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Ranking 
considerou 
as emendas 

parlamentares 
que ainda 

estão em vigor

Conheça os deputados 
que mais destinaram 

projetos para Jaboticabal
 

 Deputado 
Emendas 
parlamentares 

01 Baleia Rossi  R$ 4.3 milhões 

02 Rafael Silva  R$ 800 mil 

03 Arnaldo Jardim  R$ 760 mil 

04 Ricardo Madalena  R$ 500 mil 

05 Samuel Moreira  R$ 450 mil 

06 Sinval Malheiros  R$ 400 mil 

07 Marcos Zerbini  R$ 350 mil 

08 Vaz De Lima R$ 340 mil 

09 Vinícius de Carvalho  R$ 300 mil 

10 Gilberto Nascimento  R$ 250 mil 

11 Roberto Massafera  R$ 250 mil 

12 Airton Sandoval  R$ 250 mil 

13 

Léo Oliveira  
 
* Também atuou com o 
deputado Baleia Rossi na 
conquista de R$ 2,6 milhões 
para a pista do aeroporto 

R$ 240 mil 

14 Aloysio Nunes  R$ 200 mil 

15 

Marco Vinholi  
 
* Também atuou na conquista 
da “Capital do Amendoim” 

R$ 200 mil 

16 Guilherme Mussi  R$ 100 mil 

Movimento Abraçar começará em uma escola piloto

Prefeito Vitório conhece projeto que 
valoriza meditação, valores morais e 

abraços coletivos na educação infantil

O prefeito de Jabo-
ticabal, Vitório De Si-
moni, e o vereador 
Edu Fenerich foram a 
Campinas conhecer um 
projeto simples mas au-
dacioso, na terça-feira 
(02). A creche Monte 
Cristo desenvolve ativi-
dades que extraem ati-
tudes positivas e soli-
dárias de crianças de 2 
a 6 anos. Meditação, cír-
culo do amor, contação 
de histórias e uma série 
de exercícios rega o tra-
balho em sala de aula, 
envolvido por muito 
amor e resgate dos va-
lores morais e cívicos, 
da responsabilidade e 
do patriotismo.

Idealizado pelo 
professor Carlos An-
driani, diretor da As-
sociação Douglas 
Andreani (ADA), o mo-
vimento foca na idade 
de construção do cará-
ter da criança. “O alu-

no é recebido com um 
abraço e um beijo pelo 
professor na porta da 
escola, construindo 
uma sinergia fantásti-
ca. Os pais percebem 
e passam a abraçar e 
ouvir mais seus filhos. 
Os valores morais vão 
sendo resgatados atra-
vés da meditação e ou-
tros recursos, trazendo 
a família para dentro da 
escola. Gentileza gera 
gentileza e amor gera 
amor”, enfatiza o pre-
feito.

O Secretário da Edu-
cação, Adilson Martins, 
acompanhou o prefeito 
e explicou que a pro-
posta somará ao currí-
culo já existente. “Não 
mudará as atividades 
já previstas na Lei de 
Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e da 
Base Nacional Comum 
Curricular, mas será um 
aliado de peso. O que 

muda é o modo de li-
dar com os conteúdos, 
enfatizando sempre a 
amizade, solidariedade 
e o poder do abraço”, 
finaliza.

O dia dos pequenos 
começa com muito 
amor – são recepciona-
dos com um beijo e um 
abraço. A meditação 
e os abraços coletivos 
são as primeiras ati-
vidades, fortalecendo 
o grupo e os valores a 
serem transmitidos. Os 
professores optam por 
brincadeiras antigas, 
como “elástico”, passa 
anel, pique pega, bola, 
brinquedos de montar 
e, muitas vezes, organi-
zam teatros em que os 
personagens ganham 
vida nas mãos da garo-
tada – as apresentações 
são finalizadas sempre 
com uma bonita lição 
moral.

Mais de 200 pessoas participam 
da 10ª Semana de Prevenção 

do Câncer Ginecológico
Mais uma edição da Semana de Prevenção do Câncer Ginecológico foi re-

alizada com sucesso em Jaboticabal. Os cinco dias de palestras reuniram 
mais de 200 pessoas em vários pontos da cidade. O evento, idealizado pelo 
médico ginecologista da rede municipal, Dr. Edu Fenerich, foi promovido 
pela prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde.

O Jornal A GAZETA 
fez um balanço com-
pleto dos deputados 
que mais ajudaram Ja-
boticabal. Desde 2017, 
a Prefeitura apresen-
tou vários projetos 
aprovados nos gover-
nos Estadual e Federal 
e é importante frisar a 
quantidade de deputa-
dos que se comprome-
teram a viabilizá-los. 
Baleia Rossi, Rafael Sil-
va e Arnaldo Jardim são 
os que mais ajudaram 
Jaboticabal. 

Muitas vezes falência e o não cumprimento do 
contrato pelas empresas atrasam todo o cronograma

Prefeito Vitório nomeia Comissão 
para acelerar o andamento e dar 

transparência nas obras do município

O prefeito de Jaboticabal, Vitório De Simoni, criou uma comis-
são especial para acompanhar todas as obras da Prefeitura e 
acelerar os processos burocráticos – como licitações, empenhos 
e ordens de serviços –, além de dar maior transparência. Já na 
primeira reunião foi possível diagnosticar que o principal entra-
ve é o abandono pelas empresas, que fecham ou não cumprem 
a licitação.
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Olhos da Alma pede apoio dos poderes 
Legislativo e Executivo

Os membros diretivos 
da Unidade de Atendi-
mento à Pessoa com De-
ficiência Visual “Olhos 
da Alma” se reuniram 
com os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal e represen-
tantes do Poder Execu-
tivo na noite de quinta-
feira (27/09), na Casa 
de Leis, para apresentar 
os serviços prestados à 
comunidade cega e bus-
car parcerias dos pode-
res Legislativo e Execu-
tivo para a manutenção 
dos serviços prestados 
pela instituição.

A fim de demonstrar 
o que uma pessoa cega 
sente na pele diaria-
mente, as luzes da sala 
foram apagadas, e os 
que estavam ali foram 
convidados a fechar os 
olhos para uma experi-
ência no escuro. A pro-
posta foi ouvir o áudio 
de um vídeo, compos-
to por trilha musical 
e efeitos sonoros, de 
modo que os ouvintes 
tentassem entender o 
que se passava (sem ver 
a imagem do vídeo). De-
pois, o mesmo foi apli-
cado com o recurso da 
audiodescrição, utiliza-
do pelos cegos para ‘en-
xergar’ a cena. Por fim, 
a imagem foi revelada 
na íntegra, causando 
surpresa nos que acom-

panharam: uma anima-
ção de desenho anima-
do. “Tive  dificuldades 
de entender o que se 
passava mesmo com a 
audiodescrição”, con-
fessou a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Cientes da impor-
tância da instituição 
no município, a Ad-
ministração Municipal 
afirmou que manterá 
o canal aberto para a 
busca de mecanismos 
que possam colaborar, 
de alguma forma, além 
das parcerias em vigên-
cia. Isso porque, a pas-
ta de Assistência Social, 
comandada por Tatia-
na, já possui termos de 
colaboração com a ins-
tituição, por meio de 
convênios estadual e 
federal de proteção es-
pecial e proteção bási-
ca, além de convênio da 
Educação, que somam 
mais de R$ 100 mil.

Por outro lado, para 
os membros da insti-
tuição, os valores re-
passados por meio do 
Município de Jaboti-
cabal não têm sido su-
ficientes para suprir 
as demandas dos alu-
nos jaboticabalenses, 
e temem que não haja 
possiblidade da conti-
nuação do serviço em 
2019 para todos os ce-

gos do município aten-
didos até então. “O que 
a gente recebe hoje, do 
município, não cobre 
as despesas que têm. 
Temos dois caminhos, 
ou só fazer o atendi-
mento dos que cobre 
a despesa, ou parar o 
convênio”, pontuou a 
Diretora-Presidente da 
instituição, Gislene Ma-
ria de Castro Martins 
Duarte, que desabafou 
ainda sobre a preocupa-
ção de final de ano: “As 
contas estão em dia, fa-
zendo um evento atrás 
do outro, vendendo 
projetos e oficinais. E 
estamos sobrevivendo. 
Mas já começa a apare-
cer o desespero do final 
do ano [13º e férias]”, 
disse Gislene.

Atualmente a Olhos 
da Alma atende 87 pes-
soas, e seus familiares. 
Do total, 34 são de Ja-
boticabal e o restante 
de dez municípios da 
região: Barrinha, Cân-
dido Rodrigues, Gua-
riba, Itápolis, Monte 
Alto, Ribeirão Preto, 
Santa Ernestina, Taqua-
ral, Taquaritinga, Vista 
Alegre do Alto. “Quere-
mos estreitar os laços. 
Já estamos fazendo por 
conta... Para completar 
o per capita que nosso 
município não conse-
gue [custear] por não 

ter recurso, buscamos 
parcerias com a Uni-
med, São Luís, além dos 
30% da contrapartida 
de recursos próprios da 
instituição. Mas preci-
samos que o Executivo 
nos mostre um cami-
nho para podermos so-
lucionar esse impasse”, 
defendeu a Diretora-
Presidente, Gislene Ma-
ria de Castro Martins 
Duarte.

“O interesse da Ad-
ministração existe, pre-
disposição da Adminis-
tração existe. Agora é 
preciso um projeto [da 
instituição] de tal for-
ma que venha atender a 
Legislação”, defendeu o 

secretário de Governo, 
Wellington Caiado de 
Castro.

Para o presidente da 
Câmara, “estamos ten-
do a noção prática do 
que vocês desenvol-
vem, e ninguém tem 
dúvida disso. Agora é 
ver a viabilidade jurí-
dica do que pode ser 
feito. Direito Público é 
diferente do Direito Pri-
vado, só pode se fazer 
o que a lei determina. 
Por isso, vocês devem 
ficar em contato com a 
Administração, sobre-
tudo com a Assistência 
Social, para pelo menos 
achar um caminho que 
minimize as dificulda-

des”, concluiu Fenerich.

A sede da institui-
ção fica na Rua Maestro 
Grossi, 348, em Jaboti-
cabal, e aceita doações 
de pessoas físicas e 
jurídicas. Informações 
pelo telefone (16) 3202-
5349 / (16) 3202-0530.

