alcan-
çar o objetivo, o belo mos-
tra que tem os pés no chão 
e a cabeça no lugar certo de 
que, de degrau em degrau 
chegará à plataforma mere-
cida.

Com olhos verdes pene-
trantes e ferozes, 1,82 de 
altura, o garotão é um dos 
new faces que se destacam 

tanto pela atitude quanto 
pela forma como se trans-
forma diante de uma len-
te. Ao contrário de muitos 
meninos que são fl agrados 
na rua ou participam de 
concursos para atingirem 
o sonho de ser modelo, 
Gabriel, tomou partido e 
correu atrás do seu objeti-
vo.  O simpático de rosto 
impactante é da cidade de 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 07, DE 06 DE JANEIRO DE 2017 - EXONERA, 
a partir desta data, o Assessor de Gabinete Helio Moretto Junior.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 08, DE 25 DE JANEIRO DE 2017 - NOMEIA, 

a partir de 24 de janeiro de 2.017, LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES, para 

ocupar o cargo de Assessor de Gabinete, lotado no Gabinete do verea-

dor Daniel Gonçalves Rodrigues.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 10, DE 27 DE JANEIRO DE 2017 - CON-
CEDE, nos termos do artigo 74 da Lei 4.677, de 23 de abril de 2015, 

à funcionária Efetiva do Legislativo NATALIA DOS SANTOS PINTO 
DURANTE, Função Gratifi cada de Nível 2.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 11, DE 27 DE JANEIRO DE 2017 - NOMEIA, 

a partir de 24 de janeiro de 2.017, JOSÉ ROBERTO DI GIORGIO, 

para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete, lotado no Gabinete do 

vereador Ednei Aparecido Valêncio.

causou irritação e 
Dória tem sofrido re-
taliação dos pichado-
res, que passaram a 
fazer menção ao pre-

feito em novas picha-
ções. Pelo jeito essa 
“guerra” está longe de 
acabar? E você, está 
do lado de quem?

AOS COMERCIANTES 
DE JABOTICABAL

  Devido a baixa arrecadação da Con-
tribuição Sindical em 2016 em nossa cidade, (mais 
de 70% de inadimplência), o Ministério do Traba-
lho através de ofício, alertou a FECOMERCIO-SP o 
qual foi repassada a informação, sobre fi scaliza-
ção que será  realizada em Jaboticabal, visto que 
uma grande parte dessa contribuição é repassada 
para o Ministério do Trabalho.

  Portanto, o SINCOMERCIO está en-
viando por meio dos Correios as referidas guias 
com vencimento para o dia 31/01/2017.

  As guias serão emitidas pela Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (FECOMERCIO SP).

  Para se evitar que sejam surpreen-
didos por essa fi scalização, pedimos a gentileza 
para atenderem a referida solicitação o quanto 
antes, mesmo porque foi requisitado a lista de 
inadimplentes para  operacionalizar a fi scalização 
que será feita pelo DRT/SP. 

  Quaisquer dúvidas, favor entrar em 
contato com o SINCOMERCIO através do Telefone 
3202-0044 / 3203-3511. (scvjaboticabal@globo.
com)

Desde já nos colocamos à inteira disposição

EDSON GAGLIANONE – PRESIDENTE
SINCOMERCIO

Orlândia, e sua beleza con-
ta ainda com muito talento 
correndo nas veias.  Dando 
os primeiros passos na car-
reira, o estudante é aponta-
do como uma grande pro-
messa para o mercado da 
moda e tem tudo para arre-
bentar.

O bonitão tem futuro! 
#OLHONELE
Foto:Rafael Milan

ANIVERSARIANTE
R O S A N G E L A 

GUEMDARSKI... 
d e s e j a m o s , 
pelo aniversá-
rio transcorri-
do no último 
dia 24, muitas 
conquistas, bri-
lhantismo, se-
renidade e uma 
existência cheia 
de agradáveis 
surpresas. FELI-
CIDADES!  

ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS

Aos 55 anos, ANTONIO 
GONÇALVES DOS SAN-
TOS, procura, cada vez 
mais se aperfeiçoar na 
área da alimentação. Gos-
to refi nado no setor, com 
maturidade e retidão. Na 
diversidade dos pratos, 
temperos especiais, é um 

professor, inteligente e 
bem sucedido, procura se 
evoluir constantemente, 
construindo sua própria 
história, consciente da 
higiene e estratégias da 
qualidade. Esse potencial 
só foi possível, com de-
dicação e zelo pela pro-

fi ssão. Foi contemplado 
com diversos cursos de 
especialização, inclusi-
ve uma performance em 
Águas de São Pedro. Por 
ser um ótimo profi ssio-
nal, galgou cargos como 
cozinheiro em diversos 
restaurantes. Com obje-
tivos de crescer, compro-
metido com o sucesso, 
trabalhou no Gaúcho, 
Costelão, Pampas, e atu-
almente é a mais nova 
contratação do RESTAU-
RANTE E CHURRASCARIA 
BROTHERS, comandando 
o setor de churrascos, 
sua principal especiali-
dade. Toninho, como é 
popularmente chamado, 
trabalha em equipe, mas 
é exemplo em serieda-
de, priorizando todas as 
conquistas com muita 
responsabilidade.
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Quer adotar um ani-
mal de estimação? A Pre-
feitura de Jaboticabal, 
através da Secretaria de 
Saúde, está com mais de 
10 animais disponíveis 
para posse responsá-
vel. Os cães são fi lhotes 
e adultos, de pequeno 
porte, já vacinados e 
castrados. Os animais 
são saudáveis, fêmeas e 
machos, todos dóceis e 

Jaboticabal disponibiliza cães para adoção

ideais para famílias com 
crianças.

Os interessados de-
vem comparecer ao Ca-
nil Municipal, escolher o 
seu animal e apresentar 
o RG e o comprovante de 
residência. “Contamos 
com o carinho da popu-
lação. Os animais des-
tinados à adoção foram 
recolhidos das ruas por 
abandono e estão à es-

pera de uma nova famí-
lia. Adotar é um ato de 
amor”, diz a secretária 
de Saúde, Maria Angéli-
ca Dias. 

O Canil Municipal fi ca 
na Estrada da Estiva, s/n, 
e atende de segunda a 
sexta-feira, das 07h30 às 
16h30. Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
8320.

Abandono é crime - 

CULTURA

Objetos que contam a 
rica história da Companhia 
Paulista de Estradas de Fer-
ro estão expostos no Museu 
Histórico “Aloísio de Almei-
da” em Jaboticabal. O acer-
vo conta inclusive com uma 
miniatura de trem inspira-
do nas grandes locomotivas 
da época.

“A Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro teve um 
papel importante em nos-
so município, contribuindo 
com o desenvolvimento de 

Museu Histórico recebe exposição sobre a história 
da Companhia Paulista de Estradas de Ferro

Histórias que se cruzam com o desenvolvimento de Jaboticabal são 
contadas através dos objetos expostos

Jaboticabal nas épocas áu-
reas do café. Esse período 
deixou saudades, principal-
mente nos familiares dos 
homens que trabalhavam 
na estação local. É a oportu-
nidade de reviver esses mo-
mentos e exaltar um pouco 
de nossas história”, declara 
o Diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

A exposição poderá ser 
visitada durante o horário 
de expediente do Museu, 
de segunda à sexta-feira, 

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

das 8h às 17h. Agendamen-
tos escolares e de grupos 
podem ser feitos pelo tele-

fone (16) 32031126 e pelo 
e-mail museu@jaboticabal.
sp.gov.br

A partir deste sábado 
(28), às 8h, uma turma de 
15 pessoas iniciará o curso 
de cozinha italiana, pro-
movido pela ONG SOS (Ser-
viço de Obras Sociais), no 
Centro de Recuperação de 
Alcoólatras - CEREA. Além 
de transmitir conhecimen-
to sobre o tema, o intuito 
do curso também é capaci-
tar futuros profi ssionais.

