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Saúde conscientiza população e pede para 
liberar a vaga em caso de imprevistos

30% faltam às 
consultas sem avisar 

em Jaboticabal

Jaboticabal 
conquista 5º 

lugar no JORI 2017
Equipe cravou 67 pontos

Medalhista 
paralímpico 

realiza 
seminário 

para 
crianças e 

jovens
Um dos maiores nomes do 

judô nacional, Antônio Tenório 
passou técnicas e contou um 

pouco de sua história

Departamento de Vigia Patrimonial passa a funcionar no 
Terminal Rodoviário aos frequentadores do local

Mudança proporciona mais espaço aos profi ssionais e segurança aos frequentadores do local
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Hori recebe 
Deputado 

Vaz de 
Lima neste 
sábado (30)

Bate-papo ajudará o 
parlamentar a entender 
as novas necessidades 

do município

MAL 
SILENCIOSO: 

Palestra 
alerta para 
a prevenção 
do câncer 

ginecológico

Blitz 
educativa 

movimenta 
Semana do 

Trânsito 

Inscrições podem ser 
feitas na Central do 
Empreendedor, no 

Paço Municipal

Com 
programação 

extensa, 
Semana do 

Empreendedor 
acontece de 3 a 

6 de outubro
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e o meu criado sarará! 
Essa foi à fé do centu-
rião de Cafarnaum. Pode-
mos e devemos aprender 
muito coisa com esse ho-
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Senac Jaboticabal oferta vagas gratuitas

Com ações educa-
cionais que direcio-
nam o desenvolvi-
mento completo do 
aluno para o mundo 
profissional, o Se-
nac Jaboticabal está 
com inscrições aber-
tas para cursos ofer-
tados pelo programa 
Aprendizagem. As 
aulas iniciam em 9 de 
outubro.

As opções são para 
turmas de Serviços 
Administrativos, Ser-
viços de Supermer-
cados e Serviços de 
Vendas.

No programa, a car-
ga horária é de 1.560 
horas. O Senac ofe-
rece a parte teórica 
(480 horas) gratuita 
tanto para o aluno 

quanto para a em-
presa do segmento 
de comércio de bens, 
serviços e turismo. 
As outras 1080 horas 
são cumpridas com o 
trabalho nas empre-
sas contratantes dos 
aprendizes.

Os jovens são con-
tratados e matricula-
dos pelas empresas 
nas quais desenvol-
verão a parte prática 
do programa. A com-
panhia que participa 
do programa, além 
de cumprir com o seu 
papel de contratante 
do aprendiz na Le-
gislação da Aprendi-
zagem 10.097/00, é 
convidada a compar-
tilhar experiências e 
também fazer parte 

do processo de trans-
formação do jovem.

“O Senac prepara o 
aluno para o mundo 
do trabalho com foco 
total na autonomia. 
A instituição também 
tem como compro-
misso oferecer pos-
sibilidades de acesso 
aos nossos cursos”, 
ressalta Wellington 
Argolo, gerente do 
Senac Jaboticabal.

Antes de efetuar a 
inscrição, é necessá-
rio conferir os pré-re-
quisitos de cada cur-
so pelo portal Senac 
www.sp.senac.br/ja-
boticabal ou buscar 
informações pessoal-
mente na unidade.

Serviço:
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 

de Maio, 831 – Centro
Informações: www.

sp.senac.br/jabotica-
balComTexto Comu-
nicação Corporativa

Ingrid Ribeiro – in-
grid@ctexto.com.br 

Thaís Campos – 
thaiscampos@ctexto.
com.br

Tel.: (16) 3964-
7000/ 99766-2825

www.ctexto.com.br 

Oportunidades abrangem cursos do programa 
Aprendizagem; aulas têm início em outubro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº - Jaboticabal-SP - CEP 14870-901
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: 1003976-42.2016.8.26.0291 Controle n. 2016/002387.
Classe - Assunto Procedimento Comum - Cheque
Requerente: Erasmo Bernardes de Oliveira
Pessoa(s) a ser(em)
citada(s): AFONSO CESAR DE CASTRO MARTINS, Brasileiro, Casado, Corretor

de Imóveis, RG 7488355, CPF 020.176.668-07, Rua Triunfo, 589, APTO
44, Santa Cruz do Jose Jacques, CEP 14020-670, Ribeirão Preto - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carmen Silvia Alves

Vistos.

1. Cite-se o(a) requerido(a) AFONSO CESAR DE CASTRO MARTINS por

EDITAL com prazo de 20(vinte) dias, observando os termos dos artigos 257 a 258 do

Código de Processo Civil.

2. Expeça-se EDITAL, afixando cópia na sede deste Juízo no local de

praxe, certificando a serventia.

3. O prazo de contestação inicia-se do término do prazo estipulado nos

termos do art. 231, IV, do CPC.

4. Decorrido o prazo da contestação, sem apresentação de resposta pela

requerida, oficie-se a OAB local solicitando nomeação de profissional para atuar como

Curador Especial da ré (art. 72º, II. CPC), e na sequência, dê-se-lhe vista dos autos para

apresentação de defesa.

Intime.

Jaboticabal, 05 de setembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Sindicato do Comércio Varejista Jaboticabal

MINUTA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 

Sindicato do Comércio Varejista de Jaboticabal-SP, com base nos municípios de 
Jaboticabal, Taiuva, Taiaçú, Pirangi, Cândido Rodrigues e Vista Alegre do Alto, sito 
na Rua São Sebastião - 249 - Centro - Jaboticabal-SP, CNPJ nº 45.336.088/0001-55.

 
Em conformidade com o disposto no Estatuto e no Regulamento Eleitoral, o Pre-

sidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jaboticabal, Sr. Edson Gaglianone, 
convoca todos os associados quites com suas contribuições, a participarem da As-
sembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30 de Novembro de 2017, 
às 09:00 hs, na sede do Sindicato na Rua São Sebastião nº 249, para a eleição dos 
membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho Fiscal e Delegados junto ao 
Conselho de Representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo, para o mandato de 24 de Janeiro de 2018 a 23 de Janeiro 
de 2022. O prazo para registro de chapas será de 05 (cinco) dias contados da data 
de publicação deste Edital, e deverá ocorrer na Secretaria do Sindicato das 09:00 hs 
às 16:00 hs. Havendo recusa do registro da chapa ou do candidato, caberá recurso 
para a Diretoria sem efeito suspensivo no prazo de 10 (dez) dias. Fica determinado 
o dia 30 de Novembro de 2017, 02 (duas) horas após a primeira convocação, para 
a segunda convocação, caso não tenha atingido o “quorum” na primeira, bem como 
novo escrutínio no dia 15 de Dezembro de 2017, em caso de empate entre as chapas 
votadas. No caso de chapa única fi cam dispensadas todas as formalidades nos termos 
do artigo 5º do Regulamento Eleitoral, ocorrendo o pleito por aclamação na data e 
horário indicados.

 
Jaboticabal, 28 de Setembro de 2017
 

EDSON GAGLIANONE - PRESIDENTE

Endereço: R. São Sebastião, 249 - Centro, Jaboticabal - SP, 14870-720
Telefone: (16) 3202-0044
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Microbacias II: emancipando o produtor rural

O cotidiano de traba-
lho de 262 organizações 
rurais paulistas foi trans-
formado pela Secretaria 
de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São 
Paulo com o Projeto de De-
senvolvimento Rural Sus-
tentável – Microbacias II 
– Acesso ao Mercado. Uma 
iniciativa que garante não 
apenas mais competitivi-
dade às associações, coo-
perativas e comunidades 
tradicionais, mas também 
qualidade de vida, melho-
res condições de trabalho 
e sorrisos mais largos nos 
rostos de quem dedica 
seus dias a produzir ali-
mentos.

Ficaram apenas na me-
mória, para servir de bons 
causos em prosas, os dias 
em que homens e mulhe-
res dessas entidades pre-
cisavam carregar pesadas 
caixas do caminhão ao 
barracão de processamen-
to -  muitas vezes peque-

de 789,21km, com valor 
total das obras de cerca 
de R$ 25 milhões. Novos 
convênios foram assina-
dos para benefi ciar 46 mu-
nicípios, totalizando mais 
de 396,3km, com valor to-
tal das obras de quase R$ 
26 milhões. A produção 
da agricultura familiar, 
agora, chega mais rápido 
e com mais segurança e 
qualidade até o consumi-
dor. Além disso, serviços 
públicos como veículos 
escolares, ambulâncias, 
viatura policial e ônibus 
passaram a estar presen-
tes, com mais frequência, 
na área rural.

Os recursos foram ain-
da mais além e chegaram 
às cidades, nas Casas 
da Agricultura, com um 
nome que já diz tudo: é a 
casa do produtor. 73 delas 
foram totalmente refor-
madas, desde a revisão de 
instalações elétrica e hi-
dráulica, telhados, pintu-
ra, sanitários e, principal-
mente, adequações para 
atender às exigências de 
acessibilidade. Para isso, 
foram investidos mais de 
R$ 11 milhões de reais.

Foram adquiridos mó-
veis de escritório; apare-
lhos audiovisuais; GPS, 
notebooks, desktops, en-
tre outros itens indispen-
sáveis para uma extensão 
rural efetiva e de qualida-
de. Além disso, 485 no-

no demais para a entrada 
do veículo. Não faz mais 
parte da rotina deles a 
preocupação sobre o lo-
cal de armazenamento de 
sua rica produção, como 
transportá-la até o mer-
cado consumidor e qual 
o caminho para alcançar 
preços mais justos para 
seus produtos.

O Microbacias II forma 
um forte elo entre a pro-
dução e a comercializa-
ção, é a ponte para o su-
cesso de vendas dessas 
entidades. Oferece condi-
ções para que produtores 
assumam todas as fases 
de seu trabalho, excluindo 
atravessadores, garantin-
do um acesso ao mercado 
com um produto de quali-
dade, com profi ssionalis-
mo, bem embalado, com 
sanidade e valorizado em 
seu preço – aumentando 
a renda e a qualidade de 
vida das pessoas.