Além do presidente 
da Casa, participaram 
do encontro os verea-
dores Dona Cidinha, Sa-
muel Cunha e Pepa Ser-
vidone; e os secretários 
de Governo, Wellington 
Caiado Casto; o de Edu-
cação, Adilson Martins; 
e da Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.
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AMOR, ALICERCE DA PAZ

Ninguém é proprie-
tário da comunidade. 
Todos somos igualmen-
te responsáveis pela 
concretização de nosso 
“ORDEM E PROGRESSO”. 
Essa é a luz que ilumina 
e agiliza nosso compor-
tamento social. “Crescei 
e multiplicai-vos” não 
é mero mandamento, 
é energia que rege não 
somente a natureza ani-
mal mas acima de tudo, 
os humanos projetados 
conforme a imagem e se-
melhança do Criador!

Estamos às vésperas 

Professor Benê

das eleições; seu objeti-
vo é a construção da co-
munidade pátria. Pelos 
“ares”  que se espalham 
por aí, estamos queren-
do construir vitória de 
sonhos e desejos funda-
mentados no individua-
lismo estraçalhado, que 
mais se assemelha a uma 
colcha de retalhos, cos-
turados pelo egoísmo!

Amor, acima de tudo 
é lacre inquebrável que 
une desejos, que concre-
tiza aspirações de “bem 
viver” social. “Partido” 
está muito próximo de 
“cacos” e muito distante 
de sociedade alicerçada 
na consciência do “bem 
comum”. 

Ouvidos lacrados aos 
gurus “aventureiros”, 
cujos horizontes não ul-
trapassam seu próprio” 
bem estar”! 

A ordem divina é esta: 
“Amai- vos uns aos ou-
tros, como eu vos tenho 
amado”!

Jogo acontece na segunda-feira (8) no Ginásio Municipal de Viradouro

NÓS SOMOS FILHOS 
DE DEUS

Mundos felizes e seus 
filhos que acreditam em 
DEUS. Sonhos realizados 
na luz iluminada dos an-
jos, que protegem a to-
dos na fé, no amor, onde 
pedimos na oração a 
proteção e o apoio para 
vivermos felizes. Sonha-
mos com a realidade. A 
certeza que DEUS exis-
te abre caminhos, reali-
zam-se sonhos, vibram 
energias, carregam in-
fluencias positivas e 
vence-se a ignorância.   

A VIDA É CRIADA POR 
DEUS 

Para vivermos um 
mundo feliz, sem lutas 
desiguais, sem separa-
ções, desuniões, que 
criam divisas e  aumen-
tam o KARMA, junto da 
família, de todos que 
estão em nosso rela-
cionamento, vibrando 
as mesmas energias e 
influencias positivas 
ou negativas. DEUS nos 
criou simples e igno-
rantes, nos deu uma 
vida, onde o espírito é 
eterno e para evoluir 
se faz necessário en-
carnarmos muitas ve-
zes nas vidas sucessi-
vas. São oportunidades 
que surgem no decor-
rer dos tempos, tudo 
dependendo de nós, do 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

empenho,trabalho e boa 
vontade em aprender-
mos e crescermos espi-
ritualmente. Muitas ve-
zes lutamos contra nós 
mesmos, para vencer-
mos nossas falhas, den-
tro da reforma íntima, 
de nossas deficiências, 
ignorância nos assuntos  
religiosos e filosóficos.         

NINGUÉM PODE VER O 
REINO DE DEUS SE NÃO 
NASCER DE NOVO   

Os laços de família se 
unem pelo amor. A atra-
ção, a simpatia e afeto 
contribuem para a união 
de todos. A REENCAR-
NAÇÃO se fortalece pela 
lei do amor e do perdão. 
É a volta do espírito ao 
corpo. A pluralidade das 
existências nos mostra 
que o espírito é eterno, a 
morte é uma conseqüên-
cia natural de transfor-
mação, mudança fora do 
corpo, desencarnando e 
dentro do corpo reen-
carnando.                                  

NEM TODOS QUE DI-
ZEM SENHOR, SENHOR, 
ENTRARÃO NO REINO 
DOS CÉUS, MAS SOMEN-
TE AQUELES QUE FAZEM 
A VONTADE DE DEUS, 
QUE ESTÁ NOS CEUS.

PAGAR O MAL COM O 
BEM, SEM OSTENTAÇÃO.

QUE VOSSA MÃO ES-
QUERDA NÃO SAIBA O 
QUE DÁ VOSSA MÃO DI-
REITA. JESUS não veio 
destruir a lei de DEUS, 
mais sim, cumprí-la

AMAI-VOS... É O PRI-
MEIRO ENSINAMENTO. 
PERDOARMOS COM HU-
MILDADE E PRATICAR-
MOS A CARIDADE, SÃO 
CAMINHOS QUE TEM UM 
INÍCIO COM AMOR E UM 
TÉRMINO COM A FORÇA 
DO BEM.

GAZETA ESPORTES
FAE divulga resultados do Campo Municipal 

de Futebol Amador – 2 de outubro
A Fundação de Ampa-

ro ao Esporte divulgou 
os resultados da última 
rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol 
Amador. Os jogos acon-
teceram no domingo 
(23) no campo do Cru-
zeiro.

Acompanhe abaixo os 
resultados:

Campo do Cruzeiro:
Nova Alvorada 2 x 1 

Oxiquímica
Cohab IV 1 x 3 Vila F.C
Campo do Jardim das 

Rosas:
Nossa Senhora de 

3º Campeonato Municipal de Basquete

Jaboticabal enfrenta Viradouro na 
próxima etapa da Copa Record de Futsal

De 6 a 10 de outubro 
acontece em Jabotica-
bal a 3ª edição do Cam-
peonato Municipal de 
Basquete. A competição 
é promovida pelo Novo 
Basquete Jaboticabal e 
conta com o apoio da 

Jaboticabal tem um 
grande desafi o pela 
frente na próxima fase 

Lourdes 1 x 3 Panela
Fortaleza 2 x 1 Fla-

menguinho
Atenção para os jogos 

do próximo fi nal de se-
mana:

Campo do Cruzeiro:
8h15 – Oxiquímica x 

Juventude

10h – Vila F.C x Pizza-
ria Nº 1

Centro Esportivo An-
tônio Mônaco:

Lusitânia x Clínica Vi-
ver

Fortaleza x Cohab III

da Copa Record de Fut-
sal. A equipe vai até 
Viradouro enfrentar a 

equipe da casa. O jogo 
acontece no Ginásio 
Municipal, às 21h, com 

entrada franca.
“Com certeza o jogo 

contra Viradouro será 
um grande desafi o, mas 
nossos meninos estão 
prontos para trazer 
uma vitória para Jaboti-
cabal”, afi rma o diretor 
de Esporte e Lazer, Fá-
bio Bortolossi.

Para mais informa-
ções a respeito da pró-
xima rodada da Copa 
Record de Futsal, o tele-
fone de contato do DEL 
é (16) 3202-0587.

Prefeitura Municipal.
O campeonato terá 

sua abertura no próxi-
mo sábado (06), a partir 
das 19h, no Ginásio de 
Esportes “Alberto Botti-
no”. 

Neste ano, a compe-

tição estará divida em 
três categorias no mas-
culino: 12 a 17 anos, 18 
a 34 anos e a partir de 
35 anos. Já no feminino 
a categoria é livre.

A ARTE DE VIVER - INDIVIDUALISMO

Nós estamos vivendo 
uma época em que torna-
mo-nos cada vez mais in-
dividualistas. O egoísmo 
toma conta do nosso cora-
ção e quase ninguém quer 
partilhar, pelo contrário, 
só acumular. Compramos 
coisas desnecessárias e 
guardamos coisas que não 
se usam mais. Estamos 
substituindo o “nosso” 
pelo “meu”. 

E tudo começa dentro 
de nossas casas, onde 
nascem os primeiros si-
nais de individualismo, 
que talvez fi quem para 
toda vida.

Em muitas famílias, as 
pessoas falam: meu carro, 
minha casa, minha gela-
deira; quando poderiam 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

falar: nosso carro, nos-
sa casa, nossa geladeira, 
independentemente de 
quem comprou.

Na hora das refeições, 
pratos na mão, televisão 
ligada, um na sala, outro 
no quarto, outro na co-
zinha. Um assiste a fute-
bol, outro a novela, outro 
no celular. Isso dentro da 
própria casa. Imagine se 
formos pensar no traba-
lho, na vizinhança, na co-
munidade, onde se vive o 
velho ditado: cada um por 
si e Deus por todos.

Não deixe isso aconte-
cer com você. Aproveite 
os poucos momentos em 
que é possível reunir toda 
a família. Pelo menos nas 
refeições, nem que seja 
somente nos fi nais de se-
mana. Conversem, tro-
quem ideias, discutam os 
sonhos, contem piadas, 
joguem conversa fora, 
mas juntos.

Se você fi zer de sua 
família uma verdadeira 
comunidade, seus fi lhos 
aprenderão que a vida 
em comunidade é mui-
to melhor e que ninguém 

nasceu para viver isola-
do. Eles vão aprender que 
precisam do outro, e o ou-
tro precisa deles.

Nem Jesus, o grande 
mestre, o fi lho de Deus, 
quis viver sozinho. Nas-
ceu numa família, depois 
viveu com seus amigos, 
os apóstolos, partilhan-

do seus ensinamentos e 
preparando-os para que 
continuassem sua missão.

Pense nisso!

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

A Vivo informa que devido rompimento na rede de cabo metálico da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Fernando Prestes, tiveram seu funcionamento 
prejudicado no dia 02/10/2018 das 07h54 às 16h56. Assim que houve a ocorrência 
a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram o lance de cabo 
danificado.

