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Jaboticabal 
comemora o Dia 

da Criança no 
domingo (14)

Prefeito Vitório faz balanço das 
ações de setembro

O prefeito de Ja-
boticabal, Vitório 
De Simoni, fez uma 
análise do seu se-
gundo mês à frente 
da prefeitura. Em 
setembro, entregou 
dois veículos para 
o transporte de pa-
cientes, recapeou a 
Av. Ítalo Poli, refor-
çou decisões admi-
nistrativas e priori-
zou a manutenção 
da cidade.

Avanços na saúde, infraestrutura e serviços 
administrativos marcam o mês

Água parada cria o maior 
problema: campanha 
conscientiza sobre o 
combate ao mosquito 
transmissor da dengue

A Prefeitura de Jaboticabal, por meio da Secre-
taria de Saúde, desenvolve a campanha “Água 
parada cria o maior problema”. O objetivo é cha-
mar a atenção para os perigos do mosquito Aedes 
aegypti e incentivar os moradores a fiscalizarem 
suas residências.

Após um mês de implantação, 
atendimento via 0800 já 
solucionou mais de 500 

pedidos de trocas de lâmpadas
Problemas com iluminação 

pública podem ser resolvidos 
pelo 0800-777-9547

Prefeitura 
vende lotes com 
prazo maior de 

pagamento
Edital completo está 

disponível no site 
www.jaboticabal.sp.gov.br

Micro-ônibus adaptado para transporte de 
pacientes começa a rodar nos próximos dias

A prefeitura de Jaboti-
cabal deu um importan-
te passo na moderniza-
ção da frota da saúde. 
Após ser emplacado e 
segurado, a Secretaria 
de Saúde recebeu um 
confortável micro-ôni-
bus zero Km, adapta-
do para cadeirantes se 
deslocarem aos trata-
mentos em cidades da 
região, como Barretos, 
Ribeirão Preto, Matão e 
Serrana. Foram inves-
tidos R$ 242 mil, fruto 
da parceria da Prefeitu-
ra e o Governo Federal.

Prefeito Vitório De Simoni entregou as 
chaves na quinta-feira (11)

Funcionários do SAAEJ 
recebem novos uniformes

O SAAEJ – Serviço 
Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboti-
cabal – continua in-
vestindo na melho-
ria de seus serviços 
e atendimento à po-
pulação. Na manhã 
de quinta-feira (5), 
os funcionários da 
autarquia recebe-
ram um novo kit de 
uniformes.

Entrega aconteceu na manhã de quinta-feira (4)

Grafite promove inclusão e estimula a 
criatividade no Crás III

Crianças e jovens in-
tegrantes de grupos 
desenvolvidos no Crás 
III, de Jaboticabal, pu-
deram dar asas à ima-
ginação. Eles coloriram 
os muros do local, num 
estímulo à criatividade 
e integrando a popula-
ção daquela região. 
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Um dos maiores especialistas em neurociências, comportamento humano e estratégias 
do mundo estará em Jaboticabal

Dia do servidor terá palestra com Alex Born, pai do 
neuromarketing no Brasil

A Prefeitura de Jabo-
ticabal preparou um 
conteúdo diferente 
para comemorar o Dia 
do Servidor Público. A 
palestra “o poder da 
parceria” mostra como 
despertar o auto engaja-
mento no setor público, 
através de diferentes 
ângulos e exemplos. O 
evento acontece no dia 
24 de outubro, na Esta-
ção de Eventos Cora Co-
ralina, às 15h.

O neurocientista 
Alex Born é reconheci-
do como o pai do neu-
romarketing no Brasil. 
“Sua apresentação é en-
volvente e aborda como 
extrair o melhor de suas 
parcerias, melhorar 
a comunicação, atuar 
em conjunto, gerando 
resultados e evitando 

confl itos. O compro-
misso e o engajamento 
pessoal passam a fazer 
parte da cultura de cada 
servidor. O ambiente de 
trabalho fi ca mais leve 
e será refl etido na me-
lhora do atendimento 
para a população”, diz 
o prefeito Vitório De Si-
moni.

O palestrante traba-
lha com a aplicação da 
neurociência nas diver-
sas áreas de negócios e 
comportamento huma-
no. “Constantemente 
desenvolvo novos co-
nhecimentos, através 
das minhas pesquisas e 
experiências. A palestra 
enfatizará a formatação 
da cultura do ‘vamos 
fazer nossa parte, jun-
tos’. Não pelo interesse 
individual, mas, pelo 

compromisso com tudo 
e com todos. Vamos 
buscar o melhor juntos, 
aumentar nossa produ-
tividade, nossa motiva-
ção e gerar resultados”, 
enfatiza Born.

Alex Born é empre-
sário, pesquisador, pa-
lestrante, escritor e 
consultor. Administra-
dor de Empresas pela 
UNICEP, com ênfase 
em Gestão de Pessoas, 
Marketing e Compor-
tamento Humano, TOP 
PRESENTER em ativida-
des físicas pelas maio-
res e mais consagradas 
instituições educacio-
nais mundiais, Master 
Certifi ed/ K. Universi-
tät, (Deutschland), Top 
Leader/ SportMuhle 
(Germany), Certifi ed at 
World School of MKT 

(USA). 
É considerado o “Pai 

do Neuromarketing no 
Brasil” e um dos maio-
res especialistas em 
neurociências, com-
portamento humano 
e estratégias em todo 
o mundo. É presença 
constante nos maiores 
eventos empresariais 
do Brasil, realizou tra-
balhos em mais de 22 
países, chegando a ser 
considerado um dos 
dez mais conceituados 
profi ssionais em Fit-
ness e Wellness de todo 
o mundo. É autor de 
diversos livros e DVDs 
sobre neuromarketing, 
comunicação e compor-
tamento humano.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
3315.

Atendimento aconteceu na Praça 9 de Julho na quinta-feira (27)

PROCON Móvel 
aproxima entidade e população

A correria do dia a dia 
muitas vezes desmoti-
va a população a lutar 
pelos direitos conquis-
tados através do Códi-
go de Defesa do Con-
sumidor. Para encurtar 
o caminho, o PROCON 
ofereceu seus serviços 
para a população que 
passou pela Praça 9 de 
Julho.

Foram realizados 42 
atendimentos. “Esclare-
cemos dúvidas e rece-
bemos reclamações so-
bre diversos assuntos 
relacionados a serviços, 
como fornecimento de 
energia elétrica, telefo-
nia, internet e cobran-
ças indevidas. Alguns 
optaram por formalizar 
a denúncia e, agora, 

o PROCON dará anda-
mento aos casos”, afi r-
ma a coordenadora do 
Procon em Jaboticabal, 
Patrícia Tereza Pazini.

O PROCON em Ja-
boticabal fi ca no Paço 
Municipal e atende das 
8h às 12h e das 13h às 
16h30. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3204-3500.

Câmara de Jaboticabal entrega diplomas de Honra ao 
Mérito e Título de Cidadania

A sessão começa às 
20 horas, no Plenário 
da Casa, com transmis-
são ao vivo pela WEBTV 
da Câmara (tv.camara-
jaboticabal.sp.gov.br).

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal realiza 
sessão solene na próxi-
ma sexta-feira (19/10) 
para a entrega de três 
diplomas de Honra ao 
Mérito e um Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se. A sessão começa às 
20 horas, no Plenário 
da Casa, com transmis-
são ao vivo pela WEBTV 

da Câmara.
Serão homenageados 

com Diploma de Hon-
ra ao Mérito o servidor 
público aposentado, 
João Alberto Carregari, 
conforme o Decreto Le-
gislativo nº 668/2017, 
de autoria do vereador 
Wilsinho Locutor (PSB); 
o músico Edwilson Va-
lério, em cumprimento 
ao Decreto Legislativo 
nº 701/2018, de auto-
ria do vereador Dr. Edu 
Fenerich (PPS); e a As-
sociação Protetora dos 
Animais de Jaboticabal 

(APA), de acordo com o 
Decreto Legislativo nº 
678/2017, de autoria 
dos vereadores Samuel 
Cunha (PSDB) e Luís 
Carlos Fernandes (PSC).

Por sua vez, a médica 
veterinária Fátima Cris-
tina Rodrigues Cama-
cho recebe o Título de 
Cidadã Jaboticabalen-
se, em cumprimentou 
ao Decreto Legislativo 
nº 677/2017, de autoria 
do vereador Ednei Va-
lêncio (PR).
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OS CAMINHOS SE CRUZAM E AÍ 
NASCE O MELHOR

As vidas caminham 
perdidas no tempo e na 
esperança de um mundo 
melhor. Tudo depende 
de nós, dentro do livre 
arbítrio, tomamos nos-
sas atitudes para seguir-
mos um caminho a curto 
ou a prazo.                

A necessidade nos 
obriga a estudarmos   e 
adquirirmos uma cultu-
ra avançada e evoluída, 
se quisermos crescer es-
piritualmente         

Somos eternos viajan-
tes, que percorremos os 
planetas de acordo com 
a evolução.  Vamos em 
busca de trabalho den-
tro da livre escolha de 
cada um.       

A CADA UM SERÁ 
DADO, SEGUNDO SUAS 
OBRAS.             

