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Prefeitura inicia drenagem do Jardim São Marcos

Começou na segunda-feira (21) a 
instalação de tubos de drenagem en-
tre as ruas Ítalo Poli e Caetano Merli-
no, no Jardim São Marcos. Os 218 me-
tros de obra receberam investimento 
do Governo Federal através de emen-
da de R$ 295 mil do deputado federal 
Tiririca.

Serão instalados 
218 metros de 

rede entre as ruas 
Ítalo Poli e 

Caetano Merlino

Equipes trabalharam no local 
desde o início da semana

SAAEJ inicia perfuração 
de novo poço artesiano 

em Córrego Rico

Uma iniciativa do SAAEJ - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jabotica-
bal – promete melhoras significativas no abastecimento de água do distrito 
de Córrego Rico. Desde segunda-feira (21), equipes trabalham na perfuração 
de um novo poço artesiano no local.

PNCQ reconhece 
excelência do 

Laboratório de Análises 
Clínicas de Jaboticabal
Laboratório é responsável por toda 
rede municipal de saúde e realiza 

mais de 20 mil exames por mês

Os usuários da rede municipal de saúde podem ficar tranquilos em rela-
ção à eficiência dos resultados dos exames realizados no Laboratório Muni-
cipal de Análises Clínicas. 

Refis 2018: população negocia apenas 
5% da sua dívida com a prefeitura

A última edição do Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS 2018, acabou em 
28 de dezembro e o resultado superou as outras edições. 

Inadimplentes serão protestados no cartório e terão nome 
negativado no Serasa; se dívida persistir, uma ação judicial 

será formulada podendo acarretar, em seguida, em 
bloqueio de conta bancária e até penhora
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Eles venceram a forna-
lha de fogo ardente, so-
mente com a fé no único 
e verdadeiro Deus. Quan-
do Sadraque, Mesaque e 
Abede-Nego, foram ame-
açados pelo rei, para se 
dobrar diante da estátua, 
para adorá-la, eles não 
aceitaram. O rei fi cou fu-
rioso e mandou aquecer a 
fornalha sete vezes mais 
e mandou lançá-los den-
tro da fornalha. Isso foi 
incrível pois Deus real-
mente é Poderoso. Quan-
do eles foram lançados, 
o SENHOR estava lá den-
tro esperando por eles, O 
fogo perdeu a força. Eles 
passeavam no meio do 
fogo. O rei fi cou abismado 
quando os viu em perfei-

Pr. Anastácio Martins

ELES VENCERAM
to estado. Mandou tirá-los 
de lá, e não acreditou no 
que estava vendo. O fogo 
não queimou nada. Eles 
nem tinham cheiro de 
fumaça. Todos passaram 
a acreditar no Deus que 
eles serviam e Adoravam. 
Você não precisa ter medo 
das ameaças do inimigo, 
seja ela qual for. Se você 
está enfrentando uma si-
tuação parecida como a 
dos três jovens que fo-
ram lançados na fornalha, 
faça como eles, confi a no 
Senhor. Ele te livrará de 
todos os laços do inimigo 
e todos os perigos deste 
mundo tão violento. To-
dos os que confi aram no 
Senhor, não pereceram, 
mas foram vitoriosos. 
Com você não será dife-
rente. Use a sua fé para 
fazer a diferença na vida 
dos outros, que ainda não 
conhecem o Deus Altíssi-
mo. Ao invés de fi carem 
preocupados e desespe-
rados, comecem a confes-
sar o que Deus vai fazer 
em suas vidas, e como Ele 
tem todo poder e autori-

dade, para mudar qual-
quer situação. Ele nunca 
abandona aquele que Nele 
confi a. O inimigo será en-
vergonhado, porque to-
dos os que foram usados 
por ele, para te despre-
zar e te humilhar, verão o 
quanto Deus é fi el em suas 
vidas. Você será um teste-
munho do SENHOR, aqui 
na terra. Todos vão querer 
conhecer esse Deus que 
mudou a sua vida. (Daniel 
3:1). Esta é a minha ora-
ção. Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Bairro: Cen-
tro. Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo às 
19:30h. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE FÉ. 
(016) 992679230.      

EM CADA MUNDO GERA UMA EVOLUÇÃO

Criado por DEUS e 
amado por JESUS. Há 
muitas moradas na casa 
de meu PAI.  A casa do 
PAI é o UNIVERSO. As 
diferentes moradas são 
mundos que circundam 
o infinito. Os mundos 
são estágios para a evo-
lução. Passamos e re-
passamos em busca de 
dias melhores, de en-
contros, com atrações 
e afinidades, dentro da 
família ou de semelhan-
te que atrai semelhante, 
para chegarmos a um 
denominador comum, 
de ideais e que nos le-
vem à verdade.  As luzes 
nascem com o amor, que 
se constrói com o dese-
jo de sermos mensagei-
ros da BOA NOVA, onde 
cultivamos a vontade de 
vencermos a ignorância, 
como erva daninha que 
nos leva a caminhos in-
gratos e desajustados.    

A TRAJETORIA RUMO 
À ENCARNAÇÕES SU-
CESSIVAS, QUE SEGUEM 
A ROTA PARA A PERFEI-
ÇÃO, COM SEUS LIMITES 
E PODERES, QUE VEM DE 
DEUS, DIANTE DE LEIS 
E OBRIGAÇOES, FECUN-
DADAS NOS DEVERES E 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

OBRIGAÇOESA A SEREM 
CUMPRIDAS. 