Comunicado

A pessoa precipitada 
nunca chega a nenhum 
lugar, mas o paciente al-
cança grandes sucessos. A 
precipitação tem roubado 
a paz de muitas pesso-
as, e é por isso que mui-
tos estão desanimados e 
sem forças para seguir em 
frente. Não seja precipita-
do em resolver qualquer 
problema, nem empe-
nhem a sua palavra antes 

Pr. Anastácio Martins

de ouvir com toda a aten-
ção, pois muitos acabam 
se metendo em confusão 
porque ouvem mal, não 
prestam atenção nos de-
talhes, falam sem pensar, 
tomam decisões pelo sen-
timento e pelas emoções. 
Depois fi cam jogando a 
culpa nos outros, dizen-
do que Deus não é bom. O 
profeta Natã, quando foi 
falar com Davi, que havia 
um homem rico que man-
dava matar a ovelha de 
um homem pobre, a única 
coisa que este possuía e 
era tudo o que ele tinha; 
para preparar um banque-
te para um viajante que 
havia acabado de chegar 
de viagem, em sua casa. 
Davi fi cou tão furioso, que 
não pensou em mais nada, 
e ordenou que o rico pa-
gasse quatro vezes mais 

pela ovelha, porque não 
se compadeceu do pobre. 
Quando acabou de falar, 
o profeta lhe disse: Tu és 
este homem. Davi caiu de 
joelhos e pediu perdão ao 
Senhor. Davi nunca imagi-
nou que aquilo acontece-
ria com ele, mas se arre-
pendeu do fundo do seu 
coração e reconheceu que 
o que fi zera escondido aos 
olhos dos homens, não es-
tava oculto aos olhos de 
Deus, o pecado de adulté-
rio que cometeu com Be-
te-Seba, não poderia fi car 
escondido, teria que ha-
ver arrependimento. Ele 
mesmo pronunciou a sen-
tença dele, por ser preci-
pitado. Se tivesse ouvido 
com atenção, diria: Natã, 
eu sou este homem rico, 
tenho tudo e não precisa-
va ter pegado a mulher de 

Urias. Quando você não ti-
ver certeza de alguma coi-
sa, não faça nada, nem se 
precipite, busque a ajuda 
de Deus em oração, Ele vai 
falar no seu coração, tudo 
o que você deverá fazer,  
o guiará em paz, em segu-
rança, e tudo o que você 
fi zer vai prosperar. (II Sa-
muel 12:1). Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo 
de Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. Bairro: 
Centro. Cultos: Quarta-
Feira, Sexta-Feira e Do-
mingo às 19:30. 

Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook cate-
dral_dopovodedeus@hot-
mail.com

NÃO SEJA PRECIPITADO
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Ranking considerou as emendas parlamentares que ainda estão em vigor

Conheça os deputados que mais 
destinaram projetos para Jaboticabal

O Jornal A GAZETA 
fez um balanço comple-
to dos deputados que 
mais ajudaram Jabotica-
bal. Desde 2017, a Pre-
feitura apresentou vá-
rios projetos aprovados 
nos governos Estadual e 
Federal e é importante 
frisar a quantidade de 
deputados que se com-
prometeram a viabilizá-
los. Baleia Rossi, Rafael 
Silva e Arnaldo Jardim 
são os que mais ajuda-

ram Jaboticabal. 
Baleia (Deputado Fe-

deral) trouxe R$ 4,3 
milhões de investimen-
tos, com a ajuda do 
deputado Léo Oliveira 
(Estadual), que serão 
aplicados no asfalto da 
pista do aeroporto (R$ 
2.6 milhões), em reca-
peamento asfáltico (R$ 
1,5 milhão) e na infra-
estrutura do Parque 1º 
de Maio (R$ 500 mil). “É 
um grande parceiro de 

Jaboticabal. Mostramos 
nossas necessidades e 
Baleia sempre se colo-
cou à disposição para 
ajudar nossa cidade”, 
enfatiza o prefeito Vitó-
rio De Simoni.

Chama a atenção nes-
te ranking a presença 
de deputados que exer-
cem cargos no poder 
executivo e, por isso, 
não é possível enviar 
recursos para a cida-
de através de emendas 

parlamentares. É o caso 
dos deputados Duarte 
Nogueira (hoje prefei-
to de Ribeirão Preto), o 
senador Aloysio Nunes 
e Arnaldo Jardim, que 
exerceu o cargo de se-
cretário da Agricultura 
- mesmo assim eles ain-
da conseguiram ajudar 
Jaboticabal. 

Confira o ranking 
completo:

Os dados foram fornecidos 
pela Secretaria Municipal de 
Planejamento.

 

 Deputado 
Emendas 
parlamentares 

01 Baleia Rossi  R$ 4.3 milhões 

02 Rafael Silva  R$ 800 mil 

03 Arnaldo Jardim  R$ 760 mil 

04 Ricardo Madalena  R$ 500 mil 

05 Samuel Moreira  R$ 450 mil 

06 Sinval Malheiros  R$ 400 mil 

07 Marcos Zerbini  R$ 350 mil 

08 Vaz De Lima R$ 340 mil 

09 Vinícius de Carvalho  R$ 300 mil 

10 Gilberto Nascimento  R$ 250 mil 

11 Roberto Massafera  R$ 250 mil 

12 Airton Sandoval  R$ 250 mil 

13 

Léo Oliveira  
 
* Também atuou com o 
deputado Baleia Rossi na 
conquista de R$ 2,6 milhões 
para a pista do aeroporto 

R$ 240 mil 

14 Aloysio Nunes  R$ 200 mil 

15 

Marco Vinholi  
 
* Também atuou na conquista 
da “Capital do Amendoim” 

R$ 200 mil 

16 Guilherme Mussi  R$ 100 mil 

17 Marcelo Squassoni  R$ 100 mil 

18 Marcio Alvino  R$ 100 mil 

19 Jefferson Campos R$ 100 mil 

20 Sebastião Campos R$ 100 mil 

21 Celso Nascimento  R$ 80 mil 

22 Márcio Camargo  R$ 78,5 mil 

23 Márcia Lya R$ 70 mil 

24 Dep Roberto Alves R$ 25 mil 

 
 ITJ e Inovajab formalizam parceria em busca de 

avanços tecnológicos para Jaboticabal
A Prefeitura de Ja-

boticabal, por meio da 
Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
promoveu na última 
segunda-feira (1º) um 
encontro entre repre-
sentantes do Instituto 
Tecnológico de Jaboti-
cabal (ITJ) e Inovajab. 
Na reunião, um convê-
nio formalizou a parce-
ria entre as instituições 
em busca de avanços 
tecnológicos para o mu-
nicípio.

“Esse convênio re-
presenta uma aproxi-
mação importante para 
ambas que culminará 
com o desenvolvimen-
to tecnológico em Ja-
boticabal. Além disso, a 
parceria fortalece esse 
relacionamento entre 

Prefeitura, FCAV/Unesp 
e setor privado”, co-
mentou o prefeito Vitó-
rio De Simoni.

“A Incubadora de 
Empresas fortalecerá 
as empresas disponi-
bilizando espaços e 
apresentando suporte 
à atividade produtiva 
das empresas embrio-
nárias, criando um ha-
bitat propício para ino-
vações”, revela Márcio 
Bellini, membro do ITJ.

Todas as atividades 
realizadas pelas parcei-
ras serão disponibiliza-
das para seus incuba-
dos. A ideia é que cada 
uma contribua com sua 
expertise para o desen-
volvimento das empre-
sas.

Reunião começa definir detalhes da 1ª 
Festa do Amendoim

Um grupo de repre-
sentantes de diferentes 
entidades de Jabotica-
bal começou a discutir 
na tarde da última quar-
ta-feira (3), detalhes da 
1ª Festa do Amendoim 
de Jaboticabal. A expec-
tativa é que aconteça 
no segundo semestre 
de 2019.

“Queremos um gran-
de encontro que trate 
detalhes da cultura do 
amendoim tanto na par-
te técnica quanto com a 
parte social. A 1ª Festa 
do Amendoim será um 
grande marco para nos-
sa cidade, movimen-

tando o setor. Em breve 
teremos mais detalhes”, 

afirma o secretário de 
Indústria, Comércio e 

Turismo, José Vantini 
Júnior.

Cinco alunos estão classificados para próxima fase do concurso

EPTV na Escola: alunos de Jaboticabal 
conhecem sede da emissora

Os alunos de escolas 
municipais, estaduais 
e particulares de Jabo-
ticabal tiveram um dia 
diferente: no último dia 
19, os classificados no 
projeto EPTV na Escola, 
estiveram em Ribeirão 
Preto conhecendo o tra-
balho desenvolvido na 
emissora afiliada Rede 
Globo.

No mesmo dia, os 
estudantes ainda ga-

nharam um passeio em 
um shopping da cida-
de vizinha. “A primeira 
etapa de seleção das 
redações produzidas 
pelos alunos contou 
com a participação de 
professores e coorde-
nadores de várias esco-
las de Jaboticabal. No 
total de 876 redações 
produzidas o municí-
pio escolheu 30, sendo 
que cinco já foram para 

a semifinal”, esclarece a 
coordenadora do proje-
to em Jaboticabal, Jani-
ne Zechetto Pito. 

Os 30 alunos que 
participaram da visita 
tiveram suas redações 
selecionadas por uma 
equipe de professores 
que encaminharam os 
textos para a emissora. 
Desse grupo, cinco fo-
ram selecionadas para 

a próxima fase.
Sobre o concurso - 

Com o tema “Minha vo-
cação e o propósito de 
minha”, a edição deste 
ano tem como objetivo 
fazer o aluno refletir 
sobre a escolha da pro-
fissão e sua vocação, 
gerando questionamen-
tos sobre os valores e o 
propósito de vida, ali-
nhados ao exercício da 
profissão e cidadania.
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

CEA promove ação no bairro Jardim 
Mariana

Durante o mês de 
setembro, o Centro 
de Educação Ambien-
tal (CEA) promoveu 

uma campanha de 
conscientização no 
bairro Jardim Mariana 
com o intuito de colo-

car um “ponto fi nal” 
nas ocorrências por 
queimadas.

Até então, uma área 

verde localizada em 
frente a creche Edgar 
Damico costumava 
ser o alvo principal 
do descarte irregu-
lar de lixo e, segundo 
moradores da região, 
os focos de incêndio 
eram constantes.

Com a intensifi ca-
ção dos trabalhos do 
CEA, um mutirão de 
limpeza foi promo-
vido na área e nove 
caminhões de resídu-
os foram retirados. 
Além disso, 415 mu-
das de árvores nati-
vas e frutíferas foram 
plantadas com a par-
ticipação de morado-
res e funcionários da 
cooperativa de saúde 
Unimed.

