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Hori inicia nova etapa de recapeamento; 
mais de 120 quarteirões serão recuperados

A Prefeitura iniciou na quarta-feira (03) mais 
uma etapa de recuperação asfáltica. Ao todo, 
serão beneficiados trechos de 43 ruas e aveni-
das de vários bairros, como o Santa Luzia, Xis, 
Jardim das Rosas, Santa Rita, Ponte Seca, Jardim 
Paulista, Sorocabano, Jardim Kenedy, Coha III e 
Cidade Jardim. O trabalho começou pela Aveni-
da Carlos Berchieri (Marginal). Nesta etapa, se-
rão investidos R$ 2.1 milhão.

Verba é fruto de parceria da prefeitura com o Desenvolve SP

Festa do Quitute será de 11 a 16 de julho
Anote na agenda! A 

Festa do Quitute deste 
ano já tem data: de 11 
a 16 de julho. Enquan-
to as entidades se or-
ganizam, a Prefeitura 
de Jaboticabal já está 
preparando a agenda 
de shows, o layout da 
festa, a estrutura e tudo 
que a população mais 
gosta. 

Rafael Silva visita Jaboticabal e fala sobre o 
projeto Município de Interesse Turístico

Jaboticabal possui 
muitos representantes 
em São Paulo e Brasí-
lia, que ajudam, trazem 
projetos e verbas para 
desenvolver a cidade. 
Rafael Silva é um deles 
e, neste ano, consagrou 
a cidade como Municí-
pio de Interesse Turís-
tico - MIT. Em reunião 
com o prefeito José Car-
los Hori, o deputado es-
tadual falou dos quase 
R$ 700 mil ao ano que 
conseguiu para Jaboti-
cabal.

Hori, Vitório e Baleia assinam contrato para 
iniciar obra no Aeroporto de Jaboticabal

A Prefeitura segue tra-
balhando para atrair no-
vas empresas. E o sonho 
de décadas começa a 
sair do papel ainda neste 
mês. O prefeito José Car-
los Hori, o vice-prefeito 
Vitório De Simoni, o de-
putado Baleia Rossi e Igor 
Oliveira, representan-
do o deputado estadual 
Léo Oliveira, assinaram 
o contrato para iniciar a 
obra de pavimentação da 
pista do aeroporto.

Veículo já é adaptado e será 
utilizado no transporte de 

pacientes assistidos pela entidade

Com a presença de Baleia Rossi, 
Hori e Vitório entregam veículo 

0 km para a APAE

Em visita a Jaboticabal no sábado (30), o de-
putado federal Baleia Rossi, ao lado do prefei-
to José Carlos Hori e do vice Vitório de Simoni, 
fez a entrega de uma van adaptada 0 km para a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE). O veículo será utilizado no transporte de 
pacientes assistidos pela entidade.

ATLETAS DE JABOTICABAL DÃO 
SHOW NA SELETIVA NACIONAL 

DA CBK E NA 1ª ETAPA DO 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE

Aconteceu no último final de semana na Cida-
de de Brasília/DF, a 1ª Etapa do Campeonato Bra-
sileiro de Karate e três primeiros colocados de 
cada categoria classificaram-se para as FINAIS do 
Campeonato Brasileiro de Karate, que acontece-
rá no Rio Grande do Sul, no período de 08 a 12  
de outubro. Estiveram participando aproximada-
mente 1.800 atletas de todo o Brasil.
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Quando Abigail, mulher 
de Nabal, soube que ele 
havia maltratado os jo-
vens que Davi havia man-
dado pedir alimentos, ela 
fi cou indignada, com a ati-
tude do seu marido, por-
que Davi havia sido uma 
benção para eles em todo 
tempo, mas agora seu ma-

Pr. Anastácio Martins

APRESSOU-SE
rido recusara uma ajuda. 
Ela sabia que quem fosse 
inimigo de Davi, seria ini-
migo de Deus. Ela chamou 
um dos seus servos, ajun-
tou alimentos, não falou 
nada para o seu marido e 
foi encontrar-se com Davi. 
Quando o viu de longe, 
pôde perceber que Davi 
estava furioso e que ma-
taria toda a sua família. 
Então ela se apressou, 
chegou perto, prostrou-se 
aos seus pés e disse: Ah! 
Senhor meu, minha seja a 
transgressão; deixa, pois, 
a sua serva falar aos teus 
ouvidos e ouve as pala-
vras da tua serva. Ela dis-
se: Perdoa-me, porque eu 

não vi os teus jovens, per-
doa a Nabal, porque a lou-
cura tomou conta dele. Ela 
foi falando tudo que esta-
va no seu coração. Deus 
aplacou a ira do coração 
de Davi. Essa mulher foi 
muito abençoada. Ela não 
fi cou parada esperando 
o pior, mas tomou uma 
atitude positiva. É o que 
você deve fazer diante 
de qualquer adversida-
de. Não fi que murmu-
rando, nem reclamando 
da vida, mas faça algu-
ma coisa para mudar a 
sua situação. Não tenha 
medo dos perigos. Deus 
vai à sua frente abrindo 
todos os caminhos para 

Professor Benê

LUZES DA QUARESMA

Quem hoje ainda 
sente-se vítima da ilu-
são que alimentou por 
alguns dias, a vaidade 
dos pobres de espíri-
to?!

Hoje, a quaresma 
acende as luzes da fra-
ternidade: “amarás a 

Deus de todo  teu cora-
ção e ao próximo como 
a ti mesmo”!

“Carnaval” substituiu 
o roteiro da glória es-
téril, enquanto as “lu-
zes da quaresma” in-
dicam os verdadeiros 
caminhos da felicidade 
substancial.

Humanismo é muito 
mais um destruir de 
fantasias do que, mer-
gulhar-se no amor a 
Deus e ao próximo!

Quaresma é portan-
to tempo de conver-
são para viver a vida 
de CRISTO, que sendo 
DEUS, assumiu nossa 
natureza para transfor-
mar-se em “luz guia” da 
fraternidade!

você passar. Ninguém 
conseguirá te impedir 
de conquistar as bên-
çãos que o Senhor prepa-
rou para você. Deus tem 
pressa para te abençoar. 
Levanta-te e tenha bom 
ânimo! Ele te chama (I Sa-
muel 25:1). Esta é a mi-
nha oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Feira 
e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE 
FÉ. (016) 992679230.  

Ai, que Saudades...

Às vezes, basta um 
cheiro, uma música ou 
uma palavra... E pronto! 
Lá vem a saudade entrar 
em ação, trazendo sem-
pre muitos sentimen-
tos com ela: tristeza, 
ressentimento, alegria, 
amargura, desilusão, 
esperança – além de 
um forte desejo de que-
rer voltar no tempo... É 
quando dizemos que a 
saudade dói no coração, 
na alma. 

Podemos dizer que 
nem tudo é melancolia, 
quando o coração aper-
ta e vem aquele “nó” 
na garganta, recordan-
do um amor, uma fase 
da vida, ou um lugar. A 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

saudade pode ser trans-
formada num sentimen-
to confortante, livran-
do-se do lado sombrio 
da melancolia e ficando 
apenas com o lado bom 
e gostoso do que está 
longe, de quem não está 
mais aqui... Do que não 
volta mais. 

Existem saudades que 
nos levam a uma rea-
valiação de como esta-
mos conduzindo a nos-
sa vida, que pode estar 
muito acelerada ou des-
conectada de nossa re-
alidade e necessidades. 
É o caso daquele amigo 
que você morre de sau-
dades e que mora na 
mesma cidade. Neste 
caso, não é difícil re-
solver o problema; bas-
ta reorganizar a rotina 
para ter um tempo de li-
gar ou mesmo encontrá-
-lo. Isso vale para mui-
tas outras saudades. 

Sentir saudades é 
bom, mas precisamos 
aprender a abrir espa-
ços para novas experi-
ências, vivências e pes-

soas. Quando se sente 
saudade de um amor do 
passado com muita fre-
qüência, a ponto de se 
tornar uma obsessão, 
é momento de reava-
liar a situação do atual 
relacionamento afeti-
vo. Essa pessoa amada 
do passado pode estar 
sinalizando que algu-
ma coisa está faltando 
hoje. Podemos avaliar 
se os relacionamentos 
afetivos atuais possuem 
carinho, afeto, roman-
tismo e até mesmo a 
paixão que havia no an-
tigo amor. 

Porém, se a saudade é 
de um ente querido que 
faleceu, recomendo que 
se avalie o que essa pes-
soa representou e repre-
senta na sua vida, para 
que possamos lembrar 
dela sem ressentimen-
tos ou idealizações ex-
cessivas. O ente querido 
pode continuar a viver 
dentro de você com as 
coisas boas que ele dei-
xou. 

