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Prefeitura quita parte das dívidas e apresenta balanço de 2016

Especialistas da 
Controladoria Inter-
na apresentaram um 
raio-x das contas da 
Prefeitura Municipal 
na segunda-feira (13), 
no Paço Municipal. 
Foi exposto o mon-
tante da dívida dei-
xada em dezembro 

Foi pago, só em janeiro, R$ 16 milhões dos mais de R$ 40 milhões de dívidas herdadas

de 2016 e as ações da 
atual administração 
para reequilibrar os 
gastos públicos.

Em 2012 havia um 
saldo positivo de R$ 
1 milhão no Caixa da 
Prefeitura mas, em 
2016, o valor passou 
para quase - R$ 23 

milhões [negativo], 
considerando apenas 
os restos a pagar da 
prefeitura – excluin-
do autarquias que, 
ao somar, os restos a 
pagar ultrapassam R$ 
40 milhões.

Mais 80 crianças são chamadas para ocupar vagas em creches

A Prefeitura de Ja-
boticabal trabalha 
pesado para zerar a 
fila de espera de cre-
ches pela primeira 
vez na história. Nes-
ta primeira etapa já 
foram chamadas 547 
estudantes – 507 
em fevereiro e 40 

na semana passada. 
Na próxima segun-
da-feira (03) serão 
convocados mais 
40. A fila de espera 
em 31 de dezembro 
de 2016 era de 772 
crianças.

É importante fri-
sar que os pais ou 

responsáveis devem 
aguardar o comuni-
cado da Secretaria 
de Educação pelo 
correio e compare-
cer na secretaria no 
dia e na data indica-
da.

Ao todo, 772 alunos terão vaga garantida até o mês que vem; próximo passo é ampliar unidades já existentes

Jaboticabal reduz gastos públicos em 52% em janeiro

Pés no chão, cor-
tes de gastos e muito 
planejamento. É as-
sim que a equipe do 
prefeito José Carlos 
Hori trabalha para 
colocar Jaboticabal 
de volta aos trilhos, 
pagando dívidas her-

Controladoria ajuda Hori a determinar o ritmo de governo
dadas, mantendo o 
salário dos funcio-
nários em dia e ga-
rantindo os servi-
ços aos cidadãos, 
como remédios, ta-
pa-buracos, limpeza 
da cidade, troca de 
lâmpadas, vagas em 

creches, etc. A Con-
troladoria Interna 
apresentou, na se-
gunda-feira (13), um 
raio-x das contas de 
janeiro de 2017.

COMPARATIVO DESPESA - Comparativo 2016 e 2017
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FIQUE SABENDO
Clóvis Capalbo prepara livro sobre o Club 

Jaboticabal

Por Alexandre Rocha
O historiador jabotica-

balense Clóvis Capalbo, 
em breve, lançará mais um 
livro. A publicação conta-
rá a história do Club Jabo-
ticabal e está sendo pro-
duzida em parceria com 
a Associação Comercial, 
Industrial e Agronegócio 
de Jaboticabal – ACIAJA. O 
livro deve ser lançado no 
prazo de três meses.

Clóvis Capalbo já tem 

sete livros publicados 
que abordam a história 
de Jaboticabal. Segundo 
ele, escrever sobre o pré-
dio histórico é contribuir 
ainda mais com a memó-
ria jaboticabalense. “Está 
sendo feito um trabalho 
minucioso com mais de 
200 fotos e muita infor-
mação. Vamos enrique-
cer o acervo histórico de 
nossa cidade”, afi rmou o 
escritor.

Fundado em novembro 
de 1922, o Club Jaboti-
cabal já sediou grandes 
eventos da sociedade ja-
boticabalense. Localiza-

do na rua São Sebastião, 
o prédio está desativado 
desde a década de 1970. 
Em 2016, a Prefeitura Mu-
nicipal anunciou a conces-
são do imóvel para a ACIA-
JA, que deve restaurá-lo.

Unimed e HMSI realizam primeiro procedimento 
de Hemodinâmica de Jaboticabal

O primeiro procedi-
mento do novo Serviço 
de Hemodinâmica e Car-
diologia Intervencionis-
ta da história de Jaboti-
cabal – um cateterismo 
cardíaco – foi realizado, 
dia 29, pelo Hospital e 
Maternidade Santa Isabel 
(HMSI). O novo serviço é 
oferecido pela Unimed 
de Jaboticabal em parce-
ria com o próprio HMSI e 
a Clínica CardioVida, de 
Ribeirão Preto.

O primeiro paciente sub-

metido ao cateterismo car-
díaco é um homem de 72 
anos, que estava internado 
no Centro de Terapia In-
tensiva (CTI) do HMSI após 
sofrer um infarto agudo do 
miocárdio. O procedimen-
to foi considerado um su-
cesso pela equipe de pro-
fi ssionais envolvida na sua 
realização.

“A instalação do novo 
Serviço de Hemodinâmi-
ca e Cardiologia Inter-
vencionista contempla 
um sonho da Unimed, do 
Hospital e de nós, da Car-
dioVida, que podemos 
trabalhar com os com-
petentes cardiologistas 
de Jaboticabal”, ressalta 
o médico Elias de Mello 
Ayres Neto, um dos res-
ponsáveis pela operação 
do serviço.

De acordo com o dire-

tor presidente da Unimed 
de Jaboticabal, Luiz Ro-
berto Lins Ferraz, o novo 
serviço coloca a cidade 
no patamar dos grandes 
centros em atendimento 
de saúde. “É um momen-
to histórico para a cida-
de e demonstra o com-
promisso da Unimed em 
oferecer atendimento de 
qualidade para nossos 
clientes”, afi rma Ferraz.

“A oferta do novo Ser-
viço de Hemodinâmica e 
Cardiologia Intervencio-
nista em nossa cidade 
evita a necessidade de 
deslocamento dos pa-
cientes e abrevia o tempo 
entre os primeiros so-
corros e o procedimen-
to. Isso pode salvar uma 
vida”, destaca o médico 
Jeyner Valério Júnior, co-
ordenador do hospital.

Publicação será 
a oitava do 
historiador

Cateterismo 
cardíaco feito 
em um homem 
de 72 anos foi 
considerado um 
sucesso pela equipe 
de pro� ssionais que 
o promoveu

Na foto, a equipe Cardiovida - o Médico André Badran; a recepcionista Viviane Pedro; a técnica de enferma-
gem Tamiris Barbosa; a enfermeira Jéssica Moda; e os médicos Rafal Pavão e Elias de Mello Ayres Neto.

Anvisa interdita produtos dos quatro frigorí! cos alvos de recall

A Anvisa interditou cau-
telarmente, na terça-feira 
(28/3), todos os produtos 
de três empresas respon-
sáveis por quatro esta-
belecimentos envolvidos 
nas investigações da ope-
ração Carne Fraca, reali-
zada pela Polícia Federal 
para investigar possíveis 
adulterações no processa-
mento das carnes e seus 
derivados. A interdição 
determinada pela Agência 
é preventiva e tem dura-
ção de 90 dias. 

A Vigilânca Sanitária de 
Jaboticabal alerta os esta-
belecimentos com ativi-
dades na área de alimen-
tação - supermercados, 
minimercados, açougues, 
bares, lanchonetes e res-
taurantes, dentre outros 
- que estão impedidos 
de comercializar ou ma-

nipular estes produtos 
neste período de exames. 
“Todos devem ser retira-
dos da área de venda ao 
consumidor, aguardando 
resultados das análises. 
A utilização implicará em 
ações penais”, explica o 
coordenador Fernando 
Arrobas.

A iniciativa é resultado 
das comunicações feitas 
pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) para 
a Anvisa, que tratam do 
recolhimento (recall) de 
produtos conduzido pelo 
Ministério em razão de ir-
regularidades que teriam 
sido encontradas durante 
a fi scalização, realizada 
por uma força-tarefa do 
MAPA, nos 21 estabeleci-
mentos citados na opera-
ção. 

Após essa fi scalização, 
o MAPA determinou o re-
colhimento de todos os 
lotes dos produtos dos 
frigorífi cos Transmeat 
Logística Transportes e 
Serviços LTDA., Frigorí-
fi co Souza Ramos LTDA 
e Peccin Agro Industrial 
LTDA., por intermédio de 
publicação da Secretaria 
Nacional do Consumidor 
(Senacon), a fi m de que 
sejam realizadas análises 
laboratoriais nesses pro-
dutos. 

A ação da Anvisa impe-
de a comercialização ou 
preparação dos produtos 
das três empresas até o 
resultado das análises. 
Bares, lanchonetes e res-
taurantes também fi cam 
impedidos de utilizá-los 
durante os 90 dias de in-
terdição.

BRASIL RUMO AO HEXA
A classificação 

da Seleção Brasilei-
ra para a Copa do 
Mundo da Rússia, 
que será realiza-
da no ano que vem, 
sem dúvida foi um 
dos assuntos mais 
comentados nesta 
semana. O time co-
mandado por Tite 
conquistou a vaga 
para o mundial com 
quatro rodadas de 
antecedência ao ven-
cer o Paraguai por 3 

BOMBOU NA WEB

a 0, na Arena Itaque-
ra, em São Paulo. O 
treinador brasileiro 
é o grande respon-
sável pela classifica-

ção. Com Tite desde 
setembro de 2016 
no comando, a sele-
ção venceu os oito 
jogos que disputou.

Câmara de Jaboticabal vota seis projetos na segunda-feira (03/04)
Os vereadores da Câ-

mara Municipal de Jaboti-
cabal se reúnem na próxi-
ma segunda-feira (03/04) 
para votar seis projetos. 
A sessão ordinária come-
ça às 19h40, com o uso 
da Tribuna Livre por Edu-
ardo Roberto Rea, que fa-
lará sobre o “trânsito de 
bicicletas em calçadas e 
motos em alta velocida-
de”, seguido por Ronaldo 
Anozin, que apresentará 
o projeto núcleo de ajuda 
comunitária Defenders, a 
agenda de eventos sociais 
e fará uma apresentação 
da temporada 2017. 

