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Fatec inicia comemoração dos 10 anos 
com aula de Hori e Arnaldo Jardim

Faculdade gratuita foi criada 
em 2008, pelo prefeito Hori
A Fatec de Jaboticabal comemora uma década. Os alu-

nos do curso de Tecnologia em Biocombustíveis parti-
ciparam da aula inaugural do ano letivo de 2018, que 
contou com a participação do prefeito José Carlos Hori 
e do secretário de Agricultura, Arnaldo Jardim. 

Competição acontece em Cravinhos; 
Jaboticabal compete em 14 modalidades

Começa o JORI 2018

A abertura do 22° JORI 
(Jogos Regionais do Ido-
so) contou com a presença 
da primeira-dama do Esta-
do, Lu Alckmin, em Cravi-
nhos, na quarta-feira (21). 
O evento segue até o dia 25 
de fevereiro e conta com a 
participação de 60 cidades. 
A delegação de Jaboticabal 
está representada por cer-
ca de 90 atletas.

Ex-atleta ministrou palestra na cidade na 
última quinta-feira (22)

Jaboticabal recebe 
medalhista olímpica 

Jackie Silva

Jackie Silva, medalha de ouro no vôlei de praia nas 
Olimpíadas de Atlanta, em 1996, esteve em Jaboticabal 
na tarde de quinta-feira (22). Às 14h, no Ginásio de Es-
portes “Alberto Bottino”, a ex-atleta ministrou palestra 
fruto de parceria entre a Prefeitura de Jaboticabal, por 
meio da Fundação de Amparo ao Esporte (FAE), e Cir-
cuito Sesc de Esportes. A entrada, gratuita.

Iniciativa é apenas uma das oferecidas para a população de rua

Grupo de Abordagem Social 
oferece métodos contraceptivos 

para moradoras de rua

A luta para amenizar os 
problemas sociais em Ja-
boticabal é intensa. Além 
de incentivar a busca por 
laços familiares e o regate 
da autoestima dos mora-
dores de rua, a Secretaria 
de Assistência Social, atra-
vés de uma equipe multi-
disciplinar com médico, 
enfermeiros, psicólogo e 
assistente social, oferece 
para as moradoras de rua 
métodos contraceptivos.

Banda R6 se 
apresenta na 
Feira Livre
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Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

                        O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito 
na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro, FAZ SABER,  a todos os Servidores  Públicos 
Municipais de Jaboticabal, que fará realizar no dia 28 de Fevereiro de 2.018, no Centro de 
Recreação Edson Martini ( Salão da 3ª Idade ), sito na Avenida Marginal Carlos Berchieri,
nº 141  - Santa Rita, às 17:00 horas em primeira convocação e às 18:00 horas em segunda 
convocação, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , para tratar a seguinte:

PAUTA  DO  DIA

A - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES   DAS 
CLÁUSULAS SOCIAIS E ECONÔMICAS  PARA O DISSÍDIO COLETIVO DA 
CATEGORIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2.018/2.019.

B - DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.

                    Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital de 
Convocação, que vai publicado na imprensa e afixado em todos os locais de trabalho dos 
Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal e demais locais de costumes.
                    Registre-se e Publique.
                

Jaboticabal, 20 de  Fevereiro de 2.018.

MARIA ELVIRA ARMENTANO
Presidente S.F.P.M.J

Recebi o Edital original, para ser publicado no Jornal “A GAZETA”, na Edição 
nº________________, no dia _____ de Fevereiro de 2.018.

Recebido em:  _________ de Fevereiro de 2.018.

Assinatura e carimbo do responsável pelo recebimento._________________________

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
ATOS DA MESA

ATO DA MESA Nº 09/2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal, de Jaboticabal, de con-
formidade com o artigo 17, inciso IV, alínea “c”, da Resolução 
nº 230 de 07 de Março de 1.995.

NOMEIA, ao cargo de Diretora do Departamento Jurídico, 
a Servidora SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO, nos termos dos artigo 19, da Lei nº 4677/2015 e suas 
alterações.

Registre-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 18 de dezembro de 2017.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente

Ednei Aparecido Valêncio
Vice-Presidente

Uilson José de Miranda
1º Secretário

Daniel Gonçalves Rodrigues
2º Secretário

ATO DA MESA Nº 10/2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal, de Jaboticabal, de con-
formidade com o artigo 17, inciso IV, alínea “c”, da Resolução 
nº 230 de 07 de Março de 1.995.

NOMEIA a senhora VIRGINIA APARECIDA ANTONINO, em 
virtude de aprovação em Concurso Público Nº 01/2015, a partir do dia 01 de fevereiro de 2018, em ca-
ráter probatório, para o cargo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, conforme a Lei nº 
4677/2015, de 23 de Abril de 2015 e suas alterações.

REGISTRE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Jaboticabal, 24 de janeiro de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente

Ednei Aparecido Valêncio
Vice-Presidente

Uilson José de Miranda
1º Secretário

Daniel Gonçalves Rodrigues
2º Secretário

ATO DA MESA Nº 11/2018

 

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal, de 
Jaboticabal, com fulcro na Letra B do inciso IV do 
artigo 17 de seu Regimento Interno, determina: 
    

Art. 1º. Fica a Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, após expedição de Decreto do Executivo, criação da Classificação funcional 
01.031.0001.2.001, Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 e com a descrição do elemento: 
OUTRAS DESP VARIAV-PES-CIVIL na ação MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA 
CÂMARA, autorizada a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para suprir a seguinte dotação do orçamento 
vigente: 

 
C Ó D I G O S Especificação Valor

Local Nat da Desp Classif. Func.
01 CÂMARA MUNICIPAL
01.01 Corpo Legislativo

3.1.90.16.00 01.031.0001.2.001 Outras Desp Variav-Pes-Civil 650.000,00R$  
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 650.000,00R$   