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Os tempos levam os 
trabalhos à custa de  es-
forço, com muita dedi-
cação, acobertado pe-
las lições, em busca de 
evolução. Tudo progri-
de, onde os sonhos são 
realizados. As vidas se-
guem caminhos repletos 
de esperanças, movidos 
pela fé e a caridade. Os 
trabalhadores são cha-
mados, mas poucos são 
os escolhidos. A espe-
rança nasce para nós 
encontrarmos a felicida-
de. A caminhada é lon-
ga, para se aproximar da 
verdade, repleta de li-
ções da BOA NOVA, com 
ensinamentos voltados 
para a reencarnação, 
com a vida do espírito 
no além túmulo.                  

VIVEREMOS ETERNA-
MENTE EM ESPÍRITO...              

As vidas dos encarna-
dos passam por sonhos 
e realidades. Tudo muda 
com as caminhadas pe-
los séculos, vividos em 
busca de um crescimen-
to.    

UM DIA SEREMOS FE-
LIZES... A felicidade se 
constrói, se conquis-
ta. Passamos por mui-
tas encarnações, por 
provas e expiações, de 
planetas de varias evo-

A viúva de Sarepta esta-
va desanimada por causa 
da seca, ao ponto de achar 
que era o seu fi m. Quando 
o profeta Elias chegou até 
ela e lhe pediu um copo 
de água ela foi buscar, en-
tão ele pediu para ela lhe 
trazer também um pedaço 
de bolo, imediatamente 
ela respondeu-lhe dizen-
do: O senhor está de brin-
cadeira comigo? Será que 
o senhor está vendo que 
eu estou aqui apanhando 
dois gravetos para prepa-
rar um bolo para mim e 
para meu fi lho, e vamos 
comer e morrer? Ela já 
estava conformada com 

Pr. Anastácio Martins

aquela situação e que 
para ela não tinha mais 
jeito, agora era só espe-
rar a morte. Quantos que 
não estão vivendo como 
está viúva? Só porque não 
conseguiu ser curado de 
alguma doença ou enfer-
midade, ou não conseguiu 
prosperar, ou um casa-
mento feliz, ou ser reali-
zado na vida sentimental, 
e etc. já tomaram a deci-
são de acabar com a pró-
pria vida, pensando que é 
o fi m. Isso não é verdade.o 
O inimigo tem enganado 
muitas pessoas boas, com 
pensamentos negativos e 
com palavras mentirosas. 
Elas acabam acreditando 
em tudo o que ele fala 
na mente delas, fazem 
a vontade dele, mas mal 
sabem que ele veio para 
matar, roubar e destruir. 
Não caia nessa, o inimi-
go não quer que você seja 
feliz, ele adora ver você 
chorando, murmurando e 
reclamando da vida e de 
tudo. Digo a você, não é 

o fi m! Porque o que Deus 
preparou para você é mui-
to maior e melhor. Não 
desista, por mais que as 
coisas estejam difíceis. A 
viúva estava no ponto de 
acabar com a vida dela e 
do fi lho, foi por isso que 
Deus enviou o profeta até 
ela, para salvá-la, e o fi lho 
da morte. Então ele pediu 
para ela fazer primeiro 
um bolo pequeno e trazer 
para ele, porque a farinha 
da panela não se acaba-
ria, nem o azeite da botija 
faltaria, assim diz o Se-
nhor.  (I Reis  17:8). Esta é 
a minha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Fei-
ra e Domingo às 19h30. 
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 

A VIÚVA

luções, encarnando e 
desencarnando, planos 
diferentes, material e 
espiritual, no corpo e no 
períspirito                   

A EVOLUÇÃO É LENTA, 
MAIS PROGRESSIVA.  

A EVOLUÇÃO é um 
crescimento espiritual 
que se consegue após 
um aperfeiçoamento, 
dentro da reforma ínti-
ma, adquirindo uma ba-
gagem cultural através 
das reencarnações, acu-
mulando créditos e pas-
sando de um grau para 
outro, dentro da hierar-
quia de valores.    

NA VIDA TUDO PAS-
SA, ONDE O ESPÍRITO É 
ETERNO.            

Caminhamos em bus-
ca da felicidade, sonha-
mos com os olhos do co-
ração, passamos pelas 
lembranças da saudade, 
acordamos com os pen-
samentos voltados para 
a alegria de sentir e po-
der imaginar, que tudo 
está presente, nada no 
passado, mas no futuro 
eterno das vidas suces-
sivas. 

A REENCARNAÇÃO É 
UMA LEI VINDA DE DEUS. 
UMA FORÇA.  

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO DE PESSOAL REFERENTE À OUTUBRO DE 2018

CARGO TIPO DE CARGO MATRÍCULA NOME SALÁRIO BASE

VEREADOR AGENTES POLÍTICOS

40
1195

41
55

1196
1206

53
1201
1192
1203
1188
1190

59

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
APARECIDA DE JESUS SOUZA DIAS
CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
CARMO JORGE MARQUES REINO
DANIEL GONCALVES RODRIGUES
EDNEI APARECIDO VALENCIO
JOAO BASSI
LUIS CARLOS FERNANDES
PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
ROBERTO LUIS ARIKI
SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
UILSON JOSE DE MIRANDA
WILSON APARECIDO DOS SANTOS

R$ 8.527,14
R$ 8.527,14
R$ 8.527,14
R$ 8.527,14
R$ 8.527,14
R$ 8.527,14
R$ 8.527,14
R$ 8.527,14
R$ 8.527,14
R$ 8.527,14
R$ 8.527,14
R$ 8.527,14
R$ 8.527,14

CARGO DE 
CARREIRA

AGENTE CONTÁBIL E FINANEIRO 1170 LUIZ GUSTAVO PERES FERREIRA R$ 7.910,08

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1177 ELIANA MARTÃO HERNANDES MOREIRA R$ 7.910,08

AGENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 1166 ANA PAULA TOPAN JUNQUEIRA R$ 7.910,08

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JURÍDICO 1175 RAQUEL SBARDELOTTO SANCHES R$ 3.950,32

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ÁREA 
DE CONTROLE DE PROCESSOS 1173 MARCELO HENRIQUE MAGALHÃES R$ 3.950,32

ASSISTENTE CONTÁBIL E FINANCEIRO 1015 FABIANA APARECIDA MOTTA MORENO R$ 4.671,12

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1174 NATÁLIA DOS SANTOS PINTO DURANTE R$ 3.950,32

ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO

1216 VIRGINIA APARECIDA ANTONINO R$ 3.950,32

1167 BRUNO VINICIUS DA SILVA PINTO R$ 3.950,32

ASSISTENTE LEGISLATIVO
1086 ANDREIA CRISTINA MANOEL R$ 4.402,97

1085 DENISE CARDOZO R$ 4.402,97

ATENDENTE 1035 SOLANGE MARY FERNANDES R$ 3.635,02

ATENDENTE DE INFORMÁTICA 1164 ALEX FELICIO DE LIMA R$ 3.074,10

AUXILIAR DE INFORMÁTICA 1084 IVOMAR GILBERTO SCARPIM R$ 4.402,97

ENCARREGADO DE ZELADORIA E 
MANUTENÇÃO 1016 HOMERO MARCIANO DA SILVA R$ 6.311,93

MOTORISTA

1221 MAYKON CAETANO DA COSTA R$ 3.513,28

1154 GILMAR APARECIDO DA SILVA R$ 5.109,33

1036 MAURO IVO ASSINE R$ 4.278,96

1088 SERGIO LUIS GARCIA R$ 3.915,86

PROCURADOR JURÍDICO 1220 LEONARDO LATORRE MATSUSHITA R$ 10.509,95

RECEPCIONISTA 1034 ROBERTA LUCAS SCATOLIM R$ 3.744,07

SERVENTE

1032 CARINA MOREIRA R$ 2.139,48

1217 NAYARA FERREIRA DA SILVA LEITE R$ 1.756,64

1181 LARISSA SCATOLLIM MATINS AGUIAR R$ 1.756,64

1008 SUELI DE FÁTIMA GROTTA R$ 2.408,01

VIGIA

1065 CLAYTON BARONE R$ 2.520,81

1003 MARCELO SCAVONI R$ 3.009,98

1064 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA R$ 2.520,81

1095 SERGIO APARECIDO MOITEIRO R$ 2.447,39

CARGO EM 
COMISSÃO

ASSESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1149 MARIO CESAR DE OLIVEIRA LAFFRANCHI R$ 2.760,68

ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA 1159 VANESSA DUARTE R$ 3.513,28

