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Roda de Samba do Black e Fiduma e Jeca 
agitam Carnaval de Jaboticabal

A prefeitura divulgou a programa-
ção oficial do Carnaval de Jabotica-
bal. Nesta edição, a novidade é a re-
alização de uma noite de festa com 
dois shows: primeiro a Roda de Sam-
ba do Black, seguido da dupla serta-
neja Fiduma e Jeca.

Show acontece no 
dia 4 de março, na  
Estação de Eventos 

Cora Coralina

Dengue tipo 2 preocupa a região e 
Jaboticabal trava batalha contra o Aedes

Ações preventivas devem ser adotadas por toda população, evitando 
água parada e eliminando possíveis criadouros

Com casos confirmados e mortes registradas na região, 
todos os esforços estão voltados no combate ao aedes 
aegypti. Em Jaboticabal, as equipes estão em campo fa-
zendo vistorias, orientando a população e eliminando 
focos do mosquito encontrados em residências, estabe-
lecimentos e terrenos baldios.

Começa 1ª Semana de 
Gastronomia de Jaboticabal

A prefeitura, através da Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Turismo, em parceria com um grupo de co-
merciantes locais, realizam até o dia 24 de fevereiro a 
1ª Semana de Gastronomia de Jaboticabal. 23 estabele-
cimentos gastronômicos da cidade oferecem um cardá-
pio bastante variado com o objetivo de atrair consumi-
dores para conhecer as iguarias destes locais.

200 pessoas compareceram ao Posto de Saúde

Secretaria de Saúde faz balanço de 
mutirão de eletrocardiograma

No último sábado (16) aconteceu no Posto de Saúde de Jaboticabal um mu-
tirão de exames de eletrocardiograma, promovido pela Secretaria Municipal 
de Saúde. Das 300 pessoas que eram esperadas, 200 compareceram.

O atendimento aconteceu das 8h às 16h com pacientes pré-agendados, 
que foram informados com antecedência pela secretaria.  

Jaboticabal recebe neste 
sábado (23) o “SBT na Praça”

A Praça Nove de Julho será palco de muita diversão e prestação de 
serviço. Isso porque neste sábado (23), a partir das 9h, o local recebe o 
“SBT na Praça”. A iniciativa é da própria emissora de TV e tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002344-42.2009.8.26.0291.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(o) 
ANGÉLICA ANDRÉA BERCHIERI, CPF 178.685.268-31, com último endereço conhecido à AV FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, 
1505, JOAO COSTA, CEP 14882-140, Jaboticabal - SP, para os termos da decisão como segue, pertinente ao bloqueio parcial de 
valor realizado no sistema Bacenjud: "Vistos. Fls. 260 - Esclareço ao Peticionante que a Executada Angélica está representada, 
nestes autos, por Curador Especial, sendo necessária portanto, que a sua intimação em relação ao ato constritivo se dê por edital. 
Requeira o Exequente o quê de direito, no prazo de 05 dias. Intime-se.(P.20) - Ordem 380/2009Vistos. FLS. 267: defiro, expeça-se 
edital para intimação dos executados do bloqueio efetuado. Intime-se.". Prazo para apresentação de impugnação: 15 (quinze) dias, a 
fluir após o decurso do prazo do presente edital. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Jaboticabal, aos 01 de fevereiro de 2019. K-16e23/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0000449-94.2019.8.26.0291. 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(o)(s) 
SOTRATI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, CNPJ 09.380.326/0001-66, e ROSIRENE SOTRATI, brasileira, RG 
21.225.567-62 SSP/SP e CPF 129.183.728-03, ambos com endereço à Rua Coronel Sodre, 634, Aparecida, CEP 14882-044, 
Jaboticabal – SP, e sede na Rua Clóvis Oliveira, nº 90, Bairro parque das Rosas, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por BANCO BRADESCO S/A, com sede na Cidade de Deus, Osasco-SP, CNPJ 
60.746.948/0001-12. Encontrando-se o(a)(s) réu(é)(s) em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 377.161,28 , devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica(m) ciente(s), ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o(a)(s) executado(a)(s), independentemente de penhora ou nova intimação, apresente(m), nos próprios 
autos, sua impugnação. Se o(a)(s) executado(a)(s) não apresentar(em) impugnação, será(ão) assistido(s) por curador especial, a ser 
nomeado após o decurso do prazo do edital e a quem se abrirá vista para, no prazo de 15 dias, apresentar defesa e atender os 
interesses do(a)(s) executado(a)(s) até à extinção do feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 31 de janeiro de 2019. K-16e23/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 0003016-87.2014.8.26.0222. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Judicial, do Foro de Guariba, Estado de São Paulo, Dr(a). LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ROGÉRIO WILLIAN DA SILVA, Brasileiro, com endereço à Av. Leonildo Guerra, 430, Vila Rocca, CEP 14840-000, 
Guariba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 'BANCO BRADESCO S.A., alegando em 
síntese: que o exequente é credor da executada na importância de R$ 22.820,47 conforme demonstrativos referente ao saldo 
devedor atualizado, com os encargos legais. Ainda em garantia da transação a executada emitiu em favor do exequente uma nota 
promissória no valor de R$ 33.763.76.Os referidos documentos representam divida liquida, certa e exigível e foram emitidos em 
decorrência da operação bancaria nº 530/6750.481 através da qual a executada confessou os débitos pendentes no importe de R$ 
22.120,24 e se comprometeu a pagar a quantia de R$ 33.763,76 da seguinte forma R$.1.000,00 no ato da assinatura do contrato e o 
restante em em 38 parcelas de R$ 888,52.Ocorre que o executado não pagou as parcelas vencidas desde 21/11/2013(8ª) parcela, 
acarretando o vencimento de todo contrato. 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, 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 
Guariba, aos 26 de setembro de 2018. K-16e23/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1001772-88.2017.8.26.0291. 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) JONATAS 
FERNANDO BERNARDO PENTEADO 37995469870, CNPJ 17.450.730/0001-97, com endereço à Rua Salvador Turco, 460, 
Loteamento Santo Antonio, CEP 14875-641, Jaboticabal - SP; e JONATAS FERNANDO BERNARDO PENTEADO, CPF: 
379.954.698-70, com endereço à Rua Salvador Turco, 460, Loteamento Santo Antonio, CEP: 14875-641, Jaboticabal SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese que Em 27 de 
novembro de 2015, os executados emitiram em favor do exequente a Cédula de Crédito Bancário nº 009.785.495, referente a 
empréstimo de capital de giro no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), através de crédito líquido na conta corrente nº 79.888-6 da 
agência 0394-8, comprometendo-se a pagar em 48 (quarenta e oito) parcelas, cada uma no valor de R$ 357,68 (trezentos e cinquenta 
e sete reais e sessenta e oito centavos), a primeira com vencimento em 11/12/2015, as demais no dia 12 dos meses subsequentes, 
com vencimento final em 12/11/2019. Ocorre que os executados não pagaram as parcelas vencidas desde 12/11/2016 (12ª parcela), 
incorrendo em mora, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Nestas condições e conforme demonstrativos de débito anexos, o 
saldo devedor, atualizado até a presente data, importa em R$ 10.746,21 (dez mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e um 
centavos). Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foram determinadas as suas CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
paguem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios. Poderão, ainda, oferecer embargos à execução, 
distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 dias, contados na forma do 
art. 231, do Código de Processo. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Jaboticabal, aos 14 de setembro de 2018. K-16e23/02

Edital de Citação - Prazo de 15 Dias.Processo Nº 1000476-15.2015.8.26.0222 .O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Judicial, do Foro 
de Guariba, Estado de São Paulo, Dr(a). Aleksander Coronado Braido da Silva, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) W. C. dos Santos 
Piscinas ME, CNPJ 17.525.622/0001-36, com endereço à Rua Florinda Bordizan Sampaio, 83, Jardim Jose Sampaio Junior, CEP 
14065-060, Ribeirão Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 'Banco Bradesco S.A.. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, conforme teor da seguinte Decisão: "Vistos. Na forma do 
artigo 513 §2º, IV, do CPC, intime-se o executado por edital para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 
transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento 
voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de 
dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do 
credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo 
comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas no art. 2º, inc. XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser 
efetuada. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das 
respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, 
que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. Int." Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Guariba, aos 30 de janeiro de 2019. K-23/02e02/03

Processo 0005936-89.2012.8.26.0291 (291.01.2012.005936) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - 
Banco Bradesco SA - edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 0005936-89.2012.8.26.0291 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) que por este 
Juízo e Seção Cível, se processam aos tramites legais os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco 
Bradesco S/A contra Transportadora Alper Ltda Me e Outro (Feito nº 0005936-89.2012.8.26.0291), distribuída em 21/06/2012, no 
valor de R$ 24.205,63 (vinte e quatro mil duzentos e cinco reais e sessenta e três centavos). E constando nos autos que os 
executados Transportadora Alpes Ltda Me, empresa inscrita no CNPJ sob nº 01.178.285/0001-18 e Gerson Alves Pereira, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 700.112.149-53, encontram-se atualmente em lugar incerto e não sabido, é o presente edital expedido com o prazo 
de 20 dias, pelo qual ficam os mesmos citados por todo o conteúdo da ação supramencionada, cujo teor da petição inicial, em síntese, 
o seguinte: Em 12 de Maio de 2011, os executados emitiram em favor do exequente a Cédula de Crédito Bancário nº 351/4.666.388, 
no qual concedeu empréstimo no valor de R$ 30.537,05 (trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinco centavos), através de 
crédito líquido na conta corrente nº 4.823-2 da agência 2.436-8, comprometendo-se a pagar em 10 (dez) parcelas fixas, cada uma no 
valor de R$ 3.628,90 (três mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), a primeira com vencimento em 12/06/2011, com 
vencimento final em 12/03/2012. Ocorre que os executados não pagaram as parcelas vencidas desde 12/10/2011 (5ª parcela), 
incorrendo em mora, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Nestas condições e conforme demonstrativos de débito anexos, o 
saldo devedor, atualizado até a presente data, importa em R$ 24.205,63 (vinte e quattro mil, duzentos e cinco reais e sessenta e três 
centavos)”. Desta forma ficam os requeridos acIma mencionados devidamente citados para em 15 dias embargue ou reconhecendo 
o crédito do exequente, comprove o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, prazos estes que 
começaram a fluir após os 15 dias supra, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a obrigação. Por fim, 
ficam os executados intimados de que, em caso de revelia, será nomeado ao mesmo Curador Especial , nos termos do art. 257, IV, do 
CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
Jaboticabal, aos 21 de janeiro de 2019. K-23/02e02/03

Recentemente uma 
grande polêmica se esta-
beleceu, devemos taxar a 
importação do leite?

Porém é mais do que um 
caso localizado, trata-se 
da defi nição de uma linha 
estratégica para o País. O 
grande debate do agro e 
de todo o setor produtivo, 
com a equipe econômica 
do governo, é como se 
abrir, em que ritmo e em 
que setores. 

Sou a favor da abertu-
ra econômica porque ela 
é indispensável quando 
o mercado é mundial e 
as operações fi nanceiras 
não conhecem limites ge-
ográfi cos. Porém é preciso 
integrar e não entregar. É 
necessário que seja grada-
tiva para não prejudicar a 
nossa produção, não ge-
rar empregos fora.

Abrir ou não?