“Estamos atentos ao 
que tem atraído as pesso-
as, e a gastronomia é um 
dos assuntos em alta, seja 
por causa de programas 
de TV, redes sociais ou 
pela curiosidade e satis-
fação em desenvolver re-
ceitas em casa. A gastro-
nomia tem ganhado cada 
vez mais espaço no dia a 

ONG promove curso de 
gastronomia em Jaboticabal

dia das pessoas”, explicou 
o presidente da ONG, José 
Roberto de Simone. 

Com carga horária de 
16 horas, o evento será 
dividido em quatro aulas 
e ministrado pelo chef 
ribeirãopretano Douglas 
Guimarães. Ao término, 
os alunos receberão cer-
tifi cado. “Tenho certeza 
que é uma grande opor-
tunidade para quem quer 
sair do zero na cozinha ou 
até mesmo se aprofundar 
na deliciosa cozinha ita-
liana. O chef Guimarães é 
um grande profi ssional e 
possui experiência de so-
bra para trazer bastante 
conhecimento para essa 
primeira turma”, fi nalizou 
Simone.

Autor: Bala de Pra-
ta

Porque você me 
chama a toda hora 
no meu telefone...

Quando sai com as 
amigas, só fala no 
meu nome!

Se está apaixonada, 
abra de uma vez o 
seu coração e não se 
engane...

Eu te darei todo 
amor e  até o meu so-
brenome!

Ooo vichii, vichii 
vicheee!!!

Interessados devem procurar o Canil Municipal, das 07h às 16h30

Objetivo é agregar conhecimento e 
geração de renda

Casa do Artesão abre inscrição para vários cursos
O Departamento de 

Cultura abriu inscri-
ções para os cursos de 
trico e crochê; crochê 
de grampo e cartona-
gem de decupagem. 
Os interessados devem 
comparecer na Casa do 
Artesão Dorival Taliber-
ti - na Praça Dom Assis, 
ao lado do Mercado Mu-
nicipal -, das 8h às 17h. 

O diretor de Cultura, 
José Mário de Souza, 
informa que a coorde-
nadora da Casa, Lisiane 
Barbieri, está montando 
uma nova turma para 
pintura em tela. “Tere-
mos também um curso 
de crochê e pintura em 
tecido, de sexta de ma-
nhã e à tarde. Não temos 
mais vagas para corte e 
costura, pintura em te-
cido, mas há uma lista 
de espera para desistên-
cias. Lisiane está aten-
dendo todos os artesãos 

com carinho e montan-
do as turmas de acordo 
com a necessidade”, diz.

A Casa do Artesão foi 
implantada em 2009, 
pelo prefeito José Car-
los Hori. A Prefeitura re-
alizou um antigo sonho 
dos artesãos da cidade. 
A antiga sede da rodo-
viária foi transformada 
em local aconchegante 
para a exposição per-
manente do artesanato 
confeccionado pelos ar-
tesãos cadastrados na 
Sutaco - Superintendên-
cia do Trabalho Artesa-
nal na Comunidade. 

Confi ra o cronograma 
de aulas:

• Segunda-feira, das 
13h às 16h - croche e 
trico

• Terça e sexta, de 
manhã - corte e costura

• Terça e sexta, a tar-
de - corte e costura

• Segunda e quarta, a 

noite - corte e costura
• Terça e quinta, a 

noite - corte e costura
• Quarta-feira, a tar-

de - frivolite e croche 
de grampo

• Quinta-feira, das 
14h às 17h - pintura em 
tecido

• Quinta-feira, das 
19h às 22h - croche de 
grampo

• Quinta-feira, das 8h 
às 11h - croche e trico

• Terça o dia todo - 
Pintura em tela

• Quarta o dia todo - 
Pintura em tela

• Quinta o dia todo - 
Pintura em tela

• Sextas à noite e sá-
bado pela manhã - Car-
tonagem de decoupa-
gem, em parceria com a 
Associação Odetto Ger-
sone

Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-1948.

