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 No “vermelho” desde 2014, contas da Prefeitura 
de Jaboticabal fecham com saldo positivo

Hori recupera a credibilidade e saúde financeira da prefeitura; 
resultado foi alcançado em dezembro

Uma das notícias mais esperadas pe-
los jaboticabalenses acaba de se con-
cretizar. O prefeito José Carlos Hori 
mobilizou toda a sua equipe com uma 
meta clara: pagar R$ 35 milhões de 
dívidas herdadas. O governo não ape-
nas conseguiu liquidar o passivo como 
possui na conta R$ 3,5 milhões para 
investimentos. Agora, Jaboticabal está 
pronta para avançar e se transformar 
em um canteiro de obras em 2019.

FAE abre inscrições para as escolinhas 
de massificação

A Fundação de Amparo ao Espor-
te de Jaboticabal (FAE) informa que 
estão abertas as inscrições para as 
escolinhas de massificação espor-
tiva. Os interessados devem pro-
curar a secretaria do Ginásio de 
Esportes “Alberto Bottino”, das 8h 
às 11h e das 13h30 às 17h. 

Prefeitura de Jaboticabal e Hospital São Marcos 
fecham parceria que beneficiará o CAPS

O prefeito José Carlos Hori 
assinou esta semana um ter-
mo de cooperação técnica 
entre Prefeitura de Jaboti-
cabal e Hospital São Marcos 
que encaminhará médicos 
do curso de especialização 
em psiquiatria para estágio 
no Centro de Atenção Psicos-
social – CAPS, do município.

Prefeitura de Jaboticabal realiza ação de 
limpeza e organização em Luzitânia

Hori incentiva empresário nos últimos detalhes para reativar a 
pedreira Dr. Fontes; serão gerados 40 novos empregos

Começou na manhã da quarta-
feira (6) uma ação de limpeza e 
organização no distrito de Lu-
zitânia. As melhorias envolvem 
organização da escola e unidade 
de saúde, operação tapa-buraco, 
pintura de guias e sarjetas, lim-
peza de bocas de lobo e pintura 
e limpeza do cemitério.
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Zaqueu era um che-
fe dos publicanos e era 
muito rico, não tinha 
misericórdia de nin-
guém, era um homem 
muito ambicioso e 
quanto mais ele tinha, 
mais e mais ele queria 
ter, até que um belo dia 
ele fi cou muito curioso 
para saber quem era 
esse homem chamado 
Jesus, que todos viviam 
em volta Dele, e como 
Ele era Poderoso em Pa-
lavras e em Poder. 

Quando Zaqueu sou-
be que Jesus iria passar 
por alí, não perdeu tem-
po, e foi com muita an-
siedade para ver Jesus. 
Mas quando chegou, ele 

Pr. Anastácio Martins

ZAQUEU
viu uma grande multi-
dão seguindo Jesus. Ele 
fi cou surpreso, ao ver 
como as pessoas o ado-
ravam. 

Zaqueu era de peque-
na estatura e não conse-
guia ver o Senhor, mas 
ele não desistiu, saiu 
correndo e subiu numa 
fi gueira brava, não se 
importando se iria se 
machucar ou não. Mas 
o que ele queria era 
somente ver Jesus. Ele 
fi cou alí todo esperan-
çoso, quando de repen-
te, Jesus ia passando e 
parou e disse: Zaqueu, 
desce depressa, porque 
hoje Me convém pousar 
em sua casa. Ele fi cou 
espantado e conten-
te ao mesmo tempo, e 
recebeu Jesus em sua 
casa. Foi maravilhoso. 
Ele se arrependeu e de-
volveu tudo o que havia 
roubado, e toda sua fa-
mília foi salva. 

Não importa o que 
você fez ou que você 
está fazendo. Jesus não 

veio para te condenar, 
mas sim, para te sal-
var e te dar vida, e vida 
com abundância. Bas-
ta somente você se ar-
repender de todos os 
caminhos errados que 
você tem trilhado, todo 
este tempo da igno-
rância, sem conhecer a 
vontade de Deus para a 
sua vida.

 Hoje o SENHOR está 
diante de ti, te ofere-
cendo o melhor desta 
terra. Aceite o convite 
e seja muito abençoa-
do! (LUCAS1:1). Esta é 
a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex.  RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ. 

(016) 992679230

O ESPÍRITO É LUZ,  INTELIGÊNCIA E PODERO LUXUOSO BERÇÁRIO DA MISÉRIA

O espírito encarna 
para aprender as li-
ções da vida. O rela-
cionamento dentro da 
família faz com que 
haja entendimento 
entre todos, apesar da 
existência ser de cará-
ter diferente, no modo 
de pensar e agir, nas-
cendo semelhanças e 
pontos de vista iguais 
para somar a paz e 
a união. Tudo muda 
com o tempo. O rela-
cionamento é muito 
importante e necessá-
rio para a evolução de 
cada um dos familia-
res. O espírito precisa 
encontrar no seu se-
melhante qualidades 
e conhecimentos de 
que não possui, criar 
condições para nascer 
as virtudes e os en-
sinamentos na troca 
de qualidades, num 
aprendizado mútuo. 
O progresso vem com 
o tempo, em situações 
que se exige de cada 
um, uma renúncia aos 
bens materiais, num 
trabalho a longo pra-
zo, um treinamento 

“Quanto mais te 
cavo, e em ti me apro-
fundo, mais descubro 
que em ti não há fun-
do”. Henrik Ibsen.

 
 O que pode ser 

muito pior do que a 
corrupção, esse cân-
cer financeiro e moral 
que tanto dano cau-
sa ao país? Que obra 
nefasta sepulta mais 
oportunidades, de-
semprega mais, afasta 
maior número de in-
vestidores, e desqua-
lifica a educação tan-
to quanto, ou ainda 
mais do que os des-
vios de finalidade a 
que é submetida?

 Refiro-me à ir-
responsabilidade fis-
cal. Ela é companheira 
de um setor público 
que se agigantou so-
bre os ombros da so-
ciedade. Aliás, o Es-
tado brasileiro não 
leu Esopo e sacrifica, 
todo dia, poedeiras de 
ovos de ouro. Nos al-
tiplanos da pátria, os 
poderes de Estado se 
expandem incessan-
temente, acumulando 
uma casca sobre a ou-
tra, qual cebola, como 
talvez a descrevesse 
Ibsen com a analogia 
do verso em epígrafe. 

 Os números da 
corrupção vão dos mi-
lhares de reais aos bi-
lhões de reais. É den-
tro dos limites bem 
amplos dessa escala 
que eles podem ser 
contados. Já os núme-
ros do gasto público 
financiado com endi-
vidamento se medem 
em trilhões de reais. 
Se amortizados, como 
deveriam ser, con-
sumiriam metade do 
orçamento da União; 
se rolados, custam a 
cada virada de folhi-
nha, centenas de bi-
lhões de reais. Todo 
ano, fazem sumir va-
lor muito superior ao 
da corrupção acumu-
lada em muito tempo.

 Uma face vi-
sível desse monstro 
pode ser apreciada 
nas 12 mil obras para-
das (metade das quais 
sob responsabilidade 
da União). Mas há ou-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Percival Puggina

de humildade.     
TODOS OS ACONTE-

CIMENTOS SE ESTEN-
DEM

As mudanças se 
operam em diferen-
tes situações dentro 
da vida material. En-
carnados onde são 
registrados aconteci-
mentos que exigem 
transformações par-
ciais e totais, modifi-
cações radicais, para 
acertos previstos nas 
encarnações na LEI 
DO KARMA, de causa 
e efeito. Dentro de um 
passado distante, nas 
vidas sucessivas.      

O ESPÍRITO VEM A 
ESSE MUNDO PARA 
EVOLUIR                                    

Todos nós preci-
samos aproveitar o 
tempo. Temos que or-
ganizar e planificar o 
trabalho, para desen-
volvermos e desfru-
tarmos de benefícios a 
curto e a longo prazo, 
dentro de nosso livre 
arbítrio. Realizamos 
nossos compromis-
sos, onde atravessa-
mos quatro fases den-
tro das encarnações: 
infância, mocidade, 
madureza e velhice. 
Somos trabalhadores 
do tempo e viemos 
para evoluir.         

VAMOS ALCANÇAR O 
OBJETIVO

A afinidade de sen-
timentos positivos ou 
negativos, inferiores 

tra, mais pérfida, que 
se expressa na indi-
gência, no abandono 
e na miséria a que vi-
vem submetidos de-
zenas de milhões de 
brasileiros que deve-
riam ocupar o foco da 
atenção desse mesmo 
Estado, desse mesmo 
setor público. Isso é 
injustiça que dói na 
pele da mais tosca 
sensibilidade.

 No entanto, em 
que pesem os núme-
ros, chamou-me a 
atenção a falta de eco, 
por exemplo, às mani-
festações de uns pou-
cos novos congressis-
tas por austeridade, 
por redução das des-
pesas autorizadas e 
de seus quadros de 
assessores. Os mon-
tantes assim obtidos 
fazem pouca cócega 
no fundo em que se 
cava, para dizer como 
o poeta norueguês, 
mas atitude – ah, a 
atitude! – elegeu Bol-
sonaro, mobilizou de-
zenas de milhões, e 
tem poderoso efeito 
multiplicador.

 Pense na força 
das poderosas cor-
porações funcionais; 
pondere o modo le-
viano como medidas 
saneadoras dormem 
nas gavetas de alguns 
ministros do STF; re-
flita sobre como, em 
tantos níveis, o Poder 
Judiciário e seus ór-
gãos auxiliares expe-
dem determinações 
que envolvem gasto 
público sem qualquer 
cobertura; imagine a 
barragem que desaba 
quando 11 ministros 
majoram os próprios 
vencimentos; avalie 
a facilidade com que 
se criam conselhos 
nacionais, conselhos 
superiores, órgãos 

ou superiores, coor-
denam as vidas su-
cessivas, onde o livre 
arbítrio aparece como 
ponto importante nas 
decisões, resoluções 
dentro dos valores 
que não são apresen-
tadas no relaciona-
mento na família.   

                     . 
O relacionamento 

exige transformações 
onde cada um de nós 
ascende um mundo 
próprio, estagiando 
nos deveres e obri-
gações matemáticas, 
deixando de lado a 
ignorância, as falhas,  
caminhos que não 
condizem com as li-
ções que recebemos.   