Arnaldo Jardim  
Deputado Federal PPS/SP

Exemplifi cados pela 
questão do leite em pó, 
devemos cuidar para que 
os produtos brasileiros 
disputem em iguais con-
dições internacionais nas 
condicionantes sanitárias, 
de fi nanciamento e de 
logística que devem ser 
considerados numa análi-
se global.

Será feito um monito-
ramento diário das im-
portações de leite em pó. 
Ocorrendo uma alta súbi-
ta das compras externas 
do produto, se aplicará 
uma salvaguarda preli-
minar. Isso só será feito 
se houver indícios de in-
vasão de importados, são 
procedimentos corretos 
e que aperfeiçoam nossa 
proteção.

São cuidados para pro-
teger a produção bra-
sileira, mas devemos ir 
adiante, adotar medidas 
que elevam nossa pro-
dutividade e garantam 
que vamos competir sem 
salvaguardas, em breve!  
Transformar este momen-
to em um ponto de vira-
da a nosso favor. Temos 
uma ótima oportunidade 
de trocar as proteções por 
desoneração em insumos 

importados e por ganhos 
de qualidade. No caso do 
leite, nossa maior difi cul-
dade para exportar não é 
preço, mas sim o acesso a 
mercados, devido ao nos-
so padrão de qualidade 
inferior ao internacional.

Ao trocar as tarifas de 
proteção, em contraparti-
da teremos acesso a mer-
cados. Cria-se então um 
círculo virtuoso. Ao aces-
sar mercados com melhor 
qualidade e valor, somos 
competitivos em preços. 
Ao desonerar insumos 
importados em troca da 
redução das proteções, 
o benefi cio fi nanceiro é 
evidente. Isso é algo que 
deve ser feito paulatina-
mente, com cuidado, mas 
com determinação, pra-
zos e metas.

Essa mudança de com-
petitividade necessita que 
os governos federal e es-
tadual façam suas partes. 
Estamos falando de redu-
ção da carga tributária so-
bre a produção, melhoria 
da infraestrutura logísti-
ca, crédito e seguros.

Desenvolva também um 
programa de aumento in-
tensivo da competição no 
setor bancário, por meio 

do incentivo ao crédito 
cooperativo e limitação 
das taxas cobradas por 
bancos e cartões de cré-
dito.

Práticas desleais de co-
mércio devem ser comba-
tidas sempre e para isso 
acontecer precisamos que 
os setores público e pri-
vado estejam mais prepa-
rados para fazer as con-
testações formais, fazer 
as contas e saber recorrer 
aos fóruns adequados. A 
competição, sem grandes 
distorções, deve ser esti-
mulada e adotada em to-
dos os setores.

Um amplo programa 
de melhoria da competi-
tividade nacional, o que 
permitirá uma ampla 
abertura da economia ao 
mercado global. Aí então 
a sobrevivência e a lucra-
tividade estarão sujeitas 
unicamente à competên-
cia de gestão, disposição 
para trabalhar com efi ci-
ência, fatores que o nosso 
produtor rural e o empre-
endedor brasileiro já tem.

Igualdade para compe-
tir, abertura gradual e va-
mos conquistar mercados 
para gerar empregos e re-
tomar o desenvolvimento!

Agente do Museu Histórico de Jaboticabal palestra 
no Encontro Paulista de Museus

O Museu Históri-
co de Jaboticabal fará 
parte da programação 
do 1º Encontro Paulis-
ta de Museus Itineran-
te (EPMI), que acontece 
nos dias 27 e 28 de fe-
vereiro, nas dependên-
cias do SESC Ribeirão 
Preto.

Promovido pela Se-
cretaria de Cultura e 
Economia Criativa do 
Estado de São Paulo, o 
evento tem uma vasta 

Jaboticabalense dialoga com a população no dia 27, às 16h

programação, e em uma 
delas, a agente cultural 
do Museu Histórico de 
Jaboticabal, Thais Cre-
olesio, será palestrante. 

“Inventários Parti-
cipativos e Programa 
de Mentoria Social do 
Museu Histórico de Ja-
boticabal Aloísio de 
Almeida”, será o tema 
abordado por Thais no 
Painel “Gestão e gover-
nança” que será realiza-
do às 16h do dia 27.

O Sesc Ribeirão rece-
be representantes das 
regionais de Ribeirão 
Preto, Araraquara, São 
Carlos, Barretos e Fran-
ca / SP, e serão discu-
tidos diversos temas 
relacionados aos Mu-
seus buscando o apro-
fundamento de traba-
lho no tema escolhido 
junto aos profi ssionais 
de museus em suas 
regiões, ampliando a 
possibilidade de parti-
cipação no evento. Os 
temas norteadores des-
ta edição serão “Gestão 
e Governança” e “Infra-
estrutura e Segurança”.

ParaThais, participar 
como palestrante é uma 
forma de demonstrar 
aos presentes tratativas 
de discussões de proje-
tos. “É uma honra poder 
trazer esta discussão e 
absorver ideias com di-
versos representantes”, 
relata.

José Mário de Olivei-

ra, diretor de cultura, 
relata que a participa-
ção de um projeto que 
está sendo desenvolvi-
do no Museu é de extre-
ma importância, pois, 
coloca em evidência 
esse equipamento cul-
tural. 

“Apesar de todas as 
difi culdades pelas quais 
passam as prefeituras e 
que, consequentemen-
te, são refl etidas nos 
diversos setores da ad-
ministração municipal, 
o Museu Histórico de 
Jaboticabal vem desen-
volvendo ações e proje-
tos que levam o nome 
da instituição aos mais 
diferentes meios e com 
isso, tentando atrair um 
novo público ao local”, 
explica o diretor. 

A programação com-
pleta do encontro pode 
ser acessada pelo link 
https://www.sisemsp.
org.br/programacao-2/

Prefeitura promove Audiência Pública 
na próxima terça-feira (26)

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria da Saúde, con-
vida toda a população 
para participar da Audi-
ência Pública que será 
realizada na próxima 

terça-feira, 26 de feve-
reiro, a partir das 14h, 
na Câmara Municipal.

Na ocasião, será 
apresentada as ações 
e serviços do Sistema 
Público de Saúde de 

Jaboticabal, realizadas 
no 3º quadrimestre de 
2018 - setembro, ou-
tubro, novembro e de-
zembro -, conforme 
prevê aLei Complemen-
tar nº 141/2012. 

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal fi ca na 
Rua Barão do Rio Bran-
co nº 765, Centro. Mais 
informações pelo (16) 
3209-1500.
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“O planejamento de lon-
go prazo não lida com de-
cisões futuras, mas com 
o futuro de decisões pre-
sentes.”

(Peter Drucker)
 Você deve para o car-

tão de crédito, a dívida 
aumentou subitamente, 
os valores estão acima da 
sua capacidade de paga-
mento, e o telefone toca 
todo dia. 

Não bastasse a situação 
real da dívida, você ainda 
precisa atender os tele-
fonemas intermináveis e 
as malditas musiquinhas 
que tocam no seu ouvi-
do, enquanto espera as 
educadas atendentes de 
um Call Center contratado 
pelo Credor.

Também pouco importa 
a causa do problema, de-
semprego, descuido, ou 
o recebimento de um da-
queles cartões com limite 
aprovado. O entusiasmo 
fez com que você ligasse 
para a Central ativando o 
seu crédito e começasse a 
gastar. 

Conselhos, geralmente 
chegam tarde.

Falar sobre o que está 
feito, pouco ajuda a quem 
já fez, via de regra, piora 
situação. 

CARTÃO DE CRÉDITO (II) BUSCANDO A SAÍDA!

João Carlos dos Reis 
Educador fi nanceiro

Contato:
jcreis50@gmail.com

(016)99799-4908)

Vamos dar o primeiro 
passo para a solução do 
problema:

Aborde esses detalhes 
numa reunião de família. 
Há outros membros da fa-
mília com cartão de crédi-
to ativo? Comece pelo seu. 
Cancele imediatamente, 
lembrando que mesmo 
após cancelado você con-
tinua como devedor. 

A sua dívida cresceu 
não foi só porque você 
gastou muito. Lembra-se 
da taxa de juros que abor-
damos aqui, 342, % a.a. 
Essa taxa de juros faz com 
que a sua dívida dobre de 
tamanho a cada 4 meses.

Analise as suas despe-
sas. Se você já se encontra 
inadimplente por alguns 
meses faça uma fi cha com 
duas colunas, uma para 
juros e outra para as com-
pras efetivas. Compare os 
dois valores e veja quanto 
já foi pago de juros e de 
despesas.

Você vai se surpreen-
der. Pode ser que a sua dí-
vida já esteja paga.

Uma alternativa que 
vem sendo oferecida pe-
los Bancos é a contratação 
de um empréstimo pesso-
al para quitar a dívida do 
cartão. 

Se isto for possível, te-
nha atenção a dois fatores 
de extrema importância: 

a) Qual o valor que 
será composto para o car-
tão de crédito?

Não aceite um emprés-
timo pelo total da dívida. 
Volte às suas anotações e 
compare o que foi pago de 
juros em relação ao prin-
cipal da dívida. 

Seria muito cômodo 
para o credor fazer uma 
composição da dívida 
pelo seu total, colocando 
nas suas costas um juro 
inaceitável de mais de 
300, % a.a. 

Seja frio nesse momen-
to, assim, as suas chances 

de fazer um bom acordo, 
aumentam consideravel-
mente. 

Encare o seu credor. 
Proponha um acordo com 
desconto, inclusive sobre 
o principal. Leve em con-
sideração o que foi pago. 
Pode não parecer, mas 
o Credor quer fazer um 
acordo. 

Nenhum acordo brota-
rá da bondade do Credor. 
Contabilmente a sua dívi-
da já deve estar paga. 

Conhecer esses núme-
ros é fator fundamental 
para a obtenção de um 
bom acordo. 

b) Parcele o saldo de-
vedor num crédito pesso-
al, com juros justos. 

Antes de parcelar, olhe 
para a sua caderneta com 
a previsão de 12 meses 
adiante. Verifi que se a sua 
geração de riqueza, di-
ferença entre o que você 
recebe, e o que sai para o 
pagamento das despesas 
de custeio, (necessidades 
básicas) possibilita o pa-
gamento das parcelas. O 
acordo deve ser realizado 
apenas se você tem condi-
ções de cumpri-lo.  

Force para que o acordo 
seja feito nessas condi-
ções. 

Ao conversar com o seu 
credor, seja ele Banco ou 
operadora de cartão de 
crédito, tenha em mente: 

• O Credor não quer 
considerar no balanço 
uma dívida não paga; 

• Após um período 
em que a dívida perma-
nece aberta, este valor é 
deduzido do resultado 
e do Imposto de Renda a 
pagar. Pode parecer que 
não, mas há probabilida-
de de que a sua dívida já 
tenha sido paga, ou que o 
Credor já tenha reposto o 
capital empregado.; 

• Compare o total da 
dívida com os valores pa-
gos em relação aos juros 

cobrados.
Com esses dados na 

mão, encare o seu credor. 
VOCÊ VAI VENCER.  

Pouco adiantará a con-
tratação de um emprés-
timo pessoal com juros 
mais aceitáveis, se você 
não tiver condições de 
honrar o compromisso as-
sumido. 

Lembre-se, você está 
numa posição inferioriza-
da nessa negociação. 

Justamente por isso não 
seja complacente, assu-
mindo um compromisso 
que não poderá ser cum-
prido. 

Você está nessa luta, 
buscando a sua tranquili-
dade pessoal, e a melhoria 
da sua qualidade de vida. 
O adiamento só agravará 
o problema. 

