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Hori busca recursos em Brasília 
e São Paulo

A agenda de José 
Carlos Hori foi inten-
sa na semana passa-
da. O prefeito buscou, 
mais uma vez, verbas 
em Brasília e São Paulo 
para alavancar proje-
tos em diversos seto-
res, como educação, 
meio ambiente e trân-
sito. Hori participou 
de reuniões com de-
putados, vereadores, 
assessores e represen-
tantes dos governos 
Federal e do Estado de 
São Paulo.

Viagens abrem portas para conquistas e projetos futuros
As audiências tive-

ram como objetivo 
recuperar o prestígio 
político e abrir portas 
para a cidade. “Esta-
mos buscando pro-
jetos ‘fora’ para con-
trapor a difi culdade 
fi nanceira local. Jabo-
ticabal estava esque-
cida no cenário polí-
tico e muitos projetos 
deixaram de chegar à 
população.

Laboratório volta a realizar exames em 
Jaboticabal

Os pacientes de 
Jaboticabal recebe-
ram mais uma boa 
notícia. O Laborató-
rio Microrregional 
voltou a atender, 
gratuitamente, toda 
a demanda de Jabo-
ticabal e região. A 
Secretaria de Saúde 
já normalizou a re-
alização de mais de 
30 exames eletivos 
- muitos chegaram 
a ficar parados por 
cerca de dois me-

Rotina é retomada após pagamento aos fornecedores; 
foram negociados quase R$ 100 mil

ses. 
Exames de emer-

gências estavam 
sendo priorizados. 
“Negociamos e pa-
gamos fornecedores 
para retomar a roti-
na normal. Hoje to-
dos os exames são 
realizados por uma 
equipe muito com-
petente, reconheci-
da em toda região. 

Jaboticabal zera demanda por mamogra! as

A Prefeitura de Jabo-
ticabal está investin-
do pesado para voltar 
a oferecer serviços 
de qualidade à popu-
lação. Após iniciar a 
regularização na en-
trega de medicamen-
tos e nos exames no 
Laboratório Microrre-
gional, a Secretaria de 
Saúde promoveu um 
mutirão para atender 

cerca de 150 mulheres 
no Mama Móvel, na se-
gunda-feira (20) à sex-
ta-feira (24), em frente 
ao Centro de Saúde. 

Para o prefeito José 
Carlos Hori trabalhar 
a prevenção é o me-
lhor caminho. “Ha-
viam muitas pessoas 
aguardando o exame. 

Exames já foram previamente agendados nos CIAFs; prefeitura quitou, 
só em 2017, mais de R$ 50 mil com fornecedores de mamografi as

Câmara de Jaboticabal aprova abertura de crédito 
para adequação de creche no Parque das Araras 

O Plenário da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal apro-
vou por unanimida-
de seis proposições 
na sessão ordiná-
ria de segunda-feira 
(20/02). Isso por-
que, além das cinco 
proposituras já pre-
vistas na pauta de 

votação, foi incluído 
o Projeto de Lei nº 
04/2017, que per-
mite ao Poder Exe-
cutivo a abertura de 
crédito adicional es-
pecial no valor de R$ 
107.238,030. O re-
curso será destinado 
para obras na rede 
elétrica da Creche 

Parque das Araras. 
O objetivo é possi-
bilitar que o esta-
belecimento, que 
deve ter capacidade 
para atender até 120 
crianças, possa fun-
cionar o mais breve 
possível.
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FIQUE SABENDO

Atividades na “Terceira Idade”

O prefeito de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori, 
e a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Adriana Hori, receberam 
os jaboticabalenses da Me-
lhor Idade na quinta-feira 
(23), às 13h, no Centro 
de Lazer Edson Martini, 
conhecido popularmente 

como Clube da Terceira 
Idade.

O início das atividades 
foi marcado por um baile 
de pré-carnavalesco. As 
demais atividades voltam 
ao normal na próxima se-
mana, com treinamentos, 
aulas, academia, bailes 
(terças e quintas-feiras). 

Data: Quinta-feira, 23 
de fevereiro de 2017

Horário: 13h
Local: Centro de Lazer 

Edson Martini
Endereço: Praça da 

Criança:  Av. Carlos Ber-
chieri, s/nº 

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-3305.

Jaboticabal comemora Dia da Mulher 
com extensa programação

A Prefeitura de Jaboti-
cabal, a DDM (Delegacia 
de Polícia de Defesa da 
Mulher) e o Fundo Social 
de Solidariedade prepa-
raram uma programação 
especial para marcar o 
Dia da Mulher, comemo-
rado no dia 08 de março. 
As atividades começam 
na segunda-feira (06) e, 
no domingo (12), contará 
com uma série de serviços 
disponíveis às mulheres 
- beleza, saúde, música, 
dança e legislação.

A programação será 
aberta com um bate papo 
sobre o papel das mulhe-
res na literatura, a expo-
sição fotográfi ca “Woman 
Real Life”, de Mari Rosa; 
e um show na Concha 
Acústica. “É uma mereci-
da homenagem a todas 
as mulheres. Não poderí-
amos deixar essa data tão 
especial passar em bran-
co; nossas mulheres de 
Jaboticabal merecem essa 
atenção e carinho”, enfati-
zou o prefeito José Carlos 
Hori. 

O domingo (12) terá 
uma manhã recheada de 
serviços gratuitos, como 
corte de cabelo, design de 
sobrancelhas, esmaltação, 
maquiagem, aula de zum-
ba, aferição de pressão 
arterial, distribuição de 
preservativos e serviços 
de assistência ao consu-
midor. “A programação 

conjunta com a Prefeitura 
é importante. Pensamos 
em unir forças e ofere-
cer às mulheres serviços 
de interesse do universo 
feminino, como saúde e 
beleza”, disse a delegada 
Dra Andréa Fogaça, ideali-
zadora do evento.

Confi ra a programa-
ção completa:

DIA 6 DE MARÇO – se-
gunda-feira

9h30 – Mulheres na Li-
teratura. Bate papo sobre 
a vida e obra da escritora 
“Carolina Maria de Jesus”

10h – A escritora e com-
positora infantil “Maria 
Julia Martins Roger” fala 
sobre o “Eu inspiração, 
Desafi os e Encantos” 

Local – Biblioteca Muni-
cipal Júlia Luiz Ruete 

DE 6 A 31 DE MARÇO 
Exposição fotográfi ca 

“Woman Real Life “, de 
Mari Rosa 

Local – Hall de entrada 
do SENAC

DIA 8 DE MARÇO - quar-
ta-feira

20 h - “Um show de 
mulheres”, nas vozes de 
Adriana Trinca, Adriana 
Pavanelli, Débora Vieira, 
Jazzy de Angelis, Laura 
Giangrecco, Manú Vaz e 
Stela Maik

Local – Concha Acústica 
– entrada gratuita

DIA 9 DE MARÇO – quin-
ta-feira

19h – Debate “O em-
poderamento feminino”, 
com base na exposição 
fotográfi ca “Woman Real 
Life”

Local – Sala de Eventos 
do SENAC

DIA 12 DE MARÇO - do-
mingo

9 h – Coral Arte Artme-
lodia, da Escola de Arte

Local - Coreto da Praça 
Ernesto Poli / Feira Livre

DIA 12 DE MARÇO - do-
mingo

Das 9h às 12h - Serviços 
gratuitos (sorteio de brin-
des)

Centro de Lazer Edson 
Martini (Terceira Idade)

Beleza
Corte de cabelo

Design de sobrancelhas 
Esmaltação
Maquiagem 
Spa nas mãos ( esfolia-

ção e hidratação) 
Música e Dança 
Apresentação de dança 

com a Ong Amor Solidário
Apresentação Musical 

com Lee Anne
Zumba com Pedro Zani 

Sanches
Saúde
Aferição de pressão ar-

terial
Distribuição de preser-

vativos
Ônibus da saúde - teste 

rápido de HIV – Hepatite B 
e C - Sífi lis 

Vacinação contra Febre 
Amarela para mulheres – 
levar cartão de vacina

Dicas de saúde e bem 
- estar

Orientação de saúde 
bucal 

Participação: Secretaria 
Municipal de Saúde - Se-
nac - Faculdade São Luís 

Coaching de Vida, com 
Mariana Biraghi - implica 
em apoiar a pessoa a des-
cobrir, criar e sustentar o 
que ela mais quer e deseja 
para sua vida, desenvol-
vendo seus próprios re-
curso internos. (Grupo de 
6 a 8 pessoas ) 

LEGISLAÇÃO
Assistência ao Consu-

midor 
Orientação Jurídica – 

Violência contra as mu-
lheres

Orientação - Lei Maria 
da Penha

Participação: DDM – 
OAB - PROCON

Apoio: APEOESP – Sin-
dicato Estadual dos Pro-
fessores, Associação 
Cultural de Artesãos e 
Artistas Odetto Guersoni, 
Casa da Amizade, Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Mulher, Departamento 
de Cultura, Escola de Arte 
Prof. Francisco B. Mari-
no, Faculdade São Luís, 
Nenus, OAB, O Boticário, 
Racco, Secretaria da As-
sistência Social, Secreta-
ria de Saúde - DST Aids, 
SENAC e Woman’s Club

VAMOS RELEMBRAR?!

Feira do Empreendedor oferece palestras e 
oportunidades de negócios

O SEBRAE-SP preparou 
uma programação espe-
cial para àqueles que pre-
tendem investir em seus 
próprios negócios. A Feira 
do Empreendedor aconte-
ceu em São Paulo, de 18 a 
21, no Centro de Exposi-
ções do Anhembi.