Entre os projetos da 
Ordem do Dia a serem 
votados está o Projeto de 
Lei nº 09/2017, que per-
mite ao Poder Executivo 
Municipal qualifi car enti-
dades privadas, sem fi ns 
lucrativos, como Organi-
zação Social (OS). Na prá-
tica, o projeto permite ao 

Poder Público fazer par-
ceria com uma entidade 
qualifi cada como OS por 
meio de um Contrato de 
Gestão, para o fomento 
e execução de atividades 
relativas às áreas de En-
sino (educação infantil, 
modalidade creche), Cul-
tura, Assistência Social, 
Desenvolvimento Tecno-
lógico, Pesquisa Científi -
ca, proteção e preserva-
ção do Meio Ambiente, e 
Saúde. 

Segundo o texto, as 
entidades qualifi cadas 
como Organizações So-
ciais fi cam declaradas 
como entidades de inte-
resse social e utilidade 
pública, e poderão rece-
ber recursos orçamen-
tários e, eventualmente, 
bens públicos necessá-
rios ao cumprimento do 
Contrato de Gestão. O 
projeto ainda cria o Con-
selho Administrativo, 

que deverá, dentre ou-
tros aspectos, fi scalizar 
o cumprimento das Dire-
trizes e Metas defi nidas 
e aprovar os demonstra-
tivos fi nanceiros e con-
tábeis e as contas anuais 
da Entidade.

Também entra em dis-
cussão e votação o Projeto 
de Lei nº 7/2017, que au-
toriza o Poder Executivo 
a alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito Real 
de Uso, no Loteamento 
“Carlos Augusto Heiland” 
a Jorge Aparecido Pereira 
e Rita, de autoria do Exe-
cutivo Municipal; o Proje-
to de Decreto Legislativo 
nº 5/2017, que concede 
diploma comemorativo 
pelos 90 anos da criação 
da Diocese de Jabotica-
bal, de autoria do verea-
dor João Bassi; o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 
6/2017, que outorga o Tí-
tulo de Cidadão Jabotica-

balense a Antônio Alves 
do Nascimento, de auto-
ria de autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes; 
o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 7/2017, que 

concede Diploma Come-
morativa pelos 100 anos 
do Tiro de Guerra 02-018 
de Jaboticabal, de auto-
ria dos vereadores da 17ª 
Legislatura; e o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 
8/2017, que concede Di-
ploma de Honra ao Mérito 
a Cláudio Del Vechhio, de 
autoria do Dr. Edu Fene-
rich.
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A carne ensina

Passado o turbilhão inicial, 
é hora de falar da questão 
da carne, objeto da operação 
Carne Fraca, da Polícia Fede-
ral, defl agrada no dia 17 de 
março. Aquilo que deveria ser 
uma apuração pontual para 
identifi car possíveis irregu-
laridades em um ou outro 
frigorífi co, acabou se conver-
tendo em uma condenação 
irresponsável de um setor e 
comprometeu um trabalho de 
anos aqui e no exterior.

Um setor tão importante 

da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento apontam 
que a carne bovina é desta-
que na Balança Comercial do 
agronegócio paulista, ocu-
pando o segundo lugar.

Em 2016, a exportação 
paulista de carne totalizou 
US$ 2,01 bilhões, em que a 
carne bovina respondeu por 
79,4% deste valor. No mesmo 
período, o Brasil exportou o 
equivalente a US$ 5,51 bi-
lhões em carne bovina, com 
o embarque de 1,4 milhão de 
toneladas. 

Somente Hong Kong ab-
sorveu 330,5 mil toneladas 
(23,6% do total exportado 
pelo Brasil), pagando por 
elas US$ 1,14 bilhão (20,76% 
do total faturado em 2016). 
Já a China comprou 165,7 
mil toneladas (11,8%), com 
desembolso de US$ 706,2 
milhões (12,8% do total).

Neste contexto internacio-
nal de disputa de mercado, 
o jogo fi ca cada vez mais 
bruto e a questão sanitária 
é realmente determinante. O 

para o abastecimento mun-
dial de alimentos, o da prote-
ína animal, foi questionado, 
fi casse sob suspeita. Colocou 
em risco a atividade, milhares 
de empregos e muita renda 
fundamentais para o Brasil 
todo. 

Os frigorífi cos que foram 
investigados pela operação 
durante dois anos eram ape-
nas 21, em um universo de 
4.837 atualmente em ativida-
de no País. Juntos, os inves-
tigados pela Polícia Federal 
são responsáveis por apenas 
0,8% da produção nacional. 

Neste período da “Carne 
Fraca”, a Polícia Federal apre-
sentou apenas um laudo, 
constatando irregularidade 
em um produto. Ou seja, um 
detalhe que balança todo o 
complexo e pujante sistema 
produtivo da proteína animal 
no Brasil. 

Atividade tão importante 
que faz do Brasil o maior ex-
portador de proteína animal 
do mundo. Dados do institu-
to de Economia Agrícola (IEA) 

Brasil já conta com um siste-
ma de inspeção sanitária que 
tem garantido diariamente 
que milhões de pessoas em 
todo o mundo consumam 
nossa carne sem problemas. 

Mas mesmo assim de-
vemos buscar sempre seu 
aprimoramento. Aprimorar 
por respeito à opinião públi-
ca, que tende a ser cada vez 
mais exigente em todos os 
quesitos como a saudabilida-
de dos alimentos. Participei 
em Brasília do lançamento 
do novo Regulamento da Ins-
peção Industrial e Sanitária 
das Propriedades de Origem 
Animal (Riispoa).

É preciso ter um constan-
te processo de modernização 
do sistema, fazendo com que 
um setor como este de pro-
dução cada vez maior e mais 
sofi sticado e mais abrangen-
te tenha formas inovadoras 
e renovadas de fi scalização e 
controle. O próprio setor tem 
que fazer um autocontrole, 
uma autorregulação criterio-
sa e transparente. 

O Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da nossa 
Secretaria de Agricultura, va-
loriza essas boas práticas sa-
nitárias com iniciativas como 
a garantia dada pelo Serviço 
de Inspeção de São Paulo 
(Sisp). O consumidor pode 
consultar os estabelecimen-
tos inspecionados no site 
da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA): www.
defesa.agricultura.sp.gov.br.

E para facilitar o cotidiano 
de produção, desde janeiro 
de 2017, a Declaração Mensal 
de Produção (antigo relatório 
de produção mensal) que os 
estabelecimentos com regis-
tro devem enviar passou a 
ser realizada pelo sistema 
informatizado Gedave, faci-
litando a entrega da decla-
ração, não havendo mais a 
necessidade de se dirigirem 
à Defesa para fazê-lo.

Temos também o selo Pro-
duto de São Paulo, que faz 
parte do Sistema de Quali-
dade de Produtos Agrícolas, 
Pecuários e Agroindustriais. 

JESUS NÃO...

E se e ele (Jesus) tives-
se desistido, o que seria de 
nós? Louvado seja Deus, que 
Ele não desistiu. Ele disse: Se 
quiseres, passa de Mim este 
cálice. Porém, Eu quero fazer 

Você agora é propriedade 
particular de Deus. O inimi-
go tentará de tudo para tirar 
você do caminho do Senhor.
Lembre-se da promessa que 
Ele te fez no início da cami-
nhada, dizendo: Eu nunca te 
deixarei, nem te desampara-
rei. Você nunca estará sozi-
nho, o Senhor sempre estará 
do seu lado, para lhe guardar 
de todo o perigo, seja ele fí-
sico ou espiritual, ou seja, 
você sempre estará protegi-
do. 

Não importa a luta que 
você esteja enfrentando ou 
as difi culdades que você es-
teja passando neste momen-

a Tua vontade, e não a mi-
nha. Que oração determinda. 
Ele estava disposto a sofrer 
em nosso lugar, carregando 
todos os nossos pecados, do-
enças e enfermidades, isto é 
o verdadeiro amor, por cada 
ser humano. Jesus não pen-
sou Nele nem por um mo-
mento, somente em fazer a 
vontade do Pai celestial.

 Como é bom aprender 
com o Filho de Deus. Ele é o 
nosso exemplo e modelo a 
ser seguido. Não deixe nin-
guém te impedir de seguir os 
passos de Jesus. Ele pagou 
um preço muito alto pela sua 
vida. 

to, não desista! Deus já pre-
parou um caminho perfeito 
para você passar, sem sofrer 
mal algum. Tome posse da 
sua benção, em nome de Je-
sus! Não tenha medo, Ele já 
fez tudo para você ter vida 
e vida com abundância; seja 
uma pessoa determinada e 
não aceite mais a derrota, 
nem o fracasso. 

A vontade de Deus é que 
você seja um representan-
te Dele aqui na terra, des-
frutando de uma vida com 
saúde, prosperidade, paz, 
alegria. Pense bem, quando 
você achar que não aguen-
ta mais e as coisas fi carem 

muito difíceis, peça ao Se-
nhor que lhe ajude e lhe dê 
forças para chegar ao fi nal 
da caminhada. Muitas pesso-
as precisam e dependem de 
você, principalmente a sua 
família. Todos estão torcen-
do pelo seu sucesso, e que-
rem ver a sua vitória. Muitos 
se alegrarão verem que você 
realmente conseguiu chegar, 
e dirão: Nosso! O teu Deus é 
Poderoso mesmo! O inimigo 
será envergonhado e aqueles 
que ele usou para atrapalhar 
os planos de Deus para sua 
vida, fi carão pasmos e es-
pantados, sem saber o que 
dizer, mas você vai dizer: 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Tudo isso é para a Glória! Do 
meu Deus! Que criou os céus 
e a terra. Faça como o Senhor 
Jesus, persevere na oração, 
mas que não seja feito a sua 
vontade, mas a vontade do 
Senhor teu Deus. No fi nal 
diga: Obrigado, Meu Deus, 
por ter me ajudado em todos 
os momentos da minha ca-
minhada (Leia Lucas 22;39). 
Esta é a minha oração. Ouça 
o nosso programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com 

Foi criado pelo Governo do 
Estado em 1999 para certifi -
car qualidade em uma veri-
fi cação do processo produ-
tivo, oferecendo um melhor 
produto ao consumidor e au-
mentando a competitividade 
do agronegócio paulista nos 
mercados interno e externo.

