
Jaboticabal, 21 de Outubro de 2017 N.º 1.851ANO XXXVIII

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório, nº 218 
Fones/Fax: (16) 3202 -2636 - e-mail: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br - R$ 2,50

Leia + Pág. 03

Leia + Pág. 05

Leia + Pág. 08

Leia + Pág. 08

Leia + Pág. 09

Projeto habitacional mobiliza famílias 
para “compra coletiva” de terrenos

Munícipes começam a visitar grandes áreas de terra para aquisição

Leia + Pág. 12

Hori e 
Vitório 
mantém 
posto do 

Ministério do 
Trabalho em 
Jaboticabal
Unidade passa 
a atender em 

novo endereço

REFIS 2017: desconto de 80% em juros e 
multa termina em 31 de outubro

Contribuinte deve procurar o Sistema Prático para garantir o desconto

Outubro Rosa: Saúde 
conscientiza sobre a 

prevenção ao câncer de 
mama neste sábado (21)

Prefeitura, Senac, Associação 
Brasileira de Assistência às 

Pessoas com Câncer (Abrapec) 
e Rotary Club se unem para 

mobilizar sociedade

Leia + Pág. 09

Ação eleva a 
segurança dos 
frequentadores 

dos locais

Terminal 
Rodoviário e 

Paço Municipal 
passam a 

contar com 
câmeras de 

monitoramento

Hori assina 
convênio 
de R$ 200 
mil para 

drenagem 
e asfalto

Prefeito também 
participou de 

reuniões na Fiesp, 
Secretaria de Meio 
Ambiente e DER

Programação 
especial 

celebra Dia do 
Servidor

Funcionário poderá 
optar se participa 
das atividades no 

dia 30 ou 31



2 SÁBADO, 21 DE OUTUBRO  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 109.562
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

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

Jaboticabal inicia vendas de kits da 
caminhada Passos que Salvam

Evento acontece no dia 26 de novembro, às 9h

A Prefeitura volta a 
apoiar campanhas de 
conscientização e in-
centivo ao tratamento 
do câncer infantojuve-
nil. Jaboticabal iniciou, 
na segunda-feira (16), 
a venda dos ingressos 
para a tradicional ca-
minhada Passos que 
Salvam, do Hospital do 
Câncer de Barretos. Os 
kits custam R$ 35 e es-
tão à venda na Secreta-
ria de Educação, 100% 
Básico, Escola de Arte e 
na Tereza Quinelato.

A campanha começou 
há quatro anos em 19 ci-
dades do Estado de São 

Paulo e duas em Ron-
dônia. Hoje já mobiliza 
mais de 300 cidades em 
todo o Brasil. “É uma 
forma de conscientizar 
sobre a importância do 
diagnóstico precoce e 
arrecadar fundos para o 
tratamento de crianças 
com câncer. Jaboticabal 
é uma cidade muito so-
lidária e, com certeza, 
entrará de cabeça nesta 
luta”, convida a secretá-
ria de Saúde, Maria An-
gélica Dias.

Mais informações no 
site https://www.hcan-
cerbarretos.com.br/
passosquesalvam.

A ARTE DE VIVER - PACIÊNCIA

Hoje, um dos produtos 
mais em falta no mercado 
da emoção é a paciência. 
Queremos tudo agora, 
perfeito e do nosso jeito.

As pessoas estão tão 
sem paciência que acham 
que os fi lhos atrapalham, 
os idosos incomodam, o 
jeito do chefe é demais 
para sua cabeça, a es-
posa virou uma chata, o 
marido uma “mala sem 
alça”, aquela velha amiga 
de tantos anos uma “alça 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

sem mala”, o emprego 
que, no começo era tão 
bom, agora é uma tortura, 
e a escola, uma chatice.

As pessoas não têm pa-
ciência nem para se di-
vertir. Se vão aos estádios 
assistir a uma partida de 
futebol, qualquer coisa 
é motivo para explodir a 
violência. Passear com os 
fi lhos no parque de diver-
sões nem pensar, festa de 
aniversário de criança, 
não dá.

Outro dia, ouvi um jo-
vem reclamando que a In-
ternet estava demorando 
a fornecer o saldo da sua 
conta. Então lembrei-me 
da fi la nos bancos, quan-
do tudo era feito direto 
nos caixas e fi cava-se ho-
ras esperando. Hoje, se o 
computador demora mais 
que 30 segundos para re-

alizar uma operação já é 
motivo para achar que o 
computador é uma carro-
ça.

Pobre de nós, homens e 
mulheres, sem paciência, 
sem tempo para a vida, 
sem tempo  para a espi-
ritualidade. A paciência 
está em falta no mercado, 
mas a paciência sintética 
dos calmantes está cada 
vez mais em alta!

O que mais ouvimos 
hoje é “estou estres-
sado!”. Parece que as 
crianças já nascem es-
tressadas. Pergunte para 
alguém que você saiba 
que é “estressado de-
mais”, onde ele quer 
chegar, qual é a fi nalida-
de de sua vida. Você vai 
surpreender-se com suas 
respostas vazias.

E você? Onde quer che-

LEILÃO DE CASA JABOTICABAL/SP

11 3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br

Santander vende Casa no CJ. Hab. Jd. Hugo Lacorte Vitalli I, terreno: 194m²,  

construção: 159m². L. Mínimo 2º Leilão: R$ 100.000,00 - 50% do valor da Avaliação.  
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet. (AF3655)

Avenida Benjamin Constant, 653 - Centro - 
CEP 14870-140 - Jaboticabal/SP

Tel/Fax: (16) 3202-8181 e 3202-2904
gpadvogados@hotimail.com

Genaro Paschoini
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Cobranças/Advocacia

Família para o distrito de Córrego Rico

O projeto Família 
chega ao distrito de 
Córrego Rico preparan-
do uma série de ativi-
dades envolvendo a 
população. Nesta pri-
meira etapa, uma reu-
nião envolvendo diver-
sos segmentos defi niu 
as prioridades que se-
rão trabalhadas.

“O Projeto Família 
surgiu para fortalecer 
os vínculos familiares. 
Através de ações realiza-
das vamos transformar 
Jaboticabal em um lugar 
melhor para se viver. 
2018 vamos intensifi car 
as atividades”, afi rma 

Lideranças, moradores, funcionários da Estratégia de Saúde da 
Família e da EMEB Teresa Noronha de Carvalho participaram 

do encontro no último dia 18 de outubro

o prefeito José Carlos 
Hori.

“A reunião foi muito 
proveitosa. Ouvindo a 
população, conhecemos 

as principais reivindi-
cações dos moradores 
de Córrego Rico. As pri-
meiras ofi cinas já estão 
acontecendo e muitos 

outros projetos benefi -
ciarão os moradores do 
distrito”, pontua a secre-
tária de Assistência So-
cial, Tatiana Pellegrini.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

MISTER

O bonitão da vez se 
chama Kaique Borges, 

tem 21 anos de idade e 
cursa bacharelado em 
Educação física. Atua 
como personal trainer, 
é modelo, mede 1.80 e 
pesa 80 kg. Além disso 
o Sagitariano é dono de 
vários títulos de beleza, 
entre eles está o de Mis-
ter  Barretos 2018, candi-
dato ao mister São Paulo.

Lindo né?
Agradecimento: Flávio 

Jacob

gar? Está correndo tanto 
para quê? Seu coração vai 
aguentar? Se você morrer 
hoje de infarto, o mun-
do vai parar? A empresa 
onde você trabalha vai 
acabar? 

Respire fundo, acalme-
se, aproveite as coisas 
boas da vida: sua família, 
seus amigos, seu traba-
lho, sua casa. Tenha pa-
ciência, principalmente 
com você mesmo. Relaxe, 
descanse, não corra tan-
to. Não vale a pena. 

Quando estiver perden-
do a paciência, lembre-se 
de uma coisa: você é o 
primeiro que sai perden-
do, porque é sua saúde 
que está em jogo.

Programa Corrente do 
Bem, às quartas e sextas 
feiras, às 08:00 pela GA-
ZETA FM , 107,9.
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Seguro rural em risco

A produção brasileira no 
ano que vem não estará se-
gura como deveria. O Go-
verno Federal compromete 
os recursos destinados à 
execução do Programa de 
Subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural (PSR), cortan-
do quase pela metade o 
valor deste ano – sempre 
insufi ciente para cobrir a 
demanda dos nossos pro-
dutores rurais.

No Projeto de Lei Orça-
mentária Anual (Ploa) para 
2018, o Governo Federal 

nistração federal malfeita 
e irresponsável.

A agropecuária já vem 
há anos sustentando o 
Brasil, diminuindo défi -
cits da Balança Comercial, 
amenizando as sucessivas 
quedas do Produto Interno 
Bruto (PIB) e gerando em-
pregos mesmo no cenário 
econômico mais tenebro-
so. A atual crise pela qual 
o País passa não pode cair 
na conta do setor agrope-
cuário.

Os cortes nas despesas 
federais são necessários, 
com certeza, mas deve-se 
levar em consideração a 
capacidade de geração de 
emprego, riqueza e inova-
ção de cada setor onde o 
governo investe. Se há uma 
possibilidade de retomada 
de crescimento nacional 
ela se baseia principalmen-
te na força do agro.