 
Art. 2º. O presente crédito adicional suplementar será coberto com 

recursos de anulação parcial de dotações da Câmara Municipal, constantes do orçamento 
vigente, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), assim especificadas: 

 
C Ó D I G O S Descrição Valor

Local Cat Econ Classif. Func.
01 CÂMARA MUNICIPAL
01.01   Corpo Legislativo

3.3.90.30.00 01.031.0001.2.001 Material de Consumo 300.000,00R$  
3.3.90.33.00 01.031.0001.2.001 Passagens e Desp c/ Locomoção 50.000,00R$    
3.3.90.39.00 01.031.0001.2.001 Outros Serv Terc Pes.Juridica 300.000,00R$  

TOTAL DAS ANULAÇÕES 650.000,00R$   
 
Art. 3º. O presente ato entrará em vigor após a publicação de Decreto do 

Executivo, expedido de acordo com a Legislação em vigor. 
 

Jaboticabal, 26 de janeiro de 2018. 
 

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich 
Presidente 

 

Ednei Valencio 
Vice-Presidente 

Pretto Miranda Cabeleireiro 
1º Secretário 

Daniel Rodrigues 
2º Secretário 

 
 
 
  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
1ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0006993-45.2012.8.26.0291  -  Ordem nº 949/12
Classe: Assunto: Procedimento Comum - Rescisão / Resolução
Requerente: Adriano Galdeano Nogueira e outro
Requerido: Breno Bruno Armentano e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0006993-45.2012.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRENO BRUNO ARMENTANO,
brasileiro, atleta profissional, portador do CPF 403.142.998-21 e RG 49.774.083-7-SSP-SP, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Adriano Galdeano Nogueira e
outro, alegando em síntese: Os autores ajuizaram a presente ação declaratória de rescisão de
contrato de locação, com cobrança de aluguel e multa, como proprietários do imóvel sito à
Rua Miquelina Volpe Morelo, 110, Colina Verde, outorgaram poderes de locação a
Borsari Planejamento Imobiliário Ltda, por contrato de locação do imóvel ao primeiro
requerido, figurando como fiadora a segunda requerida, com início em 10/08/11, com
término em 09.02.14, pelo aluguel mensal de R$1.500,00. A locatária está em débito nos
meses de março, abril e maio, totalizando R$5.062,03, sendo que o valor devido pelo
locatário entre aluguel, atualização do débito, multa contratual e honorários advocatícios
de 20% (cláusula 16ª), alcança o valor de R$7.994,43. Pede a citação dos requeridos e ao
final, a procedência da ação com a condenação dos requeridos ao pagamento da
importância de R$7.994,43. Deu-se à causa o valor de R$8.000,00. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 24 de
outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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SUA ENCARNAÇÃO É VOLTAR

O espírito vem a este mun-
do encarnar para evoluir. Lu-
tamos contra a ignorância. A 
EVOLUÇÃO é a luz que destrói 
as trevas quando perdemos a 
encarnação. A lição é repetida 
na encarnação seguinte.Todos 
os deveres  que ao encarnado 
forem atribuídas, devem ser 
executadas com zelo e dedi-
cação. É um dos modos de 
atestar compreensão aos seus 
deveres. O entendimento nos 
leva à evolução. Os caminhos 
de luzes se abrem quando o 
conhecimento, através de es-
tudos chegam, com muito es-
forço e dedicação aprendemos 
que o espírito é eterno, a vida 
continua no além tumulo. A 
reencarnação pode ser enten-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

E MINHA BOCA GRANDE!

Pr. Anastácio Martins

Quantos que já não se me-
teram em grandes confusões, 
porque não fecharam a sua 
boca. Falaram sem pensar 
nas consequências. Quando 
se deram por conta, já era 
tarde para voltar atrás. Por 
isso é muito importante pen-
sar antes de abrir a sua boca, 
pois ela pode trazer bênçãos 
ou maldições. Têm pessoas 
que falam o tempo todo, e 

às vezes, nem sabem o que 
estáão falando, não prestam 
atenção, no que está saindo 
da boca, se aquelas palavras 
irão ajudar ou destruir o seu 
ouvinte. Quantos que não 
estão feridos, machucados 
e desanimados, porque al-
guém falou coisas horríveis 
e desagradáveis sem pen-
sar? Você deve tomar muito 
cuidado quando abrir a sua 
boca, principalmente quan-
do encontrar alguém que 
está passado por um momen-
to muito difícil. Não é tudo 
o que vem à sua mente, ou 
seja, na sua cabeça, que você 
deve falar. Jesus falou que no 
Dia do Juízo, daremos conta 
de cada palavra que saiu da 
nossa boca. Socorro!!! Mas 
é verdade, portanto sejam 
poucas as suas palavras, e 

quando falar, peça a direção 
do Espírito Santo, Ele coloca-
rá as palavras certas na sua 
boca. Eu mesmo posso falar 
como é duro quando você, 
abre a boca e fala sem parar 
e sem pensar: já perdi mui-
tas oportunidades, grandes 
amizades,  magoei e machu-
quei muitas pessoas maravi-
lhosas, tudo isso porque eu 
não guardei a minha boca 
grande, mas hoje, através 
do Santo Espírito, tenho pro-
curado manter minha boca 
fechada, e Ele tem me ajuda-
do nesta linda caminhada, a 
ouvir mais e falar menos. As 
palavras tem poder, elas são 
como sementes, portanto, 
escolha as palavras certas e 
sábias, quando você abrir a 
sua boca para falar qualquer 
coisa. A maioria está em 

Bala de Prata

Verso Gospel
Não tenho ouro.
Não tenho Prata.
Mas Jesus sempre me 

resgata.
No amor ou na triste-

za
Só preciso de uma 

certeza.
Jesus é para mim a 

minha fortaleza
Ooo, vichii, vichii, vi-

cheee!!! 