A adesão ao projeto é vo-
luntária e as normas e pa-
drões de qualidade são es-
tabelecidos por Técnicos da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, representan-
tes das cadeias produtivas 
reunidas nas Câmaras Seto-
riais, especialistas de uni-
versidades e outros técnicos 
interessados.

Tudo isso é necessário 
para proteger o consumidor, 
defender a nossa carne, a 
produção de proteína, fazer 
com que esta atividade que 
alimenta a todos, alimenta 
o mundo, seja valorizada e 
cada vez mais fortalecida. 
Esta é uma questão de honra 
importante para a agropecu-
ária paulista e brasileira.

Unimed e HMSI realizam primeiro procedimento 

Unimed 
Ro-

o novo 
a cidade 
grandes 

atendimento 
momen-
a cida-

e demonstra o com-
em 
de 

nossos 

Ser-
Hemodinâmica e 

Intervencio-
cidade 

a necessidade de 
pa-

e abrevia o tempo 
so-

e o procedimen-
uma 

o médico 
Valério Júnior, co-

 PROFESSOR BENÊ

 CONVERSÃO ECOLÓGICA
¨Carnaval¨ foi-se! Ig-

noramos os resultados 
pois tudo resumiu-se em 
meras fantasias.

Vivemos agora a ¨qua-
resma¨ com o tema CAM-
PANHA DA FRATERNIDA-
DE ECOLÓGICA, conduzir 
a comunidade brasileira 
para viver plenamente a 
¨CIDADANIA¨. O enfoque 
deste tema é o relacio-

namento consciente com 
a natureza, de tal modo 
que, passemos a viver 
com ela em perfeita har-
monia, pois a terra age 
como nossa mãe que nos 
dá o sustento para viver 
a vida em plenitude.

Aparentemente tratam-
se de cuidados simples 
mas, fundamentalmente 
importantes: remover, re-

colher, reciclar lixo; não 
desperdiçar água, cuidar 
das plantações.

Temos para nossa aju-
da as redes de comuni-
cação, que auxiliam na 
conscientização dessa 
realidade.

Nesses últimos dias de 
¨quaresma¨ temos um 
incentivo para ¨real con-
versão ecológica¨.

Necessário se faz, um 
discernimento de como 
agir mesmo que seja no si-
lêncio, sem busca de aplau-
sos. A meta fi nal é harmoni-
zarmo-nos com a natureza 
para garantir vida plena em 
todos seus horizontes.

Algumas atitudes ain-
da que simples, que de-
vem ser tomadas: cuida-
do com o lixo eletrônico, 

sempre inimigo perverso 
da saúde humana, ani-
mal, vegetal e aquática. 
Enfim, não basta pen-
sar, o mais importante é 
agir, pois TODOS SOMOS 
RESPONSÁVEIS POR CUI-
DAR DE NOSSA MÃE TER-
RA, POIS DELA OBTEMOS 
ENERGIA PARA GOZAR 
A PLENITUDE DE NOSSA 
VIDA TERRENA!

Câmara de Jaboticabal vota seis projetos na segunda-feira (03/04)
de Decreto Legislativo nº 
8/2017, que concede Di-
ploma de Honra ao Mérito 
a Cláudio Del Vechhio, de 
autoria do Dr. Edu Fene-

SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato Rural de Jaboticabal, no uso das 

atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associa-

dos, quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para se reunirem 

em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 13 de abril 

de 2017, em nossa sede social à Rua Castro Alves, n° 911, nesta 

cidade, às 16:00 horas, em primeira convocação com o número 

de associados estabelecidos pelo Estatuto Social e, não havendo 

número sufi ciente para instalação da Assembléia, será realizada 

às 17:00 horas em segunda convocação com o número de asso-

ciados determinado pelo Estatuto Social, dando plenos poderes à 

Diretoria deste Sindicato para discutirem a seguinte ordem do dia: 

a) Leitura, discussão e votação da Ata da Assembléia anterior; b) 

Leitura, discussão e votação do Balanço e Relatório da Diretoria, 

referente ao ano de 2016, com o parecer do Conselho Fiscal. 

Jaboticabal/SP, 01 de abril de 2017.

Sindicato Rural de Jaboticabal
Ismael Perina Junior

Presidente
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descarte 
boticabal 
mento 
aterro 
gãos 
com 
de 
conhecer 
trabalho 
em Jaboticabal.

da visita é conhecer de-
talhes do descarte de 
areia de fundição gera-
da no município. “Cui-
dar do meio ambiente é 
um grande desafi o. Fico 
feliz por saber do inte-
resse de nossos amigos 
de Erechim na maneira 
como lidamos com as 
questões ambientais. 
Tenho orgulho em dizer 
que nosso aterro é refe-
rência regional e, a visi-
ta, comprova que nossas 
políticas estão no cami-

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 20, DE 27 DE MARÇO DE 2017 – CONCE-
DE 15 (quinze) dias de férias em gozo, no período de 04/04/2017 a 

18/04/2017, ao servidor MARCELO SCAVONI.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 671, DE 21 DE MARÇO DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 

Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-

mara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 20 de março 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 

Médico Dr. Nereu Rodolfo Krieger da Costa e dá 

outras providências.

Autoria: Beto Ariki

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

Médico Dr. Nereu Rodolfo Krieger da Costa.

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 decorrente 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 março de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câma-

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

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 09/2017) 

(Projeto de Decreto-Legislativo nº 04/2017) 

Jantar Dançante Italiano ! cará para sempre na memória de 
seus participantes

A noite do último sá-
bado, dia 25, deixará 
saudades. Realizado 
para celebrar a conclu-
são da 1ª turma do cur-
so de Culinária Italiana, 
da ONG SOS – Serviço de 
Obras Sociais, o Jantar 
Dançante soou também 
como despedida. Foi no 
evento realizado na As-
sociação Nipo Brasilei-
ra, de Jaboticabal, que 
amigos e familiares pu-
deram compartilhar dos 
últimos momentos de 
alegria ao lado de José 
Roberto de Simoni, pre-
sidente da entidade.

Evento
Quem participou do 

jantar pôde conferir um 
cardápio caprichado, 
todo preparado pelos 
alunos, que desempe-
nharam durante os me-
ses de janeiro e feverei-
ro, atividades teóricas 

 Evento da ONG SOS certifi cou alunos e deu adeus a José Roberto de Simoni

e práticas relacionadas 
a pratos tradicionais 
da Itália. Tudo foi su-
pervisionado pelo chef 
e professor Douglas 
Guimarães. Na ocasião, 
também foi realizada a 
entrega de certifi cados 
aos participantes.

Em um discurso de 
gratidão no início do 
evento, o presidente do 
SOS, José Roberto de 
Simoni, destacou os es-
forços realizados para a 
reativação da organiza-
ção.

“Sabemos que a reali-
dade de muitas entida-
des de Jaboticabal é di-
fícil. A difi culdade para 
conseguir recursos 
para continuar de por-
tas abertas é grande. 
Assumi o SOS certo de 
que para nós não seria 
diferente. A presença 
de vocês hoje aqui, nos 

faz continuar acredi-
tando e ter certeza que 
podemos avançar cada 
vez mais”, falou.

O jantar descontraído 
entre amigos do SOS e 
familiares ainda contou 
com a presença do ve-
reador Beto Ariki (PSL) e 
representantes de enti-
dades parceiras, como 
CEREA e ONG Muda.

Agradecimentos
- Nipo, em nome de 

Celso Kubayama.
- La Cheff eria, de Ri-

beirão Preto.
- CCAgro e seu dire-

tor José Carlos Cal que 
patrocinaram os unifor-
mes da noite.

- Cerea, em nome de 
Tim Zeviani.

- ONG Muda, repre-
sentada por Clóvis Bars.

- Defenders, em nome 
do presidente Ronaldo 
Hans.

Deixará saudades
O que ninguém imagi-

nava é que aquela noite 
entre amigos fosse a 
oportunidade para se 
despedir de uma pes-
soa bastante especial. 
Membro de uma família 
tradicional de Jabotica-
bal, José Roberto de Si-
moni era conhecido por 
seu envolvimento com 
a causa social.

Com passagens im-

portantes por entidades 
como Casa do Menor e 
ABCDown, além de con-
tribuir com várias ou-
tras e ter participado 
da criação da Fazenda 
Terapêutica, ao lado 
do prefeito José Carlos 
Hori, Simoni reativou 
o SOS no segundo se-
mestre de 2016 com o 
objetivo de fazer mais 
por Jaboticabal, mesmo 
ciente das difi culdades 
que várias entidades 
enfrentam para conti-
nuar de portas abertas.

Simoni teve pouco 
tempo e seu objetivo 
foi interrompido, pe-
gando todos de surpre-

sa. Na madrugada de 
segunda-feira (27), aos 
54 anos, José Roberto 
sofreu um mau súbi-
to e nos deixou. Partiu 
deixando em nossa me-
mória a alegria de quem 
estava satisfeito com o 
desempenho do even-
to do último sábado. 
Seu jeito família, amigo 
e conciliador deixará 
saudades. Seu legado 
servirá como combus-
tível para a família SOS 
seguir em frente.

José Roberto de Simo-
ni era casado com Keila 
e deixa os fi lhos Cristia-
ne, Marcelo, Julia, Nico-
le e Heitor.