Em mundos superio-
res o homem não pro-
cura elevar-se acima do 
homem, mas acima de si 
mesmo, aperfeiçoando-
se. Mundos de provas e 
expiações. O PLANETA 
TERRA está enquadrado 
nesse estágio de evolu-
ção. Mundos de regene-
ração, servem de tran-
sição entre os mundos 
de provas e expiações e 
mundos felizes. Mundos 
inferiores estão abaixo 
da escala progressiva. 
Existem inumeráveis 
escalões. Nos mundos 
mais atrasados os seres 
que habitam são de cer-
to modo mais rudimen-
tares. Os mundos evo-
luem com o tempo, onde 
os habitantes procuram 
criar condições de en-
tendimento, conheci-
mentos de natureza cria-
tiva, onde tudo melhora 
quando há interesse em 
estudar, aprender os en-
sinamentos que ajudam 
no desenvolvimento na-
tural de um aprendiza-
do, que constrói e puri-
fica o espírito. Vivemos 
em cada mundo uma tra-
jetória de vidas suces-
sivas, para galgarmos 
degraus de alto poder 
espiritual, para crescer-
mos e vencermos as tre-
vas e nascer à luz. Com 
o decorrer do tempo, 
passamos de um mun-
do para outro, dentro 
da categoria de cresci-
mento, que alcança um 
limite, nascendo a espe-

A ARTE DE VIVER - AMAR OS PAIS

Aquilo que somos, de-
vemos, principalmente, 
aos nossos pais, pois 
tudo começou com eles. 
Antes de qualquer ami-
go, namorada ou namo-
rado, esposa ou esposo, 
antes dos fi lhos, eles já 
faziam parte de nossas 
vidas.

Quantos planos, noi-
tes sem dormir,  afl ições,  
medos; quanta torcida, 
carinho e  amor sem co-
brar nada.

Por mais que façamos, 
jamais vamos pagar o 
que nossos pais nos fi -
zeram. Por mais defeitos 
que eles tenham, mes-
mo que não sejam como 
você gostaria, eles te de-
ram a vida e isso você 
nunca poderá esquecer, 
por isso ame-os, pois 
sem eles você não exis-
tiria.

Faça tudo o que puder 
por seus pais porque, 
com certeza, eles fi ze-
ram tudo o que puderam 
por você.

Nunca se julgue me-

LUIS CARLOS 
FERNANDES

lhor que eles. Seus pais 
sempre estarão à frente 
de você na escola que 
mais se aprende, a esco-
la da vida. Por mais que 
você tente, você nunca 
os alcançará.

Certa vez ouvi um jo-
vem que acabara de ser 
pai dizer para o seu pai: 
“Agora sou igual a você, 
eu também sou pai.”

E ouvi na resposta da-
quele pai a mais pura 
verdade: “Não meu fi lho, 
você ainda não é igual a 
mim só porque  tornou-
se pai, pois eu acabei de 
tornar-me avô. E quando 
você for avô,  eu serei bi-
savô.” 

Quanta sabedoria!
Como é triste ver fi -

lhos desprezarem seus 
pais porque já estão ve-
lhos. Muitas vezes para 
fi carem livres os colo-
cam em um asilo. Mas, 

pior do que colocá-los 
em um asilo é abandoná-
los lá, como se já esti-
vessem mortos.

E talvez o maior aban-
dono não seja o do asi-
lo, mas o abandono den-
tro da própria casa, que 
muitas vezes eles são os 
donos. 

Cuidem bem de seus 
pais, sejam carinhosos e 
educados, principalmen-
te se eles forem idosos 
ou estiverem doentes. 
Não os desampare nun-
ca. Tudo o que você fi zer 
por eles, faça com amor 
sincero e verdadeiro, e 
Deus, nosso Pai maior,  
te retribuirá com muitas 
bênçãos. 

PROGRAMA CORRENTE 
DO BEM – DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA ÀS 08H00 
PELA RÁDIO GAZETA FM 
- 107,9.

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 Digital nº: 1004381-10.2018.8.26.0291

Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária

Requerente: Ângelo Braz Marcato e outro

1ª Vara Cível1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1004381-10.2018.8.26.0291

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.

FAZ SABER a(o)s incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Ângelo Braz Marcato e Wanderleia Silvia Zocolaro Marcato
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, alegando que por força de contrato verbal firmado com
os Requeridos Dirce Bedin de Lima, Horacilio de Lima, Irene Bedin Amaral, Mário
Francisco do Amaral, Ivo Casa-Grande e Mariana Simonato Casagrande e através da
inclusa escritura pública de cessão e transferência de direitos lavrada no 2º Tabelião de
Notas desta cidade e comarca de Jaboticabal-SP, no livro nº. 439, às fls. 152/154, em 31
de março de 1999, mantém a POSSE DIRETA, mansa, pacífica e ininterrupta, sem
contestação de quem quer que seja, há mais de trinta (30) anos, sobre a PARTE IDEAL
correspondente a 32,8571% do bem imóvel registrado sob a matrícula 18.659 (uma área
de terras, denominada " Sítio São Luiz", encravada na Fazenda Grama de Baixo, no
município e comarca de Jaboticabal). Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias. 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 11 de janeiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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rança de dias melhores, 
dentro da vontade de 
sermos felizes e vito-
riosos, nas realizações 
de amar e ser amado, 
perdoar e ser perdoado, 
porque é nascendo que 
viveremos eternamente 
em espírito. Somos eter-
nos viajantes dos mun-
dos diversos, criados 
por DEUS, cada um den-
tro de espaço, dentro do 
UNIVERSO. 