Ultrapassou os limites 
das entidades e incluiu 
também a recuperação das 
estradas rurais utilizadas 
por elas para escoar seus 
produtos. Então também 
já não faz mais parte da 
realidade deles trabalhar 
driblando os atolamentos 
causados pela chuva, pre-
ocupados com a entrega 
ou não de seus produtos.

Foram benefi ciados, de 
2011 a 2017, 57 municí-
pios, com a recuperação 

vos veículos passaram a 
integrar e renovar a frota. 
Também foram realizadas 
1.836 atividades de capa-
citação para servidores 
e produtores, atingindo 
72.625 pessoas nas mais 
diversas cadeias produti-
vas.

É uma transformação 
profunda que moderniza 
processos e agiliza o tra-
balho diário de pessoas 
como João Humberto, da 
Associação dos Produto-
res Rurais do Sítio Lamba-
ri de Casa Branca, benefi -
ciada com packing house 
para olerícolas. Filho de 
produtor que ainda mora 
na propriedade e pai de 
duas fi lhas criadas com o 
dinheiro que vem da ter-
ra, lembra que “já aramos 
muita terra aqui usando 
burro, começamos lá de 
baixo, com a enxada na 
mão. Hoje está diferente. 
Tudo que facilita nosso 
trabalho é bom”.

Enquanto sua esposa 
descasca espigas e lava 
as caixas de armazena-
mento, João comemora a 
diminuição no número de 
acidentes trazida pelo pa-
cking house – que permite 
a entrada do trator e o re-
serva uma saída em linha 
reta de dentro do local. 
Com isso, não há mais a 
necessidade de manobras 
que antes podiam resultar 
em batidas no caminhão 

SOMENTE UMA?

Somente uma palavra, 
e o meu criado sarará! 
Essa foi à fé do centu-
rião de Cafarnaum. Pode-
mos e devemos aprender 
muito coisa com esse ho-

dele, se o seu criado iria 
lhe agradecer ou não, 
mas o que ele fez, foi 
mostrar o seu amor, não 
só com palavras, mas 
com atitude e de todo o 
seu coração. Quando o 
Senhor Jesus disse: Eu 
irei lhe dar saúde. Ele dis-
se: Senhor, não sou digno 
de que entres debaixo do 
meu telhado, mas dize 
somente uma palavra, e o 
meu criado sarará! Jesus 
fi cou maravilhado! E dis-
se: Vai, o teu criado está 
curado. O homem creu! 
Quando chegou à sua 
casa, encontrou o cria-
do livre da enfermidade. 

mem. 
Ele tinha um criado 

que estava muito doente 
e não era apenas um cria-
do, era como um mem-
bro da família. O centu-
rião tinha um coração 
cheio de amor para com 
o próximo. Ele era humil-
de e piedoso, fez ques-
tão de ir até o Senhor 
Jesus, e rogar pela vida 
do seu criado. Quantos 
que não poderiam seguir 
esse exemplo? Ao invés 
de fi carem julgando ou 
desejando mal. O centu-
rião não fi cou preocupa-
do com o que as pesso-
as iriam pensar ou falar 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Quando você confi a no 
Senhor, o medo, a triste-
za, a angústia, a solidão 
e o desânimo vão embo-
ra da sua vida. Você pas-
sa a viver mais confi ante 
no Senhor, e a cada dia a 
sua fé aumenta cada vez 
mais, ao ponto que você 
determina uma benção 
em nome de Jesus. Ela 
acontece imediatamen-
te, num piscar de olhos. 
Vale a pena você ser uma 
pessoa determinada. 

Muitos têm fracassado 
porque não obedecem 
quando o Senhor diz: 
Esforça-te e tenha bom 
ânimo. Alguns pensam 

UMA SUGESTÃO DE FELICIDADE

A vida de todos cami-
nha pelas encarnações. 
São dias de felicidade. 
Horas de dores, ansieda-
des perdidas, tudo dentro 
de um proclama que está 
constituído para passar-
mos nossas provas e ex-
piações predestinadas na 
natureza, dentro da EVO-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

que leva a produção para 
venda.

O Microbacias II eli-
mina grandes preocupa-
ções, e gargalos, como 
na cadeia produtiva de 
grãos, exemplifi cada pela 
Associação dos Produto-
res Rurais de Lourdes. O 
presidente Franklin da 
Silva Neto agora fala com 
alegria que “todo produ-
tor de grãos do municí-
pio de Lourdes tinha um 
sonho que parecia ina-
cessível a curto prazo. 
A construção de um silo 
graneleiro para armaze-
namento parecia ser uma 
coisa distante. Mas o Mi-
crobacias II provou que, 
com empenho, dedicação 
e, principalmente, vonta-
de, é possível realizar o 
sonho”. Com o armaze-
namento dos grãos, a en-
tidade obteve preço me-
lhor de comercialização 
e conseguiu construir o 
próprio escritório.

O Projeto trouxe uma 
nova realidade para essas 
organizações rurais, que 
agora necessitam buscar 
fornecedores, identifi car 
clientes e enfrentar as ad-
versidades que o merca-
do apresenta. Inclusive a 
meu ver a gestão deve ser 
o foco do próximo Micro-
bacias, o III. No Microba-
cias I “arrumamos” a casa 
ao equilibrar preservação 
ambiental e produção 

agropecuária, provando 
que os dois podem e de-
vem conviver em perfeita 
harmonia.

Com o Microbacias II, 
o pequeno produtor e o 
agricultor familiar pu-
deram sem receio algum 
abrir as portas de sua casa 
para os visitantes mais es-
perados, os compradores, 
mostrando que sabem o 
que estão fazendo, dei-
xando de lado de uma vez 
por todas a ideia de que 
são amadores, espantan-
do o clichê de “café com 
leite”, o governador Alck-
min é um entusiasta deste 
projeto.

Então agora é hora de 
focar em ajudar nosso 
amigo do campo na gestão 
desse trabalho. Eliminar 
mais gargalos, capacitar 
o produtor rural, trans-
formá-lo em empresário, 
empreendedor, alguém 
que segura as rédeas do 
próprio trabalho. Orgu-
lhosamente caipira sim, 
mas em momento algum 
ingênuo, fácil de ser ludi-
briado ou ultrapassado.

Celebramos o sucesso 
do Microbacias II tendo a 
certeza de que toda vez 
que há uma mão estendi-
da, e ela é fi rme e limpa, 
há reciprocidade. Em solo 
fértil e disposto a produ-
zir basta lançar a semente 
que o resultado é garanti-
do.

que só pedir e fi car deita-
do esperando acontecer. 
Não querem fazer nada 
para receber a benção, 
preferem ficar chorando 
ao invés de lutar. O cen-
turião foi até o Senhor, 
determinado que volta-
ria para casa com a ben-
ção, e assim aconteceu. 
O que você fará para re-
ceber a sua benção e a 
da sua família? Você vai 
tomar uma posição ou 
vai ficar se lamentado? 
Chega de reclamar da 
vida, e de murmurar dos 
problemas, venha para 
a Casa do Senhor (Igre-
ja), tem tantas bênçãos 

que Ele quer lhe dar. 
Você não precisa ofere-
cer nada para o Senhor, 
nem fazer votos. Ele 
já preparou tudo para 
você, agora é só você 
fazer como o centurião 
e dizer: Eis me aqui Se-
nhor, faça de mim aqui-
lo que te agrada (Leia. 
Mateus 8:5). Esta é a mi-
nha oração. Ouça o nos-
so programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h3 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook ca-
tedral_dopovodedeus@
hotmail.com                 

LUÇÃO.
O TEMPO MARCA
No relógio das existên-

cias. No andar e no rea-
lizar, temos pela frente 
deslizes, fraquezas, mu-
danças, tudo acontece, 
para que possamos resol-
ver nossos problemas e 
questões que aparecem. 
Muitas vezes não temos a 
noção do tempo que mar-
ca. São vividas na eterni-
dade, fatores adversos, 
aparecem no decorrer da 
caminhada, rumo a um 
fi m que só tem começo, 
mas que muda de percur-
so, de acordo com as pro-
vas e expiações, implan-
tadas na vida do espírito 

encarnado.
CONHECEREIS A VERDA-

DE E ELA VOS LIBERTARÁ
Vamos amar o próximo, 

como a nos mesmos.
É uma convivência fra-

terna, trabalhando pela 
instalação e manutenção 
da harmonia entre todos. 
São atitudes fraternas. A 
procura do conhecimento, 
do estudo e da formação 
integral, eleva o nível de 
evolução. 

A felicidade é a alegria 
em gotas. É o AMOR que 
nasce como semente. Va-
mos nos livrar da ignorân-
cia. Sejamos fortes como 
seareiros da BOA NOVA.

TUDO NA NOVA VIDA 
MUDA 

Lado a lado, ombro a 
ombro, viveremos para al-
cançarmos a vitória, abra-
çando os bons costumes, 
a boa causa, e assim rece-
beremos de volta aquilo 
que queremos, que plan-
tamos nos modos de agir e 
pensar. É uma nova etapa, 
novos ideais. Muitas ativi-
dades mudam. Nos prin-
cípios são conquistados 
com esforço, dedicação, 
renuncias e na aplicação 
dos ensinos aprendidos 
na escola, que é o plane-
ta TERRA. São séculos de 
vidas, encarnadas, muitas 
famílias se formaram no 

tempo que passou e que 
fi caram gravadas no livro 
da natureza infi nita de 
DEUS.

VIVER POR VIVER, NADA 
ACONTECE

É preciso muita respon-
sabilidade, obrigações, 
para serem cumpridas.
Disciplina e entendimento 
e a falta de interesse traz 
sérias conseqüências, acu-
mulando dívidas dentro 
do processo de evolução.

As dores e os sofrimen-
tos são conseqüências na-
turais do desequilíbrio e 
contrastes do psiquismo, 
onde muitos fatores são 

necessários para desper-
tar o desejo de melhorar e 
criar condições de se cres-
cer espiritualmente.