Festa das Crianças será no dia 14 de 
outubro em Jaboticabal

As crianças de Jabo-
ticabal vão comemorar 
o seu dia com muita 
alegria e diversão, com 
uma festa recheada de 
brincadeiras, sorteio 
de brindes, concursos 
e apresentações artísti-
cas. O evento acontece 
das 13h às 18h, na Esta-
ção de Eventos Cora Co-
ralina. Haverá ônibus 
gratuito para chegar ao 
local.

“A Festa das Crianças 
vem brindar uma data 
muito importante para 

todos nós. Preparamos 
uma programação espe-
cial e todos estão con-
vidados. Também não 
posso deixar de agra-
decer todo empenho 
do vereador Preto Ca-
beleireiro na realização 
do evento”, agradece o 
prefeito Vitório De Si-
moni.

Atenção para a pro-
gramação completa:

Atrações
- Concurso de Talen-

tos Infantis, com músi-

ca e arte em palco livre
- Concurso Beleza Mi-

rim, com desfi le, esco-
lha e premiação

- Pintura facial para 
crianças

- Brindes e sorteios
- Apresentações artís-

ticas e musicais
Alimentação 
Cachorro quente, re-

frigerante, pipoca, algo-
dão-doce, sorvete para 
as crianças

Diversão
Brinquedos infl áveis, 

carreta furacão com 

personagens e gincanas 
com as crianças

Transporte
Ônibus gratuito sain-

do dos bairros Soro-
cabano, Cohab 1 (em 
frente aos predinhos), 
Cohab 2 (praça em 
frente aos predinhos), 
CDHU ( em frente ao 
Ciaf 7), Condomínio 
Vida Nova 1 e 2, Praça 
da Ponte Seca, Praça de 
Córrego Rico e Praça de 
Lusitânia. Saída às 13h 
e retorno ao fi nal do 
evento às 18h.

Anualmente, todos devem procurar o serviço de 
previdência na data estipulada

Uma série de atividades serão realizadas gratuitamente

Aposentados e pensionistas do SEPREM 
devem se recadastrar no mês de aniversário

O SEPREM - Serviço 
de Previdência Saúde e 
Assistência Municipal – 
informa aos aposenta-
dos e pensionistas que, 
anualmente, sempre na 
data do aniversário, to-
dos devem procurar a 
sede da autarquia para 
o recadastramento.

“O processo também 
conhecido como ‘prova 

de vida’ é necessário 
para atualizar dados. 
Quem perder a data e 
não procurar o SEPREM 
terá o benefício sus-
penso”, afi rma a supe-
rintendente do SEPREM, 
Elivaine Almeida Silva.

O SEPREM fi ca na Ave-
nida Treze de Maio nº 
53. O telefone de conta-
to é (16) 3202.0995. 

Nunca deixe para fazer depois, o que pode ser feito agora.
Realize o que tiver de ser realizado no presente, 

não espere para  acontecer no futuro.
Não se culpe ou chore pelo passado.

O passado não voltará mais,  guarda-o na lembrança, 
Tire o máximo de todo o teu viver na palavra do senhor

Deus é o seu único Salvador.
Deus te dá tudo prá você ser feliz hoje, pois o 

amanhã pertence a ele.
Assim você viverá a cada momento como se fosse o último.

Todos os dias o Sol vem e vai e a lua 
o acompanha no girar da terra.

Deus realizará todas as coisas no seu devido tempo.
Quanto tempo de vida você acha que tem, você sabe?

Então aproveita o tempo que Deus te dá e 
tire o melhor do dom que Deus te deu, 

A Vida.

Semana de Proteção Animal será de 21 
a 27 de outubro

A Secretaria de Saú-
de preparou uma pro-
gramação especial para 
debater os desafi os que 
envolvem o tema. O De-
partamento de Proteção 
Animal fará um ciclo de 
palestras com especia-
listas, uma cãominha-
da, Feira de Adoção e 
várias atividades nas 
escolas municipais.

“É importante traba-
lhar a posse responsá-

vel desde a infância. 
Vamos visitar as esco-
las com a parceria dos 
médicos residentes da 
Unesp, orientando as 
crianças, que repassa-
rão o conhecimento aos 
adultos. Outros eventos 
também vão conscienti-
zar a população como 
oferecer bem-estar ani-
mal”, diz a diretora do 
departamento, Valéria 
Barbieri.

Confi ra a programa-
ção completa: 

21 de outubro 
Praça da Terceira Ida-

de, às 9h 
Cãominhada e orien-

tações veterinárias so-
bre prevenção de doen-
ças infecciosas

Participação da equi-
pe de médicos veteri-
nários residentes da 
Unesp de Jaboticabal.

22, 24, 25 e 26 de ou-

tubro 
Atividades nas es-

colas municipais (pa-
lestra sobre posse res-
ponsável e bem-estar 
animal), com banners e 
fl yers, em parceria dos 
médicos residentes da 
Unesp.

24 de Outubro 
Câmara Municipal, a 

partir das 19h
Ciclo de palestras:
• Andressa Rodri-

gues Pereira, palestra 
“Prevenção de zoono-
ses para o bem-estar 
humano e animal”

• Ana Beatriz Botto 
de Barros da Cruz Fá-
varo, palestra: “Como 
manter o bem-estar de 
animais em abrigos”

27 de outubro
Praça Dom Assis, às 

9h
Feira de adoção com 

orientações veteriná-
rias sobre castração, 
posse responsável, ver-
mifugação e vacinação

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 113, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018 – CONCEDE, a pedido da fun-
cionária ROBERTA LUCAS SCATOLIN, lotada no Departamento de Administração, 
Licença Prêmio em gozo, de 24/09/2018 a 28/09/2018, referente ao 3º período aquisi-
tivo (de 01/07/2012 a 30/06/2017).

Nº 114, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018 – CONCEDE 45 (quarenta e cinco) 
dias de Licença Prêmio em pecúnia referente ao período aquisitivo de 01/07/2013 a 
30/06/2018, ao servidor SÉRGIO APARECIDO MOITEIRO, lotado no Departamento 
de Administração, consoante artigo 150 da Lei Municipal n° 3736 de 03 de abril de 
2008. Paga no Parâmetro de Cálculo n° 439 conforme Processo 1960/2018.

Nº 115, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 – EXONERA, a partir de 25 de se-
tembro de 2018, a Assessora de Gabinete PATRÍCIA CARREGARI ZIVIANI, lotada no 
gabinete do vereador João Bassi, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

Nº 116, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 – NOMEIA, a partir de 01 de outubro 
de 2018, MARIA ANGELA COELHO DA SILVA, para ocupar o cargo de Assessora de 
Gabinete, lotada no gabinete do vereador João Bassi, de acordo com a Lei nº 4677 
de 23 de abril de 2015.

Nº 117, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 – EXONERA, a partir de 01 de 
outubro de 2018, o Assessor de Gabinete MÁRCIO RODRIGO RISSI, lotado no ga-
binete do vereador Carmo Jorge Marques Reino, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 
de abril de 2015.

Nº 118, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 – NOMEIA, a partir de 09 de outubro 
de 2018, ANDERSON LUIZ RENZI, para ocupar o cargo de Assessora de Gabinete, 
lotado no gabinete do vereador Paulo Henrique da Silva dos Santos, de acordo com a 
Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

Nº 119, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 – CONCEDE, a pedido da funcio-
nária MARIA PAULA THOMAZ KAWACHI, lotada no Departamento Contábil e Finan-
ceiro, Licença Prêmio em gozo, de 03/10/2018 a 22/10/2018, referente ao 1º período 
aquisitivo (de 29/12/1997 a 28/12/2002).

Nº 120, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018 – EXONERA, a partir de 08 de ou-
tubro de 2018, o Assessor de Gabinete DAVI SILVA BERNARDO, lotado no gabinete 
do vereador Ednei Aparecido Valêncio, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril 
de 2015.

Nº 121, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018 – NOMEIA, a partir de 08 de outubro 
de 2018, RIVALDO GINO BERNARDO, para ocupar o cargo de Assessor de Gabine-
te, lotado no gabinete do vereador Ednei Aparecido Valencio, de acordo com a Lei nº 
4677 de 23 de abril de 2015.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOTICABAL-SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002428-45.2017.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDREA SCHIAVO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) JOSÉ ORESTE DE ALMEIDA, Brasileiro, solteiro, RG 3423134-4, CPF 306.819.248-02, pai Carlos Roberto 
de Almeida, mãe Cristina Aparecida de Almeida, Nacido/Nascida 28/09/1980, com último endereço à Avenida Antônio de 
Biaggi, nº 105, Vila Simoni, Cep – 14.883-235, Jaboticabal, atualmente em lugar incerto e não sabido, que lhe foi proposta 
uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA.,  relativa ao veículo FIAT, modelo UNO MILLE WAY ECONOMY, ano de fabricação 2008, modelo 
2009, cor CINZA, placa NHR-6949, chassi nº 9BD15804A96220160, RENAVAM 118174070,  adquirido pela ré através do 
Grupo de Consórcio nº 323, cota 474, administrado pelo Consórcio autor, tendo firmado Contrato de Adesão em 
27/04/2016, o qual encontra-se inadimplente na quantia de R$ 9.090,68 (04/2017). Apreendido o bem e estando o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, ofereça 
resposta, ficando advertido de que no prazo de 05 dias, poderá pagar o débito em aberto, segundo os valores 
apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído (art. 3º do dec. Lei 911/69, 
alterado pela lei 10.931/04), ambos a fluir após os 30 dias supra. 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 06 de setembro de 2018. 
 

, 
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Começa o curso de Libras 
na Câmara Municipal 

O curso, realizado 
pela Escola do Legislati-
vo, conta com 60 vagas 
distribuídas em duas 
turmas. A segunda tur-
ma começou na quinta 
(4/10), às 19 horas.

O presidente da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal, Dr. Edu Fenerich 
(PPS), abriu oficialmen-
te o curso de Introdu-
ção à Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), na 

noite dessa terça-feira 
(02/10). O curso, reali-
zado pela Escola do Le-
gislativo, conta com 60 
vagas distribuídas em 
duas turmas. É total-
mente gratuito e segue 
até dezembro.