            
KARMA COLETIVO/   

TRANSFORMAÇOES...       
Os mundos passam 

por um  KARMA  COLETI-
VO, dentro das transfor-
mações, que se operam 
com o tempo, dentro 
das destruições, através 
da necessidade da natu-
reza para  a evolução,  
de mudanças de climas 
e de  terremotos e  ou-
tros meios de  sofrerem 
modificações. Tudo que 
acontece, onde os habi-
tantes passam por de-
sencarnes  coletivos, 
para  efeito de  resgates 
e pagamentos de dívi-
das contraídas em vidas 
passadas, dentro da lei 
de causa e efeito. KAR-
MA COLETIVO E O INDI-
VIDUAL...                                      

A EVOLUÇÃO CRESCE 
NA PASSAGEM DE UM 
MUNDO PARA OUTRO, 
DEPENDENDO DA NECES-
SIDADE DE CADA UM, DE 
NÓS. 

OS MUNDOS SÃO 
ETERNOS E CRIADOS 
POR DEUS.
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A cidade de São Pau-
lo completou 465 anos 
em 25 de janeiro. É um 
exemplo de sucesso ad-
ministrativo, fi nanceiro 
e cultural que reverbera 
pelo Brasil inteiro e faz 
com que o município seja 
o carro-chefe da força bra-
sileira.

O saudoso governador 
paulista André Franco 
Montoro (1916-1999), um 
grande municipalista, já 
dizia que ninguém mora 
na União ou no Estado. As 
pessoas moram nos muni-
cípios. É onde elas exer-
cem suas vontades como 
cidadãs, é onde constro-
em sua vivência, lutam 
por melhores condições 

Muitas pessoas gas-
tam dinheiro

 que não tem,
 para comprar coisas 

que não precisam,
 para impressionar

 pessoas que não 
gostam” 

WILL SMITH, ator 
americano. 

Você tem coragem de em-
barcar para uma viagem sem 
saber o destino? É agradável 
para você uma vida de so-
bressaltos, com surpresas 
desagradáveis ou telefone-
mas indesejáveis. 

Um exército de mais de 60 
milhões de brasileiros vive 
no dia a dia esse manancial 
de cobranças, que acaba com 
a qualidade das suas vidas. 

Gastam mais do que rece-
bem. Criaram, por motivos 
diversos, dívidas que não 
conseguem pagar. Trabalham 
muito, fazem horas extras, 
bicos nos fi nais de semana, 
mas não conseguem ter a paz 
e a tranquilidade, tão neces-
sária para nossa boa condi-
ção de vida. 

Ofi cial de justiça batendo 
à sua porta, a busca de bens 
para serem penhorados. Te-
lefonemas intermináveis dos 
seus credores, querendo re-
ceber os seus créditos. 

Seguindo algumas regras 
básicas, com dedicação, dis-
ciplina e apoio da família, 
você vai ter de volta a sua 
tranquilidade. 

A palavra mágica é PLANE-
JAMENTO:

As nossas cidades

PLANEJAMENTO

Arnaldo Jardim  
Deputado Federal PPS/SP

João Carlos dos Reis 
Educador fi nanceiro

Contato:
jcreis50@gmail.com

(016)99799-4908)

de vida e desejam que as 
melhorias sejam feitas em 
nome do bem-estar co-
mum.

Por isso a necessidade 
urgente de fortalecer os 
5.570 municípios brasilei-
ros. Isso não é novidade, 
a própria Constituição de 
1988 fala de uma repúbli-
ca federativa descentra-
lizada, desejosa por for-
tifi car o papel municipal. 
Mas infelizmente isso não 
ocorreu nestes últimos 31 
anos.

Vivemos na República 
Federativa do Brasil. Fede-
ração signifi ca reconhecer 
que a União existe a partir 
da base que são os muni-
cípios, passando pela arti-
culação de determinados 
espaços que constituem 
um Estado. Mas que deve 
ter respeito à autonomia 
das diferentes esferas e 
basicamente deve ser um 
país em que nós tenhamos 
autonomia, reconhecendo 
a diversidade do país con-
tinente.

Temos o clima semiári-
do do Nordeste, a fl oresta 
tropical no Norte, os pam-
pas do Sul, a região do des-

bravamento da fronteira 
agrícola no Centro-Oeste 
e, a par do nosso litoral, o 
planalto paulista. Realida-
des sociais e econômicas 
dinâmicas que devem ter 
a sua autonomia, regras 
diferenciadas. Isso sig-
nifi ca descentralização 
política e administrativa, 
recuperar o espírito da fe-
deração, reestabelecer o 
pacto federativo no Brasil.

Medidas tomadas pelos 
governos estaduais e fe-
deral foram concentrando 
a arrecadação nos entes 
União e Estado, fazendo 
com que os municípios 
fossem perdendo sua au-
tonomia. Sem a plenitu-
de na administração dos 
recursos que necessitam, 
foram fi cando mais de-
pendentes e sem condi-
ções de seguirem seu pró-
prio caminho para formar 
uma nação forte e próspe-
ra.