Observe que é pos-

sível preencher esse 
espaço vazio, de certa 
forma, com as relações 
atuais, principalmente 
com pessoas mais ve-
lhas, por exemplo, que 
possam nos dar o apoio, 
o incentivo e até mesmo 
o “colo” que tínhamos 
dos nossos pais. Não é 
esquecer ou substituir 
o ente querido por ou-
tro; é amenizar a dor da 
falta, da perda, da soli-
dão... 

A dificuldade exces-
siva em superar a falta, 
a perda e a tristeza po-
dem provocar doenças 
de fundo psicossomá-
tico e até mesmo a de-
pressão, uma vez que 
as emoções influenciam 
diretamente o nosso 
organismo. Neste caso, 
é importante evitar os 
pensamentos depressi-
vos e procurar viven-
ciar a saudade de forma 
positiva, deixando de 
fora a dor e a amargura, 
estimulando as recor-
dações dos momentos 
alegres. 

A ARTE DE VIVER - AUTOESTIMA

Autoestima nada mais é 
do que sentir-se bem con-
sigo, e a partir daí desen-
volver a autoconfi ança. A 
autoestima nasce do que 
você pensa a seu respeito, 
e você é livre para pensar 
o que quiser. Então, por-
que sentir-se inferior aos 
outros? Por que menos-
prezar-se? Você não é me-
nor que ninguém. 

Quando você superva-
loriza alguém, você está 
se desvalorizando. 

Você é único, não exis-
te no mundo outra pessoa 
igual a você.  E olha que 
no mundo existem mais 
de sete bilhões de pesso-
as. Você já pensou nisso? 

Um dos primeiros pas-
sos para elevar a autoesti-
ma é amar-se do jeito que 
você é, com suas qualida-
des e também com seus 
defeitos. Ninguém é per-
feito, então não tenha a 
pretensão de ser.

LUIS CARLOS 
FERNANDES

Ao olharmos no espelho 
criticamos nossa aparên-
cia ou nos depreciamos 
por algum motivo.

Aceite-se do jeito que 
você é. O tempo passa 
para todo mundo.

Corte ou pinte o cabelo, 
passe uma maquiagem, 
mude o penteado, mas 
nunca deixe de ser o seu 
maior admirador. Veja em 
cada fi o de cabelo branco, 
em cada ruga que surgir, 
mais um obstáculo venci-
do. Ao invés de criticar-se, 
faça comentários positi-
vos. 

Quanto mais o seu 
amor-próprio crescer, 
mais você se respeitará e 
se fará respeitar. A partir 
daí todas as mudanças 
que você deseja serão 
mais fáceis de se realiza-
rem.

Portanto, escolha ter 
novos pensamentos a seu 
respeito, diga a você mes-
mo o quanto você merece 
tudo de melhor que a vida 
tem a oferecer.  Nunca es-
pere que alguém te ame se 
você mesmo não se amar.    

Acredite: você é uma 
pessoa especial e o mun-
do não seria o mesmo sem 
você.   

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

A semana passada foi 
repleta de xingamentos, 
provocações e atitudes 
quase infantis, por par-
te de mandatários, de li-
deranças políticas insti-
tucionais. Um bate-boca 
que deixou perplexo o 
País e nos remeteu ao 
clima eleitoral de 2018, 
extremamente polari-
zado com um resultado 
que signifi cou a derrota 
do centro democrático. 
Prevaleceram as posi-
ções extremadas, no se-
gundo turno uma esco-
lha entre oito e oitenta. 

Chega de incendiários

Arnaldo Jardim  
Deputado Federal PPS/SP

Um choque de extremos.
Passado o período 

eleitoral, esperava-se 
que a oposição tivesse 
sensatez de compreen-
der a vontade da popu-
lação, respeitar e traba-
lhar com este cenário. 
De outro lado, que o 
governo afi rmasse suas 
propostas não reveladas 
durante a campanha e 
que apresentasse alter-
nativas claras de políti-
cas públicas.

Buscasse ampliar sua 
base no Congresso Na-
cional para dar sequên-
cia ao grande desafi o: 
fazer as reformas estru-
turais, que precisam de 
amplo apoio político e 
de engajamento da so-
ciedade para poderem 
ser aprovadas.

A Reforma da Previ-
dência, por exemplo, 
precisa de 308 votos na 
Câmara Federal e o mes-
mo percentual no Sena-

do Federal. Mas precisa 
também ser entendida 
e apoiada pelo brasilei-
ro - e hoje as pesquisas 
de opinião pública mos-
tram que uma grande 
parcela da população re-
jeita a proposta.

Especialistas apontam 
que os efeitos espera-
dos da aprovação da 
Reforma da Previdência, 
seriam uma apreciação 
do Real de 8% (contra 
depreciação de 13% em 
caso de a reforma não 
ser aprovada) e uma alta 
de 26% na bolsa (contra 
queda de 20% se a refor-
ma não for aprovada).

Portanto, a Reforma 
não se fará com atos de 
bravata, mas com uma 
consistente articulação 
política. Daí termos es-
tabilidade fi scal, a certe-
za de que o Brasil pode-
rá ter um planejamento 
de médio prazo. Um ce-
nário estável que esti-

mule os investimentos, 
ou seja, condições para 
que o enfrentamento do 
fl agelo do desemprego 
e a retomada do cresci-
mento possam aconte-
cer.

A economia tem sofri-
do neste clima de “bater 
cabeças”. A Bolsa des-
pencou 3,6% e o dólar 
subiu 2%. Os economis-
tas do mercado fi nancei-
ro reduziram as proje-
ções para o crescimento 
do PIB (Produto Interno 
Bruto) para este ano e 
o próximo. Em 2019, o 
desempenho econômico 
deve avançar 2% e em 
2020, 2,78%.

A grande prioridade 
para o Brasil é a reto-
mada do crescimento, 
do desenvolvimento, 
não discussões vazias e 
pessoais. É uma vergo-
nha termos mais de 13 
milhões de desempre-
gados em um país por 

construir e isto deve ser 
o foco dos chefes de Po-
deres, do Presidente da 
República.

Assim iremos para 
uma pauta positiva: im-
plantar o RenovaBio, o 
Rota 2030, pensar em 
um Plano Safra pluria-
nual, com mais recursos 
e previsibilidade para os 
produtores rurais. Avan-
çar na implantação do 
Novo Código Florestal, 
acelerar as concessões 
de portos, aeroportos 
e rodovias, fortalecer a 
“educação para o traba-
lho”, ter uma política de 
Inovação que aumente 
nossa produtividade.

Enfi m um debate polí-

tico em torno de ideias, 
uma discussão que não 
ocorra pelas redes so-
ciais. Mas que permita 
ao País celebrar conver-
gências. 

O ato de dirigir o Bra-
sil não pode ser fruto de 
rompantes, mas refl etir 
decisões cuidadosamen-
te elaboradas, capazes 
de em torno delas cons-
tituírem uma grande 
maioria que expresse 
sua vontade e possibili-
te o engajamento da na-
ção.

Não precisamos de 
incendiários, mas de 
bombeiros. Chega de 
gladiadores é hora dos 
construtores!
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Evento é fruto de parceria da Prefeitura e Sesc

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Hospital São Marcos S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO AOS ACIONISTAS
Convocamos os acionistas para A.G.O. em 26/4/2019, às 7 horas, na sede, em Jaboticabal/
SP. Ordem do dia: a) Tomar as contas da Diretoria, discutir e votar as demonstrações 
fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2018; b) Deliberar sobre destinação do lucro líquido 
do exercício e distribuição dos dividendos; c) Eleição da Diretoria (triênio 2019/2022) e fi xação 
de honorários; d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal/suplentes/fi xação de honorários; 
e) Deliberar sobre atual modelo de participação de eventuais interessados à membro da 
Diretoria. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, os documentos a que se 
refere o artigo 133/Lei 6404/76, do exercício social objeto da Assembleia. 
Jaboticabal, 22/3/2019. Doutor Paulo Miki Junior - Diretor Presidente (23 e 30/3 e 6/4/2019)

Anyl e Feira de Alimentos Agroecológicos 
movimentaram a Quinta no Museu

Quem compareceu 
ao Museu Histórico de 
Jaboticabal “Aloísio de 
Almeida” na quinta-feira 
(28) teve a oportunidade 
de assistir a apresenta-
ção da dupla Anyl, for-
mada por Aline Lopes 
e Renan Honorato, que 
aliou grandes sucessos 
com uma dose de talen-
to excepcional. 

Com um repertório 
novo, especialmen-
te preparado para a 
data, Aline e Renan co-
locaram a galera para 
dançar nos jardins do 
Museu Histórico. E de 
quebra, o público ainda 
pôde conhecer o traba-
lho desenvolvido pelo 
Grupo de Mulheres da 
Terra Rica, que montou 
uma barraca somente 

com produtos agroeco-
lógicos produzidos por 
elas no Assentamento 
de Córrego Rico.