1178 ALENCAR LIGERO R$ 2.760,68

1194 ANDERSON MARQUES DE BRITO R$ 2.760,68

1210 ANDERSON LUIZ RENZI R$ 2.760,68

1116 AURICIMAR ADELSON GRIGORIO R$ 2.760,68

1189 DOUGLAS CICERO LEODENE CARDOSO DA SILVA R$ 2.760,68

1197 ELIEL FARIAS VIEIRA R$ 2.760,68

1209 ELIEZER CLARINDO RAYMUNDO R$ 2.760,68

1144 ENIO JOSÉ DA SILVA R$2.760,68

1204 FABIANA JANINE SPERANDIO R$ 2.760,68

1185 FABIANE FARIAS PEREIRA DA ROCHA R$ 2.760,68

1108 FERNANDA CHELLI FRANCISCATTO R$ 2.760,68

1186 FLAVIA TALITA CANHOTO R$ 2.760,68

1133 FRANCINE SANT´ANNA R$ 2.760,68

1136 IRAIDES FATIMA RAQUEL GOULART R$ 2.760,68

1132 JOÃO LUIZ MARCIANO DA SILVA R$ 2.760,68

1191 LEONARDO FELIPE DA SILVA R$ 2.760,68

1218 LUANA GINO ULIAN R$ 2.760,68

1041 MAGALI AP. XAVIER DA FONSECA R$ 2.760,68

1131 MARCELA FRANCINE GARAVELLO R$ 2.760,68

1221 MARIA ANGELA COELHO DA SILVA R$ 2.760,68

1112 NEUSA CORSI PINELLI R$ 2.760,68

1193 QUEILA CRISTIANE LEONEL R$ 2.760,68

1129 REGIANE DE OLIVEIRA R$ 2.760,68

1187 RENAN MAURICIO SANGALLI LEITE R$ 2.760,68

1202 RENAN SANT ANNA FERREIRA FERNANDES R$ 2.760,68

1205 RIVALDO GINO BERNARDO R$ 2.760,68

1211 SEIDE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS FARIAS R$ 2.760,68

1120 WILSON APARECIDO RAMIRO R$ 2.760,68

DIRETOR DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL 
E FINANCEIRO 1083 MARIA PAULA THOMAZ KAWASHI R$ 12.401,76

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 1091 ODAIR CASARI R$ 12.401,76

DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 1137 SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO R$ 12.401,76

DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO 
LEGISLATIVO 1087 LUIZ CARLOS DOS SANTOS R$ 12.401,76

PORTARIAS

Nº 122,  DE 08 DE OUTUBRO DE 2018 -  CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no período de 15/10/2018 a 29/10/2018 
ao servidor MARCELO HENRIQUE MAGALHÃES, referente ao período aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018.

Nº 123, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018 - CONCEDE, a pedido do funcionário SUELI DE FÁTIMA GROTTA, lotada no Depar-
tamento de Administração, Licença Prêmio em gozo, de 15/10/2018 a 24/10/2018, referente ao 4º período aquisitivo (de 11/07/2009 
a 10/07/2014).

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SGP – SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 
FUNDAMENTO: Inexigibilidade nº 02/2018
OBJETO: aquisição da assinatura anual de 2018 dos Periódicos on-line sobre Licitações e Contratos, bem como fornecimento 

de orientações técnico-jurídicas sobre dúvidas ou casos concretos a serem enviados pelo contratante e respondidas no prazo de 
24 a 72 horas.

VALOR DO CONTRATO: R$ 7.989,96 (sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)
DATA DO CONTRATO: 27/09/2018

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: NBS PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 02/2017
OBJETO: Conforme a implantação de novo sistema informatizado relacionados ao serviço de informação ao cidadão digital, 

controle de processos, website da Câmara Municipal, hospedagem e processo legislativo, pela empresa Openegis Informática Ltda 
– EPP, a prorrogação a termo do contrato com a empresa NBS Produtos para Informática Consultoria e Sistemas Ltda, supramen-
cionada, fica rescindido a partir de 19/09/2018.

DATA DA RESCISÃO: 19/09/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1000788-07.2017.8.26.0291

Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais

Exeqüente: Condomínio Edifício Resiencial Acapulco

Executado: Márcio Rodrigues

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000788-07.2017.8.26.0291

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

FAZ SABER a MÁRCIO RODRIGUES, Brasileiro, Viúvo, Empresário, RG 184911357, CPF
122.452.318-05, Sao Sebastiao, 574, Apartamento 114, Centro, CEP 14870-720, Jaboticabal - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio
Edifício Resiencial Acapulco, alegando em síntese: "EDIFÍCIO RESIDENCIAL ACAPULCO,
localizado na rua São Sebastião, 574, centro, Jaboticabal/SP – CEP 14.870-720, representado
por seu síndico Sr. Mauro Sérgio Moreira, propõe ação de Execução de Título Extrajudicial
"Cota Condomínio", em face de MÁRCIO RODRIGUES, brasileiro, empresário, CPF
122.452.318-05, residente e domiciliado na rua São Sebastião, 574, ap. 114, centro,
Jaboticabal/SP, CEP 14.870-720, proprietário da referida unidade, ap. 114, e responsável por
obrigações de cotas mensais condominiais do imóvel retro citado, que, contudo, por inúmeros
meses, injustificadamente, acha-se inadimplente. Apesar de o condômino ter sido questionado e
recebido diversas propostas de composição e renegociação, permaneceu inerte, sem nenhuma
justificativa, sendo que, atualmente, no momento de propositura da referida ação, a dívida
totaliza R$ 8.626,53, referente aos meses de janeiro a março de 2016, maio a agosto de 2016 e de
outubro de 2016 a fevereiro de 2017, de acordo com termos legais, atualização monetária, juros
de 1% a.m. e multa de 2%, além de despesas processuais e honorários, tudo isso previsto em
convenção do condomínio e aceita pelo executado." Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 10 de maio de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1000788-07.2017.8.26.0291

Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais

Exeqüente: Condomínio Edifício Resiencial Acapulco

Executado: Márcio Rodrigues

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000788-07.2017.8.26.0291

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

FAZ SABER a MÁRCIO RODRIGUES, Brasileiro, Viúvo, Empresário, RG 184911357, CPF
122.452.318-05, Sao Sebastiao, 574, Apartamento 114, Centro, CEP 14870-720, Jaboticabal - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio
Edifício Resiencial Acapulco, alegando em síntese: "EDIFÍCIO RESIDENCIAL ACAPULCO,
localizado na rua São Sebastião, 574, centro, Jaboticabal/SP – CEP 14.870-720, representado
por seu síndico Sr. Mauro Sérgio Moreira, propõe ação de Execução de Título Extrajudicial
"Cota Condomínio", em face de MÁRCIO RODRIGUES, brasileiro, empresário, CPF
122.452.318-05, residente e domiciliado na rua São Sebastião, 574, ap. 114, centro,
Jaboticabal/SP, CEP 14.870-720, proprietário da referida unidade, ap. 114, e responsável por
obrigações de cotas mensais condominiais do imóvel retro citado, que, contudo, por inúmeros
meses, injustificadamente, acha-se inadimplente. Apesar de o condômino ter sido questionado e
recebido diversas propostas de composição e renegociação, permaneceu inerte, sem nenhuma
justificativa, sendo que, atualmente, no momento de propositura da referida ação, a dívida
totaliza R$ 8.626,53, referente aos meses de janeiro a março de 2016, maio a agosto de 2016 e de
outubro de 2016 a fevereiro de 2017, de acordo com termos legais, atualização monetária, juros
de 1% a.m. e multa de 2%, além de despesas processuais e honorários, tudo isso previsto em
convenção do condomínio e aceita pelo executado." Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 10 de maio de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Brigada trabalhará na prevenção da dengue, febre amarela, zika e chikungunya
Sala de Situação da Dengue finaliza plano de ações para 2019

O trabalho da Secre-
taria de Saúde de Jabo-
ticabal no combate ao 
Aedes aegypti continua 
sendo um modelo para 
a região. Nesta semana, 
profissionais da pasta 
finalizaram o Plano de 

Ações para 2019 e os úl-
timos meses deste ano. 
Foi criada uma brigada 
contra o Aedes que uni-
rá todas as secretarias 
municipais em esforços 
coletivos.

De acordo com a pre-

sidente da Sala de Situa-
ção da Dengue, Jabotica-
bal está em um trabalho 
avançado comparado a 
outras cidades. “A novi-
dade no plano de 2019 
é a criação de uma bri-
gada, que criará uma 

sinergia entre todos os 
departamentos da pre-
feitura - cada secretário 
indicou três funcioná-
rios. Levantamos todos 
os prédios públicos e 
cada secretaria já fez o 
seu plano de ação es-

Saúde conquista verba para Núcleo de Educação 
Permanente e Humanização (NEPH)

A Secretaria de Saú-
de conquistou mais um 
importante aliado na 
prevenção de doenças e 
melhoria do atendimen-
to ao público. A pasta 
conquistou verbas para 
implantar o Núcleo de 

pecífico para atingir 
objetivos globais. O 
próximo passo será o 
treinamento da Supe-
rintendência de Contro-
le de Endemias (SUCEN) 
para todos os funcio-
nários”, informa Eloisa 

Martinez Trevisoli.

A próxima reunião da 
equipe acontece no dia 
23 de outubro. A data 
para o treinamento será 
agendada nos próximos 
dias.  

Educação Permanente 
e Humanização (NEPH), 
uma nova estratégia de 
mudança institucional, 
orientação essencial 
nos processos de edu-
cação permanente. Os 
profissionais da saú-

de terão treinamentos 
constantes e interliga-
dos.

