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Jaboticabal volta a ser destaque nacional; cidade é a 
maior produtora de amendoim do Brasil 

Jaboticabal come-
çou 2017 com o pé 
direito e voltou a ser 
destaque no cená-
rio nacional. Em re-
portagem exibida na 
quinta-feira (16), no 
jornal Bom Dia São 
Paulo, da Rede Globo, 
o jornalista Rodrigo 
Bocardi mostrou um 
dos maiores orgulhos 
do jaboticabalense: 
o trabalho dos pro-
dutores rurais, em 

especial, da Coplana 
- Cooperativa Agroin-
dustrial.

Com lavouras gi-
gantescas, união dos 
agricultores e uma 
tecnologia de ponta, 
Jaboticabal acolhe a 
maior cooperativa de 
amendoim do Brasil e 
se consolida como lí-
der isolada na produ-
ção da leguminosa. 

Vídeo em comemoração aos 40 anos do jornal global ganhou 
repercussão nas redes sociais

Hori acompanha operação tapa-buraco 
A Secretaria de 

Obras e Serviços Pú-
blicos retomou a ope-
ração tapa-buraco 
com força total na úl-
tima quarta-feira (08). 
O prefeito José Carlos 
Hori acompanhou o 
início dos trabalhos, 
que seguem até o mês 
que vem. Cerca de 
40% das vias de Jabo-
ticabal já foram recu-

peradas. 
As equipes da Prefei-

tura trabalham desde 
os primeiros dias do 
ano para tapar os bu-
racos de todos os bair-
ros de Jaboticabal. “Es-
tamos com dezenas de 
funcionários na rua. 
Licitamos a compra de 
mais massa asfáltica 
no mês passado para 
terminar de tapar os 

Meta é concluir operação em 40 dias; iniciativa pertence ao projeto Cidade Linda é Cidade Limpa
buracos em cerca de 
40 dias. Nosso asfalto 
estava muito danifi ca-
do e, após essa força 
tarefa, vamos cuidar 
melhor da nossa ma-
lha, trazendo segu-
rança para motoristas 
e pedestres”, fi naliza 
Hori.

Hori busca projetos para saúde em Brasília

O prefeito de Jabo-
ticabal, José Carlos 
Hori, foi mais uma 
vez à Brasília buscar 
apoio do governo fe-
deral para alavancar 
projetos. O secretá-
rio de Gestão do Tra-
balho e da Educação 
na Saúde, do Ministé-
rio da Saúde, Rogério 
Luiz Zeraik Abdalla, 
recebeu o prefeito na 

Autoridades discutiram sobre ambulâncias, Mais Médicos, hemodiálise e Santa Casa

quarta-feira (15).
As autoridades dis-

cutiram os desafi os 
em gerir a saúde pú-
blica neste momento 
econômico delicado 
do Brasil. “Hoje nossa 
melhor opção é cor-
tar gastos públicos 
e buscar parcerias 
na iniciativa privada 
e no governo fede-
ral. Temos que dia-

logar, abrir portas, 
apresentar projetos 
e resgatar a credibili-
dade de Jaboticabal. 
É assim que vamos 
enfrentar, juntos, 
essa fase; estabilizar 
nossa economia para 
voltar a crescer”, re-
força Hori. 

Operação “Cidade Linda é Cidade Limpa” prossegue em Jaboticabal

A prefeitura conti-
nua trabalhando para 
deixar a cidade ainda 
mais limpa e organi-
zada. A operação “Ci-
dade Linda é Cidade 
Limpa” passa pelos 
bairros deixando tudo 
limpo e organizado. 
Os trabalhos são divi-
didos entre roçamen-

to de terrenos, limpe-
za fi na e recolhimento 
de entulhos.

Mais de 60 pessoas 
e 21 veículos, entre 
tratores, caminhões, 
carros de apoio, pá 
carregadeiras e cami-
nhões de lixo partici-
param da operação. 
“Era o maior compro-

misso que tinha com 
Jaboticabal neste pri-
meiro momento. Des-
de janeiro a limpeza 
da cidade é minha 
prioridade. Hoje Ja-
boticabal está muito 
mais limpa e o traba-
lho não pára. 

Em Jaboticabal o trabalho de limpeza não para! Equipes trabalham no roçamento de terrenos 
particulares, limpeza de vias públicas e roçamento de praças e áreas públicas

Escola do Legislativo promove palestra 
“Vício, Defeito e Pós-Venda no CDC”

A Escola do Legisla-
tivo, órgão da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal, promove na próxi-
ma terça-feira (21/03), 
às 20 horas, a palestra 
“Vício, Defeito e Pós-
Venda no Código de De-

fesa do Consumidor”, 
com Rodrigo Manolo. O 
evento, que abre as ati-
vidades da Escola do Le-
gislativo em 2017, será 
na Câmara Municipal 
(Rua Barão do Rio Bran-
co, 765) e é gratuito.

A palestra é voltada 
para microempreen-
dedores individuais, 
comerciantes, lojis-
tas, fornecedores e co-
munidade em geral, e 
abordará questões rela-
cionadas ao Direito do 

Consumidor, com foco 
no pós-venda. Afi nal, de 
quem é a responsabili-
dade por defeitos nos 
produtos ou serviços 
prestados...

Leia + Pág. 11



2 SÁBADO, 18 DE MARÇO 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
Prefeitura inicia construção de nova 

ponte rural na Graminha

A Prefeitura iniciou a 
construção de uma nova 
ponte rural na Graminha. 
Conhecida como “Ponte 
do Nico Rampazo”, o pro-
jeto prevê uma base sóli-
da de concreto e a utiliza-
ção de estrutura de aço. 

“O objetivo é aumentar 
a vida útil e garantir toda 
segurança que os mora-
dores da Graminha mere-
cem”, afi rma o secretário 
interino de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Am-
biente, José Carlos Abreu.

Além da construção, a 
prefeitura realizou melho-
rias nas estradas do Assen-
tamento Terra Rica e do 
Tijuco. “Vamos aproveitar 

o período de estiagem que 
se aproxima para intensi-
fi car as ações realizadas 
na zona rural. Jaboticabal 
conta com aproximada-
mente 350 quilômetros de 
estradas que precisam de 
manutenção. Com a aju-
da de parceiros queremos 
garantir qualidade e, prin-
cipalmente, o bom escoa-
mento da safra”, fi naliza 
Abreu.

CIPA prorroga período de inscrições

A Secretaria de Ad-
ministração informa 
que as inscrições 
para representan-
tes dos funcionários 
como membros da 
CIPA - Comissão In-
terna de Prevenção 
de Acidentes, foram 

prorrogadas até 27 
de março.

Os interessados 
podem se inscrever 
nos seguintes lo-
cais: Paço Municipal 
- Secretaria de Ad-
ministração; Setor 
de Nutrição Escolar 
“Mini Usina”, Centro 
Operacional Munici-
pal – COM, Secretaria 
Municipal de Saúde 
e Departamento de 
Medicina e Seguran-
ça do Trabalho.

De acordo com o 
secretário interino 

da pasta, Wellington 
de Caiado Castro, o 
objetivo principal é a 
prevenção de aciden-
tes e doenças decor-
rentes do trabalho. 
“É fundamental o pa-
pel da CIPA no dia a 
dia do funcionalismo 
público. Que os elei-
tos possam repre-
sentar muito bem a 
categoria”. 

A eleição será reali-
zada nos dias 3, 4, 5, 
6 e 7 de abril. Mais in-
formações pelo tele-
fone (16) 3202-9292.

Projeto Guri prorroga inscrições e tem mais 
de 30 vagas para novos alunos em Jaboticabal

O Projeto Guri – maior 
programa sociocultural 
brasileiro, mantido pela 
Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo – pror-
rogou as inscrições para 
novos alunos no polo Ja-
boticabal. Ao todo, ainda 
há 33 vagas para os cursos 
de instrumentos musicais, 
canto coral e iniciação mu-
sical (esse voltado para 
crianças de 6 a 8 anos), na 
cidade. Novos alunos têm 
até o dia 17 de março para 
realizar a inscrição.

Interessados devem ter 
de 6 a 18 anos incomple-
tos. Para efetuar a matrícu-
la é necessário comparecer 
diretamente ao polo em 
que deseja estudar, acom-
panhado pelo responsável, 
portando os seguintes do-
cumentos:

• Certidão de Nascimen-
to ou RG do aluno (original 
e cópia);

• Comprovante de matrí-
cula escolar e/ou declara-
ção de frequência escolar;

• RG do responsável (ori-
ginal e cópia);

• Apresentação do com-
provante de endereço para 
consulta.

Não é preciso ter conhe-
cimento prévio de música, 
nem possuir instrumento 
ou realizar testes seletivos. 
O início das aulas ocorre 
de acordo com a data de 
matrícula de cada aluno.

Polo Jaboticabal
Vagas: 33
Telefone: (16) 3202-9161

Funcionamento do polo: 
terças e quintas-feiras, das 
8h às 11h e das 13h30 às 
18h

Endereço do polo: R. Mi-
zael De Campos, 202, Cen-
tro. CEP: 14870-110

Prazo para se inscrever: 
até o dia 17 de março

Para obter mais informa-
ções sobre os cursos ofe-
recidos no polo da cidade 
de interesse, basta acessar 
www.projetoguri.org.br/
matriculas.

Patrocinadores e apoia-
dores do Projeto Guri – Ami-
gos do Guri: Instituto CCR 
por meio da CCR AutoBAn 
e CCR SPVias, SABESP, SKY, 
CTG, SEM, Microsoft, Usi-
na Colorado,  Caterpillar, 
Supermercados Tauste, Ca-
puani, Grupo BB e Mapfre, 
Pinheiro Neto,  WestRock, 
VALGROUP, Banco Votoran-
tim, Mercedes Benz, Catho, 
Hasbro, Cipatex, PPE Fios, 
Grupo Maringá, Raízen, 
Castelo Alimentos, Arteris, 
Cremer e ACIF.

Sobre o Projeto Guri
Mantido pela Secretaria 

da Cultura do Estado de 
São Paulo, o Projeto Guri 
é o maior programa socio-
cultural brasileiro e ofe-
rece cursos de iniciação 
musical, luteria, canto co-
ral, tecnologia em música, 
instrumentos de cordas 
dedilhadas, cordas friccio-
nadas, sopros, teclados e 
percussão, para crianças, 
adolescentes e jovens en-
tre 6 e 18 anos incompletos 

(até 21 anos, na Fundação 
CASA).  Desde sua criação, 
em 1995, o Projeto já aten-
deu cerca de 600 mil crian-
ças e jovens; em média 52 
mil alunos por ano. A Ami-
gos do Guri faz a gestão do 
Projeto desde 2005; a par-
tir de 2009, a gestão dos 
polos é compartilhada por 
duas organizações sociais. 
Atualmente, o Projeto Guri 
conta com mais de 380 polo 
de ensino, distribuídos por 
quase 300 municípios do 
Estado de São Paulo.