Para a próxima edi-
ção, que acontece no 
dia 11 de abril, a partir 
das 19h30, será a vez 
do grupo “Samba Bom” 
fazer uma roda de sam-
ba nos jardins do Mu-
seu Histórico.

O projeto 

Promovido pela Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Depar-
tamento de Cultura, 
o projeto “Quinta no 
Museu” recebe artis-
tas nos jardins do Mu-
seu Histórico, em um 
formato bem simples, 
sem palco, onde o pú-
blico acaba interagin-
do com os músicos. 
Uma oportunidade 

para que os artistas 
também possam apre-
sentar seus trabalhos 
mais recentes e auto-
rais.

Os músicos e artistas 
interessados em parti-
cipar podem entrar em 
contato com o Departa-
mento de Cultura pelo 
telefone (16) 32028323 
ou pelo email: cultura@
jaboticabal.sp.gov.br

Jaboticabal recebe Circuito Sesc de Artes 
neste domingo (07)

Uma caravana com 
490 artistas de diversos 
lugares do Brasil e do 
mundo, divididos em 14 
roteiros, se prepara para 
viajar pelo estado de 
São Paulo na 11ª edição 
do CIRCUITO SESC DE 
ARTES. Com atividades 
de artes visuais, circo, 
cinema, dança, música, 
teatro, literatura e tec-
nologia e artes, o cir-
cuito acontece em 121 
cidades. Em Jaboticabal, 
as atividades serão neste 
domingo (07), das 16h às 
22h, no Lago Municipal.

O Circuito já é um 
evento tradicional na ci-
dade. “O público de Ja-
boticabal gosta e sempre 
faz questão de prestigiar 
as apresentações. Neste 
ano teremos grupo de 
dança contemporânea, 
fanfarras, atividades cir-
censes, espetáculo de 
rua, ofi cinas de bordado 
e muito incentivo à lite-
ratura. Teremos ativida-
des para toda a família”, 
convida o diretor de Cul-
tura, José Mário de Ol-
vieira. 

“A importância do 
projeto está, sobretudo, 
ligada ao caráter demo-
crático das ações, pen-
sadas para aproximar o 
público das mais diver-
sas formas de expressão 
da arte e de seus conteú-
dos. Ao levar as ativida-
des para as praças, o Cir-
cuito Sesc de Artes cria 
pontes signifi cativas en-
tre as pessoas, os artis-
tas e o próprio espaço”, 
explica Danilo Santos de 
Miranda, diretor do Sesc 
São Paulo. 

Realizado desde 2008, 
o circuito tem como ob-
jetivo estimular a cir-
culação e a difusão de 
trabalhos artísticos, ins-
pirar diversos usos para 
os espaços públicos e 
ampliar as possibilida-
des de convivência. 

Confi ra a Programação 
completa:

CUMBIA CALAVERA 
(SP)

Único bloco de cum-
bia de São Paulo e uma 
das poucas fanfarras a 
incentivar os músicos a 
improvisar durante as 
apresentações. O gru-
po apresenta ritmos da 
cumbia chicha peruana, 
da música colombiana e 
dos sons folclóricos an-
dinos (Bolívia, Chile e 
Peru), misturada com a 
iconografi a da Fiesta de 
los Muertos, do México, 
e suas caveiras. Os sho-
ws do coletivo são dan-
çantes, com canções tra-
dicionais e composições 
próprias.

SHOW DA PERCHA
CIRCO DO ASFALTO 

(SP)
A percha de equilíbrio 

é uma técnica circen-
se pouco praticada em 
razão do alto grau de 
difi culdade. É um mas-
tro sustentado por uma 
pessoa, enquanto outro 
artista sobe até o topo 
e demonstra suas habi-
lidades. A companhia 
paulista recupera essa 
técnica com a Palhaça 
Francisquinha e o Mala-
barista Diou, que inje-
tam humor na apresen-
tação e se revezam em 
números de acrobacia, 
contorcionismo, malaba-
rismo e a percha.

NINHOS
B A L A N G A N D A N Ç A 

CIA. (SP)
A partir de seu ninho, 

cada pessoa vai buscar 
voos mais altos. Com 
mais de 20 anos de es-
trada, o grupo de dança 
contemporânea apresen-
ta coreografi as que lem-
bram brincadeiras in-
fantis e movimentos de 
animais, com o objetivo 
de prender a atenção das 
crianças. Ao mesmo tem-
po, propõe uma história 
de segurança, carinho e 
afeto no ninho, até que 
cada um saia dali para 
buscar suas aventuras 

do desconhecido.
CNC + PINGENTES 

PARA BORDADO
KOSMO (SP)
A ofi cina vai fazer o 

encontro da fabricação 
digital com a tradição do 
bordado em ponto-cruz. 
Os participantes vão 
acompanhar a produção 
de um pingente com um 
sistema de comando nu-
mérico computadoriza-
do (CNC) que, a partir de 
um desenho vetorial, vai 
recortar e furar a peça 
com precisão. Em segui-
da, cada um vai decorar 
seu pingente com linha 
colorida e ponto-cruz, 
sob orientação dos arte-
-educadores.

ANDANTE
MARKELIÑE COMPAÑIA 

TEATRO (ESP)
Neste espetáculo de 

rua, são preparadas no 
chão cinco instalações 
com objetos que atraem 
a atenção do público. 
Quando chegam os ato-

res e músicos mascara-
dos, cada história come-
ça a se formar, conforme 
o cortejo vai andando do 
primeiro para o segun-
do, até chegar ao quin-
to ponto, ora pendendo 
para o humor, ora para 
o drama. O grupo de te-
atro vem de Bilbao, no 
País Basco, e tem mais 
de 30 anos de trabalho. 
Apoiado pelo Instituto 
Nacional de las Artes Es-
cénicas y de la Música.

MERGULHO NA LEITURA
INSTITUTO CLIO (SP)
Uma equipe de media-

dores e “mergulhadores” 
de leitura recebem o 
público para promover 
brincadeiras em narra-
tivas literárias, apro-
veitando um acervo di-
versifi cado de obras. O 
objetivo é incentivar o 
contato com os livros e o 
hábito da leitura de for-
ma lúdica e divertida.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-8323.

CULTURA

Murilo Di Biagi Costa (45 anos) conti-
nua DESAPARECIDO! Ele foi visto pela úl-
tima vez em Jaboticabal-SP no domingo 
(23/03).

A família está desesperada! Qualquer 
informação, favor entrar em contato 
pelo 190. O veículo do Murilo foi locali-
zado num canavial próximo à cidade.

DESAPARECIDO
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EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 284 e 320, Cap. XX das NSCGJSP)

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro 
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Ma-
jor Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015. 

   FAZ SABER a todos quantos virem o 
presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem possa inte-
ressar que FRANCISCO PINHEIRO, RG nº 4.229.980-9-SSP/SP, 
CPF nº 035.397.928/72, e sua mulher RITA PIRES PINHEIRO, 
RG nº 8.166.257-5-SSP/SP, CPF nº 748.201.178/15, ambos bra-
sileiros, advogados, casados sob o regime da comunhão de bens, 
anteriormente à Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados nesta 
cidade, na Rua João Batista da Rocha, número 220, Jardim Santa 
Rita, depositaram nesta Serventia, em 12/02/2019, prenotação nº 
164.641, os documentos exigidos nos itens 284 e 320, Cap. XX 
das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, para 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IMÓVEL, indicado como 
lote 9, da Gleba B, com área de 250,00 metros quadrados, parte 
de uma área maior do imóvel objeto da matrícula número 11.699, 
livro 2RG, com a seguinte descrição: Um terreno tido como lote 
9, da Gleba “B”, situado na Rua Alexandre Detogni, lado ímpar, 
distante 145,10 metros da Avenida Francisco Alves de Oliveira, 
bairro Barreiro, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, na quadra 
compreendida pela Rua Alexandre Detogni, Rua Tenente Garcia, 
Avenida Francisco Alves de Oliveira e Avenida João Batista Ferraz 
Sampaio, de formato regular, com as seguintes medidas, caracterís-
ticas e confrontações: mede 10,00 metros (dez metros) de frente e 
igual medida na linha dos fundos, por 25,00 metros (vinte e cinco 
metros) da frente aos fundos em ambos os lados, se confrontando 
pela frente com a Rua Alexandre Detogni; quem da citada via olha 
para o imóvel, pelo lado esquerdo confronta com o imóvel da Rua 
Alexandre Detogni, lote 8 (matrícula número 51.965); pelo lado 
direito confronta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, número 
161 (matrícula número 11.699), e pelos fundos com o imóvel da 
Rua Alexandre Detogni, número 275 (matrícula número 45.305), 
perfazendo uma área de 250,00 metros quadrados (duzentos e 
cinquenta  metros quadrados), cuja exata localização acha-se re-
tratada no desenho abaixo. A regularização fundiária do imóvel, 
possibilitará a abertura de nova matrícula para a fração destacada e 
averbação do destaque na matrícula matriz. Para conhecimento de 
todos, expede-se o presente edital, que será publicado em jornal de 
circulação local, por 02 (dois) dias consecutivos, podendo a regula-
rização ser impugnada no prazo de quinze dias, contados da última 
publicação, nos termos do item 323.2 Cap. XX das NSCGJSP. Ja-
boticabal, 1º de abril de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do 
Ofi cial, digitei e subscrevi.