A secretária da pas-
ta, Maria Angélica Dias, 
explica que o trabalho 
passa a ser mais focado 
na realidade da comu-

nidade e dos profissio-
nais. “A educação per-
manente é feita a partir 
dos problemas enfren-
tados no dia a dia, con-
siderando as experiên-
cias que as pessoas já 
possuem. Não são pa-

lestras com temas iso-
lados, mas processos 
de educação dos traba-
lhadores da saúde, que 
levantam a problemáti-
ca, considera as neces-
sidades de saúde das 
pessoas e populações”, 

explica.
Para a implantação do 

projeto, a Secretaria foi 
contemplada com R$ 
13 mil. As novas meto-
dologias entram em vi-
gor a partir do mês que 
vem.

Segunda etapa foi concluída 
no sábado (29)

Prefeitura finaliza recape da Avenida Ítalo Poli

Uma importante via 
de acesso para o bairro 
Colina Verde teve mais 
um trecho recapeado. A 
Ítalo Polli, que também 
é utilizada para cami-
nhadas, foi beneficiada 
com o recapeamento, 
aumentando também 
a qualidade de tráfego 
dos veículos. As duas 
etapas da obra totali-
zam mais de 10 mil².

“A Ítalo Poli é uma via 

de muito movimento, 
além de servir de aces-
so aos moradores do 
Colina Verde, também 
é muito utilizada pelos 
pais que buscam os fi-
lhos na escola do SESI e 
de turistas que chegam 
em Jaboticabal. Esse, é 
apenas um dos investi-
mentos que serão feitos 
na cidade e, em breve, 
novos recapes serão 
iniciados”, ressalta o 

prefeito Vitório de Si-
moni.

Mais investimentos 
– A expectativa é que 
2019 seja um ano de 
muitos investimentos 
em Jaboticabal. Apenas 
para recapes são mais 
de R$ 9 milhões em 
emendas e programas 
governamentais que 
devem ser repassadas a 
partir do final do perío-
do eleitoral.

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 vida”, a edição 

deste ano tem como ob-
jetivo fazer o aluno re-
fletir sobre a escolha da 

profissão e sua vocação, 
gerando questionamen-
tos sobre os valores e o 

propósito de vida, ali-
nhados ao exercício da 
profissão e cidadania.

Inscrição para 8º Fórum da Rede Social de Proteção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente foi prorrogada até dia 16
Os interessados em 

participar da 8ª edi-
ção do Fórum da Rede 
Social de Proteção dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente de Ja-
boticabal tem até o dia 
16 (terça-feira) para ga-
rantir uma das vagas. 
O evento que acontece 
no dia 19 de outubro, a 
partir das 8h, no Cen-
tro de Convenções da 
Unesp de Jaboticabal.

“A Rede Social de Pro-
teção dos Direitos da 
Criança e do Adoles-
cente de Jaboticabal faz 
um trabalho que serve 
de referência para ou-
tras cidades. Será uma 
manhã de formação 

importantíssima para 
os interessados, em es-
pecial as entidades que 
trabalham na preserva-
ção dos direitos de nos-
sas crianças e jovens”, 
afirma o prefeito Vitó-
rio De Simoni.

Está confirmada a 
participação do coral 
de surdos “Mãos que 
encantam”. Em seguida, 
haverá palestra com o 
Dr. Guilherme Athayde 
Ribeiro Franco, Promo-
tor de Justiça de Cam-
pinas, Especialista em 
Dependência Química 
pela Unifesp e Mem-
bro do Conselho Esta-
dual de Políticas sobre 

As vagas são limitadas; interessados devem acessar o site bit.ly/forumredesocial para garantir presença 
Drogas. A programação 
terá ainda apresenta-
ções do Grêmio da Rede 
Estadual de Ensino e de 
grupos comunitários 
do município

Confira a programa-
ção completa:

Data: 19 de outubro 
de 2018

Horário: 8h às 12h
Local – Centro de 

Convenções da UNESP 
de Jaboticabal

8h – Credenciamento
8h30 – Abertura - 

Hino Nacional com o 
Coral Mãos que Encan-
tam.

9h – Palestrante – Dr. 

Guilherme Athayde Ri-
beiro Franco (Promotor 
de Justiça de Campinas. 
Especialista em Depen-
dência Química pela 
Unifesp. Membro do 
Conselho Estadual de 
Políticas sobre Drogas.)

10h15 – Apresenta-
ção do Grêmio da Rede 
Estadual de Ensino;

10h30 – Apresenta-
ção de Grupos Comuni-
tários do Município de 
Jaboticabal;

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

12h - Encerramento
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

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. 
 

, 

Após empatar no tempo normal, Jaboticabal garantiu classifi cação para próxima 
fase da Copa Record, vencendo nos pênaltis a equipe da casa por 5 a 4

GAZETA ESPORTES
Em jogo eletrizante, Jaboticabal vence 

Viradouro nos pênaltis

Mesmo jogando fora 
de casa, contra uma 
equipe cascuda e com 
a torcida contra, os me-
ninos do futsal de Ja-
boticabal se superaram 
dentro de quadra e ga-
rantiram classifi cação 
para a próxima fase da 
Taça Record de Futsal.

“Com certeza, uma 
das melhores partidas 
do ano. O zero a zero 
não mostra o jogão de 
futsal que as duas equi-
pes fi zeram. Após o em-
pate no tempo normal, 
nossos atletas mantive-
ram o foco e venceram 

Viradouro por 5 a 4, ga-
rantindo classifi cação 
para a próxima fase”, 
declara o diretor de 

Esporte e Lazer, Fábio 
Bortolossi.

Jaboticabal entra em 
quadra na segunda-fei-

ra (15). Agora, a equipe 
aguarda a defi nição do 
adversário e o local da 
partida.

EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA
O DOUTOR JORGE LUÍS GALVÃO, MM. Juiz Corregedor do Serviço Anexo 

das Fazendas Públicas, desta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Pau-
lo, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os serventuários e demais interessados 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, pela Portaria nº 
001/2018, designou Correição Ordinária no Serviço Anexo das Fazendas Públicas 
desta Comarca, que será realizada no dia 23 de novembro de 2018, com início às 
13h30. A data poderá sofrer alteração de um a dois dias “a posteriori”, tendo em 
vista as demais correições a serem realizadas em outras unidades cartorárias, espe-
cialmente devido à complexidade dos serviços correicionais desenvolvidos. Duran-
te os trabalhos receberá os procuradores, partes, advogados e demais interessados 
para eventuais reclamações, queixas e ou informações, por escrito ou verbalmente. 
Encaminhem-se cópia aos Meritíssimos Juízes da Vara Criminal, 1ª, 2ª e 3ª Vara 
Cível, aos Digníssimos Representantes do Ministério Público e ao Presidente da 6ª 
Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil. No dia da correição, o expediente 
será seletivo, nos termos da Portaria n.º 001/2018, da Corregedoria Permanente 
do SAF. E, para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado e afi xado 
na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, aos 2 de outubro de 2018. Eu, (Sandra Denise Arcenio da Silva Morato), 
Escrivã Judicial I do Serviço Anexo das Fazendas, o conferi e assino.  

JORGE LUÍS GALVÃO - Juiz de Direito Corregedor do SAF

Show na Concha Acústica traz músicas de Tião Carreiro

A Concha Acústica 
de Jaboticabal recebe, 
no dia 20 de outubro, 
a partir das 21 horas, 
o show As 10 Cordas 
de Tião Carreiro - Ins-
trumental 1, com o vio-
leiro Noel Andrade e a 
banda Blues Etílicos.

O espetáculo apre-
senta grandes sucessos 
eternizados na voz e na 
viola de Tião Carreiro, 
como O Rio de Piracica-
ba, Cabelo Loiro, Cho-
ra Viola, Nove e Nove, 
Em Tempo de Avanço e 
muito mais.

O show é promovido 
pelo Ministério da Cul-
tura, por meio de lei de 
incentivo à cultura, e 
conta com o apoio do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel e Prefeitura 
de Jaboticabal. A aber-
tura será feita pela can-

CULTURA
Grafi te promove inclusão e estimula a 

criatividade no Crás III
Crianças e jovens in-

tegrantes de grupos 
desenvolvidos no Crás 
III, de Jaboticabal, pu-
deram dar asas à ima-
ginação. Eles coloriram 
os muros do local, num 
estímulo à criatividade 
e integrando a popula-
ção daquela região. 