Time do Emprego 
A Secretaria de Indús-

tria, Comércio e Turismo 
de Jaboticabal informa 

que as inscrições para o 
Time do Emprego acon-
teceram até o dia 31. Os 

interessados procuraram 
a Secretaria na Incubado-
ra de Empresas (Avenida 

Jaime Ribeiro, 319, Vila 
Serra) com seu RG, CPF e 
Carteira de Trabalho ou 

Os encontros ajudam a planejar e estabelecer metas profi ssionais e pessoais
pelo telefone 3203-8014.

Para o secretário interi-
no de Indústria, Comércio 
e Turismo, Paulo Polachi-
ni, o Time é uma boa opor-
tunidade para analisar 
experiências e conseguir 
uma vaga no mercado de 
trabalho. “O Time do Em-
prego auxilia os alunos a 

se prepararem para entre-
vistas, mapear o mercado 
e fazer um planejamento 
pessoal e profi ssional. 
Tendo metas e confi ança, 
fi ca mais fácil de conse-
guir uma vaga”.

Para mais informações, 
o telefone é 3202-8014.

ABANDONO DE EMPREGO
ARETUSA MAGDA QUINTANA - RESTAURANTE - ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 17.673.099/000l-95, localizada à Ave-

nida Doutor Lafranchi KM 0l, Bairro Planalto do Bosque, cidade 

e muncípio de Jaboticabal/SP, COMUNICA, que o EMPREGA-

DO EVANDRO

ERRATA
Republicado abaixo: “PARECER DO CON-

SELHO FISCAL”, por ter sido veiculado com 

incorreição na edição nº 1820 de 25 de março 

de 2017, na página 04.
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Câmara Municipal faz devolução de R$ 260 mil que irá 
bene! ciar Hospital São Marcos

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal devolveu à 
Prefeitura do município 
R$ 260 mil referente a 
sobras do orçamento de 
2016. O valor deve ser 

encaminhado ao Hospital 
São Marcos. A entrega do 
cheque foi feita pelo che-
fe do Legislativo, Dr. Edu 
Fenerich (PPS), na quinta-
feira, dia 23 de março, ao 

prefeito José Carlos Hori 
(PPS).

Estiveram presentes o 
Diretor do Hospital São 
Marcos, Dr. Luiz Antônio 
Garcia Júnior, e da Secre-

tária da Fazenda, Ângela 
Nazário da Fonseca. “Essa 
importância será repassa-
da ao setor de hemodiá-
lise do Hospital São Mar-
cos, que atende pacientes 

do SUS e servirá para cus-
tear o tratamento realiza-
do em 2016. Graças a esse 
trabalho, pouco mais de 
10 pacientes não preci-
saram ser atendidos em 
outra cidade”, explicou 
Fenerich.

No início de janeiro, a 
Câmara Municipal já ha-
via feito um repasse de R$ 
800 mil à prefeitura, que 
auxiliou no pagamento de 
salários dos funcionários 
públicos municipais. Com 
isso, a devolução ultra-
passa R$ 1 milhão. 

O repasse é feito desde 
2005 e seu destino fi nal 
é sugerido pela Câmara. 
No ano passado, ainda no 
governo Girio, a Prefeitu-
ra recebeu mais de R$ 1,5 
milhão que seria destina-
do a várias entidades de 
Jaboticabal. O valor para 
cada uma variava entre R$ 
30 mil e R$ 50 mil, mas 
não foi o que aconteceu. 
Segundo  o jornal A GA-
ZETA apurou, apenas uma 

entidade recebeu. O des-
tino da quantia devolvida 
não foi informado.

Confi ra os valores deta-
lhados:

- R$ 800.000,00 para au-
xiliar a Prefeitura no paga-
mento dos salários de de-
zembro dos funcionários 
públicos municipais;

- R$ 260.000,00 para o 
pagamento de sessões de 
hemodiálise realizadas no 
Hospital São Marcos;

- R$ 44.000,00 para au-
xiliar no pagamento re-
lativo à reconstrução de 
uma ponte na estrada mu-
nicipal da Graminha;

- R$ 50.000,00 destina-
dos para a construção de 
arquibancadas no campo 
de futebol da Prefeitura 
localizado no Jardim Ci-
dade das Rosas, onde o Ja-
boticabal Atlético mandou 
seus jogos. Entretanto, se-
gundo apurou o jornal A 
GAZETA, o ex-prefeito não 
investiu o valor no local.

Secretário de Meio Ambiente de Erechim visita 
aterro sanitário de Jaboticabal

A preocupação com o 
descarte do lixo em Ja-
boticabal e o reconheci-
mento da efi ciência do 
aterro sanitário por ór-
gãos fi scalizadores fez 
com que uma comitiva 
de Erechim (RS) viesse 
conhecer um pouco do 
trabalho desenvolvido 
em Jaboticabal.

O principal objetivo 
da visita é conhecer de-
talhes do descarte de 
areia de fundição gera-
da no município. “Cui-
dar do meio ambiente é 
um grande desafi o. Fico 
feliz por saber do inte-
resse de nossos amigos 
de Erechim na maneira 
como lidamos com as 
questões ambientais. 
Tenho orgulho em dizer 
que nosso aterro é refe-
rência regional e, a visi-
ta, comprova que nossas 
políticas estão no cami-

Cláudio Nei Ignácio da Silveira e representantes da Cercena S/A vieram conhecer detalhes 
do descarte da areia de fundição no aterro de Jaboticabal

nho certo”, afi rma o pre-
feito José Carlos Hori.

“Ficamos sabendo 
pela internet do traba-
lho desenvolvido em Ja-
boticabal. De pronto o 
SAAEJ se colocou à dis-
posição e aqui estamos 
conhecendo o aterro sa-
nitário. Temos grande 
preocupação com o fu-
turo do meio ambiente 
e a destinação da areia 
de fundição é um pro-
blema que enfrentamos 
em Erechim. Vamos le-
var essa experiência e 
adaptar à nossa realida-
de”, afi rma o secretário 
de Meio Ambiente de 
Erechim, Cláudio Nei Ig-
nácio da Silveira. 

A comitiva foi recebi-
da por representantes 
da REÚSA e pelo chefe 
de gabinete do SAAEJ, 
Aparecido Hojaij (Pe-
lão). “É importante para 

Valor foi economizado em 2016 e devolvido para a Prefeitura

Escolhidos presidente e vice do Conselho de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana

Toda região esteve 
presente na escolha dos 
membros dos conse-
lhos da Região Metropo-
litana de Ribeirão Preto. 
A reunião aconteceu em 
Ribeirão Preto na sede 
da Associação de Enge-
nharia, Arquitetura e 
Agronomia de Ribeirão 
Preto.

O prefeito de Ribeirão 
Preto, Duarte Noguei-
ra, foi escolhido como 
presidente do conse-
lho. A vice-presidência 

Duarte Nogueira (presidente) e José Luis Romagnoli (vice) foram escolhidos pelos representantes dos 

municípios participantes
fi cou com o prefeito 
de Batatais, José Luis 
Romagnoli. “Estamos 
atentos a todo projeto 
de desenvolvimento da 
região metropolitana e 
aos benefícios que os 
municípios podem re-
ceber. Que os prefeitos 
possam ter serenidade 
nas decisões e pensar 
no desenvolvimento de 
nossa região, sem es-
quecer de Jaboticabal e 
cada uma das cidades”, 
afi rma o prefeito José 

Carlos Hori.
Além da eleição dos 

membros do Conse-
lho de Desenvolvimen-
to, foram aprovados 
o regimento interno, 
próximas agendas e a 
logomarca. Já foram 
tratadas possíveis pau-
tas com o secretário 
de Segurança Pública e 
com representantes da 
Empresa Metropolita-
na de Transportes para 
a demonstração das 
ações que serão feitas a 

partir de agora.
A reunião deve acon-

tecer em abril. O próxi-

mo encontro vai tratar 
sobre a participação do 
Estado na região me-

tropolitana e também 
sobre o Plano Metropo-
litano Regional. 

o município saber que 
nosso aterro sanitário 
está dentro das normas 
e recebeu a nota máxi-
ma dos órgãos fi scaliza-
dores. Que outros mu-
nicípios venham trocar 
experiências para que, 
juntos, possamos ga-

rantir um futuro me-
lhor”, fi naliza Pelão.

O diretor adminis-
trativo da Cercena S/A, 
Claudecir Angelo Se-
nhori, ressalta a impor-
tância da visita. “Esse 
projeto tem uma im-
portância muito gran-

de. Já damos destina-
ção à areia de fundição, 
trabalhando com cerâ-
micas da região. Com 
a redução da demanda 
desse material, em vez 
de descartar no meio 
ambiente ou mesmo en-
caminhar para o aterro 

municipal sem uma des-
tinação correta, viemos 
até Jaboticabal conhe-
cer um pouco da expe-
riência de Jaboticabal. 
Aproveito para agrade-
cer a hospitalidade que 
recebemos desde a nos-
sa chegada”. 

entre-
o mercado 

e fazer um planejamento 
e profi ssional. 

Tendo metas e confi ança, 
fi ca mais fácil de conse-

informações, 
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CULTURA

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

Com músicas inéditas e grandes sucessos, Nando 
Reis agita a Estação de Eventos Cora Coralina

Quem passou pela Esta-
ção de Eventos Cora Corali-
na curtiu um show diferen-
te: Nando Reis e os Internais 
apresentaram as músicas 
do último álbum “Só posso 
dizer”, sem esquecer dos 
grandes sucessos que con-
sagraram a sua carreira des-
de os tempos de Titãs.

Foi um show com músicas 
para todos os gostos. “Nan-
do Reis é um músico versátil 
cuja carreira é marcada por 
grandes sucessos. Através 
de seus acordes, o público 
pôde viajar pelo passado 

relembrando parcerias com 
Cássia Eller, Skank e Jota 
Quest. Um prato cheio para 
os amantes da boa música”, 
ressalta o diretor de Cultu-
ra, José Mário de Oliveira.