O posto do “SEBRAE Aqui” 
de Jaboticabal organizou 
uma missão empresarial 
que contou com a partici-
pação de 36 empresários. 
Os visitantes tiveram opor-
tunidade de conhecer a Ci-
dade Empreendedora com 
modelos de supermerca-
dos, ofi cinas mecânicas, 

salões de beleza entre ou-
tros, assistiram palestras 
e visitaram estandes que 
ofereciam variadas oportu-
nidades de negócios.

“A Feira do Empreen-
dedor oferece tendências 
importantes sobre o em-
preendedorismo, com es-
paço de destaque para o 
Micro Empreendedor Indi-
vidual. Os visitantes fi ca-
ram entusiasmados com 
as oportunidades apre-
sentadas”, afi rma o secre-
tário interino de Indús-

tria, Comércio e Turismo, 
Paulo Polachini.

A diretora da Central 
do Empreendedor, Vanes-
sa Gonçalves, ressalta o 
espaço destinado ao e-
commerce. “O SEBRAE-SP 
está antenado e apresenta 
soluções criativas para os 
empreendedores. Nesta 
edição chamou atenção o 
espaço voltado especial-
mente ao e-commerce, 
uma ferramenta impor-
tantíssima para o sucesso 
de qualquer negócio”.

Prefeitura de Jaboticabal informa mudança no 
horário de atendimento ao público

A Prefeitura de Jaboti-
cabal informa que, a par-
tir de quinta-feira (02), o 
atendimento ao público 

será encerrado às 16h30 
em todas as repartições 
públicas vinculadas à pre-
feitura. Os funcionários 
continuam trabalhando, 
internamente, até às 17h, 
concluindo o atendimento 
iniciado até as 16h30. 

“Os prédios públicos fe-
cham às 17h e, muitas ve-
zes, as pessoas chegam às 
16h55 para resolver pro-
blemas complexos. Para 
evitar que voltem no dia 
seguinte, reduzimos o ho-
rário em 30 minutos para 
o servidor ter tempo hábil 
de atendê-los no mesmo 
dia”, explica o secretário 
interino de Administração, 
Wellington de Caiado Cas-
tro.

No início de janeiro, a 
atual administração reali-
zou mudanças no horário 
de atendimento no Siste-
ma Prático e Departamen-
to de Recursos Humanos.  

HÁ 7 ANOS!

Horário será das 8h 
às 16h30

36 empresários 
representaram 
Jaboticabal no 
evento promovido 
pelo SEBRAE-SP

Serão oferecidos 
serviços de saúde, 
jurídicos e, ainda, 
dicas de beleza. 
Tudo de graça!

Estrada do Tijuco recebe melhorias

Além de recuperar toda 
estrada de acesso ao As-
sentamento Terra Rica, a 
Secretaria de Agricultu-
ra, Abastecimento e Meio 
Ambiente começou a revi-
talização da estrada rural 
do Tijuco.

“A recuperação das es-
tradas é fundamental para 

Ação faz parte de programa de recuperação de estradas rurais

o escoamento da safra e 
tráfego de famílias que 
moram na zona rural. 
Mesmo com o período de 
chuvas que prejudica o 
andamento das obras, a 
manutenção está sendo 
feita, seguindo as necessi-
dades e particularidades 
de cada estrada”, afi rma o 

prefeito José Carlos Hori.
As equipes estão rea-

lizando o abaulamento e 
terraplanagem da estrada. 
Além disse todo sistema 
de drenagem também foi 
melhorada, garantindo 
que as águas das chuvas 
escoam por local apro-
priado.



SÁBADO, 25 DE FEVEREIRO 2017 3

23 

Lazer 

da 
 Av. Carlos Ber-

pelo 

Jaboticabal comemora Dia da Mulher 

Design de sobrancelhas 

( esfolia-

dança 
a Ong Amor Solidário

Musical 

Zani 

ar-

preser-

- teste 
– Hepatite B 

Vacinação contra Febre 
– 

e bem 

saúde 

Secretaria 
- Se-

nac - Faculdade São Luís 
Vida, com 
- implica 

a pessoa a des-
, criar e sustentar o 

e deseja 
desenvol-

re-
de 

Consu-

– 
Violência contra as mu-

- Lei Maria 

– 

: APEOESP – Sin-
Pro-

Associação 
e 

Guersoni, 
Conse-

Direitos 
, Departamento 

Arte 
Mari-
Luís, 

O Boticário, 
As-

Secreta-
- DST Aids, 

UMA SUGESTÃO DE FELICIDADE

sos problemas e questões 
que aparecem. Muitas ve-
zes não temos a noção do 
tempo que marca, são vi-
vidos na eternidade, fato-
res adversos aparecem no 
decorrer da caminhada, 
rumo a um fi m, que só tem 
começo, mas que muda de 
percurso, de acordo com 
as provas e expiações, im-
plantadas na vida do espí-
rito encarnado.

CONHECEREIS A VERDA-
DE E ELA VOS LIBERTARÁ

Vamos amar o próximo 
como a nós mesmos.

É uma convivência fra-
terna, trabalhando pela 
instalação e manutenção 
da harmonia entre todos. 
São atitudes fraternas. A 
procura do conhecimento, 
do estudo e da formação 
integral eleva o nível de 
evolução. 

A felicidade é a alegria 
em gotas. É O AMOR que 
nasce como semente. Va-
mos nos livrar da ignorân-

A vida de todos cami-
nha pelas encarnações. 
São dias de felicidade. Ho-
ras de dores, ansiedades 
perdidas nas dores, tudo 
dentro de um proclama 
que está constituído para 
passarmos nossas provas 
e expiações predestinadas 
na natureza, dentro da 
EVOLUÇÃO.

O TEMPO MARCA
No relógio das existên-

cias. No andar e no realizar 
temos pela frente desli-
zes, fraquezas, mudanças, 
tudo acontece, para que 
possamos resolver nos-

cia. Sejamos fortes como 
seareiros da BOA NOVA. 

TUDO NA NOVA VIDA 
MUDA 

Lado a lado, ombro a 
ombro, viveremos para al-
cançarmos a vitória, abra-
çando os bons costumes, a 
boa causa, e assim recebe-
remos de volta aquilo que 
queremos que plantem nos 
modos de agir e pensar. É 
uma nova etapa, novos 
ideais, muitas atividades 
mudam, nos princípios são 
conquistados, com esfor-
ço. Dedicação, renúncia e 
na aplicação dos ensinos 
aprendidos na escola, que 
é o planeta TERRA. São sé-
culos de vidas encarnadas, 
muitas famílias se forma-
ram no tempo que passou 
e que fi caram gravadas no 
livro da natureza infi nita 
de DEUS.

VIVER POR VIVER NADA 
ACONTECE

É preciso muita respon-
sabilidade, obrigações 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

O céu inteiro está con-
vidando cada um de nós a 
entrar no coração aberto 
de Jesus. E o Espírito Santo 
está fazendo a parte d’Ele e 
nos movendo a essa ação. O 

 Monsenhor Jonas Abib

Queira adentrar no coração de Deus

para serem cumpridas, 
disciplina e entendimen-
to. A falta de interesse traz 
sérias conseqüências, acu-
mulando dívidas dentro do 
processo de evolução.

As dores e os sofrimen-
tos são conseqüências na-
turais do desequilíbrio, 
contrastes do psiquismo, 
onde muitos fatores são 
necessários para desper-
tar o desejo de melhorar e 
criar condições de crescer 
espiritualmente.

RAZÕES:
A DOR portanto, é sen-

sível e acusável na essên-
cia do espírito sob duas 
razões de grande impor-
tância, quando se está pro-
cessando a gestação do ser 
humano ou então quando 
nós não fi camos sintoni-
zados, assim desvia-se da 
rota exata de sua ascen-
são espiritual. A dor é uma 
dádiva que recebemos de 
DEUS para a EVOLUÇÃO DO 
ESPIRITO.

próprio Espírito o convence 
de que você precisa entrar 
no coração do Senhor. Não 
resista mais, independente-
mente de estar perto, longe 
ou muito longe. Não se sinta 
indigno de entrar no coração 
do Senhor por estar longe 
d’Ele. O véu está rasgado, a 
porta está aberta, o coração 
está escancarado. Você pode 
entrar. Não é preciso, antes, 
tornar-se perfeito, irrepre-
ensível. Não! Ao contrário: 
a porta está aberta, escan-
carada, para todos aqueles 
que precisam, e não apenas 
para aqueles que podem, 
para aqueles que são dignos. 
O mesmo vale para quem, 
graças a Deus, está perto do 
Senhor. O Espírito Santo está 
nos convencendo de que pre-
cisamos adentrar ainda mais 
no coração de Cristo, cada 
vez mais profundamente. 
Seu irmão,

Alegria

A AUSÊNCIA DE “ARTEFATOS PERIGOSOS” NO SÍTIO DE ATIBAIA

O pré-carnaval já está 
ocorrendo, demonstra que 
os brasileiros farão neste 
ano a deliciosa e tradicional 
folia que nos marca como 
um povo alegre, amistoso, 
simpático e tolerante. So-
mente no último fi m de se-
mana na cidade de São Pau-
lo foram mais de 60 blocos 

Recebi de leitor uma có-
pia do relatório da perícia 
feita no famoso sítio San-
ta Bárbara, em Atibaia, por 
seis peritos criminais fede-
rais, a pedido da delegada 
Renata da Silva Rodrigues, 
da PF do Paraná. A inspeção 
do local ocorreu em março 
do ano passado, ocasião 
em que esse relatório deu 
origem a várias matérias 
na imprensa nacional.

Constato agora, lendo-o, 
que se trata de documen-
to efetivamente minucio-

os olhos de todos os con-
tinentes, conquista fãs de 
diferentes países e cultu-
ras porque é exuberante, 
bonito, culturalmente rico 
e transmite o espírito fes-
tivo do brasileiro. Ao redor 
do mundo todo há alguém 
agora cheio de vontade de 
embarcar para o Brasil até 
o fi m de semana.