No Estado de São Paulo, 
o governador Geraldo Al-
ckmin sabe da importância 
de assegurar nosso pro-

prevê destinar apenas R$ 
260 milhões para o Seguro 
Rural. Para este ano foram 
R$ 400 milhões, com R$ 
377 milhões liberados até 
agora - após uma ameaça 
em maio de corte de 90% 
no orçamento, o que sig-
nifi caria apenas R$ 44 mi-
lhões disponíveis.

É muita instabilidade e 
incerteza para um setor 
que precisa se planejar 
para continuar dando óti-
mos resultados econômi-
cos, sociais e ambientais. 
O homem do campo está 
acostumado apenas à al-
guma imprevisibilidade no 
clima, nos períodos de chu-
va e seca – justamente um 
dos principais objetivos do 
Seguro Rural, assegurá-lo 
contra as intempéries.

O Governo Federal não 
pode deixar o auxílio ao 
produtor rural à mercê dos 
humores políticos. Não 
pode cobrar do homem do 
campo a conta dos des-
mandos de anos de admi-

dutor e garantir confi abili-
dade para que ele semeie. 
Reconhece a importância 
da agricultura para o or-
çamento estadual, para o 
meio ambiente e, principal-
mente, para impulsionar a 
qualidade de vida da popu-
lação.

O governo paulista não 
apenas mantém como au-
menta ano a ano os recur-
sos para a subvenção do 
prêmio do Seguro Rural – 
feita pelo nosso Fundo de 
Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap).

Em 2015, o orçamento 
foi de R$ 25 milhões, sen-
do utilizados R$ 17,6 mi-
lhões. Já em 2016, foram 
R$ 20 milhões disponibili-
zados ao produtor paulis-
ta - valor insufi ciente para 
atender à demanda, sendo 
complementado com mais 
R$ 15 milhões, totalizan-
do R$ 35 milhões – com 
11.996 contratos consu-
mindo R$ 34,5 milhões.

Para este ano, o Gover-

BONS FRUTOS

árvores que produz bons 
frutos, isso muito bom. 
Produzir frutos leva tempo 
e muito esforço, e muitos 
não querem nem saber de 
gastar tempo para produ-
zir, prefere pegar a coisa 
pronta sem ter o trabalho 
de preparar a terra para 
plantar. O agricultor, para 
ter uma boa colheita, pre-
para a terra e semeia a boa 
semente, e não abandona 
a sua terra, nem deixa de 
cuidar, está sempre vigian-
do, para que nada impeça 
a semente de nascer, ou 

Jesus, falou sobre os 
bons frutos que todos de-
vem produzir durante a 
sua caminhada aqui na ter-
ra. Ele nós comparou como 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

seja, passa dias e dias de-
dicando seu tempo na sua 
plantação e esperando pa-
cientemente, não fi ca preo-
cupado, nem desesperado, 
pensando se a semente vai 
ou não vingar, simples-
mente aguarda com alegria 
e com muita esperança. 
Assim é o Senhor Deus.
Ele é o lavrador e nós as 
varas, que estamos na vi-
deira que é o Senhor Jesus. 
Toda vara que dá frutos, o 
Pai a limpa para dar mais 
frutos, mas as que não dão 
frutos, Ele corta e lança no 

VAMOS ACREDITAR

O sustentáculo da hu-
manidade é o poder da fé, 
como base de todas as for-
ças existentes e trabalha-
das nas fi losofi as, religiões 
e outras seitas, não impor-
tando o caminho que segui-
mos pelos tempos imortais 
de vidas sucessivas, para 
se chegar a DEUS.

Tudo na vida passa por 
transformações, de acordo 
com as necessidades e obri-
gações naturais de cada 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

no do Estado orçou e nos-
sa Assembleia Legislativa 
autorizou o investimento 
de R$ 30 milhões, sendo 
que, até a primeira quin-
zena de outubro, 8.868 
contratos com subvenção 
estadual acessaram R$ 
29.171.273,63.

São Paulo faz sua lição 
de casa e assegura seu 
agricultor porque quer aju-
dá-lo a cada vez mais gerar 
renda e agregar valor à sua 
produção. Objetivo difi cul-
tado por outro ponto nega-
tivo do Plano Safra: além 
da incerteza dos recursos 
para o prêmio do Seguro 
Rural, há ainda a alta taxa 
de juros agrícolas.

O setor foi punido por 
uma queda menor das ta-
xas de fi nanciamento da 
safra 2017/2018 do que 
a redução da Selic. En-
tre a safra atual e a safra 
2016/2017, a taxa básica 
de juros caiu 5 pontos por-
centuais, de 14,25% para 
9,25% ao ano, na época do 

anúncio dos recursos para 
o atual período, em junho. 
Enquanto a Selic baixou 
cinco pontos, a taxa de ju-
ros agrícolas baixou míse-
ro um ponto.

O setor que tem a virtu-
osidade para a economia 
teve a penalização com a 
política de juros adotada 
para esta safra. Estamos 
passando por uma prova-
ção, mas o agronegócio 
busca uma saída. Tanto 
que o fi nanciamento usan-
do essa taxa de referência 
é de apenas um terço da 
safra e o restante é feito 
por outras formas.

Um novo ciclo impulsio-
nador da economia brasi-
leira terá como ponto de 
partida a agricultura. A ca-
pacidade de inovação e as 
condições gerais de con-
formidade, com seguro e 
Plano Safra decentes, são 
os pontos básicos dessa 
política pública. Estar se-
guro é essencial para nos-
so homem do campo.

fogo. Nunca saia da videi-
ra verdadeira. O inimigo 
tentará de tudo para você 
não produzir nenhum fru-
to, colocando sentimentos 
negativos no seu coração, 
para você achar que Deus 
não te ama, nem se impor-
ta com você. Não acredite 
em nada que vem do inimi-
go, ele é mentiroso, desde 
princípio e nunca se fi rmou 
na verdade e tudo que ele 
fala é só mentira. Quan-
do você ouviu a pregação 
da Palavra de Deus, o seu 
coração estava sendo pre-

parado para receber a boa 
semente, agora só depende 
de você regá-la com ora-
ção, para que esta semente 
possa produzir seus bons 
frutos, na sua vida e na sua 
família. As pessoas boas 
produzem bons frutos, 
quando estão ligadas na 
videira, elas se alimentam 
do amor, da paciência, da 
bondade e etc. Elas estão 
sempre alegres e felizes. O 
Senhor cuidando delas, e 
não deixa nenhuma raiz de 
amargura brotar em seus 
corações. Ele está sempre 

um, na maioria das vezes 
pela dor.

Acreditar na existência 
de DEUS é o primeiro cami-
nho que temos que seguir, 
para sentirmos mais forta-
lecidos. JESUS é a luz que 
nos ilumina para vencer-
mos nossas difi culdades, 
com seu exemplo de amor, 
humildade e caridade den-
tro do perdão.

Um dia encontraremos 
a perfeita felicidade, mas 
hoje temos apenas momen-
tos felizes, onde lutamos 
para conseguir essa dádiva 
que requer, muito trabalho, 
persistência e renúncias.

Vamos acreditar em tudo 
que fazemos dentro da for-
ça do amor, porque somos 
muitos, para sermos sem-
pre poucos, que querem se 
libertar das trevas, da igno-
rância e do desprendimen-
to dos bens materiais. Para 

alcançar a luz da sabedo-
ria, dentro da inteligência, 
maior do espírito.

Tudo pode ser positivo. 
Vamos viver conceitos de 
nossas responsabilidades 
para surgirem no horizon-
te, as luzes em cores va-
riadas tendo no azul um 
poder de forças e acertos, 
na rosa o amor, e em ou-
tras cores que completam 
o ciclo de esperanças, que 
nunca morrem, porque são 
eternas quando passarmos 
a acreditar que existem lu-
zes para vencer as trevas, 
humildade para acabar com 
o orgulho, num plano de 
responsabilidades, que nos 
levam a DEUS.

Vamos acreditar sempre, 
com fé, esperança e muito 
amor com JESUS NO CORA-
ÇAO e DEUS como criador 
de nossas vidas.

limpando qualquer ressen-
timento estranho, que não 
venha da videira. Seja uma 
árvore que só produz bons 
frutos, lendo a bíblia, oran-
do e indo à Casa de Deus 
(Igreja), para conhecer o 
Senhor e ter mais intimi-
dade com Ele (Leia Mateus 
12:33). Esta é a minha ora-
ção. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_do-
povodedeus@hotmail.com

Hori assina convênio de R$ 200 mil 
para drenagem e asfalto

O prefeito de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori, 
assinou a liberação de 
R$ 200 mil para obras 
de infraestrutura nas 
ruas próximas à igreja 
do Senhor Bom Jesus. 
A assinatura da emen-
da parlamentar do de-
putado estadual Mar-
co Vinholi aconteceu 
na terça-feira (10), na 
Secretaria de Planeja-
mento e Gestão, em São 
Paulo.

O bairro receberá tu-
bulação de água, guia, 
sarjeta e asfalto. A obra 
benefi ciará os morado-
res do Jardim Boa Vista 
e Cohab IV. “É mais uma 
conquista para Jaboti-
cabal. Vamos conseguir 
resolver um problema 
de drenagem muito sé-
rio, que há bastante 
tempo castiga os mora-
dores”, diz o prefeito.