DUAS RAZÕES 
A DOR, portanto, é sen-

sível e acusável na essên-
cia do espírito, sob duas 
razões de grande impor-
tância, quando se está 
processando a gestação 
do ser humano, ou então 
quando nós não fi camos 
sintonizados, assim des-
via-se da rota exata de sua 
ascensão espiritual.  A dor 
é uma dádiva que recebe-
mos de DEUS para a EVO-
LUÇÃO DO ESPÍRITO.

Senac Jaboticabal oferta vagas gratuitas

do processo de trans-

“O Senac prepara o 
aluno para o mundo 
do trabalho com foco 
total na autonomia. 
A instituição também 
tem como compro-
misso oferecer pos-
sibilidades de acesso 
aos nossos cursos”, 
ressalta Wellington 
Argolo, gerente do 

Antes de efetuar a 
inscrição, é necessá-
rio conferir os pré-re-
quisitos de cada cur-
so pelo portal Senac 
www.sp.senac.br/ja-
boticabal ou buscar 
informações pessoal-

Endereço: Rua 24 
de Maio, 831 – Centro

Informações: www.
sp.senac.br/jabotica-
balComTexto Comu-

Ingrid Ribeiro – in-

Thaís Campos – 
thaiscampos@ctexto.

Tel.: (16) 3964-

www.ctexto.com.br 

 PROFESSOR BENÊ

A IDOLATRIA DO DINHEIRO

Não se pode amar, 
quando se torna escra-
vo do dinheiro. A cobi-
ça da moeda escraviza 
e transforma o “pseudo 
sujeito” em ladrão. A 
avidez do dinheiro é a 
raiz de todos os males 
desde o charlatão, que 
não merece perdão. O 
dinheiro constrói mui-
tas curvas e desvios, 
caminhos da traição. 
O dinheiro enfraquece, 

A ARTE DE VIVER - SEJA SEU FÃ

Às vezes pergun-
to a algumas pessoas 
quem elas mais admi-
ram. Normalmente as 
respostas são nomes 
de pessoas famosas. 
Cantores, jogadores, 
atores, pessoas que 
estão em evidência na 
TV, na Internet.

Eu tenho meus ído-
los e você também 
deve ter os seus, não 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

há  mal nenhum  nis-
so. Ser fã de alguém é 
reconhecer  suas qua-
lidades, se emocionar 
com ele, vibrar, torcer. 
Quem são seus ídolos? 
De quem você é fã?

O que me chama a 
atenção, no entanto, 
é que nunca ouvi al-
guém me responder: 
-“Meu maior ídolo sou 
eu, sou o maior fã de 
mim.”

Você já pensou nis-
so? A pessoa que você 
mais deve admirar é 
você mesmo. Você tor-
ce, vibra, se emociona, 
se alegra com tanta 
gente, e com você? 

Eu tenho certeza que 
você já fez tantas coi-
sas boas na vida,  já 

venceu vários obstá-
culos. Você já superou 
limites, esteve presen-
te ao lado de amigos 
que precisavam de 
ajuda,  já criou e edu-
cou seus filhos, apren-
deu muitas coisas no-
vas. E quantas vezes 
você se admirou ou se 
elogiou por isso?

Admire os outros  
mas admire-se em pri-
meiro lugar. Seja seu 
maior fã. Você  faz tan-
tas coisas boas e im-
portantes quanto qual-
quer outra pessoa. 

Sempre que você 
vencer uma dificulda-
de, ajudar alguém, fi-
zer alguma coisa que 
te deixa feliz, vá  em 
frente a um espelho, 

olhe no fundo dos 
seus olhos e sinta a 
maior admiração por 
você. Diga para você 
mesmo que você é seu 
fã, que você é um ven-
cedor. 

Antes de esperar um 
elogio, um agradeci-
mento ou um reconhe-
cimento de alguém, 
faça isso você mesmo.  
Você deve ser a pri-
meira pessoa a se va-
lorizar.

Eu espero que você 
já tenha feito isso. Se 
você ainda não fez, 
pode fazer hoje.

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

adoece e pode levar a 
falsos projetos de fe-
licidade. Judas traiu a 
amizade com o Mestre 
e afundou-se nas tre-
vas. É interessante que 
falso patriotismo de-
teriora o amor huma-
no. Até na vida religio-
sa encontramos falsos 
profetas construtores 
ou melhor, desviadores 
de ingênuos “crentes” 
portadores da bandei-
ra falsidade. Escolher 
o caminho do dinhei-
ro é escorregar para o 
abismo das trevas. O 
dinheiro oferece bem 
estar quando se pensa 
em lucro. São três de-
graus perigosos: rique-
za, vaidade e orgulho. 
São três os degraus que 
nos levam à vida corre-
ta: justiça. fraternidade 
e amar ao próximo.
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Câmara de Jaboticabal vota onze projetos na segunda-
feira (02/10)

Jaboticabal terá o! cinas de danças urbanas e história em quadrinhos

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal votam na 
próxima segunda-feira 
(02/10), em sessão or-
dinária, o Projeto de Lei 
nº 57/2017, que trata 
das Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para o 
exercício fi nanceiro de 
2018. A previsão é de 
que Jaboticabal tenha 
uma receita total de R$ 
328 milhões de reais. A 
matéria será exclusiva 
na Ordem do Dia da ses-
são ordinária conforme 
manda o Regimento In-
terno da Casa (Art. 222). 
A sessão começa às 20 
horas com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara.

Na sequência, dez 
projetos serão aprecia-
dos em sessão extraor-
dinária já convocada 
na sexta-feira (29/09), 
com previsão para ou-
tra extraordinária, caso 
necessário.

ACESSO À INFOR-
MAÇÃO – Para regu-
lamentar o acesso à 
informação na Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal, os vereadores 
apreciarão o Projeto de 
Resolução nº 02/2017, 
de autoria da Mesa Di-
retora. A matéria defi ne 
procedimentos a serem 
observados pelo Legis-
lativo jaboticabalense 
a fi m de assegurar o di-
reito de acesso a infor-
mações, proporcionado 
mediante procedimen-
tos objetivos e ágeis, 
de forma transparente, 
clara e de fácil acesso.

OUVIDORIA – Os par-
lamentares também vo-
tarão o Projeto de Re-
solução nº 03/2017, de 
autoria da Mesa Direto-
ra, que cria a Ouvidoria 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal. O canal 
servirá como meio de 
interlocução com a so-
ciedade e poderá ser uti-
lizado pela população 
para solicitações, pedi-
dos de informações, re-
clamações, sugestões, 
críticas, elogios e quais 
outros encaminhamen-

A Ofi cina de Narra-
ção Oral e Performance 
já está a pleno vapor, 
agora mais duas acon-
tecem no início do mês 
de outubro.

Ofi cina de História 
em Quadrinhos (HQ) - 
A primeira delas acon-
tece nos dias 3, 5 e 10 
de outubro, das 14h às 
17, no CRAS 2, localiza-
do no CDHU e é sobre 
Desenho/Histórias em 
Quadrinho.

Essa ofi cina tem o ob-
jetivo de levar o aluno 
ao universo criativo das 
Histórias em Quadri-
nhos (HQ’s), em quatro 
aulas que totalizam 8 
horas, nas quais serão 
trabalhadas análises 
de quadrinhos famo-
sos, além de exercícios 
práticos que abordam 
as principais etapas da 
produção de uma his-
tória. Com isso, será 
trabalhada a narrativa 

tos da sociedade, des-
de que relacionados à 
Câmara Municipal. De 
acordo com a matéria, 
a Câmara deverá garan-
tir o acesso do cidadão 
à Ouvidoria por meio 
da página eletrônica da 
Câmara, com registro 
imediato de manifesta-
ções por chat; e-mail; 
Whatsapp; Facebook; 
telefone; serviço de 
atendimento pessoal; 
recebimento de mani-
festações por meio de 
correspondência ou ou-
tro meio identifi cado 
para esse fi m.

DIREITOS DA PES-
SOA COM DEFICIÊN-
CIA – Com a proposta 
de discutir temáticas e 
políticas públicas vol-
tadas às pessoas com 
defi ciência, os vereado-
res votarão o Projeto de 
Resolução nº 05/2017, 
de autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes 
(PSC), que cria a Co-
missão Permanente de 
Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Defi ciência. 
Entre as competências 
da comissão, caso apro-
vada, está a de estudar 

visual, que é uma for-
ma criativa de comu-
nicação que permite a 
expressão subjetiva de 
mundo, pelo sujeito 
que cria.

A coordenação da 
ofi cina será feita por 

Uma importante parceria fi rmada entre a Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura e a Poiesis Organização Social de Cultura - 

Programa Ofi cinas Culturais da Secretaria de Estado da Cultura do Governo de São Paulo, traz para Jaboticabal ofi cinais culturais totalmente 

gratuitas

assuntos temáticos ou 
áreas de atividades, po-
dendo promover con-
ferências, exposições, 
palestras ou seminá-
rios, solicitar audiên-
cia ou colaboração de 
órgãos ou entidades da 
administração públi-
ca direta, indireta e da 
sociedade civil; emitir 
pareceres sobre todas 
as matérias pertinentes 
à Pessoa Portadora de 
necessidades Especiais; 
e promover e divulgar 
estudos sobre “Defesa 
dos Direitos da Pessoa 
com Defi ciência”.

HOMENAGEM – Proje-
to de Decreto Legislati-
vo nº 18/2017, de au-
toria do vereador Luís 
Carlos Fernandes, que 
outorga o Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
ao Padre Bruno Cesar 
Siqueira. 