OS MUNDOS CRES-
CEM COM A EVOLU-
ÇÃO

A disciplina, méto-
do e ordem, são con-
dições que se confun-
dem para um só fim, 
firmando o princípio 
de eficiência e abne-
gação às causas da 
verdade, dentro dos 
direitos de sobrevi-
vermos e de seguir-
mos caminhos que 
nos conduzem a um 
fim, repleto de ações 
e reações            

A VIGILÂNCIA, O 
ALERTA À ORAÇÃO, AS 
QUALIDADES, EQUILÍ-
BRIOS,         A LÓGICA, 
O RACIOCÍNIO, SÃO 
ATRIBUTOS DO ESPÍRI-
TO.

colegiados, agências 
nacionais, que logo 
terão seus palácios 
em Brasília e extra-
vagantes folhas de 
pagamento; dê uma 
olhada no preço fi-
nal das vinculações e 
isonomias; atente ao 
quanto tem custado 
comprar apoio parla-
mentar mediante fa-
vores prestados com 
recursos públicos; 
calcule os preços de 
deliberações parla-
mentares arrancadas 
por lotadas galerias 
cujo único interesse é 
enviar a todos os de-
mais a conta de suas 
postulações.

 Vejo no gover-
no e vi em alguns 
congressistas atitude 
avessa a isso. Mas fal-
ta testemunhá-la no 
recinto dos grandes 
privilégios, no âmbito 
das grandes decisões. 
Ou seja, no luxuoso 
berçário da miséria. 
Diante do Palácio da 
Alvorada, a escultura 
“As Iaras” (duas mu-
lheres puxando os 
próprios cabelos), tal-
vez representem, sem 
querer, uma antevisão 
do desespero que, por 
tanto tempo, se iria 
abateria sobre suces-
sivas gerações de bra-
sileiros.

 
* Percival Puggina 

(74), membro da Aca-
demia Rio-Grandense 
de Letras, é arquiteto, 
empresário e escritor 
e titular do site www.
puggina.org, colunis-
ta de dezenas de jor-
nais e sites no país. 
Autor de Crônicas 
contra o totalitaris-
mo; Cuba, a tragédia 
da utopia; Pombas e 
Gaviões; A Tomada do 
Brasil. Integrante do 
grupo Pensar+.

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA 
DE JABOTICABAL-SP

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os senhores sócios da ASSOCIAÇÃO 
NIPO BRASILEIRA DE JABOTICABAL, sita à Rodovia Nisoji 
Fuzisaki, Clube de Campo, para se reunirem em ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no dia 14 de Fevereiro de 
2019, às 19:30 horas, na sede da A.N.B. afi m de discutirem sobre 
a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Eleição da Diretoria Executiva
b) Outros interesses Social

Jaboticabal, 06 de Fevereiro de 2019

CELSO SHOITI KUBAYAMA
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA 

DE JABOTICABAL-SP
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Inovar é um verbo tran-
sitivo direto que signifi ca 
introduzir novidade em; 
fazer algo como não era 
feito antes – sendo que 
no Brasil também signi-
fi ca fazer ainda melhor. 
Necessária, produtiva e 
urgente, a inovação em 
todos os campos deve ser 
cada vez mais incentivada 
para que possamos estar 
em condições de compe-
titividade com o resto do 
mundo.

É um dos fenômenos 
mais importantes na eco-
nomia e nos negócios 
nos tempos atuais, seja 
devido à perspectiva de 
que está diretamente re-
lacionada com a geração 
de riquezas, ou com seu 
objetivo principal que é o 
ganho de competitivida-
de. O conhecimento tor-
na-se cada vez mais im-
portante e as instituições 
de pesquisa são crescen-
temente vistas como veí-
culos para a transferência 
de tecnologia e um canal 
por meio do qual a troca 
de conhecimento se torna 
mais efi caz.

Por isso essa grande ne-
cessidade de investir no 
ato de inovar. O Estado 
de São Paulo é referência 
neste assunto. Enquanto 
secretário de Agricultu-
ra e Abastecimento tive 
a oportunidade de pro-
mover em 2016 a criação 
dos Núcleos de Inovação 

“Nunca gaste seu 
dinheiro antes de 

recebe-lo”
 – Thomas Jeff erson,

 autor da declaração da 
independência

 dos Estados Unidos da 
América 

Você está devendo e 
não sobra dinheiro no seu 
mês? Os insuportáveis te-
lefonemas dos cal centers 
tem lhe tirado a paciên-
cia?

A falta de dinheiro, ou 
mesmo o excesso de dí-
vidas, geram estragos na 
qualidade de vida da pes-
soa, e por via de consequ-
ência, da família. 

Se você enfrenta essas 
condições, o equilíbrio 
das relações familiares 
está sendo colocado em 
risco. Não queira viver no 
caos representado pelo 
dito popular: “na casa que 
não tem pão, todos falam 
e ninguém tem razão”. 

Você está disposto a 
evitar essa condição? A 
busca da solução, deve 
passar pela família como 
um todo. 

Originalmente, pelo 
menos na grande maioria 
das pessoas, ninguém faz 
uma dívida com a fi nalida-
de de não pagar. 

O primeiro passo para 
a busca da solução é reu-

INOVAÇÃO FAZ A DIFERENÇA

CASA QUE TEM PÃO, TODOS FALAM E NINGUÉM TEM RAZÃO 

Arnaldo Jardim  
Deputado Federal PPS/SP

João Carlos dos Reis 
Educador fi nanceiro

Contato:
jcreis50@gmail.com

(016)99799-4908)

Tecnológica (NITs). Uma 
ferramenta que permitiu 
aos institutos de pesquisa 
da Pasta darem um passo 
adiante na inovação.

Com maior facilidade 
para fi rmar parcerias com 
a iniciativa privada, os 
seis institutos de pesqui-
sa da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agrone-
gócios (Apta) já colhem 
frutos. O Instituto de Zoo-
tecnia (IZ) lança um óleo 
natural capaz de comba-
ter o carrapato em bovi-
nos; o Instituto Biológico 
(IB) participa do processo 
de fabricação do selante 
de fi brina, poderoso cica-
trizante.

Foi um momento im-
portantíssimo para este 
contexto, a realização da 
Agricultura que reuniu 
um formidável grupo de 
inovadores.

Como deputado fede-
ral, consegui junto à ban-
cada paulista a aprovação 
de emenda que destina R$ 
22 milhões para a Apta e 
seus institutos e às unida-
des paulistas da Empre-
sa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), 
que também tem feito sua 
parte. Promove inovações 
como a exportação, em 
setembro, para a África 
do Sul do primeiro lote de 
mangas brasileiras. Foram 
25 toneladas exportadas 
após cinco anos de nego-
ciações.

Também adaptou tec-
nologia limpa empregada 
na Espanha e em Israel 
para controle de pragas 
tem sido utilizada com 
sucesso contra o ataque 
da mosca-das-frutas nas 
uvas. O conhecimento já 
está à disposição dos pro-
dutores. Mas é inegável 
que este trabalho poderia 
ser ainda maior.

A Embrapa necessita de 
uma revitalização, de mais 

investimentos em infra-
estrutura e pessoal para 
poder continuar a inovar 
e auxiliar nosso produtor 
rural. Para acompanhar a 
verdadeira evolução que 
vem ocorrendo no cam-
po. Além das instituições 
de pesquisa, das empre-
sas e do governo, outros 
atores assumiram papel 
relevante no ecossistema 
de inovação brasileiro: as 
incubadoras, acelerado-
ras, parques tecnológicos, 
os investidores, que cons-
tituem o ambiente para a 
criação de empresas de 
base tecnológica.

Mais recentemente, to-
mam forma os hubs de 
tecnologias onde estão 
embarcados vários dos 
atores descritos acima e 
que, de forma pragmática, 
poderiam ser iniciativas 
das parcerias público – 
privadas devido ao apro-
veitamento mais efi caz 
dos recursos materiais e 
de capital intelectual.

Nos últimos cinco anos, 
a participação do agrone-
gócio no Produto Inter-
no Bruto – PIB brasileiro 
saltou de 19% para 23%. 
Boa parte desse avanço se 
deve à adoção de novas 
tecnologias e à chegada 
das ag techs, as startups 
que estão se multiplican-
do e fazendo uma nova 
revolução no campo, tra-
zendo ganhos de produti-
vidade e aumento de ren-
da aos agricultores.

A exemplo das fi ntechs, 
que invadiram o setor fi -
nanceiro, o fenômeno 
das inovações no setor 
agrícola é irreversível e 
as empresas começam a 
ganhar musculatura fi -
nanceira para deslanchar 
nos próximos anos. A 2ª 
edição do Censo AgTech 
Startups Brasil, realizado 
pela AgTech Garage, con-
tabilizou um pouco mais 

de 300 empresas volta-
das, exclusivamente, para 
o desenvolvimento de tec-
nologias para o mercado 
agro, em um universo de 
aproximadamente 7 mil 
startups em todo o país.

Se o Brasil não investir, 
não seremos protagonis-
tas em um cenário onde a 
lista de novidades ofere-
cidas pelas agritechs in-
clui ferramentas voltadas 
à agricultura de precisão, 
drones e robótica aplica-
da no campo, uso de sa-
télites, big data, internet 
das coisas (IoT), inteligên-
cia artifi cial e sistemas de 
gestão em nuvem.

A busca por inovação 
não é só uma prioridade, 
mas uma necessidade em 
um ambiente econômi-
co altamente complexo e 
de crescente pressão por 
parte dos consumidores, 
governos e reguladores 
que demandam mais efi ci-
ência, controle, rastreabi-
lidade e sustentabilidade. 
Somado a isso novidades 
disruptivas ocorrerão e 
mudarão comportamen-
tos e sistemas.

Acompanho o entusias-
mo com que a Ministra Te-
reza Cristina e sua equipe 
têm lidado com esta ques-
tão!

Está havendo uma re-
volução digital no campo 
e identifi camos no agro-
negócio o maior potencial 
de retorno. É um segmen-
to em que o Brasil tem 
um mercado doméstico 
enorme e uma tendência 
agressiva de consumir 
tecnologia. Em 2017, o 
agronegócio cresceu 13% 
no Brasil enquanto os se-
tores industriais e de ser-
viços fi caram patinando e 
este dinamismo precisará 
continuar! Inovação é o 
que garantirá isto!

nir as pessoas da família 
e explicar claramente a si-
tuação fi nanceira em que 
se encontram. Neste mo-
mento devem ser banidas 
as meias palavras ou jus-
tifi cativas desnecessárias, 
e, principalmente a busca 
pelo culpado. 