 
O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JÚNIOR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
                 
 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro 

de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015. 

 FAZ SABER a IDEAL LOCADORA DE MÃO DE OBRA 
LTDA, com sede e foro em Matão-SP, na Rua Rui Barbosa, número 
1.396, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.227.473/0001-15,  que de 
conformidade com as disposições do art. 213, Inciso II,  § 3º, da 
Lei Federal nº 6.015/73, com redação dada pela Lei 10.931, de 02 
de agosto de 2004, e ainda, com base nos itens 137 e 138, do Capí-
tulo XX das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça, encontra-se prenotado nesta Serventia sob nº 164.762, de 
22/02/2019, requerimento para “Retifi cação Administrativa” com 
alteração da descrição das divisas, área e confrontações do imóvel 
denominado Terreno 1, situado nesta cidade e comarca de Jaboti-
cabal-SP, na Rua Lázaro Gomes do Amaral, com área de 1.696,75 
metros quadrados, objeto da matrícula número 19.154, de proprie-
dade de FDB Empreendimentos Jaboticabal Ltda, tudo nos termos 
do mencionado requerimento e demais documentos exigidos por 
Lei.

 Assim, conforme M.31.751, livro 2RG, na qualidade de 
proprietária do imóvel tido como lote 12 da quadra I, do loteamento 
Jardim Alvorada, situado na Rua Tapajós, nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal, que se confronta com o imóvel retifi cando, fi ca notifi -
cada A IDEAL LOCADORA DE MÃO DE OBRA LTDA, para que 
NÃO CONCORDANDO com os termos da retifi cação requerida, se 
dirija a este Registro Imobiliário, situado na Avenida Major Novaes 
nº 535, centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com atendi-
mento ao público de segunda à sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, 
onde, querendo poderá apresentar impugnação fundamentada, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação 
do presente edital (item 138.12 – Cap.XX – Normas de Serviço da 
E. Corregedoria Geral da Justiça).    

 Fica outrossim, desde já, cientifi cada de que deixando de 
apresentar a impugnação no prazo estipulado, presumir-se-a a anu-
ência.                

 Para conhecimento dos interessados e para que não ale-
guem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal local, por 02 (dois) dias consecutivos. Jaboticabal, 1º de 
abril de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Ofi cial Substituto, digitei e 
subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JUNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A RONALDO GARCIA DA 
SILVA GIRIO e JULIANA MARCONATO GIRIO.

                          (Prenotação 163.729 de 11/12/2018)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial 
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à 
Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

                       FAZ SABER a RONALDO GARCIA DA SIL-
VA GIRIO, RG nº 22.237.775-6-SSP/SP, CPF nº 253.737.248/40, 
administrador de empresas, e sua mulher JULIANA MARCONA-
TO GIRIO, RG nº 29.102.540-7-SSP/SP, CPF nº 291.938.878/92, 
empreendedora, ambos brasileiros, casados sob o regime da comu-
nhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes 
e domiciliados nesta cidade, na Rua Angelo Zeviani, número 90, 
Residencial Royal Park (endereço informado pelo credor), que nos 
termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Ba-
nicred Fomento Mercantil Ltda, sociedade empresária, com sede 
em Campinas-SP, na Rua Antonio Lapa, número 178, sala 701, 7º 
andar, Cambuí, credor fi duciário na escritura pública de Confi ssão 
de Dívida, garantida pela alienação fi duciária, registradas sob nº 
09 na matrícula nº 24.579, que grava o lote 28 da quadra 02, do lo-
teamento Residencial Royal Park, situado na Rua Angelo Zeviani, 
nesta cidade, e sob nº 11 na matrícula nº 24.580, que grava o lote 
29 da quadra 02, do loteamento Residencial Royal Park, situado na 
Rua Angelo Zeviani, nesta cidade, vem lhes notifi car para cumpri-
mento das obrigações contratuais principais e acessórias relativas 
ao pagamento das parcelas vencidas apurado pelo credor até o dia 
05/12/2018, no valor total de R$56.931,45 (cinquenta e seis mil, 
novecentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), sujeito 
à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de co-
brança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a comparecerem 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, 
localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 ho-
ras, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pagamento 
do débito acima mencionado e mais o valor de R$1.128,84 (mil, 
cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), referente as 
custas com as notifi cações extrajudiciais, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante 
ao credor fi duciário o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, 
de forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a propriedade do imóvel 
em favor do Banicred Fomento Mercantil Ltda.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publi-
cado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 
1º de abril de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA  GERAL 
ORDINÁRIA DO RECANTO MENINA DE JABOTICABAL

O Recanto Menina de Jaboticabal, com sede nesta cidade , na Rua Getúlio Var-
gas, nº684, bairro Sorocabano, através de sua diretoria executiva , devidamente re-
presentada por seu Presidente André Luiz Corregliano, CONVOCA,através do pre-
sente edital todos os associados especiais e contribuintes do Recanto Menina para a 
Assembléia Geral Ordinária , que será realizada  na sede da entidade ,ás 19:30h do 
dia 29 de abril de 2019, com a seguinte ordem do dia:

1-Aprovar a proposta de programação anual da instituição elaborada pela Dire-
toria  Executiva ; em cumprimento ao disposto  no artigo 16 , item I do Estatuto ;

2-Apreciação do Relatório Anual  da Diretoria Executiva; em cumprimento ao  
disposto no artigo 16 ;item II do Estatuto;

3-Discutir e aprovar as contas  e o balanço  já apreciados pelo Conselho Fiscal 
do exercício de 2018 , em cumprimento ao disposto no artigo, item III  do Estatuto;

4-Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal , em cumprimento ao 
disposto  no artigo 22 item I do Estatuto ;

5-A Assembléia Geral instalar se á  em primeira convocação ás 19:30 , com a 
presença da maioria dos associados e,em segunda convocação, com qualquer nú-
mero , meia hora depois , não exigindo a lei quórum especial(artigo 19 do estatuto).

Jaboticabal, 04 de abril de 2019.
André Luiz Corregliano 

Presidente do Recanto Menina 

 
 

Seleciona para Empresa de Jaboticabal 
 

Auxiliar Administrativo 
Processo Seletivo 02/2019 

 
Requisitos: 

Ensino Médio ou Técnico Completo 
Desejável Superior em Administração ou áreas afins 

Habilitação A/B 
 

Regime de Contratação C.L.T. 
 

Horário de Trabalho: 
Segunda à Sexta 

07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30 
 

Salário: R$ 1.605,00 
Benefícios: Vale Alimentação R$ 400,00, Vale Transporte com Integração, 

Convênio Médico Individual com coparticipação, 
Convênio Odontológico Individual e Seguro de Vida em Grupo. 

 
Conhecimentos: 

Pacote Office e Sistemas ERP. 
 

Atividades: 
Auxiliar nos procedimentos de compras, formulários, solicitações de compra, recebimento, entrega 
e pagamentos, auxiliar nas atualizações e controle de fornecedores homologados, auxiliar no 
controle, entregas e solicitações do almoxarifado, orçamentos e planilhas de custos, auxiliar os 
setores na execução de atividades internas e externas (bancos, pagamentos, coleta de materiais, 
compras e outras atividades correlatas). Realizar viagens regionais, zelar pela manutenção de 
veículos, auxiliar no cumprimento das obrigações legais, seguros e licenciamentos dos veículos da 
frota. Zelar pela conservação, manutenção, limpeza e guarda dos equipamentos, instrumentos e 
materiais utilizados, bem como do local de trabalho, executar outras atividades atribuídas pelo seu 
superior e/ou diretoria. 

 
Competências Comportamentais: 

Organização, trabalho em equipe, responsabilidade, comprometimento e proatividade. 
 

Interessados encaminhar currículo completo com foto tamanho 3x4 recente até 
26/04/2019 para: 

 
contato@nucleoprofissional.com.br 

 
Assunto: Aux. Adm. Proc.02/2019 

EDITAL DE MODELO DE 
CÉDULA ELEITORAL 

O Sindicato dos Arrumadores e Trabalhadores na Movimenta-
ção de Mercadorias em Geral e no Comércio Armazenador de Ja-
boticabal – SP, por seu presidente Ivaldo Gonçalves da Silva, tor-
na público aos associados e integrantes da categoria profi  ssional 
a cédula eleitoral do pleito a realizar-se no dia 06/05/2019 onde 
se encontra inscrita a chapa única denominada “Unidos Somos 
Fortes”, devendo conter no verso carimbo da entidade e rubricas 
de um mesário e/ou fi  scal presidente da mesa eleitoral. 