Se não couber no orça-
mento, peça a redução da 
taxa de juros. Peça para 
que seu credor demons-
tre o quanto vai pagar de 
principal e o quanto vai 
pagar de juros. 

Peça isto, mas não per-
mita que as taxas de juros 
sejam elevadas em decor-
rência do prazo. 

Lembre-se que as taxas 
de juros no Brasil estão 
em queda, e sua projeção 
para o futuro tende a ser 
menores ainda. 

Regra de ouro: 
SÓ ASSINE UM COM-

PROMISSO SE ELE COUBER 
DENTRO DA SUA CAPACI-
DADE DE PAGAMENTO.

Enfrente o problema. 
Você vai vencer. 

Em tempo:
 Use as suas fontes de 

planejamento para con-
vencer os credores da sua 
real capacidade de paga-
mento. 

Isto vai mostrar que 
você sabe o que está fa-
zendo, está bem intencio-
nado, e só quer assumir 
compromissos que sejam 
cumpridos. 

A fé é a certeza da-
quilo que você espera, 
e a prova daquilo que 
você não vê, quando 
você ouve a pregação 
da Palavra de Deus, a 
fé entra no seu coração, 
trazendo esperança e 
confi ança que tudo vai 
dar certo. 

Davi foi um homem 
muito abençoado no 
seu tempo. Ele passava 
o tempo todo na pre-
sença do SENHOR, e 
ouviu muito sobre seus 
antepassados e como 
eles serviam a Deus, 
e como Deus os aben-
çoou em tudo. A cada 
dia a fé e o amor de 
Davi cresciam pelo SE-
NHOR seu Deus. Ele ti-
nha prazer no SENHOR, 
e tudo o que ele fazia 
era para que o nome do 
SENHOR fosse glorifi ca-
do entre os povos. Davi 
sabia como agradar o 
coração de Deus. Tudo 
isso era Deus preparan-
do Davi para a obra que 
Ele iria realizar através 
dele. Deus permitiu que 
Davi vencesse o leão 
e o urso, para mostrar 
que Ele era Deus na sua 
vida. Davi tinham uma 

Pr. Anastácio Martins

A FÉ
confi ança total no SE-
NHOR. Quando Davi viu 
o gigante Golias zom-
bando dos fi lhos de Is-
rael, não pensou duas 
vezes e foi determina-
do para derrotá-lo, mas 
não com a força física, 
nem com a violência 
humana, mas com a fé, 
que o SENHOR havia lhe 
dado, ele disse: Você 
vem a mim, com espa-
da e lança, mas eu vou a 
ti em nome do SENHOR, 
e hoje mesmo, Ele te 
entregará nas minhas 
mãos, e todos saberão 
que o SENHOR Salva e 
liberta!  Ele é Deus! Davi 
venceu o gigante. É 
muito importante você 
ouvir a Palavra de Deus, 
e meditar nela todos os 
dias. Nunca tomar uma 
decisão ou assumir um 
compromisso, sem an-
tes ouvir a voz de Deus 
no seu coração. Fazen-
do isso, você nunca 
perderá uma batalha e 
tudo o que você fi zer, 
prosperará. (I Samuel 
17:1). 

Esta é a minha ora-
ção. 

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 progra-
ma: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ. (016) 
992679230.      

O SOL BRILHA PARA NASCER UM DIA DE PAZMARIGHELLA, WAGNER MOURA E A DISTOPIA

A humanidade sonha 
com a felicidade e to-
dos procuram se unir. 
Os lares se cobrem de 
ansiedade, as famílias 
trocam idéias, procu-
ram resolver as ques-
tões acumuladas num 
acordo coletivo. Tudo 
pode chegar a bom ter-
mo, dentro do livre ar-
bítrio de cada um, num 
entendimento de paz 
e amor. Os aconteci-
mentos se desenrolam 
dentro de acordos e de 
problemas, quase re-
solvidos, transferidos 
para o amanhã. Temos 
que aproveitar o tempo, 
organizando um plano 
de trabalho, confiando 
atribuições para serem 
executadas com zelo,  
pontualidade, para evi-
tarmos as conseqüên-
cias futuras. A espe-
rança é fruto da grande 
energia, que sobrecar-
rega os relacionamen-
tos, no fortalecimento 
dos atributos, valoriza-
dos  de natureza leal, 
honesta, equilibrada. 
Tudo na natureza bri-
lha, para despontar a 
luz do amor e do per-
dão. A EVOLUÇÃO tem 
que acontecer a qual-
quer custo.

A NATUREZA VAI AOS 
POUCOS SE TRANSFOR-
MANDO COM A EVOLU-
ÇÃO NOS TEMPOS. A 
CAUSA É DE RESGATE 
COLETIVO, O KARMA 
-  LEI DE CAUSA E EFEI-
TO. PASSAMOS POR DI-
FICULDADES QUE EXIGE 

Semana passada, 
num voto que antes 
da metade já está sen-
do classificado como 
“histórico” por figuri-
nhas do recinto, Celso 
de Mello, ministro do 
STF, foi na esteira de 
Simone Beauvoir para 
sustentar que não se 
nasce mulher. Tudo se 
passaria, creio, como 
se a linda e cobiçada 
fêmea da nossa espé-
cie viesse ao mundo 
com o destino dos pés 
de couve, pronta para 
ser cozida, gratinada, 
frita, ou flambada. 
Feita ao gosto da fre-
guesia. Agora, inteiro-
me sobre o filme que 
Wagner Moura rodou 
exaltando Marighella 
e isso ajudou a fixar, 
em mim, a ideia de 
que há uma distopia 
convivendo conosco. 
Utopia já é coisa com-
plicada. Utopia pelo 
avesso, então...

Entendam-me. Wag-
ner Moura pode filmar 
a história que quiser. 
Eu exercitarei minha 
liberdade de não as-
sistir. Pode fantasiar 
quanto entender so-
bre esse terrorista, 
autor do Minimanual 
do Guerrilheiro Urba-
no. Pode apresentá-lo 
branco, negro ou rui-
vo, como lhe convier, 
que eu não me im-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURROPercival Puggina

REFORMAS EM NOSSO 
MODO DE VIVERMOS, 
PENSARMOS E AGIRMOS, 
DE ACORDO COM AS 
LEIS DE DEUS E JESUS. A 
EVOLUÇÃO É LENTA, VA-
GAROSA, MAS BASTAN-
TE PRODUTIVA, APESAR 
DA IGNORÂNCIA DOS 
POVOS, QUE SÃO MUITO 
ATRASADOS, OUTROS 
MAIS ADIANTADOS, NA 
DIFERENÇA DE EVOLU-
ÇÃO, DOS SISTEMAS, 
MODOS DE VIVERMOS, 
EM TODOS OS SENTI-
DOS. NADA SE PERDE, 
TUDO SE  TRANSFOR-
MA. 

Caminhamos de acor-
do com os princípios 
religiosos, morais e es-
pirituais, exigindo de 
todos que sigam um ca-
minho, que  leve, para 
atingirmos um patamar 
sublime de amor e per-
dão, com qualidades 
adquiridas pelo nosso 
esforço, muito trabalho 
e dedicação, no apro-
veitamento  do ensina-
mento, no estudo das 
leis criadas por DEUS, 
exemplificadas por JE-
SUS. 

No intercambio entre 
os povos,  existe mui-
tas diferenças na comu-
nicação, no modo de fa-
lar e agir. Todos lutam 
pela  liberdade, dentro 
da estrutura  da civili-
zação, que nasce, um 
dia, continua sempre, 
é eterna em espírito e 
ve rdade ,encarnando 
em um corpo material 
para se relacionar com 
seus irmãos e irmãs.

Filhos do mesmo PAI, 
que é DEUS, no caso o 
PLANETA TERRA, DE 
PROVAS EXPIAÇÕES.           

SOMOS ETERNOS EM 
ESPÍRITOS.

A REENCARNAÇÃO É 
UMA REALIDADE.

A VIDA CONTINUA 
ALÉM TÚMULO.

UM DIA SEREMOS FE-
LIZES E REALIZADOS.

porto. Esquerdistas 
de meu convívio ex-
plicaram-me que isso 
não é desonestidade 
intelectual, mas “li-
berdade de criação ar-
tística”. Meu espanto 
é que denotaria pre-
conceito. Tudo isso 
me falaram enquanto 
conversávamos, eu no 
meu quadrado e eles 
ali, à porta de sua dis-
topia.

Quando reconhece-
mos o que estou des-
crevendo, que muitos 
brasileiros vivem num 
mundo imaginário, 
etéreo, desconfigura-
do, os contornos da 
realidade, paradoxal-
mente, se alargam. A 
gente começa a enten-
der por que o auditó-
rio de Wagner Moura, 
distante 10.572 quilô-
metros da carceragem 
de Curitiba, ecoou fra-
ses de ordem por Lula 
livre, por que Jean 
Wyllys foi a Berlim e 
por que era imperio-
so mencionar Marielle 
Franco. Graças à dis-
topia, a OAB é contra 
Sérgio Moro e os mi-
nistros do STF fazem 
o que fazem. Ela tam-
bém permite entender 
o motivo pelo qual 
crimes praticados por 
bandidos reais são 
minimizados pelos 
mesmos políticos e 
magistrados que bus-
cam criminalizar a in-
civilidade de cidadãos 
comuns, posto que 
efetivos crimes moti-
vados por preconcei-
to, crimes já são. 

A distopia, esprei-
tando à sua porta eu 
vi, funciona como um 
grande ventre moe-
dor da história. A tra-

gédia que a esquerda 
brasileira produziu 
no Brasil vira um so-
nho de liberdade que 
morreu na eleição de 
outubro passado. É a 
tristeza imensa das 
bandeiras vermelhas! 
Entram fatos e saem 
símbolos, aqueles são 
digeridos para que es-
tes sejam produzidos. 
Mundo afora, milhões 
de cadáveres são inci-
nerados no anonimato 
para que uns poucos, 
os escolhidos, sirvam 
aos poderes distópi-
cos. Por isso, o filme 
Trotsky os incomodou 
tanto, como escrevi 
em “Trotsky, por que 
os comunistas detes-
tam o filme”. Biblio-
tecas inteiras ganham 
a lixeira do desprezo 
para que raros fatos, 
também eles escolhi-
dos, trabalhados na 
ourivesaria das ver-
sões, se convertam 
em discurso, aula, 
sermão, vídeo, slo-
gan e filme (sempre à 
custa de quem vai ser 
enganado por tais pe-
ças). 

Na mesa dos aconte-
cimentos, sabe-se que 
todas as dezenas de 
organizações que atu-
aram na clandestini-
dade contra os gover-
nos militares, entre 
elas a ALN de Mari-
ghella, lutavam pela 
instalação no país de 
um regime comunista 
cuja vitória era busca-
da com instrumentos 
de guerrilha e terro-
rismo. As palavras de-
mocracia e liberdade, 
hoje tão apaixonada-
mente pronunciadas 
quando há referências 

ao período, eram so-
lenes ausências, des-
prezíveis plataformas 
burguesas que não 
apareceram sequer 
quando os seques-
tradores do embaixa-
dor norte-americano 
obrigaram o governo 
a autorizar a leitura 
de um manifesto em 
cadeia nacional de rá-
dio e TV. Uma oportu-
nidade de ouro para 
afirmar compromis-
sos com democracia e 
liberdade! No entanto, 
nenhuma dessas pala-
vras é mencionada. O 
longo texto só fala em 
luta, assaltos, guerra 
e violência revolucio-
nária.