“Aproveitei a viagem 

Prefeito também participou de reuniões na Fiesp, Secretaria de Meio Ambiente e DER

a São Paulo e fui ao De-
partamento de Estradas 
de Rodagens – DER, so-
licitar a concessão da 
área. Fui à reunião com 
o secretário estadual de 
Meio Ambiente, Maurí-
cio Bruzadin, conversar 
sobre possíveis recur-
sos e à Fiesp discutir a 
possibilidade de trazer 
novas empresas. Segui-
mos lutando por Jaboti-
cabal”, fi naliza Hori.

COMUNIDADE BAHÁ’Í CELEBRA BICENTENÁRIO
DE NASCIMENTO DE SEU FUNDADOR

Neste dia 21 de ou-
tubro, membros da se-
gunda religião mais 
difundida no mundo 
em temos geográfi cos 
comemorarão o ani-
versário de Bahá’u’lláh, 
Fundador da Fé Bahá’í, 
nascido em 1817 na an-
tiga Pérsia (atual Irã). 
De acordo com a Enci-
clopédia Britânica, sete 
milhões de bahá’ís pre-
sentes em 188 países 
e territórios seguem o 
calendário da religião. 
Os bahá’ís brasileiros já 
somam cerca de 60 mil 
pessoas. 

Neste ano a data se 
reveste de especial sig-
nifi cação: se assinala o 
transcurso do bicente-
nário de nascimento de 
Bahá’u’lláh. É uma data 
mais que oportuna para 
que as pessoas em ge-
ral possam conhecer 
não só a vida, não ape-
nas os aspectos históri-
cos relacionados, mas 
sobretudo, os ensina-
mentos trazidos por 
Bahá´u´lláh. 

O programa da cele-
bração se diferencia de 
acordo com cada Comu-
nidade Bahá’í do Brasil 
e do mundo, mas em 
geral todas trazem uma 
introdução à biografi a 
de Bahá’u’lláh, um mo-
mento devocional em 
que são lidas orações e 
textos sagrados, apre-
sentações artísticas e 
uma confraternização 
entre os presentes. 

Em Jaboticabal, o 
evento aberto ao públi-
co ocorrerá neste sába-
do, dia 21 de outubro, a 
partir das 18:30h na Câ-
mara Municipal, rua Ba-
rão do Rio Branco, 765, 
Centro, Jaboticabal.

Os seguidores de 

Bahá’u’lláh acreditam 
na unidade do gênero 
humano, na pesquisa 
independente da verda-
de, na igualdade de di-
reitos e oportunidades 
entre o homem e a mu-
lher, na harmonia entre 
a ciência e a religião, na 
existência de um único 
Deus. Em suas comu-
nidades, envolvem-se 
em ações voltadas para 
a eliminação dos extre-
mos de riqueza e po-
breza, pela unidade das 
religiões e pela paz uni-
versal. As atividades de 
ação social promovidas 
pelos bahá’ís em todo 
o mundo são abertas à 
participação da socie-
dade em geral.
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Acompanhe os resultados do 
Campeonato de Futebol Amador 2017

O Campeonato Muni-
cipal de Futebol Ama-
dor “André Luis Gonçal-
ves Pereira” registrou 
mais quatro partidas no 
último fi nal de semana. 
Os jogos acontecem no 
Centro Esportivo Antô-
nio Mônaco, Jardim das 
Rosas e “Cruzeirão”.

Acompanhe abaixo os 
resultados:

Nova Fortaleza 03 x 
02 Pega Leve

Juventude 00 x 02 
Brother’s

Santa Cruz 02 x 03 
Nova Imagem

Fortaleza 01 x 02 Vi-
ver

Trianon 01 x 02 Mun-
dissas

Atlético Alvorada 02 
x 02 Flamenguinho

GAZETA ESPORTES
ABERTURA DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETE ÉLVIO 

PIFFER JÚNIOR (PIFÃO), AGITOU A CIDADE DE JABOTICABAL

Campeonato Brasileiro de Boxe Chinês

Um verdadeiro show! 
É assim que podemos re-
sumir o que foi a abertu-
ra e o desfi le das equipes 
de basquete masculino e 
feminino na sexta-feira  
do 13/10, às 19:30hs no 
Ginásio Municipal de Es-
portes Alberto Bottino. 
Com a presença de um 
excelente público, en-
tre familiares, crianças, 
jovens, adultos e torce-
dores apaixonados pela 
modalidade de basquete 
masculino e feminino do 
município, foi realizada 
a cerimonia de abertura 
da Competição, com o 
desfi le das quatro equi-
pes em cada categoria, 
formadas neste ano de 
2017, totalizando 140 

Aconteceu dia 14/10 
na cidade de Pouso Ale-
gre/MG, o Campeonato 
Brasileiro de Boxe Chi-
nês, e nossa querida 
Jaboticabal foi muito 
bem representada pela 
Guardia Top Team, li-
derada pelo Mestre de 
Boxe Chinês Valmir 
Guardia.

A equipe de Jaboti-
cabal esteve no evento 
com 10 atletas, obten-
do ótimo resultado, 
trazendo para nossa 
cidade 7 medalhas de 
Ouro, 3 medalhas de 
Prata e um Cinturão. 
Os 10 jaboticabalen-
ses convocados para 
a Seleção Brasileira de 
Boxe Chinês:

Bruce Brandon Guar-
dia - Campeão  50 kg 
Juvenil;

Heloisa Santana dos 
Santos Campeã -  55 kg 
Juvenil; 

Robson Faria de Pau-
la - Campeão 56 kg 
Adulto e Vice Campeão 
ate 60 kg;

Murilo Celico da Sil-
va - Campeão 65 kg 
Adulto;

Rodrigo Batista Ro-
driguês - Campeão 60 
kg Adulto;

José Jerônimo da 
Silva - Campeão 75 kg 
Adulto;

Pablo Henrique Mar-
tins dos Santos - Vice 
Campeão 55 kg Juve-

atletas inscritos, nas se-
guintes categorias:

Basquete feminino A- 
15 anos acima

Equipes Nega Rosa-
Capitã Lucimara Silva / 
Fênix-Basketball-Capitã-
Lidiane Garcia / Eagles 
- Capitã-Nayhara Servi-
done e The Warriors - 
Capitã-Jéssica Anésio.

Basquete masculino 
A- 14 a 34 anos:  Wolves-
Capitão- Ruan Mariotto / 
Pirates - Capitão-Baltasar 
Neto / Capivariers - Ca-
pitão Ednelson Salasar / 
Team Clutch-Basketball-
Jaboticabal - Capitão-
Sérgio Gentil -XCHICO.

Basquete masculino 
B- 35 anos acima: T-Rex 
- Capitão - Paulo Pucci-

nil;
Rafael Luis Camargo 

- Vice Campeão 80 kg 
Adulto; 

José Paulo do Rio Ju-
nior - Vice Campeão 80 

kg na categoria Profi s-
sional; 

Luciano Souza de 
Araújo Campeão e de-
tentor do Cinturão de 
Boxe Chinês Profi ssio-

nal até 70 kg.
A equipe agradece 

o apoio da Prefeitura 
Municipal - Departa-
mento de Transporte; 
Kierat e Kamikazi. 

ni, Brothers-Basketball-
Capitão-Baltasar Filho / 
Fênix-Capitão - Fausto 
Patricio, Ong Esquadrão 
de Aço - Capitão Moacyr 
Curtarelli.

O objetivo desta com-
petição, segundo seu 
idealizador, o técnico 
João Pifer, responsável 

pelas equipes e o traba-
lho de iniciação na mo-
dalidade de basquete 
masculino e feminino de 
Jaboticabal, é a partici-
pação, integração entre 
os atletas, resgatando 
a presença no Ginásio 
de Esportes através do 
Esporte, crianças,  fami-

liares, parentes, amigos 
e os torcedore apaixona-
dos pelo basquete, a po-
pularização deste espor-
te, que sempre foi uma 
tradição em nosso muni-
cípio. Vale ressaltar que 
esta competição teve o 
seu início na sexta-feira, 
com 02 jogos de basque-
te feminino e no sábado 
04 jogos de basquete 
masculino, fi nalizando 
a primeira rodada. As 
partidas aconteceram 
aos sábados, a partir das 
14:30hs, jogos de bas-
quete masculino e aos 
domingos, a partir das 
09:00hs jogos de bas-
quete feminino. Serão 05 
fi nais de semanas conse-
cutivos até as fi nais.