O objetivo da forma-
ção é dar condições 
para que o aluno ou-
vinte adquira conheci-
mentos e habilidades 
necessárias para se co-

municar com os surdos; 
é também promover o 
conhecimento sobre o 
mundo do surdo, seu 
modo de ser, sentir, 
agir, suas necessidades 
e a sua cultura; desmis-
tificar alguns conceitos 
sobre os surdos; pro-
porcionar o aprendiza-
do da Língua Brasilei-
ra de Sinais (Libras) de 
forma contextualizada; 
e favorecer situações 

de reflexão e troca de 
experiências.

“Agradecer muito a 
todos aqueles que, de 
maneira direta ou indi-
reta contribuíram para 
que isso fosse possível, 
e agradecer os inscritos. 
E lembrar que o nosso 
objetivo é a multipli-
cação de pessoas capa-
citadas na Língua Bra-
sileira de Sinais, e em 
consequência, a maior 
inclusão das pessoas 
com deficiência audi-
tiva no nosso cotidia-
no. Desejo a todos os 
alunos pleno sucesso. 
Que ao final, ao receber 
o certificado, possam 
exercer essa função 
fantástica da multipli-
cação do conhecimento 
da Língua Brasileira de 
Sinais em benefício das 
pessoas com deficiên-
cia auditiva”, destacou 
o presidente da Casa, 
idealizador da implan-
tação do curso na Câ-
mara de Jaboticabal.

No total, foram rece-
bidos 202 pedidos de 

inscrição, dos quais os 
60 primeiros garanti-
ram vaga. As inscrições 
foram efetivadas em 
ordem cronológica, ou 
seja, de acordo com o 
horário de recebimento 
dos e-mails no correio 
eletrônico disponibili-
zado para o curso (cur-
sodelibras.cmj@gmail.
com). Por conta da gran-
de procura, uma lista de 
espera foi formada para 
substituição em caso de 
desistências ou falta na 
primeira aula.

De acordo com a di-
retora do órgão da Câ-
mara, Silvia Mazaro, a 
turma, que seria apenas 
uma com 25 alunos, 
acabou sendo amplia-
da. “Devido à grande 
procura, aumentamos 
para 30 o número de 
alunos. Além disso, o 
presidente da Casa nos 
solicitou a abertura de 
uma turma extra. Tive-
mos inscrições de pro-
fessores, comerciantes, 
estudantes, enfim, pes-

soas de vários ramos 
de atividade. Para se ter 
uma ideia, somente nas 
duas primeiras horas 
do dia 17 de setembro, 
quando começaram as 
inscrições, o e-mail já 
registrava mais de 60 
pedidos de inscrição”, 
pontuou Silvia.

A segunda turma co-
meçou na quinta (4/10), 
também às 19 horas. As 
aulas terão duração de 
três horas, sendo a pri-
meira hora dedicada à 
parte teórica, e as duas 
últimas para a parte 
prática. O curso totali-
zará 40 horas, com cer-
tificado ao final, pelos 
que concluírem o curso.

Para fevereiro de 
2019 está programada 
uma nova turma de mó-
dulo básico e uma para 
o módulo sequencial. 
Mas é bom ficar atento, 
porque será impreteri-
velmente somente uma 
turma por curso, com 
30 vagas cada. Ainda 
não há data definida.

Câmara Municipal de Jaboticabal 
lança novo site institucional

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal lançou 
oficialmente na segun-
da-feira (01/10) a nova 
versão do site institu-
cional e do Portal da 
Transparência do Po-
der. Devido aos ajustes 
técnicos necessários, o 
site pode apresentar al-
guma instabilidade nes-
ta semana. Para acessar, 
basta digitar o ende-
reço www.jaboticabal.
sp.leg.br.

Esta é a quarta versão 
do site institucional do 
Legislativo jaboticaba-
lense, criado em 2003. 
O foco desta reformula-
ção está na arquitetura 
da informação para fa-
cilitar o acesso ao con-

teúdo administrativo e 
às ações parlamentares.

“O site é fundamental 
no processo da trans-
parência. Por isso nos 
preocupamos em mo-
dernizar o site, com in-
formações que ajudem 
o cidadão, e o próprio 
parlamentar, a acompa-
nhar o que acontece no 
Legislativo”, destacou o 
presidente da Casa, ve-
reador Dr. Edu Fenerich 
(PPS).

Novidades – Além do 
layout totalmente re-
formulado, o site apre-
senta acréscimos de 
conteúdo; aumenta a 
integração com o Por-
tal da Transparência, o 
canal de prestação de 

contas do Poder; dis-
ponibiliza a relação de 
ex-vereadores do Legis-
lativo jaboticabalense 
desde 1948; ganha o 
menu Atividade Legis-
lativa, que traz as pau-
tas das sessões, as atas, 
a pesquisa de proposi-
ções, para a busca pe-
los projetos que estão 
tramitando na Casa; en-
tre outros.

“O site está em per-
manente construção, 
assim como também é 
constante a nossa bus-
ca por tornar o acesso 
ao conteúdo da Câmara 
mais fácil para a popu-
lação e também para os 
vereadores. Ao utilizar-

mos métricas, para este 
novo site, podemos 
melhorar a cada dia a 
visualização e também 
a disponibilização dos 

conteúdos. Destaco 
ainda que o endereço 
www.camarajabotica-
bal.sp.gov.br igualmen-
te permanecerá ativo 

para o redirecionamen-
to de página”, concluiu 
o diretor do Departa-
mento Administrativo, 
Odair Casari.
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Aprovado projeto que proíbe a contratação de carroças 
com tração animal para transporte de entulhos

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal aprovaram em 
definitivo, por maioria, 
na sessão extraordi-
nária de segunda-feira 
(01/10), o Projeto de 
Lei nº 114/2018, de au-
toria do vereador Ed-
nei Valêncio (PR), que 
proíbe em Jaboticabal 
a contratação de carro-
ças com tração animal 
para carregar entulhos. 
A matéria segue sanção 
ou veto do Prefeito Mu-
nicipal.

De acordo com o pro-
jeto, considera-se entu-
lho as sobras de cons-
truções, areia, madeira, 
terra, que não tem va-
lor nem pode ser apro-
veitado. Quem for pego 

transportando entulhos 
em carroças com tração 
animal, pagará multa 
de 20 UFESP, que hoje 
equivale a R$ 514,00. 
A multa também será 
aplicada para quem 
contratar o serviço. Em 
caso de reincidência, o 
valor será dobrado em 
cada reincidência.

Para o autor da ma-
téria, o objetivo é pre-
servar o animal e evitar 
acidentes nas vias. “Al-
guns carroceiros utili-
zam de seu animal para 
fazerem transporte de 
cargas que excedem, na 
sua maioria, o peso que 
os animais podem su-
portar, principalmente 
quando nos referimos 
ao transporte de entu-

lhos. Além de sobre-
carregá-los, os expõem 
a uma série de riscos, 
uma vez que com um 
peso elevado, o animal 
pode perder facilmente 
o controle da carroça 
e acabar quebrando as 
pernas, em ladeiras e 
ruas irregulares. Prática 
essa que também colo-
ca em risco a vida das 
pessoas que trafegam 
pelas vias”, defendeu o 
parlamentar.

Votaram contrários 
os vereadores Wilsi-
nho Locutor (PSB), Pau-
lo Henrique Advogado 
(PEN) e João Bassi (PEN); 
com abstenção do vere-
ador Carmo Jorge Reino 
(PSB).

A quinta edição do programa “Diversão na Praça” agitou, no último 
domingo (30/09), o bairro Cohab II, em Jaboticabal.

“Diversão na Praça” garante ação de lazer 
para crianças e adultos na Cohab II

A ação de lazer, em 
alusão ao Dia das Crian-
ças, comemorado no 
dia 12 de outubro, foi 
regada a muito refrige-
rante, pipoca, algodão-
doce, cachorro-quente 
e geladinho. Os mora-
dores da região tam-

bém puderam assistir a 
apresentação da equipe 
Li Tchuó Pa Kung-Fu, 
comandada pelo mestre 
Valcir Albieri.

O trenzinho foi ou-
tra atração que formou 
longas filas ao longo do 
dia, e que rendeu mui-

tas fotos com os per-
sonagens que animam 
o passeio. As crianças 
também puderam fazer 
pintura no rosto e se di-
vertir no pula-pula, na 
piscina de bolinha, no 
escorregador inflável, 
além de participar de 

atividades recreativas, 
como a tradicional su-
bida no “pau de sebo”, 
que teve como premia-
ção uma bicicleta para 
quem alcançou o lugar 
mais alto.

O dia também foi re-
servado para o desfi-
le da “Beleza Mirim do 
Bairro” na categoria fe-
minina. O desfile con-
tou com mais de 20 
participantes entre a 
criançada, orientadas 
pela professora Lúcia 
Fernandes. Marcely 
Emily, de 10 anos, ficou 
em primeiro lugar, se-
guida por Lívia Maria, 
de 9 anos, e Larissa Ro-
berta, de 10 anos.

Já o momento mais 
esperado do dia, o sor-
teio de 10 bicicletas e 
um patinete, de doa-
ções de moradores da 
cidade, completou o dia 
de “Diversão na Praça”. 
Os sortudos foram: Bru-

no Henrique de Oliveira 
(8 anos); Gabriela Fer-
nanda de Souza (7); Ma-
ria Vitoria Radaele (7); 
Adrian Magalhães de 
Oliveira (7); Miguel Ro-
ver (5); Helen dos San-
tos Azevedo (15); Laura 
Fernandes Guimarães 
Vitto (7); Cauan Rodrigo 
Ferreira Mello; Sérgio 
Silva Ferreira da Rocha 
(12); Giovana Trevisan 
Oliveira e Lívia Oliveira 
(6).

Para Jussara Santos 
Nascimento Golfeto, 
que frequenta o even-
to desde a juventude, 
antes mesmo do atual 
formato da ação, agora 
traz os filhos Mateus 
(9 anos) e Beatriz (14). 
“Daqui a pouco vou tra-
zer meus netos, né (ri-
sos). Acho muito legal, 
porque as crianças é ca-
rente, e aqui é um pro-
jeto bom que as crian-
ças se divertem, e com 

mães também”, opinou 
Jussara.