Por isso, nunca hou-
ve o mais tênue apoio 
popular às organiza-
ções guerrilheiras e 
terroristas que hoje 
produzem esses me-
moriais distópicos de 
realidades e motiva-
ções que nunca existi-
ram. Não é por acaso 
que o regime cubano 
sempre foi referência 
e que, mesmo depois 
de criar o inferno na 
Venezuela, o “boliva-
rianismo” permanece 
no altar das devoções.

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

Curso gratuito de montagem e manutenção de 
computadores portáteis já está em andamento

Na última terça-feira 
(19), alunos e professores 
do Projeto Guri – Polo Ja-
boticabal fizeram bonito 
em uma apresentação na 
EMEF “Josephina Mantese 
Morseli” na cidade de Ta-
quatinga (SP). Na ocasião 
os alunos apresentaram 
números em percussão, 
violão e canto coral, emo-
cionando os estudantes e 
funcionários daquela es-
cola.

Segundo a vice direto-
ra da EMEF, Priscila Ala-
on Crispolin Celestino, a 
apresentação levou aos 
alunos da escola uma ati-
vidade especial e desper-
tou um grande interesse 
por parte deles ao pro-
jeto. “Foi muito bonita a 

apresentação e, com cer-
teza, emocionou a todos, 
tanto alunos quanto fun-
cionários”, relata.

O evento deu início às 
atividades do Polo Jaboti-
cabal em 2019, que neste 
ano contará com uma vas-
ta programação. “A apre-
sentação pública faz parte 
dos desafios e do apren-
dizado na formação dos 
músicos. Nossos alunos 
mostraram o que apren-
deram neste ano e arra-
saram na performance”, 
elogia a coordenadora do 
Polo, Luana Cristina Cris-
tiano da Silva.

O Projeto Guri – Mantido 
pela Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo em 
parceria com a Prefeitura 

de Jaboticabal, o Projeto 
Guri é um programa de 
ensino musical gratuito 
voltado para crianças e 
adolescentes entre 6 e 17 
anos.

Além de frequentarem 
as aulas coletivas duas ve-
zes por semana, os alunos 
realizam apresentações 
abertas ao público e po-
dem ainda participar de 
projetos complementares.

O Projeto Guri funciona 
na Escola de Arte, na Rua 
Mizael de Campos, 202, 
Centro. Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
9161 ou e-mail: polo.jabo-
ticabal@gurionline.com.
br

Começou na segun-
da-feira (18) o curso de 
montagem e manuten-
ção de computadores 
portáteis, promovido 
por meio de parceria 
entre Fundo Social de 
Solidariedade de Jabo-
ticabal e Sebrae Aqui. 
As aulas são ministra-
das no Senac, no perío-
do noturno.

“É uma área bastante 
interessante e que exis-
te uma demanda para 
suprir. 

Quero aproveitar 
para agradecer ao Fun-
do Social de Solida-
riedade, em nome da 
primeira-dama Adriana 
Hori, pela parceria e 
confiança que possibi-
litou a abertura dessa 

turma de aprendizado 
gratuito”, fala a direto-
ra da Central do Empre-
endedor, Vanessa Gon-
çalves.

As aulas vão até 28 
de fevereiro. Para mais 
informações, os tele-
fones de contato são: 
(16) 3202-8994 ou (16) 
3203-3398.

200 pessoas compareceram ao Posto de Saúde

Secretaria de Saúde faz balanço de 
mutirão de eletrocardiograma

“Área Azul” é assunto de reunião entre 
Legislativo e Executivo em Jaboticabal

No último sábado 
(16) aconteceu no Posto 
de Saúde de Jaboticabal 
um mutirão de exames 
de eletrocardiograma, 
promovido pela Secre-
taria Municipal de Saú-
de. Das 300 pessoas 
que eram esperadas, 
200 compareceram.

O atendimento acon-
teceu das 8h às 16h 
com pacientes pré-
agendados, que foram 
informados com ante-
cedência pela secreta-
ria. Calcula-se que ha-
via uma demanda de 

Projeto prevê mode-
lo de concessão para 
contratação de empresa 
privada, por meio de li-
citação, para execução 
do sistema de estacio-
namento rotativo pago. 
Sociedade civil também 
acompanhou a reunião.

Com a grande circu-
lação de veículos, en-
contrar uma vaga para 
estacionar nas vias pú-
blicas de Jaboticabal, 
sobretudo na área cen-
tral, pode ser uma tare-
fa difícil e estressante. 
Dados do Departamen-
to Nacional de Trânsito 
(DENATRAN), de janeiro 
de 2019, mostram que 
Jaboticabal possui uma 
frota alta, de 57.318 
veículos, sendo a de 
automóvel a de maior 
número (30.412), segui-
da pela de motocicleta 
(10.968). Com isso, o 
retorno dos estaciona-
mentos rotativos pagos, 
a chamada “Área Azul”, 
está de volta à pauta de 
discussões na cidade, e 
é visto como necessário 
por representantes do 
Poder Executivo e do 
setor privado.

Para iniciar os deba-

500 pessoas no aguar-
do pelo exame. Com o 
comparecimento das 
duzentas pessoas do 
último sábado, a expec-
tativa é melhorar o nú-
mero na próxima opor-
tunidade e zerar a fila.

“Foi uma ação muito 
importante e necessária 
para atender essas pes-
soas que aguardavam 
a realização do exame. 
Infelizmente não foi 
possível atender a to-
dos de uma só vez, mas 
a secretaria está traba-
lhando para realizar os 

tes acerca do assunto, 
a Câmara Municipal de 
Jaboticabal recebeu, na 
tarde de quinta-feira 
(21/02), representan-
tes do Poder Executivo 
para uma reunião so-
bre o Projeto de Lei nº 
177/2019, que regula-
menta o sistema de es-
tacionamento rotativo 
e autoriza a outorga de 
concessão do serviço 
público, e que começou 
a tramitar na Casa após 
sua leitura na sessão 
ordinária do dia 18 de 
fevereiro. Convidados 
da sociedade civil orga-
nizada também acom-
panharam o encontro.

Na oportunidade, o 
secretário de Negócios 
Jurídicos da Prefeitura 
Municipal, o advogado 
Gustavo Aiello, defen-
deu a importância da 
aprovação do projeto 
pela Casa para o anda-
mento da regulamenta-
ção da “Área Azul”. Isso 
porque, a matéria prevê 
a outorga de concessão 
a uma empresa privada, 
a ser contratada me-
diante licitação, para a 
execução do serviço a 
um prazo de 10 anos, e 

próximos mutirões e 
zerar essa demanda”, 
comenta o prefeito José 
Carlos Hori.

O secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva, 
fez questão de agrade-
cer a todos os envol-
vidos. “Toda a equipe 
que nos deu retaguar-
da, desde o pessoal que 
telefonou, a equipe de 
técnicos que realizaram 
os exames e também 
pela confiança e apoio 
do prefeito Hori. Nós fi-
camos muito agradeci-
dos”, finalizou Silva.

que precisa da aprova-
ção da Casa de Leis.

“Apesar de levanta-
das [na reunião] algu-
mas questões sobre 
a regulamentação, ou 
seja, como vai funcio-
nar na prática a Área 
Azul, a reunião foi para 
que o Executivo pudes-
se nos mostrar a neces-
sidade de se implemen-
tar a Área Azul aqui 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social fecha parceria com Posto 7 Futebol Clube

Uma parceria entre a 
Igreja Batista e prefei-
tura amplia o trabalho 
assistencial realizado 
pelo Posto 7 Futebol 
Clube de Jaboticabal. 
O projeto atende crian-
ças e adolescentes que, 
através de atividades 
esportivas, religiosas 
e familiares, recebem 
todo acompanhamento 
necessário para a for-
mação do caráter.

O objetivo é que os 
técnicos do CRAS III, lo-
calizado na região onde 
o projeto acontece, rea-
lizem atividades de for-

Parceria do Projeto Família proporciona 
acompanhamento de crianças e adolescentes

talecimento de vínculos 
familiares e acompa-
nhamento daqueles que 
vivem em situação de 
vulnerabilidade.

“Jaboticabal é uma 
cidade abençoada pelo 
número de entidades 
que promovem o bem a 
quem precisa. O pastor 

Jean representa uma 
dessas entidades e o 
Posto 7 vem mudando 
a vida de muitos meni-
nos. A parceria vem em 
uma boa hora e espero 
que possamos colabo-
rar com o projeto”, afir-
ma o prefeito José Car-
los Hori.

no nosso município. E 
nesse primeiro momen-
to, estamos voltados a 
discutir o projeto que 
chegou na casa, e que 
diz respeito ao mode-
lo que será utilizado 
para a contratação de 
empresa que deve pres-
tar o serviço. O Execu-
tivo propõe o modelo 
de concessão, e é isso 
que temos que discutir 

agora”, destacou o pre-
sidente da Casa, Pretto 
Miranda Cabeleireiro.

Com relação à regula-
mentação propriamen-
te dita, os vereadores 
apontaram a necessi-
dade do Governo Muni-
cipal em discutir com 
a sociedade civil or-
ganizada os itens que 
devem regular a “Área 
Azul”. Isso porque, a de-

terminação dos locais 
que terão o estaciona-
mento rotativo pago, os 
valores da taxa, a quan-
tidade de vagas para 
idosos e deficientes, a 
fiscalização de todo o 
sistema, entre outros, 
são de competência ex-
clusiva do Executivo. 
“Os maiores afetados 
são os comerciantes, 
lojistas, e os consumi-
dores, por isso é im-
portante que o Governo 
dialogue e ouça a socie-
dade quando for fazer 
a regulamentação, por-
que isso só quem pode 
determinar é o Executi-
vo”, finalizou Pretto.

Participaram da reu-
nião, além do Chefe do 
Legislativo, os verea-
dores Dr. Edu Fenerich 
(PPS), Samuel Cunha 
(PSDB), Paulo Henri-
que Advogado (PATRI), 
e representante do ve-
reador Pepa Servidone 
(PPS), além de secretá-
rios Municipais, repre-
sentantes da sociedade 
civil organizada, e da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). 

Representantes do Poder Executivo defendem o PL nº 177/2019 e pedem apoio dos 
vereadores para aprovação da matéria.
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O projeto, que conta com o apoio da APÁS, é voltado exclusivamente para o público surdo

Projeto que regulamenta “Área Azul” em 
Jaboticabal chega à Câmara Municipal

Comissão da Câmara de Jaboticabal analisa 
contas de 2015 do prefeito Raul Gírio

Uma reunião entre 
vereadores e Poder Exe-
cutivo, para debater 
a matéria, já foi mar-
cada para quinta-feira 
(21/02), na Câmara.

Começou a tramitar 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal o Projeto 
de Lei nº 177/2019, de 
autoria do Poder Execu-
tivo, que regulamenta 
o sistema de estaciona-
mento rotativo nas vias 
e logradouros públicos 
de Jaboticabal, conhe-
cida como “Área Azul”, 
e autoriza a outorga de 
concessão do serviço 
público.

A proposta do Exe-
cutivo, lida na sessão 
ordinária de segunda-
feira (18/02), é de que 
a exploração da “Área 
Azul” seja feita por 
concessão, à empresa 
privada, vencedora de 
licitação na modalidade 

concorrência. O prazo 
previsto para a conces-
são é de 10 anos, pror-
rogável por igual perío-
do.