Os resultados desta 
primeira rodada foram o 
seguinte :

Sexta-Feira- 13/10 / 
basquete feminino:

Categoria - 15 anos 
acima:

1º Jogo 
EAGLES BASKETBALL 

40 X 38 NEGA ROSA
2º Jogo
THE WARRIORS 39 X 

42 FÊNIX BASKETBALL
SÁBADO 14/10 / bas-

quete masculino
Categoria A- 14 a 34 

anos :
1º Jogo
TEAM CLUTCH 48 X 56 

CAPIVARIERS
2º Jogo
WOLVES 33 X 53 PIRA-

TES-BASKETBALL
Categoria B - 35 anos 

acima:
1º Jogo
T-REX 38 X 47 ONG-

ESQUADRÃO DE AÇO-
BASKETBALL

2º Jogo
BROTHERS BASKET-

BALL 58 X 60 FÊNIX

As próximas rodadas 
irão acontecer neste fi -
nal de semana, no sába-
do, 21/10 a partir das 
14:30hs:

Basquete masculino / 
categoria A:

14:30 - CAPIVARIERS X 
WOLVES

15:00 - PIRATES - 
BASKETBALL X TEAM 
CLUTCH

CATEGORIA B:
15:30 - FÊNIX X T-REX
16:00 - ONG-ESQUA-

DRÃO DE AÇO-BASKE-
TBALL X BROTHERS 
-BASKETBALL.

No domingo - 22/10  a 
partir das 09:00hs:

Basquete feminino:
09:00 - EAGLES - 

BASKETBALL X FÊNIX-
BASKETBALL

09:30 - THE WARRIORS 
X NEGA ROSA

PARTICIPEM! PRESTI-
GIEM!

NOSSOS AGRADECI-
MENTOS AOS NOSSOS-
PARCEIROS DA COMPE-
TIÇÃO :

PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE JABOTICA-
BAL / NEW SIGN@L 
/ TROFÉUS SANTA 
RITA / JE-EVENTOS 
ESPORTIVOS / JABO-
TICABAL UNIFORMES 
/ VEREADOR SAMUEL 
CUNHA / BLOG CHUÁ 
MARCOS  / DJ-ANDRÉ 
BORRACHA E TODOS 
OS PATROCINADO-
RES DAS EQUIPES  DE 
COMPETIÇÃO, EQUI-
PE DE ORGANIZAÇÃO 
- JOÃO PIFER/ÉRI-
KA PIFER / EVERTON 
CAPITANIO E APOIO 
DESTA COMPETIÇÃO 
/ EDNELSON SALASAR 
/ JUNIOR TUZZA / DJ 
E FOTÓGRAFO RICAR-
DO BOTINHA.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram seu funcionamento 
prejudicado no dia 12/10/2017 das 09h32 às 19h38. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado
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“Estadão” comemora 100 anos homenageando ex-alunos
Uma das mais tra-

dicionais instituições 
de ensino de Jaboti-
cabal comemora 100 
anos de fundação. A 
Escola Estadual “Auré-
lio Arrôbas Martins”, 
o popular “Estadão”, 
preparou uma sessão 
solene para homenage-
ar ex-alunos que pas-
saram pela instituição 
- o prefeito Hori é um 

dos homenageados. A 
Cerimônia aconteceu 
na sexta-feira (20), às 
20h, no salão nobre da 
escola

“O ‘Estadão’ faz par-
te de minhas origens 
e foi fundamental em 
minha formação. Ser 
homenageado neste 
momento tão impor-
tante é emocionante. 
Espero rever amigos, 

professores e todas as 
pessoas que fi zeram 
parte dessa linda his-
tória”, diz o prefeito 
José Carlos Hori.

A solenidade – 100 
personalidades se-
rão homenageadas. O 
evento aconteceu na 
sexta-feira (20), no sa-
lão nobre da Escola 
Estadual “Aurélio Arrô-
bas Martins”.

Dia das Crianças é comemorado nas unidades básicas de saúde

Durante a última 
semana, diversas 
unidades básicas de 
saúde promoveram 
atividades em torno 
do Dia da Criança. O 
objetivo foi oferecer 
atividades sem es-
quecer de levar infor-
mação para os parti-
cipantes.

“Cada unidade rea-
lizou uma atividade 
diferente. Além do 
lazer, as funcionárias 
aproveitaram para 

orientar sobre saúde 
e qualidade de vida. 
Agradeço o empenho 
de todos na organiza-
ção das atividades”, 
afirma a secretária de 
Saúde, Maria Angeli-
ca Dias.

Entre as atividades 
os participantes se 
divertiram no pula-
pula, assistiram apre-
sentações de dança, 
participaram de sor-
teios e comeram pi-
poca e algodão doce.

Programação especial uniu lazer e prevenção durante atividades

Programação especial celebra Dia do Servidor

Em celebração ao 
Dia do Servidor, co-
memorado em 28 
de outubro, a Prefei-
tura de Jaboticabal 
promove mais uma 
edição da Semana 
do Servidor Público. 

Além de participar 
de palestras, receber 
pontos em sua Ava-
liação de Desempe-
nho, os participantes 
concorrem a brindes. 
Evento acontece na 
Estação de Eventos 

Cora Coralina, a par-
tir das 14h.

Para o prefeito José 
Carlos Hori, o servi-
dor é o pilar da ad-
ministração pública. 
“O professor na es-
cola, o médico nos 

Funcionário poderá optar se participa das atividades no dia 30 ou 31
Ciafs, o encanador 
no Saaej, o funcioná-
rio do Sistema Práti-
co. Esses são apenas 
alguns exemplos da 
importância do fun-
cionário no dia a dia 
das famílias. Neste 
ano, decidimos tra-
zer uma profi ssional 
para ilustrar a impor-
tância do bom conví-
vio entre os funcio-
nários, que refl ete no 
bom atendimento ao 
cidadão”, enfatiza.

Haverá duas pales-
tras com a professora 
Ivone Engelmann, in-
titulada “Terapia do 
Riso”, nos dias 30 e 
31. “Todos os servi-
dores podem partici-
par do evento, inclu-
sive os que estão em 
estágio probatório. 
A programação será 
igual nos dias 30 e 
31, portanto, cada 

setor deve fazer es-
cala para que todos 
consigam participar”, 
esclarece o secretá-
rio de Administração, 
José Vantini Júnior.

Ivone Engelmann é 
autora de vários li-
vros e presença em 
vários programas de 
TV. Para a diretora de 
Recursos Humanos, 
Andressa Aff onso, a 
Semana é importante 
para a integração dos 
servidores. “Duran-
te o ano, a Prefeitura 
oferece diversos cur-
sos de qualifi cação, 
mas a integração dos 
funcionários também 
é necessária”.

Ivone Engelmann - É 
licenciada em Quími-
ca pela UMC, pós-gra-
duada em Programa-
ção Neurolinguística 
(PNL) também pela 
UMC. Practitioner e 

Master em PNL pela 
Holon do Brasil. Pro-
fessora desde 1982, 
autora dos livros de 
bolso “Terapia do 
riso: Aprenda a rir 
de si mesmo, Terapia 
Automotivacional: 
Autoestima x Auto-
motivação, Transfor-
mando um sonho em 
Realidade, e Educar-
se para a Felicidade 
: Através do controle 
das nossas emoções” 
e palestrante desde 
1997. Ivone escreve e 
ministra palestras em 
escolas, empresas, 
prefeituras, hospi-
tais, igrejas, comuni-
dades, universidades, 
congressos, seminá-
rios e também na OAB 
(Ordem dos Advoga-
dos do Brasil). 

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-3315.
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A Câmara Municipal 
de Jaboticabal realizou 
sessão solene na sexta-
feira (20/10) para co-
memorar o centenário 
da Escola Estadual Au-
rélio Arrôbas Martins 
(Estadão), completado 
em 2 de julho de 2017. 
Ao todo, foram entre-
gues na solenidade cem 
medalhas comemorati-
vas a cem pessoas que 
fi zeram parte da histó-
ria do estabelecimento 
de ensino. A sessão co-
meçou às 20 horas, no 
salão nobre da escola.

Ex-alunos, professo-
res, professores apo-
sentados e dirigentes 
que ocuparam as salas 
do “Estadão” estiveram 
presentes, ou represen-
tados, para o recebi-
mento da homenagem, 
um ato simbólico em 
nome de todos aque-
les que contribuíram e 
fi zeram parte da escola 
ao longo do tempo.

A medalha foi institu-
ída pelo Decreto Legis-
lativo nº 639/2015, de 
autoria da então vere-
adora Dra. Andrea De-
legada, na Legislatura 
2013-2016. 

HISTÓRIA – Conheci-
do popularmente como 
“Estadão”, a Escola Es-
tadual Aurélio Arrobas 
Martins, começou a 
funcionar na cidade no 
dia 2 de julho de 1917. 
Na época, a escola leva-
va o nome de “Gymna-
sio Sam Luis” e funcio-
nava como internato e 
externato. Seu diretor 
era o professor Aurélio 
Arrôbas Martins. De lá 
prá cá, muitos nomes 
e histórias marcaram o 
estabelecimento de en-
sino.