Jaboticabal, 05 de abril de 2019.

 Ivaldo Gonçalves da Silva Presidente

SINDICATO A. T. M. M. G. C. A. JABOTICABAL 

  UNIDOS SOMOS FORTES 

  NULO

Rua Mário Guarita Cartaxo, 81, Jardim Paulista - Jaboticabal - 
SP, CEP: 14875-32

Sindicato dos Arrumadores e Trabalhado-
res na Movimentação Mercadorias em geral 
e no Comércio Armazenador de Jaboticabal

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 172, DE 01 DE ABRIL DE 2019 – CONCEDE 15 (quinze) dias de férias 
em gozo no período de 08/04/2019 a 22/04/2019 ao servidor ELIEZER CLARINDO 
RAYMUNDO.

Nº 173, DE 01 DE ABRIL DE 2019 – REVOGA a pedido do servidor IVOMAR 
GILBERTO SCARPIM, a concessão da Função Gratificada de nível II a partir de 01 de 
abril de 2019.

Nº 174, DE 02 DE ABRIL DE 2019 – CONCEDE, a pedido do funcionário 
SÉRGIO APARECIDO MOITEIRO, lotado no Departamento de Administração, Licença 
Prêmio em gozo.

Nº 175, DE 03 DE ABRIL DE 2019 – CONCEDE, nos termos do artigo 74 da 
Lei 4677, de 23 de abril de 2015, à servidora efetiva ELIANA MARTÃO HERNANDES 
MOREIRA, Função Gratificada de Nível 3.

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 351 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 01 de abril de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, 
item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o 
seguinte,

RESOLUÇÃO

Normatiza o regime interno de adiantamento de despesa na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, e dá outras providências.

Autoria: MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020

Art. 1º A presente Resolução estabelece as normas para a realização de despe-
sas que não se subordinam ao processo normal de aplicação da Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

Art. 2º O regime de adiantamento deste Poder Legislativo consiste na entrega ao 
Diretor(a) do Departamento Contábil e Financeiro da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
de numerário necessário à cobertura de despesas previstas no artigo 3º desta Resolu-
ção, a serem realizadas por agentes políticos e servidores do Poder Legislativo Muni-
cipal no exercício de suas respectivas funções, processando-se através de empenho.

Art. 3º O regime de adiantamento de que trata esta resolução, será aplicado às 
seguintes modalidades de despesas:

I. com pedágios rodoviários em praças não abrangidas por isenção e com 
pequenos serviços/reparos em veículo oficial, quando imprevisíveis e absolutamente 
indispensáveis à conclusão do trajeto;

II. com aquisição de materiais cuja falta possam comprometer de qualquer 
forma os serviços internos da Câmara Municipal;

III. com telegramas, transportes urbanos, pequenos consertos, aquisição de 
livros, jornais, publicações e outras do gênero.

Art. 4º As solicitações do numerário de que trata esta resolução, serão efetuadas 
por servidor efetivo lotado no Departamento Contábil e Financeiro, autorizadas pelo 
Presidente da Mesa Diretora e repassados aos agentes políticos e/ou servidores da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, sempre que necessário.

Art. 5º A solicitação de adiantamento deverá conter expressamente os seguintes 
indicadores:

I. o órgão, a unidade orçamentária, o cargo ou função e nome do servidor ao 
qual deve ser feito o adiantamento;

II. o dispositivo legal em que se baseia;
III. a dotação orçamentária a ser onerada, ou crédito por onde deve ocorrer a 

despesa.
Art. 6º Não será feito novo adiantamento em nome do servidor efetivo, antes que 

o mesmo tenha prestado contas do adiamento anterior, nem a servidor em alcance.
Art. 7º Considera-se repasse de numerário toda importância concedida a agente 

político e/ou servidor para fins de viagens a serviço deste Poder Legislativo, para des-
pesas não abrangidas pelo regime de diária, advindo de um adiantamento em poder de 
servidor do Departamento Contábil e Financeiro.

Art. 8º Os repasses do numerário de que trata o artigo anterior serão disponibili-
zados mediante:

I. apresentação de requisição de veículo devidamente preenchida e autoriza-
da pelo Diretor(a) do Departamento de Administração;

II. o preenchimento de recibo de entrega do numerário que conste: nome 
completo, data, valor, número da requisição, assinatura do requisitante e do servidor 
responsável pelo adiantamento.

Art. 9º Não será efetuado novo repasse a agente político e/ou servidor que tiver 
repasse pendente de prestação de contas.

Art. 10 O adiantamento solicitado deverá ser aplicado durante o período máximo 
de 30 (trinta) dias contado de sua concessão, devendo as contas serem prestadas até 
40 (quarenta dias) após sua concessão.

Art. 11 Os agentes políticos e/ou servidores da Câmara Municipal após utilizarem 
o numerário repassado para viagem, deverão prestar contas a(o) Diretor(a) do Depar-
tamento Contábil e Financeiro no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Art. 12 A prestação de contas dos repasses será assim constituída:
I. apresentação de notas fiscais eletrônicas constando a razão social, CNPJ, 

endereço e telefone da empresa fornecedora, data e horário da aquisição e/ou pres-
tação do serviço, descrição detalhada do produto/serviço, valor unitário e valor global, 
constando ainda o CNPJ da Câmara Municipal de Jaboticabal;

II. Não serão considerados os documentos que apresentarem rasuras, emen-
das, borrões, valores ilegíveis, fotocópias ou quaisquer outras espécies de reprodução 
ou alteração que lhes prejudiquem a clareza e a exatidão, sem a necessária ressalva 
por autoridade competente;

III. relação de débito e crédito e comprovante de depósito identificado em favor 
da Câmara Municipal de Jaboticabal do saldo restante, preenchido em duas vias como 
forma de recibo de quitação do repasse para ambas as partes.

Art. 13 O servidor responsável pelo adiantamento é obrigado a prestar contas 
de sua aplicação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do término final do período de 
aplicação.

Parágrafo único. No mês de dezembro todo saldo de adiantamento será recolhido 
aos cofres municipais, através de via bancária, até o último dia útil do exercício em que 
houver expediente bancário, mesmo que o período de aplicação não tenha expirado.

Art. 14 Ao agente político e/ou servidor que não prestar contas do repasse recebi-
do no o Presidente, para autorização de abertura de procedimento administrativo pelo 
Departamento de Administração para que seja efetuado desconto na próxima folha de 
pagamento.

Art. 15 O regime de adiantamento é inaplicável às despesas abrangidas pelo regi-
me de diária, regulamentado pela Resolução nº 350 de 19 de março de 2.019.

Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 02 de abril de 2019. 

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 02 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

A Vivo informa que realizará manutenção programada em central telefônica das 

localidades de Jaboticabal e Córrego Rico no dia 18/04/2019 das 02h00 às 06h00. 

Durante este período, os usuários dessas localidades ficarão com os serviços de 

telefonia fixa instáveis.

Comunicado

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ISMAEL PERINA JÚNIOR, CPF nº 028.461.158-18 
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, 
de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração no Banco 
Cooperativo do Brasil - Bancoob.
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias 
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, 
por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado 
da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da 
legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf – Gerência Técnica 
de Belo Horizonte
Avenida Álvares Cabral, 1605, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 
30.170-008.
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Curso de qualificação profissional do Via Rápida 
Emprego forma 50 soldadores em Jaboticabal

Cerca de 50 pessoas 
concluíram o primeiro 
curso de Soldador do 
programa “Via Rápida 
Emprego”, do Governo 
do Estado, em Jabo-
ticabal, e receberam 
seus certificados em 
um ato solene realiza-
do na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, na 
noite de quinta-feira 
(04/04).

Realizado em uma 
carreta itinerante de 

27 de fevereiro a 29 
de março, com espaço 
para aulas teóricas e 
dez cabines com equi-
pamentos de soldagem 
para as práticas, o cur-
so de qualificação pro-
fissional foi solicitado 
ao governo estadual 
pelo vereador Pepa 
Servidone (PPS) ainda 
em 2018, e neste ano, 
o parlamentar come-
morou a vinda da uni-
dade móvel. No total, 

60 vagas foram dispo-
nibilizadas para o cur-
so em três turnos, ma-
nhã/tarde/noite, com 
20 alunos por turma.

O parlamentar inter-
locutor do município 
junto ao programa es-
tadual não participou 
da formatura por conta 
de compromissos em 
Brasília, mas de lá, Ser-
vidone mandou o reca-
do: “Infelizmente não 
pude estar presente, 

porque vim a Brasília 
atrás de recursos para 
nossa cidade, mas tor-
ço para que esse curso 
tenha somado na vida 
de todos eles que cor-
reram atrás da quali-
ficação e estudaram. 
Desejo toda sorte”, en-
viou o vereador.