O presidente da Casa, 
vereador Pretto Miran-
da Cabeleireiro (PPS), 
anunciou, antes de fi-
nalizar a sessão, uma 
reunião, entre os vere-
adores, representantes 
do Poder Executivo e 
convidados da socieda-
de civil organizada para 
debater a matéria, mar-
cada para quinta-feira 
(21/02), às 15 horas, na 
sala de reuniões Aldo 
Senen. O projeto ain-
da deve receber pare-
cer das comissões per-
manentes antes de ser 
submetido ao Plenário 
para deliberação.

Segundo o PL, o ob-
jetivo do sistema de 
estacionamento rotati-

A comissão tem 10 
dias para emissão do 
parecer. A previsão é de 
que a matéria seja vo-
tada em Plenário no dia 
06 de março.

A Comissão de Finan-
ças e Orçamento (CFO) 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, forma-
da pelos vereadores 
Pepa Servidone (PPS), 
Beto Ariki (PSL) e Car-
mo Jorge Reino (PSB), 
se reuniu na manhã de 
segunda-feira (18/02) 
para analisar as contas 
do prefeito Raul Gírio 
referente ao exercício 
financeiro de 2015, que 
foram tecnicamente re-
jeitadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP).

Entre os apontamen-
tos feitos pela Corte de 
Contas do estado e pelo 
Ministério Público de 

Escola do Legislativo abre as atividades do ano 
com curso de Língua Portuguesa para Surdos

A Escola do Legisla-
tivo da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal deu 
a largada para as ativi-
dades de 2019, na tarde 
de quarta-feira (20/02), 
com a aula inaugural do 
curso “Língua Portugue-
sa Escrita para Surdos”.

O projeto, que conta 
com o apoio da Asso-
ciação de Pais e Amigos 
dos Surdos (APÁS), é 
voltado exclusivamente 
para o público surdo ou 
com deficiência auditi-
va usuários da Língua 
Brasileira de Sinais (LI-
BRAS) de Jaboticabal e 
região. 

Para o presidente da 
Câmara, Pretto Miran-
da Cabeleireiro (PPS), 
que marcou presença 
na abertura das ativi-
dades, o curso vem ao 

encontro das ações de 
inclusão que a Escola 
do Legislativo vem re-
alizando desde o ano 
passado, quando ini-
ciou o oferecimento do 
curso de LIBRAS para o 
público ouvinte a pe-
dido do então presi-
dente Dr. Edu Fenerich 
(PPS). “Quando eu es-
tava à frente da Escola 
do Legislativo [gestão 
2017/2018], pude per-
ceber a importância 
dela nessa ligação do 
Legislativo com a co-
munidade. Agora como 
presidente da Casa, irei 
continuar apoiando os 
trabalhos do órgão, até 
porque, temos que en-
tender que cada cida-
dão é valioso e merece 
ter acesso a todos os 
âmbitos da sociedade. 
Acredito que esse curso 
irá proporcionar isso”, 

Contas (MPC) (Processo 
002545/026/15) está 
um déficit financeiro de 
mais de R$ 30 milhões 
em 2015, um aumento 

de 85,60% se compa-
rado a 2014, quando 
o déficit era de pouco 
mais de R$ 16 milhões. 
O TCE-SP também apon-

vo é propiciar a demo-
cratização no uso do 
espaço público, com a 
racionalização e a uni-

destacou o Chefe do Le-
gislativo.

A diretora da EL, Sil-
via Mazaro, concorda: 
“ano passado tivemos, 
e neste ano também te-
remos, o curso da Lín-
gua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) para o público 
ouvinte. Então, nada 
mais justo do que ofe-
recermos o estudo da 
Língua Portuguesa ao 
público surdo. Por isso 
aproveito para agrade-
cer o apoio da APÁS, 
que aceitou prontamen-
te nosso pedido, e tem 
desenvolvido um gran-
de trabalho pela comu-
nidade surda da cidade 
e também da região”, 
pontuou Silvia.

“Agradecemos imen-
samente à Escola do 
Legislativo da Câmara, 
ao Dr. Edu e ao Pretto, 

Presidente da Câmara, Pretto Cabeleireiro (PPS), faz abertura das ati-
vidades na APÁS.

pelo olhar voltado para 
nossa Associação e por 
estarem dando uma 

oportunidade na vida 
dos surdos que fre-
quentarão esse curso”, 

finalizou a supervisora 
da entidade apoiadora, 
Miucha Carregari.

tou irregularidade na 
ordem cronológica de 
pagamentos, uma vez 
que publicações acer-
ca das quebras das or-

dens cronológicas se 
deram em momento 
posterior aos pagamen-
tos; além de assinalar 
o recolhimento parcial 
ao Regime Próprio de 
Previdência das contri-
buições previdenciá-
rias referentes à parte 
patronal e ao aporte 
para cobertura do dé-
ficit atuarial, quando o 
Município deixou de re-
colher parte da contri-
buição patronal (junho 
a dezembro/2015 e o 
13º salário) no montan-
te de cerca de R$ 5.3 
milhões, bem como a 
contribuição patronal 
para cobertura do défi-
cit atuarial (junho a de-
zembro/2015 e 13º sa-
lário) no valor de pouco 
mais de R$ 3.9 milhões; 
entre outros.

A comissão tem 10 
dias para emissão do 

parecer. Antes, porém, 
a expectativa da CFO é 
de ouvir o ex-prefeito, 
a convite, para esclare-
cer dúvidas acerca dos 
apontamentos feitos 
pelo TCE-SP, em reunião 
marcada para o dia 25 
de fevereiro, às 15 ho-
ras, na Câmara. A previ-
são é de que a matéria 
seja votada em Plenário 
no dia 06 de março.

PARA SABER – O jul-
gamento das contas 
do prefeito é quando a 
Câmara, auxiliada pelo 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, faz 
uma avaliação do gasto 
público. Após a análi-
se completa das contas 
enviadas pelo prefeito 
e do parecer elabora-
do pelo TCE, a Câmara 
vota pela aprovação ou 
rejeição das contas.

Membros da Comissão de Finanças e Orçamento durante reunião para analisar as 
contas do prefeito Raul Gírio referentes a 2015.

versalização do uso das 
vagas de estacionamen-
to localizadas em vias 
e logradouros públicos 

do Município.

O valor da tarifa a ser 
paga conforme o tem-

po de estacionamento 
deve ser estabelecido 
por Decreto do Executi-
vo, que regulamentará a 
periodicidade, o índice 
e o critério de reajuste.

O texto prevê ainda 
que as motocicletas de-
vem ter estacionamen-
to privativo e gratuito 
em locais previamente 
estabelecidos, ficando 
proibido estacionar as 
motos e similares em 
vagas destinadas ao es-
tacionamento rotativo.

Também deverá ser 
instituída a “Área Bran-
ca”, para estacionamen-
to de curta duração, sem 
o pagamento do preço 
público, que serão defi-
nidas e regulamentadas 
posteriormente por De-
creto, sobretudo quan-
to ao prazo máximo de 
ocupação.

Presidente da Casa, Pretto Miranda Cabeleireiro, faz convite aos vereadores para 
reunião acerca do PL 177/2019.
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Jaboticabal recebe neste sábado 
(23) o “SBT na Praça”

A Praça Nove de Ju-
lho será palco de mui-
ta diversão e presta-
ção de serviço. Isso 
porque neste sábado 
(23), a partir das 9h, 
o local recebe o “SBT 
na Praça”. A iniciativa 
é da própria emissora 
de TV e tem o apoio da 
Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal.

“Promete ser uma 
manhã bastante ani-
mada, com corte de ca-
belo, manicures e vá-
rios brinquedos para 
a criançada. Convida-
mos à população para 
comparecer, trazer a 
família e aproveitar o 
evento. Desde já agra-
decemos ao SBT por 
escolher Jaboticabal 

para fazer parte des-
te projeto”, comenta 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Boliche humano, to-
bogã, pula-pula, chute 
ao gol, além de pipoca 
e algodão doce são al-
guns dos vários atrati-
vos prometidos. Toda 
a programação é gra-
tuita.

S/A Stéfani Comercial
CNPJ nº  50.377.142/0001-40

Senhores acionistas: em cumprimento às disposições legais/estatutárias, submetemos à vossa apreciação o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2018. Agradecemos aos 
acionistas, clientes, fornecedores e instituições fi nanceiras pela confi ança depositada, e, em especial, a nossos colaboradores pelo comprometimento, dedicação e empenho. Permanecemos ao dispor para informações necessárias 
ao perfeito conhecimento das contas apresentadas.   Jaboticabal, 15 de fevereiro de 2019.

Ativo 2018 2017
Circulante 39.206 43.613
Caixa e equivalentes de caixa 501 4.693
Contas a receber 11.218 14.023
Estoques 15.834 12.741
Fundo para reposição de mercadorias 8.823 7.987
Outros créditos 2.683 4.007
Despesas do exercício seguinte 147 162
Não Circulante 14.927 14.269
Investimentos 8.178 7.622
Imobilizado 6.749   6.647
Total do Ativo 54.133 57.882

Passivo 2018 2017
Circulante 38.165 40.087
Fornecedores 14.120 18.384
Empréstimo/fi nanciamento 15.525 13.506
Obrigações sociais e fi scais 1.526 2.011
Outras obrigações 260 111
Partes relacionadas 6.734 6.075
Patrimônio líquido 15.968 17.795
Capital social 16.773 16.773
Reservas de capital/lucros 4.261 4.065
Prejuízo acumulado -5.066 -3.043
Total do passivo e patrimônio líquido 54.133 57.882

Demonstração dos Resultados dos Exercícios Findos em 31/12/2018 e 
2017 (Em milhares de reais) 2018 2017
Receitas brutas de vendas e serviços 132.865 128.091
Deduções, impostos e devoluções -9.080  -13.144
Receitas líquidas de vendas e serviços 123.785 114.947
Custos das mercadorias vendidas/serviços prestados -107.872 -97.235
Lucro bruto 15.913 17.712
Receitas (despesas) operacionais - despesas vendas -17.812 -17.785
Despesas administrativas -2.387 -2.159
Receitas/despesas fi nanceiras -1.719 -2.688
Equivalência patrimonial em controlada 749 391
Outras receitas (despesas) operacionais 3.097 2.878
Lucro operacional -2.159 -1.651
Outras receitas (despesas) 136 178
Lucro antes da tributação -2.023 -1.473
CSLL e IRPJ -  -
Prejuízo do exercício -2.023 -1.473
prejuízo do exercício por ação R$ -202,34 -147,33

Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
  Capital Reserva Ca- Prejuízo
  Social pital/Lucros Acumulado    Total
Saldo em 31/12/2017 16.773 4.065 -3.043 17.795
Reserva aumento capital social - 196 - 196
Resultado do exercício - - -2.023 -2.023 
Saldo em 31/12/2018 16.773 4.261 -5.066 15.968

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 e 2017
     2018   2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício -2.023 -1.473
Ajustes: Depreciações e amortizações 664 425
 Residual de baixas do imobilizado 29 28
 Equivalência patrimonial em controladas -749 -391
 Recebimentos de lucros 193 -
Variações - ativos e passivos: Aumento/redução clientes 2.805 507
 Aumento/redução nos estoques -3.093 3.555
 Aumento/redução em outros ativos de curto prazo 504 -1.409
 Aumento/redução em fornecedores -4.265 739
 Aumento/redução em salários, obrigações sociais/fi scais -484 206
 Aumento/redução em outras obrigações 808 -1.205
Disponibilidades líquidas geradas/aplicadas pelas
 atividades operacionais -5.611 982
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
 Aquisições do imobilizado/Intangível -796 -2.030