Sobre a Amigos do Guri
A Amigos do Guri é a 

organização social de 
cultura que hoje ad-
ministra a maioria dos 
polos do Projeto Guri – 
quase 340 polos, locali-
zados no litoral, interior 
e Fundação CASA.  Além 
do Governo de São Pau-
lo – idealizador do pro-
jeto –, a Amigos do Guri 
conta com o apoio de 
prefeituras, organiza-
ções sociais, empresas 
e pessoas físicas. Insti-
tuições interessadas em 
colaborar com a Amigos 
do Guri, contribuindo 
para o desenvolvimen-
to integral de crianças e 
adolescentes, têm incen-
tivo fiscal da Lei Rouanet 
e do Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente 
(FUMCAD). Pessoas físi-
cas também podem aju-
dar. Saiba como contri-
buir: www.projetoguri.
org.br/faca-sua-doacao.

Funcionários 
Públicos 
interessados 
têm até 27 de 
março

Quali! cação: começam aulas dos 
cursos nos CRAS

A qualifi cação é essen-
cial para garantir uma 
fonte de renda extra para 
as famílias. Os CRAS de 
Jaboticabal, desde o iní-
cio de janeiro, oferece-
ram uma série de cursos 
profi ssionalizantes para 
os interessados. As aulas 
começaram com turmas 
cheias.

“Ajudar as famílias que 
passam por difi culdades é 
importante, mas não po-
demos esquecer de ofere-
cer qualifi cação de quali-
dade. Em poucos dias, as 

vagas foram preenchidas 
e, agora, as turmas co-
meçam a aprender os te-
mas propostos”, afi rma a 
secretária interina de As-
sistência Social, Elivaine 
Almeida.

Qualifi cação - São ofere-

cidos cursos de culinária, 
cabeleireiro, panifi cação, 
artesanato, manicure, re-
aproveitamento de ali-
mentos e dieta alimentar, 
panifi cação e culinária, 
bordado, manicure e pin-
tura.

Ponte tem base de 
concreto e estrutura 
de aço

Após períodos de 
inscrições, aulas 
começam com 
turmas cheias

Trabalho com crianças e adolescentes de 
Jaboticabal é exemplo para Guatemala

Na última quinta-feira 
(09), representantes da 
Rede Social de Proteção 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Jabo-
ticabal se apresentaram 
no “On Job Training de 
Polícia Comunitária”, em 
São Paulo, mostrando o 
exemplo bem-sucedido 

de Jaboticabal para Polí-
cia Nacional Civil da Gua-
temala.

As ações realizadas 
pela Rede Social de Pro-
teção em Jaboticabal são 
positivas e consistentes. 
Os encontros mensais e a 
preocupação com o bem-
estar dos assistidos fo-
ram destacados para os 
policiais da Guatemala. 
“Esperamos que a troca 
de experiências seja im-
portante e colabore com 
as ações preventivas re-

alizadas naquele país”, 
afi rma a representante do 
Conselho Tutelar de Jabo-
ticabal, Luciene Borges. 

Relatos sobre a ativa-
ção da rede Social em 
Jaboticabal, que ocorreu 
em 2010, os desafi os para 
mantê-la atuante e sobre 
as conquistas foram os 
principais pontos aborda-
dos. “Todos foram muito 
receptivos e acolheram as 
ideias implementadas em 
nosso município”, fi nali-
za Luciene.

Apresentação 
aconteceu para 
policiais da 
Guatemala

Frente de Trabalho: palestra incentiva 
bem-estar e a autoestima

Ministrada pela psicó-
loga Janaina Beraldo e Ju-
liana Almeida, orientado-
ra social, a palestra teve 
como objetivo despertar 

os participantes para fato-
res importantes do dia a 
dia no trabalho, entre eles 
o bem-estar e a autoesti-
ma.  

“O trabalho não é só 
importante pela remu-
neração, mas também 
infl uencia em vários as-
pectos psicossociais. O 
desenvolvimento pessoal, 
a autoestima e a autorre-
alização são fundamen-
tais e ajudam a construir 
uma identidade”, disse a 
psicóloga. Para Juliana, 
outro fator positivo e que 
deve ser estimulado é a 
interação em grupo. “A 
convivência grupal tam-
bém é muito importante 

para incentivar um maior 
bem-estar para todos. A 
troca de experiências aju-
da a evoluir”, completou a 
orientadora social.

A secretária interina 
de Assistência Social, Eli-
vaine Almeida, destaca a 
importância das palestras 
realizadas todos os me-
ses para os participantes 
da Frente de Trabalho. “A 
vida profi ssional de cada 
um não se resume ape-
nas a esses seis meses de 
contrato, mas a um longo 
percurso que ainda exis-
te pela frente. Buscamos 
contribuir com a melhora 
de vida dessas pessoas”, 
disse Elivaine.

A importância do 
trabalho e suas 
interfaces foi 
tema de palestra 
realizada na manhã 
de sexta-feira (17), 
no Centro de Lazer 
Edson Martini. O 
evento foi voltado 
para os integrantes 
do programa Frente 
de Trabalho.
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CIPA prorroga período de inscrições
da pasta, Wellington 
de Caiado Castro, o 
objetivo principal é a 
prevenção de aciden-
tes e doenças decor-
rentes do trabalho. 
“É fundamental o pa-
pel da CIPA no dia a 
dia do funcionalismo 
público. Que os elei-
tos possam repre-
sentar muito bem a 

A eleição será reali-
5, 

6 e 7 de abril. Mais in-
tele-

fone (16) 3202-9292.

VOLTAMOS AO CORPO, REENCARNAMOS

busca da EVOLUÇÃO. A cul-
tura adquirida, os conheci-
mentos somados, trazem 
condições  para um cresci-
mento espiritual, cada vez 
maior, para abrirmos novos 
caminhos iluminados. O en-
trosamento dentro da família 
traz união, paz e prosperida-
de, buscando sempre o amor 
e a felicidade. Tudo na vida 
requer transformações, mu-
danças de vida, alterações  
no modo de agirmos, pensar-
mos na conquista de novos 
caminhos  que se abrem para 
encontrarmos  a meta de so-
nhos, que um dia poderá  ser 
realidade.                  

Vivemos cultivando os 
meios para chegarmos aos 
fi ns. A reforma  íntima  num 
processo de desenvolvimen-
to gradativo com altos e bai-
xos, a curto e a longo prazo, 
numa etapa  com restrições 
ao cumprimento dos deveres 
para exigirmos os direitos                     

Os acontecimentos  de 

A reencarnação é a volta 
do espírito ao corpo. O pro-
gresso nasce com o tempo. 
As vidas continuam pela 
eternidade. Somos produtos 
de DEUS. Vivemos  em famí-
lia unidos em busca de paz e 
felicidade, à custa de muito 
trabalho e de esforço simul-
tâneo, onde a humildade tem 
que existir para que alcance-
mos  êxito em nossas  reali-
zações       

A cada um será dado se-
gundo suas obras. Somos  
eternos trabalhadores em 

hoje, as dores e sofrimen-
tos, muitas das vezes são 
vindas de ontem, dentro da 
lei de causa e efeito (KARMA) 
coletivo e individual, onde 
passamos hoje por provas e 
expiações, em efeito de res-
gate, pagamento de dívidas 
acumulados no tempo, em 
um passado que se foi.

 DEUS é justo em relação 
aos homens, na continuida-
de das vidas sucessivas, co-
locando nós em provas, para 
alcançarmos a evolução.                              

A evolução é  crescimento 
espiritual. As vidas sucessi-
vas caminham pelos mundos, 
de acordo com a necessidade 
e um desejo de progredirmos 
rumo a um fi m, para  poder-
mos, dentro da cultura e dos  
conhecimentos adquiridos,  
chegarmos à  eterna sabedo-
ria. 

O desenvolvimento é real 
e poderoso, que brilha nas 
caminhadas pelos mundos 
em transição, recebendo  es-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

tímulos e acertos  vindos da 
espiritualidade maior e do 
plano superior.        

O crescimento é continuo 
e duradouro, onde somamos 
condições  e oportunidades 
de vencermos a ignorância, 
as trevas e o mundo negativo 
do ódio, que precisa ser ven-
cido pelo amor e o perdão.                             

Na  reencarnação do espí-
rito, voltamos ao corpo para  
continuarmos a viver num 
mundo de prosperidade, de 
acordo com o crescimento 
espiritual, tornando-se uma 
realidade, quando acreditar-
mos que ela existe e que a 
morte aparece no decorrer 
do tempo, natural de mudan-
ça, onde os espíritos se sepa-
ram do corpo vencido pelo 
tempo e desgastado, a conti-
nuar a viver num plano  de 
desencarneo, mas sobrevi-
vem, para continuar nova ca-
minhada, através dos tempos                           

Tudo na vida são eternos 
elos de luz com o criador que 

“Nunca antes na história...”

DESARMAMENTO E MASSACRE DA POPULAÇÃO CIVIL

Uma queda de 3,6% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
de 2016 foi anunciada pelo 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a e Estatística (IBGE). 
Desde o início da atual re-
cessão, em 2014, o PIB já 
caiu 9% - demonstrando 
os refl exos do desgoverno 
que desmontou a econo-
mia brasileira nos últimos 
anos em nome de um pro-
jeto falho de poder que se 

O mundo do crime de-
clarou guerra ao mundo do 
trabalho. Nós produzimos e 
eles tomam nosso ganho - o 
dinheiro do bolso, o auto-
móvel, a carga do caminhão, 
o gado no pasto. Guerra na 
cidade e no campo.  Guerra 
sem dia ou hora de armis-
tício. Não se trava contra o 
Estado de Direito, que ban-
dido não é doido. Em muitos 
casos, formam um estado 
dito paralelo, mas não an-
dam por aí atirando contra 
quartéis, porque sabem que 
lá dentro há bala e, de lá, 
vem bala. Não, eles querem 
o trabalhador da parada de 
ônibus, descendo do carro, 
entrando em casa, saindo do 
banco. E, não raro, tomam-
lhe a vida.

É uma guerra desigual, as-
simétrica. Enquanto o mun-

pital fi xo - medida do que 
se investe em máquinas, 
equipamentos, construção 
e pesquisa - em 2016 le-
vou a taxa de investimento 
da economia brasileira a 
fechar o ano em 16,4% do 
PIB, o nível mais baixo da 
série iniciada em 1995. Em 
2013, era de 20,9% do PIB.

Esta queda de quase 30% 
do investimento entre o 
terceiro trimestre de 2013 
(R$ 357 bilhões) e o últi-
mo trimestre de 2016 (R$ 
255 bilhões) não chega a 
ser uma surpresa. É a re-
ação natural de empresas 
em face de um aumento 
considerável do custo de 
seu capital, das incertezas 
políticas, da insegurança 
regulatória. O Brasil fi cou 
caro antes de se tornar 
rico.