Parceria com Fundo Social 
de Solidariedade - Uma par-
ceria com o Departamento 
de Cultura garantiu descon-
to para músicos, artistas, 
funcionários públicos, arte-
sãos e professores da Escola 
de Arte. Todo leite arrecada-
do foi doado ao Fundo Social 
de solidariedade.

Quando saio na 
noite, vou sempre em 
busca de aventura.

Seja loira ou more-
na, vou à sua procura.

Quando não en-
contro nenhuma...

Volto prá casa na 
amargura!!!

Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

Hori 
feira 
mais 
ticabal. 
acidente 
Moreira 
os 
sonhos 
história. 
jaboticabalense 
vada 
Brasil 
tão 
história de superação.

lher cadeirante a concluir 
uma prova de 100 km no 
Brasil usando uma handbi-
ke e a primeira a percorrer 
um circuito de cicloturis-
mo no Brasil. “É é daqui: de 
Jaboticabal. O handbike é 
pouco conhecido e vamos 
apoiar para tornar esse es-
porte tão bonito e especial 
mais próximo a todos. Sin-
to muito orgulho da histó-
ria dessa jaboticabalense e 
nos colocamos à disposi-
ção para ajudar em parce-
rias futuras”, informa Hori.

esporte 
medalhas 
límpicos 
neiro 
Uma 
ce 
uma 
de 
um 

Banda R1 agitou Feira Livre

Quem compareceu à 
Feira Livre no último do-
mingo (26), teve a gra-
ta surpresa de assistir a 

apresentação da Banda 
R1, da Igreja Redenção, 
que estreou o projeto 
“Louvor na Praça”, uma sé-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

A LUXUOSA MAQUIAGEM DE INVERNO

A busca pela pele perfei-
ta e muito natural continua 
sendo a maior tendência da 
maquiagem atual. O inverno 
pede uma pele impecável, 
com cara de bem cuidada 
e uso de uma base que dei-
xe um efeito o mais natural 
possível. As cores berinjela 
e os marrons intensos vem 

com força total. Batonzão 
marrom fechado com um 
super delineado nos olhos 
serão vistos nas noites de 
puro inverno brasileiro. 
Aliás, vinho, chocolate e 
vermelho fechado, muita 
personalidade e poder fe-
charam váris produções da 
estação mais fria do ano. O 
inverno costuma trazer uma 
paleta com tons mais escu-
ros, mas para o dia a dia, o 
marrom, nude e rose serão 
grandes apostas na estação”. 
Os metalizados também vão 
chegar com muita força, 
deixando a make mais luxu-
osa e cheia de brilho. O deli-
neador nunca deixa de fazer 
sucesso, portanto abuse! O 
queridíssimo iluminador 
veio com tudo, tanto no dia 
com mais delicadeza, quan-

to à noite em mais intensi-
dade. E para dar vida à pele, 
invista no pó bronzeador e 
nos blushes bronze e rose, 
que caem bem em qualquer 
produção. A cor que vai do-
minar a estação é o roxo, do 
tom mais escuro ao uva/cor 
de vinho, mas cores neutras 
também serão usadas. En-
tre os acabamentos, batons 
cremosos, brilhosos, matte 
com uma cobertura mais 
fosca, além-claro, dos gloss. 

Show aconteceu na noite da última sexta-feira (24)

rie de apresentações que 
acontecerão no coreto da 
Praça Ernesto Poli.

Durante cerca de duas 
horas, os jovens que com-
põem a R1 cantaram para 
um público animado, que 
até arriscou alguns passos 
da coreografi a do grupo. 
Em um dos intervalos de 
músicas, jovens do grupo 
de teatro da Redenção en-
cenaram uma apresenta-
ção que falava sobre a dis-

puta entre o bem e o mal.
A Banda R1 faz parte 

do Projeto Jubal – Música 
para Todos, voltado para 
a cultura musical e é com-
posto por seis bandas. As 
iniciais R1, bem como as 
demais (R2, R3, R4, R5 e 
R6) signifi cam R de Reden-
ção e os números, a ordem 
de formação das mesmas. 
A direção do Projeto Jubal 
é de Gideoni Morais, pas-
tor da Redenção.

Um furacão chamado Déborah Vieira no 
“Quinta no Museu”

Depois do enorme su-
cesso da apresentação de 
rap do “Som do Vale MC’s”, 
que aconteceu no último 
dia 23, lotando o quintal 
do Museu Histórico de Ja-
boticabal, agora será a vez 
de um dos ícones da músi-
ca de Jaboticabal – Débo-
rah Vieira.

Déborah Vieira é uma 
artista que viaja de um 
estilo a outro com a faci-
lidade de quem troca de 
roupa. Com 25 anos de 
carreira, várias apresenta-
ções em programas de TV 
e um sucesso que contras-
ta com sua simplicidade, 
Déborah trará para o pro-
jeto “Quinta no Museu”, 

todo o seu talento em 
uma seleção de MPB espe-
cialmente escolhida para 
essa ocasião.

E na quinta-feira, 30 de 
março, todas as atenções 
foram voltadas para o ta-
lento e o encanto de Dé-
borah Vieira, no “Quinta 
no Museu”.

Quinta no Museu - Pro-
movido pelo Departamen-
to de Cultura, o projeto 
“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 oportuni-
dade para que as bandas 
também possam apresen-
tar seus trabalhos mais 
recentes e autorais.

As bandas interessadas 
em participar do projeto 

e obterem mais informa-
ções, podem entrar em 
contato com o Departa-
mento de Cultura pelo 
telefone (16) 32028323 e 
também pelo e-mail cultu-
ra@jaboticabal.sp.gov.br.

Escola de Arte garante isenção na taxa 
de matrícula em abril

Contando com vagas 
remanescentes, a Escola 
de Arte “Professor Francis-
co Berlingieri Marino” vai 

Interessados devem procurar a secretaria da Escola de 
Arte na Rua Mizael de Campos, 202
isentar da taxa de inscrição 
todos os novos alunos que 
se matricularem em abril. 
Basta procurar a secretaria 
da escola para obter mais 
informações sobre o pro-
cesso.

“Com vagas remanes-
centes em alguns cursos, 
a Escola oferece a isenção 
para todos os interessados 
em cursar uma das modali-
dades. O aluno benefi ciado 
paga apenas as mensalida-
des. Basta procurar a nossa 

secretaria”, ressalta o dire-
tor Carlinhos Santiago.

Os cursos – São mais de 
20 opções de cursos entre 
música (a partir de sete 
anos) – piano (popular e 
clássico), teclado, violão 
(popular e clássico), guitar-
ra, bateria, saxofone, cla-
rinete, fl auta transversal, 
viola caipira, contrabaixo, 
trompete, trombone, tuba, 
percussão e cavaquinho), 
canto individual (adoles-
cente e adulto), dança de 

salão (adolescente e adul-
to), dança ballet (infantil 
e adolescente), desenho e 
pintura (infantil, adoles-
cente e adulto), desenho e 
ilustração (infantil, adoles-
cente e adulto), desenho ar-
tístico (infantil, adolescen-
te e adulto), teatro (infantil, 
adolescente e adulto), e os 
cursos profi ssionalizantes 
de piano, guitarra, violão. 
saxofone e clarinete. 

Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-8561.

• Arrasem!
agradecimento: Perfuma-

ria Beraldo

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

Edital de Convocação - Aviso aos Acionistas
Convocamos os acionistas para A.G.O. em 28/4/2017, às 14:30 horas, na sede social, em 
Jaboticabal/SP, a fi m de deliberar sobre a Ordem do Dia: a) Tomar as contas da Diretoria, 
examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2016; 
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; 
c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e fi xação de seus 
honorários. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, os documentos a que 
se refere o artigo 133 da Lei 6404/76, relativos ao exercício social objeto da Assembleia. 

Jaboticabal, 24/3/2017. Ass. Doutor Paulo Miki Junior - Diretor Presidente
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na 
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busca de aventura.
Seja loira ou more-

na, vou à sua procura.
en-

Volto prá casa na 

vichiii, 

Paratleta Jéssica Moreira apresenta 
projetos para 2017

O prefeito José Carlos 
Hori recebeu, na terça-
feira (28), uma das atletas 
mais queridas de Jabo-
ticabal. Após sofrer um 
acidente de carro, Jéssica 
Moreira Ferreira superou 
os desafi os, colocou os 
sonhos na bagagem e fez 
história. A coragem dessa 
jaboticabalense é incenti-
vada a centenas de jovens 
Brasil afora: ela faz ques-
tão de compartilhar sua 
história de superação.

Jéssica é a primeira mu-
lher cadeirante a concluir 
uma prova de 100 km no 
Brasil usando uma handbi-
ke e a primeira a percorrer 
um circuito de cicloturis-
mo no Brasil. “É é daqui: de 
Jaboticabal. O handbike é 
pouco conhecido e vamos 
apoiar para tornar esse es-
porte tão bonito e especial 
mais próximo a todos. Sin-
to muito orgulho da histó-
ria dessa jaboticabalense e 
nos colocamos à disposi-
ção para ajudar em parce-
rias futuras”, informa Hori.

O handbike é o terceiro 
esporte que mais distribui 
medalhas nos Jogos Para-
límpicos e foi esporte pio-
neiro nas Paralímpiadas. 
Uma modalidade que cres-
ce a cada dia e hoje tem 
uma grande quantidade 
de atletas. É, sem dúvida, 
um esporte de destaque. 

“Conversamos sobre as 
difi culdades, perspectivas 
da modalidade e os meus 
desafi os dentro do espor-
te. Foi uma visita bastante 
positiva”, diz Jéssica.