“Foram dois mundos 
expressos em um único 
equipamento. Foi baca-
na porque a gente dei-
xou acontecer da ma-
neira deles, para eles 

As 10 cordas de Tião Carreiro – Instrumental 1, com Noel Andrade e Blues Etílicos, 
acontece no dia 20 de outubro. Ingressos podem ser trocados por dois litros de óleo

tora Lara Ferraz.
Para assegurar pre-

sença e poder se encan-
tar com o espetáculo, 
basta levar dois litros 
de óleo de cozinha em 
um dos pontos de tro-
ca de ingresso e garan-
tir sua entrada. Confi ra 
abaixo:

Pontos de troca de in-
gresso

- Hospital e Materni-
dade Santa Isabel (R. 
Marechal Floriano Pei-
xoto, 1.387, Centro - Ja-
boticabal)

- Supermercado Coji-
ba Loja 1 (R. Professor 
Valdir Pedro Morano, nº 
750, Santa Tereza)

- Supermercado Coji-
ba Loja 2 (Av. da Sauda-
de, nº 336, Centro)

- Supermercado da 
Nova (R. Maestro Gros-
si, 410, Nova Jabotica-

sentirem que aquele es-
paço é da comunidade”, 
comenta a secretária de 
Assistência Social, Ta-

tiana Pellegrini.
Para saber mais sobre 

os projetos desenvolvi-
dos no Crás III, a unida-

de fi ca na Rua José Mar-
fará, 160, Parque 1º de 
Maio. O telefone é (16) 
3204-4424.  

bal)
- Supermercado De-

beraldini (Av. Tiraden-
tes, 1.474, Sorocabano)

Acústico Rosa arrecadou cerca de 200 litros de 
leite para o Fundo Social de Solidariedade

Uma noite de muita 
música e solidarieda-
de. Foi assim a 4ª edi-
ção do Acústico Rosa 
realizado na noite de 5 
de outubro, na Concha 
Acústica de Jaboticabal. 
O evento, promovido 
pela Unimed Jabotica-
bal, com o apoio da Pre-
feitura, arrecadou cerca 
de 200 litros de leite 
para o Fundo Social de 
Solidariedade.

“Como de costume, o 
evento foi muito baca-
na, com grandes vozes 
da nossa cidade e tam-
bém da região. Quem 
compareceu ajudou 
com o litro de leite e 

curtiu uma noite bas-
tante especial”, comen-
tou o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Participaram do 
Acústico Rosa deste 
ano as cantoras Fernan-

da Chelli, Jayne Guima-
rães, Lara Ferraz, Luana 
Costa, Marcela Oliveira 
e Mary Drum.

O evento faz menção 
ao Outubro Rosa, cam-
panha de prevenção ao 

Câncer de Mama. Du-
rante a noite, também 
foram apresentados ví-
deos alertando sobre 
o tema e destacando a 
importância do diag-
nóstico precoce.

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 07/10/2018 das 16h53 às 16h23 do dia 08/10/2018. Assim que 
houve a ocorrência a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram 
o lance de cabo danificado.

Comunicado

- Supermercado Cor-
rêa (Av. Dr. Elias da Ro-
cha Barros, 171, Ponte 
Seca).
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Surdos da APÁS visitam a Câmara 
Municipal de Jaboticabal

A Câmara de Jabotica-
bal tem implementado 
nos últimos anos ações 
que garantem a acessi-
bilidade. A última gran-
de conquista foi a adap-
tação do Plenário para o 
público surdo e a janela 
de Libras nas transmis-
sões das sessões ordi-
nárias, extraordinárias 
e solenes.

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal recebeu 
na tarde de segunda-
feira (09/10) alunos e 
representantes da Asso-
ciação de Pais e Amigos 
dos Surdos (APÁS) para 
uma visitação guiada. 
O objetivo foi conhecer 
de perto o funciona-
mento do Poder Legis-
lativo Municipal.

Recepcionado pelo 
diretor Técnico Legis-
lativo, Luiz Carlos dos 
Santos, o grupo percor-
reu os gabinetes dos 
vereadores, os departa-
mentos Administrativo 
e Legislativo, bem como 
o Plenário da Casa de 
Leis.

Visita aos departa-
mentos Administrativo 
e Legislativo, com si-
nalização da servidora 
Virginia Antonino.

Santos ressaltou a im-
portância da participa-
ção popular nas sessões 
e audiências públicas, e 
explicou que, caso um 
munícipe queira apre-
sentar algum projeto ou 

falar sobre algum tema 
pertinente à comunida-
de, está à disposição a 
Tribuna Livre, um tem-
po concedido para os 
munícipes antes do iní-
cio das sessões ordiná-
rias. Para fazer o uso do 
espaço, basta se cadas-
trar no departamento 
Legislativo e aguardar 
deliberação do pedido 
para ser chamado.

Na visita ao Plenário, 
a monitora de Libras 
da APÁS, Alines Nunes, 
lembrou a todos que 
“foi em uma sessão or-
dinária, aqui no Plená-
rio da Câmara Munici-
pal, que foi aprovada 
recentemente a Lei que 
determina o Dia Munici-
pal do Surdo”. Visivel-
mente admirados com 
a nova experiência, al-
guns fizeram questão 
de experimentar as ca-
deiras da Mesa Direto-
ra. Foi o caso de Lucas 
Kaio, que não escondeu 
seu desejo: “No futu-
ro eu irei sentar aqui”, 
pontuou ele.

O diretor do Legis-
lativo ainda destacou 
aos visitantes as ações 
de acessibilidade que a 
Câmara tem implemen-
tado nos últimos anos. 
“A primeira adaptação 
foi a construção da 
rampa na entrada dos 
fundos da Câmara, o 
que possibilitou o aces-
so de cadeirantes, pes-

soas com deficiência 
física e idosos. Depois 
foi construída a rampa 
na entrada principal da 
Câmara e feita a insta-
lação do elevador. E por 
fim, foram feitas as de-
vidas adaptações aqui 
no Plenário, como vo-
cês podem ver a TV ali, 
para que os surdos pu-
dessem acompanhar as 
sessões contando com 
a interpretação simul-
tânea”, explicou Santos.

Por sua vez, o servi-
dor responsável pelo 
controle de processos 
da Câmara, Marcelo 
Magalhães, apresentou 
o arquivo e falou do 
modo correto de arma-
zenamento dos docu-
mentos e a necessidade 
de um espaço adequa-
do para a conservação 
do material.

De acordo com a su-
pervisora da APÁS, Miu-
cha Carregari, a visita 
à Câmara serviu como 
complemento de um 
projeto educativo rea-
lizado com os surdos, 
que neste ano teve 
como tema as “Eleições 
2018, Voto Consciente”. 

Segundo Miucha, o 
objetivo foi fazer com 
que os surdos possam 
entender o processo de-
mocrático, os partidos 
políticos e suas pro-
postas. “Como produto 
final, decidimos chegar 

mais próximo da reali-
dade visitando a Câma-
ra Municipal, onde nos-
sos surdos poderiam 
ter a oportunidade de 
vivenciar na prática o 
que aprenderam duran-
te as aulas, conhecendo 
o papel do vereador, o 
Plenário, onde aconte-
cem as votações, enfim, 
a importância da valo-
rização do Legislativo, 
focando que a Câmara 
Municipal é um espaço 
de garantia de direito 
de cidadania”, finalizou 
a supervisora.

Aline concorda com a 
importância de “conhe-
cer o trabalho legislati-
vo, o lugar, pois muitos 
surdos não sabem re-

almente qual é o papel 
dos vereadores, como 
funcionam as leis... na 
prática, fica muito mais 
fácil de compreende-
rem”, opinou a monito-
ra.

“Fico extremamen-
te feliz em saber que a 
Câmara de Jaboticabal, 
hoje, está mais prepa-
rada para receber defi-
cientes auditivos e pes-
soas com outros tipos 
de deficiência, possi-
bilitando a todo cida-
dão jaboticabalense, de 
nascimento ou adoção, 
o acompanhamento das 
atividades desenvolvi-
das pelo Poder Legisla-
tivo a fim de garantir o 
acesso e oportunizar o 

exercício de cidadania”, 
avaliou o presidente da 
Câmara, Dr. Edu Fene-
rich (PPS), que ao final 
da visita saudou os vi-
sitantes: “A Câmara es-
tará sempre de portas 
abertas a vocês, para 
futuras visitas e parti-
cipações”, convidou o 
Chefe do Legislativo. 

AGENDAMENTO  
Estabelecimentos de 

ensino e demais entida-
des que queiram parti-
cipar de uma visitação 
guiada na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
deve entrar em conta-
to com a Secretaria da 
Casa pelo telefone (16) 
3209-9477 para o agen-
damento.

Rua Juca Quito, 1.016, 
Centro - Jaboticabal
@RealizaJaboticabal

(16) 3209-2470
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Programação trata de assuntos relevantes para pequenos empreendedores e MEIs do município

Semana do Empreendedor 2018 em Jaboticabal oferece 
programação diversificada

Vai começar a edição 
2018 da Semana do Em-
preendedor. A Central 
do Empreendedor e 
SEBRAE-SP prepararam 
uma série de palestras 
voltadas para os MEIs e 
pequenos empreende-
dores de Jaboticabal.

Os participantes te-
rão oportunidade para 
esclarecer dúvidas, 
aprimorar o conheci-
mento e aumentar o ne-
tworking empresarial. 

“O evento conta com 

uma série de pales-
trantes renomados. Os 
inscritos terão oportu-
nidade de acompanhar 
conceitos de nomes 
como Luiz Candreva, 
Marcela Quiroga, Rei-
naldo Domingos, Mar-
celo Dória e Roberto 
Calderon”, ressalta a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Confira a programa-
ção:

15 de outubro

09h30 às 11h - Pales-
trante: LUIZ CANDREVA

Um dos principais 
futuristas brasileiros, 
eleito um dos 100 jo-
vens mais inovadores 
da América Latina e top 
10 pelo Startup Awards 
2017.