Nossa agricultura preserva

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

A nossa produção agríco-
la brasileira ocupa menos 
de 8% do território nacional 
para alimentar o Brasil e par-
te do mundo. Isto agora está 
cientifi camente provado pela 
Administração Nacional da 
Aeronáutica e Espaço dos Es-
tados Unidos, a Nasa. As mais 
recentes estatísticas da agên-
cia especial norte-americana 
só comprovam o que todo o 
setor já sabia: o Brasil utiliza 
apenas 7,6% de seu territó-
rio com lavouras, somando 
63.994.479 hectares.

Ou seja, não cabe (nem 
nunca coube) a crítica recor-
rente de parte da comunidade 
internacional e de alguns am-
bientalistas que afi rmam que 
os “agricultores brasileiros 

são desmatadores”. O Brasil 
preserva a vegetação nativa 
em mais de 66% de seu territó-
rio; a Dinamarca cultiva 76,8% 
de sua área – 10 vezes mais 
–; a Irlanda, 74,7%; os Países 
Baixos, 66,2%; o Reino Unido 
63,9%; e a Alemanha 56,9%.

A Europa, sem a Rússia, de-
tinha mais de 7% das fl orestas 
originais do planeta. Hoje tem 
apenas 0,1%. Para se ter uma 
ideia, a soma da área culti-
vada da França (31.795.512 
hectares) com a da Espanha 
(31.786.945 hectares) equi-
vale à cultivada no Brasil 
(63.994.709 hectares).

A maior parte dos países 
utiliza entre 20% e 30% do ter-
ritório com agricultura. Os pa-
íses da União Europeia usam 
entre 45% e 65%. Os Estados 
Unidos, 18,3%; a China, 17,7%; 
e a Índia, 60,5%.

As maiores áreas cultiva-
das estão na Índia (179,8 mi-
lhões de hectares), nos Esta-
dos Unidos (167,8 milhões de 
hectares), na China (165,2 mi-
lhões de hectares) e na Rússia 
(155,8 milhões de hectares). 
Somente esses quatro países 
totalizam 36% da área cultiva-
da do planeta. O Brasil ocupa 
o 5º. lugar, seguido pelo Cana-
dá, Argentina, Indonésia, Aus-
trália e México.

Dada a importância do 

solo, literalmente a base da 
agricultura, nós da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo so-
mos orientados pelo governa-
dor Geraldo Alckmin a apoiar 
o produtor rural que quer cui-
dar bem da terra e da Terra.

Por isso lançamos o Plano 
Estadual de Mitigação e de 
Adaptação às Mudanças Cli-
máticas Para a Consolidação 
de Uma Economia de Baixa 
Emissão de Carbono na Agri-
cultura (Plano ABC-SP), que 
consolida iniciativas de pro-
dução sustentável.

Nosso Projeto de Recupe-
ração de Áreas de Grandes 
Erosões (Radge) subsidia em 
até R$ 15 mil por CPF as obras 
que o homem do campo pre-
cisa realizar em sua proprie-
dade. Executada via Fundo 
de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap), a subvenção 
já foi utilizada por 94 agricul-
tores desde 2014, totalizando 
R$ 956.006,91 em investi-
mentos.

Além disso, elaboramos o 
Boletim Técnico “Recomen-
dações Gerais Para a Conser-
vação do Solo na Cultura da 
Cana-de-açúcar” – trabalho 
conjunto da nossa pesquisa 
(Agência Paulista de Tecnolo-
gia dos Agronegócios – Apta), 
extensão rural (Coordenado-

ria de Assistência Técnica In-
tegral – Cati) e defesa sanitá-
ria (Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária – CDA).

E as iniciativas continuam 
na próxima semana, quando 
o Instituto Agronômico (IAC) 
sediará, em Campinas, entre 
os dias 26 e 28, um workshop 
internacional sobre sustenta-
bilidade do solo – com foco 
principalmente na produção 
de bioenergia.

Nosso objetivo é entender 
os conceitos de sustentabili-
dade do solo envolvendo os 
aspectos químicos, físicos e 
biológicos. Será um evento 
para que integremos diversas 
perspectivas diferentes para 
colocar em prática os concei-
tos de sustentabilidade, além 
de fomentar a cooperação 
entre os cientistas que traba-
lham no Brasil e na Holanda.

As apresentações serão 
seguidas de conversa com o 
público para que as ideias cir-
culem livremente em nome de 
um solo sustentável. É a pes-
quisa próxima da produção 
para gerar resultados cada 
vez melhores para a agricultu-
ra e o meio ambiente, que não 
podem mais ser tratados de 
maneira separada.