CONFIRA A LISTA 
DE HOMENAGEADOS

Abel Aparecido Zivia-
ni

Profa. Abigail Hono-
ria Ferreira Gabriel

Profa. Adriana Bragio-
la Rodrigues Serra

Prof. Adriano Carlos 
Fernandes

Sessão Solene em comemoração aos 100 anos do 
“Estadão”, sexta-feira (20/10)

Alberto Bottino (In 
Memorian) 

Profa. Ana Lucia Mari-
cato Bassi

Dra. Andréa Cristia-
ne Fogaça de Souza No-
gueira

Angela Arrôbas Mar-
tins Iunes

Profa. Antônia Eva Pi-
mentel Ribeiro

Prof. Antônio Arrôbas 
Martins (In Memorian)

Prof. Antônio Carlos 
Assumpção

Prof. Antonio de An-
drade

Antônio Pascoal An-
dré

Prof.  Antonio Reis do 
Carmo

Prof. Ayres de Cam-
pos (In Memorian)

Carlos Aparecido Pe-
rillo

Dr. Edu Fenerich
Prof. Carlos Nobre 

Rosa (In Memorian) 
Carmo Leonildo da 

Cunha
Profa. Celeste Pelizo-

ni André
Profa. Célia Apareci-

da Pierri Moreira
Profa. Cleide Apareci-

da Pretti Busnardo
Clelia Aparecida Be-

netti
Profa. Clélia de Souza 

e Castro Aleixo

Profa. Dinah de Tei-
xeira de Stefani

Dr. Dorival Martins de 
Andrade

Profa. Elenice Niero
PM. Elisângela Cristi-

na Lima
Profa. Elizabeth Vian-

na dos Santos
Profa. Eunice José Si-

zuki Nociti
Profa. Geralda Apare-

cida Tomaz de Aquino
Helcio Lacerda (In Me-

morian)
Heloisa Helena Roma
Profa. Ivete Orlovicin 

Cassiano Teixeira
Ivo Betioli
Prof. João Marques 

Gouvêa Neto
Prof. José Antonio Ro-

drigues Marques
Prof. José Benedito 

Alves de Oliveira
José Carlos Hori
Prof. Juvenal Passos 

Nogueira (In Memorian) 
Profa. Lucia Helena 

Brandimarte Viccari
Profa. Luciana Apare-

cida Perrone Mellado
Prof. Luis Paulo Tucci 

Turco
Prof. Luiz Carlos Be-

duschi
Prof. Luiz Carlos Pe-

res Cascaldi
Prof. Luiz Fernando 

Tofanelli

Profa. Luzia Balduino 
de Souza Massari

Profa. Mara Elen Roma 
Gibertoni

Profa. Marcia Pedrão 
Grotta

Prof. Marcos Guariz
Maria  Regina Arrôbas 

Martins
Profa. Maria Alice 

Fonseca Martins Bona-
fi ni

Profa. Maria Cristina 
Guadanhim

Profa. Maria da Graça 
Lavecchia Pacifi co

Profa. Maria Dalva 
Bertani de Freitas

Maria Ester Arrôbas 
Martins

Profa. Maria Helena 
Colombo Sader

Profa. Maria José Bor-
duque

Maria Lúcia Arrôbas 
Martins

Maria Neide Barbieri 
Milani

Profa. Maria Silvia 
Monaco de Mesquita

Prof. Mário Campos 
(In Memorian)

Profa. Maristela Apa-
recida Brunini

Profa. Mariza Kotama 
Nomura Nakamura

Profa. Mariza Muraka-
mi

Profa. Marlene Moret-
to

Profa. Marlene Rodri-
gues Camargo Fernan-
des

Profa. Marta Barbieri 
Belarmino (In Memo-
rian)  

Prof. Nélio César Man-
duca Ferreira

Profa. Nilce Luzia  Ni-
colau Travaini

Prof. Osmar Lessi
Prof. Oswaldo Mar-

tins Cruz (In Memorian)
Prof. Oswaldo Poli (In 

Memorian)
Paulo Roberto Marchi
Profa. Joana Maria Vi-

lela de Simoni
Prof. Antonio Ruete 

(In Memorian)
Prof. Doutor  Raul 

José Silva Girio
Profa. Regina Apare-

cida Sparvoli
Reginaldo Coelho
Prof. Rolando José 

Gonçalves Dias (In Me-
morian)

Rosane Therezinha 
Martins Cruz Oliveira

Profa. Roseli Romão 
Talarico

Sargento Nalon Oli-
veira

Prof. Sérgio José Car-
dozo

Profa. Silvia Helena 
Gibertoni Zavati

Teresinha Alves de 
Souza

Tomoe Fátima Yama-
moto Silva

Cap. PM. Vanderlei 
Corrêa Alves

Vânia Regina Passos
Vera Cruz
Profa. Walkiria Borsa-

ri Biraghi
Prof. Willians Turco
Prof. Wilson Tucci (In 

Memorian) 
Wladimir Morgatto
Profa. Yaeko Sato de 

Bonis
Profa. Zina Aparecida 

Borsari
Profa. Zina Maria As-

sirati Casemiro (In Me-
morian)

Zina Maria Castelletti  
Bellodi

OBSERVAÇÃO SO-
BRE A ESCOLHA DOS 
NOMES DOS HOMENA-
GEADOS NA SESSÃO 
SOLENE DO CENTE-
NÁRIO DO ESTADÃO:

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal informa 
a todos os interessados 
que, em sessões sole-
nes de entrega de meda-
lhas, a escolha dos no-
mes dos homenageados 
é de exclusiva respon-
sabilidade de pessoas 
ligadas à entidade que 
se homenageia. Assim, 
os nomes das pessoas 
que são homenageadas 
na sessão solene em co-
memoração ao centená-
rio daquela importante 
instituição de ensino, 
no dia 20 de outubro 
de 2017, no salão no-
bre “Mario de Campos”, 
do Instituto Estadual de 
Educação “Aurélio Ar-
rôbas Martins”, foram 
escolhidos, ÚNICA e EX-
CLUSIVAMENTE, pelos 
professores membros 
da instituição de ensino 
que compôs a comissão 
para a indicação dos 
homenageados (Vice-
Diretor, professor Ân-
gelo Benetti; professora 
Rosane Michelin Toni; e 
professora Andréa Apa-
recida Ferreira Souza), 
sem a menor interfe-
rência da Câmara Muni-
cipal.

Jaboticabal recebe equipe da SUCEN no Lago Municipal

Dando sequência às 
ações desenvolvidas 
para o combate aos car-
rapatos identifi cados 
no Lago Municipal de 
Jaboticabal, o setor de 
Vigilância de Vetores e 
Zoonoses recebeu na 
quinta-feira (19) a Su-
perintendência de Con-
trole de Endemias – SU-
CEN, de Ribeirão Preto, 
para pesquisa e captura 
de material. O objetivo 
é identifi car qual a es-

pécie de carrapato e a 
quantidade hospedada 
no local.

“Após esse procedi-
mento será realizada 
uma análise laborato-
rial e, em seguida, será 
emitido um laudo. En-
quanto isso, a recomen-
dação continua a mes-
ma, pedimos para que 
a população não pise 
na grama ou sente nas 
imediações”, comentou 
o médico veterinário do 

Profi ssionais coletaram material para laudo sobre carrapatos
Departamento de Con-
trole de Vetores e Zoo-
noses, Márcio Siconelli. 

Anteriormente, a Pre-
feitura de Jaboticabal 
já havia instalado pla-
cas indicativas no Lago 
Municipal e alambrado 
na Rua Rafael Peterossi 
– Vila Serra, para evitar 
que capivaras acessem 
o local. 

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
3314.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DESATADORA DOS NÓS

CONVERSA COM JESUS
Todos os dias - durante nove dias - ORAR: EMPRESA B. TOBACE

 DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

 andre@tobace.com.br 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE 
ALCOÓLATRA DE JABOTICABAL

CEREA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                     

Jaboticabal, 20 de outubro de 2.017
João Bassi
Presidente
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Versículos 
da Bíblia

Sejam fortes e co-

rajosos. Não tenham 

delas, pois o Senhor, o 

Departamento de Cultura 
prossegue com realização 

Duas ofi cinas conti-
nuam atraindo bom pú-
blico em Jaboticabal. 
Abordando estilos como 
hip hop, breaking e hou-
se dancing, a ofi cina de 
Danças Urbanas é suces-
so no Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
– CRAS, unidade 3, no 
Parque 1º de Maio. Já na 
Biblioteca Municipal “Jú-
lia Luiz Ruete”, a ofi cina 
de Escrita Criativa tem 
agradado aos amantes de 
literatura.

“Temos buscado apoios 
e parcerias para concreti-
zar a cultura em Jaboti-

cabal, e isso vem dando 
muito certo. Essas duas 
ofi cinas, por exemplo, 
são realizadas em par-
ceria com o Governo do 
Estado e a secretaria de 
Assistência Social”, afi r-
ma o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Os encontros são se-
manais e os próximos es-
tão programados para o 
dia 26 (danças urbanas) 
no CRAS 3 e 1º de novem-
bro (escrita criativa) na 
biblioteca municipal.

Para mais informações 
o telefone é (16) 3202-
9860.

Dança e literatura são os temas abordados 
nos encontros semanais

CULTURA
História para educadores

Semana do Livro e da Biblioteca seguiu até o 
dia 20 (sexta-feira)

Prefeitura de Jaboti-
cabal e o SENAC promo-
vem mais uma edição 
do projeto “Sala de Edu-
cadores”, com a realiza-
ção de uma ofi cina de 
Contação de Histórias. 
O evento aconteceu 
na sexta-feira (20), das 
19h às 22h, na sede do 
Senac.

“Foram disponibiliza-
das 30 vagas gratuitas 
para professores das 
escolas e creches mu-
nicipais. Ainda existem 
vagas remanescentes. 