Nestes 10 meses pós-im-
peachment em que mudan-
ças tímidas ocorreram, já 

do não consegue defender o 
mundo do trabalho.

Em tais condições, quan-
do um lado está armado e o 
outro indefeso, toda guerra 
vira massacre. É como ata-
que de força armada hostil 
contra população civil de-
sarmada. Deu para perceber 
a semelhança com as ações 
do Estado Islâmico? Temos a 
mesma coisa aqui, de modo 
fragmentado, mas tão ou 
mais letal, com 60 mil homi-
cídios anuais e um número 
várias vezes milionário de 
“expropriações” ou butins 
levados a cabo, todo ano, 
pelas forças vitoriosas do 
mundo do crime. 

Se você reclamar, se co-
brar o direito ao uso e porte 
de armas,  imediatamente se 
insurgirão as falanges opini-
áticas da esquerda, acusan-

preservou, rompeu o equi-
líbrio fi scal e introduziu ar-
tifi cialismos que custaram 
muito.

9% é também o tamanho 
da redução da renda média 
do brasileiro, um índice re-
gistrado em menor tempo, 
somente entre 2015 e 2016. 
Nunca os brasileiros empo-
breceram tanto em apenas 
um só biênio. Some-se o 
fato de que o desemprego, 
hoje, já atinge 12,9 milhões 
de pessoas.

É um quadro triste, de-
sastroso, que pode ser cha-
mado de “grande recessão”, 
e que precisa ser lembrado 
com insistência para que 
ninguém se esqueça do 
mal que o governo petis-
ta infl igiu o país. Tragédia 
provocada pela miríade de 
equívocos da política eco-
nômica do governo Dilma 
Rousseff  (2011-2016).

A formação bruta de ca-

do do crime tem armas, o 
pessoal do trabalho árduo 
não dispõe de meios de de-
fesa. Na tese ofi cial, esse 
seria encargo prioritário do 
Estado, mas ele, há muito 
tempo, jogou no tablado a 
toalha e a própria vergonha 
diante de sua impotência. O 
mesmo Estado, que tornou 
impeditiva a posse e o por-
te de armas pelos cidadãos, 
apresenta-se à sociedade 
como um impotente, “mãos 
amarradas” pelas próprias 
leis, decisões judiciais, ca-
rência de recursos humanos 
e materiais.  Vendo e ou-
vindo o Estado, dá vontade 
de parafrasear João Bosco 
e cantarolar: “Tá lá o Esta-
do estendido no chão... Em 
vez de reza uma praga de 
alguém”. Estatisticamente 
está comprovado: esse Esta-

houve um gradual aumento 
da confi ança de investido-
res e consumidores em um 
País que demonstra come-
çar a punir a corrupção. 

Resultado de uma cartei-
ra teórica de ativos, onde 
o cenário político infl ui di-
retamente, o Índice Boves-
pa (Ibovespa) subiu 21,5%. 
Outro índice que melho-
rou com o afastamento da 
ex-presidente foi o Risco 
Brasil, que caiu 16,5% e 
demonstra uma maior con-
fi ança dos investidores em 
uma recuperação da ativi-
dade econômica brasileira. 
Já o dólar caiu 9,3% e che-
gou ao patamar ideal para a 
Balança Comercial de pou-
co mais de R$ 3.

Os supermercados bra-
sileiros também começam 
a respirar, sinalizando um 
aumento no consumo da 
família brasileira. Entre de-
zembro de 2016 e janeiro 

do-o de ser um sanguinário 
irresponsável, militante pró 
bancada da bala, uma espé-
cie de Comando Vermelho 
com sinal trocado. O mas-
sacre das vítimas, a impos-
sibilidade prática de pro-
moverem a própria defesa, 
deveria ser objeto de escân-
dalo como escandalizam as 
ações do ISIS. Mas aqui é o 
Brasil e estamos habituados 
aos necrológios da socieda-
de nas páginas policiais.

Como escrevi outro dia, 
ao direito natural da pessoa 
humana à própria vida cor-
responde o direito de defen-
dê-la. A proibição do Estado 
retira-lhe a efetividade, mas 
por ser ele natural, ele está 
ali, inerente à condição hu-
mana. É direito recusado, 
mas persiste sendo da pes-
soa. Se a legislação me per-

deste ano, a alta das vendas 
foi de 3,8%. A recuperação 
é lenta – e neste ritmo deve 
continuar -, porém real. Já 
chegamos ao fi m do túnel e 
agora nos preparamos para 
sair dele ainda mais fortes.

Para superar essa reces-
são, o presidente Michel Te-
mer precisa levar adiante, 
reformas estruturais como 
a da Previdência. A aprova-
ção do teto para gastos pú-
blicos foi um bom começo, 
e demonstrou que o Gover-
no Federal tem compromis-
so com o equilíbrio fi scal. 
Isso é essencial para a con-
fi ança dos investidores, 
que podem se animar com 
um plano de concessões e 
privatizações mais claro 
e dinâmico, que gere divi-
dendos ao Brasil e que seja 
atrativo. É preciso mostrar 
que o Brasil é sério, que os 
recentes fatos da política 

mitisse ter e portar armas, 
eu até poderia, livremente, 
renunciar a isso.  Mas não 
digo o mesmo do dever de 
proteger a vida dos meus fa-
miliares! Eu, ao menos, não 
sinto que possa dele abrir 
mão. É um dever moral, que 
considero inerente à condi-
ção de homem de família, 
com mulher e fi lhos sob seu 
zelo.

Por isso, em nome dis-
so, mais e mais persistente 
deve ser o clamor nacional 
por um novo estatuto sobre 
a matéria. Danem-se as car-
pideiras de bandidos, os ad-
versários de toda repressão 
sobre as práticas criminosas 
e as atitudes suspeitas, os 
sócios do clube da maconha 
e otras cositas mas; danem-
se  os eternos fi scais da polí-
cia, os censores das opiniões 

PRESENÇA!

Como é bom receber a 
presença de uma pessoa es-
pecial! Isso nos deixa muito 
feliz, e queremos agradá-la 
em tudo, para que se sinta 
em casa e bem confortável. 
Principalmente quando che-

outras palavras se você cair 
Eu te seguro), hoje Me con-
vém pousar em sua casa. 
Ele não perdeu tempo, des-
ceu imediatamente e foi ao 
encontro de Jesus, feliz da 
vida. Jesus entrou na casa de 
Zaqueu. Que presença pode-
rosa e que honra receber o 
fi lho do Criador dos céus e 
da terra. Zaqueu não sabia o 
que fazer com Ele, procurou 
trata Lo da melhor maneira 
possível, porque tinha uma 
visita muito Especial na sua 
casa. O que você faria se re-
cebesse está visita? Qual se-
ria a sua reação? Zaqueu só 
queria vê-lo, mas Jesus tinha 

ga de surpresa, o coração se 
alegra tanto que nem sabe-
mos o que fazer. Foi assim 
que aconteceu com Zaqueu, 
o cobrador de impostos. Ele 
desejou ver Jesus e não con-
seguia por causa da multi-
dão, porque era de pequena 
estatura, então subiu numa 
fi gueira brava para O ver, 
quando Ele passasse. O cora-
ção de Zaqueu estava trans-
bordando de felicidade, ele 
estava determinado e nada 
poderia detê-lo. Quando já 
estava em cima da fi gueira, 
Jesus ia passando, parou e 
olhou para cima e disse: Za-
queu desce depressa, (em 

muito mais para oferecer do 
ele poderia imaginar. Zaqueu 
fi cou admirado como Jesus 
era Perfeito, Santo e puro de 
coração. Aquela visita trans-
formou sua vida e mudou o 
seu coração, ao refl etir em to-
dos os caminhos errados que 
ele havia pegado, e como ele 
tratava as pessoas. Zaqueu 
não aguentando mais olhar 
para aquele homem meigo 
e cheio de amor, para com 
todos. Zaqueu se levantou 
e todos fi caram olhando 
para ele e dizendo: o que 
está acontecendo? Será que 
ele não está gostando de 
alguma coisa? Zaqueu dis-

se: Meu Senhor, eis que eu 
dou aos pobres, metade dos 
meus bens; e, se em algu-
ma coisa tenho defraudado 
alguém, o restituo quadru-
plicado. Jesus fi cou mara-
vilhado e disse: Hoje veio 
salvação para esta casa. 
Zaqueu não só recebeu Je-
sus na casa dele, mas tam-
bém no seu coração. Que 
dia lindo foi para ele, ter a 
presença do Senhor. Quan-
do você tem a presença do 
Senhor na sua casa e na sua 
vida, tudo muda e todos à 
sua volta se alegram. Você 
nunca mais será o mesmo. 
Faça como Zaqueu, deixe Je-

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

sus entrar em seu coração e 
você fi cará surpreso o que 
Ele poderá fazer em você e 
através de você. Você será 
tão abençoado, que todos 
vão querer conhecer Jesus 
e servi-Lo com um coração 
inteiro. Eis que estou à por-
ta e bato, se alguém abrir 
a porta, Jesus entrará e 
fará alí morada. (Leia Lucas 
19). Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com 

foram episódicos, não são 
praxe.

Quando um governo per-
de a mão na condução eco-
nômica, praticando preços 
artifi ciais, taxas irreais e 
intervenções malfadadas 
no câmbio e nos juros, é 
a população que sofre. É a 
família que vê sua alimen-
tação mudar conforme os 
preços das prateleiras. Vê 
seu orçamento fi car aper-
tado a cada nova conta de 
luz.

Mas este conjunto de 
difi culdades tem agora re-
velado a outra face, a da 
oportunidade! Um povo 
trabalhador, empresário 
criativos, vontade de reto-
mar atividades, necessida-
de de voltar a crescer.

Que a lição da recessão 
redefi na parâmetros e pro-
cedimentos e ainda a luz 
da retomada econômica.

alheias, os esquerdinhas mi-
litantes de todas as causas 
erradas. Quem assina este 
artigo é pacífi co mas não é 
pacifi sta, não está a soldo de 
nenhuma indústria de arma, 
não é homicida em potencial 
e está indignado, sim, com o 
que fi zeram do Brasil.

N.A. - No próximo domin-
go, dia 19/03, às 15 horas, 
no Parcão, em Porto Alegre, 
ato pelo Direito de Defesa.