FOGOS DE ARTIFÍCIO 
– A soltura de fogos de 
artifício que produzam 
estampidos pode estar 
com os dias contatos 
em Jaboticabal. Os ve-
readores votam o Pro-
jeto de Lei nº 03/2017, 
de autoria do vereador 

Jessé Suursoo e as ins-
crições estão abertas 
até o dia 2 de outubro 
pelo e-mail cultura@ja-
boticabal.sp.gov.br. Os 
dados para inscrição 
são Nome, Idade e Esco-
laridade. Serão abertas 

Ednei Valencio (PR), que 
proíbe a queima, soltu-
ra e manuseio de fogos 
de artifício e artefatos 
pirotécnicos com es-
tampido em eventos 
no Município de Jabo-
ticabal. A proibição 
se estende a todos os 
eventos realizados em 
recintos fechados, aber-
tos, em áreas públicas 
ou locais privados. De 
acordo com a exposição 
de motivos do autor, 
“as situações de alegria 
para os seres humanos 
se transformam em si-
tuações de sofrimento 
para muitos animais. É 
importante refl etir so-
bre como uma conduta 
social considerada nor-
mal, aceitável pode ul-
trapassar os limites de 
bem-estar de outros se-
res que compartilham 
o ambiente com os se-
res humanos, inclusive 
aqueles com os quais 
são estabelecidos for-
tes relações afetivas”.

COMBATE À PEDOFI-
LIA – De autoria da ve-
readora Dona Cidinha 
(PRB), os parlamentares 
apreciam, em 1º turno, 

30 vagas e a única exi-
gência é que seja para 
maiores de 16 anos.

Danças Urbanas - E a 
segunda ofi cina será de 
Danças Urbanas, que 
terá uma abordagem 
de danças com enfoque 

o Projeto de Lei Ordiná-
ria nº 49/2017, que cria 
a “Semana Municipal de 
Conscientização e Com-
bate à Pedofi lia, Violên-
cia e Abuso Sexual de 
Crianças e Adolescen-
tes”. Caso aprovada, a 
matéria passa a integrar 
o Calendário de Eventos 
Ofi ciais do Município, e 
deve ser realizada anu-
almente na segunda se-
mana do mês de maio.

PARCERIAS – O Proje-
to de Lei nº 56/2017, 
que permite ao Execu-
tivo celebrar parceria 
com pessoas físicas, 
empresas, clubes de re-
creação, culturais, es-
portivos ou de serviços, 
associações de classe, 
cooperativas, sindica-
tos e associações de 
moradores para a con-
servação, recuperação 
e manutenção de áreas 
verdes, parques, jar-
dins, praças públicas, 
rotatórias e canteiros 
centrais de avenidas, 
quadras e outros lo-
gradouros no Muni-
cípio, integra a pauta 
de votação da sessão 
extraordinária dessa 

nos estilos desenvol-
vidos em meios urba-
nos, como hip hop, bre-
aking, house dancing,. 
C-walking, popping.

A proposta é desen-
volver a conscienti-
zação básica entre os 

segunda-feira (02/10).
COMEMORAÇÕES – 

Dois projetos de lei, 
de autoria do vereador 
Beto Ariki (PSL), ins-
tituem a semana em 
comemoração ao ani-
versário dos distritos 
de Córrego Rico (PL nº 
62/2017) e de Lusitâ-
nia (PL nº 63/2017). 
Se aprovados, as co-
memorações deverão 
acontecer na semana 
do dia 14 de dezem-
bro, em Córrego Rico, 
e na semana do dia 18 
de agosto em Lusitâ-
nia, anualmente.

PREVENÇÃO AO SUI-
CÍDIO – O plenário tam-
bém apreciará o Proje-
to de Lei Ordinária nº 
67/2017, de autoria do 
vereador Luís Carlos 
Fernandes (PSC), que 
cria a “Semana Muni-
cipal de Prevenção ao 
Suicídio”. Caso aprova-
do, eventos correlatos 
ao tema deverão ser re-
alizados anualmente, 
na semana que inclui 
o dia 10 de setembro, 
Dia Mundial da Preven-
ção ao Suicídio, e passa 
a integrar o Calendário 
de Eventos Ofi ciais do 
Município. Segundo o 
propositor da matéria, 
o objetivo é contribuir 
para a diminuição da 
incidência de suicídios 
por meio do debate, 
refl exão e conscienti-
zação. “A OMS lançou 
um Plano de Saúde 
Mental (2013-2020) 
que tem como objeti-
vo diminuir em 10% 
a incidência de suicí-
dios. A reversão desse 
quadro será possível 
por meio de ações que 
promovam o debate do 
assunto na sociedade, 
com o envolvimento 
de entidades estatais, 
sociedades de classes 
e cidadãos interessa-
dos ou envolvidos na 
problemática, entre 
outros atores relevan-
tes no combate ao sui-
cídio”, expõe os moti-
vos apresentados pelo 
parlamentar.

estilos, exploração do 
corpo físico através de 
técnicas, aperfeiçoar a 
consciência corporal, 
aspecto afetivo e cogni-
tivo, além de promover 
a interação, relaciona-
mento interpessoal e 
refl exão crítica através 
das técnicas.

Com coordenação de 
André Miranda de Oli-
veira, a ofi cina de Dan-
ças Urbanas será nos 
dias 4, 11, 18 e 25 de 
outubro, das 18h30 às 
20h30. O local ainda 
está sendo defi nido, 
sendo, provavelmente 
na Escola Dona Aurora 
ou na ONG Amor Soli-
dário.

As inscrições podem 
ser feitas até o dia 03 
de outubro pelo e-mail 
cultura@jaboticabal.
sp.gov.br. Estão abertas 
30 vagas para jovens 
maiores de 16 anos.
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Jaboticabal já tem semi! nalistas no EPTV na Escola

Foram selecionados 
os trabalhos semifi-

nalistas do EPTV na 
Escola em Jabotica-

Lista com os fi nalistas do concurso será conhecida em 23 de outubro

Objetivo principal foi promover conscientização e preservação ambiental

Inscrições podem ser feitas na Central do 
Empreendedor, no Paço Municipal

Com programação extensa, Semana do Empreendedor 
acontece de 3 a 6 de outubro

bal. Com o tema “Se 
esta rua, se esta rua 
fosse minha… Por 
quê? Não é?”, o con-
curso contou com a 
participação de alu-
nos dos 9º anos.

“Os estudantes de-
ram um banho de 
criatividade e apre-
sentaram excelentes 
trabalhos. Os profes-
sores acompanharam 
de perto, auxiliaram e 
todo esforço foi com-
pensado com o resul-

População participa de Semana da Árvore em Jaboticabal
As comemorações em 

torno da Semana da Ár-
vore em Jaboticabal reu-
niram a população em 
torno dos conceitos de 
preservação. As ativida-
des aconteceram no Cen-
tro de Educação Ambien-
tal, Bairro São José e Praça 
9 de Julho, envolvendo 
principalmente estudan-
tes da rede pública.

Mudas e panfletos edu-
cativos foram distribuí-
dos na Praça 9 de Julho. 
Além de uma palestra 

sobre o Município Verde 
Azul, uma ação aconte-
ceu para a limpeza e re-
moção de entulhos das 
áreas verdes.

“A preservação da natu-
reza é um dever de todos 
os seres humanos. Preci-
samos garantir o futuro 
de nossa fauna e flora e, 
a melhor maneira de di-
vulgar esses conceitos é 
através de nossos filhos”, 
conta o diretor do CEA, 
Ricardo Miciano.

A Prefeitura de Jabo-
ticabal e o Sebrae traba-
lham nos últimos deta-
lhes da organização da 
Semana do Empreende-
dor. O evento acontece 
de 3 a 6 de outubro. 
Essa é a oportunida-
de para tirar dúvidas e 
adquirir conhecimento 
para melhorar ainda 
mais o próprio negócio.

“Dentre os vários 
eventos ocorridos em 
Jaboticabal, graças a 
parceria entre Prefeitura 
e SEBRAE, a Semana do 
Empreendedor oferece 
uma vasta programação 
voltada para aquele que 
acredita em seu poten-
cial e em nossa cidade. 
Os nossos consultores 
vão abordar uma série 

de temas importantes 
para o sucesso do novo 
negócio”, comenta a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Confira a programação:
Dia 3/10, das 9h às 

17h
Sebrae Móvel, na Pra-

ça Nove de Julho
Dia 4/10, das 14h às 

17h
Ofi cina Começar Bem 

– Formalização
Saiba mais sobre pla-

nejamento, comporta-
mento empreendedor e 
tipos de empresas, em 
especial sobre o Micro-
empreendedor Indivi-
dual – MEI

Local: Aciaja – Rua 
São Sebastião, 179, 

Centro
Dia 5/10, das 14h às 

17h
Ofi cina Fluxo de caixa
Entenda as fi nanças 

do seu negócio para to-
mar decisões com mais 
segurança

Local: Aciaja – Rua 
São Sebastião, 179, 
Centro

Dia 6/10, das 14h às 
17h

Saiba como o marke-
ting usado de forma 
correta pode ajudar a 
aumentar os lucros da 
empresa

Local: Aciaja – Rua 
São Sebastião, 179, 
Centro

Mais informações 
pelo telefone (16) 3203-
3398.

tado final”, ressalta a 
coordenadora do pro-
jeto, Janinne Zechetto 
Pito.

Acompanhe abaixo 
os alunos classifica-
dos:

Beatriz Mangerona 
Camplési

Escola Equilíbrio
Professora Silvia 

Helena Ribeiro
Título da Redação: 

Meu querido avô

Deborah Cristina 

Magalhães Melo
E.E. Aurélio Arrôbas 

Martins “Estadão”
Professora Neusa de 

Fatima Alves de Bessa
Título da Redação: 

Ninguém quer morar 
num lugar sujo, não é!

Gleston Antônio Go-
mes de Oliveira

E.M.E.B. Paulo Freire
Professora Maria 

Sueli dos Santos de 
Paula

Título da Redação: 
Pequenas atitudes, 

grandes resultados
Libni Moreno Porto 

Fadigas de Miranda
COC Cardiofísico
Professora Gisele 

Santana
Título da Redação: 

Um desabafo
Luiza Trevizoli Isac
Colégio Santo André
Professora Rosane 

Michelin
Título da Redação: 

Pequenas atitudes ge-
ram grandes resulta-
dos

O! cina de Formalização reúne bom público

O SEBRAE Movel e a 
Sala do Empreendedor 
de Jaboticabal promo-
veram em parceria com 
a ONG Fenix, uma ofi ci-
na de Formalização. O 
encontro aconteceu no 
dia 20 de setembro, das 
19h às 22h, na sede da 
ONG na Rua São João, 
634, Aparecida.