A paratleta ministra pa-
lestras por todo o Brasil, 
abordando temas como 
“transforme seu problema 
em solução e a sua preo-
cupação em motivação; 
qualidade de vida e segu-
rança no trabalho; “supere 
desafi os, transforme-os 
em crescimento e evolu-
ção pessoal” e o poder de 
uma decisão.

Currículo - É graduada 
em administração, espe-

cializada em Gestão de 
Pessoas e Marketing Es-
portivo. Após um acidente 
automobilístico em 2013, 
fi cou paraplégica. Na bus-
ca por uma nova realida-
de conheceu as atividades 
paradesportivas em 2015, 
iniciando no Paraciclismo. 
Obteve rápido destaque, 
conquistando excelentes 
resultados e colocações 
em competições no Brasil 
e no exterior. Participou 
da equipe de remo do Clu-
be Pinheiros em São Pau-
lo/SP e obteve índices sig-
nifi cativos de destaque, 
em campeonatos nacio-
nais e internacionais. 

GAZETA ESPORTES

Com show de futsal na Taça EPTV, prefeitura 
entrega reforma da quadra do Ginásio Municipal

O Ginásio Municipal de 
Esportes de Jaboticabal foi 
palco de uma grande festa. 
Após meses fechado para 
a reforma, a prefeitura en-
tregou a reforma da quada 
poliesportiva. Equipes da 
Secretaria de Obras e Ser-
viços Públicos pintaram o 
interior da praça esportiva.

A obra fi cou parada du-
rante alguns meses por 
atraso nos repasses para 
a empresa responsável. 
Todo piso de madeira foi 
trocado por um modelo fl u-

Confi ra a agenda da 
paratleta:

• Campeonato Mundial 
de Paraciclismo (UCI)

• Copa Brasil de Paraci-
clismo (CBC OFICIAL)

Dividida em 4 etapas 
em 4 estados diferentes. 
Duas etapas no primeiro 
semestre e duas no se-
gundo semestre, sendo a 
competição mais impor-
tante no Brasil onde os 
paratletas buscam índices 
para competir o Mundial.

• Campeonato Paulista 
(FPC)

Dividido em 2 etapas reu-
nindo os melhores paratle-
tas do Estado de São Paulo.

Solenidade aconteceu na última segunda-feira (27). Evento contou com show de dança 
e jogo de futsal pela 2ª rodada da Taça EPTV

tuante, que conta com uma 
camada de amortecimento, 
excelente para o atleta por 
ter um impacto reduzido. 
Proporciona uma redução 
no número de lesões nos 
joelhos e tornozelos.

“Treinei durante muitos 
anos no ginásio de espor-
tes e, neste momento, pas-
sa um fi lme na minha ca-
beça. Lembro dos amigos 
e professores que convivi 
aqui dentro. Sei da impor-
tância da obra e os benefí-
cios que traz aos atletas. 

Associação Jaboticabalense 
Defenders, voos altos com os 

pés no chão
A AJD (Associação Ja-

boticabalense Defenders), 
após as novas eleições 
em outubro de 2016, 
vem em um crescente e 
avassalador voo, com a 
posse de Ronaldo Hanns 
assumindo a presidência 
da equipe jaboticabalen-
se juntamente com uma 
nova diretoria constituí-

da pelos senhores: Diego 
Cruzato (Vice-presidente), 
Erick Wendel (Tesoureiro), 
Fabricio Pimentel (Jurídi-
co), Felipe Telis (Secretá-
rio), Sergio Batista (Dire-
tor de Esportes), Leonardo 
Cayres (Diretor de Rela-
ções Inter Pessoal) e Diego 
Nascimento (Coordenador 
de Esportes).

Jéssica é destaque em eventos internacionais

Mesmo com as difi culda-
des, quitamos a dívida 
pendente com a empresa 
responsável e, agora, te-
nho a satisfação de ver o 
ginásio cheio para acom-
panhar a entrega da nova 
quadra”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

Logo após o encerra-
mento da solenidade de 
entrega da quadra, acon-
teceram dois jogos pela 
2ª rodada da Taça EPTV. 
“Melhor do que entregar a 
obra é ver a nossa equipe 
de futsal constatando a 
qualidade do novo piso. 
Vencemos a partida por 
7 a 1 e garantimos a boa 
sequência de vitórias. Que 
outras modalidades e mui-
to mais atletas possam 
desfrutar do novo piso do 
nosso ginásio”, comemora 
o secretário de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins.

O diretor de Esporte e 
Lazer, José Luiz Moiteiro, 
comemora a casa cheia. 

“Jaboticabal celebra um 
importante momento para 
o esporte. Mesmo sendo 
uma noite de segunda-
feira a população esteve 
presente acompanhando 
a solenidade e a rodada 
da Taça EPTV. Agradeço 
ao prefeito Hori pelo em-
penho em resolver as pen-
dências que atrasaram a 
entrega da quadra”.

Ex-aluno das escolinhas 
de massifi cação e profes-
sor de educação física na 
rede municipal, Diogo 
Assunção, exalta a im-
portância da obra. “Desde 
criança frequento o giná-
sio de esportes e com o 
passar dos anos e o uso 
contínuo, nossa quadra 
merecia um novo piso. Fo-
ram tomados os cuidados 
necessários na escolha da 
tecnologia e, agora, cele-
bro junto com toda po-
pulação a inauguração da 
revitalização da parte in-
terna de nosso Ginásio de 
Esportes”.

Essa Diretoria vem de-
sempenhando um belíssi-
mo trabalho frente à AJD, 
onde a gerência e equipe 
de FUTEBOL AMERICANO 
de JABOTICABAL prome-
tem muito para este ano,.
Não veêm medindo esfor-
ços para o crescimento 
deste esporte fantástico. Já 
no início de 2017 os Java-
lis de Athenas acertaram a 
contratação de HEAD CO-
ACH (Treinador) MURILO 
CHELLEGATTI e o retorno 
de FRANCISCO ARAÚJO 
(XICO) como Coordenador 
Técnico; XICO, que já tem 
uma passagem pelo DEFEN-
DERS em 2015, onde reali-
zou um grande trabalho, 
colocando esta equipe em 
destaque no estado de São 
Paulo. Agora com a expe-

riência de MURILO e XICO 
juntos, com a garra, deter-
minação que esses atletas 
de Jaboticabal já mostra-
ram, novos atletas que che-
garam para a equipe nas 
ultimas seletivas e alguns 
reforços importantes, to-
talizando um plantel de 91 
atletas. DEFENDERS prome-
te esse ano ser a referência 
em nosso esporte de nossa 
cidade, pois possuem to-
dos os ingredientes para o 
sucesso. Está forte a  equi-
pe, que hoje vem se prepa-
rando todos os sábados e 
domingos para disputa do 
paulista de 2017, promete 
ndo fazer bonito este ano. 

Perguntamos aos res-
ponsáveis pela equipe den-
tro de campo e a opinião 
deles e suas expectativas:

FRANCISCO ARÁUJO: 
Reiniciando um trabalho 
que comecei lá em 2015, 
mas agora com vários jo-
gadores novos, que preci-
sam aprender muita coisa 
e passar por todo o pro-
cesso de aprendizagem, 
tanto do jogo, como da 
minha metodologia, esse 
ano o planejamento é 
para que esses jogadores 
consigam se aproximar do 
nível dos jogadores já ve-
teranos e treinados, para 
que tenhamos uma equi-
pe competitiva em breve.

Para isso o planejamen-

to já foi traçado e esta-
mos dando os primeiros 
passos, com os primeiros 
desafi os a caminho para 
preparar os jogadores 
com tudo aquilo que estão 
aprendendo e poderem 
praticar na situação espe-
cifi ca que é o jogo. Então 
o momento é para apren-
dizado. Quanto mais 
aprenderem, com tudo 
que estamos tentando en-
sinar, mais rápido o time 
irá evoluir e mais rápido 
estaremos prontos para 
atingir nossos objetivos. 

O time tem muitos ta-
lentos, principalmente 
talentos com vontade e 
dedicação para treinar e 
aprender. Isso é tudo que 
precisamos agora, o res-
to o tempo nos dará, tra-
çando assim o futuro que 
o Defenders merece. Um 
time que tem tudo para 
ser referência no esta-
do nos próximos anos. E 
vamos trabalhar e muito 
para isso aconteça.

MURILO CHELLEGATTI: 
O Jaboticabal Defenders 
está muito bem organi-
zado fora e dentro de 
campo. A diretoria está 
fazendo uma adminis-
tração impecável, conse-
guindo apoiadores muito 
importantes para o time, 
proporcionando equipa-
mentos e materiais para 
treinos e jogos. Dentro de 

campo temos jogadores 
bons, focados e aguerri-
dos da cidade e ótimos 
reforços das cidades da 
região. Temos também al-
guns jogadores novos que 
demonstram disposição e 
aptidão, mas precisam ser 
lapidados para ajudarem 
o time futuramente.

Estamos organizando 
o time com o objetivo de 
participarmos da Taça 
9 de Julho da FEFASP, no 
2º semestre, e a principal 
meta é formar uma equi-
pe boa o bastante para 
conseguir disputar os 
playoff s deste campeona-
to. Para tanto, neste 1º se-
mestre estamos treinando 
incansávelmente e iremos 
participar de uma série de 
amistosos para ajustar a 
equipe.
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Hori abre ciclo de palestras para funcionários 
da saúde

Um dos compromis-
sos do prefeito Hori 
é garantir um atendi-
mento mais humani-
zado nas unidades de 
saúde do município. 
Sabendo da capacida-
de dos profi ssionais 
da rede e a impor-
tância de garantir en-
contros para a reci-
clagem, a Secretaria 
de Saúde realizou na 
sexta-feira (24), uma 
tarde de formação 
para os seus funcio-
nários.