Palestra: O FUTURO 
DOS NEGÓCIOS E OS NE-
GÓCIOS DO FUTURO

A palestra aborda ne-
gócios inovadores e dis-
ruptivos, explorando as 
facetas da inovação no 

passado e atualmente, 
construindo um parale-
lo claro entre o ontem e 
o hoje, indicando riscos 
e, especialmente, opor-
tunidades para o futuro 
dos negócios e para os 
negócios do futuro.

16 de outubro
09h30 às 11h - Pales-

trante MARCELA QUI-
ROGA

Empreendedora, pa-
lestrante e diretora da 
Rede Mulher Empreen-
dedora, com propósito 
de apoiar o desenvol-
vimento da mulher nos 
negócios.

Palestra: EMPREEN-
DENDO BEM, DA TEO-
RIA AO NEGÓCIO!

A palestra vai abor-
dar o cenário do em-
preendedorismo femi-
nino, em que a maioria 
dos negócios começa 
por necessidade. Serão 
apresentados alguns 
números da pesquisa 
“Quem são elas”, reali-
zado pela Rede Mulher 
Empreendedora para 
dar a dimensão da força 
feminina e a jornada do 
negócio.

17 de outubro
09h30 às 11h - Pales-

trante: REINALDO DO-
MINGOS

Ph.D. em educação 
Financeira, escritor, 
educador e terapeuta 
Financeiro. 

Autor de best-sellers 
e presidente da DSOP 
Educação Financeira

Palestra: COMO MAN-
TER UMA RELAÇÃO 
SAUDÁVEL COM O DI-
NHEIRO

A palestra irá apre-
sentar aos empreende-
dores a nova forma de 
empreender a “empresa 
Negócio” e a “empresa 
Família” para a realiza-
ção de lucro e sonhos 
em primeiro lugar.

18 de outubro
09h30 às 11h - Pales-

trante: MARCELO DÓRIA 
CEO das lojas Depó-

sito da Lingerie. Espe-
cialista e professor de 
varejo popular e mestre 
em gestão para compe-
titividade (FGV).

Palestra: ACELERE 
SUAS VENDAS E MAXI-
MIZE SEUS RESULTADOS

Uma palestra práti-
ca que vai oferecer aos 
empreendedores um 
conjunto de técnicas 
para melhorar o desem-

penho em vendas. Tam-
bém irá alertar sobre a 
necessidade de ter re-
sultados positivos nos 
negócios, e que, mais 
importante do que ven-
der, é ter uma relação 
de ganha-ganha.

19 de outubro
09h30 às 11h – Pales-

trante: ROBERTO CAL-
DERON 

Fundador do ecom-
merceCAMP, presidente 
do comitê de e-com-
merce, especialista em 
estruturação de negó-
cios digitais, atua no 
mercado há 19 anos.

Palestra: IMPULSIONE 
AS VENDAS COM MA-
RKETING DIGITAL

Da geração de audi-
ência à geração de ne-
gócios: saiba como o 
marketing digital pode 
alavancar os resulta-
dos de sua empresa. A 
internet possibilita inú-
meras opções de ferra-
mentas que podem ser 
usadas para expandir a 
estratégia de uma em-
presa e impulsionar as 
vendas. Conheça es-
sas estratégias e saiba 
como aplicá-las.

STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
03.088.641/0001-38, com sede na Rua Eliseu Guilherme, 879, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto/SP, CEP: 
14.025-020 e STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF 08.326.990/0001-64, com sede na Rua 
Luiz Niero, nº 800, Bairro Sorocabano, na cidade de Jaboticabal/SP, conforme faculta a lei 6.766/79, 
resolve pelo presente edital NOTIFICAR o proprietário dos lotes abaixo relacionados, em razão destes 
encontrarem-se em local incerto e não sabido, para comparecer no prazo impreterível de 10 dias a contar 
da publicação deste edital, à sede da (endereço acima descrito) ou nos contatar pelo telefone (16) 4009-
9499, tendo em vista a existência de pendências em relação ao mesmo. 

Assim, pelo presente, fica NOTIFICADO na forma da lei e, para que ninguém possa alegar 
ignorância, expede-se esta notificação com prazo de 10 dias. 

O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a 
aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes.  

 
Loteamento Cliente CPF Quadra Lote 
PQ. das Araras Jose Teixeira Servano 270.215.628-29 17 15 
PQ. das Araras Cledia Teixeira Servano 312.843.818-89 17 15 

 

Jaboticabal recebe treinão de Parkour 
com “pegada” ambiental

Na manhã deste do-
mingo (14), Jabotica-
bal recebe atletas de 
Parkour da região para 
um treino especial que 
envolve atividade fí-
sica e meio ambiente. 
O evento está marca-
do para as 9h na pista 
de Parkour, ao lado do 
Terminal Rodoviário, e 

conta com o apoio da 
Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente.

O treinão deve reu-
nir mais de 50 pesso-
as de Jaboticabal e re-
gião. “Será um evento 
diferente, pois no final 
haverá plantio de mu-
das nas praças Nove 

de Julho e Dr. Joaquim 
Batista. O grupo já tem 
demonstrado compro-
metimento com o meio 
ambiente em várias 
ações. Parabenizo o 
Adriano Fain e todos os 
envolvidos pela inicia-
tiva”, destaca o prefeito 
Vitório de Simoni.

O evento é realiza-

do pelo grupo Rastra-
cer Parkour e Método 
Natural. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
99717-6476.

Próximas atrações – 

Nos dias 9 e 10 de no-
vembro, Jaboticabal se-
diará o Inflow, evento 
Estadual de Parkour que 
também promoverá o 
enriquecimento de áre-
as verdes. Desta vez, o 

Parque Argeo Roma re-
ceberá os atletas. 

Já nos dias 28 e 29 de 
janeiro, passará por Ja-
boticabal as atletas do 
feminino de Parkour da 
América Latina.  
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Feliz Dia das Crianças!!!
Para comemorar o Dia das Crianças, tivemos o tradicio-

nal Acantonamento do Colégio Objetivo, que aconteceu 
na sexta-feira, 05/10.

Neste dia tão especial e tão esperado, os alunos da Edu-
cação Infantil e Fundamental I, brincaram e se divertiram 
muito. Sendo recepcionados com um jantar especial. To-
dos alunos foram monitorados  por recreadores especiali-
zados e se empenharam em  todos os jogos e brincadeiras. 

A Festa do Pijama do Colégio Objetivo foi um momento 
inesquecível, pelos idealizadores e os pequenos que con-
gregam o COLÉGIO OBJETIVO.
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Jaboticabal comemora o Dia da Criança no domingo (14)
Festa na Estação de 

Evento Cora Coralina é 
gratuito e reúne várias 
atividades

O próximo domingo 
(14) será da criançada. 
Isso porque a Prefeitura 
de Jaboticabal prepara 
a Estação de Eventos 
Cora Coralina para uma 
tarde recheada de brin-
cadeiras em comemo-
ração do Dia da Crian-
ça. O evento é gratuito 
e começa a partir das 
13h.

“Vai ser um dia dife-
rente, de muita alegria 
e diversão. Contando 

com uma boa partici-
pação popular, vamos 
disponibilizar ônibus 
gratuitos para chegar 
ao Cora Coralina. Agra-
deço o envolvimento e 
empenho de todos en-
volvidos na realização 
deste evento, em espe-
cial ao vereador Preto 
Cabeleireiro”, diz o pre-
feito Vitório de Simoni.

A Festa das Crianças 
terá também sorteio 
de brindes, concursos 
e apresentações artísti-
cas.

Confira a programa-

ção completa:
Atrações
- Concurso de Talen-

tos Infantis, com músi-
ca e arte em palco livre

- Concurso Beleza Mi-
rim, com desfile, 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 infláveis, 
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 final do 
evento às 18h.

Após um mês de implantação, 
atendimento via 0800 já solucionou mais 

de 500 pedidos de trocas de lâmpadas

A Prefeitura de Jabo-
ticabal modernizou no 
último mês o atendi-
mento na manutenção e 
troca de lâmpadas. Com 
a incorporação de um 
número 0800, o serviço 
ganhou mais agilidade 
e 543 pedidos já foram 
atendidos desde então.

“Mesmo enfrentan-
do dificuldades diá-
rias como a chuva, por 
exemplo, que tem acon-
tecido com certa frequ-
ência, conseguimos oti-
mizar nossos serviços 
e dar o respaldo que a 
população precisa”, co-
mentou o secretário de 

Problemas com iluminação pública podem ser resolvidos pelo 0800-777-9547

Obras e Serviços Públi-
cos, Josué Santos.

“Esse é um tipo de 
serviço que não pára, 
sempre vamos ter de-
manda. Até por isso, 
peço que a população 
nos ajude indicando o 
local que necessita da 

Prefeitura vende lotes com prazo maior de pagamento

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa aos 
interessados que está 
disponibilizando sete 
terrenos por Concor-
rência Pública, que 
acontece dia 06 de no-
vembro, a partir das 9h, 

Edital completo está disponível no site 
www.jaboticabal.sp.gov.br

na Esplanada do Lago 
“Carlos Rodrigues Ser-
ra”, nº 160 (Paço Muni-
cipal).