“O público compare-
ceu e nosso consultor, 
além de explicar todos 
os detalhes importan-
tes da formalização, 

também respondeu as 
dúvidas dos participan-
tes. A Central do Em-
preendedor continua à 
disposição de todos os 
interessados em par-
ticipar das atividades 
propostas durante o 
ano”, afi rma a diretora 
da Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gonçal-
ves.

Para mais informa-
ções, o telefone do Pos-
to do “SEBRAE Aqui” é 
(16) 3203-3398.

Encontro aconteceu em parceria com a Ong Fenix e reuniu empreendedores de diversos segmentos

Câmara de Jaboticabal vota onze projetos na segunda-

 cinas de danças urbanas e história em quadrinhos

segunda-feira (02/10).
COMEMORAÇÕES – 

Dois projetos de lei, 
de autoria do vereador 
Beto Ariki (PSL), ins-
tituem a semana em 
comemoração ao ani-
versário dos distritos 
de Córrego Rico (PL nº 
62/2017) e de Lusitâ-
nia (PL nº 63/2017). 
Se aprovados, as co-
memorações deverão 
acontecer na semana 
do dia 14 de dezem-
bro, em Córrego Rico, 
e na semana do dia 18 
de agosto em Lusitâ-

PREVENÇÃO AO SUI-
CÍDIO – O plenário tam-
bém apreciará o Proje-
to de Lei Ordinária nº 
67/2017, de autoria do 
vereador Luís Carlos 
Fernandes (PSC), que 
cria a “Semana Muni-
cipal de Prevenção ao 
Suicídio”. Caso aprova-
do, eventos correlatos 
ao tema deverão ser re-
alizados anualmente, 
na semana que inclui 
o dia 10 de setembro, 
Dia Mundial da Preven-
ção ao Suicídio, e passa 
a integrar o Calendário 
de Eventos Ofi ciais do 
Município. Segundo o 
propositor da matéria, 
o objetivo é contribuir 
para a diminuição da 
incidência de suicídios 
por meio do debate, 
refl exão e conscienti-
zação. “A OMS lançou 
um Plano de Saúde 
Mental (2013-2020) 
que tem como objeti-
vo diminuir em 10% 
a incidência de suicí-
dios. A reversão desse 
quadro será possível 
por meio de ações que 
promovam o debate do 
assunto na sociedade, 
com o envolvimento 
de entidades estatais, 
sociedades de classes 
e cidadãos interessa-
dos ou envolvidos na 
problemática, entre 
outros atores relevan-
tes no combate ao sui-
cídio”, expõe os moti-
vos apresentados pelo 

DOCUMENTOS FURTADOS
Por expressão da verdade e na melhor forma da Lei, que necessário se fi zer, DECLARO que fo-

ram furtados em minha residência os seguintes itens: vários objetos e dentre eles um cofre contendo 
inúmeros documentos, quer sejam, recibos de propriedade de veículos, escrituras rurais e urbanos, 
passaportes, certifi cados de conclusão de cursos universitários (esposa e vítima) e documentos pessoais 
da família, conforme BOLETINS DE OCORRÊNCIAS: nº 1449/2017 (15/09/2017); nº 1454/2017 
(15/09/2017); nº 1461/2017 (18/09/2017); 1469/2017 (18/09/2017); e nº 1479/2017 (19/09/2017). Por 
expressão da verdade, fi rmo a presente. Jaboticabal, 27 de Setembro de 2017. a.) DR. FRANCISCO 
CASSIANO TEIXEIRA ( RG Nº 4.558.150-2 / SSP/SP.)

OFEREÇO SERVIÇO DE 
MOTORISTA PARTICULAR

JOSÉ ANTÔNIO
MOTORISTA COM EXPÉRIENCIA E COM CARRO PRÓPRIO

APOSENTADO

CONTATO (16) 9.9141-7005
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de treino e dedicação, 
os atletas da Terceira 
Idade estão em fes-
ta com a quinta colo-
cação no JORI 2017 
- Jogos Regionais do 
Idoso. A competição 
aconteceu de 20 a 24 
de setembro, em Bebe-
douro, e contou com a 

Projeto é desenvolvido por alunos da rede municipal de ensino

Apresentações do grupo acontecem todo quarto domingo do mês

Paço Municipal recebe exposição “Vida 
de Inseto” na sexta-feira (29)

A partir de sexta-
feira (29), o Paço Mu-
nicipal de Jabotica-
bal exibe a exposição 
“Vida de Inseto”. De-
senvolvida por alu-
nos da rede munici-
pal de Educação, em 
parceria com a Unesp 
de Jaboticabal, a atra-
ção é resultado de um 
trabalho realizado 
durante o ano letivo, 
onde os estudantes 
se aprofundaram no 
conhecimento de in-
setos como abelhas, 
borboletas e cigarras. 

“Nossos professo-
res exploraram o lado 

curioso e investigati-
vo das crianças. É um 
mundo bastante rico 
em informação. Com 
essa atividade eles 
passaram a conhecer 
o grande valor que 
os insetos têm para 
o nosso planeta”, co-
menta o secretário 
de Educação, Adilson 
Martins.

A exposição fi ca no 
Paço Municipal de 29 
de setembro a 11 de 
outubro. O horário de 
visitação é das 8h às 
16h30. Para mais in-
formações, o telefone 
é (16) 3209-2469.

CULTURA

Versículos 
da Bíblia

Salmos 57

Primeira Feira de adoção de animais em 
Parceria com Jaboticabal Shopping

Banda R1 levou animação e 
descontração para a Feira Livre

O Departamento de 
Proteção Animal de Ja-
boticabal, juntamente 
com a APA (Associação 
Protetora dos Animais) 
e voluntários promove-
rá neste sábado dia 30, a 
primeira feira de adoção 
de cães e gatos em parce-
ria com Jaboticabal Sho-
pping, sendo a sexta re-
alizada este ano, quatro 
pelo departamento de 
Jaboticabal e duas pela 
APA. Nos eventos ante-
riores, mais de 70 ani-
mais foram doados. 

A ação ocorrerá das 
10h às 14h, no Jabotica-
bal Shopping. De acordo 
com a diretora do depar-
tamento de proteção ani-
mal, Valéria Barbieri, co-
nhecida carinhosamente 
como Val Barbieri, em 
torno de 40 animais es-
tarão disponíveis para a 
adoção gratuita.

Todos os pets estão 

Mais uma vez o core-
to da Praça Ernesto Poli, 
onde acontece a tradicio-
nal Feira Livre, foi palco 
para a apresentação da 
Banda R1, da Igreja da 
Redenção. Com muita 
alegria e descontração, 
os músicos animaram a 
manhã de domingo dos 
frequentadores do local 
com o projeto “Louvor 
na Praça”.

Desde o mês de mar-
ço, em todo quarto do-

vermífugados, e de acor-
do com a diretora do de-
partamento, os animais 
com mais de seis meses 
também já foram castra-
dos “E todos os fi lhotes 
já tem a castração pré-
agendada, depois que os 
animais atingirem por 
volta de seis meses de 
idade, serão castrados”, 
explicou.

Os animais estão sob a 
tutela do Canil Municipal 
e dos voluntários. Todos 

são saudáveis e não apre-
sentam patologias ou fe-
rimentos, ou seja, estão 
em perfeitas condições 
de serem adotados.

Segundo, Val Barbieri, 
os organizadores espe-
ram um bom público e 
boas adoções. “Em Jabo-
ticabal está tendo uma 
conscientização muito 
boa, as pessoas estão 
procurando adotar, e tem 
visitado o canil munici-
pal, assim o número de 

adoções tem aumentado 
muito”.

Para adotar, os orga-
nizadores e voluntários 
praticam a adoção cons-
ciente, onde para que 
seja realizada a adoção, 
o candidato apresenta 
documentos pessoais 
e comprovante de resi-
dência e passa por uma 
breve entrevista, tudo 
para que esses animais 
não voltem a viver nas 
ruas. 

mingo do mês, o coreto 
da Feira Livre recebe os 
músicos das bandas da 
Redenção, que apresen-
tam suas canções por 
cerca de duas horas.

“Admiramos a respei-
tosa acolhida dos fei-
rantes e a receptividade 
do público. Pais e mães 
elogiam a iniciativa da 
Igreja da Redenção em 
promover e possibilitar 
a música”, afi rma Gideo-
ni Moraes, pastor da Re-

denção.
As apresentações no 

coreto da Feira Livre 
acontecem graças a uma 
parceria entre a Prefeitu-
ra Municipal, por meio 
da Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente (SAAMA), 
o Departamento de Cul-
tura e a Igreja da Reden-
ção.

“A SAAMA é respon-
sável pela organização 
da Feira Livre, o Depar-

tamento de Cultura faz 
a agenda cultural do es-
paço e a Redenção leva 
suas bandas para o core-
to, em uma grande par-
ceria”, explica José Mário 
de Oliveira, Diretor de 
Cultura do município.

O secretário de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, José 
Carlos Abreu, destaca o 
clima familiar nas ma-
nhãs de domingo. “A fei-
ra é o ponto de encontro 
de muitas pessoas. Famí-
lias e amigos vem para 
prestigiar o trabalho dos 
feirantes e acabam con-
templados com uma boa 
música”, comentou.

Os “R´s” da Redenção - 
A Banda R1 também faz 
parte do “Projeto Jubal 
– Música para Todos”, 
voltado para a cultura 
musical e que é compos-
to por seis bandas. As 
iniciais R1, bem como as 
demais (R2, R3, R4, R5 e 
R6) signifi cam “R” de Re-
denção e os números, a 
ordem de formação das 
mesmas. A direção do 
Projeto Jubal é de Gide-
oni Morais.

Versículos 7, 8 e 9

Preparado está o meu 

coração, ó Deus, prepa-

rado está o meu coração; 

cantarei, e darei louvores.