O encontro con-
tou com a participa-
ção do prefeito José 

Encontro aconteceu na sexta-feira (24). Objetivo é melhorar o atendimento nas unidades de saúde de Jaboticabal

Carlos Hori que mi-
nistrou uma pales-
tra motivacional aos 
funcionários. “Sou 
eternamente grato 
aos funcionários pú-
blicos municipais 
que sempre vesti-
ram a camisa e con-
tribuíram para uma 
Jaboticabal melhor. 
Entenderam o difícil 
momento que vive-
mos e o mínimo que 
posso fazer é parti-
cipar desses momen-
tos e exaltar a im-
portância deles para 
nossa cidade”.

A secretária de saú-

de, Maria Angélica 
Dias, acredita ser fun-
damental a realização 
desse tipo de encon-

tro. “Além das pales-
tras, é um momento 
de interação entre os 
funcionários. Existe 

a troca de experiên-
cias que contribuem 
no dia a dia de uma 
unidade. Jaboticabal 

é uma cidade privi-
legiada pelos funcio-
nários públicos que 
tem”.    
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Jaboticabal reduz gastos públicos em 
52% em janeiro

Pés no chão, cortes 
de gastos e muito pla-
nejamento. É assim 
que a equipe do prefei-
to José Carlos Hori tra-
balha para colocar Ja-
boticabal de volta aos 
trilhos, pagando dí-
vidas herdadas, man-
tendo o salário dos 
funcionários em dia e 
garantindo os serviços 
aos cidadãos, como re-
médios, tapa-buracos, 
limpeza da cidade, 
troca de lâmpadas, va-
gas em creches, etc. A 
Controladoria Interna 
apresentou, na segun-
da-feira (13), um raio-x 

Controladoria ajuda Hori a determinar o ritmo de governo
das contas de janeiro 
de 2017. 

Já no primeiro mês 
é possível notar o foco 
no corte de gastos. “Em 
janeiro apertamos os 
cintos, cortamos gastos 
públicos e deixamos 
de gastar quase R$ 20 
milhões. Uma das nos-
sas primeiras medidas 
foi unir técnicos con-
cursados e competen-
tes de vários setores 
para acompanhar cada 
gasto, ação ou obra. A 
Controladoria Interna é 
apartidária e não é com-
posta por políticos, ga-
rantindo uma auditoria 

de funcionários que re-
almente querem que Ja-
boticabal volte a se de-
senvolver, não importa 
qual seja o prefeito à 
frente da cidade”, expli-
ca Hori.

Em janeiro de 2016 
foram empenhados 
[gastos] quase R$ 55 
milhões, em contrapar-
tida, a Prefeitura empe-
nhou R$ 35,6 milhões 
no mesmo período de 
2017. “Com planeja-
mento vamos conseguir 
reverter este quadro e, 
com seriedade, as con-
tas da prefeitura volta-
rão para o azul”, reafi r-

COMPARATIVO DESPESA - Comparativo 2016 e 2017

COMPARATIVO DESPESA – Janeiro de 2017, por secretaria

ma o prefeito. 
A servidora Talita 

Alonso Peixinho apre-
sentou o relatório fi nal, 
que aprova todas as 
medidas tomadas em 
janeiro. “A equipe ana-
lisou a seriedade em 

lidar com os restos a 
pagar [dívida herdada]; 
e houve esforços na re-
dução de despesas - a 
prefeitura empenhou 
e gastou muito menos. 
Os fornecedores estão 
recebendo, o governo 

demonstra responsabi-
lidade fi scal nestes pri-
meiros dias de trabalho 
e, por isso, nosso pare-
cer foi favorável”, fi nali-
za Talita.

Confi ra números do 
relatório:

ORÇAMENTO DA PREFEITURA PARA 2017

é uma cidade privi-
legiada pelos funcio-
nários públicos que 

Rotary Club de Jaboticabal e a Casa da Amizade fi zeram entrega à Associação Anti-alcoólica de 
Jaboticabal de um cheque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como parte do compromisso 
assumido na realização do Jantar Àrabe Benefi cente.

A família Rotária deseja que todos que participaram deste evento, sintam-se também, honrados 
e agradecidos, por poderem contribuir com tão importante Entidade, e desejam poder continuar 
contando sempre com esta parceria, cujo objetivo principal é contribuir para o engrandecimento, 
material e espiritual, daqueles que servem e vivem a alegria de servir.

Muito obrigado à todos e vamos continuar colaborando com a Associação Anti-alcoólica, para a 
sua total reconstrução. (ROTARY CLUB E CASA DA AMIZADE).
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Prefeitura acompanha obras que foram entregues 
inacabadas 

A Prefeitura de Ja-
boticabal está acom-
panhando as obras 
herdadas da antiga ad-
ministração. Chama a 

atenção a entrega ofi -
cial de alguns prédios 
sem a conclusão das 
obras – com direito a 
fotos e placa de inaugu-

ração. É o caso do Mer-
cado Municipal, uma 
creche no Parque das 
Araras, a construção de 
uma Pista de Skate e a 
reforma Cine Theatro 
Municipal. 

Todas as constru-
ções apresentam pro-
blemas técnicos. “A 
pista de skate passará 
por dezenas de repa-
ros, por não garantir a 
segurança dos skatis-
tas. A reforma do Cine 
Theatro não atingiu 
nem 90% mas, mesmo 
assim, foi inaugurada. 
A creche no Parque das 
Araras foi entregue 
sem concluir a obra e 

Nova equipe trabalha para fi nalizá-las o mais rápido possível

Dia: 05 de abril de 2017 às 11 horas 
 Local: Rua Gustavo Maciel, nº 7-33 - 1º andar, Centro, Bauru/SP - CEP 17010-180

•• MONTE ALTO/SP: RUA JAYME CARVALHO/JAYME PILÃO (ANTIGA PROJETADA 
22), N. 110 - CASA COM ÁREA PRIVATIVA DE 45,47 M2

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

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
1º Leilão Nº 0019/2017/CPA/BU 

Relação detalhada dos imóveis  e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.caixa.gov.br/simov/
index.asp - área em especial “imóveis a venda”, “concorrências e Leilões”, “Estado de SP”. Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou 
utilizar recursos do FGTS, deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o 
caso, antes do prazo estipulado  para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão enviar até o dia 03/04/2017 aos cuidados do Leiloeiro 
cópias autenticadas do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em 
qualquer unidade da Sodré Santoro Leilões  - Tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

sem móveis para aten-
der as crianças. A obra 
do Mercado Municipal 
também tem apenas 
90% de conclusão”, 
informa o secretário 
de Obras e Serviços 
Públicos, José Carlos 
Abreu. “Nossa equipe 
já trabalha para fina-
lizá-las o mais rápido 
possível”.

Confi ra as obras 
herdadas com pro-
blemas:

• Anel viário – Parada 
por falta de equipe téc-
nica (Foi retomada em 
março)

• Centro de Saúde – 
Parada por erros nos 

projetos (Foi retomada 
em março)

• Pavimentação do 
distrito industrial – Pa-
rada por erros na exe-
cução do calçamento

• Construção do CIAF 
VIII, Parque das Araras 
– Parada, por falta de 
serviços da prefeitura

• Mercado Munici-
pal – Inaugurada com 
problemas elétricos, 
aguardando regulariza-
ção de serviços

• Cine Theatro – Em 
andamento, obra não 
concluída, mas inaugu-
rada

• Pista de Skate – 
Obra concluída, mas 

com muitos erros téc-
nicos, que não garan-
tem a segurança dos 
jovens. Terá que passar 
por reforma.

• Ampliação do CIAF 
II – Parada, aguardando 
aditamento

• CIAF Luzitânia – Pa-
rada, aguardando nova 
licitação

• Construção do CDI 
– Parada por falta de re-
curso

• Ciclofaixa na Av. 
Carlos Berchieri – Pa-
rada por falta de paga-
mento

• Creche no Parque 
das Araras – Em anda-
mento, não fi nalizada.
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Prefeitura acompanha obras que foram entregues Jaboticabal implanta Disk Castração 
para animais abandonados

Viu um animal pron-
to para cruzar abando-
nado nas ruas de Jabo-
ticabal? Ligue para a 
Prefeitura e a equipe do 
Departamento de Pro-
teção Animal irá até o 
local para recolhê-lo. O 
telefone (16) 3203-2487 
já está atendendo a po-
pulação.

É importante frisar 
que o Disk Castração é 
exclusivo para animais 
abandonados. “O prefei-
to Hori pediu prioridade 
a este projeto. Já cas-
tramos cinco animais e 
três deles estão em um 
novo lar. Duas cadelas 

estão no Canil Munici-
pal e estamos batalhan-
do para encontrar uma 
nova família para elas 
também”, informa a di-
retora do departamen-
to, Valéria Barbieri.

Os cães e gatos reco-
lhidos são encaminha-
dos ao Canil Municipal 
e, após três dias, vão 
para o centro cirúrgi-
co da APA - Associação 
Protetora dos Animais, 
parceira da prefeitura. 
“Convidamos toda a po-
pulação para ajudar a 
causa animal. Quem de-
sejar aumentar a família 
canina, visite o nosso 

Canil Municipal ou, caso 
veja um animal ‘no cio’, 
informe imediatamente 
o departamento”, enfati-
za Valéria.

A Secretaria de Saúde 
reservou uma vaga no 
Canil exclusiva às cade-
las e gatas resgatas do 
Disk Castração. “Temos 
o apoio da secretaria, do 
Departamento de Veto-
res e Zoonoses e da APA 
para operacionalizar o 
projeto. É um trabalho 
de uma grande equipe”, 
fi naliza a diretora.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3203-
2487.

Departamento encaminha animais para adoção

Jardim das Rosas, aparecida e Nova Aparecida 
recebem operação Tapa Buraco

O trabalho não pára 
em Jaboticabal! Dando 
continuidade à opera-
ção tapa buraco, equi-
pes da Secretaria de 
Obras e Serviços Pú-
blicos estão passando 
pelo Jardim das Rosas, 
Aparecida e Nova Apa-
recida. A Rua Francis-
co Ferrari também re-
cebeu melhorias.