As funções foram re-
distribuídas e as admi-
nistrações municipais 
ganharam mais encargos, 
responsabilidades e pre-
ocupações. Porém, na 
contramão dessa inde-

pendência, os recursos di-
minuíram, deixando a mu-
nicipalidade sem maiores 
condições de ser exercida, 
amarrando os municípios 
ao estadual e ao federal.

Não há forma em que o 
exercício da cobrança e da 
vigilância da população 
se exerça mais plenamen-
te do que no município. 
Tudo fi ca mais próximo 
da cidadania. Tudo o que 
puder ser feito pelo muni-
cípio assim deve ser. Pelo 
Estado, somente o que o 
município não consegue. 
Pela União, apenas aqui-
lo que tanto o município 
quanto o Estado não dão 
conta de fazer. A União 
tem que ter regras tribu-
tárias, fazer a defesa na-
cional e as relações inter-
nacionais.

Como deputado fede-
ral, vejo chegarem a Brasí-
lia todos os dias prefeitos 
das cinco regiões brasilei-
ras que tentam na capital 
brasileira melhorar a vida 
de seus munícipes. Batem 
de ministério em minis-
tério, percorrem nossos 
gabinetes e os do Senado, 
sempre com bons proje-

PLANEJAR – vem do latim 
– planus – que quer dizer ni-
velado. Numa adaptação aos 
nossos dias, embora pareça 
um pouco forçada, quer di-
zer, que um assunto planeja-
do, está colocado num papel 
plano em superfície lisa. 

Acredite.
Podemos estabelecer con-

dições que nos guiem em 
nossos passos futuros.

PROJETAR – também é de-
rivada do latim projectare – 
que por sua vez vem de pro-
jectum, signifi ca que alguma 
coisa foi lançada à frente. 

Talvez você não tenha per-
cebido, mas intuitivamente, 
todos nós planejamos des-
de à nossa mais tenra idade. 
Quando descobrimos que 
chorando recebíamos o leite 
materno. Aí, já começamos 
institivamente a planejar 
como matar a nossa fome. 

No dia a dia, quando fa-
zemos uma viagem, plane-
jamos o caminho, quando 
temos uma festa, principal-
mente os jovens, de antemão 
queremos saber qual roupa a 
ser usada, o local, como che-
gar, como voltar, sem con-
tar com as táticas de como 
vamos nos aproximar de al-
guém. 

O plano antecede aos nos-
sos desejos. Intuitivamen-
te defi nimos qual a melhor 
forma de atender os nossos 
desejos. 

Ninguém precisou expli-
car para um menino a forma 
de conseguir um determina-
do brinquedo. Também nin-
guém precisa ensinar como 
conseguir um beijo roubado 
da namorada querida. 

É puro planejamento. Pla-
nejamento intuitivo. 

Se temos o planejamento 
cravado em letras garrafais 
em nosso D.N.A., porque a 
nossa vida fi nanceira pode 
ser carregada de surpresas 
desagradáveis?

Para atingirmos as nossas 
metas e desejos, os aspectos 
fi nanceiros merecem e ne-
cessitam um pouco mais do 
que planejamento intuitivo. 

Querer é poder. Sim, o de-
sejo impulsiona a pessoa em 
busca das suas metas. Mas 
uma indagação deve ser co-

locada após a manifestação 
do desejo. Eu posso?

Em questões fi nanceiras 
você deve primeiro criar as 
condições, e somente depois 
atender aos seus desejos. 

Como planejar?
Temos que desenvolver o 

hábito de anotar as entradas 
e saídas de dinheiro do nos-
so bolso. 

Mais do que isto. Com base 
nessas anotações, que repre-
sentarão a nossa vida fi nan-
ceira passada, vamos criar 
um ambiente futuro, onde 
mensalmente anotaremos as 
entradas e saídas pelo perío-
do de 12 meses. 

Lembram-se da velha ca-
derneta. Daqueles livros de 
conta corrente que os donos 
de armazém tinham, com 
o nome do chefe de família 
na capa? Aquela que nossas 
mães mandavam com a gente 
para comprar mantimentos 
na venda?

Se você não se lembra, não 
tem a menor importância. É 
sinal que você é mais novo 
do que eu. Aproveite esta 
energia. 

Esse velho instrumento 
tem em suas folhas uma co-
luna para data, outra mais 
larga para o histórico e mais 
três colunas menores onde 
eram registradas as compras 
(débito) os pagamentos (cré-
ditos) e os saldos. 

O Excel, facilita essa tare-
fa, mas nem todos conhecem 
este aplicativo.

Se você não dispõe dessa 
facilidade, use um desses 
cadernos que ainda são ven-
didos em livraria. Anote na 
coluna de débito todas as 
suas despesas. (aluguel, su-
permercado, energia elétrica, 
água, transporte, roupas, te-
lefone, escola, e outras des-
pesas do seu dia a dia) 

Na coluna do crédito, colo-
que ali, solitariamente, o va-
lor das entradas de dinheiro 
– salário e outros recebimen-
tos, como alugueis, indeniza-
ções e etc. 

A diferença entre a entra-
da e a saída, tomara que a 
primeira seja maior que a se-
gunda, é o que sobra ou falta 
no seu salário. 

Pode ser que sobre dinhei-
ro no seu mês, ou que falte.

Sobrando ou faltando, a 
vantagem é que você pode 
conhecer essa situação ante-
cipadamente. 

- Como? Você perguntaria. 
Não sou descendente da mãe 
Diná, como posso prever o 
que vai acontecer?

Vamos lá. Nada disso é 
adivinhação. 