É a hora inadiável de cuidar 
do nosso solo!

grandes apuros, porque fa-
laram o que deviam e o que 
não deviam. Aprendi uma 
coisa, quando você não tiver 
palavras boas para falar, a 
melhor coisa é fechar a sua 
boca. Eu tenho feito isso e 
posso te garantir que os re-
sultados tem sido positivos 
na minha vida. Então, não 
deixa sua boca grande te co-
locar em apuros. Lembre-se 
que a boca fala do que está 
cheio o coração. Portanto, 
encha os seu coração com a 
Poderosa Palavra de Deus.   
(Mateus 12:36).  Esta é a mi-
nha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com 

dida para aqueles que encon-
traram realidades com a des-
coberta da vida em planos de 
habitação espiritual e material, 
na volta do espírito ao corpo. 
A vida do espírito tem que ser 
levada para uma transforma-
ção, dentro das provas e expia-
ções, na LEI DO CARMA, causa 
e efeito. A fi nalidade é encon-
trarmos um caminho seguro, 
para vivermos dentro da paz, 
da união e da fraternidade.  
Tudo pode ser luz longe das 
trevas, amor vencendo o ódio, 
humildade eliminando o or-
gulho, caridade em benefício 
do semelhante, sem pensar-
mos somente em nós dentro 
do egoísmo, que precisamos 
eliminá-lo e fazer nascer uma 
luz no fi m do túnel 

VAMOS DESPERTAR O AMOR
Chama de luzes, desejos 

de sermos felizes buscando a 
semente dentro do amor e do 
perdão, para curar as doenças 
do coração e do espírito. A fe-
licidade é um poder que nos 
eleva e nos dá força, nos co-
loca num mundo de supremo 
entendimento, vibrando luzes 
e energias, através de cores, 
num fortalecimento além de 
nossas forças, do nosso  en-
tendimento. São as leis de 

A  ARTE DE VIVER - PROIBA QUE TE PROIBAM

Quantas vezes você foi 
incentivado e quantas vezes 
tentaram te fazer desistir?

Eu tenho observado pesso-
as que desistem facilmente 
de seus objetivos porque al-
guém lhes disse que não são 
capazes. 

Outro dia, li uma noticia 
a respeito de dois meninos 
que estavam patinando so-
bre um lago congelado. Era 
uma tarde nublada e fria e 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

as crianças  brincavam sem 
preocupação. De repente, o 
gelo se quebrou e uma delas 
caiu na água. A outra criança, 
vendo que seu amiguinho se 
afogava debaixo do gelo, pe-
gou uma pedra de gelo e co-
meçou  a bater com toda as  
forças,  conseguindo quebrar 
o gelo  e salvar o amigo.

Quando os bombeiros che-
garam e viram o que tinha 
acontecido, perguntaram ao 
menino:

- Mas como você fez isso? 
É impossível que tenha con-
seguido quebrar o gelo com 
essa pedra e com suas mãos 
tão pequenas!

Nesse instante, um ho-
mem idoso se destacou entre 
as pessoas que assistiam a 
cena e disse:

- Eu sei como ele conse-
guiu.

Todos se voltaram  e 

perguntaram ao homem: - 
Como?

- É simples – respondeu o 
ancião. – Não havia ninguém 
aqui para dizer ao garoto que 
ele não podia fazer. Por isso 
ele pode agir por conta pró-
pria, procedendo do modo 
certo.

Assim acontece na nossa 
vida. Quantas vezes come-
çamos a fazer alguma  coisa 
muito animados e basta al-
guém nos dizer que não vai 
dar certo, que não somos 
capazes e pronto, já desisti-
mos.

É só alguém nos desani-
mar que perdemos a confi an-
ça e duvidamos da nossa ca-
pacidade. 

Isso não pode acontecer 
com você. Não dê ouvidos 
à pessoas  pessimistas, não 
permita que destruam seus 
sonhos.  Nessa hora o melhor 

a fazer é tapar os ouvidos e  
não ouvir essas pessoas. Se 
você acredita em você, não 
importa o que os outros di-
gam.. Se você acredita em 
algo, vá em frente. Por mais 
difícil que esteja,  não desa-
nime. 

Sempre aparecerão pesso-
as para te desmotivar. São 
pessoas que não tem capaci-
dade, são pessoas invejosas, 
não venceram e não querem 
que você  vença.

Nunca perca as esperan-
ças, não desista ao primeiro 
obstáculo, acredite na sua 
capacidade. Você é inteligen-
te, tem fé e força de vontade, 
por isso deve seguir sempre 
em frente, rumo às vitórias 
que tanto merece!

Programa Corrente do 
Bem, às quartas e sextas fei-
ras, às 08:00 pela GAZETA FM 
- 107,9.

DEUS que precisam ser  domi-
nadas pela nossa inteligência, 
pelo nosso esforço e desejo de 
crescer espiritualmente, visan-
do o bem e a vontade de servir 
para ser servido, de amar  para 
ser amado, e é morrendo que 
nascemos para a vida eterna 
do espírito.           

A VIDA ETERNA DO ESPÍRI-
TO          

A mudança de um plano 
para outro, requer de todos 
nós, uma preparação espiri-
tual que venha a facilitar o 
desprendimento, quando en-
carnado, no momento do de-
sencarne, na passagem do cor-
po material que se desprende, 

na continuação do espírito que 
vai continuar além túmulo.            

VOLTAR AO CORPO É UMA 
NECESSIDADE DO ESPÍRITO

A REENCARNAÇÃO é uma 
lei que faz com que o espíri-
to evolua. Voltamos ao corpo 
muitas vezes, de acordo com 
a necessidade. É um estágio 
preparatório para futuras en-
carnações, a curto e a longo 
prazo.           

NA VIDA TUDO PASSA. O 
TEMPO É INFINITO

A vontade de sermos feliz 
es, criarmos tesouros de amor 
e pérolas, humildade e forças 
para perdoar, são atributos do 
espírito.

CAMINHOS DA VIDA

Todos procuramos maneiras 
de como usufruir a vida ou me-
lhor, “viver a vida”!

As crianças miram brinca-
deiras ou atividades; algumas 
alegres ou construtivas, outras 
espinhosas conformadas ao vi-
ver prático social!

Alguns comportamentos 

 PROFESSOR BENÊ

são sacrifi cantes, outros agres-
sivos, outros construtivos! To-
dos porém relacionados com 
desejos consequentes de um 
“parto” gerado pela educação 
recebida! Daí a revelação da 
luz que se  irradia ao meio am-
biente em que se vive!