É um dos maiores símbo-
los brasileiros, tesouro da 
cultura nacional e tradutor 
do espírito brincalhão de 
nosso povo – que trabalha 
de sol a sol o ano todo, mas 
merecidamente se entrega 
à festa durante esses dias. 
É a época de sorrir, abra-
çar e dançar animados pe-
los mais diversos sons que 
formam nossa rica música 
brasileira.

Das divertidas marchi-

as fotografi as movido por 
uma espécie de voyeuris-
mo político. De que objetos 
se cercariam, o presidente 
e a esposa, quando recolhi-
dos àquele isolado reduto? 
Afi nal, é fato sabido: o que 
acumulamos no nosso en-
torno ao longo dos anos 
falam muito de nós mes-
mos. E o ex-presidente era 
um assíduo frequentador 
do Santa Bárbara, tendo ali 
estado, segundo matéria 
da IstoÉ, em 111 oportuni-
dades.

espalhados pelos vários 
bairros da capital paulista.

Blocos formados por gen-
te dos mais variados tipos, 
de diferentes classes so-
ciais, raças, credos, idades 
e posições políticas mos-
trando que o maior Carna-
val do mundo é também o 
mais democrático.

É uma festa que une pes-
soas interessadas em ale-
gria e diversão. É ou não é 
um ótimo momento?

Uma mistura sinônimo 
de alegria desde os tempos 
de Brasil colônia, no século 
XVI, quando os primeiros 
costumes carnavalescos 
desembarcaram no Brasil. 
Era o início da maior festa 
do mundo todo nos dias de 
hoje, que atrai turistas dos 
quatro cantos do globo.

Nosso Carnaval enche 

so, com 67 páginas e 88 
imagens, cobrindo várias 
edifi cações, seus interio-
res e objetos. A totalidade 
destes últimos sugere que 
o uso das dependências 
era privativo da família 
do ex-presidente. Nada foi 
encontrado no local que 
pudesse ser identifi cado 
como de uso pessoal de 
Jonas Suassuna e Fernando 
Bittar.  Segundo a defesa 
de Lula, ambos são os pro-
prietários do sítio.

Confesso que examinei 

nhas impossíveis de serem 
esquecidas há décadas ao 
axé dos trios-elétricos ar-
rastando multidões, pas-
sando ainda pelos blocos 
modernos cheios de ritmos 
eletrônicos, o Carnaval re-
sume o Brasil: plural, ale-
gre, misturado, tolerante e 
receptivo.

Uma festa que vai mui-
to além de brilho e dança, 
mas também aquece a eco-
nomia das cidades, gera 
empregos e renda, faz o 
dinheiro circular em hotéis, 
restaurantes, bares e servi-
ços em geral.  As atividades 
turísticas do feriado devem 
movimentar cerca de R$ 
5,8 bilhões, de acordo com 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC).

O segmento de alimenta-

Dessa inspeção nas fo-
tografi as pode-se concluir 
que os frequentadores 
apreciavam a boa mesa, 
daí ser a cozinha o me-
lhor lugar da casa; a boa 
bebida, motivo do admirá-
vel suprimento da adega; 
distrações audiovisuais, 
razão de uma recheada vi-
deoteca; e eram pessoas de 
alguma religiosidade, fato 
que se deduz da presença 
de objetos de devoção no 
dormitório do casal. 

Chamou-me a atenção, 

ção fora do domicílio prevê 
registrar R$ 3,31 bilhões. O 
transporte rodoviário, com 
R$ 977,9 milhões, e hotéis, 
com R$ 652,5 milhões, es-
tão entre os que mais vão 
movimentar as atividades 
turísticas. Os três segmen-
tos representarão 85% da 
receita total.

Rio de Janeiro e São 
Paulo deverão concentrar 
68,2% da receita, sendo que 
o primeiro movimentando 
R$ 2,4 bilhões e o segun-
do, R$ 1,5 bilhões. Entre as 
atividades turísticas estão 
o alojamento, alimentação, 
agências de viagens, trans-
porte, locação de veículos e 
atividades artísticas, espor-
tivas e de lazer.

Pelas ruas, nos clubes, 
em casa, com abadá, com 
fantasia, em diferentes lu-

por fi m, um fato tão inédi-
to quanto revelador. Não 
é possível vislumbrar, em 
qualquer das fotos toma-
das nos diversos imóveis, 
a existência de um único 
livro. Nenhum! Nem frei 
Betto, nem Leonardo Boff , 
nem Emir Sader. Nem o Pe-
queno Príncipe ou outro 
livro velho para uma tar-
de de chuva. Pelo jeito era 
proibido o ingresso no lo-
cal portando “artefatos pe-
rigosos”. Será que esse sur-
preendente “não achado”  

TENTARAM...

Muitos tentaram, mas 
somente um conseguiu. 
Porque este não fi cou 
olhando nem para direita 
nem para esquerda, mas 
perseverou na caminha-
da sem nunca retroceder. 

ras vencê-lo, mas fracas-
saram. Davi tomou uma 
atitude de fé e confi ança. 
Ele não tinha medo do pe-
rigo, porque o Senhor era 
força da vida dele. Ele não 
fi cou olhando o tamanho 
do gigante, nem preocu-
pado o quanto ele era for-
te ou as armas que tinha 
nas mãos. Davi estava de-
terminado a colocá-lo por 
terra, e mostrar para todos 
que o Senhor Deus é Pode-
roso! Para dar vitória para 
todos os que confi am Nele, 
e fez Dele a sua fortaleza 
e sua Rocha. Quando você 
se acovarda diante de um 

Quando tudo parecia que 
não tinha mais jeito e não 
conseguia ver nenhuma 
saída, ele clamou ao Se-
nhor, com toda a sua força 
e com todo o seu coração 
e o Senhor lhe enviou um 
anjo para lhe ajudar a ven-
cer todas as batalhas. To-
dos fi caram maravilhados, 
como ele era abençoado 
por Deus e como o Senhor 
o amava. Esse homem era 
Davi, um homem segundo 
o coração de Deus e era 
muito respeitado por to-
dos, porque ele venceu o 
gigante Golias. Todos ten-
taram de todas as manei-

problema ou de uma luta, 
você está dizendo que o 
Seu Deus é fraco, e todos 
vão rir de você e dizer: 
cadê o seu Deus! Será que 
Ele não te ama mais? Será 
que Ele se esqueceu de 
você? Enfi m, todos dirão 
que esse Deus não existe. 
Você pode assumir uma 
posição de vencedor, colo-
cando Deus na sua frente, 
e não o medo. Não deixe 
o inimigo fi car zombando 
de você. Faça como Davi, 
não olhe para esquerda 
nem para direita, mas par-
ta para cima do inimigo 
usando o Nome de Jesus, e 

dizendo: você vem a mim, 
com todos os tipos de pen-
samentos negativos e de 
derrotas, mas eu vou a ti, 
em nome de Jesus. Solta 
as minhas bênçãos, salta 
a minha família, os meus 
negócios... O inimigo vai 
bater em retirado para 
bem longe. Porque você 
não teve medo, nem fi cou 
tentando, mas tomou pos-
se da sua vitória! Confi a 
no Senhor e espera Nele. 
Não seja como aqueles 
que passaram a vida toda 
tentando chegar a algum 
lugar sozinho, sem bus-
car ajuda do Senhor. Davi 

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

honrava ao Senhor em 
tudo, e servia-O com todo 
o seu coração e com toda a 
sua força. Qual é o gigan-
te (problemas) que se le-
vanta contra você? Mostre 
para ele que Deus é maior 
na sua vida. Hoje mesmo o 
Senhor lhe dará uma gran-
de Vitória! Leia I Samuel 
17). Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. 
a Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.
com

gares, a alegria e a vonta-
de de estar junto de quem 
amamos nos contagiam 
para brincar o Carnaval. 
Brincar de maneira leve, 
responsável e respeitosa 
com os outros foliões para 
que a festa não termine de 
maneira desagradável. Evi-
tando excessos no copo e 
ao volante nas estradas. 
Lembrando que a festa 
acaba na Quarta-feira de 
Cinzas e o cotidiano de tra-
balho, compromisso e se-
riedade recomeça.

Desejo um divertido Car-
naval para quem gosta da 
folia. Mas desejo também 
um bom descanso para 
aqueles que aproveitam o 
feriado para descansar lon-
ge dos confetes e serpenti-
nas

contribui para identifi car o 
proprietário? 

 PROFESSOR BENÊ

NOSSA LUZ: FRATERNIDADE!

Não sei! Parece-me 
que nos distanciamos 
em muito do manda-
to divino: “crescei e 
multiplicai-vos”! Não 
se trata de um man-

dato biológico; gera-
ção de indivíduos, vai 
muito além. O assunto 
é  “maturidade plena” 
ou seja: “responsabi-
lidade” no desenvol-
vimento psicológico 
individual e coletivo.

O “mal” originou-se 
do egoísmo “serpente 
astuta”, vomitando à 
vontade, o veneno do 
egoísmo: “eu sou eu e 
o “resto” é sobra.

EVA, mãe da vida, 

gerou dois fi lhos do 
único e mesmo ven-
tre. Um porém, o pri-
mogênito, com malí-
cia de serpente, quis 
abocanhar a herança 
dos genitores, o mais 
novo não deveria ter 
nascido, assim pen-
sava CAIM e tomou a 
decisão de eliminar 
ABEL. “Somente eu sou 
herdeiro, vou eliminar 
esse atrevido.

Assim nasceu o fra-

tricídio que se perpe-
tuou na civilização 
egoísta.

Tal “parábola” per-
petua-se nas várias 
civilizações: políticas 
e religiosas gerando 
confusões e divisões.