GAZETA ESPORTES
De olho no JORI, Jaboticabal 

foca na preparação das equipes

Mesmo com a inde-
fi nição da cidade-sede 
do evento, as equipes 
de voleibol de Jabo-
ticabal começaram a 
preparação para o JORI 
2017 (Jogos Regionais 
do Idoso). Os treinos 
acontecem no Centro 

Motivados, os atletas querem manter as boas participações 
no principal evento esportivo do ano

de Lazer Edson Marti-
ni.

“É contagiante a ener-
gia e dedicação de nos-
sos atletas. Os treinos 
acontecem nos fi nais de 
tarde e muitos deixam 
os seus familiares em 
casa para representar a 

nossa cidade. Agradeço 
o empenho nos treinos e 
tenho certeza que Jabo-
ticabal será muito bem 
representada”, declara a 
primeira-dama Adriana 
Hori.

“Os treinos acontecem 
na quadra do Centro de 

Lazer Edson Martini, dia-
riamente. Já trabalha-
mos na organização das 
atividades sociais que 
começam em 20 de feve-
reiro”, ressalta a diretora 
do Centro de Convivên-
cia do Idoso, Renata Su-
gahara.  

AOS COMERCIANTES 

Abandonar ou maltra-
tar animais domésticos, 
como cães e gatos, é crime 
previsto na Lei Federal nº 
9605/98. O artigo 32 pre-
vê detenção, de três me-
ses a um ano, mais multa 
para quem praticar ato 
de abuso, maus-tratos, 
ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou 
exóticos.
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Nome de Eike Batista 
é incluído em lista de 
foragidos da Interpol

O empresário Eike Ba-
tista, ex-bilionário que já 
esteve na lista das pesso-
as mais ricas do mundo e 
uma das maiores celebri-
dades brasileiras, agora é 
considerado um foragido 
da Justiça e é procurado 
pela Interpol.

Ele é acusado de pagar 
mais de R$ 50 milhões em 
propina ao ex-governador 
do Rio, Sérgio Cabral, que 
já está preso. Segundo os 
advogados de Eike Batis-
ta, o empresário está no 
exterior a negócios.

Desde a tarde de quin-
ta (26), o nome do em-
presário Eike Batista está 
na difusão vermelha da 
Interpol, uma lista de fo-
ragidos internacionais. 
O empresário poderá ser 
preso assim que for loca-
lizado. Fonte: G1

BRASIL/MUNDO

Inscrições para capacitação sobre o Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil estão abertas

Por Alexandre Rocha
A ONG SOS (Serviço de 

Obras Sociais), de Jabo-
ticabal, realiza na pró-
xima sexta-feira (3), das 
9h às 13h, na Associação 
Comercial, Industrial e 
Agronegócio de Jaboti-
cabal – ACIAJA, capacita-
ção sobre o Marco Regu-
latório das Organizações 
da Sociedade Civil, Lei 
Federal nº 13019/2014, 
que defi ne normas para a 
transferência de recursos 
do poder público para or-
ganizações da sociedade 
civil.

“Com alterações na Lei 
nº 13.204/2015, o novo 
Marco Regulatório do 
Terceiro Setor entrou em 
vigor no dia 23 de janei-
ro de 2016 para a União 
e Estados, enquanto que 
para a Administração Mu-
nicipal começou a valer 
em 1º de janeiro de 2017. 
Os participantes terão a 
oportunidade de conhe-
cer toda a sistemática 
para ajustar seus norma-

Alterações na lei entraram em vigor no dia 1º de janeiro

tivos”, explicou o presi-
dente do SOS, José Rober-
to de Simone.

A capacitação será re-
alizada pela consultora 
Emília Lemos Vasconce-
los. Os interessados de-

vem se inscrever até o 
dia do evento na sede da 
ONG, localizada na Av. 
Duque de Caxias, 1466, 
Sorocabano. Entre os dias 
27 e 31 de janeiro, a taxa 
de inscrição é de R$50. 

A partir do dia 1º de fe-
vereiro o valor passa a 
ser R$70. Mais informa-
ções pelos telefones: (16) 
3203-9327 / 3203-9682 
/ 9 9779-2174 / 9 9777-
3416.