“Viver a vida” é reposta di-
nâmica do brilho gerado pelo 
meio social, condutor do com-
portamento humano!

“Quaresma” é tempo em 
que todos nós mergulhamos, 
para repensar a racionalidade 
que nos transforma em ima-
gem e semelhança do DIVINO 
CRIADOR! 
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Banda R6 se apresenta na Feira Livre
No próximo domingo 

(25), a partir das 9h, tem 
música no coreto da Pra-
ça Ernesto Poli. Durante 
a realização da tradicio-
nal Feira Livre, a Banda 
R6, da Igreja Redenção, 
dará andamento ao pro-
jeto “Louvor na Praça”.

“É um projeto inicia-
do em 2017 - todo quar-
to domingo do mês os 

talentosos músicos da 
igreja liderada pelo pas-
tor Gideoni Morais se 
apresentam, trazendo 
boas energias para to-
dos que comparecem ao 
local”, destaca o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

A Banda R6 faz parte 
do Projeto Jubal – Músi-
ca para Todos, voltado 

para a cultura musical 
e é composto por seis 
bandas. As iniciais R6, 
bem como as demais 
(R1, R2, R3, R4 e R5) sig-
nifi cam R de Redenção e 
os números, a ordem de 
formação das mesmas. A 
direção do Projeto Jubal 
é do pastor Gideoni Mo-
rais.

Iniciativa é apenas uma das oferecidas para a população de rua

Competição acontece em Cravinhos; Jaboticabal compete em 14 modalidades

Grupo de Abordagem Social oferece métodos 
contraceptivos para moradoras de rua

A luta para amenizar 
os problemas sociais 
em Jaboticabal é inten-
sa. Além de incentivar a 
busca por laços familia-
res e o regate da autoes-
tima dos moradores de 
rua, a Secretaria de As-
sistência Social, através 
de uma equipe multi-
disciplinar com médico, 
enfermeiros, psicólogo 
e assistente social, ofe-
rece para as moradoras 
de rua métodos contra-
ceptivos.

“Acompanhando os 
casos em Jaboticabal, 
descobrimos que boa 

parte dos moradores de 
rua são jaboticabalen-
ses e tem familiares na 
cidade. Apenas optaram 
por morar nas ruas por 
problemas pessoais. 
Constatamos também 
que as mulheres têm 
vários fi lhos que aca-
bam em abrigos. Diante 
da constatação, com o 
acompanhamento mé-
dico, optamos por ofe-
recer a injeção trimes-
tral que evita que essas 
mulheres engravidem 
novamente”, afi rma a 
secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pelle-

grini.
O trabalho das equi-

pes da Assistência So-
cial vai muito além do 
atendimento médico 
para esses moradores. 
“Os que são de outros 
municípios são encami-
nhados para sua cidade 
de origem. Os outros 
moradores são incen-
tivados a resgatar os 
laços familiares, voltar 
ao mercado de trabalho 
para recomeçar a sua 
vida longe das ruas e 
consequentemente das 
drogas e da violência”, 
fi naliza Tatiana.

Começa o JORI 2018
A abertura do 22° 

JORI (Jogos Regionais 
do Idoso) contou com 
a presença da primeira-

-dama do Estado, Lu Al-
ckmin, em Cravinhos, 
na quarta-feira (21). O 
evento segue até o dia 

25 de fevereiro e conta 
com a participação de 
60 cidades. A delegação 
de Jaboticabal é repre-

sentada por cerca de 90 
atletas.

Os jaboticabalenses 
competem nas 14 mo-
dalidades: atletismo, 
buraco, bocha, damas, 
dominó, malha, nata-
ção, dança de salão, tru-
co, tênis de mesa, tênis 

de campo, vôlei, xadrez 
e coreografi a.

“Tenho um carinho 
especial por nossos 
idosos e, em especial, 
por aqueles que abrem 
mão do tempo com a fa-
mília para representar 
nossa cidade em uma 

competição importan-
te como o JORI. Desejo 
boa sorte a todos e que 
aproveitem cada mo-
mento dentro e fora de 
quadra”, afi rma a presi-
dente do Fundo Social 
de Solidariedade, Adria-
na Hori.
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Fatec inicia comemoração dos 10 anos 
com aula de Hori e Arnaldo Jardim

A Fatec de Jaboticabal 
comemora uma década. 
Os alunos do curso de 
Tecnologia em Biocom-
bustíveis participaram 
da aula inaugural do 
ano letivo de 2018, que 
contou com a partici-
pação do prefeito José 
Carlos Hori e do secre-
tário de Agricultura, Ar-
naldo Jardim. 

A unidade nasceu 
com 40 alunos e, dez 
anos depois, já conta 
com mais de 500 estu-
dantes por ano. “80% 
das pessoas já saem 
da Fatec empregadas. 
Em 2008 ter mais uma 
faculdade de graça era 
apenas um sonho mas, 
com a junção de esfor-
ços, virou realidade. 
Trouxemos um cur-
so gratuito e, depois, 
transformamos um 
prédio abandonado em 
uma construção mo-
derna, cheia de oportu-
nidades. É um orgulho 
para Jaboticabal”, rea-
fi rma Hori. “Agradeço 
o apoio da Unesp, dos 

professores e do secre-
tário, que não mediu 
esforços para ajudar”, 
completa.

Arnaldo Jardim foi 
um dos responsáveis 
para concretizar a cons-
trução da FATEC e, du-
rante a palestra, falou 
sobre a importância do 
curso para todo o Esta-
do de São Paulo. “Jabo-
ticabal é hoje uma re-
ferência estadual, uma 
das unidades que mais 
produzem conhecimen-
to e pesquisa. A esco-
lha do biocombustível 
foi acertiva, por ser o 
combustível do futuro. 
É mais um passo para 
deixar nosso Estado na 
vanguarda desta econo-
mia que será tão impor-
tante para o planeta”, 
reforçou Jardim.