“O trabalho avança 
e aos poucos vamos 
melhorando a quali-
dade de nossas ruas. 
A p r o x i m a d a m e n t e 
70% da cidade já foi 
beneficiada. Abrimos 
os primeiros proces-
sos licitatórios para 
o recapeamento de 
algumas ruas. Avan-
çamos muito e, em 

breve, todo processo 
iniciado no início de 
janeiro estará conclu-
ído”, afirma o prefeito 
José Carlos Hori.

O Departamento de 
Trânsito e Transpor-
tes pede atenção aos 
motoristas que tra-
fegam pelos bairros 
onde acontece a ope-
ração tapa buraco. 
“Funcionários estão 
pelas ruas trabalhan-
do. Peço a compreen-
são e principalmente 
que todos os moto-
ristas tenham cuida-
do ao trafegar por es-
ses bairros”, declara 
o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, 
José Carlos Abreu. 

Equipes avançam e garantem melhorias na malha viária de Jaboticabal

Obras de pavimentação do Distrito Industrial 
entram em fase de conclusão

Uma série de ações 
estão sendo realiza-
das no distrito in-
dustrial para garantir 
todas as condições 
necessárias para a 
instalação de novas 
empresas. Até o início 
da segunda semana de 
abril, a prefeitura tra-
balha para entregar 
toda pavimentação de 
ruas e avenidas.

O SAAEJ – Serviço 
Autônomo de Água 
e Esgoto – está pro-
movendo melhorias 
no poço profundo do 
distrito para garantir 
eficácia no abasteci-
mento de água. “Ge-

rar emprego e renda 
é o grande desafio de 
qualquer governante. 
A prefeitura traba-
lha em diversas fren-
tes para mostrar todo 
potencial de nossa 
cidade para os em-
presários. Espero ser 
portador de boas no-
tícias sobre a chegada 
de novas empresas em 
Jaboticabal”, afirma o 
prefeito José Carlos 
Hori.

O Parque Indus-
trial “José Aparecido 
Tomé” está localizado 
na Rodovia Brigadeiro 
Faria Lima (SP 326). 
A Prefeitura desapro-

priou uma área de 247 
mil metros quadrados 
para implantação do 
terceiro Distrito In-
dustrial do município 
– um investimento de 
R$ 1.2 milhão, com re-
cursos próprios.

“Mesmo com a crise 
que nosso país atra-
vessa, acredito no 
potencial de Jabotica-
bal. Com a conclusão 
das obras, a expecta-
tiva é que outros em-
presários comecem a 
construir, ajudando 
na geração de novos 
postos de emprego 
no município”, decla-
ra Hori.

Prefeitura trabalha para entregar a obra na segunda semana de abril

com muitos erros téc-
nicos, que não garan-
tem a segurança dos 
jovens. Terá que passar 

• Ampliação do CIAF 
II – Parada, aguardando 

• CIAF Luzitânia – Pa-
rada, aguardando nova 

• Construção do CDI 
– Parada por falta de re-

• Ciclofaixa na Av. 
Carlos Berchieri – Pa-
rada por falta de paga-

• Creche no Parque 
das Araras – Em anda-
mento, não fi nalizada.
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Prefeitura quita parte das dívidas e apresenta balanço de 2016

Especialistas da Controladoria Interna apresen-
taram um raio-x das contas da Prefeitura Munici-
pal na segunda-feira (13), no Paço Municipal. Foi 
exposto o montante da dívida deixada em dezem-
bro de 2016 e as ações da atual administração 
para reequilibrar os gastos públicos.

Em 2012 havia um saldo positivo de R$ 1 milhão 
no Caixa da Prefeitura mas, em 2016, o valor pas-
sou para quase - R$ 23 milhões [negativo], con-
siderando apenas os restos a pagar da prefeitura 
– excluindo autarquias que, ao somar, os restos a 
pagar ultrapassam R$ 40 milhões. “Contra provas 
não há argumentos. Deixei a prefeitura no azul e, 
agora, temos uma dívida bastante alta para quitar 
que, só em 12 meses, subiu 300%. A situação é 
delicada e já estamos trabalhando para reverter.

Estamos unindo forças e, com muito trabalho, 
foco e determinação daremos a volta por cima. 
Tenho certeza que conseguiremos resgatar nossa 
Jaboticabal”, enfatiza o prefeito José Carlos Hori.

Confi ra os restos a pagar em 31 de dezem-
bro de 2016:

Dívida paga | Entidades – A Prefeitura começou 
a pagar repasses atrasados às entidades assisten-
ciais. O prefeito determinou a quitação de 50% da 
dívida com as instituições, liberando o pagamen-
to imediato das entidades assistenciais que esta-
vam com repasses até 08 meses em atraso.

A segunda parcela será paga nos próximos dias.
Fornecedores – A Prefeitura está negociando 

a dívida (restos a pagar) com fornecedores dos 
anos de 2014, 2015 e 2016 para manter serviços 
à população. A Prefeitura já negociou R$ 1,7 mi-
lhão com a Santa Casa e com vários fornecedores 
de remédio, de exames clínicos e demais serviços.

Tribunal de contas alertou – No dia 08 de março 
de 2016. Tribunal de Contas notifi cou o prefeito 
da época por ter aumentado, em apenas 12 me-
ses, a dívida da prefeitura em 300%. Mesmo assim 
ela continuou subindo e os gastos públicos não 
foram controlados

Em 2012, qual era o cenário?
Comparado ao mês de dezembro de 2012, a di-

ferença entre o saldo do resto a pagar, subtraído o 
dinheiro deixado na conta da prefeitura é gritan-
te. Em 2012 havia R$ 15 milhões no caixa e R$ 14 

Foi pago, só em janeiro, R$ 16 milhões dos mais de R$ 40 milhões de dívidas herdadas

Mais 80 crianças são chamadas para ocupar vagas 
em creches

A Prefeitura de Jabo-
ticabal trabalha pesa-
do para zerar a fila de 
espera de creches pela 
primeira vez na his-
tória. Nesta primeira 
etapa já foram chama-
das 547 estudantes – 
507 em fevereiro e 40 

na semana passada. 
Na próxima segunda-
feira (03) serão convo-
cados mais 40. A fila 
de espera em 31 de 
dezembro de 2016 era 
de 772 crianças.

É importante frisar 
que os pais ou respon-

sáveis devem aguar-
dar o comunicado da 
Secretaria de Educação 
pelo correio e compa-
recer na secretaria no 
dia e na data indica-
da. A fila de espera em 
creches é crescente “É 
claro que bebês nas-

cem o ano todo e sem-
pre haverá demanda, 
mas zerar a lista pela 
primeira vez é uma 
conquista fantástica. 
Agora vamos construir 
salas de aula nas nos-
sas maiores creches, 
ampliando ainda mais 
o acesso. Vamos me-
lhorar a estrutura físi-
ca e contratar profis-
sionais para atender 
nossos bebês com o 
amor que merecem”, 
reafirma o prefeito 
José Carlos Hori.

A ação inédita é re-
sultado do planeja-
mento estratégico do 
prefeito Hori, que re-
organizou todas as 
unidades de ensino in-
fantil para otimização 
de vagas, investindo 
pesado na gestão edu-
cacional. A Secretaria 
de Educação continua-
rá chamando as crian-
ças da lista de espera 

até o final deste mês.
Lista de espera 

disponível em:
http://sistemas.

jaboticabal.sp.gov.
br/listaespera

Relembre a relação 
completa das obras re-
alizadas e conquista-
das de 2005 a 2012:

1. Construção da 
Creche na Sanbra 

2. Construção de 
uma nova creche no 
Parque das Araras – 
projeto aprovado e 
verba liberada

3. Construção da 
maior creche da histó-
ria de Jaboticabal: Ar-
mando Lerro

4. Construção da 
EMEB Antônio Bernal

5. Construção da 
EMEB Joaquim Soroca-
bano

6. Construção da 
EMEB Zobeide Marti-
nelli Bulgarelli

7. Implantação da 

EMEB Antônio Marco-
nato

8. Reforma e am-
pliação da EMEB Taide 
Todaro (Cidade Jar-
dim)

9. Reforma e am-
pliação da EMEB Alice 
Kamla

10. Reforma e am-
pliação da EMEB Cari-
dade e Fé

11. Reforma e am-
pliação da EMEB Santi-
nha Gagliardi Riva

12. Reforma e am-
pliação da EMEB Antô-
nio Ricardo Benetti

13. Reforma e am-
pliação da EMEB Mano-
el Gonçalves

14. Reforma e am-
pliação da EMEB An-
dreia Amâncio

15. Reforma e am-
pliação da EMEB Honó-
rio Cardoso

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-2469.

Ao todo, 772 alunos terão vaga garantida até o mês que vem; próximo passo é 
ampliar unidades já existentes
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milhões de contas a pagar - destes, R$ 8 milhões 
eram verbas carimbadas. O restante representava 
menos de 2% do orçamento da prefeitura. “Todas 
as contas das minhas gestões foram auditadas e 
aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo”, informou o prefeito, José Carlos Hori.

Um cenário bem diferente de 2016, quando fo-
ram deixados R$ 35 milhões de contas para pagar 
e apenas R$ 12 milhões em caixa, com um índice 
de endividamento muito acima da média. Isso se 
for considerado apenas o saldo negativo da Pre-
feitura – ao somar o SAAEJ, Seprem e FAE os res-
tos a pagar chegam a R$ 40 milhões.

Confi ra o comparativo do caixa da Prefeitura de 
Jaboticabal

Nos últimos 12 anos a Prefeitura fechou “no 
azul” apenas em 2012, considerando as dívidas 
a pagar e o dinheiro deixado no caixa no encerra-
mento de cada ciclo – 2004, 2012 e 2016. Confi ra 
os dados ofi ciais da Secretaria da Fazenda.

Confi ra o balanço fi nanceiro do ano de 2016
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