O problema está posto. 
Exige uma solução. 

Parte daí o processo 
de entendimento. Vamos 
lembrar que já todos sa-
bemos que só há duas ma-
neiras de resolver o assun-
to: reduzindo as despesas 
ou aumentando a entrada 
de dinheiro. Como fazer 
isto sem o conhecimento, 
e a predisposição da famí-
lia em ajudar?

Seria impossível e invi-
ável. 

De posse da nossa que-
rida e inseparável cader-
neta, onde estão anotadas 
as entradas e saídas de di-
nheiro, promova uma reu-
nião familiar. Não tema 
em ser absolutamente cla-
ro sobre a situação fi nan-
ceira. 

Mostre a projeção da 
situação fi nanceira para o 
próximo ano. 

Retire da sua esposa 
e de seus fi lhos e agre-
gados, sugestões para 
redução de despesas ou 
aumento de receitas. Faça 
isto munido da sua cader-
neta. Mostre através dela 
a projeção da situação fi -
nanceira num período de 
12 meses à frente. 

Ela será a representação 
real da situação. Discuta 
cada entrada de dinhei-
ro e as ações necessárias 
para que elas aumentem. 
Discuta da mesma forma 
cada saída de dinheiro, 
buscando dos familiares 
sugestões que as façam 
reduzir. 

Faça este trabalho com-
pletamente desprovido de 
orgulho ou qualquer outro 
sentimento negativo. Nes-
te momento o orgulho de 
um chefe de família pode 

trazer alguma difi culdade. 
Lembre-se que a 

inadimplência tem uma 
força de crescimento im-
batível. Todas as dívidas 
são acrescidas de juros. O 
tempo é implacável. Cada 
dia que adiamos para ini-
cio da solução, representa 
um acréscimo no nosso 
saldo devedor. 

Como regra, o trabalha-
dor assalariado não pode 
pagar juros. Há condições 
específi cas em que o pa-
gamento de juros gera 
benefícios. Normalmente 
elas só se apresentam ao 
assalariado, gerando pre-
juízos.

Seja racional. Não se 
culpe pela situação. Não 
culpe nenhum dos seus 
familiares. Buscar cul-
pados nesse momento, 
mesmo que haja, não vai 
acrescentar nenhuma fa-
cilidade. Pelo contrário, 
suscitará uma discussão 
que pode enveredar por 
ofensas pessoais, distan-
ciando ainda mais uma 
solução.

Evite o uso de adjetivos. 
Adjetivos pressupõem 

qualifi cação, ou seja, dar 
uma qualidade a alguém. 
Qualifi car vem sempre 
precedido de um julga-
mento, bom ou ruim. Nes-
te ponto em que a sua 
reunião familiar pode se 
transformar numa troca 
de adjetivos, que certa-
mente distanciará o seu 
objetivo. 

O Chefe da família deve 
ter um controle absoluto 
da reunião, evitando que 
a mesma se transforme 
numa troca de insultos.

Tenha sempre em men-
te que a solução dos pro-
blemas fi nanceiros só nas-
cerá entre vocês.

Lembre-se que as cau-
sas da inadimplência têm 
origens relacionadas à si-
tuação do país, aos níveis 
de desemprego, achata-
mento salarial, altas taxas 
de juros e falta de con-

trole da vida fi nanceira, 
ausência de informações, 
portanto, não se culpe 
pela situação, afi nal qua-
se a metade da população 
ativa do Brasil, encontra-
se na condição de inadim-
plentes.

Você pode ou não estar 
nessa situação em decor-
rência de algumas dessas 
variáveis sem controle.

Estabeleça o hábito de 
discutir os assuntos fi -
nanceiros com a família. 
Da disposição de solucio-
nar o problema, nascerão 
as sugestões. Não iniba os 
palpites, mesmo que pa-
reçam desconexos e sem 
sentido. Deixe fl uir a con-
versa sem censura.

Os americanos, com 
os quais gosto muito de 
aprender, têm uma dinâ-
mica chamada de “brain 
storm”. A tradução literal 
é tempestade cerebral. 
Para nós, os caipiras, a 
tradução pode ser: TORÓ 
DE PALPITES. (fi ca mais 
claro). 

Use essa dinâmica. Ano-
te em folhas de papel ou 
em qualquer outra super-
fície, todas as ideias colo-
cadas. Posterior às anota-
ções, chame o grupo para 
ir descartando as ideias 
impraticáveis ou impos-
síveis. Normalmente per-
manecem as sugestões de 
melhor aplicabilidade. 

Sem perceber, todos 
participarão do processo 
e estarão comprometidos 
com o que foi estabeleci-
do. 

Seja um gestor dessas 
soluções. Coloque regras 
a serem seguidas e mostre 
o exemplo de um líder. É 
você que deve responder 
a esse desafi o.

Uma vez que a família 
está inteirada da situação 
e disposta a colaborar, seu 
caminho para a geração 
de riquezas e tranquilida-
de fi nanceira estará pre-
parado. Depende de você. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 01/2019

A Presidência da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, de conformidade com o artigo 
49 do Regimento Interno deste Poder Legis-
lativo e a indicação das Bancadas dos Par-
tidos Políticos estabelece as Comissões 
Permanentes.

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

1 - Carlos Eduardo Pedroso Fenerich - PRESIDENTE 
2 - Paulo Henrique Silva dos Santos 
3 - Wilson Aparecido dos Santos 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

1 - Ademilson Aparecido Servidone - PRESIDENTE 
2 - Carmo Jorge Marques Reino 
3 - Roberto Luís Ariki 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS 
E ATIVIDADES PRIVADAS

1 - João Bassi - PRESIDENTE 
2 - Samuel Cesar Scarpim da Cunha 
3 - Daniel Gonçalves Rodrigues 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, 
LAZER E MEIO AMBIENTE

1 - Samuel Cesar Scarpim da Cunha - PRESIDENTE 
2 - Luís Carlos Fernandes 
3 - João Bassi

COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

1 - Luís Carlos Fernandes - PRESIDENTE 
2 - Aparecida de Jesus Souza Dias 
3 - Samuel Cesar Scarpim da Cunha 

COMISSÃO DE ÉTICA

1 - Carlos Eduardo Pedroso Fenerich - PRESIDENTE 
2 - Paulo Henrique Silva dos Santos 
3 - Ademilson Aparecido Servidone 
4 - Roberto Luís Ariki 
5 - João Bassi

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

1 - Aparecida de Jesus Souza Dias - PRESIDENTE 
2 - Carmo Jorge Marques Reino 
3 - Ednei Aparecido Valencio 
4 - Daniel Gonçalves Rodrigues 
5 - João Bassi

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, 
GERAÇÃO DE EMPREGO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRONEGÓCIO E TURISMO

1 - Ednei Aparecido Valencio - PRESIDENTE 
2 - Daniel Gonçalves Rodrigues 
3 - Aparecida de Jesus Souza Dias

 COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

1 - Roberto Luís Ariki - PRESIDENTE 
2 - Luís Carlos Fernandes 
3 - Wilson Aparecido dos Santos

COMISSÃO DO PLANO DIRETOR

1 - Paulo Henrique Silva dos Santos - PRESIDENTE 
2 - Roberto Luís Ariki 
3 - João Bassi

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM       
DEFICIÊNCIA

1 - Luís Carlos Fernandes - PRESIDENTE 
2 - Carmo Jorge Marques Reino 
3 - Aparecida de Jesus Souza Dias 

Jaboticabal, 04 de fevereiro de 2019.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO
PRESIDENTE

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 348, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, faz saber que a Câmara Municipal 
na Sessão Ordinária realizada dia 04 de 
fevereiro de 2019, aprovou e nos termos do 
Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

RESOLUÇÃO

Dispõe sobre Recurso contra Atos do Presi-
dente da Mesa Diretora da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal.

Autoria: Comissão de Justiça e Redação

Art. 1º. Fica denegado o recurso contra os atos do Presidente 
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal, interposto no 
processo nº 688/2018, o qual é parte integrante desta Resolução.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publi-
cação.

Jaboticabal, 05 de fevereiro de 2019.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Legislativo da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, em 05 de fevereiro de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
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Câmara de Jaboticabal aprova dois projetos na 
sessão de abertura dos trabalhos legislativos

Escola do Legislativo da Câmara de Jaboticabal 
discute calendário de atividades para 2019

Por sete votos favo-
ráveis, com voto de mi-
nerva do presidente da 
Câmara Municipal de Ja-
boticabal, Pretto Miran-
da Cabeleireiro (PPS), e 
seis contrários, o plená-
rio da Casa aprovou por 
maioria o Projeto de Re-
solução nº 12/2018, de 
autoria da Comissão de 
Justiça e Redação (CJR), 
que indeferiu o recurso 
interposto contra atos 
do então presidente da 
Mesa Diretora da Câma-
ra, Dr. Edu Fenerich, na 
condução da votação 
da lei popularmente co-
nhecida “Taxa do Lixo”, 
em outubro de 2017.

O projeto estava pre-
visto na Ordem do Dia 
e foi motivo de discus-
são entre os parlamen-
tares. Ambas as partes, 
tanto integrantes que 
moveram o recurso, 
entre eles os vereado-
res Beto Ariki (PSL) e 
Paulo Henrique Advo-
gado (PATRI), quanto o 
presidente à época da 
votação, Dr. Edu Fene-
rich, utilizaram o vídeo 
da sessão em que ficou 
aprovado o projeto, que 
criou a taxa de coleta, 
destinação e disposi-
ção final de resíduos 
sólidos domiciliares no 
Município, para defen-
der seus argumentos. 
Por fim, prevaleceu o 
entendimento da maio-
ria dos parlamentares, 
de que Fenerich não te-
ria cometido nenhuma 
irregularidade na con-
dução do processo de 

Abertura da 3ª Sessão Legislativa também 
contou com a Mensagem do Executivo

votação.

Os vereadores ainda 
apreciaram o Projeto de 
Lei Complementar nº 
24/2019, de autoria do 
vereador Dr. Edu Fene-
rich, incluído na pauta 
de votação por meio de 
requerimento assinado 
pela maioria dos par-
lamentares. O projeto 
chegou a ter pedido de 
vista por dez dias, do 
vereador Beto Ariki. No 
entanto, um pedido de 
vista de menor tempo, 
de dez minutos, soli-
citado por Fenerich, 
foi aprovado conforme 
previsão do Regimen-
to Interno [obedecida 
a solicitação de menor 
prazo]. 