Faz-se necessário 
semear a “paz” da 
FRATERNIDADE, pois 
todos somos fi lhos de 
um mesmo PAI CRIA-
DOR, FONTE DE VIDA 
PLENA.

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE 
JABOTICABAL-SP

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os senhores sócios da ASSOCIA-
ÇÃO NIPO BRASILEIRA DE JABOTICABAL, sito à Rodo-
via Nisoji Fuzisaki, Clube de Campo, para se reunirem em AS-
SEMBÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no dia 17 de 
fevereiro de 2017, às 19:30 horas, na sede de A.N.B. afi m de 
discutirem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

a) Eleição da Diretoria Executiva
b) Outros Assuntos de Interesse Social

Jaboticabal. 06 de fevereiro de 2017.

Prof. Dr. Joji Ariki
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE JABOTICABAL

Não se sinta indigno 
de entrar no 
coração do Senhor 
por estar longe d’Ele
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Câmara de Jaboticabal aprova abertura de crédito 
para adequação de creche no Parque das Araras 

O Plenário da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal aprovou 
por unanimidade seis 
proposições na ses-
são ordinária de se-
gunda-feira (20/02). 
Isso porque, além 
das cinco proposi-
turas já previstas na 
pauta de votação, foi 
incluído o Projeto de 
Lei nº 04/2017, que 
permite ao Poder Exe-
cutivo a abertura de 
crédito adicional es-
pecial no valor de R$ 
107.238,030. O recur-
so será destinado para 
obras na rede elétrica 
da Creche Parque das 
Araras. O objetivo é 
possibilitar que o esta-
belecimento, que deve 
ter capacidade para 
atender até 120 crian-
ças, possa funcionar 
o mais breve possível. 
Dispensados de 2º dis-
cussão e votação, os 
projetos seguem para 
sanção do prefeito 
municipal, José Carlos 
Hori. Os vereadores 
voltam a se reunir em 
sessão ordinária no 
dia 6 de março.

Completaram a 
Ordem do Dia duas 
proposições para 
aberturas de créditos 
adicionais especiais, 
de iniciativa do Poder 
Executivo, para a ade-
quação do orçamento 

do Programa de Ges-
tão da Iluminação Pú-
blica (Projeto de Lei 
nº 01/2017), e para a 
execução de despesas 
de gratifi cação dos 
agentes e superviso-
res de saúde que tra-
balharem aos sábados 
na Campanha “Todos 
Juntos Contra o Ae-

des Aegypti” (Projeto 
de Lei nº 02/2017), 
além de três projetos 
de Decreto Legislati-
vo. O primeiro deles 
concede Diploma de 
Honra ao Mérito ao 
senhor João Alber-
to Carregari (Projeto 
de Decreto Legisla-
tivo nº 01/2017), de 

autoria do vereador 
Wilsinho Locutor, se-
guido pela outorga 
de Título de Cidadão 
Jaboticabalense ao 
Professor Doutor Mo-
acir Pazeto, de auto-
ria do vereador Pepa 
Servidone (Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
02/2017); e o projeto 

que denomina a Sala 
de Serviços Informa-
tizados do Poder Le-
gislativo de “Miguel 
Ângelo Guilherme 
Oliveira” (Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
03/2017), também de 
autoria de Wilsinho 
Locutor, que sofreu 
emenda modifi cativa 

verbal para correção 
ortográfi ca.

A íntegra da sessão 
ordinária está dispo-
nível na WEBTV da 
Câmara (tv.camaraja-
boticabal.sp.gov.br) e 
a galeria de fotos no 
Facebook (facebook.
com/CamaraJabotica-
bal).

Jaboticabal zera demanda por mamogra! as 
até sexta-feira (24)

A Prefeitura de Jabo-
ticabal está investin-
do pesado para voltar 
a oferecer serviços 
de qualidade à popu-

lação. Após iniciar a 
regularização na en-
trega de medicamen-
tos e nos exames no 
Laboratório Microrre-
gional, a Secretaria de 
Saúde promoveu um 
mutirão para atender 
cerca de 150 mulhe-
res no Mama Móvel, 
na segunda-feira (20) 
à sexta-feira (24), em 
frente ao Centro de 
Saúde. 

Para o prefeito José 

Carlos Hori trabalhar 
a prevenção é o me-
lhor caminho. “Ha-
viam muitas pessoas 
aguardando o exame. 
Vamos zerar essa de-
manda e oferecer o 
serviço que as mu-
lheres merecem. Com 
a mamografi a é pos-
sível detectar o cân-
cer em fase inicial, 
quando o tratamento 
é mais efi caz. Vários 
estudos já apontam 

Exames já foram previamente agendados nos CIAFs; prefeitura quitou, 
só em 2017, mais de R$ 50 mil com fornecedores de mamografi as

uma queda de 30% na 
mortalidade em mu-
lheres acima dos 50 
anos. Por isso, é im-
prescindível que as 
mulheres agendadas 
não faltem ao exame”, 
convoca o prefeito.

O Mama Móvel é fru-
to de uma compra da 
Secretaria Municipal 
de Jaboticabal. “Com 
esse mutirão tere-
mos 150 exames em 
apenas uma semana. 

Vamos realizar esse 
importante exame 
nos próximos meses 
e manter nossa polí-
tica de prevenção ao 
câncer de mama”, in-
forma a secretária de 
Saúde, Maria Angélica 
Dias.

A mamografi a é a ra-
diografi a da mama que 
permite a detecção 
precoce do câncer, por 
ser capaz de mostrar 
lesões em fase inicial, 

muito pequenas (de 
milímetros). É reali-
zada em um aparelho 
de raio X apropriado, 
chamado mamógrafo. 
Nele, a mama é com-
primida de forma a 
fornecer melhores 
imagens, e, portanto, 
melhor capacidade de 
diagnóstico. 

Mais informações 
na Secretaria de Saú-
de, pelo telefone (16) 
3209-1500.

Haviam 
muitas pessoas 
aguardando o 
exame. Vamos 
zerar essa 
demanda e 
oferecer o serviço 
que as mulheres 
merecem
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Câmara de Jaboticabal aprova abertura de crédito 
para adequação de creche no Parque das Araras 

Mutirão de limpeza retira dois caminhões de 
criadouros do Aedes aegypti no Parque 1º de Maio

A preocupação com 
o avanço do Aedes ae-
gypti em Jaboticabal fez 
com que a secretaria de 
saúde promovesse um 
mutirão de limpeza no 
Parque 1º de Maio. A 
operação aconteceu no 
último sábado (18), das 
8h às 12h.“Os nossos 
agentes passaram pe-
las residências e retira-
ram dois caminhões de 
possíveis criadouros. A 
população colaborou, 
abriu suas casas e aju-
dou a eliminar focos do 
mosquito”, afi rma a se-
cretária de Saúde, Maria 

Angelica Dias.
Cuidado redobrado 

– O Departamento de 
Controle de Vetores e 
Zoonoses pede a coo-
peração na eliminação 
de possíveis criadou-
ros. “É importantíssi-
mo eliminar água limpa 
e parada desde a laje 
das residências até o 
vaso de planta, calhas e 
bandeja da geladeira e 
ar-condicionado. Cada 
um fazendo a sua parte 
vamos deixar a dengue, 
zika, chikungunya e fe-
bre amarela”, fi naliza 
Maria Angelica.

Material estava no interior das residências e terrenos baldios; população aderiu à 
campanha e colaborou com o trabalho da prefeitura

Jardim São Marcos, Colina Verde e Via de Acesso Major Hilário 
Tavares Pinheiro são bene! ciadas por operação de limpeza

A equipe “Cidade 
Linda é Cidade Limpa” 
chegou ao Colina Ver-
de, Jardim São Marcos e 
na Via de Acesso Major 
Hilário Tavares Pinhei-

ro dando nova cara aos 
bairros, deixando Jabo-
ticabal muito mais lim-
pa e organizada.

Áreas públicas, cal-
çadas e canteiros estão 

sendo roçados, aumen-
tando a segurança e re-
duzindo a proliferação 
de pragas urbanas. “Boa 
parte de Jaboticabal já 
foi limpa por nossas 

Equipes da operação “Cidade Linda é Cidade Limpa” estão roçando canteiros e 
áreas públicas, dando uma nova cara para Jaboticabal

correção 

A íntegra da sessão 
dispo-

da 
.camaraja-

e 
a galeria de fotos no 

(facebook.
com/CamaraJabotica-

Entidades de Jaboticabal recebem cópias de 
relatório de transição

O resultado de 
meses de trabalho 
durante o período 
de transição foi en-
tregue às principais 
entidades de Jaboti-
cabal. Câmara Muni-
cipal de Vereadores, 
ACIAJA, Ministério 
Público, CDL e Sindi-
cato dos Servidores 
Públicos Municipais 
receberam na últi-
ma sexta-feira (17) 
cópias completas do 
relatório de transi-

Atitude mostra respeito e transparência da atual administração em apresentar a situação atual 
do município

ção.
Além das entida-

des locais, os do-
cumentos também 
foram encaminha-
dos ao Tribunal de 
Contas do Estado de 
São Paulo. “Durante 
os meses de outu-
bro, novembro e de-
zembro, a equipe de 
transição trabalhou 
no levantamento da 
real situação do mu-
nicípio. Após o tér-
mino, todo material 

foi avaliado e enca-
minhado para as en-
tidades interessadas. 
A atitude mostra o 
interessa do prefeito 
José Carlos Hori em 
apresentação à atual 
situação do municí-
pio e, mostrar que já 
estamos trabalhan-
do para colocar no-
vamente tudo nos 
trilhos”, afi rma o se-
cretário de governo 
Wellington de Caiado 
Castro.