Desperta, glória mi-

nha; despertai, saltério e 

harpa; eu mesmo desper-

tarei ao romper da alva.

Louvar-te-ei, Senhor, 

entre os povos; eu te can-

tarei entre as nações

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Usina Santa Adélia e Córrego Rico tiveram 
seu funcionamento prejudicado no dia 21/09/2017 das 09h37 às 18h02. Assim que 
houve a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo 
óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram seu funcionamento 
prejudicado no dia 26/09/2017 das 09h17 às 16h26. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado
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GAZETA ESPORTES
Jaboticabal conquista 5º lugar no JORI 2017

Após muitos meses 
de treino e dedicação, 
os atletas da Terceira 
Idade estão em fes-
ta com a quinta colo-
cação no JORI 2017 
- Jogos Regionais do 
Idoso. A competição 
aconteceu de 20 a 24 
de setembro, em Bebe-
douro, e contou com a 

VII Copa São Paulo de Karatê
Os alunos da ONG 

AMOR SOLIDÁRIO esti-
veram dia 23 de Setem-
bro deste ano na cidade 
de São Paulo para parti-
ciparem da VII Copa São 
Paulo de Karatê.

Os atletas que parti-
ciparam da competição 
foram: Rafael Vieira, 
Odair Borges e César 
Polo (medalha de bron-
ze na categoria sub-21), 
além do ex-aluno e hoje 
Sensei da ONG Guilher-
me Silva (medalha de 
ouro no Campeonato 
Paulista Universitário). 

A ONG AMOR SOLIDÁ-
RIO há décadas “Aposta 
no Futuro” das crianças 
das regiões de maior 
vulnerabilidade social 
de Jaboticabal e que 
possuem poucos ativi-
dades esportivas, cul-
turais e de lazer para a 
comunidade carente.

XADREZ MASCULINO

Equipe cravou 67 pontos

21° JORI - Bebedouro

Resultados
Jaboticabal 1 X ICEM 

0
Jaboticabal 1 X Morro 

Agudo 0
Jaboticabal 1 X Arara-

quara 0
Jaboticabal 0,5 X Ma-

tão 0,5
Jaboticabal 0,5 X 

Franca 0,5

O enxadrista Newton 
Macri foi Vice Campeão, 
conquistando medalha 
de prata e o direito de 
participar dos jogos en-
tre os campeões regio-
nais em outubro. Tam-
bém recebeu medalha 
de prata seu treinador 
Apparecido Macri.

participação de 61 ci-
dades.

“Jaboticabal conse-
guiu bons resultados 
em várias modalida-
des. Destaco o empe-
nho de nossos idosos 
que jogaram com mui-
ta garra, representan-
do muito bem a nossa 
cidade”, elogia a pri-

meira-dama Adriana 
Hori.

A diretora do Centro 
de Convivência do Ido-
so, Renata Sugahara, 
destaca a preparação 
dos idosos. “Desde ja-
neiro nossos idosos 
estão focados, partici-
pando de competições 
e priorizando o JORI. 

A 5ª colocação celebra 
essa entrega e coloca 
Jaboticabal entre os 
primeiros colocados 
da competição.

A boa classificação 
garantiu à equipe a 
participação no JAI - 
Jogos Abertos dos Ido-
sos, que acontece em 
Sertãozinho.

Medalhista paralímpico realiza 
seminário para crianças e jovens

Jaboticabal recebeu na 
tarde da última segunda-
feira (25) o campeão pa-
ralímpico de judô Antô-
nio Tenório. Alunos da 
rede municipal e prati-
cantes de artes marciais 
participaram do seminá-
rio ministrado gratuita-
mente.

O evento fruto de uma 
parceria entre SESC, De-
partamento de Esporte 
e Lazer e Prefeitura de 
Jaboticabal. “A parceria 
dá uma chance para nos-
sas crianças conhecerem 
esse exemplo de vida 
e superação. Que essas 
histórias sejam lembra-

das e sirvam de inspira-
ção nos momentos de 
escolhas. Antônio Tenó-
rio mostra que, com de-
dicação, todos os sonhos 
podem ser alcançados”, 
diz o prefeito José Carlos 
Hori.

“Nossa expectativa é 
que outros eventos acon-
teçam em Jaboticabal. O 
SESC é um grande parcei-
ro que viabiliza experiên-
cias como essa. Agradeço 
a todos os participantes 
do seminário”, declara o 
diretor de Esporte e La-
zer, José Luiz Moiteiro.

Uma história de su-
peração – Sua defi ciên-

Um dos maiores nomes do judô nacional, Antônio Tenório passou técnicas e contou um pouco de sua história

cia veio aos treze anos, 
quando em uma brinca-
deira levou uma estilin-
gada de semente de ma-
mona no olho esquerdo, 
perdendo a visão deste 
olho. Seis anos depois, 
uma infecção tirou a vi-
são do outro olho, dei-
xando-o completamente 
cego. 

Antônio Tenório é te-
tracampeão paraolím-
pico no judô para defi -
cientes visuais. Desde 
Atlanta, em 1996, Te-
nório ganha o ouro nas 
edições dos Jogos Para-
olímpicos. Com a vitória 
em Pequim consagrou-

se como o único atleta 
a obter quatro medalhas 
de ouro consecutivas no 
judô paraolímpico.

Também é campeão 
mundial, título con-
quistado em 2006, e 
acumula inúmeros cam-
peonatos brasileiros. 
Suas vitórias mais re-
centes além da medalha 
em Pequim foram ouro 
no Parapan do Rio de 
Janeiro em 2007 e, em 
2008, Tenório se consa-
grou campeão paulista 
master meio pesado no 
judô regular, em com-
petição realizada em 
Valinhos

Preparado está o meu 

coração, ó Deus, prepa-

rado está o meu coração; 

cantarei, e darei louvores.

Desperta, glória mi-

nha; despertai, saltério e 

harpa; eu mesmo desper-

tarei ao romper da alva.

Louvar-te-ei, Senhor, 

entre os povos; eu te can-

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nº 05, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 – PRORROGA POR 
MAIS 02 (DOIS) ANOS a validade do Concurso Público da Câmara 
Municipal de Jaboticabal nº 001/2015, homologado em 02 de outubro 
de 2.015.

ATO DA MESA

Nº 06, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 – NOMEIA, em substitui-
ção ao cargo de Diretor do Departamento Jurídico, a Servidora SILVIA 
CRISTINA MAZARO FERMINO.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: VILA BARCELONA COMÉRCIO 

DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 13/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêne-

 !"#$%&'()*+,&!"-#'$*( &$&"#(#.*()"+%&!"#/(#,!0$-#,!)1! '(#("0(,&2,$-
ções constantes do Anexo I do Edital.

VALOR TOTAL DA HOMOLOGAÇÃO: R$ 13.754,50 (treze 
mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/09/2017

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: Câmara Municipal de Jaboticabal
REGISTRADA: VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRI-

MENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 13/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêne-

 !"#$%&'()*+,&!"-#'$*( &$&"#(#.*()"+%&!"#/(#,!0$-#,!)1! '(#("0(,&2,$-
ções constantes do Anexo I do Edital.

VALOR REGISTRADO: R$ 13.754,50 (treze mil, setecentos e 
cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Prazo: 12 meses
DATA DO REGISTRO: 25/09/2017

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2.017 - Registro de Preços, 
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CONTRATAÇÃO DE MICRO-
EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREEN-
DEDOR INDIVIDUAL e COOPERATIVAS para aquisição de placas e 
medalhas para honrarias, na realização de sessões solenes, conforme 
Termo de Referência, constante do Anexo I, parte integrante do edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 
11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site www.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br.

DATA FINAL ENTREGA DOS ENVELOPES (CREDENCIA-
MENTO): Dia 17/10/2017, até às 14:00 horas.

INÍCIO DA SESSÃO: Dia 17/10/2017, após o término do cre-
denciamento, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal.

PORTARIAS

Nº 45, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 – CONCEDE AFASTA-
MENTO, a partir de 31 de agosto de 2.017, ao servidor MARCELO 
BASSI DAS NEVES, em razão de tratamento médico, até 29/10/2017.

Nº 46, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 – CONCEDE 15 (quin-
ze) dias de férias em gozo, no período de 27/09/2017 a 11/10/2017 à 
servidora NATALIA DOS SANTOS PINTO DURANTE.

Nº 47, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 – NOMEIA a partir de 
25 de setembro de 2017, a Comissão de Licitação da Câmara Muni-
,&0$%#/(#3$4!*&,$4$%-#5.(#2,$ 6#$""&'#,!)"*&*.+/$7#1.),&!)6 &!"7#Presi-
dente: Luiz Carlos dos Santos, e Membros: Carina Moreira e Natalia 
dos Santos Pinto Durante.
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Departamento de Vigia Patrimonial passa a funcionar no 
Terminal Rodoviário aos frequentadores do local

Já está em funciona-
mento, no Terminal Ro-
doviário “Dom José Va-
rani”, o Departamento 
de Vigia Patrimonial e 
Apoio Logístico. A sede 
passa a oferecer mais 
espaço para os profi s-
sionais do setor e refor-
ça a segurança para os 
passageiros e visitantes.

“Há muito tempo que 
o departamento pede 
um local aonde possam 
se organizar melhor, já 
que no Paço Municipal 

é muito pequeno. Des-
ta forma, conseguimos 
uma área no Terminal 
Rodoviário, que não es-
tava sendo utilizada”, 
explica o secretário de 
Administração, José 
Vantini Júnior.

Vantini acredita que a 
mudança ajudará a au-
mentar a segurança no 
Terminal Rodoviário. 
“O Governo enxergou 
como uma possibili-
dade de resolver duas 
situações. Uma é o es-

Mudança proporciona mais espaço aos profi ssionais e segurança aos frequentadores do local

Saúde conscientiza população e pede para liberar a vaga em caso de imprevistos

30% faltam às consultas sem avisar em Jaboticabal
Um a cada três pa-

cientes que agendam 
consultas em Jaboti-
cabal faltam sem avi-
sar. A descuido é sen-
tido por àqueles que 
aguardam uma vaga na 
agenda do seu médi-
co. Só em agosto deste 
ano, quase 6 mil pes-
soas deixaram de ser 
atendidas.