Disponibilidades líquidas aplicadas nas
 atividades de investimentos -796 -2.030
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Pagamentos/recebimentos
  de empréstimos/fi nanciamentos 2.019 632
 Adiantamento para futuro aumento de capital 196 4.168
Disponibilidades líquidas geradas pelas
 atividades fi nanciamentos 2.215 4.800
Aumento das disponibilidades
Variação das disponibilidades
 Caixa e equivalentes no fi m do exercício 501 4.693
 Caixa e equivalentes no início do exercício 4.693 941
Aumento/redução das disponibilidades -4.192 3.752

Notas Explicativas às Demonstrações em 31/12/2018 e 2017: 1. a) As 
Demonstrações fi nanceiras estão elaboradas e apresentadas com obser-
vância dos dispositivos constantes da Lei das Sociedades por Ações e al-
terações introduzidas pela Lei 11638/07. b) O investimento em empresa 
controlada está registrado pelo método da equivalência Patrimonial. c) Os 
estoques estão valorizados ao custo médio de aquisição. d) O imobilizado 
está registrado ao custo histórico de aquisição ou construção, deduzido da 
depreciação, que é calculada pelo método linear às taxas que consideram 
a vida útil dos bens e perdas de redução ao valor recuperável (impairment), 
quando aplicável. 2. Capital Social: O Capital social totalmente subscrito 
e integralizado está representado por 10.000 ações ordinárias sem valor 
nominal e nominativas. Diretoria: Marcos Francisco de La Cruz Costa; Marcos De Stéfani; João Umberto Lorenzon - Contador CRC-1SP116746/O-5 - CPF 862.203.148-91

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Relatório da Diretoria

(Em milhares de reais)

Empresários assíduos podem pleitear crédito do Programa Juro Zero Empreendedor

Com a proximidade do Carnaval, Vigilância Epidemiológica 
alerta sobre a importância da vacina contra a febre amarela

Desenvolvimento Social busca melhores 
resultados com jovens e adolescentes infratores

Super MEI GESTÃO está com inscrições 
abertas até o dia 11 de março

O Carnaval é o perío-
do em que muitas pes-
soas aproveitam para 
viajar e conhecer novos 
lugares. Pensando nis-
so, o Departamento de 
Vigilância Epidemioló-
gica orienta que os mu-
nícipes estejam imu-
nizados contra a febre 
amarela antes de visita-
rem possíveis áreas de 
risco.

“Quem ainda não foi 

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, não tem medido 
esforços no acompanha-
mento de jovens e ado-
lescentes infratores. O 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal e o Sebrae-Aqui 
voltam a oferecer apoio 
ao pequeno empresário. 
Os interessados em par-
ticipar da oficina “SEI: 
planejar, controlar meu 
dinheiro, formar preço, 
inovar e vender” devem 
procurar o Sebrae, no 
Paço Municipal, ou se 
inscrever pelo telefone 
(16) 3203-3398.

O curso será minis-
trado de 18 a 22 de 
Março. “As oficinas são 
destinadas aos MEIs já 
formalizados, não im-
porta qual seja o ramo 

vacinado contra a febre 
amarela pedimos que 
procure uma de nossas 
unidades de saúde, res-
peitando um prazo de 
10 dias antes da viagem. 
Esse é o tempo neces-
sário para que a vacina 
faça efeito e a pessoa 
possa curtir sua viagem 
sem riscos”, destaca a 
chefe do departamento, 
Maura Guedes Barreto.

A vacina é contraindi-

objetivo é transformar 
vidas por meio de um 
trabalho integrado efi-
caz, que depende muito 
do cumprimento de me-
didas socioeducativas.

“Conhecemos um mo-
delo canadense, desen-

de trabalho. É mais uma 
oportunidade de enten-
der o seu negócio de 
uma forma integrada, 
tornando seu negócio 
mais competitivo, além 
de incentivar o acesso 
ao crédito. Quem tiver 
75% de presença pode 
pleitear o crédito do 
Programa Juro Zero Em-
preendedor”, informa a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

As vagas são limita-
das; é importante não 
deixar para a última 
hora. As aulas serão no 

cada a alérgicos graves 
a ovo, enquanto pesso-
as com mais de 60 anos 
de idade e que nunca 
foram vacinadas pre-
cisam de autorização 
médica para receber a 
vacina.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do Departamento 
de Vigilância Epidemio-
lógica é (16) 3202-8545.

Foto ilustrativa

volvido pela ONG Maria 
Claret, de Ribeirão Pre-
to, que aderimos e es-
tamos implantando em 
Jaboticabal. Hoje enten-
demos melhor os perfis 
dos jovens e consegui-
mos atraí-los com possi-

auditório da prefeitura, 
das 13h30 às 17h30. 

O Programa - Super 
MEI tem por objetivo 
fornecer um conjunto 
de soluções integra-
das aos microempre-
endedores individuais, 
além de difundir ao MEI 
oportunidade de acesso 
ao crédito, de maneira 
orientada e consciente. 
As oficinas ressaltam a 
importância do plane-
jamento e mostram na 
prática os resultados 
que isso pode trazer ao 
empresário.

bilidades reais de cum-
prir penas alternativas e 
não reincidir nesse tipo 
infração”, explica a se-
cretária de Assistência 
Social, Tatiana Pellegri-
ni.

Atualmente, cerca de 

30 jovens são atendidos 
pelo Centro de Referên-
cia Especializado de As-
sistência Social – Creas. 
“A proposta é ressigni-
ficar, transformar e dar 
oportunidade para esse 
público se restabelecer 

socialmente, retornar 
para suas famílias e ob-
ter oportunidades no 
mercado de trabalho”, 
completa.

Para saber mais, o te-
lefone de contato é (16) 
3202-8301.
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

FAE divulga data de inscrição 
para o Torneio 1º de Maio 2019

Atleta Lusuelen Domingues já está 
no lugar mais alto do pódio

Jaboticabal recebe evento de 
paraquedismo e passeio de balão

A Fundação de Ampa-
ro ao Esporte (FAE) in-
forma aos interessados 
que estão abertas as 
inscrições para as em-
presas interessadas em 
participar do Torneio 
1º de Maio. As equipes 
têm até 26 de fevereiro 
para entregar a docu-
mentação dos atletas.

“Todos os detalhes 
foram divulgados na 
reunião que aconteceu 
na última semana. Re-
presentantes das em-
presas participaram do 

O Aeroporto Munici-
pal de Jaboticabal rece-
be na sexta (22), sába-
do (23) e domingo (24), 
durante todo o dia, o 
Skydiving Fest, evento 
com curso e saltos de 
paraquedas e passeio 
de balão. A entrada é 
gratuita e os preços 
dos serviços podem ser 
consultados na hora.

Tadeu Oliveira, pre-
sidente do Clube de 
Paraquedismo de Jabo-
ticabal, revela que será 
a primeira vez que a ci-
dade receberá uma ae-
ronave de porte maior 
para saltos de paraque-
das. “A Skydive Fun, de 
Boituva (SP), virá com 
um Cessna Caravan 
para fazer os saltos. 
A aeronave é avaliada 

encontro e aproveito 
para convidar todos os 
interessados em parti-
cipar do torneio mais 
tradicional de nossa 

em mais de 2 milhões 
de dólares e comporta 
quase 20 pessoas. Será 
uma das grandes atra-
ções”, garante.

Oliveira alerta ain-
da para os passeios de 
balão e a necessidade 
de tempo bom. “Nosso 
planejamento é realizar 
os passeio de balão no 
comecinho da manhã e 
no fi nal tarde. Isso por-
que não pode ter vento. 
Esperamos que o tempo 
esteja bom nesses dias 
e possamos proporcio-
nar um grande evento 
pra Jaboticabal”, con-
clui.

O Skydiving Fest é 
realizado por meio de 
parceria entre Clube de 
Paraquedismo de Jabo-
ticabal, Céu Azul Para-

quedismo, Adventure 
Air e Skydive Fun. A Pre-
feitura de Jaboticabal é 
apoiadora do evento.

Mais informações 
pelos telefones (16) 

99610-6025 (Longo), 
(16) 99761-3920 (Adria-
na) e (15) 99607-0752 
(Isabela).


                   


                   

                     

                   

  
                


 

 

GAZETA ESPORTES

Nem bem come-
çou a temporada de 
mountain bike 2019, 
e a Atleta Lusuelen 
Domingues já está no 
lugar mais alto do pó-
dio. No último domin-
go 17/02 no Parque 
ecológico Campinas, 
começou a tempora-
da da Taça São Paulo 
de Xco, Lusuelen ven-
ceu na categoria elite 
Feminino, adquirindo 
importantes pontos no 
ranking Paulista, e no 
campeonato, 

“ É com muita alegria 
que começo a minha 
temporada, ser Cam-

peã, me faz ter certeza 
que valeu a pena todo 
trabalho realizado até 
aqui, e continuarei 
com muita determina-
ção para as próximas 
provas.”

A atleta tem uma 
rotina de treinos e 
viagens, conta com o 
apoio de seus patro-
cinadores. “Ruwal mo-
tos, Domestic Brasil, 
Sandro Multimarcas, 
Academia Cardiofi si-
co, Mandubim, Oxiquí-
mica Agrociência, Ave-
lar Couto, Quero Bike 
Brasil.

Empresas devem procurar a secretaria no Ginásio de Esportes

cidade”, afi rma o presi-
dente da FAE, Fábio Bor-
tolossi.

O sorteio das chaves 
e defi nição da tabela 

acontece em 28 de fe-
vereiro. Para mais in-
formações, o telefone 
de contato da Fae é (16) 
3202-0587.

Para participar basta acessar o site www.inovapaulasouza.cps.sp.gov.br e seguir as instruções.

Fatec de Jaboticabal abre inscrições 
para “Escola de Inovadores”

A Fatec de Jabotica-
bal está com inscrições 
abertas até 28 de feve-
reiro para o curso “Es-
cola de Inovadores”. 
Composto por 10 ofi ci-
nas, o curso tem como 
objetivo incentivar no-
vas ideias de negócio 
e viabilizar um projeto 
de inovação. Para par-
ticipar basta acessar o 
site www.inovapaula-
souza.cps.sp.gov.br e 
seguir as instruções.

“O conteúdo será mi-
nistrado por professo-
res, mentores e pro-

fi ssionais do mercado, 
com atividades práticas 
e foco em desenvolver 
sua ideia de negócio”, 
comenta o diretor da 
instituição Prof. Dr. Le-
onardo Lucas Madale-
no.

A iniciativa é da pró-
pria Fatec e conta com 
o apoio da Prefeitura 
Municipal. O início do 
curso está programado 
para 16 de março. Mais 
informações pelos tele-
fones (16) 3202-6519 e 
(16) 3202-7327.
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Dengue tipo 2 preocupa a região e 
Jaboticabal trava batalha contra o Aedes

Ações preventivas devem ser adotadas por toda população, evitando 
água parada e eliminando possíveis criadouros

Com casos confir-
mados e mortes re-
gistradas na região, 
todos os esforços es-
tão voltados no com-
bate ao aedes aegyp-
ti. Em Jaboticabal, 
as equipes estão em 
campo fazendo visto-
rias, orientando a po-
pulação e eliminando 
focos do mosquito 
encontrados em re-
sidências, estabele-
cimentos e terrenos 
baldios.