Foram milhares de 
páginas divididas em 
volumes contendo 
documentos solici-
tados pela equipe de 
transição. Todo ma-
terial foi utilizado na 
defi nição das primei-
ras ações tomadas 
pela atual adminis-
tração para redução 
de gastos, pagamen-
to de fornecedores e 
instalação de novos 
serviços como a Con-
troladoria.  

 as 

equipes. Nosso objetivo 
é deixar tudo organiza-
do em 90 dias. Aprovei-
to para pedir a coopera-
ção da população para 
que deixem seus terre-

nos particulares sempre 
limpos, roçados e sem 
entulho. Outro ponto 
importante é a constru-
ção de calçadas e mure-
tas”, reafi rma o prefeito 

José Carlos Hori.
A operação de limpe-

za não pára e, nesta se-
mana, Parque das Ara-
ras e bairros próximos 
estão sendo visitados.

muito pequenas (de 
milímetros). É reali-
zada em um aparelho 
de raio X apropriado, 
chamado mamógrafo. 
Nele, a mama é com-
primida de forma a 
fornecer melhores 
imagens, e, portanto, 
melhor capacidade de 

informações 
Saú-
(16) 
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SINDICATO DOS EMPREGADOS 
NO COMÉRCIO DE JABOTICABAL

Rua São Sebastião n.º 694, centro, Jaboticabal, Estado de São Paulo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JABOTICABAL-CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL-NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. Em atendimento ao disposto no artigo 605 
da Consolidação, das Leis do Trabalho, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaboticabal, 
entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob.nº 50.386.226/0001-40, Código Sindical nº 
005.133.86173-3, com endereço na Rua São Sebastião n.º 694, Bairro Centro, Cidade de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, representante dos empregados nas empresas do comércio varejista e atacadista 
e farmácias e drogarias, que compõem o 1º e 2º Grupo do Plano da CNC, no quadro a que se refere o 
artigo 577 da CLT, dos Municípios de Jaboticabal, Monte Alto, Guariba, Cândido Rodrigues, Fernando 
Prestes, Barrinha, Taiaçú, Taiúva, Vista Alegre do Alto, notifi ca as empresas do setor de que deverão 
descontar a contribuição sindical de seus empregados no mês de março ( artigo 582/CLT) e efetuar o 
respectivo recolhimento até o dia 30/04/2017 ( artigo 583/CLT), na Caixa Econômica Federal ou nos 
estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de Arrecadação dos Tributos Federais 
(art.586/CLT). Referido recolhimento  deve ser efetuado em guias próprias, as quais já estão sendo en-
viadas às empresas sujeitas ao desconto/recolhimento. As empresas que não receberem referidas guias 
em tempo hábil, poderão solicitá-las através do telefone/fax  (0XX16.3202.2380), ou através de corres-
pondência ao endereço seguinte: Rua São Sebastião, nº 694, centro, Jaboticabal S/P, Cep.: 14.870-720. 
Estão sujeitas ao recolhimento diretamente à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de 
São Paulo - FECOMERCIÁRIOS, as empresas sediadas nas cidades inorganizadas em Sindicato, bem 
como naquelas em que os sindicatos representantes ainda não tenham obtido o código sindical apro-
priado junto à Caixa Econômica Federal. As empresas inadimplentes fi carão sujeitas a multa, juros e 
correção estabelecidos no artigo 600 da CLT, além de outras penalidades impostas pela Fiscalização do 
Trabalho. Jaboticabal,19 de fevereiro de 2017. BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS - Diretor Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE DE 2016

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal 4.841.747,74 2,06 5.170.838,20 2,56 5.450.143,46 2,62 5.885.396,73 2,76

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 4.679.942,57 5,70 11.501.155,42 5,70 11.836.645,52 6,00 12.147.185,65 5,70

Limite Legal (art. 20) 11.155.816,64 5,67 12.106.479,39 6,00 12.459.626,86 5,70 12.786.511,23 6,00

Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades: 0,00

R$

0,00

Inscrição de Restos a Pagar:

     Processados

     Não Processados

R$

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

559.529,94780.189,17

% RCL

207.660.447,77 213.108.520,42

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:

Exercício anterior

Exercício atual

    Aplicações Financeiras

Subtotal

0,00

780.189,17

    Bancos – C/Movimento

0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    196.886.602,13 201.774.656,53

559.529,94

Serviços de Terceiros                       
(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno

Solange Mary Fernandes

Jaboticabal,  30 de dezembro  de 2.016.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich

Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

780.189,17

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
FUNCIONÁRIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E 

VETERINÁRIAS CAMPUS DE JABOTICABAL – SP

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias Câmpus de Jaboticabal – SP, inscrita no CNPJ n° 57.259.525/0001-
63 e no NIRE n° 35400017473,  no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 662 (seiscentos e sessenta e dois) em condições de votar, 
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede social, na Via de Acesso Pro-
fessor Paulo Donato Castellane, s/n, Bairro Rural, Câmpus Unesp, nesta cidade de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, no dia 17/03/2017, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, 
sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) Em primeira convocação: 
às 13h com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 02) Em segunda convocação: às 14h com 
a presença de metade mais um dos associados; 03) Em terceira convocação: às 15h com a presença de 
no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:    

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2016, compreendendo o Relatório da 

Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria 
Externa;

2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

 Jaboticabal, SP, 25 de Fevereiro de 2017.

WAGNER APARECIDO MENDES
Diretor Presidente

Nota: Conforme determina a Resolução 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do 
exercício de 2016 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, estão à disposi-
ção dos associados na sede da cooperativa. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008367-28.2014.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ariane Cristina Bazilio dos Reis, Rua Walter Macheroni, 287, Conjunto 
Habitacional Hugo Lacorte Vitalle II - CEP 14875-466, Jaboticabal-SP, CPF 316.568.748-06, Brasileiro Ariane Cristina Bazilio dos Reis Me, Rua Walter 
Macheroni, 287, Conjunto Habitacional Hugo Lacorte Vitalle II - CEP 14875-466, Jaboticabal-SP, CNPJ 12.616.725/0001-98, que lhe foi proposta uma ação 
 !"#$!%&'()" !"*+,&-)"#$,./0& 1%1/-"2)."2/.,!" !"3/4%)"5/4,/4 !."3./61-"5789"/-!:/4 )"!;"6+4,!6!<"=>"!$!?&!4,!"/-!:/"?&!"@.;)&"%);")6"!$!%&,/ )6"!;"
26/07/2011 a Cédula de Crédito Bancário nº 008320110705250982, no valor total de R$ 50.000,00 a serem pagos em 18 parcelas, sendo o vencimento da 
primeira em 22/08/2011 e taxa de juros remuneratórios mensais de 2,89% a.m., sendo certo que o valor a ser pago na data do vencimento seria o valor creditado 
aos executados acrescido de taxas e os juros moratórios de 1,00%, perfazendo o total de R$ 94.789,67, estando os executados inadimplentes da importância de 
R$ 94.789,67. Requer a citação dos executados para pagamento do débito, no prazo de 03 dias, atualizados pelos índices de correção monetária e acrescidos 
de juros legais de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios calculados pela metade da porcentagem determinada ou para apresentar 
embargos no prazo de 15 dias, sob pena de penhora de bens. Requer ainda a penhora eletrônica por meio do sistema Bacenjud e Renajud”. Encontrando-se 
o(as)(s) ré(u)(s) 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 
03 (três) dias, pagar(em) a dívida no valor de R$ 94.789,67, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios 
da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo acima 
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827,§1º,do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o 
crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o(a,s) 
executado(a,s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática 
 )"*.1A&4/-" !"B&6,1'/"!"/%.!6%1 /6" !"0&.)6" !CD"E&;"2)."%!4,)F"/)";G6"E/.,H"ICJ" )"KL 1:)" !"M.)%!66)"K1N1-F9"@%/4 )"/14 /"INTIMADO(A)(S) para que, 
querendo, apresente(m) EMBARGOS dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis9"?&!"O&1.P"/2L6")" !"%&.6)" )"2./Q)" )"2.!6!4,!"! 1,/-H"8")2'()"2!-)"
parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art.916, §"JR9 )"KL 1:)" !"M.)%!66)"K1N1-FH"5!.P")"2.!6!4,!"! 1,/-9"2)."!$,./,)9"/@$/ )"!"2&A-1%/ )"
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 23 de novembro de 2016.
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CULTURA
Depois do sucesso da 

Banda Parallelo, que agitou 
a primeira noite da Quinta 
no Museu, na quinta-feira 
(23), as atrações em dose 
dupla: Discotecagem com 
Ana Mauê direto da Casa 
Amarela e logo após “Ami-
nas a Trois”, com muito 
rock’n roll.

O projeto Ana Mauê é 
uma mistura da discoteca-
gem do vinil com digital, 
trazendo ritmos brasi-
leiros. Com versões clás-
sicas e exclusivas, Ana 
Mauê proporcionou aces-
so à músicas já esqueci-
das, ao mesmo tempo em 
que apresentou novidades 
que nem sempre são apre-
sentadas pelos veículos 
tradicionais de difusão 
musical.

Já Aminas a Trois é uma 

Quinta no Museu vem em dose dupla
banda formada em sua 
maioria por mulheres que 
tem o intuito de levar rock 
aos ouvidos de todos os 
presentes. Formada por 
Sharah Bertocco (vocal), 
Laura Martini (guitarra), 
Poliana Costa (bateria), 
Josuelson Ribeiro (contra-
baixo) e Hugo Ismael (sin-
tetizador), a banda faz a 
galera ferver.

Quinta no Museu é um 
projeto do Departamento 
de Cultura da Prefeitura 
de Jaboticabal, que con-
ta com a colaboração das 
bandas que se apresen-
tam no quintal do Museu 
Histórico.

A entrada é livre. Ana 
Mauê rola som das 19h às 
20h e das 20h às 22h, o 
rock é por conta da banda 
Aminas a Trois.