A Faculdade de Tec-
nologia Fatec Nilo De 
Stéfani oferece ensino 
tecnológico público, 
gratuito e de qualida-
de, em Biocombustíveis 
e Gestão Empresarial. 
Tem como horizonte a 

inovação tecnológica, 
em função das necessi-
dades do mercado, tan-
to no setor produtivo 
como no de serviços. 
Foi criada em janeiro de 
2008 na administração 
do prefeito José Carlos 
Hori (2005/2012).

Novo Prédio - A Prefei-
tura construiu um com-
plexo com laboratórios, 
salas de aula, uma mo-
derna biblioteca, pátio 
de convivência, sala de 
atendimento ao aluno, 
sala de reuniões, secre-
taria acadêmica, cozi-

nha, refeitório, cantina, 
dispensa, almoxarifa-
do, salas de informática 
e de desenho técnico, 
arquivo, banheiros para 
funcionários e alunos. 
As instalações contam 
com mais de 5.600 m² 
de área construída, em 

um terreno de quase 
18 mil m². Até novas 
avenidas foram cons-
truídas no local. A nova 
unidade foi inaugurada 
em dezembro de 2012.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
6519.

Faculdade gratuita foi criada em 2008, pelo prefeito Hori

Ex-atleta ministra palestra na cidade na quinta-feira (22)

Jaboticabal recebe medalhista 
olímpica Jackie Silva

Jackie Silva, meda-
lha de ouro no vôlei 
de praia nas Olimpí-
adas de Atlanta, em 
1996, esteve em Ja-
boticabal na tarde de 
quinta-feira (22). Às 
14h, no Ginásio de Es-
portes “Alberto Botti-
no”, a ex-atleta minis-
trou palestra fruto de 
parceria entre a Pre-

feitura de Jaboticabal, 
por meio da Fundação 
de Amparo ao Esporte 
(FAE), e Circuito Sesc 
de Esportes. A entra-
da, gratuita.

“A Jackie é uma das 
pioneiras do esporte 
e foi até considerada 
rainha da modalida-
de. Vale destacar que 
ao lado de Sandra Pi-

res foi a primeira mu-
lher brasileira a con-
quistar uma medalha 
de ouro em esportes 
coletivos. Um evento 
muito interessante, 
com excelente parti-
cipação”, comenta o 
responsável pela FAE, 
Fábio Bortolossi.

Com o objetivo de 
promover a educação 

pelo esporte, o Circui-
to Sesc de Esportes 
chega a Jaboticabal 
propondo um bate-
-papo entre a ex-atle-
ta e toda a comunida-
de para conscientizar 
sobre os aspectos e 
valores da atividade 
física enquanto ferra-
menta para a saúde e 
lazer.

Ofi cina do Sebrae contou com auditório lotado 
em Jaboticabal

JORI 2018: delegação jaboticabalense disputa 
competição em Cravinhos

Cerca de 90 atletas da 
Terceira Idade de Jabo-
ticabal já estão prepara-
dos para participar do 
22° JORI (Jogos Regio-
nais do Idoso) que acon-
tece em Cravinhos de 
21 a 25 de fevereiro. O 
evento conta com a par-
ticipação de 60 cidades.

A delegação jabotica-
balense compete nas 14 
modalidades: atletismo, 
buraco, bocha, damas, 
dominó, malha, nata-

ção, dança de salão, tru-
co, tênis de mesa, tênis 
de campo, vôlei, xadrez 
e coreografi a.

“O JORI é um momen-
to, não só de competi-
ção, mas de interação e 
alegria entre os idosos. 
Durante os treinos eles 
interagem, fazem ami-
gos e garantem qualida-
de de vida para seu dia a 
dia”, afi rma a presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, Adriana Hori.

Município compete em 14 modalidades

Com a participação 
de microempreendedo-
res e alunos do Time 
do Emprego, a Ofi cina 
de Formalização do Se-
brae-SP lotou o auditó-
rio da Prefeitura de Ja-
boticabal na manhã de 
segunda-feira (19). 

“Os participantes en-
tenderam um pouco 
mais sobre os cuidados 
que devem ser toma-
dos antes de abrir um 
negócio. Tópicos como 

planejamento prévio, 
comportamento empre-
endedor e os tipos de 
empresa para se for-
malizar também foram 
abordados”, destaca a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Consultoria – na mes-
ma manhã, a Central do 
Empreendedor de Jabo-
ticabal recebeu a visita 
da consultora de ma-
rketing Vivian Piovani, 

que atendeu represen-
tantes de três empre-
sas da cidade. “Receber 
esse atendimento indi-
vidualizado é uma das 
vantagens de ser clien-
te do Sebrae Aqui”, con-
cluiu Gonçalves.

A Central do Empre-
endedor está localizada 
no Paço Municipal. Para 
mais informações, o te-
lefone de contato é (16) 
3203-3398.

De acordo com a dire-
tora do Centro de Con-
vivência do Idoso, Re-
nata Sugahara, a equipe 
está preparada e a ex-
pectativa é manter-se 
entre os seis primeiros 
colocados. “A dedicação 
nos treinos é intensa, 
o que garante grandes 
expectativas para todos 
da equipe. Vamos torcer 
muito! Jaboticabal será 
muito bem representa-
da no JORI 2018”.
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Projetos que cria cargos de Diretor de Escola e 
“FGs” para área da saúde são aprovados

Programa oferece kits gratuitos para famílias carentes cadastradas Obra deve se iniciar no 1º semestre; poço 
amenizará a falta de água nos 

bairros próximos ao Jardim Morada Nova

Atenção para pontos benefi ciados 
pela operação Tapa Buraco

A Prefeitura de Jaboticabal 
informa que, desde a segun-
da-feira (19), prossegue a ope-
ração tapa buraco em diversos 
bairros da cidade.

As equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos 
promovem melhorias nas 
ruas Comendador Avelino Ge-
raldes Martins, Clotilde Verri, 
Francisco Ferrari, Vitória Bren-
dolan, João Aleixo de Souza, 
César Inhocancer, Fermo Bello-
di, Ítalo Poli e Manoel Morgato.

Mais informações pelo tele-
fone (16) 3209-4100.

Os dois projetos de 
lei previstos na Ordem 
do Dia de segunda-feira 
(19/02), na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
foram aprovados por 
unanimidade em 1ª dis-
cussão e votação com 
pedido regimental de 
dispensa para aprecia-
ção em 2º turno. As ma-
térias, de autoria do Po-
der Executivo, seguem 
para a sanção do prefei-
to municipal.

O primeiro item da 
pauta, o Projeto de Lei 
nº 90/2017, permite ao 
Executivo criar 12 fun-
ções gratifi cadas para o 
cargo de Gerente de Uni-
dade de Saúde, privativa 

de Técnico Municipal de 
Nível Superior em En-
fermagem, e uma para 
o de Gerente do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU), na 
área de enfermagem, 
preenchidas obrigatoria-
mente por servidores do 
quadro efetivo. O proje-
to deve atender à solici-
tação de pagamento de 
gratifi cação aos enfer-
meiros que trabalham 
nas unidades básicas de 
saúde, ambulatórios de 
saúde mental e infecto-
logia, centros de atenção 
psicossocial, unidade de 
saúde da mulher, centro 
de saúde, vigilância epi-
demiológica, e outros.  

O valor de cada FG será 
de R$ 2.200,00. 

Por sua vez, a apro-
vação do Projeto de Lei 
nº 91/2017 garante ao 
Executivo a criação de 
três cargos de Diretor de 
Escola. De acordo com 
autor da matéria, os car-
gos são necessários por 
conta da inauguração 
das escolas municipais 
de Educação Básica de 
Educação Infantil, as 
EMEB’s Zilda Arns Neu-
namm, Professor Edgard 
D’Amico e Mário de Sté-
fani.

A íntegra da sessão 
está disponível na WEB-
TV da Câmara (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br).

Sinal digital começou a valer 
na quinta-feira (22)

SAAEJ reabre licitação 
para construção de poço 
profundo no Vale do Sol

O sinal de TV analó-
gico chegou ao fi m na 
região de Ribeirão Pre-
to na quarta-feira (21). 
Ainda dá tempo de ad-
quirir o conversor e a 
antena digitais, no co-
mércio de Jaboticabal. 
Gratuitamente, pelo 
telefone 147 (famílias 
cadastradas no CadÚni-
co - Cadastro Único do 
Governo Federal), 

“Quem já estava ca-
dastrado no programa 
garantiu o direito de 

A Prefeitura de Jaboti-
cabal e o SAAEJ (Serviço 
Autônomo de Água e Es-
goto de Jaboticabal) rea-
briram o processo de li-
citação para a perfuração 
de um poço profundo e a 
construção de um reser-
vatório de água com ca-
pacidade de 1 milhão de 
litros. A nova licitação foi 
publicada na sexta-feira 
(16). A obra está orçada 
em R$ 3,5 milhões.

A primeira licitação foi 
realizada no fi nal de 2017 
e não houve empresas in-
teressadas. “Atualizamos 
alguns dados e reabri-
mos o processo licitató-
rio. O novo reservatório 
resolverá os problemas 
de abastecimento nos 
bairros Morada do Cam-

receber o kit digital de 
graça. As entregas fo-
ram agendadas no ato 
do pedido pelo telefone 
147, através do progra-
ma Seja Digital. Quem 
ainda não retirou teve 
até o dia 21”, reafi rma a 
secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pelle-
grini.

Mais informações na 
Casa do Bolsa Família - 
Praça Abreu Sodré, 93, 
ao lado da Unidade de 
Saúde da Mulher. O te-

po, Morada Nova, Parque 
dos Ipês, Jardim Paraty e 
Parque dos Laranjais”, es-
clarece o o presidente do 
SAAEJ, André Nozaki.

O projeto prevê a abertu-
ra de um poço de 600 me-
tros de profundidade, com 
uma vazão de 250m3/
hora. “Cerca de dez bairros 
da cidade sejam abasteci-
dos. O investimento deve 
ser de aproximadamente 
R$ 3 milhões para a perfu-
ração do poço e de R$ 480 
mil para a construção do 
reservatório”, fi naliza No-
zaki.

A expectativa é que o 
poço entre em funciona-
mento a partir de segun-
do semestre de 2018. 
Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-9900.

lefone de contato é (16) 
3204-4405.

Sobre o “Seja Digi-
tal” - Vem promovendo 
uma intensa campanha 
para que benefi ciários 
de programas sociais 
como o Bolsa Família e 
Renda Cidadã, cadas-
trados no CadÚnico, re-
tirassem seus kits gra-
tuitamente e possam 
continuar acompanhan-
do sua programação 
de TV favorita. Com a 
mudança do analógico 

para o digital, o convê-
nio disponibilizou mais 
de 6 mil kits, que são 
distribuídos para as fa-
mílias participantes de 
programas sociais.