A iniciativa do evento 
tem como objetivo for-
talecer o vínculo fami-
liar, comunitário e pro-
porcionar aos pequenos 
um dia de diversão e 
entretenimento. “Para 
mim é muito importan-
te estar presente, pró-
ximo deles, principal-
mente com ato voltado 
às crianças. Nós temos 
aqui uma periferia mui-
to comprometida com 
vícios, muito atacada 
pela criminalidade, e 
hoje é um dia que todos 
se pacificam aqui na 
praça. Temos aqui qua-
tro/cinco bairros reuni-
dos. Fico feliz. Agrade-
ço toda a comunidade, 
patrocinadores, doa-
dores”, destacou Pret-
to Miranda, morador 
do bairro há 36 anos e 
organizador do proje-
to conjuntamente com 
parceiros da cidade.

Atuação dos agentes de endemias é 
fundamental para o combate ao Aedes

Diariamente, com sol 
ou chuva, os agentes de 
endemias cumprem seu 
papel de visitar os bair-
ros de Jaboticabal com 
a missão de eliminar 
possíveis focos de água 
parada e orientar a po-
pulação sobre os cuida-
dos que devem ser ado-
tados, principalmente 
no período de chuvas.

Para garantir to-

tal transparência nas 
ações, a Prefeitura de 
Jaboticabal informa a 
população que todos os 
agentes estão devida-
mente uniformizados. 
“A atuação dos agen-
tes é muito importan-
te. Pela experiência do 
dia a dia acabam con-
seguindo realizar uma 
ação muito mais eficaz 
por onde passam e, 
neste momento, preci-

Uma rápida visita pode garantir que sua casa fique livre do mosquito e das arboviroses
samos garantir que nos-
sa cidade esteja livre 
do Aedes”, afirma a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

Para mais informa-
ções e identificação 
dos agentes em caso de 
dúvida do munícipe, o 
telefone de contato do 
Departamento de Con-
trole de Vetores e Zoo-
noses é (16) 3202-8320.

Prefeitura comunica munícipes 
sobre inadimplência

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Fazenda, en-
viou correspondências 
a todos os contribuin-
tes que estão em débi-
to com o município. O 
objetivo é chegar a um 
acordo para que os im-
postos atrasados sejam 
quitados e os valores 
investidos na manuten-
ção dos serviços públi-
cos.

O boleto bancário 
pode ser pago em qual-

quer agência ou cor-
respondente bancário. 
“Com a carta contendo 
os valores, todos os 
munícipes tomam co-
nhecimento dos valores 
devidos ao município. 
Desta forma, todos po-
dem planejam o paga-
mento dos débitos. Bas-
ta procurar o Sistema 
Prático”, afirma a secre-
tária de Fazenda, Ange-
la Nazário Fonseca.

Para facilitar a vida do 
cidadão, a Secretaria de 

Fazenda disponibilizou 
uma nova ferramenta 
do site oficial da prefei-
tura. Ao acessar www.
jaboticabal.sp.gov.br, o 
munícipe já pode con-
ferir o botão “Serviços 
disponíveis” do lado 
direito da página e nele 
ter acesso a vários ser-
viços, como emissão de 
comprovantes, segunda 
via, consulta de bole-
tos, entre outros. 

Mais informações 
pelo (16) 3209-3301.
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Jaboticabal estuda implantar projeto educacional pautado 
em valores humanos

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Dr. Edu Fene-
rich (PPS), juntamente 
com o prefeito em exer-
cício, Vitório De Simoni 
(MDB), representantes 
da secretaria munici-
pal de educação e em-
presários da cidade, 
visitaram na terça-feira 
(02/10), a creche Mon-
te Cristo, em Campi-
nas (SP), para conhecer 
de perto o Movimento 
Abraçar, um projeto 
voltado para a forma-
ção de valores huma-
nos.

A creche atende 600 
crianças, de 2 a 5 anos 

e 11 meses, em tempo 
integral, em uma parce-
ria entre a prefeitura de 
Campinas e a Associa-
ção Douglas Andreani 
(ADA), responsável pela 
aplicação do Movimen-
to Abraçar na unidade.

O projeto, desenvol-
vido e implantado pela 
ADA, tem como base 
no modelo pedagógico 
a construção de valor e 
caráter das crianças por 
meio de atividades que 
despertam o autoco-
nhecimento, extraindo 
dos pequenos, atitudes 
positivas e solidárias. 

De acordo com a as-
sociação, o Movimento 

traz no bojo de seus 
valores o desenvolvi-
mento de cinco vértices 
fundamentais: o amor, 
a cidadania, a solida-
riedade, a cooperação 
e a responsabilidade. 
A missão é contribuir 
para que os municípios 
garantam uma educa-
ção infantil universal 
e voltada para a for-
mação do caráter das 
crianças com base nos 
valores humanos. Para 
o vice-presidente da 
ADA, Carlos Sebastião 
Andriani, que é mestre 
em educação e PhD na 
área de gestão humana, 
a formação do caráter 

de uma pessoa vai do 
nascimento até os sete 
anos, e defende que a 
educação começa com 
a formação do caráter, 
antes da alfabetização.

Depois de observa-
rem na prática as ações 
desenvolvidas na cre-
che, a expectativa do 
presidente da Câmara 
jaboticabalense, que 
deve apresentar na pró-
xima sessão ordinária 
(15/10) uma indicação 
ao Poder Executivo, é 
de que o movimento 
seja adotado nas cre-
ches de Jaboticabal. “O 
projeto trata de huma-
nizar o relacionamento 
das pessoas... é uma 
alegria muito grande 
como presidente da 
Câmara, ser convidado 
para conhecer esse pro-
jeto... e trabalhando, 
sobretudo como Chefe 
do Legislativo, como 
vereador, para que Ja-
boticabal possa acolher 
e implantar na sua rede 
municipal esse projeto 
Abraçar”, torce Feneri-
ch.

O prefeito Vitório 
De Simoni já sinalizou 
positivamente. “É um 
projeto muito inova-
dor. E viemos aqui para 

ter uma noção mais de 
perto da realidade des-
se projeto... Nós já te-
mos um bom projeto 
de educação infantil 
na nossa cidade, refe-
rência na nossa região, 
porém acho que nós po-
demos sempre melho-
rar. [O projeto trabalha] 
Valores morais, afetivos 
e isso mostra a impor-
tância na formação do 
caráter dessa criança e 
futuramente dessa pes-
soa”, avaliou De Simoni. 

Para implantar o mo-
vimento em uma uni-
dade escolar infantil, a 
associação prevê a ne-
cessidade de uma Lei 
Municipal para a prepa-
ração dos professores 
e um plano de atendi-
mento de 100% da de-
manda. Caberá a ADA 
capitanear a promoção, 
sempre gratuita, das ca-
pacitações. Neste senti-
do, o Chefe do Execu-
tivo jaboticabalense, 
disse que um projeto 
de lei deve ser enviado 
à Câmara “para que [o 
movimento] se concre-
tize de forma legal, e 
tenho certeza que a for-
mação moral das nos-
sas crianças irá ganhar 
muito com a implanta-
ção desse sistema, que 

prioriza basicamente 
uma palavra, chamada: 
Amor. É isso que nós 
queremos na cidade”, 
finalizou o prefeito.

Confira algumas 
das práticas e oficinas 
previstas no projeto 
pedagógico do Movi-
mento (Fonte: material 
informativo/Movimen-
to Abraçar):

1 - Acolhida da crian-
ça com amorosidade ca-
racterizado pelo abraço 
e beijo dado pelo pro-
fessor, 

2 - Meditação diária 
de 3 minutos, quan-
do a criança se acalma 
gerando condições de 
aproveitamento máxi-
mo para o dia. 

3 - Realização do Cír-
culo do Amor, com di-
versas práticas, musi-
cas, etc., que realçam 
o respeito ao outro e o 
toque positivo do abra-
ço aos colegas. 

4 - Atividade compar-
tilhada onde todos atu-
am em conjunto e falam 
sobre suas situações, 

5 - Hora do conto com 
estórias sobre valores. 

6 - O Momento Cí-
vico, quando todas as 
crianças cantam o hino 
nacional em conjunto 
(toda a escola).

Mais de 200 pessoas participam da 10ª Semana 
de Prevenção do Câncer Ginecológico

Mais uma edição da 
Semana de Prevenção 
do Câncer Ginecológico 
foi realizada com su-
cesso em Jaboticabal. 
Os cinco dias de pales-
tras reuniram mais de 
200 pessoas em vários 
pontos da cidade. O 
evento, idealizado pelo 
médico ginecologista 
da rede municipal, Dr. 
Edu Fenerich, foi pro-
movido pela prefeitura, 
por meio da Secretaria 
de Saúde.

“Gostaria de parabe-
nizar todos os envol-
vidos neste evento tão 
importante que cons-
cientiza sobre a saúde 
da mulher. Que as pró-

ximas edições venham 
e continuem trazendo 
bastante informação e 
sendo esse sucesso que 
pudemos conferir de 
perto”, comentou o pre-
feito Vitório de Simoni.

A programação teve 
início no dia 24, na Câ-
mara Municipal, com 
palestra ministrada 
pelo Dr. Bruno de Oli-
veira Fonseca, masto-
logista do Hospital de 
Amor de Barretos. De-
pois, o evento passou 
pelo CRAS 1, CRAS 2, 
Salão Paroquial da Igre-
ja Santo Reis - Córrego 
Rico e Ciaf de Lusitânia, 
com palestras do Dr. 
Edu Fenerich.
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Muitas vezes falência e o não cumprimento do contrato 
pelas empresas atrasam todo o cronograma

Prefeito Vitório nomeia Comissão para acelerar o 
andamento e dar transparência nas obras do município

O prefeito de Ja-
boticabal, Vitório De 
Simoni, criou uma 
comissão especial 
para acompanhar 
todas as obras da 
Prefeitura e acelerar 
os processos buro-
cráticos – como lici-

tações, empenhos e 
ordens de serviços 
–, além de dar maior 
transparência. Já na 
primeira reunião foi 
possível diagnosti-
car que o principal 
entrave é o abando-
no pelas empresas, 

que fecham ou não 
cumprem a licita-
ção.