De acordo com o tex-
to da matéria, antes da 
elaboração dos proje-
tos de loteamento, con-
domínios urbanísticos 
e desmembramentos, o 
interessado deverá re-
querer a expedição de 
diretrizes urbanísticas 
básicas à Comissão Téc-
nica de Análise e Apro-
vação de Parcelamento 
do Solo (CTAAPS), e não 
mais ao Departamento 
de Planejamento Urba-
no da Prefeitura. Ainda 
de acordo com o pro-
jeto, quando o parcela-
mento do solo visar a 
urbanização, será exi-
gido através de diretri-
zes, a reserva de áreas 
públicas a serem trans-
feridas ao Município 
de Jaboticabal, não po-

Entre as ações pre-
vistas está a continui-
dade do Curso de Li-
bras. As informações 
sobre o curso serão 
divulgadas logo mais 
no site da Câmara.

O vereador Dr. Edu 
Fenerich (PPS), que 

assume a presidência 
da Escola do Legisla-
tivo da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal 
para um mandato de 
dois anos, se reuniu 
na tarde de segunda-
feira (04/02) com os 
membros do órgão 
para traçar as ações 

dendo o percentual ser 
inferior a 25% da gleba. 
Destes, no mínimo 20% 
deve ser destinado para 
as áreas verdes e siste-
ma de lazer, e 5% para 
equipamentos comu-
nitários. No entanto, a 
exigência do percentual 
de 5% para equipamen-
tos comunitários não 
deve ser aplicada aos 
loteamentos destina-
dos à implantação de 
Distritos Industriais.

O projeto foi apro-
vado em 1º turno por 
maioria com três abs-
tenções, dos vereado-
res Beto Ariki, Paulo 
Henrique Advogado e 
João Bassi, e nove favo-
ráveis [o presidente não 
precisou votar]. Com o 
resultado, o presidente 
convocou sessão extra-
ordinária na sequência 
para apreciação da ma-
téria em 2ª discussão 
e votação, que acabou 
aprovada em definitivo 
por maioria, com nove 
votos favoráveis e três 
abstenções.

Ao final da sessão, o 
novo Chefe do Legisla-
tivo falou sobre a pri-
meira condução dos 
trabalhos de Plenário e 
da votação mais polê-
mica da noite. “A casa 
tava cheia, por se tratar 
de um assunto polêmi-
co... Os oportunistas de 
plantão, que encheram 
o Facebook, de que iria 
se votar o final da “taxa 
do lixo” ou a continu-
ação, e não era nada 

disso. Simplesmente 
era votar um recurso... 
aonde eles [vereadores 
autores do recurso] ale-
gavam que o presiden-
te tinha, sei lá... agido 
de má fé, na votação, e 
isso não foi constatado. 
E a prova disso foi a vo-
tação por maioria dos 
vereadores para que 
[o recurso] seja arqui-
vado. Fiquei contente 
com  o público, com a 
Casa cheia, e convido 
a população para vir 
às próximas sessões, 
como presidente, para 
que acompanhem o tra-
balho do Legislativo”, 
finalizou Pretto Miran-
da. 

MENSAGEM DO EXE-
CUTIVO – O superin-
tendente do Serviço de 
Previdência e Assistên-
cia Municipal (SEPREM), 

Claudio Almeida, abriu 
a primeira sessão do 
ano em nome do pre-
feito Municipal, José 
Carlos Hori (PPS), para 
a leitura de uma mensa-
gem do Chefe do Execu-
tivo. 

“Começamos o ano 
com uma notícia muito 
feliz. Fechamos 2018 
no azul. Quando reas-
sumi a prefeitura em 
2017, havia uma dívida 
de quase R$ 40 milhões. 
Colocar a casa em dia 
era a principal meta do 
meu Governo e um de-
safio gigantesco. Traba-
lhamos muito, aos pou-
cos pagamos as dívidas, 
cuidei da minha saúde, 
e hoje estou saudável. 
Agora estamos prontos 
para avançar muito. Ja-
boticabal se transfor-
mará em um canteiro 
de obras em 2019... 

vamos zerar a fila de 
creches, fortalecer o 
projeto família e dar 
continuidade na mo-
dernização da frota da 
saúde. Vamos construir 
uma ponte que ligará o 
loteamento Athenas ao 
Colina Verde e valori-
zar o departamento de 
proteção animal, com 
a entrega de um veícu-
lo e um convenio para 
castração de animais... 
Ainda falta muito... 
Ainda tenho muitos so-
nhos para Jaboticabal, e 
vamos construí-los jun-
tos”, leu Almeida.

A próxima sessão or-
dinária está marcada 
para o dia 18 de feve-
reiro.

A íntegra da sessão 
está disponível na WEB-
TV da Câmara.

que serão desenvolvi-
das em 2019.

O encontro abriu 
as discussões para a 
formação do calendá-
rio de atividades. En-
tre as ações previstas 
está a continuidade 
do Curso de Libras, 

que neste ano ofere-
cerá duas novas tur-
mas de Introdução 
à Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS) e 
outras duas de cur-
so continuado para 
conhecimento de LI-
BRAS. “Ainda estamos 
fechando o cronogra-
ma das atividades que 
vamos desenvolver 
neste ano, mas posso 
adiantar que as ins-
crições para o curso 
de LIBRAS devem ser 
abertas na segunda 
quinzena de feverei-
ro e as aulas devem 
começar em março”, 
adiantou o presidente 
do órgão. 

Também está pre-
visto o projeto Par-
lamento Jovem; o 1º 
Concurso de Redação 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal; o pro-
jeto Visite a Câmara; 
além de palestras em 
parceria com a OAB/
Jaboticabal; entre 
outros. O calendá-

rio completo, com as 
atividades para este 
ano, deve ser divul-
gado em breve. “Agra-
deço ao presidente 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro pela nomea-
ção, e é com enorme 
satisfação que passo 
a encabeçar a Escola 
do Legislativo. Com 
a equipe dedicada e 
competente, tenho 
certeza de que de-
senvolveremos óti-
mos eventos voltados 
tanto aos integrantes 
desta Casa, quanto a 
toda população jabo-
ticabalense”, finali-
zou Fenerich.

O QUE É A ESCOLA 
DO LEGISLATIVO? – 

É um órgão da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal que tem a 
missão de aproximar 
o Poder Legislativo 
da comunidade, pro-
movendo atividades 
de interesse público, 
como capacitação e 

qualificação, difusão 
cultural para agentes 
públicos e políticos, 
e também para toda a 
comunidade jabotica-
balense.

A vice-presidência 
do órgão segue ocupa-
da pelo vereador Da-
niel Rodrigues (PSC), 
enquanto os cargos 
de diretor e secretá-
rio serão ocupados, 
respectivamente, por 
Silvia Mazaro e Ana 
Paula Junqueira, com 
assessoria técnica do 
servidor Mario La-
ffranchi. Os diretores 
dos departamentos 
de Administração, 
Odair Casari; do Le-
gislativo, Luiz Carlos 
dos Santos; do Contá-
bil, Maria Paula Kawa-
chi; do Jurídico, Silvia 
Mazaro; e o procura-
dor da Casa, Leonar-
do Matsushita, com-
pletam os integrantes 
da EL como parte do 
Conselho Escolar.

Membros da Escola do Legislativo, presidida pelo vere-
ador Dr. Edu Fenerich, se reúnem para traçar metas para 
2019.
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Artistas e grupos interessados em participar do  Mapa Cultural Paulista 2019 
devem se inscrever  pelo site ou procurar o Departamento de Cultura

Inscrições para o Mapa Cultural Paulista 
vão até 28 de fevereiro

O Mapa Cultural Pau-
lista é uma iniciativa 
da Secretaria de Estado 
da Cultura, realizada 
pela APAA (Associação 
Paulista dos Amigos 
da Arte) e conta com o 
apoio das prefeituras 
municipais. Poderão 
participar artistas de 
todo o estado de São 
Paulo, desde que com 
vínculo comprovado 
com o município há, 
pelo menos, dois anos. 

O Programa será feito 
em três etapas, sendo a 
primeira Municipal (ins-

crições/seleções); Re-
gional (apresentações) 
e Estadual (atividades 
formativas e de circula-
ção). Para a edição 2019 
serão consideradas cin-
co expressões artísti-
cas: Dança, Poesia, Te-
atro, Circo e Fotografi a.

“Jaboticabal sempre 
foi muito bem repre-
sentada no Mapa Cultu-
ral Paulista, em especial 
nas modalidades de Fo-
tografi a, Artes Plásti-
cas e Literatura. E já se 
vão mais de vinte anos 
desde a primeira pre-
miação, que aconteceu 

Senac Jaboticabal oferece mais de 85 bolsas de estudo
Cursos livres e téc-

nicos já estão com ins-
crições abertas; candi-
datos devem ter renda 
familiar per capita de 
até dois salários míni-
mos federais

Consciente do seu 
papel educacional, o 
Senac concede bolsas 
de estudo para pesso-
as cuja renda familiar 
mensal per capita não 
ultrapasse dois salários 
mínimos. Em Jabotica-
bal, mais de 85 vagas 
gratuitas estão com 
inscrições abertas. Os 
cursos contemplam ní-
veis de ensino técnico 
e livre (curta duração) 
nas áreas de gestão e 
negócios, gastronomia 
e alimentação, meio 
ambiente e tecnologia 
da informação. 

As aulas iniciam a 
partir de 11 de feverei-
ro e as opções do por-
tfólio são: Auxiliar de 
Fiscalização Ambiental; 
Agente de Alimenta-
ção Escolar; Assistente 
de Recursos Humanos; 

Técnico em Comércio; 
Técnico em Meio Am-
biente; e Assistente de 
Desenvolvimento de 
Aplicativos Computa-
cionais.

“São oportunidades 
para ampliar, criar e 
diversifi car as possibi-
lidades de inserção no 
mercado de trabalho, 
além de conquistar au-
tonomia para a reali-
zação de projetos pes-
soais e profi ssionais”, 
diz Wellington Argolo, 
gerente do Senac Jabo-
ticabal.

Para se candidatar a 
uma vaga gratuita, o 
interessado precisa ter 
renda familiar per capi-
ta de até dois salários 
mínimos federais. As 
inscrições devem ser 
realizadas no Portal Se-
nac (www.sp.senac.br/
bolsasdeestudo) e se 
encerram dois dias an-
tes do início das aulas 
ou quando as turmas 
atingirem a relação de 
três candidatos por 
vaga. Mais informações 

Presidente da Câmara de Jaboticabal 
faz visita de cortesia ao TCE-SP

Visita à unidade do 
TCE em Ribeirão Preto 

foi motivada para o pre-
sidente Pretto Miranda 

Cabeleireiro se apre-
sentar e buscar intera-

ção junto ao Tribunal 
de Contas.