Em nome do prefeito 
municipal, José Carlos 
Hori, o superintenden-
te do SEPREM, Claudio 
Almeida, utilizou a 
tribuna para destacar 
que “todos queriam 
que essa carreta fosse 
para o seu município, 
e ele [Pepa Servidone] 
conseguiu trazer para 
Jaboticabal, porque 
qualificação profis-
sional é essencial no 
mercado de trabalho. E 
vocês correram atrás, 
se esforçaram e hoje 
recebem o certificado 
de conclusão do curso. 
Em nome do prefeito 
Hori, parabéns e su-
cesso”, discorreu.

Já o representante 
do vereador Pepa Ser-
vidone, Douglas Car-
doso, salientou “que 
vocês possam apro-
veitar o máximo dessa 

instrução que os pro-
fessores deram para 
vocês, e aqui na Câma-
ra, o gabinete do vere-
ador Pepa está sempre 
aberto”.

Após cada um dos 
participantes recebe-
rem o certificado, An-
derson Brandão da 
Silva subiu à tribuna 
como orador das tur-
mas. “Nós queríamos 
agradecer a todos que 
se empenharam, mas 
principalmente ao Bato, 
a Kelly e a Janaína, que 
batalharam e lutaram 
com a gente todo esse 
período. O que vocês 
fizeram para nós... va-
mos carregar para o 
resto da vida. Muitos 
aqui estavam precisan-
do da oportunidade de 
um curso, e antes mes-
mo de acabar [a forma-
ção], eu e um colega do 
curso conseguimos em-
prego. Então, por onde 
formos, vocês sempre 
serão lembrados por 
nós. Tudo o que vocês 
fazem, não é em vão. E 
hoje, aqui, vocês estão 
vendo os frutos”, disse 
Silva.

Para a instrutora au-

xiliar Kelly Nalla, “nós 
aqui ganhamos ami-
gos. Queria agradecer 
a cada um pela paciên-
cia e pelo tempo. Mui-
tos de vocês, princi-
palmente do turno da 
noite, trabalhavam o 
dia todo e iam para o 
curso a noite, venciam 
o cansaço. Que vocês 
façam bom proveito 
desse certificado e es-
pero futuramente ver 
vocês em grandes em-
presas”, pronunciou a 
professora.

O ato foi encerrado 
pelo diretor da FATEC 
Jaboticabal, represen-
tando o Centro Paula 
Souza, Prof. Dr. Leo-
nardo Lucas Madaleno. 
“O que faz um curso 
ser bom, não é somen-
te máquinas, mas o 
envolvimento que as 
pessoas têm. Não pa-
rem. A vida é estudo. 
Temos que continuar. 
O certificado está na 
mão de vocês. Para-
béns e sucesso”, con-
cluiu Madaleno.

A galeria de fotos 
completa está dispo-
nível no Facebook da 
Câmara.

Departamento de Proteção Animal apresenta 
balanço das ações

O Departamento de 
Proteção Animal con-
tinua contabilizan-
do bons números em 
2019. Num balanço re-
alizado nos últimos 45 
dias pelo setor, o saldo 
é positivo, principal-
mente com a chegada 
de um veículo próprio, 
que auxilia nos resga-
tes e transportes de 
animais.

“Essa Fiorino era um 
sonho que a gente ti-
nha e também uma ne-
cessidade, pois temos 
demandas constantes 
e com um carro dis-
ponível o tempo todo, 
fica mais fácil de nos 

deslocarmos quando é 
necessário”, comenta 
a diretora do departa-
mento, Valéria Barbieri.

Desde então, foram 
atendidos 14 chama-
dos do Disk Castração, 
evitando que animais 
em situação de rua se 
reproduzam, e rea-
lizados outros cinco 
transportes para aten-
dimento veterinário. 
No mesmo período, 12 
animais foram resga-
tados e acolhidos em 
lares temporários e 16 
ocorrências de verifi-
cação de maus tratos 
foram atendidas. Nove 
animais mortos foram 

resgatados.
“Você vê pelas ocor-

rências que a gente 
tem bastante demanda. 
Além disso, temos as 
feiras de adoção, onde 
buscamos novos lares 
para esses animais re-
cuperados. O nosso 
trabalho é esse, desen-
volvido com muita de-
dicação e amor. Agra-
deço ao prefeito Hori e 
os parceiros e apoiado-
res da causa no nosso 
município”, completa a 
diretora.

Para saber mais so-
bre o setor, o telefone 
de contato é (16) 3203-
2487.  

Comissão de Desenvolvimento Socioeconômico 
quer ouvir população sobre o projeto que permite 

abertura do comércio 24 horas em Jaboticabal

O presidente da 
Comissão de Desen-
volvimento Socioeco-

nômico, Geração de 
Emprego, Indústria, 
Comércio, Agronegó-

cio e Turismo da Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal, vereador Ednei 

Valêncio (PR), realiza 
uma reunião pública na 
segunda-feira (08/04), 
às 19 horas, no Ple-
nário da Casa de Leis, 
para ouvir a popula-
ção sobre o Projeto de 
Lei Complementar nº 
25/2019, de autoria do 
Poder Executivo, que 
permite aos estabeleci-
mentos comerciais, in-
dustriais, prestadores 
de serviços e de diver-
são pública da cidade 
abrir 24 horas por dia, 
nos sete dias da sema-
na.

“Convido toda a po-
pulação, representan-
tes de classe e entida-
des, para participar 
dessa reunião. Quere-
mos ouvir o que os mu-
nícipes acham dessa 

Reunião aberta ao público será na segunda-feira (08/04), 
às 19 horas, no Plenário da Casa de Leis.

proposta do Executivo. 
Aqui é a casa do povo, 
e representamos aqui 
todas as vozes do mu-
nicípio. Temos que ou-
vir o máximo de gente 
possível para formar 
opinião e podermos 
votar esse projeto”, 
pontuou Valêncio.

O PROJETO – A maté-
ria autoriza o horário 
livre de funcionamento 
do comércio, indústria 
e serviços no Municí-
pio. “Cada estabeleci-
mento comercial, in-
dustrial ou prestador 
de serviço, poderá 
funcionar de acordo 
com suas necessidades 
para atender melhor o 
seu cliente, avaliando 
o perfil de consumo e 
adequando o horário 

conforme o de maior 
movimento. Além dis-
so, as empresas que 
quiserem ampliar os 
horários de funciona-
mento, poderão criar 
novos postos de traba-
lho, sempre respeitan-
do a Consolidação das 
Leis Trabalhistas”, diz 
a motivação do proje-
to.

Todos os projetos em 
tramitação na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal estão disponíveis 
no endereço eletrôni-
co www.jaboticabal.
sp.leg.br, em “Pesquisa 
de Proposições”, que 
pode ser acessado por 
meio de um banner 
(cinza) na página prin-
cipal do site e também 
pelo menu “ATIVIDADE 
LEGISLATIVA”.

Vereador Ednei Valêncio convida a população para debater sobre o projeto que trata da permissão 
de abertura do comércio 24 horas.
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Jaboticabal vence e avança de fase na 
Taça EPTV de Futsal

A equipe de futsal 
de Jaboticabal foi à 
quadra na última se-
gunda-feira (1º) em 
partida válida pela 
Taça EPTV 2019. No 
Ginásio Municipal de 
Serrana, a equipe ja-
boticabalense não to-
mou conhecimento de 
Santa Rosa do Viterbo 
e goleou por 5 a 2. A 
vitória garantiu o time 
na próxima fase do 
torneio.

Matheus marcou 
duas vezes, enquan-
to Gatuso, Elenilton 
e Kaique fizeram um 
gol cada. “Fizemos 

uma partida bastante 
segura e mostramos a 
força do nosso elenco. 
Vamos jogo a jogo em 
busca de mais um ca-

neco para Jaboticabal”, 
afirma o presidente da 
Fundação de Amparo 
ao Esporte (FAE), Fábio 
Bortolossi.

Jaboticabal agora 
aguarda o sorteio da 
próxima fase para co-
nhecer seus dois pró-
ximos adversários.

ESPORTE Tiro de Guerra de Jaboticabal comemora 
sucesso de projeto e desempenho de 

atletas em competição regional

Com o sucesso da 
parceria entre o Depar-
tamento de Esportes 
Municipal (DEL/SECEL) 
e o centenário Tiro de 
Guerra 02-018 de Jabo-
ticabal, que promovem 
atividades esportivas 
de artes marciais no 
âmbito deste TG, equi-
pe de Kung-Fu, traz 
para Jaboticabal a taça 
de campeã por maior 
equipe e mais 21 meda-
lhas.

No último dia 24 de 
março aconteceu na ci-
dade de Ituverava-SP a 
“1ª Copa Huang de Li 
Tchuó Pá Kung-Fu” e os 
alunos representaram 
o município brilhante-
mente, com apoio da 
Prefeitura Municipal e 
Tiro de Guerra de Jabo-
ticabal.