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

central da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Córrego Rico tiveram seu 

funcionamento prejudicado no dia 15/02/2018 das 06h37 às 19h36. Após o retorno da 

energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

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

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

funcionamento prejudicado no dia 17/02/2018 das 14h00 às 20h18. Após o retorno da 

energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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Evento comemora 20 anos de fundação da ONG Amor Solidário

Coordenadoras dos Cras e Creas 
participam de capacitação

Prefeitura limpa, mas população continua 
jogando lixo em áreas públicas

Na tarde de terça-fei-
ra (20), coordenadoras 
dos Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
– CRAS – e dos Centros 
de Referência Especiali-
zado de Assistência So-
cial – CREAS – de Jaboti-
cabal, receberam curso 
de capacitação com o 
objetivo de melhorar a 
gestão do trabalho.

“Foi um momento 
onde todas as coorde-

Apenas em dezem-
bro, mais de 130 tonela-
das de lixo foram reco-
lhidas. Prefeitura pede 
apoio da população no 
descarte consciente do 
lixo

Desde o início de 
2017, a Prefeitura de 
Jaboticabal trabalha na 
limpeza dos bairros, 
especialmente em áreas 
utilizadas pela popula-
ção para o descarte de 
lixo e restos de cons-
trução. Mesmo com a 
divulgação das ações 
e o pedido de coopera-
ção, em poucos dias os 
locais estão novamente 
recebendo todo tipo de 
lixo.

O descarte sem a 
correta destinação aju-
da na proliferação das 
pragas urbanas e deixa 
o bairro com péssima 
aparência. “Somos res-
ponsáveis por todo lixo 
que geramos e precisa-
mos dar a destinação 
correta. O munícipe 
pode providenciar uma 
caçamba ou levá-lo até 
o nosso aterro sanitário 
gratuitamente (até duas 
toneladas). Manter o 
seu bairro limpo é cum-

nadoras consideraram 
suas realidades. Duran-
te o encontro foi possí-
vel discutir legislação, 
documentos ofi ciais, 
a realidade dos Cras 
e Creas e estimular a 
construção do que que-
remos e o que faremos”, 
comenta a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Segundo ela, o en-
contro também ajudou 

prir o papel de cidadão. 
Dessa forma fi ca muito 
mais fácil a prefeitura 
manter a cidade limpa 
e organizada”, afi rma o 
secretário de Obras e 
Serviços Públicos, José 
Carlos Abreu.

Além dos bairros, 
muitas pessoas jogam 
o lixo em estradas ru-
rais próximas. “Elas 
são importantes para o 
escoamento da safra e 
também são utilizadas 
pelos munícipes dos sí-
tios e fazendas. Muitas 
vezes o local é limpo 
em um dia e, já no dia 
seguinte, uma monta-
nha de lixo amanhece 
no mesmo ponto da es-
trada. Não podemos es-
quecer que todo lixo é 
prejudicial ao meio am-
biente”, fi naliza Abreu.

Algumas dicas para 
manter a cidade limpa e 
organizada:

• Não jogue lixo 
nas ruas, praças e par-
ques. Além de desfi gu-
rar a paisagem urbana, 
o lixo entope bocas de 
lobo, atrai ratos e in-
setos transmissores de 
doenças e polui o meio 
ambiente.

a discutir formas de 
ampliar as ações de-
senvolvidas e pleitear 
apoio do Governo Fede-
ral. “Foi identifi cado em 
um dado momento que 
muitas ações podem e 
devem ser informadas 
ao ministério. Desta 
forma, conseguiremos 
ampliar nossa atuação 
e captar mais recursos 
para o município”, fi na-
lizou.

Este sábado é dia do 3º Festival CulturArte
Neste dia 24 de feve-

reiro, sábado, às 19h, a 
Concha Acústica “Lions 
Clube de Jaboticabal” 
será palco de um emo-
cionante evento em co-
memoração aos 20 anos 
da ONG Amor Solidário, 
entidade que desenvol-
ve inúmeros projetos 
sociais com crianças, 
adolescentes e jovens 
em regiões periféricas 
da cidade. O evento 
conta com o apoio da 
prefeitura.

O 3º Festival CulturArt 
pretende agitar a galera 
com atrações musicais 
e grupos de dança, al-
guns deles oriundos das 
ofi cinas desenvolvidas 
dentro da ONG. Laura 
Giangrecco, Banda Ofi -
cina, Itamar e Edimar, 
Mestre Carreiro e MC 
Teixinran, além dos gru-
pos CIA Gabriel Pessoa, 
Studio Thea Dança e Ar-
tvidance já confi rmaram 
presença.

“A existência de um 

projeto como esse de-
senvolvido pela ONG 
Amor Solidário é de ex-
trema importância para 
o desenvolvimento dos 
alunos, o que para mui-
tos, é a única forma de 
realizarem estudos de 
musicalização e dança. 
Vamos prestigiar e in-
centivar a participação 
e o desenvolvimento 
dos alunos assistidos 
pelo projeto”, afi rma o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira. 

• Deposite o lixo 
em lixeiras ou carregue-
-o para depositar em lo-
cal apropriado.

• Não jogue lixo 
nos córregos. Ele pro-
voca transbordamento 
do canal com as chuvas, 
causando inundações e 

transmitindo doenças.
• Não atire lixo 

pela janela de prédios e 
de veículos.

• Deposite folhe-
tos, papéis de propa-
ganda e lixo em geral 
(papel de sala, latas, 
etc) em um saco plásti-

co dentro de seu auto-
móvel.

• Mantenha sem-
pre limpa a calçada em 
frente à sua casa.

• Nunca coloque 
fogo ou veneno em ter-
renos baldios.

• Não jogue ani-

mais mortos nos buei-
ros, terrenos baldios ou 
vias públicas.

Para mais informa-
ções, o telefone da Se-
cretaria de Obras e Ser-
viços Públicos é (16) 
3209-4100.
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