Até o momento fo-
ram registrados 10 
casos de dengue em 
Jaboticabal. “Vivemos 
um momento do ano 
propício para a proli-
feração do aedes. As 
chuvas rápidas se-
guidas de sol propor-

cionam o ambiente 
necessário. O poder 
público faz a sua par-
te, mas a população 
precisa se atentar so-
bre a sua responsabi-
lidade em evitar a for-
mação de criadouros. 
Apenas juntos vamos 
vencer a guerra con-
tra a dengue”, reafir-
ma o secretário de 
Saúde, João Roberto 
da Silva.

Cuidados necessá-
rios – O combate ao 
Aedes aegypti tam-
bém evita outras ar-
boviroses como febre 
amarela, zika e chi-
kungunya. A popula-
ção precisa verificar 
os locais de difícil 
acesso, como atrás 
de máquinas de la-

var, calhas, telhados, 
recipientes de água 
do descongelamento 

atrás das geladeiras 
e ralos abertos. Bebe-
douros de animais e 

bandejas de ar-condi-
cionado também de-
vem ser verificados 

constantemente. 
Notificação de ca-

sos –
 Ponto importan-

te na definição das 
ações preventivas 
realizadas no muni-
cípio, as notificações 
devem ser feitas nas 
unidades básicas de 
saúde. O material co-
lhido é encaminhado 
para laboratório que 
informa os resulta-
dos. “Nossas equipes 
definem os pontos da 
cidade onde esses pa-
cientes moram e as 
ações necessárias em 
cada região, por isso 
é tão importante que 
todos os casos sus-
peitos, sem exceção, 
sejam informados”, 
adverte João Roberto.
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PL que torna a “Festa do Quitute” Patrimônio 
Cultural Imaterial de Jaboticabal segue para sanção
A próxima sessão or-

dinária será no dia 06 
de março, às 20 horas, 
com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da Câ-
mara (www.jaboticabal.
sp.leg.br)

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal aprovaram 
por unanimidade os 
três projetos previstos 
na pauta de votação da 
sessão ordinária de se-
gunda-feira (18/02), en-
tre eles, o Projeto de Lei 
nº 172/2019, de auto-
ria do vereador Dr. Edu 
Fenerich, que declara a 
“Festa do Quitute e a Ex-
pofeira de Arte e Arte-
sanato” como Patrimô-
nio Cultural Imaterial 
do Município de Jabo-
ticabal. Aprovado por 
unanimidade, com pe-
dido regimental de dis-
pensa de votação em 2º 
turno, o projeto segue 
para sanção do Prefeito 
Municipal, José Carlos 
Hori. “A Festa do Quitu-
te e a Expofeira de Arte 
e Artesanato é o aconte-
cimento mais aguarda-
do do ano em Jabotica-
bal. Costumeiramente é 
palco de uma deliciosa 
festa da solidariedade, 
em prol de entidades 
assistenciais... outra ca-
racterística da festa é a 
valorização de artistas 

locais que se apresen-
tam na Festa do Quitu-
te”, argumentou o autor 
da matéria.

Os parlamentares 
ainda aprovaram, em 
único turno, o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 48/19, de autoria do 
vereador Luís Carlos 
Fernandes (PSC), que 
institui placas come-
morativas aos 25 anos 
da instalação do Corpo 
de Bombeiros de Jabo-
ticabal. De acordo com 
o texto aprovado, a Câ-
mara deverá confeccio-
nar 37 placas que serão 

Inscrições para o curso gratuito de LIBRAS da 
Câmara de Jaboticabal começam no dia 25/02

Os interessados de-
vem se inscrever exclu-
sivamente na página da 
Escola do Legislativo, 
no site institucional da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br).

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, por 
meio da Escola do Le-
gislativo, abre no dia 25 
de fevereiro de 2019, às 
12 horas, as inscrições 
para o curso gratuito 
de LIBRAS 2019, dire-
cionados para o públi-
co ouvinte. O formulá-
rio de inscrição ficará 
disponível no site para 
preenchimento até às 
17 horas do dia 27 de 
fevereiro.

Neste ano, as opor-
tunidades são para 
o nível “Introdução à 
Língua Brasileira de Si-
nais”, para iniciantes (a 
partir dos 17 anos), e 
no “Básico em LIBRAS”, 
voltado àqueles que já 
concluíram o curso ofe-
recido pela Escola do 
Legislativo da Casa em 
2018, e que terão pre-
ferência nas inscrições 
do nível continuado. 
Pessoas que já possuam 
conhecimento em LI-
BRAS também poderão 
se inscrever no curso 
Básico, devendo com-

provar, mediante certi-
ficado com mínimo de 
40 horas/aula, entregue 
na Câmara. No entanto, 
neste caso, as inscri-
ções somente serão efe-
tivadas em caso de va-
gas remanescentes.

Ao todo serão ofe-
recidas gratuitamente 
120 vagas, distribuídas 
em quatro turmas de 30 
alunos (duas de Intro-
dução à LIBRAS e outras 
duas de nível Básico).

As aulas acontecem 
na sede da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
na Rua Barão do Rio 
Branco, 765, e serão 
ministradas todas as 
terças e sextas-feiras, 
para ambos os níveis. 
Das 18h às 20 horas, 
aulas de “Introdução à 
LIBRAS”, e das 20h15 às 
22h15, o nível “Básico”.

A previsão é de que a 
conclusão de ambos os 
cursos aconteça no mês 
de agosto. Os crono-
gramas das aulas e os 
projetos pedagógicos 
completos estão dis-
poníveis na página da 
Escola do Legislativo, 
no site institucional do 
Legislativo jaboticaba-
lense (www.jaboticabal.

entregues ao efetivo da 
Corporação de Jabotica-
bal em uma sessão sole-
ne, em forma de home-
nagem aos bombeiros 
que prestam serviço no 
município; e o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 49/2019, de autoria 
do vereador Carmo Jor-
ge Reino, que outorga 
o Título de Cidadão Ja-
boticabalense ao servi-
dor público municipal, 
Amir do Prado e Silva, 
conhecido como Minei-
ro.

A próxima sessão or-
dinária será no dia 06 

de março, às 20 horas, 
com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da Câ-
mara (www.jaboticabal.
sp.leg.br)

TRIBUNA LIVRE – O 
uso da Tribuna Livre 
antecedeu a sessão or-
dinária. O espaço foi 
utilizado por Floripes 
da Silva, que abordou 
questões referentes ao 
Meio Ambiente e à Pro-
teção Animal. A mu-
nícipe solicitou apoio 
dos vereadores quanto 
à limpeza de praças; 
chamou a atenção para 
o mau cheiro dos cór-

regos Cerradinho e Ja-
boticabal; ao abando-
no de animais em vias 
públicas; além de pedir 
atenção à necessidade 
de podas das grandes 
árvores, a fim de evi-
tar acidentes. Floripes 
ainda pediu fiscaliza-
ção do asfalto realizado 
pelo SAAEJ, que segun-
do ela, não apresenta 
qualidade.

NOVOS PROJETOS 
– Sete projetos come-
çaram a tramitar após 
leitura na sessão de 
segunda-feira (18/02). 
Confira:

Projeto de Decreto 
Legislativo nº 50/2019, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha, que Al-
tera o Art. 3º do Decre-
to Legislativo nº 703, de 
07 de agosto de 2018;

Projeto de Decreto 
Legislativo nº 51/2019, 
de autoria do vereador 
Wilsinho Locutor, que 
outorga Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
a Luiz Carlos Pirani Ri-
nhel;

Projeto de Decreto 
Legislativo nº 52/2019, 
de autoria do vereador 
Ednei Valêncio, que 
institui Diploma Co-
memorativa aos alunos 

participantes do Proje-
to Conhecendo o Meio 
Ambiente no ano de 
2019;

Projeto de Resolução 
nº 13/2019, de autoria 
da Mesa Diretora – Biê-
nio 2019/2020, que dá 
nova redação ao Art. 
176. da Resolução nº 
230, de 07 de março de 
1995;

Projeto de Lei nº 
175/2019, de autoria 
do vereador Dr. Edu 
Fenerich, que declara 
“Cidades Irmãs” os Mu-
nicípios de Jaboticabal 
e Aparecida, Estado de 
São Paulo;

Projeto de Lei nº 
176/2019, de autoria 
da Mesa Diretora – Biê-
nio 2019/2020, que dá 
nova redação ao inciso 
II, ao parágrafo 2º do 
art. 46 e ao art. 80 da 
Lei 4677, de 23 de abril 
de 2018;

Projeto de Lei nº 
177/2019, de autoria 
do Executivo Munici-
pal, que regulamenta o 
sistema de estaciona-
mento rotativo nas vias 
e logradouros públicos 
do Município de Jabo-
ticabal e autoriza a ou-
torga de concessão do 
serviço público.

Vereadores durante a Ordem do Dia.

sp.leg.br).

COMO SE INSCREVER?

Os interessados de-
vem se inscrever ex-
clusivamente via 
formulário que será 
disponibilizado a par-
tir das 12 horas, no dia 
25 de fevereiro, na pá-
gina da Escola do Le-
gislativo, no site da Câ-
mara www.jaboticabal.
sp.leg.br. O concorren-
te à vaga deve clicar no 
banner “Escola do Le-
gislativo”, posicionado 
na página principal do 
site da Câmara; na se-
quência, clicar em “Faça 
sua inscrição no curso 
de LIBRAS”, preencher o 
formulário e enviá-lo.

As vagas serão pre-
enchidas por ordem 
cronológica de rece-
bimento da inscrição 
devidamente efetuada. 
“Em 2018 tivemos mais 
de uma centena de so-
licitações de inscrição 
e o curso foi concluído 
a contento. Por isso, 
decidimos continuar a 
oferecer o curso. Ago-
ra, todos que queiram 
tentar uma vaga neste 
ano, inclusive os que já 
tentaram ano passado, 
devem preencher nova-

mente o novo formulá-
rio. Os concorrentes às 
vagas também devem 
ficar atentos ao preen-
chimento, na hora de 
escolher em qual turma 
pretende cursar, na de 
terça ou na de sexta-
feira. No mais, tenho 

certeza absoluta de que 
estes cursos irão contri-
buir profundamente na 
vida dos participantes, 
principalmente para 
melhor compreende-
rem o universo dos sur-
dos”, disse o presidente 
da Escola do Legisla-

tivo, Dr. Edu Fenerich 
(PPS).

As aulas estão previs-
tas para começar no dia 
12 de março, para as 
turmas de terça-feira, e 
no dia 15 de março para 
as de sexta-feira.
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CULTURA

Eleição para Conselho de Cultura 
acontece dia 07 de março

Começa 1ª Semana de 
Gastronomia de Jaboticabal

O Conselho Munici-
pal de Política Cultu-
ral, realizará no pró-
ximo dia 07 de março, 
às 19h, na Escola de 
Arte “Prof. Francisco B. 
Marino”, eleições das 
vagas remanescentes 
para a representação da 
sociedade civil em sua 
formação. 

As inscrições para o 
processo estão abertas 
até 28 de fevereiro e po-
dem ser feitas de forma 
online ou presencial no 
Departamento de Cul-
tura. Para participação 
no processo eleitoral é 
necessária a inscrição 
para concorrer como 
CANDIDATO ou ELEI-
TOR.