Você sabe quanto é o seu 
salário. Você sabe qual é o 
mês do seu dissídio. Você 
sabe quando a sua empre-
sa paga a primeira parce-
la do seu décimo terceiro. 
Sabe também quais são as 
suas despesas mensais. Sabe 
quando vence o aluguel e o 
prazo do contrato. A escola, 
o supermercado, a energia 
elétrica, telefone, prestações 
e outras despesas são previa-
mente conhecidas por quem 
paga. 

Se estiver desempregado, 
sabe também que no seu pla-
nejamento faltará entrada de 
dinheiro.

Se tiver alguma difi culda-
de para alinhar as despesas 
e entradas de dinheiro, faça 
anotações diárias de toda a 
movimentação. Se tiver con-
ta em Banco, anote no extra-
to a natureza e o destino das 
saídas.

No prazo de três meses, 
você terá um valor médio de 
todas as suas movimenta-
ções, que pode ser conside-
rado no seu planejamento. 

Se você projetar esses nú-
meros que sobram ou faltam 
no seu salário, você conhece-
rá por antecipação qual será 
a sua situação fi nanceira nos 
próximos 12 meses. 

Pronto, agora você já to-
mou contato com a forma de 
conhecer antecipadamente o 
que vai acontecer com as sus 
contas num futuro próximo.

Use essas informações 
para decidir sobre as suas 
compras. Essa é a melhor 
fórmula para evitar assumir 
compromissos acima de sua 
capacidade de pagamento. 

Assuma esse compromis-
so e goze dos benefícios de 
uma vida fi nanceira saudável 
e sem percalços. 

CONSTRUÇÃO DA FELICIDADE

Professor Benê

Todos desejamos paz! 
Sonhamos com um mun-
do de paz. Entretanto so-
nhar não é o mesmo que 
construir!

Quem deixa de viver, 
não experimenta a dinâ-
mica da construção! Ca-
rece de energia criativa, 
que revela a vida em ple-
nitude.

Há por aí tantos so-
nhos de felicidade que 
se esvanecem como o 
falso brilho das ilusões; 
são meros sonhos pois, 
carecem da dinâmica da 

fraternidade!
Desde o início da his-

tória da humanidade so-
mente alguém conseguiu 
absorver essa dinâmica! 
É o que nos revela as 
“Escrituras Sagradas!”...E 
Deus criou o homem 
conforme sua imagem 
e semelhança!  Mentira?  
Erro? Mal entendimento? 
Ilusão?

Na realidade, o Divi-
no Criador “veio morar 
entre nós para iluminar 
e fortalecer nosso enten-
dimento! Ele se fez nosso 
irmão para nos revelar 
esta verdade: “deu-nos a 
vida em plenitude e in-
dicou o verdadeiro cami-
nho de vida: “Amai-vos 
uns aos outros como EU 
vos tenho amado, hoje e 
para sempre”!

Portanto nosso viver 
em plenitude é “amar 
como Deus nos ama ou 
seja, viver na medida do 
amor de nosso PAI CRIA-
DOR!

CONTRATA-SE PROFISSIONAL NAS ÁREAS: 
PSICOLOGIA, PEDAGOGIA E SERVIÇO SOCIAL

COM DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO - 
DIURNO E NOTURNO. OS INTERSSADOS 

ENVIAR CURRÍCULOS PARA:

 serviços.treinamentos@yahoo.com.br

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

alguns telefones fixos da localidade de Cândido Rodrigues tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 14/01/2019 das 11h33 às 16h30. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Fernando Prestes tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 14/01/2019 das 11h32 às 16h30. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que realizará manutenção programada em central telefônica 

da localidade de Taquaral no dia 05/02/2019 das 02h00 às 06h00. Durante 

este período, os usuários dessa localidade ficarão com os serviços de 

telefonia fixa instáveis.

Comunicado

EMPRESA B. TOBACE
 DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e Telefô-
nicas LTDA. está abrindo processo seletivo para porta-
dores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Paulino Braga, 

nº 1.200, Bairro Aparecida.

tos que poderiam trans-
formar para melhor o vi-
ver municipal.

Chefes dos Executivos 
municipais que tentam 
reverter o esvaziamento 
fi nanceiro de seus muni-
cípios, agravado pelo san-
gramento de receitas e o 
progressivo aumento de 
obrigações legais.

Essa vontade de tornar 
o município ainda melhor 
é louvável e deve conti-
nuar, por isso precisa ser 
facilitada pelo estadual e 
federal com uma melhor 
redistribuição dos recur-
sos, mais autonomia para 
as administrações munici-
pais quanto a eles e, como 
pede a Constituição, mais 
descentralização para 
crescer e melhorar a vida 
da população.

Com o centralismo fi s-
cal vigente, Estados e mu-
nicípios perderam a capa-
cidade de investimentos e 
a precariedade dos servi-
ços públicos tem irritado 
a sociedade ao extremo. 
Por isso mesmo, muitas 
reivindicações são recor-
rentes e justas.

Uma alternativa total-

mente viável e já ventila-
da há anos é a realização 
de uma Reforma Tribu-
tária que justamente re-
organize esse repasse de 
recursos. Que reconheça 
a administração munici-
pal como capaz de andar 
fi nanceiramente com seus 
próprios pés.