Os resultados foram 
as seguintes classifica-
ções:

1° Lugar em Combate:
•	 João	 Luis	 Olivei-

ra Souza (Categoria In-
fanto Juvenil);

•	 Renato	 Cruz	
Mussi Homem (Cat. In-
fanto  Juvenil);

•	 Alessandro	 Apa-
recido de Oliveira Ju-
nior (Cat. Juvenil);

•	 Arthur	Sarge	Bes-
sa (Cat. Juvenil);

•	 Felipe	 Ferreira	
Cardoso (Cat. Juvenil);

•	 Gustavo	 Alves	
Souza (Cat. Juvenil);

•	 Paulo	 Sergio	 Pi-
res (Cat. Juvenil);

•	 Sheila	 Maria	 So-
ares de Araujo (Cat. 
Adulto);

2° Lugar em Combate:
•	 Isac	 Garcia	 da	

Silva (Cat. Infanto Juve-
nil);

•	 Jackson	 Garcia	
da Silva (Cat. Infanto 
Juvenil);•	 Kailane	Vi-
toria Matias Silva (Cat. 
Juvenil);

•	 Silvio	 Gonçalves	
Portugal Neto (Cat. Ju-
venil);

•	 Luana	 Baron	

(Cat. Adulto);
•	 Pedro	 Henrique	

Matos Sousa (Cat. Adul-
to);

•	 Fabio	 Gonçalves	
Pinheiro (Cat. Sênior); 

Classificação em For-
mas (Taolu):

•	 João	Gabriel	Car-
doso Costa (2º Lugar – 
Cat. Infantil Avançado);

•	 Kaique	 de	 Souza	
dos Santos (1 ° Lugar – 
Cat. Infanto Juvenil);

•	 Renato	 Cruz	
Mussi Homem (1º Lugar 
– Cat. Infanto Juvenil);

•	 Claudemir	 Costa	
(1º Lugar em Mãos Li-
vres, 1º Lugar em Kwan 
Tao e Facão Chinês – 
Cat. Adulto);

•	 Luana	 Baron	 (1º	
lugar – Cat. Adulto).

E os atletas foram 
contemplados em vá-
rios sorteios de brindes 
ao término das compe-
tições. 

Também são dispo-
nibilizadas no Tiro de 
Guerra aulas de Tai Chi 
Chuan, Lian Gong, Qui 
Gong (Chi Kung), e o Li 
Tchuó Pa Kung Fu que 
são ministradas por es-
pecialistas capacitados, 
aos Atiradores do TG e 
extensivamente  a toda 
sociedade, que se ma-
tricula em uma das mo-
dalidades e pratica gra-
tuitamente. Com aulas 
às segundas, quartas e 
sextas feiras, nos perí-
odos da manhã, tarde e 
noite. Aos sábados pela 
manhã a aula acontece 
no Ginásio Municipal 
de Esportes Alberto 
Bottino, e à tarde nova-
mente na sede do TG.

Maiores informações; 
na secretaria do Tiro de 
Guerra 02-018, Avenida 
Mal Deodoro, 998, Cen-
tro. Para novas matrícu-
las, período da manhã. 
Conheça. Prestigie. 

“TIRO DE GUERRA DE 
JABOTICABAL/SP: CEM 
ANOS LAPIDANDO CA-
RÁTER”.

Torneio 1º de Maio: 
confira os resultados do final de semana

Oito equipes entra-
ram em campo e ape-
nas quatro (Refrige-
rantes Jaboti, Coplana, 
Oxiquímica B e Total 

O campo do Cruzeirão recebeu mais uma rodada da 65ª edição do 
Torneio 1º de Maio na manhã do último domingo (31) 

Health) avançaram na 
competição. A Intereng 
foi a única que não pre-
cisou jogar para passar 
de fase. 

Confira os resulta-
dos:

Martins Cruz 0 x 3 
Intereng* (Vitória por 
W.O.)

Prefeitura 1 x 2 Refri-
gerante Jaboti*

Comunicação 1 x 3 
Coplana*

Coplana B 0 x 1 Oxi-
quimica B*

Biofarm 1 (0) x (3) 1 
Total Health* (Jogo de-
cidido nos pênaltis)

*Classificados
Artilheiro da Compe-

tição:
Tiago Rodrigo Pinto 

Felipe (Tiaguinho) – Co-
merciários - 3 gols mar-
cados

ATLETAS DE JABOTICABAL DÃO SHOW NA SELETIVA NACIONAL DA 
CBK E NA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE

Aconteceu no último 
final de semana na Ci-
dade de Brasília/DF, a 
1ª Etapa do Campeona-
to Brasileiro de Karate 
e três primeiros coloca-
dos de cada categoria 
classificaram-se para 
as FINAIS do Campeo-
nato Brasileiro de Ka-
rate, que acontecerá 
no Rio Grande do Sul, 
no período de 08 a 12  
de outubro. Estiveram 
participando aproxi-
madamente 1.800 atle-
tas de todo o Brasil.

Paralelo ao evento 
acima, foi realizado no 
mesmo local, a Seletiva 
Nacional da CBK com o 
objetivo de classificar 
os dois melhores atle-
tas do país para a par-
ticipação no Campeo-
nato Sul-Americano de 
Karate a ser realizado 
no período de 22 a 28 
de abril, na Bolívia.

A Delegação de Ja-
boticabal, sob a su-
pervisão técnica dos 
Professores Paulo Mota 

e Simone Yonamine 
Mota, conquistaram ex-
celentes resultados na 
competição: 08 ATLE-
TAS = 09 MEDALHAS – 
SENDO 04 OUROS / 01 
PRATA / 04 BRONZES.

Paulo Teixeira  Pucci-
ni 02 OUROS;

Laisa Filipa Castro e 
Souza - OURO;

Maria Eduarda da Sil-
va Pinelli OURO

Ana Clara Prada Car-
ciofi PRATA

Thiago Henrique Viei-
ra Armoa BRONZE

Tales Bernardo Fili-
pak Bordignon 
BRONZE

Kevin Mendonça dos 
Reis  BRONZE

Matheus Sanches 
Puccini BRONZE

RESULTADO DA SELE-
TIVA NACIONAL

03 ATLETAS – 02 
ATLETAS CONVOCA-
DOS PARA A SELEÇÃO 
BRAISLEIRA SUB-21

ATLETA RESULTADO
Lucas da Silva Santos 

CAMPEÃO
Beatriz Ramos Thiha-

ra CAMPEÃ
Giovana Guedes 

César 3ª Colocada / 1ª 
Reserva da Seleção Bra-
sileira
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Curso gratuito de Preparação para Gestantes 
atrai mais de 100 participantes em Jaboticabal

Começou na quarta-
-feira (03/04), em Ja-
boticabal, mais uma 
edição do Curso de 
Preparação para Ges-
tantes. As palestras 
“Vivência da Materni-
dade/Paternidade e 
Mudanças Familiares” 
e “Desenvolvimento 
Infantil”, ministradas 
pela psicóloga da UNI-
MED, Patricia Penariol, 
e pela terapeuta da 
UNIMED, Andréa Costa 
Cesar, abriram o ciclo 
de palestras. Ao todo, 
118 gestantes em di-
versas fases da gesta-
ção participam do cur-
so, que segue até o dia 
05 de junho, sempre 
às quartas-feiras, às 
14 horas, no Centro de 
Recreação Edson Mar-
tini (3ª idade).

Programado para 
durar nove semanas, 
o curso oferece pales-
tras que contam com 
uma equipe multidis-
ciplinar formada por 
médicos, bombeiros, 
dentistas, veterinários 
e psicólogos que abor-
dam as relações entre 
família-filhos, as fa-
ses da gravidez, como 
amamentar correta-
mente, como dar ba-
nho na criança, como 
cuidar da dentição, 
como prevenir aciden-
tes dos pequenos den-
tro de casa e como agir 
caso haja incidentes, 
sobre a vacinação dos 
pequenos, além da re-
lação entre a gravidez 
e os animais de esti-
mação. Também have-
rá explicações sobre 
os tipos de parto, en-
tre eles, o parto huma-
nizado.

O idealizador do cur-
so ainda na década de 
80, o médico ginecolo-
gista da rede pública 
de saúde e vereador da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, Dr. Edu Fe-
nerich (PPS), participou 

da abertura do evento 
ao lado do secretário 
de Saúde, João Roberto 
da Silva. “A ideia nas-
ceu justamente da ob-
servação. As pacientes 
que faziam o pré-natal 
naquela oportunidade 
[em 1986], chegavam 
no hospital sem o me-
nor conhecimento do 
que estava acontecen-
do nos seus organis-
mos grávidos, porque 
que aquelas alterações 
aconteciam e como é 
que deviam conviver 
salutarmente com elas. 
Então a ideia foi criar 
um curso justamente 
para que elas pudes-
sem ter um ciclo grá-
vido-puerperal, uma 
gravidez muito mais 
tranquila. Chegasse 
no hospital na hora do 
parto, fosse ele nor-
mal ou cesário, mais 
preparada e sabendo 
como agir. E inclusive 
depois, como cuidar 
dos seus recém-nasci-
dos, e ainda como de-
via proceder no puer-
pério, aquele período 
pós-parto até que o 
organismo retorne as 
condições não-gravídi-
cas. Por isso nasceu o 
curso em 1986”, con-
tou Fenerich. De acor-
do com idealizador e 
atual coordenador do 
evento, o curso prepa-
rou ao longo das edi-
ções 1.263 gestantes.