A força-tarefa é 
formada por dife-
rentes secretarias, 
como Obras, Plane-
jamento, Governo, 

Administração, Edu-
cação e Saúde. “No 
setor público, as 
fases de uma obra 
são muito burocrá-
ticas e necessitam 
de uma equipe em 

sinergia para acele-
rá-las. A falência e 
o não cumprimento 
do contrato pelas 
empresas e a demo-
ra nos repasses dos 
governos Estadual e 

Federal são desafios 
em todo Brasil, mas 
em Jaboticabal es-
tamos trabalhando 
sério para agilizar o 
processo”, enfatiza 
o prefeito Vitório.

 
 

OBRA VALOR % OBSERVAÇÃO  

 QUADRA SÃO JOSÉ 312 mil  75% 
Empresa entrou em processo de falência e não finalizou a 
obra. Foi feito um levantamento dos serviços que faltam 
para sua conclusão .  

 QUADRA SANBRA 485 mil  80% 

Empresa apresentou dificuldades em cumprir o 
cronograma da obra em função do atraso do Governo 
Federal. Foi feito a prestação de contas parcial da obra e 
estamos aguardando a liberação do FNDE para que seja 
feita uma nova licitação para conclusão da obra. 

 REFORMA MÔNACO 615 mil  27% 

Empresa não cumpriu o cronograma de execução da obra. 
Foi encaminhada a prestação de contas parcial. 
Aguardando a liberação da Caixa Econômica Federal para 
que seja feita uma nova licitação para conclusão da obra. 

 CENTRO DIA DO IDOSO 632 mil  52% 

A empresa apresentou dificuldade em cumprir o 
cronograma devido ao atraso no repasse dos recursos do 
Governo do Estado e o contrato foi rescindido. 
Aguardando a liberação do Estado para uma nova 
licitação e conclusão da obra.  

 CIAF 8 555 mil  90%  A prefeitura está finalizando para inaugurá-la o mais 
breve possível. 

 
PAVIMENTAÇÃO DISTRITO 
INDUSTRIAL - 3ª ETAPA 529 mil  90% Falta a execução das calçadas e aguardando a liberação da 

Caixa Econômica Federal para licitar este item. 

 CINE TEATRO 344 mil  90% 

Empresa encontrou dificuldades em cumprir o 
cronograma da obra, porém após notificações conseguiu 
concluir. Para finalização do convênio (1ª etapa), estamos 
aguardando a liberação da licença do Corpo de 
Bombeiros. Prefeitura busca recursos para viabilizar a 2ª 
etapa da obra. 

 
2ª ETAPA REFORMA 
LABORATÓRIO 298 mil  - 

Aguardando a aprovação do projeto pela equipe técnica da 
Caixa Econômica Federal para licitar e acompanhar a 
obra. 

 
RECAPEAMENTO ITALO 
POLI 215 mil  90% O recapeamento asfáltico foi finalizado, a empresa 

executará a pintura da sinalização de trânsito. 

 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES 700 mil  - Providenciando os documentos necessários para abertura 
da licitação. 

 CIAF II 193 mil  95% 
Obra do convênio foi finalizada. Falta a execução do muro 
de arrimo. A equipe técnica está elaborando o projeto e a 
planilha orçamentária. 

 

Confira a relação das obras em Jaboticabal:

CIAF VIII está em fase final

Prefeito Vitório acompanha os últimos detalhes do CIAF VIII

Prefeito confere andamento de obras no Mônaco

Prefeito ouve as necessidades dos funcionários

1ª reunião da Comissão estabelece metas e prazos
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Projeto que altera ITBI não passa 
na Câmara de Jaboticabal

O Projeto de Lei Com-
plementar nº 19/2018, 
que altera o valor do Im-
posto sobre Transmissão 
“Inter Vivos” de Bens Imó-
veis (ITBI), foi rejeitado 
em definitivo pela maioria 
dos vereadores na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, 
em sessão extraordinária 
na segunda-feira (01/10).

A matéria, que chegou a 
ser aprovada em 1º turno 
por maioria (voto contrá-
rio do vereador Wilsinho 
Locutor (PSB)), foi motivo 
de reunião a pedido do 
vereador Paulo Henrique 
Advogado (PEN), e acatada 
pelo presidente da Casa, 
Dr. Edu Fenerich (PPS), an-
tes da 2ª discussão e vota-
ção do projeto na segunda 
sessão extraordinária da 

Câmara de Jaboticabal aprova 
LDO 2019 por unanimidade

O projeto que dispõe 
a Lei de Diretrizes Or-
çamentarias (LDO) para 
o exercício 2019 (PL nº 
147/2018) foi aprova-
do, com duas emendas 
modificativas - uma 
para aquisição de ve-
ículo para o Corpo de 
Bombeiros, e outra para 
a Secretaria da Indús-
tria, Comércio e Turis-
mo - por unanimidade 
em sessão ordinária na 
segunda-feira (01/10), 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal. Com a 
aprovação unânime em 
1ª discussão e votação, 
a matéria foi dispensa-
da de apreciação em 2º 
turno por requerimento 

verbal do vereador Wil-
sinho Locutor (PSB).

A previsão é de que 
Jaboticabal tenha uma 
receita total de R$ 377.3 
milhões para 2019. Do 
montante estimado, R$ 
278.8 milhões serão 
destinados à Prefeitura 
Municipal; R$ 53.7 mi-
lhões para o SEPREM; 
R$ 32 milhões para o 
SAAEJ; R$11.4 milhões 
para a Câmara Muni-
cipal; e R$ 1.3 milhão 
para a FAE.

Entre as propostas 
traçadas pela Adminis-
tração jaboticabalense 
para 2019, mediante 
convênios, recurso pró-
prio e operação de cré-

dito, está a construção 
do terminal de trans-
porte urbano; a quadra 
do bairro São José; in-
fraestrutura no bairro 
Santa Izabel; recapea-
mento asfáltico; refor-
mas do CIAF Centro, do 
laboratório e do Com-
plexo Antônio Mônaco; 
pavimentação do ae-
roporto; o anel viário; 
aquisição de área para 
um complexo de lazer; 
instalação de um centro 
empresarial; moderni-
zação da tecnologia da 
informação; entre ou-
tros. 

A matéria segue para 
sanção do prefeito mu-
nicipal.

Vereadores rejeitam projeto de revisão da 
Planta Genérica em Jaboticabal

A revisão da Plan-
ta Genérica de Valores 
(PLC nº 14/2017) foi re-
jeitada por unanimida-
de pelos vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal. 

A votação ocorreu em 
dois turnos, em sessões 
extraordinárias, na noi-
te de segunda-feira 
(01/10). Com o resul-
tado, o projeto segue 
para arquivamento.

A planta genérica ser-
ve de base para o cál-
culo dos valores venais 
dos imóveis e impacta 
diretamente no valor do 
Imposto Predial Urbano 
(IPTU). A última atuali-
zação da PGV de Jaboti-
cabal foi em 1994. 

A proposta do Poder 
Executivo pretendia di-
minuir a alíquota pre-
dial das construções re-

sidenciais, que passaria 
dos atuais 1,50% para 
0,50%. Já a alíquota dos 
terrenos passaria de 3 
ou 4% para 0,80%. 

O Executivo previa 
que, com a mudança 
das alíquotas, enquanto 
alguns imóveis e terre-
nos teriam redução no 
IPTU, outros sofreriam 
aumento, com uma mé-
dia geral de 12,38%.

REFIS de Jaboticabal é aprovado por 
unanimidade em sessão extraordinária

O Projeto de Lei Com-
plementar nº 21/2018, 
de autoria do Poder 
Executivo, que institui 
o Programa de Recupe-
ração Fiscal (REFIS) do 
Município de Jabotica-
bal foi aprovado por 
unanimidade em 1º tur-
no durante a terceira 
sessão extraordinária 
realizada pela Câmara 
Municipal na noite de 
segunda-feira (01/10). 
Com a aprovação unâ-
nime, a matéria foi 
dispensada de 2ª dis-
cussão e votação por 
requerimento verbal do 
vereador Wilsinho Lo-
cutor (PSB) e segue para 
sanção do Prefeito Mu-
nicipal.

De acordo com o 
projeto, os contribuin-
tes que queiram acer-
tar suas dívidas com o 
Município (créditos tri-

butários e não tributá-
rios) devem requerer o 
ingresso ao REFIS junto 
à Prefeitura Municipal. 
Para isso, o devedor 
ou responsável deverá 
especificar no reque-
rimento de ingresso a 
dívida que pretende re-
gularizar e a forma de 
pagamento, que pode 
ser à vista ou parcela-
do.

Para quem fizer o pa-
gamento integral, à vis-
ta, entre os dias 22 de 
outubro e 30 de novem-
bro de 2018, terá 100% 
dos juros e multa de 
mora perdoados; quem 
o fizer de 1º a 14 de de-
zembro de 2018, a anis-
tia será de 90%; e de 15 
a 28 de dezembro, de 
80%.

Para quem optar pelo 
pagamento parcelado 
do débito, entre os dias 

22 de outubro e 30 de 
novembro de 2018, po-
derá parcelar em oito 
vezes com desconto de 
50% dos juros e multa 
de mora; do dia 1º a 14 
de dezembro de 2018, a 
anistia será de 40% dos 
juros e multa de mora, e 
o débito poderá ser par-
celado em dez vezes; e 
de 15 a 28 de dezembro 
de 2018, a anistia será 
de 30% dos juros e mul-
ta de mora, parcelado 
em 12 vezes.

Os vereadores tam-
bém aprovaram por 
unanimidade, com dis-
pensa de apreciação 
em 2º turno, o Projeto 
de Lei nº 152/2018, de 
autoria do Executivo 
Municipal, que revoga 
a Lei nº 4129/2010 e 
restaura a vigência da 
Lei nº 3913/2009. Na 
prática, o projeto aten-

de solicitação, por meio 
de processo adminis-
trativo, formulado pela 
empresa Santa Clara 
Agrociência à Secretaria 
Municipal de Planeja-

mento, e mantém a con-
cessão de direito real 
de uso à empresa, que 
“permitirá a continui-
dade e ampliação das 
atividades da referida 

empresa possibilitando 
a manutenção de vagas 
de emprego, bem como 
a arrecadação tributá-
ria”, defendeu o autor 
da matéria.

noite.
Já em 2º turno, o pro-

jeto recebeu sete votos 
contrários (João Bassi 
(PEN), Luís Carlos Fernan-
des (PSC), Paulo Henrique 
Advogado (PEN), Samuel 
Cunha (PSDB), Beto Ariki 
(PSL), Dona Cidinha (PRB) 
e Wilsinho Locutor (PSB)) e 
seis favoráveis (Pepa Ser-
vidone (PPS), Carmo Jorge 
Reino (PSB), Ednei Valên-
cio (PR), Daniel Rodrigues 
(PSC), Pretto Miranda Ca-
beleireiro (PPS) e Dr. Edu 
Fenerich (PPS)). Com o re-
sultado, a matéria acabou 
rejeitada e segue para ar-
quivo.