Projeto Guri prorroga inscrições e tem mais 
de 30 vagas para novos alunos em Jaboticabal

Fundação 
 Desde sua criação, 

o Projeto já aten-
crian-

e jovens; em média 52 
A Ami-

a gestão do 
a par-

a gestão dos 
é compartilhada por 

sociais. 
o Projeto Guri 

polo 
por 
do 

Sobre a Amigos do Guri
A Amigos do Guri é a 

organização social de 
cultura que hoje ad-
ministra a maioria dos 
polos do Projeto Guri – 
quase 340 polos, locali-
zados no litoral, interior 
e Fundação CASA.  Além 
do Governo de São Pau-
lo – idealizador do pro-
jeto –, a Amigos do Guri 
conta com o apoio de 
prefeituras, organiza-
ções sociais, empresas 
e pessoas físicas. Insti-
tuições interessadas em 
colaborar com a Amigos 
do Guri, contribuindo 
para o desenvolvimen-
to integral de crianças e 
adolescentes, têm incen-
tivo fiscal da Lei Rouanet 
e do Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente 
(FUMCAD). Pessoas físi-
cas também podem aju-
dar. Saiba como contri-
buir: www.projetoguri.
org.br/faca-sua-doacao.

 PROFESSOR BENÊ

COMEMORAÇÃO - DIA DA MULHER

Consciência essa 
que é um eco da ordem 
divina:¨CRESCEI E MULTI-
PLICAI-VOS¨.

Não se trata de um deva-
neio piegas, fútil. É o eco do 

projeto divino.
A ¨Campanha da Frater-

nidade - 2017¨ instaurada 
pela Igreja Católica e com-
partilhada por todos que se 
conscientizam ¨irmãos¨e 
patriotas, lutadores por 
uma ¨terra¨ efetivamente 
sadia.

Sonho nenhum por aplau-
sos, mas exuberante de 
energia e consciência do 
que seja ¨bem comum¨, 
quando se fala da ¨natu-
reza fonte e sustento da 
vida¨. Patriotismo não está 
vinculado a ¨face book¨, ¨ 

whatsapp¨e outras redes de 
comunicação¨.

É um eco gritante gerado 
pelo vigor da responsabili-
dade universal e individual 
de uma pátria saudável em 
plenitude.

Silêncio é bom, mas 
o ¨clamor patriótico e 
fraterno¨é luz  e conscien-
tização de todos.

Racionalidade é autono-
mia que dignifi ca, fortalece 
e garante continuidade da 
energia criativa do Criador.

A ¨terra¨ nos foi confi a-
da para tratá-la a fi m de que 

seja alicerce da vida plena.
O egoísmo gera ações 

desmedidas e prejudiciais 
para a comunidade.

Doenças e aniquilamen-
tos precoces, são causados 
pelo egoismo. É verdade 
que não vivemos a ¨cidade 
perpétua¨, mas temos um 
destino: ¨exaurir o vigor de 
um viver terreno¨ em pleni-
tude.

Sonhar, zelar, viver é um 
destino traçado pelo CRIA-
DOR: ¨CRESCEI E DESEN-
VOLVEI- VOS É LEI VIGENTE 
DESDE O ÚTERO MATERNO¨!

é DEUS, nos colocando num 
mundo de esperanças na dá-
diva  do amor. 

A fé e a caridade como 
escada, onde subimos os 

degraus gradativos, até che-
garmos à felicidade, que são 
tesouros criados para ven-
cermos o mundo da ignorân-
cia.

É preciso que cada um de 
nós volte para o Pai, assim 
como o fi lho pródigo, mesmo 
que tenhamos perdido tudo. 
Para Deus não há caso sem 
solução, não há casos perdi-
dos. Olhando para Maria Ma-
dalena, Jairo e Mateus, perce-
bemos que para o Senhor não 
há casos impossíveis. Aquele 
homem que estava paralisa-
do (cf. Lucas 5,18-19) não ti-
nha mais como ir sozinho até 
o Senhor, tal era a situação 
em que estava. Foram seus 
amigos que o colocaram na 
maca e o levaram para Jesus. 
Tiveram um grande traba-
lho, porque não conseguiam 
entrar; até que, fi nalmente, 
conseguiram levá-lo à pre-

 Monsenhor Jonas Abib

Deus pode restaurar a minha família?

Assim como a volta 
do � lho pródigo, 
o Senhor quer 
restaurar a nossa 
família

sença do Mestre. Assim tam-
bém nós precisamos fazer. 
Não podemos parar de traba-
lhar enquanto não conseguir-
mos levar todas as pessoas a 
Jesus. Ao ver aquele homem 
paralítico, Cristo percebeu 
que sua maior necessidade 
era o perdão de seus peca-
dos, por isso lhe disse: “Teus 
pecados te são perdoados 
(Lucas 5,19b). A maior ne-
cessidade dos nossos é essa 
também. Eles estão nessa 
situação, porque foram para 
longe de Deus e acabaram no 
pecado, como o fi lho pródigo 
e como aquele homem parali-
sado. O pecado vai entrevan-
do na pessoa de tal maneira, 
que se torna inútil qualquer 
socorro humano. É preciso o 
socorro divino. Com Deus fa-
remos proezas, realizaremos 
maravilhas. Por isso, faça a 
sua parte: lute, ore, interce-
da, jejue, sacrifi que-se, fale, 
exorte. Faça tudo o que esti-
ver ao seu alcance. Chegará 
a hora em que cada pessoa 
da sua família haverá de se 
decidir e voltar para a casa 
do Pai. E quando isso acon-
tecer, o Senhor mesmo dirá: 
”Meu fi lho, tem confi ança! Os 
teus pecados te são perdoa-
dos”. Depois, Ele cuidará do 
restante: curando a paralisia, 
dando roupas novas, sandá-
lias e anel novo de fi liação 
(cf. “A parábola do fi lho pró-
digo” (Lucas 15,11-32).Seu 
irmão,

alizadas naquele país”, 
afi rma a representante do 
Conselho Tutelar de Jabo-

Relatos sobre a ativa-
ção da rede Social em 
Jaboticabal, que ocorreu 
em 2010, os desafi os para 
mantê-la atuante e sobre 
as conquistas foram os 
principais pontos aborda-
dos. “Todos foram muito 
receptivos e acolheram as 
ideias implementadas em 
nosso município”, fi nali-
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Centenas de mulheres aproveitaram o domingo para cortar 
cabelo, fazer as unhas, maquiagem e ainda acompanhar 

apresentações culturais
A Prefeitura de Ja-

boticabal fechou 
com chave de ouro 
as comemorações 
em torno do Dia In-
ternacional da Mu-
lher. Em parceria 
com o Fundo Social 

de Solidariedade e 
Delegacia de Defesa 
da Mulher, a sema-
na contou com uma 
vasta programação 
com opções de lazer, 
saúde e a realização 
de debates sobre a 

data.
No domingo, cen-

tenas de mulheres 
aproveitaram o dia 
para usufruir dos 
serviços oferecidos 
no Centro de Lazer 
Edson Martini. As 
presentes puderam 
cortar o cabelo, fazer 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelhas 
e ainda aproveitar 
para aferir a pres-
são, verifi car a glice-
mia com boa música 
e várias opções de 
lazer.

Entidades como 
a Ordem de Advo-
gados do Brasil e 
PROCON também le-
varam informações 
e responderam os 
questionamentos do 
público. “Logo pela 
manhã o Coral Art-
Melodia começou o 
dia animando os fre-
quentadores da Feira 
Livre. Logo após as 
mulheres aproveita-
ram o dia especial. 

Essa é uma simples 
homenagem a todas 
guerreiras que dia-
riamente lutam pelo 
bem-estar de suas 
famílias”, afi rma o 
prefeito José Carlos 
Hori.

Presente no even-
to, a primeira-dama, 
Adriana Hori, res-
salta a importância 
da comemoração e 
agradece aos par-
ceiros. “A parceria 
entre DDM e Fundo 
Social, desde o iní-

cio, garantiu a reali-
zação desse evento. 
Fico muito satisfei-
ta em ver o número 
de participantes e, 
principalmente, os 
parceiros que des-
tinam um pouco de 
seu tempo para o 
bem de nossas mu-
lheres”.

A titular da Dele-
gacia de Defesa da 
Mulher, Drª Andréa 
Cristiane Fogaça 
de Souza Noguei-
ra, agradece todos 

os profi ssionais que 
participaram do 
evento. “Mais uma 
vez preciso agrade-
cer aos profi ssionais 
que deixaram nossas 
mulheres muito mais 
bonitas neste domin-
go. Também ressalta 
a importância das 
equipes de saúde 
que fi caram respon-
sáveis pelo acompa-
nhamento de quem 
passou pelo Centro 
de Lazer Edson Mar-
tini”.
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Senac Jaboticabal realiza atividades 
especiais no mês da mulher

O mês de março é refe-
rência para celebração da 
mulher e o Senac Jaboti-
cabal aproveitou o perí-
odo para promover uma 
série de atividades para o 
público. 

Segundo Darlan Rocha, 
gerente do Senac Jaboti-
cabal, “é importante par-
ticipar de ações sociais 
com a comunidade, e mais 
essencial ainda é discutir 
o papel da mulher na so-
ciedade e empoderá-las 
com o compartilhamento 
de informações dos mais 
variados temas”.

Com o objetivo de des-
contruir padrões globais 
de moda e capacitar as 
pessoas a gostarem e acei-
tarem suas particularida-

Exposição fotográfi ca, palestra e ação social reuniram 
mais de 400 participantes

des, a fotógrafa Mari Rosa 
retratou a exposição Wo-
man Real Life usando ape-
nas luz, corpos naturais e 
a beleza feminina. As fo-
tos permanecem até 31 de 
março no hall de entrada 
do Senac Jaboticabal.

A palestra O Empode-
ramento feminino, reali-
zada em 9 de março, foi 
mediada pela docente da 
área de desenvolvimento 
social, Marcilene Lemes, 
e pela fotógrafa Mari Rosa 
e abordou a participação 
social das mulheres, a 
garantia de direitos e a 
igualdade entre os gêne-
ros. 

Também destaque da 
programação foi a partici-
pação dos alunos do cur-

so Técnico em Enferma-
gem, em 9 e 12 de março, 
nos serviços gratuitos 
disponibilizados pela 
Prefeitura de Jaboticabal, 
no Centro de Lazer Edson 
Martini. Durante toda a 
manhã, as mulheres pu-
deram aferir a pressão 
arterial e obter dicas de 
saúde e bem-estar. Os 
eventos reuniram mais de 
200 participantes.

Serviço 
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831 – Centro
Telefone: (16) 3209-

2800 e www.sp.senac.br/
jaboticabal

Visita virtual à unida-
de: https://goo.gl/maps/
iDYTc5MBKLU2

Senac Jaboticabal oferece curso 
na área ambiental

Aprimorar o currículo e 
almejar novas vagas são 
características dos bons 
profi ssionais. Na área de 
meio ambiente, por exem-
plo, essa busca deve ser 
constante, pois oportuni-
dades não faltam no se-
tor público ou privado e 
o mercado carece de can-
didatos qualifi cados. Por 
isso, o Senac Jaboticabal 
oferta o curso Ciclo do Sa-
neamento: Tratamento de 
Efl uentes, que terá início 
em 25 de março.