O presidente da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (PPS), fez 
uma visita de cortesia 
à unidade regional do 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo em 
Ribeirão Preto (UR-06), 
na sexta-feira (01/02), 
para se apresentar e 
buscar interação junto 
ao TCE.

O Chefe do Legislati-
vo Municipal, acompa-
nhado pelos diretores 
dos departamentos de 
Administração e do Ju-
rídico, Odair Casari e 
Silvia Mazaro, respec-
tivamente, e pelo pro-
curador da Casa, Leo-
nardo Matsushita, foi 
recepcionado pelo dire-

tor da unidade do TCE, 
Flávio Henrique Pastre. 
Na oportunidade, fo-
ram discutidos alguns 
assuntos administrati-
vos.

Vereador de primeiro 
mandato, e eleito para 
comandar o Legislativo 
jaboticabalense no biê-
nio 2019/2020, Pretto 
tem destacado desde 
sua posse, em 1º de 
janeiro, a importância 
da transparência como 
ferramenta indispensá-
vel para a sua gestão e 
do bom relacionamento 
com outros entes públi-
cos, entre eles o TCE. 
“Estou assumindo ago-
ra, pela primeira vez, 
o cargo de presiden-
te da Casa, e eu tenho 
que entender o máximo 
possível sobre as boas 

práticas administrati-
vas, já que o cargo de 
Presidente exige não só 
funções políticas, como 
também administrati-
vas. 

E como é o Tribunal 
de Contas que julga 
as contas da Câmara, 
que faz os apontamen-
tos para mostrar onde 
podemos melhorar, é 
importante conhecer 
esse órgão. Dessa for-
ma, acredito que pode-
mos ajustar e cumprir, 
na medida do que for 
possível, as instruções 
que o TCE nos apontar. 
Agradeço ao diretor da 
unidade do Tribunal de 
Ribeirão, o Flávio, pela 
recepção e pelos escla-
recimentos que pude 
ter durante a visita”, 
pontuou Pretto.

Presidente Pretto Miranda Cabeleireiro fala sobre sua visita à uni-
dade do TCE em Ribeirão.

em 1997 com a artista 
plástica Ângela Stéfani 
Ruggiero. Esperamos 
continuar com essa his-
tória de boas participa-
ções”, afi rma José Mário 
de Oliveira, diretor de 
cultura, que foi premia-
do na fi nal estadual na 
modalidade de Fotogra-
fi a em 2006.

Os artistas interessa-
dos devem se inscrever 
por meio do link dire-
to do projeto (http://
www.omelhodacultu-
rasp.com/mapa-cultu-
al-paulista-2019/) para 

efetivarem suas partici-
pações no Mapa Cultu-
ral Paulista.

Os resultados serão 
publicados no site ofi -
cial da APAA e os no-
mes dos artistas e gru-
pos selecionados na 
Fase Municipal serão 
divulgados no dia 29 
de março de 2019. Mais 
informações poderão 
ser obtidas diretamen-
te no Departamento de 
Cultura, que está locali-
zado na Rua Mizael de 
Campos, 202, Centro – 

Telefone (16)  
32028323.

A ARTE DE VIVER - CAMPEÕES

Todos os dias nas-
ce um novo campeão. E 
qual é o perfi l deste cam-
peão? 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

É famoso, ganha alto 
salário, mora numa man-
são, tem carro importa-
do, aparece na TV todos 
os dias, vive cercado de 
pessoas. 

Esses campeões são 
jogadores de futebol, 
cantores, atores, apre-
sentadores de TV, saem 
nas revistas de moda, 
etc.

Eu não tenho nada 
contra as pessoas que 

Receba o cumprimento dos pais Érica Minari Betioli e 
Anderson Betioli por mais um ano de vida, e que você con-
tinue sempre esse garoto maravilhoso e especial que você é. 

Parabéns, felicidades, com muita saúde e paz! 

João Victor Minari Betioli

fazem sucesso, ganham 
altos salários e vivem no 
luxo. Sorte deles. Alguns 
talvez sejam realmente 
campeões pois saíram 
de baixo, lutaram e con-
seguiram chegar lá.

Mas campeão não é so-
mente quem tem dinhei-
ro e é famoso. Existem 
muitos campeões que 
encontramos no dia a dia 
e ninguém lhes dá valor. 
São campeões anônimos. 

Campeão é o profes-
sor, que todos os dias 
fi ca com trinta ou mais 
crianças, muitas vezes 
sem apoio e sem reco-
nhecimento, dedicando-
se para que essas crian-
ças possam ter alguma 
esperança na vida. 

Campeão é o lixeiro, 
que todos os dias, corre 
uma verdadeira marato-
na para que nossa cida-
de fi que limpa. Campeão 
é o bombeiro que arrisca 
sua vida nos mais diver-
sos tipos de acidentes, 

procurando, resgatando 
e salvando vidas.  Cam-
peão é o pai que com um 
salário mínimo tem que 
sustentar sua família, 
muitas vezes numerosa.  
Campeã é a mãe que sai 
cedo para trabalhar, vol-
ta só à noite e ainda cui-
da da casa e dos fi lhos. 
Campeão é o homem e 
a mulher que saem de 
madrugada à busca de 
papelão, latas, plásti-
cos e outros recicláveis, 
voltam apenas quando 
já escureceu, às vezes 
levando os fi lhos junto, 
outras vezes deixando-
os em casa sozinhos, 
para ganharem o susten-
to de sua família.

Esses são apenas al-

guns exemplos, entre 
tantos, de verdadeiros 
campeões.

E campeão é você, que 
enfrenta as difi culdades 
e não desiste, que ama 
e protege seus fi lhos e 
que cuida com amor e 
carinho dos seus pais. 
Campeão é você que é 
solidário e partilha com 
os mais necessitados o 
pouco que tem. 

E campeão é você que 
procura seguir no dia a 
dia o exemplo do maior 
dos campeões: Jesus. 

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

pessoalmente na unida-
de.

O portfólio comple-
to de cursos da unida-
de está disponível no 
site www.sp.senac.br/
jaboticabal. Mais infor-
mações também podem 
ser obtidas pessoal-
mente no Senac. 

Serviço: 
Auxiliar de Fiscali-

zação Ambiental 
Data: 11 de fevereiro 

a 13 de maio de 2019
Horário: segunda a 

quinta-feira, das 19 ho-
ras às 22h30

Agente de Alimen-
tação Escolar

Data: 11 de fevereiro 
a 1° de agosto de 2019

Horário: segunda e 
quinta-feira, das 19 ho-
ras às 22h30

Assistente de Re-
cursos Humanos 

Data: 18 de fevereiro 
a 10 de junho de 2019

Horário: segunda a 
sexta-feira, das 19 ho-
ras às 22h30

Técnico em Comér-
cio

Data: 18 de fevereiro 
de 2019 a 15 de maio 
de 2020

Horário: segunda a 
sexta-feira, das 14 às 18 
horas

Técnico em Meio 
Ambiente

Data: 18 de março de 
2019 a 27 de novembro 
de 2020

Horário: segunda a 
sexta-feira, das 14 às 18 
horas

Assistente de De-
senvolvimento de 
Aplicativos Computa-
cionais

Data: 25 de março de 
2019 a 25 de março de 
2020

Horário: segunda a 
sexta-feira, das 14 às 18 
horas

Local: Senac Jabotica-
bal

Endereço: Rua 24 de 
Maio, 831, Centro – Ja-
boticabal/SP

Programação e 
inscrições: www.
sp.senac.br/jabotica-
bal
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Vereadores definem membros das comissões 
permanentes da Câmara de Jaboticabal
Comissões têm por objetivo estudar os assuntos submetidos 

ao seu exame e emitir parecer sobre eles
Por deliberação dos 

vereadores da Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal, o presidente da 
Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (PPS), es-
tabeleceu na noite de 
segunda-feira (04/02) a 
composição das comis-
sões permanentes da 
Casa, que têm por ob-
jetivo estudar os assun-
tos submetidos ao seu 
exame e emitir parecer 
sobre eles, para o biê-
nio 2019/2020.

A escolha dos mem-
bros das 11 comissões 
existentes na Casa se 
deu pela indicação das 
bancadas dos partidos 
políticos, conforme a 
representação propor-
cional partidária, e fica-
ram assim compostas:

Comissão de Justiça e 
Redação (CJR) – Respon-
sável por se manifestar 
sobre a constituciona-
lidade de uma matéria, 
deve apreciar o aspecto 
legal, gramatical e lógi-
co dos assuntos entre-
gues à sua apreciação. 
A CJR ainda deve emi-
tir parecer sobre todos 
os processos que tra-
mitarem pela Câmara, 
ressalvados a proposta 
orçamentária, parecer 
do Tribunal de Contas 
do Estado, diretrizes 
orçamentárias e plano 
plurianual.

Presidente – Dr. Edu 
Fenerich

Membro – Paulo Hen-
rique Advogado

Membro – Wilsinho 
Locutor

Comissão de Finan-
ças e Orçamento (CFO) 
– A CFO deve emitir pa-
recer sobre os assuntos 
de caráter financeiro e, 
especialmente, sobre as 

propostas orçamentá-
rias anual e plurianual, 
as diretrizes orçamen-
tárias, além de exami-
nar e emitir parecer 
sobre as contas apre-
sentadas pelo prefeito, 
entre outros.

Presidente – Pepa Ser-
vidone

Membro – Carmo Jor-
ge Reino

Membro – Beto Ariki
Comissão de Obras, 

Serviços Públicos e Ati-
vidades Privadas (COS-
PAP) – A comissão de 
obras deve emitir pa-
recer sobre processos 
de realização de obras 
e execução de serviço 
pelo Município, além de 
matérias que digam res-
peito a transporte, co-
municação, indústria, 
comércio e agricultura, 
mesmo que se relacio-
nem com atividades 
privadas, mas sujeitas à 
deliberação da Câmara. 
Também cabe à comis-
são de obras fiscalizar a 
execução do Plano Dire-
tor do Município.