A matemática é as-
sustadora, mas bastan-
te simples. Em agos-
to, foram agendadas 
15.407 consultas, mas 
apenas 9.687 compa-
receram na unidade de 

saúde. “Em apenas um 
mês 5.720 pessoas não 
foram atendidas, mas 
existiam médicos e 
dentistas à disposição. 
Pedimos, mais uma 
vez que, quem não pu-
der comparecer, libere 
a vaga para o paciente 
que realmente preci-
sa”, enfatiza a secretá-
ria de Saúde, Maria An-
gélica Dias. “Imagina 
quantas pessoas doen-
tes estão deixando de 
ser atendidas pelo SUS 
em um ano?”, reforça.

A Secretaria de Saú-
de solicita que des-

marque a consulta di-
retamente na unidade 
que é atendido. “Im-
previstos acontecem, 
mas não podemos pre-
judicar outras pesso-
as. Não importa quan-
to tempo falte para a 
data da sua consulta 
ou exame, é sempre 
importante desmarcar 
para dar o lugar para 
outro paciente”, fi nali-
za.

Mais informações na 
unidade de saúde mais 
próxima. Confi ra a lista 
completa no site www.
jaboticabal.sp.gov.br.

paço para os profi ssio-
nais, como já citei, e a 
outra se refere à rodo-
viária no período no-
turno. Com a presença 
do departamento, va-
mos deixar o local mais 
seguro e evitar novas 
ocorrências”, afi rma.

Para a instalação do 
departamento, o novo 
espaço recebeu melho-
rias na pintura, adequa-
ção elétrica, remaneja-
mento de mobiliário e 
identifi cação.
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Departamento de Vigia Patrimonial passa a funcionar no Jaboticabal realiza Semana 
da Proteção Animal

Programação inclui ciclo de palestras, orientação e distribuição de vermífugos

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio do 
Departamento de Prote-
ção Animal, promove a 
partir de 4 de outubro, 
a Semana de Proteção 
Animal. Com palestras, 
orientação e distribui-
ção de vermífugos. O 
evento ainda oferece-
rá tratamento gratuito 
para animais com tu-
mor nas mamas e le-
sões na pele.

“A celebração acon-
tece em um momento 
propício, pois dia 4 de 
outubro é o Dia Mundial 
dos Animais. Prepara-
mos uma programação 
muito legal, que traz 
informação, conscienti-
zação e ajuda aos ani-

mais que precisam de 
ajuda. Convido toda 
população para parti-
cipar”, afi rma a direto-
ra do Departamento de 
Proteção Animal, Valé-
ria Barbieri.

Confi ra a programa-
ção:

Dia 04 de outubro, às 
19h, na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal

Ciclo de palestras
• Doenças relacio-

nadas a zoonoses
Palestrantes: Mirela 

Tinucci Costa | Profes-
sora da UNESP e super-
visora do Hospital Vete-
rinário e Dr. Professor 
Jeff rey Frederico Lui | 
Médico veterinário e 
presidente da Apa (As-

sociação Protetora dos 
Animais)

• Legislação de 
proteção animal

Palestrante: Dr. Ara-
tus Glauco Martins Fer-
nandes | Procurador Ju-
rídico

Dia 07 de outubro, às 
9h, na Praça Dom Assis 
(Mercado Municipal)

• Distribuição de 
vermífugos e orienta-
ção de veterinários. 

Os animais com tu-
mor de manas e lesões 
nas pele serão encami-
nhados para tratamento 
gratuito (parceria com a 
APA).

Para mais informa-
ções o telefone é o (16) 
3203-2487.
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MAL SILENCIOSO: Palestra alerta para a 
prevenção do câncer ginecológico

Para servir de alerta 
e estimular as mulhe-
res na prevenção do 
câncer ginecológico, a 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal foi palco da 
abertura da 9ª Semana 
de Prevenção do Câncer 
Ginecológico, de 25 a 
29 de setembro. A pa-
lestra “A evolução do 
câncer: do diagnóstico 
à cura”, ministrada pelo 
cancerologista e masto-
logista Cleber Henrique 
Ferreira da Silva, abriu 
a rodada de palestras 
na noite de segunda-
feira (25/09). A exposi-
ção também já aconte-
ceu no CRAS I (Grajaú) e 
CRAS II (CDHU), minis-
tradas pelo ginecolo-
gista Dr. Edu Fenerich, 
e seguiu até dia 29/09 
com apresentação em 
Córrego Rico e Lusitâ-
nia.

Em todas as oportuni-
dades, os palestrantes 
falaram sobre as possí-
veis causas para o sur-
gimento do câncer, os 
sinais que podem indi-
car a doença, os fatores 
de risco e os tratamen-
tos oncológicos dispos-
tos no país. Os médicos 
abordaram, sobretudo, 
a incidência e a preva-
lência dos principais 
cânceres ginecológico 
na mulher, com ênfase 
para o câncer de mama 
e de colo de útero, con-
siderado os dois que 
mais acometem as mu-
lheres no Brasil. 

De acordo com o Insti-
tuto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da 
Silva (INCA), serão mais 
de 57 mil novos casos 
de câncer de mama 
para 2016/2017, e mais 
de 16 mil de câncer do 
colo do útero. Diante 
do aumento nos núme-
ros da doença, as ações 
de prevenção e controle 
do câncer devem ser in-
corporadas no dia a dia 
da gestão da saúde.

Silva explicou que 
o câncer de mama é o 
tumor maligno que se 
desenvolve nas células 
dos seios. Ele é mais 
recorrente entre as mu-
lheres, porém, pode 
ocorrer nos homens. Se-
gundo o cancerologista, 
entre as prováveis cau-
sas estão o sedentaris-
mo, o tabagismo, dieta 
rica em carboidratos e 
pobres em fi bras, maior 
expectativa de vida e 
baixo nível de conheci-
mento.

Os sinais e sintomas 
do câncer são diver-
sos, mas conhecer os 
primeiros sinais é uma 

medida preventiva. No 
câncer de mama, por 
exemplo, é importante 
comunicar ao médico 
qualquer sensibilidade 
da mama, palpação de 
caroço/nódulo (geral-
mente indolor), saída 
de líquido do bico do 
seio de forma anormal, 
alteração na pele (aver-
melhada, retraída ou 
parecida com casca de 
laranja), alteração no 
bico do seio, pequenos 
nódulos nas axilas ou 
no pescoço. “Os sinto-
mas devem ser sempre 
investigados pelo pro-
fi ssional, até porque os 
sintomas também po-
dem estar relacionados 
a doenças benignas da 
mama”, explicou Silva. 
No de colo de útero, o 
desenvolvimento da 
doença é lento, e o HPV 
e múltiplos parceiros 
sexuais aumentam a 
chance de desenvolver 
o câncer de colo de úte-
ro.

“Infelizmente não 
podemos impedir defi -
nitivamente que o cân-

cer se instale em algum 
organismo, ou seja, que 
as pessoas venham a 
ter câncer, mas pode-
mos, em alguns casos 
evitar que ele apareça, 
dependendo do tipo 
de câncer, e em outros, 
detectar muito precoce-
mente de tal sorte que a 
chance de cura e de so-
brevida, com qualida-
de de vida, seja muito 
maior”, afi rma Fenerich. 

Para saber mais sobre 
os sinais, como se pre-
venir e os tratamentos, 
assista a íntegra da pa-
lestra disponível na WE-
BTV da Câmara. (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br)

SENTINDO NA PELE
Estela Dias dos Santos 

Ferraz sentiu na carne 
as dores do tratamen-
to contra o câncer. Ela 
descobriu um câncer 

de mama aos 42 anos. 
Como de costume, ela 
fazia o autoexame na 
mama e percebeu um 
caroço que chamou sua 
atenção. “Passei por al-
guns médicos que fala-
ram que não era nada, 
mas eu achava estra-
nho. Procurei outros 
médicos, fi z a mamo-
grafi a, ultrassom, e en-

tão exigi que fi zessem 
uma biópsia, quando 
foi constatada a doença. 
Eu já estava com quatro 
nódulos”, conta Estela, 
que enfrentou durante 
um ano as difi culdades 
do tratamento, por ve-
zes doloroso. “No mo-
mento [do diagnóstico] 
você acha que está assi-
nando seu atestado de 
óbito. Mas não é assim. 
Eu descobri logo no co-
meço. Foi uma aprendi-
zagem na vida. Aprendi 
a me amar, a dar valor 
na vida. O câncer de 
mama não dói, mas o 
tratamento é bem do-
loroso. Fiz quimiote-
rapia, radioterapia. Fiz 
a retirada da mama, 
perdi meus cabelos. Na 
época tinha uma crian-
ça pequena e tive que 
levar no psicólogo por-
que todo momento ela 

achava que eu ia mor-
rer”, relembra Estela.

Hoje ela dá conse-
lhos, fala da importân-
cia da prevenção e da 
participação em pales-
tras e eventos sobre o 
tema. “Cada dia que eu 
participo [de palestras] 
eu aprendo mais coisas. 
Aprendi hoje que, a gen-
te que já teve [câncer], 
pode ter novamente. Eu 

não sabia, eu achei que 
estava curada pra sem-
pre. Mas eu tenho mui-
to amor por mim. Eu 
me amo. Hoje, graças 
a Deus, não tenho mais 
nada. Já faz 10 anos”, 
conta sorridente Este-
la, que não descuida da 
saúde: “Faço acompa-
nhamento em Barretos 
todo ano”.

A estudante de enfer-
magem da Faculdade 
São Luís, Matilde Apare-
cida Duarte dos Santos, 
também acompanhou 
atenta a palestra: “É 
necessário aprender a 
trabalhar com a preven-
ção. Eu que já tive caso 
de câncer de mama na 
família, sei como é do-
loroso para quem en-
frenta a doença e para 
quem acompanha. Pa-
lestras assim são mui-
to enriquecedoras, 

tanto para o meu currí-
culo profi ssional quan-
to para a minha vida 
pessoal”.