Aperfeiçoar os alunos 
para gerenciarem e mo-
nitorarem processos de 
tratamento de resíduos 
líquidos, identifi cando o 
potencial poluidor e as 
possibilidades de reuso 
e propondo tecnologias 
que viabilizem a destina-
ção adequada, conforme 
legislação vigente, são 
alguns dos ensinamentos 
da qualifi cação no Senac. 
Durante as aulas, a unida-
de ainda promove visitas 
técnicas à Estação de Tra-
tamento de Água (ETA) e 
Estação de Tratamento de 
Efl uentes (ETE), para apro-
ximar os estudantes da 
realidade do universo do 
trabalho. 

“São muitas as oportu-

Durante as aulas são realizadas visitas técnicas para aproximar 

os estudantes da realidade do universo do trabalho

nidades de trabalho em 
nossa região, dada a di-
versidade de atividades 
que utilizam a água como 
matéria-prima, insumo ou 
geração de energia. No se-
tor privado, compreender 
a legislação e a execução 
das atividades melhora o 
aproveitamento do recur-
so dentro das organiza-
ções”, destaca José Luiz 
Bariani, docente da área 
de meio ambiente do Se-
nac Jaboticabal.

Os interessados no cur-
so devem conferir os pré-
requisitos no Portal Senac: 
www.sp.senac.br/jaboti-
cabal, no qual as inscri-
ções podem ser realiza-
das. Outras informações 
pelo telefone (16) 3209-
2800 ou pessoalmente na 
unidade.

30% de desconto
O Senac São Paulo ofere-

ce 30% de desconto em to-
dos os seus cursos livres, 
de idiomas e técnicos 
presenciais. Para cursos 
oferecidos nos períodos 
da manhã e da tarde, no 
interior, o desconto pode 
chegar a 40%. 

São diversas opções 
nas áreas de arquitetu-
ra e urbanismo; beleza e 
estética; certifi cações em 

tecnologia; comunicação 
e artes; design; educação; 
eventos e lazer; gastrono-
mia; gestão e negócios; 
gestão executiva; hote-
laria e turismo; idiomas; 
limpeza, conservação e 
zeladoria; moda; saúde e 
bem-estar; e tecnologia da 
informação. 

A instituição oferece 
infraestrutura moderna, 
com laboratórios que si-
mulam situações reais 
de trabalho em suas 60 
unidades distribuídas em 
todo o Estado. Conheça 
a programação completa 
de cursos oferecidos na 
instituição de excelência 
e tradição de 70 anos em 
educação profi ssional, 
por meio do Portal Senac.

Serviço 
Ciclo do Saneamento: 

Tratamento de Efl uentes
Data: aos sábados, de 

25 de março a 10 de junho
Horário: das 8h30 às 

13h30
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831 – Centro
Telefone: (16) 3209-

2800 e www.sp.senac.br/
jaboticabal

Visita virtual à unida-
de: https://goo.gl/maps/
iDYTc5MBKLU2

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA/ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Jaboticabal 
– Copermed de Jaboticabal, inscrita sob o CNPJ nº 02.159.014/0001-8 e NIRE 35400045442, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em 
número de 332 (trezentos e trinta e dois) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a realizar-se na CASA DO MÉDICO, situada na 
Via de Acesso Nisoji Fusizaki, 800 metros, em Jaboticabal /SP, por absoluta falta de espaço em sua 
sede social, no dia 07 DE ABRIL DE 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 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda 
convocação: às 18:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira 
convocação, às 19h00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre 
os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a adequação ao novo modelo disponibilizado 

pelo Sicoob. 

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

da Gestão, Demonstrativo de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente;

2. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo; 

3. Pagamento de Juros ao Capital; 

4. Fixação de valor de honorários para a Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos mem-
bros do conselho de Administração e Fiscal; 

5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES

6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação);

Jaboticabal/SP, 18 de março de 2017

Dr. JEYNER VALÉRIO JUNIOR
Diretor Presidente

NOTA: Conforme determina a Resolução do CMN nº 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações 
contábeis do exercício de 2016 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes 
estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

COPERMED DE JABOTICABAL(SP) Av. Carlos Berchieri 791 - CEP: 14887-010 – Jaboticabal(SP) – Fone/Fax: (16) 
3202-8500 Site: www.copermed.com.br 
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CULTURA

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

“Quinta no Museu” recebe o projeto Seu Saci Voador

O projeto “Quinta no Mu-
seu” reservou para o dia 16 
a apresentação do projeto 
Seu Saci Voador, a partir 
das 19h30, nos jardins do 

Museu Histórico de Jaboti-
cabal “Aloísio de Almeida”.

Durante cerca de duas 
horas o som vai rolar em 
uma mistura de ritmos bra-
sileiros que promete agra-
dar em cheio o púbico que 
tem feito do quintal do Mu-
seu Histórico, um ponto de 
encontro para as noites de 
quintas-feiras.

Promovido pelo Departa-
mento de Cultura, o proje-
to “Quinta no Museu” vem 
recebendo bandas, gru-
pos e artistas às quintas-
feiras, sempre no horário 
das 19h30 às 21h30, em 
um formato bem simples, 
sem palco, onde o público 
acaba interagindo com os 
músicos. Uma oportunida-
de para que as bandas tam-
bém possam apresentar 
seus trabalhos mais recen-
tes e autorais.

“Estamos chegando na 
quarta apresentação e com 
bom comparecimento de 
público. A boa música, 

aliada ao formato simples 
das apresentações pare-
ce ter agradado em cheio, 
tanto público quanto músi-
cos”, explica José Mário de 
Oliveira, diretor de Cultu-
ra.

As bandas interessadas 
em participar do projeto e 
obterem mais informações, 
podem entrar em contato 
com o Departamento de 
Cultura pelo telefone (16) 
32028323 e também pelo 
e-mail cultura@jabotica-
bal.sp.gov.br.

Seu Saci Voador - Se-
gundo Câmara Cascudo, 
no Dicionário de Folclore 
Brasileiro, o Saci-Pererê é 
uma entidade maléfica em 
muitas, graciosa e zombe-
teira noutras oportunida-
des, comuns nos Estados 
do Sul. Pequeno negrinho, 
com uma só perna, carapu-
ça vermelha na cabeça que 
o faz encantado, ágil, astu-
to, amigo de fumar cachim-
bo de entrelaçar as crinas 

dos animais, depois de 
extenuá-los em correrias 
durante a noite, anuncia-se 
pelo assobio persistente e 
misterioso, inlocalizável e 
assombrador.

Por sua natureza, o Saci 
não atravessa água, então, 
para adaptar-se às caracte-
rísticas geográficas da ci-
dade de Jaboticabal, loca-
lizada entre dois córregos, 
aqui o Saci voa!

O trio de música brasi-
leira “Seu Saci Voador” é 
composto por Murilo Lúp-
pia (Bateria), André Assis 
(Teclado) e Kainã Bragiola 
(Violão e Voz) e fará sua 
aparição como um quarte-
to, tendo Vinícius de Oli-
veira no Baixo Elétrico.

Quem organizou o re-
pertório deste show foi 
justamente o Saci, que vo-
ando aos muitos cantos e 
interiores do Brasil mon-
tou uma colcha de retalhos 
representando o íntimo da 
cultura musical do país.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 19, DE 08 DE MARÇO DE 2017 – CONCE-
DE 15 (quinze) dias de férias em gozo, no período de 13/03/2017 a 
27/03/2017, ao servidor BRUNO VINICIUS DA SILVA PINTO.

O que vou fazer?

Tá tudo parado 

entre eu e você.

O meu coração só 

quer você.

Chora pelo seu 

amor.

Só sabe amar 

você!!!

Ooo, vichii, vichii, 

vichee!!! 

(2), Bruno, Matheus, Vic-
tor e Renan, a equipe go-
leou Vista Alegre do Alto 
em jogo válido pela 1º ro-
dada

o pé direito na Taça EPTV 
2017. 
Poto 
do 

Dia do Artesão será comemorado com exposição e 
várias atividades

Jaboticabal valoriza 
os artistas da terra. O 
Departamento de Cul-
tura realiza exposição e 
venda de trabalhos ar-
tesanais, discotecagem, 
apresentações culturais 
e ofi cinas de fuxico, ma-
cramê e eva totalmente 
gratuitas. Os eventos 
em comemoração ao 
Dia do Artesão aconte-
cem nos dias 18 e 19, 
no espaço entre a Casa 
do Artesão e o Merca-
do Municipal, na Praça 
Dom Assis. 

Neste sábado (18) as 
atividades serão das 
9h às 17h e, no domin-
go (19), das 9h às 12h. 
De acordo com Patricia 
Villata, da Acaart, o mu-
nicípio possui muitos 
artesãos e que mere-

cem atenção das auto-
ridades e da população. 
“Vamos comemorar o 
Dia do Artesão e mos-
trar à população esses 
trabalhos, fora do pe-
ríodo da Festa do Qui-
tute. E nada melhor do 
que aproveitar o fi nal 
de semana e participar 
de um evento cultural 
diferente”, explica Pa-
tricia.

Os eventos são frutos 
de uma parceria entre a 
Prefeitura de Jabotica-
bal, a Casa do Artesão 
“Dorival Taliberti”, Se-
nac Jaboticabal, Acaart 
(Associação Cultural 
de Artesãos e Artistas 
“Odeto Guersoni”), Casa 
Amarela e APAV (As-
sociação Projeto Arte 
Vida).

Sapateado deu o tom do domingo na Concha Acústica

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio de De-
partamento de Cultura, 
em parceria com o Pro-
ac, trouxe para Jaboti-
cabal o espetáculo de 
sapateado “Em Tempo”, 
da Cia Pé na Tábua, de 
Ribeirão Preto. A apre-
sentação aconteceu no 
último domingo (12), 
na Concha Acústica, 
com entrada gratuita.

Em um espetáculo 
bastante intimista, com 
o público sobre o palco 
e muito próximo dos 
artistas, o “Em Tempo” 
misturou dança, músi-
ca e teatro, onde voz e 
sapateado dialogaram 
no tempo e no espaço. 

“A vinda deste espe-
táculo para Jaboticabal 
foi muito importante no 
aspecto de uma mudan-
ça de cultura que se pro-
põe. Por ser um primei-
ro evento realizado na 
nova administração, foi 
possível observar erros 
e acertos na organização 
e, com isso, aprimorar-
mos a ideia para outros 
eventos que virão no 
decorrer do ano”, expli-
ca o prefeito José Carlos 
Hori. 