O texto do projeto pre-
via que nas transmissões 
compreendidas no Siste-

ma Financeiro de Habita-
ção (SFH), os proprietá-
rios de imóveis com até 
65 m2 de área construída, 
desembolsariam 0,5% so-
bre o valor efetivamente 
financiado pelo SFH, e 3%, 
sobre eventual valor res-
tante. Já para as demais 
transmissões de proprie-
dades, a alíquota seria de 
3%. Segundo o Executivo, 
o objetivo era de que o 
“benefício da alíquota de 
0,5% do ITBI” ficasse res-
trito a “apenas imóveis 
populares. Atualmente, 
para se ter o benefício da 
alíquota reduzida, basta 
que o valor seja financia-
do pelo SFH, mesmo que 
o imóvel seja de padrão 
fino e de área construída 
extensa”.



sábado, 06 dE oUTUbRo dE 2018 11

Inscrição para 8º Fórum da Rede Social de Proteção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente segue até dia 10

A 8ª edição do Fó-
rum da Rede Social de 
Proteção dos Direitos 
da Criança e do Ado-
lescente, de Jabotica-
bal, está com inscri-
ções abertas pelo link 
bit.ly/forumredeso-
cial até o próximo 
dia 10. As vagas são 
limitadas para parti-
cipar do evento que 

CULTURA
IV Acústico Rosa aconteceu na sexta-feira 

(5), na Concha Acústica

O Acústico Rosa che-
ga em 2018 gerando 
expectativa nos aman-
tes da boa música. Com 
o objetivo de exaltar a 
importância da preven-
ção ao câncer de mama, 
o evento chega à sua 
quarta edição na sexta 
(5), na Concha Acústi-
ca “Lions Clube de Ja-
boticabal”, a partir das 
20h30. Realizado pela 
Unimed Jaboticabal, o 
evento contou com a 
parceria da Prefeitura 
de Jaboticabal.

“Através das vozes de 
diversas mulheres que 
abrilhantaram o even-
to, o Acústico Rosa é o 
exemplo perfeito de en-

Entrada, um litro de leite que será doado 
para o Fundo Social de Solidariedade

As vagas são limitadas
acontece no dia 19 de 
outubro, a partir das 
8h, no Centro de Con-
venções da Unesp de 
Jaboticabal.

A abertura terá a 
participação do coral 
de surdos “Mãos que 
encantam”. Em segui-
da, haverá palestra 
com o Dr. Guilher-
me Athayde Ribeiro 
Franco, Promotor de 
Justiça de Campinas, 
Especialista em De-
pendência Química 
pela Unifesp e Mem-
bro do Conselho Es-
tadual de Políticas 
sobre Drogas. A pro-
gramação terá ain-
da apresentações do 

gajamento por diversas 
causas importantes: a 
primeira é a prevenção 
ao câncer de mama, se-
guido pela fi lantropia, 
já que o ingresso, um 
litro de leite, revertido 
posteriormente para o 
Fundo Social de Solida-
riedade de Jaboticabal, 
que atua no atendimen-
to de famílias caren-
tes e a renda do bar 
do evento, totalmente 
destinada ao Hospital 
Santa Isabel”, afi rma o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

Atrações confi rmadas 
– As cantoras Fernanda 
Chelli, Jayne Guima-
rães, Lara Ferraz, Luana 

Costa, Marcela Olivei-
ra e Mary Drum confi r-
maram presença no IV 
Acústico Rosa.

Para mais informa-

ções, o telefone de con-
tato do Departamento 
de Cultura é (16) 3202-
8323.

Grêmio da Rede Es-
tadual de Ensino e de 
grupos comunitários 
do município

Confi ra a programa-
ção completa:

Data: 19 de outubro 
de 2018

Horário: 8h às 12h
Local – Centro de 

Convenções da UNESP 
de Jaboticabal

8h – Credenciamen-
to

8h30 – Abertura - 
Hino Nacional com o 
Coral Mãos que En-
cantam.

9h – Palestrante – 
Dr. Guilherme Athay-
de Ribeiro Franco 
(Promotor de Justiça 

de Campinas. Espe-
cialista em Depen-
dência Química pela 
Unifesp. Membro do 
Conselho Estadual de 
Políticas sobre Dro-
gas.)

10h15 – Apresen-
tação do Grêmio da 
Rede Estadual de En-
sino;

10h30 – Apresenta-
ção de Grupos Comu-
nitários do Município 
de Jaboticabal;

11h – Coff ee Break 
com Apresentação e 
Exposição de Projetos 
desenvolvidos pelos 
grupos comunitários 
na área externa.

12h - Encerramento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001199-21.2015.8.26.0291 - Controle nº 3475/2017

Classe: Assunto: Monitória - Cheque

Requerente: Marcelo José Perina

Requerido: Danieli Cristina Andrade

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1001199-21.2015.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) DANIELI CRISTINA ANDRADE, Brasileiro, RG 43.466.824-2, CPF
219.575.558-07. Com endereço à Rua Doutor Mario de Campos, 187, Jardim Santa Rita, CEP
14887-042, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Marcelo José
Perina, alegando este em síntese que é credor da requerida, do valor de R$ 7.972,86 (sete mil,
novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referente à venda de produtos, cujo
pagamento foi realizado com 02 (dois) cheques, devolvidos pelos motivos 70, 11 e 21,
encontrando-se pendentes de pagamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento da quantia especificada acima, devidamente atualizada, hipótese em que ficará isenta
de custas e de honorários advocatícios ou apresente embargos ao mandado monitório. Não sendo
efetuado o pagamento ou apresentada impugnação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 11 de julho de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Um mergulho no Verão 2019

Mistura de cores, ou-
sadia e sensualidade. A 
aposta nos nudes, nas 
maquiagens fresh e nos 
lábios brilhantes. O ve-
rão 2019 vem quente e 
cheio de ousadia. 

Os olhos vão estar 
muito em evidência nes-
ta estação, com muitos 
delineados e bem marca-
dos.

Vão estar em alta para 
os olhos as sombras me-
talizadas em tons terro-
sos e marrons que vem 
também da estação pas-
sada, esfumados escuros 
com tons preto e marrom 
e dos anos 80 vieram as 
sombras coloridas.

Olhos delineados são 
bem gráficos e coloridos 

ou em tom pastel que 
é a cor do verão 2019, 
em diversas proposta, 
em delineados gatinhos 
bem marcados, delinea-
dos com cores vibrantes 
como verde ou azul, ou 
bi colores como o preto 
e braco. 

Máscara para os cílios 
vão ser bem exageradas, 
pra que fique bem mar-
cadas e volumosos, fa-
zendo com que o cílios 
fiquem bem evidentes.

As sobrancelhas vão 
ser bem naturais, apenas 
penteadas sem muito de-
lineado, tendência que 
já vinha se mostrando. 

A pele na estação do 
sol não poderia ser ou-
tra, com aspecto natu-
ral matizado mas opaco 
e iluminados, os tons 
neutros acentuando, os 
contornos naturais do 
rosto, também o bronzer 
vai ter o seu lugar ao sol, 
o efeito de quem acabou 
de sair da praia, também 
estará de volta.

O verão é a estação da 
luz.

  Brilhe bastante!
Make up: Cicinho
Hair: Mariah Almeida
Modelo: Sthéfany Ar-

cenio
Agradecimento: Ninho 

Cultural

Executivo aguarda fi m do período eleitoral 
para pleitear mais recursos para Jaboticabal

Durante o período 
eleitoral, governos Fe-
deral e Estadual são 
impedidos de celebrar 
convênios para libera-
ção de recursos para 
os municípios. Por esse 
motivo, a Prefeitura de 
Jaboticabal segue aten-
ta aos prazos legais 
para voltar a pleitar 
verbas parlamentares.

“O Sistema de Con-

vênios (Siconv) fará a 
divulgação dos Progra-
mas até o dia 16 deste 
mês e, a partir desta 
data podemos enviar 
propostas. O prazo li-
mite é 16 de novembro. 
Após esse período, será 
realizada uma análise 
desses planos de traba-
lho enviados pelas ci-
dades”, explica o secre-
tário de Planejamento, 
Paulo Polachini.

O cronograma se 
refere à liberação de 
emendas impositivas 
do Orçamento Geral 
da União. “Temos boas 
propostas, estamos de 
olho nos prazos e o pre-
feito Vitório de Simoni 
tem bastante prestígio 
no meio político para 
ajudar da melhor forma 
nossa Jaboticabal”, co-
menta Polachini.

Saúde reforça campanha de vacinação 
contra HPV

Adolescentes de Jabo-
ticabal devem compare-
cer às unidades de saú-
de para tomar a vacina 
contra o HPV. A campa-
nha é direcionada a me-
ninas com idade entre 9 
e 14 anos e meninos en-
tre 11 e 14 anos.O HPV 
é um vírus que atinge a 
pele e as mucosas, po-
dendo causar verrugas 
ou lesões percursoras 
de câncer, como o cân-

cer de colo de útero, 
garganta ou ânus. O 
nome HPV é uma sigla 
inglesa para “Papiloma 
vírus humano”. “É uma 
infecção sexualmente 
transmissível onde em 
mais de 90% dos casos 
é um dos agentes cau-
sadores do câncer de 
colo uterino. Queremos 
aproveitar este momen-
to para alertar àqueles 
adolescentes que ain-

da não foram vacina-
dos contra o vírus, que 
procurem o Ciaf mais 
próximo”, afi rma Maura 
Guedes Barreto, direto-
ra do Departamento de 
Vigilância Epidemioló-
gica.

A vacina contra o HPV 
deve ser tomada em 
duas doses, com espaço 
de tempo de seis meses 
entre a primeira e a se-
gunda.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
1500.



12 sábado, 06 dE oUTUbRo dE 2018