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

ONG SOS abre inscrições para curso de Libras

A ONG SOS (Serviço de 
Obras Sociais), de Jaboti-
cabal, promove a partir de 
março o curso de Linguagem 
Brasileira de Sinais (Libras). 
As inscrições estão abertas 
e 20 vagas devem ser preen-
chidas.

Os interessados devem 
fazer a inscrição na sede da 
ONG, na Av. Duque de Caxias, 
1466, Sorocabano. A taxa de 
inscrição é uma caixa de leite 
com doze unidades, que será 
doada ao Fundo Social de So-
lidariedade. 

“Por meio deste curso bá-
sico, os alunos poderão ad-
quirir conhecimento e forta-
lecer seu currículo, além de 
contribuir com a doação de 
leite para as pessoas que ne-

Aulas terão início no dia 13 de março
cessitam”, afi rma o presiden-
te da SOS, José Roberto de 
Simone.

O curso tem uma carga 
horária de 30 horas e será 
realizado às segunda-feiras, 
das 19h às 20h30, na sede da 
ONG, ministrado pela profes-
sora Tatiana Palazzo. 

“É importante ressaltar 
que neste curso a mensalida-
de do aluno será cobrada em 
forma de doação de uma cai-
xa de leite com 12 unidades. 
Ou seja, essa parceria com o 
Fundo Social existirá da ins-
crição ao término do curso”, 
fi nalizou Simone.

Para mais informações 
sobre o curso, os telefones 
para contato são: (16) 3203-
9327 / 3203-9682.

Espetáculo sobre vida e obra de Elis Regina deixa 
saudades em Jaboticabal

Assim como a vida do fu-
racão que marcou época na 
MPB, o tributo à Elis Regina 

Única apresentação fez sucesso entre o público presente relembrando 
os grandes sucessos desse furacão da MPB

passou e deixou saudades 
entre o público que acompa-
nhou o espetáculo apresen-

Festival João Rock 2017 anuncia atrações e palco inéditos

A 16ª edição do João 
Rock traz para Ribeirão 
Preto (SP), em 10 de junho, 
18 atrações do rock na-
cional e seus subgêneros. 
Este ano, o Festival conta-
rá com três palcos, onde 
as apresentações aconte-
cem simultaneamente.

No PALCO JOÃO ROCK 
se apresentam no formato 
“non stop”, sem intervalos, 
CPM 22, O Rappa, Emicida 
e convidados, Humberto 
Gessinger, Nando Reis, Ca-
pital Inicial, Armandinho 
e Pitty - que retorna aos 
palcos após pausa para se 
dedicar ao nascimento da 
fi lha Madalena, em agosto 
do ano passado.

PALCO BRASIL - Uma 
das novidades do João 
Rock deste ano é o palco 
Brasil – Edição Nordeste, 
que prestará uma home-
nagem à região brasileira, 
berço dos artistas confi r-
mados para esta edição 
do Festival: Zé Ramalho, 
Lenine, Nação Zumbi e 

Evento que acontece em 10 de junho começa venda de ingressos hoje

Alceu Valença – que tam-
bém se apresenta pela 
primeira vez no JR. “Com 
esta iniciativa o Festival 
quer mostrar a riqueza, a 
diversidade e a pluralida-
de da música brasileira” - 
afi rma Marcelo Rocci, um 
dos organizadores.

Já no FORTALECENDO 
A CENA – palco criado 
em 2016, que tem como 
proposta apresentar as 
bandas brasileiras que se 
destacam, as atrações são 
todas inéditas:  Medulla, 
Selvagens à Procura de 
Lei, 3030, Haikaiss e Cida-
de Verde Sounds. 

Ingressos
Desde terça-feira, dia 

21 de fevereiro, começou 
venda de ingressos do 
primeiro lote, através do 
site ofi cial www.joaorock.
com.br e dos pontos físi-
cos nas lojas Ophicina no 
Shopping Iguatemi Ribei-
rão e do Novo Shopping. 
Disponíveis convites para 
todos os setores: Pista, 

Camarote João Rock, Pista 
Premium e Camarote Skol. 

Nos últimos quatro 
anos os acessos para o 
evento se esgotaram ante-
cipadamente. Em 2016, as 
vendas foram encerradas 
com mais de dois meses 
de antecedência. 

Sobre o João Rock
Projetando Ribeirão Pre-

to no cenário dos grandes 
eventos brasileiros, o João 
Rock trouxe para o interior 
de São Paulo importantes 
nomes da música nacional 
em apresentações espe-
cialmente preparadas para 
o Festival, promovendo in-
clusive encontros inéditos 
e históricos em seus pal-
cos. Em 2016, o João Rock 
reuniu mais de 50 mil pes-
soas.

Festival João Rock
Data: 10 de junho de 

2017
Local: Parque Perma-

nente de Exposições de 
Ribeirão Preto

Palco João Rock:  Ban-

tado no último sábado (18), 
no salão nobre do Colégio 
Santo André.

A riqueza de detalhes do 
cenário e fi gurino deixou 
ainda mais intensa a apre-
sentação dos grandes suces-
sos da cantora falecida em 
1982. “A vida singular de 
Elis Regina merecia um es-
petáculo diferenciado. Toda 
magia de uma época que não 
volta mais estava alí no pal-
co, presente nos arranjos e 
principalmente na atitude”, 
afi rma o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Elis Regina cantou muitos 
gêneros: da MPB, passan-
do pela bossa-nova, samba, 
rock e jazz. Interpretando 

canções como Madalena, 
Águas de Março, Atrás da 
Porta, Como Nossos Pais, 
O Bêbado e a Equilibrista, 
Querelas do Brasil, registrou 
momentos de felicidade, 
amor, tristeza, patriotismo. 
Ao longo de toda sua carrei-
ra, destacou-se por cantar 
também músicas de artistas, 
ainda, pouco conhecidos, 
como Milton Nascimento, 
Ivan Lins, Belchior, Renato 
Teixeira, Aldir Blanc, João 
Bosco, ajudando a lançá-los 
e a divulgar suas obras. Fa-
leceu em 1982.

da Vencedora do Concur-
so de Bandas, CPM 22, O 
Rappa, Emicida e convida-
dos, Armandinho, Hum-
berto Gessinger, Nando 
Reis, Capital Inicial e Pitty

Palco Brasil – Edição 
Nordeste: Zé Ramalho, Le-
nine, Nação Zumbi e Alceu 
Valença

Palco Fortalecendo a 
Cena: Medulla, Selvagens 
a Procura de Lei, 3030, 
Haikaiss e Cidade Verde 
Sounds.

Mais informações e in-
gressos: www.joaorock.
com.br
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le de Carnaval e uma 
série de outras ativi-
dades, o Centro de 
Convivência do Idoso 
iniciou as atividades 
em 2017, que contou 
com a presença do 
prefeito José Carlos 
Hori e da primeira-
dama Adriana Hori.

de alegria no cora-
ção oferecer, neste 
início de governo, la-
zer para os mais de 
400 frequentadores 
do Centro de Convi-
vência do Idoso. Te-
nho certeza que va-
mos fazer o possível 
para que mais idosos 
saiam de suas casas 
para participar das 
atividades da Tercei-
ra Idade”, afi rma o 
prefeito José Carlos 
Hori.
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Centro de Convivência do Idoso inicia atividades 
em 2017 com baile de Carnaval

Com direito a bai-
le de Carnaval e uma 
série de outras ativi-
dades, o Centro de 
Convivência do Idoso 
iniciou as atividades 
em 2017, que contou 
com a presença do 
prefeito José Carlos 
Hori e da primeira-
dama Adriana Hori.

“É um sentimento 
de alegria no cora-
ção oferecer, neste 
início de governo, la-
zer para os mais de 
400 frequentadores 
do Centro de Convi-
vência do Idoso. Te-
nho certeza que va-
mos fazer o possível 
para que mais idosos 
saiam de suas casas 
para participar das 
atividades da Tercei-
ra Idade”, afi rma o 
prefeito José Carlos 
Hori.

“É com imenso pra-

zer que volto ao con-
vívio do Centro de 
Convivência do Ido-
so. Todas as ações e 
projetos desenvolvi-
dos a partir de agora 
serão realizados com 
muito amor e carinho 
para proporcionar 
momentos especiais 
aos nossos idosos. 
Só posso agradecer 
a acolhida que rece-
bemos nesta quinta-
feira”, declara a pri-
meira-dama Adriana 
Hori.

Lazer de qualidade 
– Além dos tradicio-
nais bailes, o Centro 
de Convivência do 
Idoso oferece acade-
mia gratuita, ativida-
des esportivas, arte-
sanato e recreação. 
Os interessados em 
participar do projeto 
podem ligar para (16) 
3203-6991.

Com muita alegria e descontração, Centro de Lazer Edson Martini recebeu excelente público na 
tarde da última quinta-feira (23)
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 01/2.017 - Locação de uma solução in-

formatizada de Gestão Pública, contemplando licenças de uso, serviços 

de implantação, treinamento para capacitação de pessoal técnico, con-

forme especifi cações constantes do edital e seus anexos.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câ-

mara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 11:30 

horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site www.camarajabo-

ticabal.sp.gov.br.

Data fi nal entrega dos envelopes: Dia 16/03/2017, até às 

13:30 horas.

Início da sessão: Dia 16/03/2017, às 14:00 horas, na Sala de 

Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 02/2.017 - Locação de uma solução infor-

matizada, contemplando licenças de uso para: (I) Portal da Transparên-

cia; (II) Serviço de Informação ao Cidadão Digital – e-Sic; (III) Controle 

de Processo; (IV) Website da Câmara Municipal; (V) Hospedagem e 

(VI) Processo Legislativo, serviços de implantação, treinamento para 

capacitação de pessoal técnico, estando inclusos os serviços de atuali-

zações durante a vigência do contrato, assim como o suporte técnico e 

a manutenção In Loco e/ou via telessuporte sem limite de horas ou cha-

mados, conforme especifi cações constantes do edital e seus anexos.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câ-

mara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 11:30 

horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site www.camarajabo-

ticabal.sp.gov.br.