Presidente – João Bas-
si

Membro – Daniel Ro-
drigues

Membro – Samuel 
Cunha

Comissão de Educa-
ção, Cultura, Esportes, 
Lazer e Meio Ambiente 
(CECELMA) – A CECEL-
MA é responsável por 
emitir parecer sobre to-
dos os processos refe-
rentes à educação, en-
sino, artes, patrimônio 
histórico, esportes, la-
zer; à preservação, con-
servação, defesa, recu-
peração e melhoria do 
meio ambiente natural, 
artificial, cultural e do 
trabalho, entre outros. 

Presidente – Samuel 
Cunha

Membro – Luís Carlos 
Fernandes

Membro – João Bassi

Comissão de Saúde, 
Assistência e Promoção 
Social (CSAP) – A co-
missão de saúde deve 
emitir parecer sobre 
os processos referen-
tes à higiene e saúde 
pública, saneamento, 
medicamentos, produ-
tos químicos; às obras 
assistenciais e filantró-
picas, subvenções mu-
nicipais destinadas a 
entidades assistenciais 
e convênios com enti-
dades sociais privadas, 
entre outros. 

Presidente – Luís Car-
los Fernandes 

Membro – Dona Cidi-
nha

Membro – Samuel 
Cunha

Comissão de Ética 
(CE) – Responsável por 
emitir parecer sobre as 
proposituras que en-
volvem homenagens a 
serem prestadas pelo 
Poder Público Munici-
pal, e que necessitam 
de aprovação Legislati-
va, como concessão de 
títulos honoríficos, de-
nominação de próprios, 
vias e logradouros pú-
blicos. 

Presidente – Dr. Edu 
Fenerich

Membro – João Bassi
Membro – Paulo Hen-

rique Advogado
Membro – Beto Ariki
Membro – Pepa Servi-

done
Comissão de Desen-

volvimento Socioeco-
nômico, Geração de 
Emprego, Indústria, Co-
mércio, Agronegócio e 

Turismo (CDSGEICAT) 
– Compete à emissão 
de parecer sobre os 
processos atinentes a 
Políticas de Desenvolvi-
mento Socioeconômico, 
Geração de Emprego, 
Indústria, Comércio, 
Agronegócio e Turismo. 

Presidente – Ednei Va-
lêncio

Membro – Daniel Ro-
drigues

Membro – Dona Cidi-
nha

Comissão de Direitos 
Humanos e da Cidada-
nia (CDHC) – Compete à 
CDHC a criação de um 
Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos e da 
Cidadania junto à Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal; 

Presidente – Dona Ci-
dinha

Membro – Carmo Jor-
ge Reino

Membro – Daniel Ro-
drigues

Membro – Ednei Va-
lêncio

Membro – João Bassi

Comissão de Segu-
rança Pública (CSP) – 
Deve emitir parecer so-
bre todos os processos 
submetidos à Casa Le-
gislativa que envolvam 
a Segurança Pública do 
Município. 

Presidente – Beto Ari-
ki

Membro – Luís Carlos 
Fernandes

Membro – Wilsinho 
Locutor

Comissão do Plano 
Diretor (CPD) – Respon-
sável por acompanhar a 
execução do Plano Dire-
tor do Município, pro-
pondo as modificações 
que se tornarem neces-
sárias à sua atualiza-
ção, deve ainda emitir 
pareceres sobre todas 
as matérias de caráter 
urbanístico; e promo-
ver e divulgar estudos 

urbanísticos sobre o 
Plano Diretor do Muni-
cípio.

Presidente – Paulo 
Henrique Advogado

Membro – Beto Ariki
Membro – João Bassi

Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência 
(CDDPD) – A CDDPD 
deve emitir parecer so-
bre todas as matérias 
pertinentes à pessoa 
com deficiência; além 
disso, pode promover 
conferências, exposi-
ções, palestras ou semi-
nário, solicitar audiên-
cia ou colaboração de 
órgãos ou entidades da 
administração pública 
direta, indireta e da so-
ciedade civil.  

Presidente – Luís Car-
los Fernandes

Membro – Carmo Jor-
ge Reino

Membro – Dona Cidi-
nha

Presidente da Casa, Pretto Miranda Cabeleireiro, faz a leitura dos 
membros das comissões.

Projetos são aprovados por 
unanimidade e seguem para sanção

Os dois projetos previstos para votação em sessão extraordinária foram 
aprovados por unanimidade com dispensa de apreciação em 2º turno. As 
proposições seguem para sanção do Prefeito Municipal, José Carlos Hori

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal autorizaram, em 
sessão extraordinária 
na quinta-feira (07/02), 
que o Município doe 
parte de um imóvel, lo-
calizado no loteamento 
“Jardim Barcelona”, ao 
Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região 
de Campinas (Projeto 
de Lei nº 173/2019). No 
local, devem ser cons-
truídas as novas insta-
lações do Fórum Traba-
lhista de Jaboticabal. O 
projeto, aprovado por 
unanimidade em 1ª dis-
cussão e votação, com 
dispensa de 2º turno, 
garante ao TRT da 15ª 
Região, 366 dias para 
dar início aos projetos, 
e de três anos, a contar 
da data do efetivo re-
gistro da escritura de 
doação, para iniciar a 
construção das obras.

Na sequência, os par-

lamentares igualmen-
te aprovaram o Proje-
to de Lei nº 174/2019, 
que abre um crédito 
adicional especial de 
R$ 1.595.000,00 no or-
çamento da Prefeitura 
Municipal. O recurso 
deve ser utilizado para 
a compra de equipa-
mentos para a Secreta-
ria de Saúde. Momentos 
antes da votação em 1º 
turno da matéria, o ve-
reador Samuel Cunha 
(PSDB) pediu vistas do 
projeto por cinco minu-
tos e solicitou ao pre-
sidente da Casa, Pretto 
Miranda Cabeleireiro 
(PPS), a participação da 
funcionária de carreira 
do Executivo, Angela 
Nazário, que estava na 
Casa à disposição dos 
parlamentares para sa-
nar dúvidas acerca dos 
projetos. 

Cunha indagou so-
bre quais materiais se-
rão comprados para 

a secretaria da saúde. 
“Sabendo o que vai ser 
comprado é mais fácil 
para fiscalizar, cobrar, e 
para não pedir dobrado 
[a algum parlamentar 
estadual ou federal]”, 
defendeu o vereador. 
Por outro lado, a ser-
vidora explicou que 
“dentro da classificação 
orçamentária empenha-
mos veículos, ultras-
som, raio-x.... e somen-
te com autorização do 
Legislativo podemos in-
serir os valores no nos-
so orçamento de 2019. 
Quanto aos itens, não 
tenho todos aqui, mas 
podemos fornecer to-
das as propostas e pla-
nos de trabalho”, garan-
tiu a servidora.

O vereador Beto Ari-
ki (PSL), ainda pediu 
para que “nos próximos 
projetos de abertura de 
crédito, já venham o rol 
de despesas que vão 
acontecer”.

Secretário de saúde, Prof. João Roberto, fala aos vereadores.

Antes do início da 
sessão, o novo secretá-
rio municipal de Saú-
de, Prof. João Roberto, 
falou da ida e do desa-
fio à frente da pasta, e 
se colocou à disposi-

ção dos parlamentares. 
“Achei que essa missão 
é muito maior do que a 
missão partidária [em 
referência à sua desfi-
liação do PT]. Estou na 
pasta da saúde para a 

promoção da vida. Essa 
é a minha função aqui”, 
discorreu.

A íntegra da sessão 
está disponível na WEB-
TV da Câmara.
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COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL - COOPERSERV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal – 
Cooperserv, CNPJ nº 00.881.829/0001-40 e NIRE 35400036575, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 647 (seiscentos e quarenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de Fevereiro de 2019, na Escola de Arte - Prof. Francisco Berlingieri Marino - 
Jaboticabal, sita na Rua Mizael de Campos, n° 202, Centro, CEP: 14870-400, na cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
por absoluta falta de espaço em sua sede, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, 
cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 16:00 com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 
2) em segunda convocação, às 17:00 com a presença de metade mais um dos associados; 03) em terceira e última convocação, às 18:00, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA:
1. Prestação de Contas do Conselho de Administração, referente aos 1° e 2° semestres do ano de 2018, acompanhados do parecer 

do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório de Gestão; Balanços Gerais; Demonstrativo de sobras ou perdas apuradas; o Parecer do 
Conselho Fiscal e o Relatório da Auditoria Externa;

2. Rateio e destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Fixação de valor de honorários, das gratifi cações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Con-

selho Fiscal, proposto pelos conselheiros;

EXTRAORDINÁRIA
1. Deliberação para desfi liação da Central: SICOOB CENTRAL CECRESP.
2. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores e do Plano de Sucessão, em conformidade com a Resolução do C.M.N. 

n. 4.538 de 2016.
3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 

                                    Jaboticabal, 31 de Janeiro de 2019.

JOSÉ EDUARDO SENEM
Presidente

Nota I: Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2018 acompa-
nhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores 
Públicos Municipais de Jaboticabal – SP.

Av. Treze de Maio, 556 – Centro
Fone: (16) 3202-3414

 CNPJ – 00.881.829/0001-40

Balanço Patrimonial - 12/2018
COOPERSERV - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL

CGC: 00.881.829/0001-40 - AF BACEN: 234724
AVENIDA TREZE DE MAIO, 556  Centro, JABOTICABAL/SP. CEP: 14.870-160

ATIVO 12/2018 12/2017 PASSIVO 12/2018 12/2017
CIRCULANTE  741,496.24 PASSIVO CIRCULANTE  157,746.95 163,907.97 858,095.77

    
DISPONIBILIDADES  47,417.48 OUTRAS OBRIGAÇÕES  157,746.95 163,907.97 133,166.83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  277,879.08     Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados  2,784.78 1,860.43 258,425.79
    Carteira Própria  277,879.08     Sociais e Estatutárias  135,099.85 149,261.51 258,425.79

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS  0.35     Fiscais e Previdenciárias  0.00 339.64 2,267.54
    Centralização Financeira - Cooperativas  0.35     Diversas  19,862.32 12,446.39 2,267.54

OPERAÇOES DE CRÉDITO  359,947.33    409,688.45
    Setor Privado  427,367.70    434,717.01

    (-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa -67,420.37   -25,028.57

OUTROS CRÉDITOS  56,252.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  929,424.31 1,008,625.36 54,547.16
    Diversos  56,252.00     Capital de Domiciliados no País  1,329,362.78 1,310,659.04 54,547.16

     Reservas de Lucros  47,965.78 6,567.90 
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  280,072.82     Sobras ou Perdas Acumuladas -447,904.25-308,601.58 237,733.24