Os terrenos dispo-
níveis estão localiza-
dos nos bairros Ponte 
Seca, Centro, Jardim 

troca de lâmpada em 
locais públicos”, falou o 
secretário.

O telefone para fazer 
a solicitação é 0800-
777-9547 e está à dis-
posição das 8h às 21h, 
todos os dias da sema-
na, inclusive feriados.

Grajaú 2 e Sanbra. Os 
lances mínimos variam 
de R$ 16.700,00 a R$ 
2.071.405,42 e o valor 
total dos lotes pode ser 
parcelado em até 24 
parcelas corrigidas pelo 
IPCA.
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Prefeitura de Jaboticabal cobra melhorias 
nos serviços prestados por caçambeiros

Na segunda-feira (8), 
representantes da Pre-
feitura de Jaboticabal 
se reuniram com os res-
ponsáveis por quatro 
das cinco empresas de 
caçambas que prestam 
serviços em Jabotica-
bal. 

O encontro serviu 
para defi nir prazos 

para que as empresas 
se adaptem às normas 
vigentes.

Ficou combinado que 
as empresas terão 30 
dias para realizar todas 
as melhorias nos cami-
nhões, instalação de 
faixas refl etivas e co-
bertura das caçambas 
no momento do trans-

Empresas terão prazo de 30 dias para adaptar caminhões. Também 
não será tolerado o descarte de lixo fora do aterro sanitário

Programação oferece passeio de trenzinho, palhaços e todas as 
guloseimas que as crianças adoram

porte do lixo. Os pre-
sentes também se com-
prometeram a descartar 
todo o lixo no aterro sa-
nitário.

“A reunião foi muito 
boa. O prefeito Vitório 
tem pressa em morali-
zar o serviço, garantin-
do que tanto bairros da 
cidade quanto a zona 

Dia das Crianças é comemorado 
em creches e Ciafs de Jaboticabal

Essa semana está sen-
do de muita festa. Tan-
to as unidades básicas 
de saúde quanto as cre-
ches e escolas de Jabo-
ticabal prepararam uma 
programação em torno 
das comemorações ao 
Dia das Crianças.

“A dedicação de nos-
sos funcionários ga-
rante que toda pro-
gramação aconteça da 
melhor forma possível, 
homenageando nossas 
crianças e oferecen-
do a diversão que elas 
merecem. Também não 
posso deixar de home-

nagear todos os pro-
fessores pelo seu dia, 
comemorado em 15 de 
outubro”, homenageia 
o prefeito Vitório De Si-
moni.

Festa das Crianças 

- As crianças de Jabo-
ticabal comemoram o 
seu dia com muita ale-
gria 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.

Assistência Social discute atuação 
junto a pessoas em situação de rua

Representantes de 
diferentes setores da 
Prefeitura de Jabotica-
bal estiveram reunidos 
para discutir a amplia-
ção do trabalho realiza-
do pelo programa “Voz 
da Rua” junto a pesso-
as em situação de rua. 
O encontro foi organi-
zado pela Secretaria de 
Assistência Social.

“Tratamos sobre ca-

sos mais desafi adores 
e falamos do número 
de pessoas e da forma 
de vida das pessoas 
que utilizavam o Mô-
naco como moradia, 
por exemplo. Depois 
da limpeza realizada, 
precisamos devolver ao 
Mônaco tudo o que ele 
representa para o mu-
nicípio, esse é um pe-
dido do prefeito Vitório 

de Simoni”, comentou a 
secretária da Pasta, Ta-
tiana Pellegrini.

Ela explicou que as 
pessoas que habitavam 
no local foram aborda-
das na tentativa de dar 
um destino mais digno. 
“Ainda existe reincidên-
cia dessas pessoas, por 
isso a gente tem feito 
uma ação um pouco 
mais dinâmica, visto 

que já foi ofertado a 
Casa Transitória para 
os homens e a Casa Ma-
ria para as mulheres, 
por exemplo. Oferta-
mos tudo o que era pos-
sível”, explica.

Participaram da reu-
nião representantes da 
Secretaria de Obras, 
Departamento de Vigia 
Patrimonial e programa 
“Voz da Rua”.

Água parada cria o maior problema: 
campanha conscientiza sobre o combate 

ao mosquito transmissor da dengue
A Prefeitura de Ja-

boticabal, por meio da 
Secretaria de Saúde, 
desenvolve a campa-
nha “Água parada cria o 
maior problema”. O ob-
jetivo é chamar a aten-
ção para os perigos do 
mosquito Aedes aegyp-
ti e incentivar os mo-
radores a fi scalizarem 
suas residências.

“Essa mobilização 
apresenta com muita 
clareza o que cada um 

precisa fazer para com-
bater a proliferação do 
mosquito. É importante 
vistoriar periodicamen-
te cada cômodo da casa 
e o quintal, evitando 
assim o surgimento do 
transmissor de doen-
ças como dengue, zika, 
chikungunya e febre 
amarela”, destaca a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angélica Dias.

Além das visitas re-
alizadas pelo Depar-

tamento de Vetores e 
Zoonoses, materiais 
publicitários circulam 
em diversos pontos da 
cidade e também na in-
ternet. “A informação é 
imprescindível para as 
pessoas entenderem a 
gravidade do assunto e 
nos ajudarem nesta ba-
talha”, comenta Dias.

Cuidados necessá-
rios:  

Quem for verifi car 
os pontos de casa não 

pode esquecer também 
dos locais mais altos. A 
água limpa das chuvas 
pode fi car empossada 
na laje, calhas entupi-
das, caixa d’água sem 
tampa e base do ar-con-
dicionado.

Bebedouros de ani-
mais, piscinas, pneus 
abandonados, garrafas, 
base do motor da gela-
deira e vasos de plantas 
também podem acumu-
lar água.

rural não sirvam de 
depósito de lixo para 
essas empresas. Todos 
os caçambeiros enten-
deram a preocupação 
da prefeitura e se pron-
tifi caram a respeitar as 
leis”, afi rma o secretá-
rio de Planejamento, 
Paulo Polachini.

A reunião também 
contou com represen-
tantes da Secretaria de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambien-
te. 

As empresas que 
desrespeitaram as nor-
mas, em um primeiro 
momento serão noti-
fi cadas e, em seguida, 
multadas. Caso sejam 
fl agradas novamente 
perderão o alvará de 
funcionamento.

POLÍTICA E CIDADANIA 

Todos, desde o nas-
cimento, temos um só 
caminho; construir, de-
senvolver nosso berço 
social, ou seja: “constru-
ção da pátria”.

Entretanto, pelo modo 
como as coisas andam se 
desenvolvendo, vemos 
que estão montando “es-
petáculos” à semelhança 
de lutas infantís, em que 
se procura superiorida-
de pessoal.

O patriotismo tem 

Professor Benê

sido substituído pelo in-
dividualismo exacerba-
do, em que o indivíduo 
almeja o sucesso próprio 
e exclusivo, quando na 
verdade deve ser antes 
de tudo, alicerçado na 
fraternidade.

Política não é sonho ou 
caminho de sucesso indi-
vidual e grupal. Política 
é vitalizada pela energia 
da fraternidade em qual-
quer área; seja religiosa, 
econômica ou cultural. O 
alicerce portanto é a fra-
ternidade pois, todos so-
mos irmãos, mirando um 
objetivo comum.

Egoísmo, individualis-
mo enfraquecem nosso 
raciocínio social e anu-
lam o vigor da  “frater-
nidade”, energia da cida-
dania.

Acendamos as luzes 
dinâmicas da fraternida-
de!

Site:
radiogazetafm.com.br
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Matrículas de crianças de 4 e 5 anos 
será nos dias 16, 17 e 18

A Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer informa aos pais 
e responsáveis que as 
inscrições para a 1ª e 2ª 
etapas da educação in-
fantil serão realizadas 
nos dias 16, 17 e 18 de 
outubro, das 8h às 11h, 
na secretaria (Avenida 
Carlos Berchieri, 101).

Atenção para os do-
cumentos necessários:

•	 Certidão	 de	 Nas-
cimento

•	 Carteira	Nacional	
de Vacinação

•	 Número	 do	 car-
tão nacional do SUS

•	 Número	 do	 NIS	
(crianças cadastradas 
no Bolsa Família)

•	 Comprovante	 de	
residência.

De acordo com a Lei 
9394-96 de Diretrizes e 

Pais e responsáveis devem procurar 
a Secretaria de Educação

Bases da Educação Na-
cional, toda criança a 
partir de quatro anos 
deve estar matriculada. 

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer fica na Avenida 
Carlos Berchieri, 101, 
ao lado da Terceira Ida-
de. 

O telefone de contato 
é (16) 3209-2469.

Funcionários do SAAEJ recebem novos uniformes
O SAAEJ – Serviço 

Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal – 
continua investindo na 
melhoria de seus servi-
ços e atendimento à po-
pulação. Na manhã de 
quinta-feira (5), os fun-
cionários da autarquia 
receberam um novo kit 
de uniformes.