Data fi nal entrega dos envelopes: Dia 21/03/2017, até às 

13:30 horas.

Início da sessão: Dia 21/03/2017, às 14:00 horas, na Sala de 

Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PORTARIA – Nº 18, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017 – CON-
CEDE, nos termos do artigo 74 da Lei 4.677, de 23 de abril de 2015, ao 

funcionário Efetivo deste Legislativo LUIZ GUSTAVO PEREZ FERREI-
RA, Função Gratifi cada de Nível 3.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 668, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 

Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câma-

ra Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 
20 de fevereiro de 2017, aprovou e nos termos 

do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 

de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Concede Diploma de Honra ao Mérito ao senhor 

João Alberto Carregari e dá outras providências.

Autoria: Wilsinho Locutor

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito ao senhor 

João Alberto Carregari.

Art. 2º A honraria de que trata o artigo 1º será entregue em Ses-

são Solene da Câmara Municipal de Jaboticabal em data designada 

pela presidência da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto-

Legislativo correrão por conta de verba própria consignada no orça-

mento vigente.

Art. 4º Este Decreto-Legislativo entrará em vigor na data da sua 

publicação.

Jaboticabal, 21 de fevereiro de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câma-

ra Municipal de Jaboticabal, aos 21 de fevereiro de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 03/2017) 

(Projeto de Decreto-Legislativo nº 01/2017) 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 669, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 

Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câma-

ra Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 
20 de fevereiro de 2017, aprovou e nos termos 

do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 

de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao Sr. 

Prof. Dr. Moacir Pazeto e dá outras providências.

Autoria: Pepa Servidone

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao 

Sr. Prof. Dr. Moacir Pazeto.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Sole-

ne na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo 

Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente De-

creto Legislativo correrão por conta de verba própria consignada em 

orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação.

Jaboticabal, 21 de fevereiro de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câma-

ra Municipal de Jaboticabal, aos 21 de fevereiro de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 05/2017) 

(Projeto de Decreto-Legislativo nº 02/2017) 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 670, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 

Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câma-

ra Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 
20 de fevereiro de 2017, aprovou e nos termos 

do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 

de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Denomina de “MIGUEL ANGELO GUILHERME 

OLIVEIRA” a Sala de Serviços Informatizados 

deste Poder Legislativo, e dá outras providências.

Autoria: Wilsinho Locutor

Art. 1º Fica denominada de “MIGUEL ANGELO GUILHERME 

OLIVEIRA” a Sala de Serviços Informatizados deste Poder Legislativo.

Art. 2º A Presidência deste Poder Legislativo deverá determinar a 

colocação de Placa alusiva à denominação de que trata o artigo anterior.

Art. 3º As despesas decorrentes da aprovação deste decreto 

legislativo correrão por conta de verba própria consignada no orçamen-

to vigente.

Art. 4º Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua 

publicação.

Jaboticabal, 21 de fevereiro de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câma-

ra Municipal de Jaboticabal, aos 21 de fevereiro de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 04/2017) 

(Projeto de Decreto-Legislativo nº 03/2017)

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 17, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 – RESOLVE de-

cretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal nos dias 

27 e 28 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval e 01 de mar-
ço de 2.017 quarta-feira de Cinzas. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA MESA – Nº 02, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 – APROVA 
o Projeto Político-Pedagógico da Escola do Legislativo para o ano de 

2.017.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na central 

da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram seu 

funcionamento prejudicado no dia 18/02/2017 das 13h11 às 21h15. Após o retorno da 

energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

EMPRESA CONTRATA:

Representante comercial no ramo de medicamento e perfumaria
CONTATO:

Telefone: (16) 39519150 ou 
e-mail: julio@mazadistribuidora.com.br

Futsal de Jaboticabal inicia preparação 
para a Taça EPTV com vitória

Na noite de quinta-feira 
(23), a equipe de futsal de 
Jaboticabal venceu Pra-
dópolis por 9 a 4, na casa 
do adversário. O amistoso 

faz parte da preparação 
para a Taça EPTV, que co-
meçará no dia 9 de março.

Os adversários da pri-
meira fase já estão defi -

nidos: Taquaral e Vista 
Alegre do Alto. A equipe 
jaboticabalense é coman-
dada pelo técnico Emano-
el Poto.

GAZETA ESPORTES

Savegnago reinaugura loja 4 em Sertãozinho

O Savegnago Supermerca-
dos irá reinaugurar no próxi-
mo dia 2 de março, às 9h, sua 
loja 4. Localizada no bairro 
Jardim Alvorada, em Sertão-
zinnho (SP), a unidade ganhou 
um novo projeto que trará ain-
da mais praticidade, conforto 

Totalmente 
reformulada, 
unidade passou 
por ampliação e 
trará ainda mais 
comodidade aos 
clientes

e comodidade ao consumidor. 
O evento será aberto para con-
vidados, imprensa e toda a po-
pulação.

A unidade, que possui es-
tacionamento próprio e mix 
variado de produtos, ganhou 
várias melhorias, entre elas 
novos checkouts, aumentan-
do o número para 13, e a am-
pliação da área de vendas para 
1145 m², aproximadamente. 
“A loja 4 é muito importante 
para nós. Como uma das pri-
meiras unidades, contribuiu 
para nossa história juntamen-
te com os nossos queridos 
clientes. O espaço está muito 
bonito, aconchegante e pro-

mete deixar todos ainda mais 
à vontade”, convida Chalim Sa-
vegnago, presidente-executivo 
da rede.

Atualmente, o Savegnago 
Supermercados conta com 37 
lojas distribuídas em 12 cida-
des, atendendo uma popula-
ção estimada de 2,5 milhões 
de pessoas, quatro postos de 
combustíveis e um centro de 
distribuição em Ribeirão Pre-
to. Com um faturamento de 
R$ 2,5 bilhões no ano passa-
do, é a 13ª maior rede do país, 
6ª do Estado de São Paulo e a 
primeira do interior paulista, 
segundo o ranking 2016 da 
Associação Brasileira de Super-
mercados (ABRAS).
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VENDE-SE
TRENZINHO DA ALEGRIA

Documentado/Recreativa
Contato Márcio:

(16) 3638-2627 - (16) 9.9122-9495
(16) 9.9181-5639

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Maquiagem... luxo para o carnaval 2017

Para arrasar na noite de 
carnaval a minha dica é 
abusar do brilho. O olhar do 
Carnaval 2017 está mágico, 
glamouroso e cheio de mui-
to poder.

Sabe aquela make artísti-
ca e incrível que todo mun-
do espera a oportunidade 
de fazer? O Carnaval está 
aí para deixar a criativida-
de livre e liberar qualquer 
ousadia em matéria de ma-
quiagem. Glitters, cristais e 
paetês são alguns dos aces-
sórios bem-vindos nessa 
época do ano.

Escolher o glitter é a 

parte mais divertida – vale 
qualquer cor. Comece a 
make pelos olhos e deixe a 
pele para fazer depois - as-
sim você evita borrar a ma-
quiagem quando for retirar 
o brilho que inevitavelmen-
te vai se espalhar pelo ros-
to. Para as partículas mais 
insistentes, um truque an-
tiguinho, mas que funciona 
é pressionar uma fi ta crepe 
sobre o rosto para deixar a 
cola adesiva levar tudo em-
bora.

Por cima da camada de 
sombra, aplique fi xado de 
sombra e logo, aplique o 
brilho com um cotonete ou 
com a ponta dos dedos até 
sentir que toda a área foi 
preenchida. Para um visual 
ainda mais glamouroso, o 
pó cintilante pode ser apli-
cado também no canto in-
terno dos olhos e na pálpe-
bra inferior.

Dicas:
Olhar mágico
Depois de traçar um be-

líssimo  delineador preto na 

EDITAL
3ª Vara da Comarca de Jaboticabal/SP Citação. 

Prazo 20 dias. Proc. 1002640-03.2016.8.26.0291. A 
Dra. Vivian Bastos Mutschaewski, Juiz de Direito da 
3ª Vara da Comarca de Jaboticabal/SP, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber aos condôminos Dolores Dias Me-
nezes e João de Oliveira Menezes, demais réus ausen-
tes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados 
que Luis Carlos Dias ajuizou Ação de Usucapião ob-
jetivando o imóvel descrito com área total de 8.0927 
alqueires ou 19.5844ha. dividido em duas glebas, sen-
do a Gleba “A” - Sitio Córrego do Mico, abrangendo 
uma área de 14,6193 há ou 6.0410 Alqueires e a Gleba 
“B” - Sitio Córrego do Mico, abrangendo uma área 
de 4,9651 há ou 2.0517 Alqueires, confrontando com 
quem de direito, imóvel objeto da Matricula 8.874 do 
CRI de Jaboticabal e cadastrado no INCRA sob nº 
512057003964-1 e Receita Federal 0772.908.5. Alega 
o requerente estar na posse do imóvel de forma mansa 
e pacífi ca, pelo prazo previsto em lei. Estando em ter-
mos, expede-se o edital para citação dos supracitados, 
para que, no prazo de 15 dias, a fl uir após os 20 supra, 
contestem o feito, sob pena de confi ssão e revelia, fi -
cando advertidos, nesta última hipótese, da nomeação 
de curador especial. Será o presente edital, afi xado e 
publicado na forma da Lei. Jaboticabal, 23.11.16.
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ANIVERSARIANTES
ASSEMBLEIA GERAL  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente Associação Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal – AREA, com sede 
à Avenida Carlos Berchieri nº 300, nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 
48.009.054/0001-44, Inscrição Estadual Isenta, no uso das atri-
buições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus asso-
ciados, no uso e gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se 
em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-
se na séde social, situada à Av. Carlos Berchieri n. 300 – Ja-
boticabal/SP, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, no dia 13 
de março de 2017 (segunda - feira); obedecendo aos seguintes 
horários e “quorum” para a sua instalação, sempre no mesmo 
local, cumprindo o que determina o Estatuto Social no pará-
grafo único do artigo 59, §1º: (01) em primeira convocação: às 
16:00 (dezesseis horas) horas, com a presença de, no mínimo,  
a maioria absoluta dos associados, ou (02) em segunda con-
vocação: às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos) horas, no 
mínimo, com 1/3 (um terço) dos associados. 03) em ambas as 
hipóteses de instalação, a Assembléia encerrar-se-á às 17:30 
(dezessete horas e trinta minutos) horas; para deliberar sobre 
os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

1. Revisão do Estatuto Social 

  Para as deliberações de alteração do Estatuto é exigi-
do o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia 
especialmente convocada para este fi m, não podendo ela de-
liberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos 
associados, ou com menos de um terço dos associados nas con-
vocações seguintes.