    
OPERAÇOES DE CRÉDITO  280,072.82 TOTAL DO PASSIVO  1,087,171.26 1,172,533.33 237,733.24
    Setor Privado  332,532.20 252,256.78

    (-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa -52,459.38-14,523.53

  
PERMANENTE  65,602.20 76,704.32

  
INVESTIMENTOS  54,304.64 66,534.58
    Outros Investimentos  54,304.64 66,534.58

IMOBILIZADO DE USO  10,590.34 9,462.52
    Outras Imobilizações de Uso  89,430.81 90,255.81

    (-) Depreciações Acumuladas -78,840.47-80,793.29

INTANGÍVEIS  707.22 707.22
    Ativos Intangíveis  707.22 707.22

  
TOTAL DO ATIVO  1,087,171.26 1,172,533.33

DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CO NTÁBIL Técnico em Contabilidade

Jose Eduardo Senem JOSE EDUARDO SENEM

Jorge Luiz Villela

CRC: 1SP230077-O/6

CPF: 594.682.978-53

Demonstração das Sobras e Perdas do Exercício
18/01/2019 08:37

EMISSÃO:
Pág. 1COOPERSERV

Descrição 201720182ºSemestre/2018
10 - RECEITA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  380,267.96 435,748.07 180,081.08

711     Operações de Créditos  361,348.95 419,188.42 172,116.76

715     Resultado de Oper. c/ Títulos e Vlrs. Mobiliários  18,919.01 16,559.65 7,964.32

719     Resultado das Operações Compulsórias  0.00 0.00 0.00

15 - DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  135,664.45 40,821.60 21,916.68

812     Operações de Captação no Mercado  0.00 0.00 0.00

814     Operações de Empréstimos e Repasse  0.00 0.00 0.00

820     Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  135,664.45 40,821.60 21,916.68

20 - RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  244,603.51 394,926.47 158,164.40

50 - OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS -354,906.58-329,387.50-160,457.43

721     Receitas de Prestação de Serviços  1,639.96 8,712.22 5,581.97

722     Rendas de Tarifas Bancárias  0.00 0.00 0.00

822     Despesas de Pessoal  81,974.54 58,869.50 30,463.02

824     Outras Despesas Administrativas  336,768.67 366,282.00 174,280.27

826     Despesas Tributárias  611.23 2,461.14 2,136.36

723     Resultado de Participações em Col. e Controladas  0.00 0.00 0.00

725     Outras Receitas Operacionais  62,807.90 89,512.92 40,840.25

832     Outras Despesas Operacionais  0.00 0.00 0.00

60 - RESULTADO OPERACIONAL -110,303.07 65,538.97-2,293.03

65 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL  0.00 0.00 0.00

75 - RESULT.ANTES DA TRIB.S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES -110,303.07 65,538.97-2,293.03

80 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  0.00 0.00 0.00

890     Provisão de Imposto de Renda  0.00 0.00 0.00

891     Provisão para Contribuição Social  0.00 0.00 0.00

892     Ativo Diferido  0.00 0.00 0.00

85 - PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO  0.00 0.00 0.00

90 - LUCRO LIQUIDO (PREJUÍZO) -110,303.07 65,538.97-2,293.03

92 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO  0.00 0.00 0.00

95 - LUCRO POR AÇÃO -0.08-0.01-0.01

JABOTICABAL - SP, sexta-feira, 18 de janeiro de 2019

COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

JABOTICABAL

CNPJ: 00.881.829/0001-40  AF: 234724

DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL
Técnico em Contabilidade

Jose Eduardo Senem JOSE EDUARDO SENEM
Jorge Luiz Villela

CRC: 1SP230077-O/6
CPF: 594.682.978-53
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 No “vermelho” desde 2014, contas da Prefeitura 
de Jaboticabal fecham com saldo positivo

Hori recupera a credibilidade e saúde financeira da prefeitura; 
resultado foi alcançado em dezembro

Uma das notícias 
mais esperadas pelos 
jaboticabalenses aca-
ba de se concretizar. 
O prefeito José Carlos 
Hori mobilizou toda a 
sua equipe com uma 
meta clara: pagar R$ 
35 milhões de dívidas 
herdadas. O governo 
não apenas conseguiu 
liquidar o passivo 
como possui na conta 
R$ 3,5 milhões para 
investimentos. Agora, 
Jaboticabal está pron-
ta para avançar e se 
transformar em um 
canteiro de obras em 
2019.

“Quando saí da pre-
feitura, em 2012, dei-

xei R$ 1 milhão no cai-
xa. Assumi, em 2017, 
com dívida de R$ 35 
milhões. Foram dois 
anos muito difíceis. 
Pedi foco e determi-
nação à equipe para, 
juntos, recuperamos 
Jaboticabal”, declara 
Hori. Segundo a Se-
cretaria da Fazenda, a 
prefeitura possuía no 
caixa no final de 2018 
R$ 22 milhões e R$ 
21 milhões de restos 
a pagar processados, 
ou seja, com saldo 
positivo. “Meu senti-
mento é de gratidão 
a todos que ajuda-
ram, principalmente 
os servidores da Se-
cretaria da Fazenda”, 

completa o prefeito.

Os contratos com 
os fornecedores fo-
ram revisados e rene-

gociados, além e rea-
lizados outros cortes, 
principalmente na 
folha de pagamento, 
com a suspensão de 

novas contratações, 
horas extras e cargos 
de confiança, inclusi-
ve secretários. “Sen-
timento de missão 

cumprida. Agora é 
avançar e deixar nos-
sa Jaboticabal como 
sempre sonhei e nos-
sa população mere-
ce”, finaliza.

Capacidade zero – 
Em 2014, o índice FIR-
JAN de Gestão Fiscal 
analisou as contas de 
4.544 cidades e cons-
tatou que Jaboticabal 
possuía capacidade 
zero de pagamento 
de suas dívidas, com 
um índice de investi-
mento baixíssimo. A 
Federação das Indús-
trias do Estado do Rio 
de Janeiro ainda não 
divulgou os dados de 
2017 e 2018.
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Pontos beneficiados pela operação Tapa 
Buraco – 04 de fevereiro

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diver-
sos bairros da cidade. 
As equipes da Secreta-
ria de Obras e Serviços 
Públicos promovem 
melhorias nas ruas Er-
mínia Castelete Bellodi, 
Romário Gouveia, João 
Aleixo de Paula, Alan 
Kardec, João Kamla, 
José Bento Marques, 
Antônio de Biaggi, João 
Braga Vilela e no pátio 

do Terminal Rodoviário
As equipes de limpe-

za realizam roçamento 
na Nova Aparecida, Mo-
rada Bova, Vila Indus-
trial, Centro, SANBRA, 
Cohab 4, Santo Antô-
nio, Residencial Jaboti-
cabal e São Bom Jesus. 
Também acontece um 
mutirão de limpeza no 
distrito de Luzitânia.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

Multa aos proprietários 
de terrenos notificados

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
da Secretaria de Pla-
nejamento, começa a 
multar proprietários 
de terrenos que foram 
notificados e não rea-
lizaram o roçamento 
e limpeza das áreas. A 
multa por mato alto é 
de R$581,33, enquanto 
terrenos com entulho o 
valor é de R$1.030. 

“Nessa primeira eta-
pa, demos um prazo 
para que essas pessoas 
executassem o serviço e 
colaborassem para uma 
cidade mais limpa e or-
ganizada. Desta forma, 
estamos cumprindo a 
lei e quem não atendeu 
ao nosso chamado está 
sendo autuado”, co-

menta o secretário de 
Planejamento, Paulo Po-
lachini.

O diretor do Departa-
mento de Fiscalização, 
Dione Amistá, explica 
que além da multa é 
acrescido também o va-
lor da limpeza. “A gen-
te tem que colocar em 
cima o valor do metro 
quadrado da limpeza, 
que é de R$1,03. Quan-
to maior for o terreno, 
maior é a taxa da limpe-
za. Por isso é importan-
te que os proprietários 
cumpram sua parte e 
evite um gasto maior”, 
alerta.

Confira os bairros no-
tificados na primeira 
etapa:

Parque Das Araras, 

Jardim Guanabara, Ci-
dade Jardim, Planalto 
Itália, Jardim São Paulo, 
Cohab II, Jardim Rai-
mundo Berchiere, Jar-
dim Grajau, Jardim Mo-
runbi, Jardim América, 
Royal Park, Residencial 
Verdeville, Jardim Tan-
gará, Cidade Alta, Santa 
Isabel, Nova Jabotica-
bal, Jardim Eldorado, 
São Judas Tadeu 1, São 
Judas Tadeu 2, São Mar-
cos 1, São Marcos 2, Co-
lina Verde, Santa Rita, 
Loteamento Athenas, 
Monterrey 1, Monterrey 
2 e Jardim Barcelona.

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

Aulas dos cursos profissionalizantes do Fundo Social de 
Solidariedade começaram na segunda-feira (04)

Começou na noite 
de segunda-feira (04) 
as aulas dos cursos de 
cabeleireiro, manicure 
e depilação, promovi-
dos gratuitamente pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade – FSS, de Jabo-
ticabal.

A primeira-dama 
e presidente do FSS, 
Adriana Hori, destacou 
o grande número de 
interessados. “Tivemos 
muita procura, inúme-
ras inscrições que oca-
sionaram até uma lista 

de espera. A gente vai 
tentar montar outras 
turmas e avisar essas 
pessoas”, comenta.

“Queria agradecer e 
desejar a todos um bom 
início de curso. Que to-
dos aprendam e pos-
sam ter sua profissão 
em breve”, completou 
Adriana.

O Fundo Social de So-
lidariedade fica na Ave-
nida do Carmo, 242, 
Centro. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-8994.

FAE abre inscrições para as 
escolinhas de massificação

A Fundação de Ampa-
ro ao Esporte de Jaboti-
cabal (FAE) informa que 
estão abertas as inscri-
ções para as escolinhas 
de massificação espor-
tiva. Os interessados 
devem procurar a se-
cretaria do Ginásio de 
Esportes “Alberto Botti-
no”, das 8h às 11h e das 
13h30 às 17h. 

Podem participar 
crianças a partir de seis 
anos. No momento da 
inscrição, os pais ou 
responsáveis devem 
levar os documentos 
pessoais, inclusive dos 
filhos, como CPF, RG, 
R.E, comprovante de re-
sidência e duas fotos 3 
x 4.