São requisitos para 
participação no proces-
so: ter mais de 18 anos, 

A prefeitura, através 
da Secretaria de Indús-

A prefeitura divulgou 
a programação ofi cial 
do Carnaval de Jaboti-
cabal. Nesta edição, a 
novidade é a realização 
de uma noite de festa 
com dois shows: pri-
meiro a Roda de Samba 
do Black, seguido da 
dupla sertaneja Fiduma 
e Jeca.

O evento acontece 
na segunda-feira – 4 de 
março –, na Estação de 
Eventos Cora Coralina, 
a partir das 22h. O pre-
feito José Carlos Hori 
convida a população a 
prestigiar. “Pensamos 
em um evento diferen-
te dos tradicionais, com 
toda segurança e como-
didade que nossa popu-
lação merece. Escolhe-
mos um show animado 
que possa divertir to-
dos os foliões de nossa 
cidade”, afi rma o prefei-
to José Carlos Hori.

Fiduma e Jeca - For-
mada em 2010, a dupla 
começou tocando em 
repúblicas da faculda-
de onde estudavam em 

tria, Comércio e Turis-
mo, em parceria com 

um grupo de comer-
ciantes locais, realizam 

até o dia 24 de fevereiro 
a 1ª Semana de Gastro-
nomia de Jaboticabal. 
23 estabelecimentos 
gastronômicos da ci-
dade oferecem um car-
dápio bastante variado 
com o objetivo de atrair 
consumidores para co-
nhecer as iguarias des-
tes locais.

“As opções aten-
dem todos os gostos, 
ao mesmo tempo que 
apresentam à nossa re-
gião toda nossa tradi-
ção culinária, tão bem 
representada na Fei-
ra do Quitute. Vamos 
aproveitar a semana e 
conhecer um pouco do 
que nosso comércio 
tem a nos oferecer”, co-
menta o secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, José Vantini 
Junior.

Inscrições remanescentes vão até 28 de fevereiro

Ilha Solteira. O primei-
ro CD foi lançado em 
2010 com grande reper-
cussão no segmento do 
sertanejo universitário 
e principalmente nas 
redes sociais. 

A proporção do su-
cesso foi tanta que em 
maio de 2015 eles rea-
lizaram outro sonho: a 
gravação do primeiro 
DVD da carreira de Fi-
duma e Jeca intitulado 
“Depois da chuva”. O 

motivo do nome é que, 
além de ser uma das 
músicas do projeto, o 
DVD todo feito em céu 
aberto para aproxima-
damente 20 mil pessoas 
e, na noite, a chuva caiu 
forte e, ainda assim, o 
público não arredou os 
pés e esperou cessar 
para acompanhar do 
começo ao fi m 

Desde então, Fiduma 
e Jeca vem emplacando 
diversos sucessos como 

residir em Jaboticabal 
há pelo menos um ano 
e ter atividade na área 
que se inscrever por, 
pelo menos, um ano 
(ininterrupto ou não).

As cadeiras vagas – 
para TITULARES e SU-
PLENTES - estão nas se-
guintes áreas:

Música; Teatro; Au-
diovisual, Comunicação 
Social e Cultura Digital; 

Artes Plásticas; Artes 
Visuais; Circo e Cultu-
ras Tradicionais; Cul-
tura Afro brasileira, Et-
nias Indígenas e outras 
etnias e; Patrimônio 
Histórico e Cultural

As vagas apenas para 
SUPLÊNCIA, são nas se-
guintes cadeiras:

Cultura Italiana; Li-
vro, Leitura e Literatu-
ra; Espaços Culturais 

e Produtores Culturais 
Independentes

Link para inscrições, 
em formulário:

https://docs.google.
com/forms/d/1YRAK
NnUlQF8G96i269ivB
eH03oui2vctL1TEKc4
AJn8/viewform?edit_
requested=true

Mais Informações: 
Departamento de Cul-
tura (16) 32028323.

Roda de Samba do Black e Fiduma e 
Jeca agitam Carnaval de Jaboticabal

Show acontece no dia 4 de março, na 
Estação de Eventos Cora Coralina

Declaração
A Concessionária de Rodovias Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A informa que no dia 02/02/2019 
foi apreendido na SP-333, Km 119+000, pista Oeste, o animal abaixo especificado: • 01 equino, 
macho, pelagem marrom, sem raça definida, testa e patas brancas, aproximadamente 03 anos de 
idade e sem marca de identificação; O animal estará à disposição do(s) proprietário(s) a contar 
05 dias da data desta publicação. Após esse período, será doado. Informações no tel.: (016) 
3383-6300. OBS: eventuais custos com transporte, estadia e trato do(s) referido(s) animal(is), 
deverão ser quitados pelo seu(s) proprietário(s) quando da retirada do(s) mesmo(s).  

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 713 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na 
Sessão Ordinária realizada dia 18 de fevereiro de 2019, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Institui placas comemorativas referentes aos 25 anos da Instalação 
do Corpo de Bombeiros de Jaboticabal e dá outras providências.

Autoria: Luís Carlos Fernandes

Art. 1º Ficam instituídas Placas comemorativas referentes aos 25 anos da Insta-
lação do Corpo de Bombeiros de Jaboticabal.

Art. 2º A Câmara Municipal de Jaboticabal confeccionará 37 (trinta e sete) Placas 
que serão entregues ao efetivo da Corporação de Jaboticabal. 

Art. 3º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão solene a ser realizada no mês 
de dezembro de 2019, preferencialmente no dia 09, data da Instalação do Corpo de 
Bombeiros em Jaboticabal. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 
correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 19 de fevereiro de 2019.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, em 19 de fevereiro de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 714 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na 
Sessão Ordinária realizada dia 18 de fevereiro de 2019, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Título de cidadão jaboticabalense ao senhor Amir do 
Prado e Silva e dá outras providências.

Autoria: Carmo Jorge Reino

Art. 1º Fica outorgado o Título de cidadão jaboticabalense ao senhor Amir do 
Prado e Silva.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto Legislati-
vo, correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 19 de fevereiro de 2019.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, em 19 de fevereiro de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

PORTARIAS

Nº 148, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019 – CONCEDE AFASTAMENTO, 
a partir de 14 de fevereiro de 2019, à servidora LARISSA SCATTOLIN MARTINS 
AGUIAR, em razão de tratamento médico, por 120 (cento e vinte) dias.

Nº 149, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 – HOMOLOGA, em 01 de feverei-
ro de 2019, a conclusão de Estágio Probatório da servidora NATALIA DOS SANTOS 
PINTO DURANTE.

Nº 150, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 – HOMOLOGA, em 01 de feve-
reiro de 2019, a conclusão de Estágio Probatório do servidor MARCELO HENRIQUE 
MAGALHÃES.

Nº 151, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 – HOMOLOGA, em 01 de feve-
reiro de 2019, a conclusão de Estágio Probatório do servidor BRUNO VINICIUS DA 
SILVA PINTO.

Nº 152, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 – HOMOLOGA, em 01 de feve-
reiro de 2019, a conclusão de Estágio Probatório da servidora ANA PAULA TOPAN 
JUNQUEIRA.

Nº 153, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 – HOMOLOGA, em 01 de feverei-
ro de 2019, a conclusão de Estágio Probatório do servidor ALEX FELICIO DE LIMA.

Nº 154, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 – HOMOLOGA, em 01 de feve-
reiro de 2019, a conclusão de Estágio Probatório do servidor LUIZ GUSTAVO PEREZ 
FERREIRA.

Nº 155, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 – HOMOLOGA, em 01 de feve-
reiro de 2019, a conclusão de Estágio Probatório da servidora RAQUEL SBARDE-
LOTTO SANCHES.

Nº 156, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 21 de fe-
vereiro de 2019, a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Jaboticabal, que 
ficará assim constituída: funcionários: Presidente: Eliana Martão Hernandes Moreira, 
e  Membros – Ana Paula Topan Junqueira e Andréia Cristina Manoel. Revoga-se a 
portaria nº 80/2018.

Nº 157, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 21 de 
fevereiro de 2019, o pregoeiro e sua equipe de apoio da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, que ficará assim constituída: funcionários: Pregoeiro: Silvia Cristina Mazaro 
Fermino,   e  Equipe de Apoio – Marcelo Henrique Magalhães, Bruno Vinicius da 
Silva Pinto e Homero Marciano da Silva. Revoga-se a portaria nº 76/2018.

Nº 158, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019 – RESOLVE decretar Ponto Fa-
cultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 04 de março de 2019 (segunda-
-feira), em virtude do feriado do dia 05 de março de 2019 (Carnaval), retornando as 
atividades dia 07 de março (quarta-feira) às 13hs.

EXTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.019 - Contratação da Prestação de Ser-
viços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível (gasolina comum) nos 
Veículos da Câmara Municipal de Jaboticabal, com disponibilização de rede creden-
ciada de Postos de Combustíveis, por meio de implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado com utilização de Cartão Micro Processado, cujas espe-
cificações técnicas e quantitativas encontram-se descritas no Anexo I – Termo de 
Referência deste Edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 
16:30 horas ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 19/03/2019, até às 14:00 horas.
INÍCIO DA SESSÃO: Dia 19/03/2019, após o término do credenciamento, 

na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal.

“Que susto”, “Anjo Cha-
padex”, “É hoje que eu 
chego amanhã” e tam-
bém novas canções, 
entre elas “99%”, “Qua-
dros”, “Depois da chu-
va”, “Eu o peixe o ca-
chorro e o gato”. 

A entrada é gratuita. 
Para mais informações, 
o telefone de contato 
do Departamento de 
Cultura é (16) 3202-
8323. 
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O REI DA CASA
PEDREIRO: JOÃO PIM:
 - (16) 9.9212-4135

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA

Segunda etapa: prefeitura notifica 
proprietários para limpeza de terrenos

Quem perder o prazo será multado
A Prefeitura de Ja-

boticabal notificou na 
sexta-feira (22), via edi-
tal, proprietários de 
2.300 lotes localizados 

no município. Com a 
notificação, os proprie-
tários têm 30 dias para 
executar a limpeza. A 
relação está disponível 

no Jornal Oficial, que 
deve ser acessado pelo 
site www.jaboticabal.
sp.gov.br.

“Passado os 30 dias, 

se  o proprietário não 
executou a limpeza ele 
será multado em R$ 
581,33 por mato alto e 
R$ 1.030 se o local es-
tiver sujo, fora o valor 
da limpeza que é co-
brado R$ 1,03 o metro 
quadrado”, explica o di-
retor do Departamento 
de Fiscalização, Dione 
Amistá.

Atenção para os bair-
ros notificados na se-
gunda etapa:

Vila Industrial, Vila 
Borsari, Vila Simoni, 
Santa Luzia 1 e 2, San-
ta Tereza, Nova Apare-
cida, Recreio dos Ban-
deirantes, Parque das 
Aroeiras, Morada do 
Campo, Morada Nova, 
Parque dos Laranjais, 
Jardim Universitário, 
Residencial dos Ipês, 
Jardim Patriarca, Bar-
reiro, São José, Vale 
do Sol, Boa Vista, Solar 
Corintiano, São Bom Je-

sus, Aparecida, Vila Mo-
rello, Costa, Vila Totó, 
Bom Jesus, Jardim Pe-
rina, Jardim das Cigar-
ras, Distrito Industrial 
Bruno Verardino, Cohab 
4, Residencial Jabotica-
bal, Patrício dos Santos, 
Bela Vista, Vila Serra e 
Vila Santa Rosa.

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