“Trabalhamos diaria-
mente para melhorar 
as condições do SAAEJ 
e continuar oferecendo 

à população um servi-
ço municipalizado, de 
qualidade e com preço 
justo. Para tanto o pa-
pel dos funcionários da 
autarquia é fundamen-
tal”, reforça o prefeito 
Vitório De Simoni.

Além de facilitar a 
identificação dos fun-
cionários da autarquia, 
o novo uniforme tam-
bém atende às normas 
de segurança. 

“Temos o desafio de 

Entrega aconteceu na manhã de quinta-feira (4)
reestruturar o SAAEJ 
e, nos últimos tempos, 
uma série de ações es-
tão sendo realizadas 
para melhorar o ser-
viço prestado à popu-
lação. O investimento 
em novos uniformes é 
uma dessas iniciativas 
que visa oferecer aos 
nossos funcionários, 
melhores condições de 
trabalho”, afirma o pre-
sidente do SAAEJ, José 
Carlos Abreu.

Em Córrego Rico, adolescentes conversam sobre relacionamento 
abusivo e formas de violência contra a mulher

Estudantes da EMEB 
Tereza Noronha de 
Carvalho conversaram 
sobre relacionamen-
to abusivo e formas de 
violência contra a mu-
lher. A roda de conver-
sa aconteceu na própria 
escola, organizada por 
profissionais da rede.

“Muitas vezes casos 
de violência como as 
tratadas no encontro 
acontecem muito mais 
próximo do que pensa-

mos. O psicólogo Renan 
e a assistente social Mi-
chele prepararam uma 
abordagem bem dinâmi-
ca para envolver os ado-
lescentes”, diz a secretá-
ria de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

Números impressio-
nam – Segundo dados 
divulgados pela ONU 
Mulheres, o Brasil ocupa 
o 5º lugar no ranking de 
feminicídio e cerca de 
41% dos casos de violên-

Iniciativa do ESF do distrito e Secretaria de Assistência Social aconteceu na quinta-feira (27)
cia acontecem dentro de 
casa. Além disso, 3 em 
cada 5 mulheres sofre-
ram, sofrem ou sofrerão 
violência em um relacio-
namento afetivo.

“O Brasil conta com 
leis de defesa contra 
esse tipo de crime. Por 
isso torna-se ainda mais 
importante discutir esse 
tipo de assunto, prin-
cipalmente com os jo-
vens”, finaliza Tatiana.

Vários pontos da cidade recebem manutenção
A Prefeitura de Jabo-

ticabal, por meio da Se-
cretaria de Obras e Ser-
viços Público, promove 
nesta semana capina-
ção de guias e sarjetas 
nos seguintes bairros: 
Barreiro, Parque dos 
Laranjais, Solar Corin-
tiano, Jardim Paulista e 
Xis.

Uma equipe da secre-
taria atua na retirada de 
entulhos em várias re-
giões do município.

A Empresa de Urba-
nização de Jaboticabal 
– Emurja também segue 
cronograma definido, 
realizando roçamento 
nos seguintes locais: 
Avenida Ítalo Poli, can-
teiros do Nova Apare-
cida, Avenida Carlos 
Berchieri e escolas mu-
nicipais. Faz também 
colocação de pisos, rea-
liza pintura e parte elé-
trica na escola Carlos 
Nobre Rosa.

Semana de Proteção Animal estimula debate 
sobre avanços e desafios

A Secretaria de Saú-
de propõe à socieda-
de jaboticabalense um 
momento de debate 
sobre os desafios da 
causa animal. Para isso 
organizou uma pro-
gramação especial que 
acontece de 21 a 27 de 
outubro para debater os 
desafios que envolvem 
o tema. O Departamen-
to de Proteção Animal 
fará um ciclo de pales-
tras com especialistas, 
uma cãominhada, Fei-
ra de Adoção e várias 
atividades nas escolas 
municipais.

“Nossa ideia é en-
volver o maior núme-

ro de pessoas possível 
em toda programação. 
Desde os adultos até 
as crianças da rede de 
ensino. Também apro-
veito para ressaltar a 
necessidade de todos 
os interessados presti-
giarem as palestras que 
acontecem na Câmara 
Municipal”, diz a dire-
tora do departamento, 
Valéria Barbieri.

Confira 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 
flyers, em parceria dos 
médicos residentes da 
Unesp.

22 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 Fa-
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.
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Prefeito Vitório faz balanço das ações de setembro

O prefeito de Jabo-
ticabal, Vitório De Si-
moni, fez uma análise 
do seu segundo mês 
à frente da prefeitura. 
Em setembro, entregou 
dois veículos para o 
transporte de pacien-
tes, recapeou a Av. Ítalo 
Poli, reforçou decisões 
administrativas e prio-
rizou a manutenção da 
cidade.

Foram dias de mui-
to trabalho e compro-
missos. “Começamos a 
colocar a nossa marca, 
nosso jeito de gover-
nar, com um modelo de 
gestão descentralizada. 
Nomeamos uma comis-
são para acelerar as 
obras e entregar à po-
pulação o mais rápido 
possível. Entregamos 
uma van, um micro-
ônibus e terminamos o 
recape no Colina Verde. 
Até o final do ano ainda 
teremos muitas novida-
des”, declara o prefeito.

Desde 2017, a ad-

ministração demostra 
muita atenção com a 
humanização no atendi-
mento ao público. “Hori 
e eu sempre tivemos 
essa preocupação. Nos-
sa equipe deve atender 
bem a população em to-
dos os departamentos, 
de forma cortes e com 
carinho. A prefeitura 
deve funcionar como 
uma empresa que pres-
ta bons serviços aos 
seus clientes: nossa po-
pulação. Acredito neste 
modelo gestão”, avalia 
Vitório.

Em outubro, novem-
bro e dezembro estão 
previstas várias ações 
nas áreas da saúde, in-
fraestrutura e recapea-
mento asfáltico. “Tem 
muita coisa para acon-
tecer ainda este ano, a 
população perceberá 
um governo progressis-
ta, que se preocupa com 
as pessoas e quer fazer 
muito para os jabotica-
balenses”, finaliza.

Avanços na saúde, infraestrutura e serviços administrativos marcam o mês

Micro-ônibus adaptado para transporte de pacientes 
começa a rodar nos próximos dias

A prefeitura de Jaboti-
cabal deu um importan-
te passo na moderniza-
ção da frota da saúde. 
Após ser emplacado e 
segurado, a Secretaria 
de Saúde recebeu um 
confortável micro-ôni-
bus zero Km, adapta-
do para cadeirantes se 
deslocarem aos trata-
mentos em cidades da 
região, como Barretos, 
Ribeirão Preto, Matão e 
Serrana. Foram inves-
tidos R$ 242 mil, fruto 
da parceria da Prefeitu-
ra e o Governo Federal.

“Saúde é prioridade 
neste momento. Esta-
mos colocando um novo 
micro-ônibus adaptado 

Prefeito Vitório De Simoni entregou as chaves na quinta-feira (11)
para rodar e a expecta-
tiva é que aconteça o 
mesmo com a nova van 
que recebemos. O mês 
de setembro foi de mui-
to trabalho e, graças a 
Deus, Jaboticabal está 
sendo recompensada”, 
enfatiza o prefeito Vitó-
rio De Simoni.

Nova frota - A Secreta-
ria de Saúde vem recu-
perando a frota desde 
2017. Já foram entre-
gues duas ambulâncias 
e quatro veículos que já 
transportam pacientes 
para a região, frutos de 
verbas parlamentares 
conquistadas junto aos 
governos Estadual e Fe-
deral.

Casa Transitória descobre talento da gastronomia
Conhecida por servir 

de abrigo para pesso-
as em situação de rua, 
a Casa Transitória de 
Jaboticabal realiza um 
trabalho diferenciado 
que talvez poucas pes-
soas conheçam. Uma 
equipe multiprofissio-
nal trabalha na valori-
zação das pessoas que 
passam pelo abrigo, es-
timulando a construção 
de um futuro melhor.

“O objetivo é traba-
lhar as fragilidades 
para que as potenciali-
dades e as habilidades 
sejam reconhecidas, 
para que haja a ressig-
nificação da vida e es-

sas pessoas possam ser 
protagonistas das suas 
próprias histórias”, ex-
plica a secretária de As-
sistência Social, Tatiana 
Pellegrini.

Desse trabalho foi 
descoberto um talen-
toso cozinheiro. “O 
Anderson é uma grata 
surpresa, pois no co-
meço ele foi resistente, 
depois aceitou e apro-
veitou todo o suporte 
multiprofissional que é 
ofertado pela casa. Lá 
ele descobriu sua habi-
lidade gastronômica”, 
revela Pellegrini.

O talento se revelou 
após a confecção de 

uma rosca, que teve 
aprovação unânime. 
“Ele ficou muito feliz e 
acreditou nele mesmo. 
Nós ofertamos a ele a 
oportunidade de ensi-
nar para outras pessoas 
a fazer a receita. Tam-
bém temos divulgado o 
trabalho dele e espera-
mos que isso o ajude a 
crescer e a receber uma 
oportunidade de traba-
lho para conquistar seu 
espaço”, finalizou a se-
cretária.

A Casa Transitória 
fica na Rua Juca Quito, 
79, Centro. O telefone 
de contato é (16) 3202-
8124.