A Prefeitura de Ja-
boticabal está incen-
tivando o hábito da 
leitura com ativida-
des lúdicas, homena-
gens e resgate histó-
rico. A VII Semana do 
Livro e da Biblioteca 
foi aberta na segun-
da-feira (17), com 
uma exposição das 
obras e a trajetória 
de vida do Professor 
Luiz Carlos Beduschi.

Para o diretor de 
Cultura, José Mário 
de Oliveira, a home-
nagem a um dos mais 
respeitados jabotica-
balenses é merecida. 
“Mostrar a trajetó-
ria do professor Be-
duschi é relembrar 
um pouco a história 
de Jaboticabal. Já na 
abertura do evento, 
mostramos de uma 
maneira bastante di-
ferente os livros es-
critos por ele e sua 
trajetória de vida. 
Está imperdível. Toda 
a população está con-
vidada a participar”.

Oficinas, bate-papo, 
apresentação artís-
tica, feira de troca e 
doação de livros – as 

Os interessados podem 
entrar em contato com 
a Secretaria de Educa-
ção para mais infor-
mações”, afi rma o se-
cretário de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer, Adilson Martins.

Outras vagas foram 
disponibilizadas para 
professores de outras 
instituições de ensino. 
O SENAC fi ca na Rua 
Vinte e Quatro de Maio, 
831 – Centro. O telefone 
de contato é (16) 3209-
2800. 

Parceria entre SENAC e Prefeitura trabalha técnicas que 
melhoram o dia a dia em sala de aula

Pela terceira vez, Ja-
boticabal foi contem-
plada com uma noite 
“só delas”. No palco da 
Concha Acústica, quin-
ta-feira (19), a partir 
das 20h, diversas can-
toras subiram ao palco 
para soltar a voz e ce-
lebrar mais um Acús-
tico Rosa. O evento é 
promovido em parceria 
entre Unimed Jabotica-
bal e Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio do 
Departamento de Cul-
tura. A entrada, 1 litro 
de leite, que será des-
tinado ao Fundo Social 
de Solidariedade.

O principal objetivo 
do evento é chamar a 
atenção para a pre-
venção do câncer de 
mama. “Convido toda 
a população para pres-
tigiar o evento. Além 
de assistir a um espe-

táculo maravilhoso, 
ajudará também mui-
tas famílias”, convida a 
primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social, 
Adriana Hori.

Confi rmadas as se-
guintes atrações: ban-
da Aminas A Trois e as 
cantoras Adriana Pava-
nelli, Adriana Trinca, 
Déborah Vieira, Fer-
nanda Franciscatto, Ja-
zzy de Angelis e Lara 
Ferraz. 

“O Acústico Rosa é 
bastante interessante 
porque ele leva à refl e-
xão e oferece a oportu-
nidade de ouvir belas 
vozes, além de contri-
buir com o próximo”, 
comenta o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira. 

Para mais informa-
ções, o telefone é (16) 
3202-9860.

Evento aconteceu 
quinta-feira (19), a 

partir das 20h

3º Acústico Rosa une cultura, conscientização 
e solidariedade na Concha Acústica

atividades da Semana 
do Livro e da Biblio-
teca seguiu com uma 
programação especial 
até sexta-feira (20).

Confira a programa-
ção completa: 

17/10/2017 – Ter-
ça-feira

09h – Bate-papo 
com o Professor Luiz 
Carlos Beduschi 

Local: Biblioteca Pú-
blica Municipal “Júlia 
Luiz Ruete”

Público: livre
18/10/2017 – Quar-

ta-feira
15h – Oficina de Es-

crita Criativa – Pro-
grama Viagem Literá-
ria 

Local: Biblioteca Pú-
blica Municipal “Júlia 
Luiz Ruete”

Público-alvo: maio-
res de 16 anos

19/10/2017 – Quin-
ta-feira

Das 9 às 16h – Feira 
de troca e doação de 
livros

Local: Biblioteca Pú-
blica Municipal “Júlia 
Luiz Ruete”

19h40 – Homena-
gem ao Professor 
“Luiz Carlos Bedus-

chi”
Apresentação do 

Coral Art Melodia da 
Escola de Arte “Prof. 
Francisco Berlingieri 
Marino” 

Local: Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal

20/10/2017 – Sex-
ta-feira 

Das 9 às 16h – Feira 
de troca e doação de 
livros

Local: Biblioteca Pú-
blica Municipal “Júlia 
Luiz Ruete” 

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-8323.

MOTORISTA CARRETEIRO 

INSTRUTOR DE MOTORISTA

EMPRESA OFERECE:

rh@transfranchini.com.br ou dp@transfran-
chini.com.br 
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Ação eleva a segurança dos frequentadores dos locais

Terminal Rodoviário e Paço Municipal passam a contar 
com câmeras de monitoramento

A Prefeitura de Ja-
boticabal realiza uma 
operação de recupera-
ção e implantação de 
câmeras de segurança. 
No Paço Municipal, 16 
aparelhos de monito-
ramento recebem ma-
nutenção, enquanto 
no Terminal Rodoviá-
rio “Dom José Varani” 
seis foram instaladas. 
O objetivo é oferecer 
mais segurança para 
as pessoas que fre-
quentam os locais.

“No Paço, fizemos 
uma revisão de toda 
a fiação para que o 
sistema voltasse a 
funcionar. Já na ro-
doviária as câmeras 
ainda não existiam. 
Com essa ação conse-
guiremos inibir atitu-
des suspeitas e os fre-
quentadores poderão 
ficar mais tranquilos”, 
fala o diretor do de-
partamento de Vigia 
Patrimonial, José Edu-
ardo Sostena.

Os elevadores dos 
dois locais também 
passam por manuten-
ção corretiva e pre-
ventiva.

Mais monitoramen-
to – a prefeitura ainda 
trabalha na retomada 
de convênio com a Se-
cretaria Nacional de 
Segurança Pública (SE-
NASP) para o custeio 
do sistema de moni-
toramento localizado 
em vias públicas e en-
tradas da cidade.

Outubro Rosa: Saúde conscientiza sobre a 
prevenção ao câncer de mama neste sábado (21)

Em comemoração ao 
Outubro Rosa, mês de 
prevenção ao câncer de 
mama, a Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
prepara uma programa-
ção especial para este 
sábado (21). O encontro 
está marcado na Praça 
Nove de Julho, das 8h 
às 12h, e toda popula-
ção está convidada.

“É importante que as 
pessoas participem do 
evento e busquem mais 
informação a respei-

to da patologia. Sabe-
mos que na atualidade 
o câncer tem ferido em 
grandes proporções a 
saúde de muitas mulhe-
res”, destaca a secretá-
ria de Saúde, Maria An-
gélica Dias.

Profi ssionais da saú-
de realizarão testes rá-
pidos buscando diag-
nósticos de DSTs e vão 
ensinar a fazer o exame 
preventivo nas mamas. 
O evento é realizado em 
parceria com o Senac, 

Prefeitura, Senac, Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com 
Câncer (Abrapec) e Rotary Club se unem para mobilizar sociedade

Associação Brasileira de 
Assistência às Pessoas 
com Câncer (Abrapec) e 
Rotary Club. 

“Será uma manhã mui-
to agradável e recheada 
de informações. Apro-
veito para convidar não 
só as mulheres, mas 
também seus parceiros 
e fi lhos para participar 
deste momento”, fi nali-
za a secretária.

Para mais informa-
ções, o telefone é (16) 
3209-1500.
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REFIS 2017: desconto de 80% em juros e multa termina 
em 31 de outubro

A 2ª etapa do Pro-
grama de Recuperação 
Fiscal - REFIS 2017 vai 
até 31 de outubro. A 
Prefeitura de Jabotica-
bal informa que os con-
tribuintes que devem 
IPTU, ISS e outras taxas 
podem aderir ao pro-
grama. Basta procurar 
o Sistema Prático para 
negociar os débitos.

“Os descontos são 
garantidos para paga-
mentos à vista. Parce-
lamentos em até seis 
vezes também tem des-
conto de 40% sobre ju-
ros e multa até 31 de 
outubro. Mais uma vez, 
oriento a população 
que procure o Sistema 

Prático com antecedên-
cia”, reafi rma a secretá-
ria da Fazenda, Angela 
Fonseca Nazario.

Confi ra as vantagens:
Para pagamento à vis-

ta:
80% de desconto so-

bre juros e multa até 31 
de outubro de 2017

60% de desconto so-
bre juros e multa até 30 
de novembro de 2017

50% de desconto so-
bre juros e multa até 22 
de dezembro de 2017

Para pagamento par-
celado em até seis par-
celas:

40% de desconto so-
bre juros e multa até 31 
de outubro de 2017

Contribuinte deve procurar o Sistema Prático para garantir o desconto

30% de desconto so-
bre juros e multa até 22 
de dezembro de 2017

Regras de fi nancia-

mento:
Limite de até 6 parcelas
Valor mínimo por 

parcela: R$ 250 para 

pessoa jurídica
R$ 100 para pessoa 

física
Os interessados de-

vem procurar o Sistema 
Prático, no Paço Muni-
cipal. O telefone é (16) 
3209-3300.

Hori e Vitório mantém posto do Ministério do 
Trabalho em Jaboticabal

O posto de atendi-
mento do Ministério 
do Trabalho, em Jabo-
ticabal, ganhou novos 
ares. Após intervenção 
do prefeito José Car-
los Hori, a unidade, 
que corria o risco de 
ser fechada, continua 
seus trabalhos no mu-
nicípio, mas agora em 
novo local.