Recentemente a Câmara 
dos Deputados discutiu a 
formação de novos mu-
nicípios. Eu fui contrário 
a fl exibilizar a legislação 
para permitir isso porque 
já temos um alto número 
de municípios. O que pre-
cisamos é dar autonomia 
aos que existem e forta-
lecê-los. Não criar novos 
para dividir o mesmo 
bolo tributário, que já é 
tão escasso. Sou contrário 
à constituição de novos 
municípios.

Esperamos que o novo 
governo federal tenha 
essa sensibilidade e in-
teligência para perceber 
que de vários pequenos 
unidos se faz um gigante.
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Prefeitura inicia drenagem do Jardim São Marcos

Refis 2018: população negocia apenas 
5% da sua dívida com a prefeitura

Começou na segunda-
feira (21) a instalação de 
tubos de drenagem entre 
as ruas Ítalo Poli e Cae-
tano Merlino, no Jardim 
São Marcos. Os 218 me-
tros de obra receberam 
investimento do Gover-
no Federal através de 
emenda de R$ 295 mil 
do deputado federal Ti-
ririca.

A empresa tem 180 
dias para concluir os 
trabalhos. “A obra con-
ta com contrapartida da 
prefeitura. O orçamento 

A última edição do Pro-
grama de Recuperação 
Fiscal, o REFIS 2018, aca-
bou em 28 de dezembro 
e o resultado superou as 
outras edições. 

Dados da Secretaria 
da Fazenda, mostram 
que 5% da dívida ativa 
do município, calculada 
atualmente em R$ 103 
milhões, foi renegocia-
da. “As edições anterio-
res tinham retorno de 
aproximadamente 2% da 
dívida ativa, mesmo com 
o crescimento, o resul-
tado é muito aquém do 

Serão instalados 218 metros 
de rede entre as ruas Ítalo 

Poli e Caetano Merlino

Inadimplentes serão protestados no cartório e terão nome negativado no 
Serasa; se dívida persistir, uma ação judicial será formulada podendo 
acarretar, em seguida, em bloqueio de conta bancária e até penhora

total é aproximadamente 
R$ 338 mil. Essa é uma 
antiga revindicação de-
vido os problemas que o 
local tem com as fortes 
enxurradas. Após a ins-
talação dos tubos, o local 
será recapeado”, lembra 
o secretário de Obras e 
Serviços Públicos, Josué 
dos Santos.

Após a conclusão, a 
mesma emenda prevê 
melhorias e pavimen-
tação na ria Hermindo 
Brandelli Perino, na Co-
hab II. 

valor total da dívida”, 
lembra a secretária da 
Fazenda, Ângela Nazário 
Fonseca.

O REFIS garante des-
contos para pagamento 
das dívidas do contri-
buinte com a prefeitu-
ra. O valor mínimo por 
parcela é de R$ 250 para 
pessoa jurídica e R$ 100 
para pessoa física. Os in-
teressados devem procu-
rar o Sistema Prático, no 
Paço Municipal, das 8h 
às 16h30. O telefone é 
(16) 3209-3300. 

Equipes trabalharam no local desde o início da semana

SAAEJ inicia perfuração de novo poço 
artesiano em Córrego Rico

Uma iniciativa do SA-
AEJ - Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ja-
boticabal – promete me-
lhoras significativas no 
abastecimento de água 
do distrito de Córrego 
Rico. Desde a segunda-
feira (21), equipes tra-
balham na perfuração 
de um novo poço arte-
siano no local.

“Visitei o distrito e 
verifiquei o andamento 
da perfuração. Se não 
acontecer nenhum pro-
blema, como intensifi-
cação das chuvas, nos-
sa expectativa é que até 

a próxima semana tudo 
esteja funcionando e o 
distrito será abastecido 
pelo novo poço artesia-
no”, afirma o prefeito 
José Carlos Hori.

“Os próximos dias 
são importantes para a 
limpeza e testes neces-
sários. Assim que tudo 
for concluído, o poço 
entra em funcionamen-
to. Pedimos mais uns 
dias de paciência aos 
moradores até que tudo 
esteja pronto”, declara 
o presidente do SAAEJ, 
José Carlos Abreu.

Creche para o distrito 

– Já está bem adiantado 
a reforma e ampliação 
da EMEB Ademir Apare-
cido Corrêa, localizada 
em Córrego Rico. A in-
tervenção no local está 
orçada em R$ 450 mil, 
um investimento da 
própria prefeitura.

“Córrego Rico passa 
a contar com um ber-
çário. Essa é uma an-
tiga reivindicação dos 
moradores que, graças 
ao bom momento que 
nossa cidade vive, con-
seguimos tirar do papel 
e iniciar a construção”, 
destaca Hori. 

PNCQ reconhece excelência do Laboratório de 
Análises Clínicas de Jaboticabal

Laboratório é responsável por toda 
rede municipal de saúde e realiza 

mais de 20 mil exames por mês

Os usuários da rede 
municipal de saúde po-
dem ficar tranquilos em 
relação à eficiência dos 
resultados dos exames 
realizados no Laborató-
rio Municipal de Análi-
ses Clínicas. 

O Programa Nacional 
de Controle de Qualida-

de (PNCQ) reconheceu a 
excelência do trabalho 
realizado em Jabotica-
bal e atestou os resulta-
dos dos exames.

“Jaboticabal é uma 
cidade privilegiada por 
ter um laboratório que 
presa a qualidade do 
trabalho, mesmo dian-

te dos desafios de uma 
grande demanda, que 
ultrapassa os 20 mil 
exames mensais. Para-
benizo toda a equipe 
responsável que atua 
diariamente em nosso 
laboratório”, agradece a 
secretária de Saúde, Ma-
ria Angelica Dias Conte.