“MELHOR PREVENIR 
DO QUE REMEDIAR”

Apesar do avanço da 
tecnologia e da medici-
na, a prevenção conti-
nua sendo o melhor tra-
tamento. Quanto antes 
a doença for detectada, 
maiores são as chan-

ces de cura, por isso a 
importância dos pre-
ventivos. “Toda mulher 
após 40 anos de idade 
deve passar pelo me-
nos uma vez por ano no 
seu ginecologista e se 
possível fazer uma ma-
mografi a. Toda mulher 
após entrar na vida se-
xual ativa, deve fazer o 
papanicolau anualmen-
te, para prevenir o cân-
cer de colo de útero”, 
alerta Silva.

IDEALIZAÇÃO 
A Semana de Preven-

ção ao Câncer Gine-
cológico foi instituída 
pela Lei Municipal nº 
2.931/2001, de autoria 
do vereador Dr. Edu Fe-
nerich, integra o calen-
dário ofi cial do Muni-
cípio e é desenvolvida 
pela Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Saúde. O 
objetivo é intensifi car 
os trabalhos de atenção 
primária para a preven-
ção e detecção precoce 
da doença, com a rea-
lização de palestras e/
ou jornadas de estudos 
para atualização dos 
profi ssionais que atu-
am na área. 

De acordo com Fe-
nerich, a ideia “surgiu 
de uma verifi cação, no 
CIAF, de que algumas 
mulheres estavam dei-
xando de retornar à 
prevenção do câncer 
ginecológico e outras 
simplesmente não es-
tavam se submetendo 
à prevenção do câncer. 

Então imaginei, lá em 
2001, quando apresen-
tei o projeto, que se 
você estimulasse essas 
mulheres com pales-
tras, com atividades 
relativas a essa preven-
ção, aquelas que não 
estavam retornando, 
voltariam a retornar, e 
as que nunca fi zeram, 
passariam a fazer. Para 
nossa felicidade isso 
aconteceu”, contou o 
médico, que atua a cer-
ca de 35 anos no CIAF 
de Jaboticabal. 

VOCÊ SABIA?
> Estudo divulgado 

pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) em 
2012 reconhece que há 
20 subtipos diferentes 
do câncer de mama;

> A OMS aponta que 
em 2030 serão 27 mi-
lhões de novos casos 
de câncer, ao ano, no 
mundo;

> Depois do câncer 
de pele, o de mama é o 
tipo que possui a maior 
incidência e a maior 
mortalidade na popula-
ção feminina em todo o 
mundo;

> A prevenção primá-
ria tem como medida 
uma alimentação sau-
dável, prática de ati-
vidade física regular e 
manutenção do peso 
ideal, podendo evitar 
cerca de 30% dos casos 
de câncer de mama;

> O autoexame da 
mama é recomendado 
8 dias depois da mens-
truação. Se a mulher 
não menstrua mais, es-
colha um dia no mês. 
Os sinais e sintomas a 
serem comunicados ao 
médico são: dor, palpa-
ção de caroço/nódulos, 
saída de líquido do bico 
do seio, alteração na 
pele;

> No câncer de mama, 
a mamografi a deve ser 
feita anualmente após 
os 40 anos, com consul-
ta anual com mastolo-
gista;

> HPV e múltiplos 
parceiros sexuais au-
mentam a chance de 
desenvolver câncer de 
colo de útero. Por isso, 
o preventivo do Papani-
colau é importante.

> Nos homens, o cân-
cer de mama é rarís-
simo, por outro lado, 
o de próstata deve ul-
trapassar 61 mil novos 
casos para 2016/2017, 
e segue como um dos 
mais prevalentes no 
sexo masculino, à fren-
te do câncer de pulmão, 
cólon e reto, e estôma-
go.
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Blitz educativa movimenta Semana do Trânsito 

Departamento Mu-
nicipal de Trânsito e a 
Polícia Militar promo-
veram, de 18 a 25 de 
setembro, a Semana 
Nacional do Trânsito. 

Foram realizadas várias 
blitz nas proximidades 
de escolas e na Praça 9 
de Julho. Durante a se-
mana, o setor também 
entregou importantes 

projetos e realiza fi sca-
lização nas proximida-
des de escolas.

“A participação da 
população foi muito 
positiva. Tanto nas pro-

ximidades das escolas 
quanto na Praça 9 de 
Julho, passamos aos 
motoristas conceitos 
de um trânsito melhor 
e mais seguro. Que es-

sas ideias sejam aplica-
das no dia a dia de cada 
um desses condutores”, 
conta o diretor de Trân-
sito, João Martins.

A semana também 

marcou a entrega de 
dois projetos importan-
tes para o setor: as re-
gulamentações das ati-
vidades de motaxistas e 
tuk-tuks.

O! cina de Narrativa Oral e Performance encerra com sucesso
Terminou na tarde 

de segunda-feira (25), 
a ofi cina de Narrativa 
Oral e Performance, que 
aconteceu na Faculdade 
São Luís. As atividades 
tiveram carga horária 
de oito horas e foram 
voltadas para interes-
sados em tradição oral 
- professores, poetas, 
contistas, atores e atri-
zes.

Com coordenação 
de Markito Alonso, re-
lações-públicas, ator 
e radialista, a ofi cina 
foi gratuita. Os parti-

cipantes da ofi cina tra-
balharam com leituras, 
técnicas, poder da voz 
e suportes que podem 
auxiliá-los, tanto em 
apresentações quanto 
em sala de aula.

“A parceria propiciou 
uma atividade diferen-
te aos interessados. 
Foram dois encontros 
com conteúdo prático 
e envolvente. Agradeço 
aos parceiros e infor-
mo que outras ofi cinas 
serão realizadas em Ja-
boticabal”, afi rma o di-
retor de Cultura, José 

Mário de Oliveira
A atividade foi reali-

zada pela Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
do Departamento de 
Cultura, em parceria 
com a Poiesis Organi-
zação Social de Cultu-
ra - Programa Ofi cinas 
Culturais, da Secretaria 
de Estado da Cultura do 
Governo de São Paulo e 
com o apoio da Facul-
dade São Luís.

Para mais informações, 
o telefone de contato do 
Departamento de Cultu-
ra é (16) 3202-8323.

Prefeitura promove revitalização de mais uma ponte rural

Dando sequência à re-
cuperação de estradas e 
pontes rurais, a Secreta-
ria Municipal de Agricul-
tura, Meio Ambiente e 
Abastecimento, de Jabo-

ticabal, desta vez, realiza 
manutenção na ponte do 
Savan, localizada próxi-
mo ao distrito de Lusitâ-
nia.

A ponte, que atravessa 

Trabalho vem benefi ciando diversas pontes e estradas desde janeiro

o rio Santa Rita, recebeu 
importantes interven-
ções. “Entre as melhorias 
realizadas no local estão 
a troca do tablado, a co-
locação de mais duas vi-

gas que aumentam a lar-
gura da ponte e a troca 
do guarda terra, dispo-
sitivo que impede que a 
água do rio leve terra, ou 
seja, protegendo a pon-

te”, explica o secretário 
interino de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, José Carlos 
Abreu.

Desde o início de 2017, 

a prefeitura realiza ben-
feitorias em pontes e es-
tradas rurais. Para mais 
informações, o telefone 
da secretaria é (16) 3209-
2450.

Censo Agropecuário começa coleta de informações no 
início de outubro 

A partir de domingo 
(1º), o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) co-
meça a visitar estabe-
lecimentos agropecu-
ários em Jaboticabal. 
O Censo Agropecuá-
rio, Florestal e Aquí-
cola 2017 chega a sua 
10ª edição e projeta 
realizar, aproximada-
mente, 360 coletas de 
informação no municí-
pio.

Serão levantadas 
informações sobre a 
área, a produção, as 
características do pes-
soal ocupado, o em-
prego de irrigação, o 

uso de agrotóxicos, en-
tre outros temas. Com 
base nessa pesquisa 
serão gerados dados 
que possibilitarão o 
entendimento da reali-
dade da agricultura no 
Brasil.

“Levando-se em con-
ta que a agricultura 
responde por uma boa 
parcela do Produto In-
terno Bruto - PIB, a par-
tir desses dados serão 
gerados análises para 
produzir políticas pú-
blicas visando melho-
rar ainda mais nossa 
agricultura”, destaca 
Danilo Soares Figueire-
do, agente supervisor 

Cerca de 360 estabelecimentos devem ser visitados até o fi nal de fevereiro
censitário, sobre a im-
portância da pesquisa.

Figueiredo destaca 
ainda que os recense-
adores estarão devi-
damente identifi cados, 
vestindo uniforme e 
portando crachá com 
nome e número de 
identifi cação.

Pesquisa nacional 
- Em todo o Brasil, 
o Censo Agropecuá-
rio, Florestal e Aquí-
cola objetiva visitar 
mais de 5 milhões 
de estabelecimentos. 
A expectativa é que 
o levantamento seja 
concluído até o final 
de fevereiro.
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Hori recebe Deputado Vaz de Lima neste sábado (30)

O prefeito de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori, 
recebe na manhã deste 
sábado (30), no Hotel 
Recreio São Jorge, o De-
putado Federal Vaz de 
Lima. A visita reforça 
o vínculo do parlamen-
tar com o município e 
o ajudará a entender as 
novas necessidades do 
município.

“É com prazer que 
receberemos esse gran-
de amigo. O deputado 
Vaz de Lima é bastante 
atuante e já destinou 
emendas em várias 
oportunidades para Ja-
boticabal. Vamos apro-
veitar para falar sobre 
o momento econômico 
e político do Brasil e 
pedir auxílio do depu-

tado para questões lo-
cais”, comenta o prefei-
to Hori.

O evento também 
contará com a presen-
ça de prefeitos e líde-
res partidários da re-
gião, que aproveitarão 
a vinda do deputado 
para alinhar ideias e ex-
por as necessidades de 
cada município.

Bate-papo ajudará o parlamentar a entender as novas necessidades do município