“Nossa equipe traba-
lhou bastante para não 
perder a unidade. Sa-
bemos da importância 

desse serviço para a 
população e das conse-
quências de uma pos-
sível perda e, por isso, 
nos esforçamos bastan-
te para ajudar, manten-
do uma nova estrutura 
física”, explica Hori.

Com a mudança, a 
unidade jaboticabalen-
se passou a atender 
a partir de terça-feira 
(17) na avenida Hum-
berto Biancardi, 153, 
Vila Serra, em imóvel 
cedido pela prefeitura. 

Unidade passa a atender em novo endereço
O Executivo também 
custeará despesas, 
contando com o apoio 
da Associação dos Con-
tabilistas de Jabotica-
bal.

O posto desempenha 
funções burocráticas 
como emissão de car-
teira de trabalho, res-
cisão de contrato de 
trabalho, orientação 
trabalhista, entre ou-
tras. O horário de fun-
cionamento é das 8h às 
12h e das 13h às 17h.
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Plenário rejeita projeto que proíbe soltura de fogos de 
artifício com estampido em Jaboticabal

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal rejeitaram 
por maioria, em sessão 
ordinária e extraordi-
nária, na segunda-feira 
(16/10), o Projeto de 
Lei nº 03/2017, de au-
toria do vereador Ednei 
Valêncio (PR). A ma-
téria pretendia proi-
bir a queima, soltura e 
manuseio de fogos de 
artifício e artefatos pi-
rotécnicos com estam-
pido em eventos no Mu-
nicípio.

O autor da proposi-
ção chegou a propor 
duas emendas ao pro-
jeto original: uma mo-
difi cativa, prevendo 
a aplicação de multa 
àqueles que descum-
prissem a lei, no valor 
de um salário mínimo 
vigente, e na reincidên-
cia, o dobro do valor; 
e outra aditiva, para 
que a legislação entras-
se em vigor na data de 
sua publicação. Porém, 
ambas foram rejeitadas 
em Plenário.

ORDEM DO DIA – A 1ª 
discussão e votação do 
PL nº 03/2017, em ses-

são ordinária, teve nove 
votos contrários, dois 
favoráveis e uma abs-
tenção, fi cando a maté-
ria rejeitada por maio-
ria. Apesar da rejeição 
em 1º turno, o projeto 
voltou à pauta na se-
quência, em sessão ex-
traordinária convoca-

Promotor de Justiça da Infância e Adolescência de 
Jaboticabal faz visita de cortesia à Câmara Municipal 

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal receberam o 
promotor de justiça do 
Ministério Público do 
Estado de São Paulo, 
Carlos Macayochi de Oli-
veira Otuski, para uma 
visita de cortesia na se-
gunda-feira (16/10).

Segundo o promotor, 
que responde pela área 
da Infância e Juventu-
de de Jaboticabal desde 
agosto de 2017, o obje-
tivo da visita é estabe-
lecer um diálogo com 
os parlamentares para 
o desenvolvimento, ou 
melhoria de normas 
municipais existentes 
na área da infância. “Os 
vereadores têm um co-
nhecimento muito am-
plo do que acontece na 
cidade. Estão nos bair-
ros, ouvem as pessoas. 

E a promotoria gostaria 
de ouvir também essa 
experiência dos verea-
dores para conseguir, 
de alguma maneira tro-
car ideias, ter um pano-
rama melhor da cidade, 
e desenvolver um tra-
balho conjunto”, ava-
liou Otuski.

Durante o encontro, 
realizado antes da ses-
são plenária na Sala de 
Reuniões Aldo Senem, 
os vereadores apon-
taram alguns gargalos 
da cidade na área de 
atuação do promotor, 
como a facilidade de 
acesso a drogas lícitas, 
como o álcool, em fes-
tas informais por parte 
de menores de idade; a 
falta de comunidade te-
rapêutica para crianças 
e adolescente; e a falta 
de Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) in-
fantil.

“Enquanto vereado-
res, em nossa função tí-
pica, podemos adequar 
o ordenamento jurídico 
Municipal naquilo que 
for possível. Vamos tra-
tar de verifi car o que 
pode se fazer com rela-
ção à criação de normas 
legais municipais, que 

possam se entrelaçar 
em busca desse objeti-
vo que é comum a to-
dos nós. Se dermos um 
passo, é melhor do que 
nenhum”, afi rmou o 
presidente da Câmara, 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 
ao colocar o Poder Le-
gislativo à disposição.

PARA SABER – O 5º 
Promotor de Justiça 

de Jaboticabal, Carlos 
Macayochi de Oliveira 
Otuski, é responsável 
pelos casos de Infância 
e Juventude, compreen-
dendo crianças e ado-
lescentes em situação 
de risco, adolescentes 
em confl ito com a lei e 
interesses difusos, in-
clusive as ações civis 
públicas distribuídas 

e questões atinentes 
à educação; feitos de 
competência da Vara 
do Juizado Especial Cí-
vel e Criminal; e aten-
dimento ao público. A 
Promotoria de Jaboti-
cabal está localizada na 
Praça do Café, s/nº. O 
telefone para contato é 
(16) 3203-1701 ou (16) 
3203-3845.

da para a 2ª discussão 
e votação do projeto, 
quando foi rejeitado no-
vamente, desta vez, por 
10 votos contrários, um 
favorável e uma absten-
ção. 

Apesar de reconhe-
cerem a importância 
do cuidado com a fau-

na e fl ora, parte dos 
vereadores contrários 
à matéria alegaram em 
suas declarações de 
voto que, devido o mo-
mento delicado da eco-
nomia e da geração de 
renda, a manutenção 
dos empregos gerados 
pelo comércio de fogos 
de artifício na cidade é 
sobressalente, e que a 
proibição poderia refl e-
tir em desemprego.

SOM ALTO – O Proje-
to de Lei nº 75/2017, 
de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 
e coautoria do vere-
ador Pepa Servidone 
(PPS), que altera a Lei nº 
4736/2015, foi incluída 
por maioria na Ordem 
do Dia da sessão ordi-
nária para apreciação 
em 1ª discussão e vo-
tação e aprovada por 
maioria (11 votos favo-
ráveis e um contrário). 

O projeto aumenta 
para 60 decibéis o li-

mite para medição da 
intensidade sonora dos 
ruídos, vibrações, sons 
excessivos ou incômo-
dos no período notur-
no, e aumenta a distân-
cia da medição sonora 
em caso de denúncia 
anônima, passando de 
15 para 30 metros do 
local da propagação do 
ruído. Apreciado em 2º 
turno em sessão extra-
ordinária convocada na 
sequência, a aprovação 
se manteve com o mes-
mo resultado. 

As mudanças na le-
gislação foram solicita-
das por representantes 
do cenário musical, téc-
nicos de som, agentes 
culturais e empresários 
jaboticabalenses em 
reunião com vereadores 
realizada em agosto de 
2017. O projeto segue 
para sanção ou veto do 
Prefeito Municipal, José 
Carlos Hori.

TRIBUNA LIVRE – Para 

falar sobre o problema 
de abastecimento de 
água, realizado pelo 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Ja-
boticabal (SAAEJ), no 
Bairro Morada Nova e 
adjacentes, Maria Isabel 
Moretti ocupou o espa-
ço destinado aos mu-
nícipes na sessão ordi-
nária. Maria questionou 
sobre a forma de apro-
vação e liberação dos 
loteamentos na cidade 
e chamou a atenção dos 
parlamentares para a 
necessidade de maior 
fi scalização. “Houve 
gastos na tentativa de 
perfurar o poço [na re-
gião do bairro Morada 
Nova] e que ainda não 
tem água. Até quando 
a população pagará por 
gestores desorganiza-
dos e que podem estar 
sendo desonestos?! Nós 
moradores compreen-
demos perfeitamente 
o período da estiagem, 
apenas não aceitamos a 
falta de planejamento... 
Não é somente entregar 
água. Nós gostaríamos 
que houvesse uma so-
lução para que outros 
loteamentos não so-
fram da forma que nós 
sofremos nos últimos 
três anos. As pessoas 
responsáveis tem que 
ser cobradas. Porque 
passa ano, vem um, 
vem outro, um joga a 
responsabilidade para 
o outro e as coisas só 
vão piorando. E chega 
nesse ponto que chega-
mos, de não ter estru-
tura para uma moradia 
decente”, manifestou 
Maria. 

A íntegra das sessões 
ordinária e extraordi-
nária está disponível 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).
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Funcionários do Trânsito recebem novas motocicletas e 
uniformes

A Prefeitura entre-
gou novas motocicletas 
para os agentes de trân-
sito e uniformes para 
as equipes de pintura 
de solo. O prefeito José 
Carlos Hori participou 
da entrega realiza na 

manhã da última quar-
ta-feira (18).

“Mesmo com o perí-
odo de crise, estamos 
trabalhando para me-
lhorar a estrutura dos 
departamentos e secre-
tarias. Nesta primeira 

etapa investimos na 
compra de três novas 
motocicletas, novos 
uniformes e, em breve, 
vamos adquirir com-
putador para facilitar 
o trabalho no departa-
mento”, informa o pre-
feito José Carlos Hori.