Antes da apresenta-
ção, a Cia Pé na Tábua 
realizou uma ofi cina de 
experimentação, volta-
da para interessados, 
sem experiência prévia 

Evento compôs a programação em comemoração ao Dia da Mulher

em sapateado, também 
gratuita, na Escola de 
Arte Prof. Francisco B. 
Marino. “Foi uma ex-
periência gratifi cante. 
Artistas de várias áre-

as culturais fi zeram 
questão de prestigiar. 
Já temos muitos even-
tos programados para 
os próximos meses e, 
com certeza, vamos tra-

balhar muito para levar 
cultura aos bairros de 
Jaboticabal”, fi naliza o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.
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O que vou fazer?

parado 

O meu coração só 

seu 

amar 

vichii, 

Jaboticabal goleia na estreia da Taça EPTV

Com gols de Samuel 
(2), Bruno, Matheus, Vic-
tor e Renan, a equipe go-
leou Vista Alegre do Alto 
em jogo válido pela 1º ro-
dada

Jaboticabal estreou com 
o pé direito na Taça EPTV 
2017. A equipe do técnico 
Poto goleou Vista Alegre 
do Alto por 6 a 0 em jogo 

realizado no Ginásio Mu-
nicipal de Pirangi. Os gols 
foram marcados por Sa-
muel (2), Bruno, Matheus, 
Victor e Renan.

“A estreia não poderia 
ser melhor. Nossos me-
ninos mostraram todo 
potencial e golearam o 
adversário mostrando 
que tem condições de 

chegar longe na competi-
ção. Agora é descansar e 
iniciar a preparação para 
o jogo do dia 27 contra 
Taquaral”, afi rma o dire-
tor do Departamento de 
Esporte e Lazer, José Luiz 
Moiteiro.

O próximo jogo marca a 
abertura da nova quadra 
do Ginásio Municipal de 

GAZETA ESPORTES

Hospital Veterinário da Unesp Jaboticabal

Prestes a completar 43 
anos de existência, o Hos-
pital Veterinário “Governa-
dor Laudo Natel” (HVGLN), 
localizado na FCAV/Unesp, 
Câmpus de Jaboticabal, 
registra crescente casuís-
tica de atendimentos em 
animais domésticos e sel-
vagens. Dentre essas es-
pécies de animais estão os 
cães, gatos, equídeos, aves 
silvestres, entre outras.

Nos últimos três anos, 
em 2014, 2015 e 2016, fo-
ram atendidos pelo HVGLN 
pouco mais de 19 mil ca-
sos por ano, entre os quais 
se incluem quase 4 mil no-
vos prontuários abertos.

No ano de 2016 foram 

realizados 40.733 exames 
pelo Laboratório de Pato-
logia Clínica e realizadas 
1.420 cirurgias, 8.428 exa-
mes radiológicos e 950 ul-
trassonografi as, além de 
outros procedimentos.

O hospital, além de ser 
uma peça fundamental 
na Faculdade em relação 
ao ensino, pesquisa e ex-
tensão para os docentes e 
alunos de graduação e pós-
graduação, também atende 
os animais de toda a re-
gião de Jaboticabal, de ou-
tros Estados do país e até 
mesmo de outros países, 
incluindo aqueles trazidos 
por entidades de proteção 
animal, proprietários parti-

culares e até mesmo clíni-
cas veterinárias.

O HVGLN também pos-
sui parceria com a Asso-
ciação de Proteção de Ani-
mais de Jaboticabal (APA), 
mediante o qual presta as-
sistência de baixo custo a 
cães, gatos e equinos. Por 
essa parceria, no ano de 
2016 foram realizados 762 
atendimentos a animais 
encaminhados pela APA.

Hospital Veterinário
As atividades assisten-

ciais são realizadas pelos 
docentes do Departamen-
to de Clínica e Cirurgia 
Veterinária, de Medicina 
Veterinária Preventiva e 
Reprodução Animal, por 
Aprimorandos e Residen-
tes, e colaboram no aten-
dimento pós-graduandos 
em Medicina Veterinária. 
O Programa de Aprimora-
mento Profi ssional em Me-
dicina Veterinária e Saúde 
Pública (Residência PAP) e 
Programa de Residência em 
Área Profi ssional da Saú-
de - Medicina Veterinária e 
Saúde, são fi nanciados pela 
secretaria da Saúde do Es-
tado de São Paulo e pelos 
Ministérios da Educação e 
da Saúde, respectivamente.

Para a Supervisora do 
Hospital Veterinário, a 

Jaboticabal. “Toda popu-
lação está convidada. A 
abertura acontece às 19h 
com uma programação 
preparada especialmente 
para o dia. Depois aconte-
ce o jogo preliminar entre 
Barrinha e Taiuva e logo 
em seguida Jaboticabal 
enfrenta Taquaral”, fi nali-
za Moiteiro.

Nos últimos três anos foram atendidos pouco mais de 
19 mil casos por ano

Profª Drª Mirela Tinucci 
Costa, o HVGLN é de enor-
me importância para a 
FCAV/Unesp, além de pro-
porcionar atendimento aos 
animais, o HV proporciona 
aos alunos de graduação e 
pós-graduação o aprimo-
ramento da profi ssão.

“O extenso rol de ati-
vidades teórico-práticas 
constitui destacado atra-
tivo para alunos de cursos 
de graduação em medicina 
veterinária de todo o Bra-
sil, assim como de países 
do exterior que buscam 
junto ao HVGLN meios 
para complementação de 
seu aprendizado. Em mé-
dia, 300 alunos por ano 
afl uem a este centro para 
realização de treinamen-
tos e de estágios curricu-
lares nas dependências 
deste hospital”, disse a Su-
pervisora do HVGLN.

Também nos próprios 
setores do HVGLN são re-
alizadas as pesquisas clí-
nicas e experimentais dos 
docentes que ali atuam e 
onde são desenvolvidos os 
projetos fi nanciados pelos 
órgãos de fomento a pes-
quisa como Fapesp e CNPq.

Paola Vantini - Estagiá-
ria Assessoria de Imprensa 
FCAV/Unesp

Departamento de Trânsito e Transporte prepara 
campanha de educação no trânsito

O Departamento de 
Trânsito e Transpor-
tes de Jaboticabal está 
lançando uma série de 
campanhas educativas. 
O objetivo é, durante o 
ano, tratar de assuntos 
diferentes tanto com os 
estudantes da rede de 
educação quanto com 
motoristas já habilita-
dos.

Seguindo diretrizes 
do Departamento Na-
cional de Trânsito, em 
março o tema aborda-
do será a volta às aulas. 
“Cada centavo gasto em 
campanhas educativas 
trará resultados positi-
vos futuramente. Além 
de trabalhar o tema pro-
posto com as crianças 

Mensalmente um tema diferente será tratado
o objetivo é estender o 
debate para os motoris-
tas habilitados”, afi rma 
o diretor de Trânsito e 
Transportes, Dr. João 
Martins.

Em abril é a vez de 
tratar a respeito do uso 
de motocicletas e bici-
cletas. “O Departamen-
to de Trânsito e Trans-
portes desenvolveu um 
folheto que será distri-
buído em ações promo-
vidas em Jaboticabal. 
O prefeito Hori pediu 
para que os projetos 
educativos fossem in-
tensifi cados. Apenas 
com educação vamos 
reduzir os acidentes de 
trânsito em nossa cida-
de”, explica Martins.

DOAÇÃO DE ROUPAS
Dia 19 de março, às 10h30, na Igreja “ESTA OBRA 

DO SENHOR”, estará distribuindo gratuitamente rou-
pas de pouquíssimo uso, em ótimo estado de conserva-
ção. As pessoas interessadas, deverão levar sacolas, para 
obter a doação. Local: Avenida Major Novaes, 1.713 
(ANTIGO SALÃO DA MIRTE), Bairro Sorocabano.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL RETIFICADO

Pregão Presencial nº 01/2.017 - Locação de uma solução in-
formatizada de Gestão Pública, contemplando licenças de uso, servi-
ços de implantação, treinamento para capacitação de pessoal técnico, 
conforme especifi cações constantes do edital e seus anexos.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 ho-
ras às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site                                        
www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

Data fi nal entrega dos envelopes: Dia 04/04/2017, até às 
13:30 horas.

Início da sessão: Dia 04/04/2017, às 14:00 horas, na Sala de 
Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA MESA – Nº 03, DE 15 DE MARÇO DE 2017 – CONVA-
LIDA os Atos da Mesa números 21/2008, 22/2008, 23/2008, 24/2008, 
25/2008, 30/2008, 31/2008 e 32/2008, retroagindo os efeitos à data de 
cada Ato.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
FUNDAMENTO: dispensa de licitação, com fundamento legal 

no inciso II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o 

acompanhamento e fornecimento diário por meio de  correio eletrônico 
e website de boletins de todas as publicações pelas imprensas ofi ciais 
(Diário Ofi cial da União e Diário Ofi cial do Estado de São Paulo) rea-
lizadas pelos órgãos ofi ciais de  interesse da CONTRATANTE, bem 
como manter plantões diários para atendimentos a consultas telefôni-
cas sobre as referidas publicações de interesse da Câmara Municipal 
de Jaboticabal-SP.

VALOR DO CONTRATO: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 
reais)

DATA DO CONTRATO: 03/03/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Claro S/A
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 07/2016
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de ser-

viços de Telefonia Móvel (SMP), para serviços de voz e dados, com 
fornecimento de SIMCARD, no período de 12 meses, prorrogáveis por 
iguais e sucessivos períodos, nos termos do inciso II do artigo 57 da 
Lei Federal n° 8.666/93, em conformidade com o Termo de Referên-
cia (Anexo I), do edital de licitação, modalidade Pregão Presencial n° 
07/2016

VALOR DO CONTRATO: R$ 42.295,20 (quarenta e dois mil, 
duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

DATA DO CONTRATO: 27/12/2016
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Hori busca projetos para saúde em Brasília

O prefeito de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori, 
foi mais uma vez à Bra-
sília buscar apoio do 
governo federal para 
alavancar projetos. O 
secretário de Gestão do 
Trabalho e da Educação 
na Saúde, do Ministério 
da Saúde, Rogério Luiz 
Zeraik Abdalla, recebeu 
o prefeito na quarta-fei-
ra (15).

As autoridades dis-
cutiram os desafi os em 
gerir a saúde pública 
neste momento econô-
mico delicado do Bra-
sil. “Hoje nossa melhor 
opção é cortar gastos 
públicos e buscar par-
cerias na iniciativa pri-
vada e no governo fede-
ral. Temos que dialogar, 
abrir portas, apresentar 
projetos e resgatar a 
credibilidade de Jabo-
ticabal. É assim que va-
mos enfrentar, juntos, 
essa fase; estabilizar 
nossa economia para 
voltar a crescer”, refor-
ça Hori. 

Hori solicitou o apoio 
do Ministério da Saúde 
em vários programas. A 
frota para transporte de 
pacientes voltou a rece-
ber atenção. “Solicitei 

Autoridades discutiram sobre ambulâncias, Mais Médicos, Hemodiálise e Santa Casa

mais uma ambulância 
para fortalecer o aten-
dimento de emergên-
cias. Priorizei o aumen-
to de médicos na nossa 
rede pública, pedimos 
ajuda para a Santa Casa 
e aumento do teto da 
hemodiálise. Estamos 
trabalhando para que, 
em breve, nosso SUS 
volte a ser referência na 
região”, diz o prefeito.