O REI DA CASA
CONSTRUTORA JOÃO PIM - (16) 9.9212-4135

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA
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CULTURA
Grupo de Hip Hop do CRAS representa 

Jaboticabal no Fissura 2018

A cultura de rua tão 
bem representada atra-
vés do Hip Hop foi o 
centro das atenções du-
rante o Fissura 2018. O 
evento é realizado pela 
prefeitura de São José 
do Rio Preto através do 
Prêmio Nelson Seixas.

Jaboticabal foi repre-
sentada pelo grupo de 
Hip Hop do CRAS. “Es-
ses seis garotos trans-
formam dia após dia a 
sua realidade através 
da arte. Hoje são exem-
plos para muitas crian-
ças e jovens e com isso, 
muitas escolhas estão 
sendo feitas e muitas 
histórias têm sido mu-
dadas”, comemora a se-
cretária de Assistência 
Social, Tatiana Pellegri-
ni.

Quem quiser conhe-
cer as ofi cinas de cultu-
ra de rua, podem pro-
curar uma das unidades 

do CRAS.
Endereço dos CRAS 

em Jaboticabal:
CRAS 1
Rua Vitório Brendo-

lan, 201 – Jardim Grajaú

Telefone: (16) 3204-
1303

CRAS 2
Av. Douglas Fogaça 

de Aguiar, 32 – CDHU
Telefone: (16) 3202-

Comunicado – Atendimento CIAF Centro
A Secretaria de Saúde 

informa que, a partir 
da próxima segunda-
feira (28), a farmácia e 
os psiquiatras do Ciaf 
Centro atenderão na 
Avenida Major Novais, 
618, Centro, no antigo 
Centro Catequético.

A mudança foi neces-
sária para a realização 
da reforma completa do 
prédio do Ciaf Centro. 
Mais informações pelo 
(16) 3203-5224.

Evento aconteceu no último dia 20, em São José do Rio Preto

SAAEJ realiza recuperação de Posto de Visita, no 
cruzamento da Castro Alves com General Glicério
Na última semana, o 

SAAEJ - Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal – realizou a 
recuperação do Pv (Pos-
to de Visita) localizado 
no cruzamento da rua 
Castro Alves com Gene-
ral Glicério.

“A obra se fez neces-
sária e demandou mui-
to trabalho das equipes 
do SAAEJ. Após a con-
clusão das melhorias, 
o cruzamento foi pa-
vimentado novamen-
te, levando em conta o 
grande fl uxo de veícu-
los que passa pelo lo-
cal”, lembra o presiden-
te do SAAEJ, José Carlos 
Abreu.




                


  

 
 
              
                

            
      
               
              
     
  


 

 

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

9925
CRAS 3
Rua José Marfará, 160 

– Parque 1º de Maio
Telefone: (16) 3204-

4424

Ação conscientiza população sobre a 
importância das atividades físicas

Uma parceria entre 
prefeitura, Fundação 
de Amparo ao Esporte e 
TF-1 treinamento indi-
vidualizado realizaram 
no último sábado (19), 
na Praça 9 de Julho, 
uma ação de incentivo 
a prática de atividades 
físicas.

“Foi um momento de 
muita descontração. 
Quem passou pela pra-
ça 9 de Julho recebeu 
orientações e apren-
deu um pouco sobre 
a importância das ati-
vidades físicas. Apro-
veito para agradecer a 
parceria com o perso-
nal Rudy Pereira que 
foi fundamental para a 

realização do evento”, 
ressalta o presidente da 
FAE, Fábio Bortolossi.

“Já está comprovado 
por estudos que mais 
de 50% da população 

brasileira é sedentária. 
Muitas doenças são atri-
buídas a esses hábitos 
em parceria com má ali-
mentação. Reservar um 
tempo para as ativida-

des físicas é fundamen-
tal para evitar doenças 
e garantir mais quali-
dade de vida”, lembra o 
personal Rudy Pereira”.
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Reunião define detalhes da 1ª Semana de 
Gastronomia de Jaboticabal

Aconteceu na noite 
da segunda-feira (21), 
no Paço Municipal, a 
primeira reunião de or-
ganização da Semana 
de Gastronomia de Ja-
boticabal. 17 empresá-
rios debateram a ideia 
e definiram as primei-
ras diretrizes do evento 
que acontece de 17 a 24 
de fevereiro.

“O evento foi bem 
aceito entre os comer-
ciantes. Os primeiros 
detalhes já foram defi-
nidos e uma nova reu-
nião acontece na pró-

xima segunda-feira, às 
19h, no Paço Munici-
pal. Quem não esteve 
presente no primeiro 
encontro e quiser co-
nhecer mais a respeito 
do projeto, pode parti-
cipar da nova reunião”, 
afirma o secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, José Vantini 
Júnior.

A semana – O objeti-
vo é incluir o maior nú-
mero de estabelecimen-
tos que trabalham no 
ramo de alimentação e 
incentivar a população 

a conhecer e consumir 
os pratos oferecidos 
nos estabelecimentos 
locais.

“Jaboticabal conta 
com mais de 70 esta-
belecimentos dos mais 
diferentes segmentos 
da gastronomia. Vamos 
mostrar todo nosso po-
tencial não só para os 
moradores da cidade, 
mas para toda região”, 
finaliza Vantini.