Os estudantes pode-
rão optar por frequen-
tar os treinos de fute-
bol, futsal, basquete, 
vôlei, vôlei adaptado, 
atletismo, kung-fu, ta-

ekwondo, karate. Muay 
thai ou judô. “Os inte-
ressados devem procu-
rar a secretaria do Giná-
sio de Esportes o mais 
rápido possível. Infor-
mo que existem vagas 
remanescentes para na-
tação e hidroginástica 
que atendem a fila de 
espera”, afirma o presi-
dente da FAE, Fábio Bor-
tolossi.

Todas as modalidades 
terão espaço para o es-
porte feminino ou mas-
culino - as turmas serão 
montadas de acordo 
com a demanda. Além 
das crianças, as aulas 
de kung-fu, taekwondo, 
karate ou judô atende-
rão também os adultos 
a partir de 18 anos. 

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato da FAE é (16) 3202-
0587.



sábado, 09 dE FEVEREIRo dE 2019 11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003809-25.2016.8.26.0291

Classe: Assunto: Procedimento Comum - Esbulho / Turbação / Ameaça

Requerente: Cem Empreendimentos Imobiliarios Eireli

Requerido: Carlos Augusto Greggio dos Anjos

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003809-25.2016.8.26.0291 - 2016/001776

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) CARLOS AUGUSTO GREGGIO DOS ANJOS, Brasileiro, Solteiro, RG
445675196, CPF 388.914.108-02, com endereço à Rua Professor Valdir Pedro Morano, 128,
Jardim Bela Vista, CEP 14883-260, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Cem Empreendimentos Imobiliarios Eireli, alegando em
síntese: Que o Requerido adquiriu, através do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra celebrado em 27.11.2009, o bem imóvel identificado como lote 221, da quadra 11, do
loteamento denominado Jardim Morada Nova, Jaboticabal/SP, pelo preço de R$ 28.650,00 (vinte
e oito mil e seiscentos e cinquenta reais), a ser pago com entrada de R$ 1.800,00, em uma
prestação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), vencendo-se em 04.12.2009 e duas prestações
no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), vencendo-se em 10.01.2010 e 10.02.2010, a
titulo de sinal e princípio de pagamento (Arras); e o saldo remanescente em 150 parcelas mensais
e consecutivas no valor de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), cada, com primeiro
vencimento em 10.03.2010, e as demais para o mesmo dia dos meses subsequentes, parcelas estas
sujeitas ao reajuste contratualmente previsto. Ocorre que o Requerido não cumpriu com o
pactuado, encontrando-se inadimplente perante a Requerente em relação aos meses de
setembro/2012 até a presente data, resultando, desta forma, em um débito reajustado até o mês de
agosto/2016, de R$ 25.341,87. 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 dias, 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 25 de janeiro de 2019.

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

P
ar

a 
co

nf
er

ir 
o 

or
ig

in
al

, a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//e
sa

j.t
js

p.
ju

s.
br

/p
as

ta
di

gi
ta

l/p
g/

ab
rir

C
on

fe
re

nc
ia

D
oc

um
en

to
.d

o,
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 1
00

38
09

-2
5.

20
16

.8
.2

6.
02

91
 e

 c
ód

ig
o 

23
87

E
D

A
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 C

A
R

LO
S

 E
D

U
A

R
D

O
 M

O
N

T
E

S
 N

E
T

T
O

, l
ib

er
ad

o 
no

s 
au

to
s 

em
 2

9/
01

/2
01

9 
às

 0
9:

20
 .

fls. 178

               Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal 
 

                 CNPJ: 57.717.282/0001-60               e-mail: sindfun@terra.com.br 
 

 

               Fone/Fax: (16) 3202-5355 / 3202-4583 
 
 

                 Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991 
           _________________________________________________________________________________________________ 

 
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 13 de Fevereiro de 2.019, 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 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  DA PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES    DAS CLÁUSULAS SOCIAIS E ECONÔMICAS  PARA O 
DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2.019/2.020. 
 
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, 05 de  Fevereiro de 2.019. 
 

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

 
 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Maquiagem para eventos 
nas noites de verão

A noite pede mais 
brilho e glamour, ma-
quiagens com cores 
mais fortes e marcan-
tes,  mas isso faz com 
que o cuidado com os 
acessórios e o vesti-
do seja redobrado.

Aquela sensação 
de que em festas no-
turnas pode tudo 
na escolha do look, 
pode deixar algumas 
mulheres um pouco 
confusas na hora de 
combinar a maquia-
gem, o vestido e os 
assessórios.

Se você escolheu 
assessórios grandes, 
com muito brilho e 
chamativos opte por 
uma maquiagem para 
festa de casamen-
to mais simples. Da 
mesma maneira se o 
seu vestido tem mui-
to brilho ou é de al-
guma forma muito 
marcante, mantenha 
uma maquiagem su-
til.

Como combinar a 
make e o vestido?

A maquiagem, de 

maneira alguma, 
deve ser da mesma 
cor que o vestido, 
isso vale tanto para 
uma festa noturna 
como para um evento 
durante o dia.

Se você está em dú-
vida em relação à cor 
da maquiagem, opte 
por tons que podem 
ser usados com qual-
quer cor de vestido 
como tons de cinza 
e preto, o dourado, 
marrom e até mesmo 
o azul marinho.

Também é possí-
vel uma maquiagem 

 
 

 
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

 
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

 
EDITAL 

 
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados, por este Edital, todos os 
eleitores filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, neste 
município, para a Convenção Municipal que será realizada no dia 24/02/2019, com 
início às 9:00 horas e encerramento às 12:00 horas, na Câmara Municipal de 
Jaboticabal, situada à Rua Barão do Rio Branco, 765 – CEP – 14870-330, nesta 
cidade, com a seguinte: 
 
ORDEM DO DIA 
 
a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será constituído 
de 21 (vinte e um) membros e de 7 (sete) suplentes; 
 
b) Eleição, por voto direto e secreto, de 2 (dois) Delegados e igual número de 
suplentes à Convenção Estadual; 
 
c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído de 5 (cinco) membros 
efetivos e igual número de suplentes. 
 
Na mesma data, serão eleitos, pôr voto direto e secreto, a Comissão Executiva 
Municipal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, 
em reunião do Diretório Municipal eleito, convocada por este edital para às 13:00 
horas, sendo o início do credenciamento dos suplentes às 12:30 horas, no mesmo 
local. 
 
Informamos que no dia 12/02/2019, das 8h às 11h e das 13h às 17h, a comissão 
Executiva manterá plantão, na Rua São João, nº 1066, Bairro Aparecida - CEP 
14.882-010, nesta cidade, para protocolar o requerimento para registro de chapas 
completas, obedecendo ao art. 25, § 7°, do Estatuto do PSDB. 
 
 
 
Jaboticabal, 6 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 

____________________________________ 
Samuel Cesar Scarpin da Cunha 

Presidente da Comissão Executiva Municipal 

mais minimalista 
com tons de rosé e 
um pouco de brilho 
para ser usada com 
vestidos muito mar-
cantes.

O maior componen-
te neste momento 
de luxuosa produção 
será sempre o bom 
senso.

Make up/ hair: Cici-
nho

Modelo: Jéssica 
Tomé Marafão

Look: DonnaRô
Foto: Paullino
Agradecimento: Ni-

nho Cultural
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Prefeitura de Jaboticabal e Hospital São Marcos 
fecham parceria que beneficiará o CAPS

O prefeito José Carlos 
Hori assinou esta sema-
na um termo de coope-
ração técnica entre Pre-
feitura de Jaboticabal 
e Hospital São Marcos 

que encaminhará médi-
cos do curso de especia-
lização em psiquiatria 
para estágio no Centro 
de Atenção Psicossocial 
– CAPS, do município.

Prefeitura de Jaboticabal realiza ação de 
limpeza e organização em Luzitânia

Hori incentiva empresário nos últimos detalhes para reativar a 
pedreira Dr. Fontes; serão gerados 40 novos empregos

Começou na manhã 
da quarta-feira (6) uma 
ação de limpeza e orga-
nização no distrito de 
Luzitânia. As melhorias 
envolvem organiza-
ção da escola e unida-
de de saúde, operação 
tapa-buraco, pintura de 
guias e sarjetas, lim-
peza de bocas de lobo 
e pintura e limpeza do 
cemitério.

O prefeito José Carlos 
Hori esteve no distrito 
e reforça a importân-
cia da ação realizada. 
“Realizamos uma força-
tarefa no distrito, dan-
do toda atenção que a 
população de Luzitâ-
nia merece. Aproveitei 
a visita para verificar 
alguns pontos que pre-
cisam ser melhorados. 
Em breve, vamos insta-
lar os braços de luz nos 
postes da última rua do 

conjunto habitacional”, 
informa Hori.

Pedreira de Dr. Fontes 
– 

A empresa interes-
sada na reativação da 
pedreira de Dr. Fontes 
trabalha nos últimos 
detalhes burocráticos 
para iniciar as suas ati-
vidades no município. 
A expectativa é que o 
empreendimento crie 
40 empregos diretos.

“A empresa trabalha 
para entregar os últi-
mos documentos ne-
cessários. A reativação 
da pedreira será muito 
importante para Jabo-
ticabal e, em especial, 
para Luzitânia. Pela pro-
ximidade, espero que 
parte das vagas criadas 
sejam oferecidas aos 
moradores do distrito e 
de Jaboticabal”, finaliza 
Hori.

“Gostaria de agrade-
cer a direção do hos-
pital, em nome do Dr. 
Alberto José Beltrame 
Nogueira e do Luiz An-
tonio Garcia Junior, 

pela parceria e profis-
sionalismo de sempre. 
Essa dobradinha vem 
para nos ajudar e for-
talece ainda mais nosso 
CAPS”, comenta o pre-

feito Hori.
O estágio inclui a par-

ticipação dos profis-
sionais em atividades 
programáticas, como 
consultas, participação 

em grupos terapêuti-
cos, reuniões de equi-
pe e demais atividades 
que estejam na grade 
de funcionamento do 
local.

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

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA

VENDO PIANO M. SCHWARTZMANN
Anos 1960, em 

excelente estado de 
conservação. Banque-
ta legítima. Piano con-
feccionado com a me-
lhor madeira. Ele está 
novinho, com sua fla-
nela original também. 
Ótima sonoridade!

Preço: 3.000 - pode 
ser parcelado em duas 
vezes.

Elaine (16) 99709-
3148 (WhatsApp).