Frota da Saúde - Em 
janeiro, Hori entregou 
uma Spin zero-quilôme-
tro e uma ambulância 
que estava há meses pa-
rada para reparos e, em 
março, uma ambulân-
cia 0 km do SAMU, uma 
kombi e uma ambulân-
cia reformada. “Nestes 
dois meses 05 veículos 
passaram a atender a 
população que passa 
por um momento de-
licado da vida. Vamos 
continuar lutando para 
trazer mais ambulân-
cias aos pacientes que, 
agora, terão locomoção 
gratuita, segura e con-
fortável”, fi naliza Hori.

Mais pedidos – No iní-
cio de março, o prefeito 
foi à Assembleia Legis-
lativa do Estado de São 
Paulo conhecer de perto 

o projeto habitacional 
do deputado estadual 
Marcos Zerbini, confi r-
mando uma agenda das 
autoridades em Jaboti-
cabal, no início de abril, 
quando será apresen-
tado mais detalhes do 
projeto. 

Meio Ambiente e edu-
cação – Em fevereiro, o 
prefeito buscou verbas 
para alavancar projetos 
em diversos setores, 
como educação, meio 
ambiente e trânsito. 
Hori participou de reu-
niões com deputados e 
representantes dos go-
vernos Federal e do Es-
tado de São Paulo. Desta 
vez, discutiu a criação 
de um ecoponto, cursos 
técnicos (ETEC), a im-
plantação de um tritu-
rador de galhos no ater-
ro sanitário e um local 
para atendimento rápi-
do – um “poupatempo” 
- no Departamento Esta-
dual de Trânsito de São 
Paulo (Detran). 

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. 
Abastecimento de 

água - Em reunião com 
o secretário Nacional de 
Saneamento Ambiental, 
Alceu Segamarchi Ju-
nior, em fevereiro, em 
Brasília, Hori também 
mostrou a importância 

de três projetos para 
o saneamento básico – 
perfuração de poços, de 
reservatórios e obras 
na ETA (Estação de Tra-
tamento de Água), para 
solucionar problemas 
de abastecimento de 
água de Jaboticabal. 
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Operação “Cidade Linda é Cidade Limpa” 
prossegue em Jaboticabal

A prefeitura conti-
nua trabalhando para 
deixar a cidade ainda 
mais limpa e organi-
zada. A operação “Ci-
dade Linda é Cidade 
Limpa” passa pelos 
bairros deixando tudo 
limpo e organizado. 
Os trabalhos são divi-
didos entre roçamen-
to de terrenos, limpe-
za fi na e recolhimento 
de entulhos.

Mais de 60 pessoas 
e 21 veículos, entre 
tratores, caminhões, 
carros de apoio, pá 

carregadeiras e cami-
nhões de lixo partici-
param da operação. 
“Era o maior com-
promisso que tinha 
com Jaboticabal nes-
te primeiro momen-
to. Desde janeiro a 
limpeza da cidade 
é minha prioridade. 
Hoje Jaboticabal está 
muito mais limpa e o 
trabalho não pára. As 
nossas equipes conti-
nuam nas ruas garan-
tindo que tudo esteja 
organizado”, declara 
o prefeito José Carlos 

Hori.
Nesta semana as 

equipes estão passan-
do pelo Colina Verde 
(roçamento de ter-
renos particulares), 
Cohab 3 (limpeza de 
ruas), Parque 1º de 
Maio (retirada de en-
tulhos), Residencial 
Jaboticabal e Vila In-
dustrial (limpeza de 
grama).

O secretário de 
Obras e Serviços Pú-
blicos, José Carlos 
Abreu, exalta o em-
penho das equipes. 

“Tudo é possível gra-
ças ao empenho de 
nossas equipes, pi-
lotadas pelo prefeito 
Hori que, em um cur-

to espaço de tempo, 
está deixando a cida-
de como o munícipe 
merece. O trabalho 
não pára e aprovei-

to para pedir o apoio 
da população em não 
jogar lixo nas ruas, 
principalmente em 
terrenos baldios”.

Em Jaboticabal o trabalho de limpeza não para! Equipes trabalham no roçamento de terrenos particulares, 
limpeza de vias públicas e roçamento de praças e áreas públicas

Inscrição para nova turma do Time do Emprego 
vai até 31 de março

A Prefeitura de 
Jaboticabal abriu 
inscrições para a 
segunda turma de 
2017 do programa 
Time do Emprego - 
uma parceria entre 
a Prefeitura e a Se-
cretaria do Emprego 
e Relações do Tra-
balho. Os encontros 
auxiliam na recolo-
cação das pessoas 
no mercado de tra-

balho. Os interes-
sados devem ligar 
para (16) 3203-8014 
até o dia 31 de mar-
ço. 

As vagas são li-
mitadas. “O Time é 
uma oportunidade 
para o candidato co-
nhecer as necessi-
dades das empresas 
e adequar seu currí-
culo. Temos 30 va-
gas disponíveis. Os 

Interessados devem procurar a Secretaria de Indústria e Comércio, 
na Jayme Ribeiro, 319 (Vila Serra)

encontros aconte-
cem todas as terças 
e quintas-feiras, no 
auditório do Paço 
Municipal - Esplana-
da do Lago, 160, Vila 
Serra. As aulas co-
meçam no dia 04 de 
abril, às 08h. Basta 
fazer a inscrição na 
secretaria”, convi-
da a facilitadora do 
programa, Renilda 
Lourenço Gomes. 

O curso segue até 
o dia 11 de maio. “Os 
encontros abrem no-
vas portas e possibi-
lidades, preparando 
nossos candidatos 
para entrevistas de 
emprego. A partir 
do momento que a 
pessoa é recoloca-
da no mercado de 
trabalho deixa o 
programa”, informa 
o secretário de In-

Hori e Vitório conquistam R$ 500 mil para 
recapeamento asfáltico

Em viagem para Bra-
sília, o prefeito José 
Carlos Hori e o vice-
prefeito Vitório de 
Simoni conquistam 
importantes recursos 
para o recapeamento 
de ruas e avenidas. 
O deputado federal 
Baleia Rossi destinou 
para o município uma 
emenda parlamentar 
no valor de R$ 500 
mil.

Hori e Vitório re-
lembraram a impor-
tância do apoio do 
governo federal. “En-

contramos as vias pú-
blicas esburacadas e 
necessitando de ma-
nutenção urgente. A 
emenda parlamentar 
garante mais rapidez 
e agilidade na recu-
peração da malha as-
fáltica. Agradeço ao 
empenho do deputa-
do Baleia Rossi”, diz 
Vitório.

Tapa Buraco – Des-
de o início de janeiro 
a prefeitura trabalha 
na operação tapa bu-
raco, realizada por 
equipes da Secreta-

ria de Obras e Servi-
ços Públicos. “Já re-
cuperamos boa parte 
da cidade e nossa 
expectativa é que em 
pouco tempo todas 
as ruas e avenidas 
sejam benefi ciadas. 
Com as emendas 
parlamentares temos 
condições de pro-
mover os recapea-
mentos necessários 
e, assim, melhorar 
a qualidade de trá-
fego em nossas ruas 
e avenidas”, fi naliza 
Hori.      

Recursos foram destinados pelo deputado federal Baleia Rossi

dústria e Comércio, 
Paulo Polachini.

O Programa - O 
Time do Emprego é 
um programa do Go-
verno do Estado de 
São Paulo, de orien-
tação profissional e 
reorientação de car-
reira, que tem como 
objetivo auxiliar na 
inserção ou retorno 
ao mercado de tra-
balho.

A metodologia 
consiste na forma-
ção de grupos de 
desempregados e 
jovens em busca do 
primeiro emprego, a 
partir dos 16 anos, 
para troca de expe-
riências, criando um 
clima de solidarie-
dade e apoio mútuo. 
Eles se reúnem duas 
vezes por semana, 
durante três horas.
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Inscrição para nova turma do Time do Emprego 

ria de Obras e Servi-
ços Públicos. “Já re-
cuperamos boa parte 
da cidade e nossa 
expectativa é que em 
pouco tempo todas 
as ruas e avenidas 
sejam benefi ciadas. 
Com as emendas 
parlamentares temos 
condições de pro-
mover os recapea-
mentos necessários 
e, assim, melhorar 
a qualidade de trá-
fego em nossas ruas 
e avenidas”, fi naliza 

Reunião de! ne padronização no pedido de exames 
da Secretaria de Saúde

Uma reunião com 
médicos da Estratégia 
de Saúde da Família, 
da atenção básica e do 
Posto de Saúde, reali-
zada na quinta-feira 

Medida prioriza exames urgentes e agiliza normalização dos 
pedidos atrasados de 2016

Existem 
exames pedidos 
em 2016 que ainda 
não foram feitos. 
Com a organização 
proposta temos 
condições de 
colocar esses 
pedidos em dia

(9), definiu detalhes 
da padronização ado-
tada na rede munici-
pal de saúde para o 
pedido de exames la-
boratoriais.

Os médicos respon-
sáveis pela Regulação 
e Auditoria explica-
ram a necessidade da 
padronização. “Como 
era esperado, todos os 
presentes concorda-
ram em passar o má-
ximo de informações 
possíveis no pedido 
dos exames para que 

a equipe possa priori-
zar os mais urgentes”, 
explica a secretária de 
Saúde, Maria Angelica 
Dias.

As equipes de saú-
de também trabalham 
para eliminar a fila de 
espera por exames. 
“Existem exames pedi-
dos em 2016 que ainda 
não foram feitos. Com 
a organização propos-
ta temos condições de 
colocar esses pedidos 
em dia”, finaliza Maria 
Angélica.

Hori acompanha operação tapa-buraco 

A Secretaria de 
Obras e Serviços 
Públicos retomou a 
operação tapa-bura-
co com força total 
na última quarta-
feira (08). O prefei-
to José Carlos Hori 
acompanhou o iní-
cio dos trabalhos, 
que seguem até o 
mês que vem. Cerca 
de 40% das vias de 
Jaboticabal já foram 
recuperadas. 

As equipes da Pre-
feitura trabalham 
desde os primeiros 
dias do ano para ta-

par os buracos de to-
dos os bairros de Ja-
boticabal. “Estamos 
com dezenas de fun-
cionários na rua. Li-
citamos a compra de 
mais massa asfáltica 
no mês passado para 
terminar de tapar os 
buracos em cerca de 
40 dias. Nosso asfal-
to estava muito da-
nifi cado e, após essa 
força tarefa, vamos 
cuidar melhor da 
nossa malha, trazen-
do segurança para 
motoristas e pedes-
tres”, fi naliza Hori.