Os interessados po-
dem obter mais infor-
mações pelo (16) 3203-
3398. 

Creches e escolas passam por limpeza, reformas 
e roçamento antes do início do ano letivo

As aulas nas unida-
des municipais come-
çam no próximo mês. 
Para garantir que tudo 
esteja organizado, a Se-
cretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
se antecipou e garantiu 
a limpeza e roçamento 
de todos os prédios.

“Nosso objetivo é ini-
ciar o ano letivo com 
as escolas organiza-
das. Todos os departa-
mentos da Secretaria 
de Educação trabalham 
para que tudo esteja em 

seu lugar, garantindo a 
segurança e conforto 
dos mais de oito mil 
alunos da rede munici-
pal”, afirma o secretá-
rio, Adilson Martins.

Reformas necessárias

 – A EMEB Walter Ba-
rioni vem recebendo 
uma série de benfeito-
rias. Os banheiros, dis-
pensa e cozinha estão 
sendo reformados, o 
prédio pintado, troca 
das portas de entrada 
e caixa d´água também 

17 empresários participaram do encontro; uma nova reunião acontece na segunda-feira (31)

recebem atenção espe-
cial.

“Quem chegar no Wal-
ter Barione vai poder 
verificar as melhorias 
que estão sendo feitas. 
A escola ficará muito 
mais iluminada com o 
novo reboco e pintura 
das paredes. Ano passa-
do conseguimos avan-
ços importantes com o 
novo mobiliário e insta-
lação das lousas pano-
râmicas. Em 2019 não 
será diferente”, finaliza 
Martins. 

Prefeitura e Polícia Militar promovem 
ação na Ponte da Coplana

Prefeitura inicia drenagem do 
Jardim São Marcos

Atuação oferece tratamento aos moradores de rua e limpeza 
do local para atenuar os problemas sociais

Serão instalados 218 metros de rede entre as ruas Ítalo Poli e Caetano Merlino

Como em várias cida-
des do Brasil e do mun-
do, Jaboticabal luta con-
tra as drogas e os seus 
malefícios, responsá-

Começou na segun-
da-feira (21) a instala-
ção de tubos de drena-
gem entre as ruas Ítalo 
Poli e Caetano Merlino, 
no Jardim São Marcos. 
Os 218 metros de obra 
receberam investimen-
to do Governo Federal 
através de emenda de 
R$ 295 mil do deputado 
federal Tiririca.

A empresa tem 180 
dias para concluir os 
trabalhos. “A obra con-
ta com contrapartida da 
prefeitura. O orçamen-
to total é aproximada-

veis hoje por diversos 
problemas sociais. Se-
guindo uma série de 
ações e campanhas re-
alizadas nos últimos 

mente R$ 338 mil. Essa 
é uma antiga revindi-
cação devido os pro-
blemas que o local tem 
com as fortes enxurra-
das. Após a instalação 
dos tubos, o local será 
recapeado”, lembra o 
secretário de Obras e 
Serviços Públicos, Jo-
sué dos Santos.

Após a conclusão, a 
mesma emenda prevê 
melhorias e pavimen-
tação na rua Hermindo 
Brandelli Perino, na Co-
hab 2.

dois anos, uma iniciati-
va da Prefeitura, com o 
apoio da Polícia Militar 
e diversas secretarias 
municipais, passou pe-

las pontes da Avenida 
Carlos Berchieri, na al-
tura do Cidade Jardim, 
para acolher, oferecer 
tratamento médico e 
internação aos morado-
res do local.

A prefeitura também 
organiza uma ação de 
limpeza das pontes ha-
bitadas por moradores 
de rua. “Sabemos os 
nossos limites e temos 
que respeitar o direito 
de ir e vir, mas precisa-
mos criar mecanismos 
para conscientizar es-
sas pessoas que esse 
estilo de vida é preju-
dicial para elas, que 
moram em um local 
insalubre, à mercê da 
violência. Estamos fa-
zendo nossa parte para 
atenuar os problemas 

enfrentados na região”, 
afirma a secretária de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Tatiana 
Pellegrini.

As ações também es-
tão sendo realizadas 
em ruas do Cidade Jar-
dim, locais conhecidos 
pelo grande consumo 
de drogas ilícitas. “As 
ruas 1 e 2 recebem um 
grande número de usu-
ários, trazendo proble-
mas aos moradores e 
comerciantes”, lembra 
Tatiana.

Outro objetivo é for-
talecer a campanha 
“Não dê esmolas”. “Jabo-
ticabal é uma cidade so-
lidária, mas temos que 
aprender como real-
mente podemos ajudar. 
Boa parte dos pedintes 

utiliza o dinheiro para 
comprar drogas ilícitas 
e álcool. Muitos chegam 
a receber diariamente 
de R$ 150 a R$ 200. Em 
vez de dar esmolas, o 
melhor é colaborar com 
as diversas entidades 
que promovem um tra-
balho importantíssimo 
em Jaboticabal. Nos 
próximos dias, vamos 
voltar a falar sobre a 
esmola e conscientizar 
a população mais uma 
vez”, finaliza Tatiana.

A ação contou com a 
participação da Polícia 
Militar, secretarias de 
Administração, Indús-
tria, Comércio e Turis-
mo, Assistência e De-
senvolvimento Social, 
Saúde, Obras e Serviços 
Públicos e Emurja. 
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