A minuta do projeto do novo Estatuto da Associação, o re-
sumo das alterações propostas e a relação de associados encon-
tram-se disponíveis aos interessados na Secretaria da AREA e 
podem ser solicitadas nas versões impressa e eletrônica.

 O presente edital está sendo publicado na imprensa 
local e afi xado no lugar de costume na sede social.

Jaboticabal, 25 de fevereiro de 2017.

PEDRO ALESSANDRO IUGHETTI
Presidente da Associação
Diretoria 2015/2016/2017

Associação Regional de 
Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia de Jaboticabal – AREA

pálpebra superior, aplique 
fi xador de sombra deline-

ando a parte inferior fora 
da linha d’agra e cubra este 
delineado com glitter furta-
cor. Vai fi car encantador.

Olhar poderoso
Agora para quem quer che-

gar parando tudo com o fa-
moso olhão preto, basta com-
plementá-lo com um mega 
cílios postiços e iluminar o 
canto interno dos olhos com 
glitter azul bem vivo.

Aposte!
Bom carnaval!!!
Agradecimento: Perfuma-

ria Beraldo

Futsal de Jaboticabal inicia preparação 

Taquaral e Vista 
A equipe 
é coman-

Emano-

ROGÉRIA PEDRO LOURENÇO, desejamos que to-
dos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus de-
sejos sejam alcançados. Feliz dia 27!

CACÁ NAKAGI, feliz aniversário! Que Deus te aben-
çoe e inunde a sua casa com felicidade e alegria. Para-
béns pelo dia 03/03!

RAFAEL TOFANI, Feliz Aniversário dia 01/03! Que 
sua vida seja recheada de bons e felizes momentos. Pa-
rabéns!

MOACYR CURTARELLI, todos os grandes desejos 
começam no coração. E de coração desejamos: Feliz 
Aniversário pelo dia 25!

ANDRÉ MARCOM, que este dia de festa e comemo-
ração seja repleto de diversão e alegria, assim como os 
dias que virão. Você é muito especial. Feliz aniversário 
pelo dia 27!

Parabéns FÁBIO PELLEGRINI... que o dia 27 seja 
recheado de boas surpresas e que Deus ilumine seus ca-
minhos. Feliz Aniversário!

DIA 28 DE FEVEREIRO ANI-
VERSARIA PAULO VANTINI, 
EMPRESÁRIO, PROFESSOR, 
TÉCNICO EM CONTABILIDA-
DE, MBA EM LOGÍSTICA PELA 
FAAP DE RIBEIRÃO PRETO  E 
SÓCIO PROPRIETÁRIO DO RO-
DO-JABOTI TRANSPORTES. RE-
CEBERÁ NESTA DATA, OS CUM-
PRIMENTOS DOS FAMILIARES, 
AMIGOS, FUNCIONÁRIOS DO 
RODO-JABOTI TRANSPORTES, 
ESPOSA DRA. ROSANGELA 
MARIA DE BIASI VANTINI E 
DOS FILHOS PAULO E DR. MA-
THEUS VANTINI.FELICIDADES 
POR MAIS ESTA DATA NATALÍ-
CIA.

Savegnago reinaugura loja 4 em Sertãozinho
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Hori busca recursos em Brasília e São Paulo

A agenda de José Car-
los Hori foi intensa na 
semana passada. O pre-
feito buscou, mais uma 
vez, verbas em Brasília 
e São Paulo para alavan-
car projetos em diversos 
setores, como educação, 
meio ambiente e trân-
sito. Hori participou de 
reuniões com deputa-
dos, vereadores, asses-
sores e representantes 
dos governos Federal e 
do Estado de São Paulo.

As audiências tiveram 
como objetivo recupe-
rar o prestígio político e 
abrir portas para a cida-
de. “Estamos buscando 
projetos ‘fora’ para con-
trapor a difi culdade fi -
nanceira local. Jabotica-
bal estava esquecida no 
cenário político e mui-
tos projetos deixaram 

Viagens abrem portas para conquistas e projetos futuros

Temos que 
compensar 
a queda na 
arrecadação com 
dinheiro vindo 
de fora

de chegar à população. 
Estamos retomando os 
contatos, reaproximan-
do de pessoas que po-
dem aprovar projetos 
para, em breve, trazer 
novas conquistas”, ex-
plica Hori.

Desta vez, o prefeito 
discutiu a criação de um 
ecoponto, cursos técni-

cos, a implantação de 
um triturador de galhos 
no aterro sanitário e um 
local para atendimento 
rápido no Departamen-
to Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran). 

“Temos que compen-
sar a queda na arre-
cadação com dinheiro 
vindo de fora. Na Secre-

taria de Meio Ambien-
te debatemos sobre 
avanços para o projeto 
Município Verde Azul; 
na ETEC, a possibili-
dade de instalar um 
polo em Jaboticabal e, 
no Detran, uma parce-
ria para implantar um 
‘poupatempo’ do depar-
tamento na cidade - já 

estamos trabalhando 
na busca por um galpão 
de, em média, 400 me-
tros quadrados”.

Asfalto e drenagem – 
No começo de feverei-
ro, Hori já havia viajado 
à Brasília. O prefeito foi 
aos ministérios da Edu-
cação, de Cidades e de 
Cultura e visitou depar-

tamentos federais em 
busca de verbas para 
recapeamento asfáltico, 
drenagem e canaliza-
ção de uma parte dos 
córregos Cerradinho e 
Jaboticabal; drenagem 
de alguns bairros da ci-
dade e projetos de tec-
nologia. “Neste momen-
to minha prioridade é 
reabastecer a farmácia, 
limpar a cidade e tapar 
buracos. A liberação de 
projetos e emendas é 
um processo mais de-
morado e, por isso, já 
estamos trabalhando 
para colher os frutos no 
2º semestre”, fi naliza o 
prefeito.

Saneamento bási-
co - Em reunião com o 
secretário Nacional de 
Saneamento Ambiental, 
Alceu Segamarchi Ju-
nior, em Brasília, Hori 
também mostrou a im-
portância de três pro-
jetos – perfuração de 
poços, de reservatórios 
e obras na ETA (Esta-
ção de Tratamento de 
Água), para solucionar 
problemas de abasteci-
mento de água.  

Laboratório volta a realizar exames em 
Jaboticabal

Os pacientes de Ja-
boticabal receberam 
mais uma boa notí-
cia. O Laboratório Mi-
crorregional voltou 
a atender, gratuita-
mente, toda a deman-
da de Jaboticabal e 
região. A Secretaria 
de Saúde já normali-
zou a realização de 
mais de 30 exames 
eletivos - muitos che-
garam a ficar parados 
por cerca de dois me-
ses. 

Exames de emer-
gências estavam sen-
do priorizados. “Ne-
gociamos e pagamos 
fornecedores para 

Rotina é retomada após pagamento aos fornecedores; 
foram negociados quase R$ 100 mil

retomar a rotina nor-

Negociamos 
e pagamos 
fornecedores 
para retomar a 
rotina normal
mal. Hoje todos os 
exames são realiza-
dos por uma equipe 
muito competente, 
reconhecida em toda 
região. Os exames da 
UPA, Unidade da Mu-
lher, Centro de Saú-
de, CIAFs e USF estão 
normalizados”, infor-
ma o prefeito, José 

Carlos Hori.
Jaboticabal realiza 

diversos exames hor-
monais e bioquímicos, 
gratuitamente, como 
hemogramas, hemato-
logia, bioquímica, pa-
rasitologia, microbio-
logia e sorologia para 
sífilis, hepatites, ti-
roide, HIV, colesterol, 
glicemia, citomegalo-
virose, toxoplasmose.

Anexo ao Centro de 
Saúde, o Laboratório 
de Jaboticabal é refe-
rência regional e aten-
de também cidades 
da região, entre elas: 
Sertãozinho, Guariba, 
Monte Alto, Pitanguei-

ras, Barrinha, Pradó-
polis, Dumont, Pontal, 
Guatapará. 

O prédio está locali-
zado na Avenida Gene-
ral Glicério, 823 – Cen-

tro. Mais informações 
pelo telefone: (16) 
3202-1343.

Dr. Matheus Vantini é aprovado no quadro da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil e assumirá também o escritório de advocacia da família 
Vantini Advogados (vantiniadvogados.com.br). Jovem de 30 anos, voa 
em busca de seus sonhos. Executivo de uma das melhores empresas 
de logística do Brasil - Grupo Rodo Jaboti, também está à frente de 
várias entidades e instituições, lutando por várias classes empresa-
riais e pela melhoria das comunidades onde atua, dentre elas: ACIA-
JA, SINDETRANS, COMJOVEM, ETC.