Cidade Linda é Ci-
dade Limpa - Várias 
roçadeiras, tratores 
e muitos servido-
res trabalharam em 
todos os bairros. O 
prefeito José Carlos 
Hori pilota cerca 
de 60 pessoas e 21 
veículos, entre tra-
tores, caminhões, 
carros de apoio, pá 
carregadeiras e ca-
minhões de lixo. A 
equipe trabalha na 
poda do mato, ro-
çamento dos can-
teiros e operação 
tapa-buracos. 

Meta é concluir operação em 40 dias; iniciativa pertence ao projeto Cidade Linda é Cidade Limpa

A metodologia 
consiste na forma-
ção de grupos de 
desempregados e 
jovens em busca do 
primeiro emprego, a 
partir dos 16 anos, 
para troca de expe-
riências, criando um 
clima de solidarie-
dade e apoio mútuo. 
Eles se reúnem duas 
vezes por semana, 
durante três horas.

Escola do Legislativo promove palestra “Vício, Defeito e 
Pós-Venda no CDC”

A Escola do Legisla-
tivo, órgão da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal, promove na próxi-
ma terça-feira (21/03), 
às 20 horas, a palestra 
“Vício, Defeito e Pós-
Venda no Código de De-
fesa do Consumidor”, 
com Rodrigo Manolo. O 
evento, que abre as ati-
vidades da Escola do Le-
gislativo em 2017, será 
na Câmara Municipal 
(Rua Barão do Rio Bran-
co, 765) e é gratuito.

A palestra é voltada 
para microempreen-
dedores individuais, 
comerciantes, lojistas, 
fornecedores e comuni-
dade em geral, e abor-
dará questões relacio-
nadas ao Direito do 
Consumidor, com foco 
no pós-venda. Afi nal, de 
quem é a responsabili-
dade por defeitos nos 

produtos ou serviços 
prestados: o comercian-
te, o fornecedor ou os 
dois? Qual o prazo para 
a resolução de defeitos? 
Quando deve ser feita a 
restituição da quantia 
paga pelo consumidor? 
Quando os serviços de-
vem ser executados no-
vamente? “Temos que 
fi car atentos aos nossos 
direitos enquanto con-
sumidores. Mas as em-
presas e lojas também 
devem sempre se lem-
brar do compromisso 
de respeitar as leis que 
protegem os seus con-
sumidores, por isso a 
importância desse even-
to”, ressalta a diretora 
da Escola, Sílvia Mazaro.

O PALESTRANTE – 
Rodrigo Manolo é ad-
vogado, formado pela 
Faculdade de Direito 
de São Carlos (FADISC), 

em 2003. Atuou como 
diretor do Procon de 
Jaboticabal de 2005 a 
2016, foi representan-
te regional da Funda-
ção Procon (SP) entre 
2006 e 2011 (Região 
de Ribeirão Preto). Ma-
nolo também ocupou o 
cargo de presidente do 
Fórum dos Procons Mu-
nicipais do Interior de 
São Paulo, entre 2010 e 
2012, presidiu a Socie-
dade Filarmônica Pietro 
Mascagni de Jabotica-
bal, entre 2009 e 2011, 
atuou como professor 
do SENAC Jaboticabal 
entre 2009 e 2011 e atu-
almente é presidente 
do Conselho de Usuário 
da ANATEL (Operadora 
Vivo) - Região Sudeste 
(SP, MG, RJ e ES) e presi-
dente do Serviço Central 
de Proteção ao Crédito 
(SCPC) de Jaboticabal.
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Jaboticabal terá feira de adoção neste sábado (18)

A Secretaria de Saúde 
segue incentivando a 
posse responsável em 
Jaboticabal. O Depar-
tamento de Proteção 
Animal promove, nes-
te sábado (18), a pri-
meira Feira de Adoção 
de 2017. Cães e gatos 
serão entregues vermi-
fugados, com a primei-
ra dose da vacina e a 
castração agendadas. O 
evento reúne as famí-
lias na Praça Dom Assis 
(Mercado Municipal), 
das 09h às 13h.

Os animais são sau-
dáveis, fêmeas e ma-
chos, todos dóceis e 
ideais para famílias 
com crianças. Cerca de 
20 animais do Canil Mu-
nicipal ou que estão em 
lares temporários esta-
rão à disposição. “Ado-

tar é um ato de amor. A 
posse responsável é um 
caminho para reduzir 
os maus tratos e o nú-
mero de animais aban-
donados nas ruas. Cada 
família se tornará guar-
diã do seu novo amigo, 
sendo responsável por 
seu desenvolvimento 
e saúde nos próximos 
anos”, reforça o prefei-
to José Carlos Hori.

A feira terá cães e ga-
tos adultos e fi lhotes 
– a partir de dois me-
ses. O Departamento 
de Vetores e Zoonoses 
cadastrará as famílias 
interessadas em castrar 
outros animais de es-
timação, basta apenas 
apresentar RG e com-
provante de residência. 
“Também teremos pla-
quinhas de identifi ca-

Interessados devem apresentar RG e comprovante de residência; Prefeitura e APA 
se unem em prol dos animais

Jaboticabal volta a ser destaque nacional; cidade é a 
maior produtora de amendoim do Brasil 

Jaboticabal começou 
2017 com o pé direito 
e voltou a ser destaque 
no cenário nacional. 
Em reportagem exibi-
da na quinta-feira (16), 
no jornal Bom Dia São 
Paulo, da Rede Globo, 
o jornalista Rodrigo 
Bocardi mostrou um 
dos maiores orgulhos 
do jaboticabalense: o 
trabalho dos produto-
res rurais, em especial, 
da Coplana - Coopera-
tiva Agroindustrial.

Com lavouras gi-

gantescas, união dos 
agricultores e uma tec-
nologia de ponta, Jabo-
ticabal acolhe a maior 
cooperativa de amen-
doim do Brasil e se 
consolida como líder 
isolada na produção 
da leguminosa. “Te-
nho muito orgulho de 
ser fi lho de agricultor, 
ter nascido e crescido 
no campo. Conheço de 
perto as difi culdades e 
sempre acompanhei a 
organização da coope-
rativa, que se destaca 

entre as melhores do 
Brasil. É um orgulho 
para Jaboticabal”, diz 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Neste ano, 130 pro-
dutores da Coplana 
vão colher 65 mil to-
neladas, 10% a mais 
que a safra de 2016. O 
faturamento deve che-
gar a R$ 400 milhões. 
“O amendoim é um dos 
componentes do agro-
negócio que tem se 
blindado de uma crise 
nacional. Tem se mos-

Vídeo em comemoração aos 40 anos do jornal global ganhou 
repercussão nas redes sociais

Prefeitura continua roçando terrenos particulares

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa aos 
proprietários de terre-
nos no Colina Verde, 
São Marcos 1 e 2 e Bar-
celona que as equipes 
da Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos re-
alizam, desde a segun-
da-feira (13), a limpeza 
dos terrenos.

“Informamos para 

Durante esta semana terrenos do Colina Verde, São Marcos 1 e 2 e Barcelona serão roçados e 
conta encaminhada para proprietários

que os proprietários 
não deixem de fazer 
a limpeza e retirada 
de entulho. Quem não 
aproveitou o prazo 
será multado e ainda 
pagará pelo serviço”, 
reafi rma o secretário 
de Obras e Serviços 
Públicos, José Carlos 
de Abreu.

A notifi cação foi pu-

blicada no Jornal Ofi -
cial do Município em 12 
de dezembro de 2016. 
O proprietário pagará 
multa de R$ 500 e mais 
R$ 0,96 por metro² ro-
çado pela prefeitura. 
Para mais informações, 
o telefone de contato 
da Secretaria de Plane-
jamento é (16) 3209-
3303. 

trado uma cultura que 
tolera bem os desafo-
ros da economia, tra-
zendo produtividade 
e melhor remuneração 
ao produtor”, informa 
José Antônio Rossato 
Júnior, presidente da 
Coplana.

Conheça as leis de 
incentivo para as em-
presas disponíveis em 
Jaboticabal:

http://www.jaboti-
cabal.sp.gov.br/2010/
index.php/conteudo/
visualizar/leis-de-in-

centivos
Prefeitura Municipal 

de Jaboticabal
www.jabot icabal .

sp.gov.br
LEI Nº 4.226, DE 10 

DE JUNHO DE 2.011 
(Institui o Núcleo de 
Desenvolvimento Inte-
grado e autoriza o Che-
fe do Poder Executivo 
Municipal a alienar os 
lotes que o ...

A Coplana - Fundada 
no dia 28 de março de 
1963, a Coplana – Co-
operativa Agroindus-

trial – é uma entidade 
sem fi ns lucrativos, 
formada por produto-
res de cana-de-açúcar, 
culturas em rotação 
com cana, como amen-
doim e soja, além de 
outras culturas em 
menor escala. Sua ma-
triz está localizada em 
Guariba – SP e possui 
Filiais em Jaboticabal, 
onde também está ins-
talada a Unidade de 
Grãos, Taquaritinga, 
Dumont e Pradópolis. 
Conta ainda Postos 
Avançados nas cidades 
de Batatais, Colina, Ca-
tanduva, Monte Apra-
zível e Frutal – MG.

Suporte ao produtor 
rural - Em sua atuação, 
oferece ao produtor 
rural: insumos em con-
dições competitivas, 
o que inclui a obten-
ção de fi nanciamentos; 
completa assistência 
técnica para a poten-
cialização do desem-
penho da lavoura; 
identifi cação e implan-
tação de novas tecno-
logias para a sustenta-
bilidade da produção; 
atuação no mercado 
do amendoim desde a 
semente à comerciali-
zação; venda de pro-
dutos no varejo, com 
atendimento a produ-
tores e comunidade.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3203-8014 ou (16) 
3209-9000.

ção, com o nome e tele-
fone dos responsáveis 
pelos animais, a baixo 
custo – apenas R$ 5. É 
importante os pets já 
saírem com a identifi ca-
ção, evitando acidentes 
e perdas”, explica a di-
retora do Departamen-
to, Valéria Barbieri.

Mais famílias - A Pre-
feitura de Jaboticabal já 
intermediou a adoção 
de 11 cães no mês pas-
sado. O Departamen-
to de Proteção Animal 
mantém fi lhotes e adul-
tos no Canil Municipal 
ou intermedia a ado-
ção entre as famílias. 
“Quem busca um novo 
amigo pode procurar o 
Canil em qualquer épo-
ca do ano. Nossa equipe 
está à disposição para 
explicar cada passo da 

posse responsável”, fi -
naliza Barbieri.

Abandono é crime 
- Abandonar ou mal-
tratar animais do-
mésticos, como cães 

e gatos, é crime pre-
visto na Lei Federal 
nº 9605/98. O artigo 
32 prevê detenção, de 
três meses a um ano, 
mais multa para quem 

praticar ato de abuso, 
maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais sil-
vestres, domésticos 
ou domesticados, na-
tivos ou exóticos.