“Todo investimento 
vai facilitar o trabalho 
de nossos funcionários. 
Os novos uniformes 
têm faixas refl exivas, 
aumentando a seguran-
ça e as motos seguem 
o modelo utilizado por 
outros órgãos, como 
por exemplo a Polícia 
Militar”, esclarece o di-
retor de trânsito, Dr.. 
João Martins. 

Prefeitura orienta sobre solicitação de alvará para eventos

Com início das chuvas, Sala de Situação da Dengue soma 
esforços no combate às arboviroses

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Planeja-
mento, tem orientado 
proprietários de em-
presas realizadoras de 
eventos para o cumpri-
mento legal de proce-
dimentos básicos que 
viabilizam a realização 
dos acontecimentos no 
município.

“O alvará é funda-
mental e valioso para o 
organizador. Dada essa 
importância, existe um 

Mais uma vez, a Pre-
feitura de Jaboticabal 
trabalha na organização 
de ações preventivas de 
combate à dengue, zica, 
febre amarela e chikun-
gunya. O objetivo prin-
cipal é envolver a socie-
dade na guerra contra o 
aedes aegypti. O traba-
lho da Sala de Situação 
da Dengue deste ano já 
começou.

“A dengue é respon-
sabilidade de todos. As 
ações preventivas serão 
efi cazes a partir do mo-
mento que todos se en-
volvem. A Sala de Situ-
ação da Dengue reúne 
diferentes segmentos 
da administração muni-

prazo de pelo menos 
30 dias antes do even-
to para dar entrada na 
documentação. Nos co-
locamos à disposição 
para que os interessa-
dos nos procurem para 
verifi car a legislação, 
caso necessário”, afi rma 
o secretário de Finan-
ças, Paulo Polachini.

O secretário externa a 
preocupação do Execu-
tivo em garantir a lega-
lidade e, consequente-
mente, a segurança de 

cipal para uma força ta-
refa no combate à den-
gue”, diz o prefeito José 
Carlos Hori.

“A proliferação da 
dengue, zica, febre 
amarela e chikungunya 
preocupa todos os mu-
nicípios brasileiros e a 
única maneira de evitar 
ou amenizar uma epi-
demia são as ações pre-
ventivas. Nos próximos 
dias vamos divulgar 
os primeiros trabalhos 
que serão realizados 
nos bairros de Jaboti-
cabal. Peço o apoio da 
população para que 
mantenham os terre-
nos e quintais limpos, 
eliminando possíveis 

Cumprimento de prazo é fundamental para iniciar procedimento

Objetivo é realizar ações preventivas nos próximos meses
criadouros da doença”, 
lembra a secretária de 
Saúde, Maria Angelica 
Dias.

10 minutos podem 
fazer diferença - O 
controle dos terrenos, 
quintais e principal-
mente calhas, bebedou-
ros de animais e prato 
de plantas é fundamen-
tal para que as arbovi-
roses continuem sob 
controle. 

“Uma simples olha-
da no quintal e mesmo 
dentro de casa nos lo-
cais onde água limpa 
pode ser armazenada 
é fundamental. Nos 
casos em que existe a 
suspeita de uma das 

doenças, é importan-
te procurar a unidade 
básica de saúde mais 
próxima e fazer a no-

tificação. Essa atitude 
ajuda na organização 
de nossas ações pre-
ventivas”, afirma a 

diretora do Departa-
mento de Vigilância 
Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto.

participantes e morado-
res. “É importante res-
saltar duas situações 
que passam pela libera-
ção do alvará: uma é em 
virtude da fi scalização 
do som para evitar a 
perturbação dos muní-
cipes e a outra é com a 
pessoa que vai ao even-
to e precisa de garantias 
de segurança”, destaca.

Para mais informa-
ções, o telefone da Se-
cretaria de Planejamen-
to é (16) 3209-3303.

Jaboticabal contabiliza cerca de 200 doações de animais no ano

Desde sua criação, 
no início de 2017, o 
Departamento de Pro-
teção Animal tem tra-
balho duro para pro-
porcionar melhores 
condições para os ani-
mais de Jaboticabal. 
Entre as ações adota-
das, as feiras de ado-
ção deram muito certo 
e proporcionaram um 
novo lar para cerca de 
200 bichinhos.

Até o mês de outubro 
sete feiras foram rea-
lizadas, sempre com a 
organização ou apoio 
da prefeitura. Nelas, 
177 animais foram ado-
tados, entre cães e ga-
tos, fi lhotes e adultos. 
“As adoções acontecem 
antes, durante e após 
as feiras. Então, esse 
número aumenta mui-
to”, revela a diretora do 
departamento de Prote-

ção Animal, Valéria Bar-
bieri.

O histórico dos ani-
mais adotados chama a 
atenção. “Cada um tem 
uma história, alguns 
foram resgatados em 
meio a canaviais, outros 
estavam abandonados 
e tem também aqueles 
que viviam no Canil Mu-
nicipal. Isso nos mos-
tra que precisamos ser 
mais conscientes e de 
que a adoção é muito 
importante. É a oportu-
nidade de darmos uma 
segunda chance a esses 
animais”, comenta a di-
retora.

Trabalho amplo – 
nem só de adoções vive 
o departamento. Pre-
ocupado com a saúde 
e a posse responsável, 
o setor providencia as 
castrações, por meio de 
parceria com a Associa-

Feiras organizadas pela prefeitura impulsionam os números
ção Protetora dos Ani-
mais (APA), e também 
faz acompanhamento 
dos animais adotados. 
“60% dos cães e gatos 
adotados já estão cas-
trados. Os demais es-
tão com agendamento 
marcado. Temos essa 
fi losofi a de prevenir os 
males, tanto de doen-
ças, quanto de abando-
no, por isso sempre es-
tamos acompanhando”, 
relata Barbieri.

Balanço positivo – 
Analisando o trabalho 
desenvolvido durante o 
ano, a diretora se mos-
tra satisfeita e elogia o 
envolvimento popular. 
“Apesar de todas as di-
fi culdades o saldo é po-
sitivo, nosso trabalho 
está crescendo. Tenho 
muito a agradecer ao 
prefeito Hori pela opor-
tunidade, à população 

de Jaboticabal que é 
muito parceira e solidá-
ria à causa animal e aos 
voluntários que estão 

sempre ao nosso lado 
em todos os eventos”, 
fi naliza.

Para saber mais sobre 

o trabalho realizado 
pela Proteção Animal, 
o telefone é (16) 3203-
2487.
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Projeto habitacional mobiliza famílias para “compra 
coletiva” de terrenos

O Projeto Habitacio-
nal de Interesse Social 
segue avançando em 
Jaboticabal. Realizar 
o sonho da casa pró-
pria está mais próximo 
para cerca de 1,2 mil 
famílias, que acompa-
nharam de perto a visi-
ta da primeira área, no 
domingo (15). Como 
haverá uma “compra 
coletiva”, o valor dos 
terrenos fi cará muito 
abaixo do mercado – 
deve custar, em média, 
R$ 7.500. Os lotes de-
vem ser de 200 m2.

De acordo com a As-
sociação de Desenvol-
vimento de Jaboticabal 
(ADEJA), a área suge-
rida pela associação 
pode abrigar cerca de 
600 famílias. O proje-
to do Deputado Marcos 
Zerbini é intermediado 

pelo vereador Daniel 
Rodrigues e a prefei-
tura. “Participei de 
uma reunião agendada 
pelo vereador Daniel 
e conheci detalhes de 
como será a compra 
dos terrenos. A popu-
lação será muito bene-
fi ciada e, por isso, terá 
todo o nosso apoio em 
cada passo deste auda-
cioso projeto”, afi rma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

As 1,2 mil famílias 
andaram pelas terras 
que podem ser o futuro 
loteamento. De acordo 
com a Associação, são 
os próprios morado-
res que escolhem os 
terrenos, por isso, ha-
verá encontros para 
aprovação ou não das 
terras visitadas nes-
ta semana. A próxima 

Munícipes começam a visitar grandes áreas de terra para aquisição

reunião será no dia 29 
de outubro, às 14 ho-
ras, no Ginásio Jatobá, 
quando será discutido 
o contrato, os compra-
dores e o pagamento 
da primeira parcela.

O lançamento ofi -
cial aconteceu no dia 
1º de abril, no Ginásio 
Municipal de Esportes 
“Alberto Bottino”, com 
a presença de mais de 
mil pessoas. O projeto 
é promovido pelo de-
putado Marco Zerbini 
e é sucesso em cidades 
como São Paulo, Monte 
Alto e Novo Horizonte 
há mais de 30 anos.

Como funciona - o 
projeto organiza vá-
rias famílias para via-
bilizar um loteamen-
to de interesse social, 
adquirindo uma área 
e, através de uma as-

sociação sem fi ns lu-
crativos, transformam 
em Loteamento de In-
teresse Social. Todos 
com idade acima de 18 

anos, que não tenham 
casa ou terreno pró-
prio podem participar.

Para participar – ain-
da dá tempo de com-

por o grupo de famí-
lias do novo projeto. 
Quem desejar, basta 
ligar no telefone (16) 
3209-9491.