E é exatamente a va-
riedade de assuntos 
discutidos ao longo do 
curso que atraiu Jai-
ne Ribeiro Veiga mais 
uma vez. Grávida de 
três meses, essa é a 
segunda vez que Jaine 
participa. A última foi 
há sete anos, quando 
estava grávida da pri-
meira filha. Dessa vez, 
ela volta atrás de no-
vidades. “Eu acho que 
tira bastante dúvida, 
é bem interativo. Eles 
[palestrantes] tiram to-

das as dúvidas. Acho 
bem legal. Nesta pri-
meira palestra mesmo, 
gostei de saber como é 
o desenvolvimento do 
bebê, porque muitas 
mães às vezes sabe o 
tempo que o bebê leva 
para cada coisa”, pon-
tuou a participante.

Grávida de cinco me-
ses, Graziela Geovana 
da Silva, que encara a 
maternidade pela pri-
meira vez, vê no curso 
uma oportunidade de 
buscar conhecimen-
tos. “Quando descobri 
que estava gráfica foi 
um pouco de medo, 
mas agora tá sendo 
uma emoção maravi-
lhosa. Uma prima mi-
nha já participou e 
disse que era bom eu 
vir porque eu ia enten-
der muito mais coisa. 
É uma experiência a 
mais. Hoje, gostei de 
saber como as crianças 
vão se desenvolvendo. 
Era minha preocupa-
ção. Como saber os 
meses certinho, o que 
eles vão fazendo. Foi 
bem legal hoje. Deu 
pra dar uma descon-
traída e aprender um 
pouco mais já”, reve-
lou a mamãe de pri-
meira viagem.

O curso é uma rea-
lização da Prefeitura 
Municipal de Jabotica-
bal, através da secreta-
ria municipal de Saú-
de, em parceria com 
as secretarias de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer; de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial; do Fundo Social 
de Solidariedade; do 
Hospital e Maternida-
de Santa Isabel, e Uni-
med Jaboticabal.

CONFIRA A PROGRA-
MAÇÃO COMPLETA:

03/04/2019 – 1ª SE-
MANA (Concluído)

14h00 – Abertura: 
Apresentação do cur-
so/Secretário João Ro-
berto e Dr. Edu Feneri-
ch

14h20 – Vivencia da 
Maternidade/Paterni-
dade e mudanças fa-
miliares 

Palestrante: Patricia 
Penariol – Psicóloga da 
Unimed 

15h00 – Desenvolvi-
mento Infantil

Palestrante: Andréa 
Costa Cesar – Terapeu-
ta da Unimed

10/04/2019 – 2ª SE-
MANA

14h00 – Anatomia e 
Fisiologia do aparelho 

reprodutor feminino/
Assistência pré-natal 

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

15h00 – A gravidez e 
os animais de estima-
ção

Palestrante: Dra Hel-
lenara Machado da 
Silva  -Veterinária da 
Unesp de Jaboticabal   

17/04/2019 – 3ª SE-
MANA

14h00 – Técnica da 
Respiração no Traba-
lho de Parto

Palestrante: Dr. Cé-
sar Armentano – Fisio-
terapeuta da Rede Mu-
nicipal

24/04/2019 – 4ª SE-
MANA

14h00 – Cuidados 
com mãe no período 
pós-parto/Cuidados 
com o bebê/

Orientações aos 
acompanhantes

Palestrante: Priscila 
Amaral Ribeiro - En-
fermeira Obstetra do 
Hospital Santa Isabel

15h00 – Orientações 
sobre o projeto do par-
to normal/Amamenta-
ção

Palestrante: Dr. Mar-
cel K. Hisano - Obste-
tra da Rede Municipal 
e Coordenador da Ma-
ternidade             Santa 

Isabel 
08/05/2019 – 5ª SE-

MANA
14h00 – R.N / Tipos 

de parto
Palestrante: Dr.Luiz 

Eduardo Gerbasi  
15h00 – Aleitamento 

materno
Palestrante:Dr. Luiz 

Eduardo Gerbasi
15/05/2019 – 6ª SE-

MANA
14h00 – Prevenção 

de Acidentes na 1ª in-
fância 

Palestrante: Alexan-
dre Borgo dos Santos – 
Bombeiro Municipal

15h00 – Adequação 
alimentar da gestante 
e nutriz

Palestrante: Michella 
Carla Martins – Nutri-
cionista da Unimed e 
da Rede Municipal

22/05/2019 – 7ª SE-
MANA

14h00 – Odontologia 
no Período Gestacional

Palestrante: Dr.Osny 
de Oliveira Benelli – 
Dentista na Rede Pu-
blica e Coord. de plan-
tão da Uniodonto 

15h00 – A importân-
cia da vacinação/ Tes-
te do pezinho e teste 
da orelhinha

Palestrante: Dra. 
Maura Magda Barreto 
– Responsável da Vigi-
lância Epidemiológica 

29/05/2019 – 8ª SE-
MANA

14h00 – Planejamen-
to Familiar

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich - Ginecologista 

15h00 – Prevenção 
de Mordeduras / Zika 
Virus

Palestrante – Dra 
Ana Beatriz B. de B. C. 
Favaro – Veterinária da 
Unesp de Jabot. Espec.
Saúde Coletiva

05/06/2019 – 9ª SE-
MANA

Encerramento: Pre-
feito Hori e Dr. Edu 
Fenerich - Entrega de 
Certificados

Plenário aprova cinco projetos em 
sessões ordinária e extraordinária

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal apro-
vou por unanimidade 
os dois projetos de 
lei previstos original-
mente na Ordem do 
Dia da sessão ordiná-
ria de segunda-feira 
(01/04): o Projeto de 
Lei nº 183/2019, de 
autoria do vereador 
Pepa Servidone (PPS), 
que denomina a pista 
do Aeroporto “Ernes-
to Elvino Biancardi” 
de Eduardo Laurentiz 
de Caiado Castro “Dú 
Caiado”; e o Projeto de 
Lei nº 184/2019, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, que corrige o 
dispositivo legal que 
denominou as ruas 
Taíde de Castro Tóda-
ro, Armando Valenti 
e Sezino Vantini. Isso 
porque, as ruas foram 
nomeadas no passado 
por Decreto do Exe-
cutivo, incorrendo em 
vício de legalidade. As 
matérias seguem para 
sanção do prefeito 
municipal, José Carlos 
Hori.

Outras três matérias 
foram incluídas para 
votação: o Projeto de 
Resolução nº 15/2019, 
de autoria da Mesa Di-
retora, que normatiza 
o regime interno de 
adiantamento de des-
pesas na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
aprovado por unani-
midade; o Projeto de 
Lei nº 193/2019, que 
concede aumento real 
salarial de 1% aos ser-
vidores da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
além de 5% no valor do 
auxílio alimentação e 
do transporte, aprova-
do por unanimidade; 
e o Projeto de Lei nº 
188/2019, que conce-
de reajuste de 4% na 
remuneração dos ser-
vidores públicos mu-
nicipais dos poderes 
Executivo e Legislati-
vo, além do reajuste 
no auxílio alimentação 
da Administração Di-
reta e Indireta do Mu-
nicípio, aprovado em 
1º turno por maioria, 
com voto contrário 

do vereador Beto Ari-
ki (PSL). Com o resul-
tado, o presidente da 
Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, convo-
cou uma sessão extra-
ordinária na sequência 
para apreciação em 2ª 
discussão e votação do 
PL nº 188/2019, que 
acabou aprovado por 
unanimidade e segue 
para sanção do prefei-
to municipal.

EM DISCUSSÃO – 
Apesar da possibili-
dade vista por lojis-
tas e funcionários do 
comércio que acom-
panharam a sessão, o 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 25/2019, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, que autoriza a 
abertura do comércio 
por 24 horas, não foi 
incluída na Ordem do 
Dia para votação. Em 
reunião antes do iní-
cio da sessão, os ve-
readores decidiram 
melhor analisar a ma-
téria antes de ser sub-
metida ao Plenário. 
Segundo os parlamen-

tares, há a necessi-
dade de se conversar 
com outros segmen-
tos envolvidos antes 
da possibilidade de 
qualquer emenda ao 
texto original, ou não, 
e da sua votação. No 
período da tarde, re-
presentantes da CDL 
e ACIAJA chegaram a 

pedir, e participar, de 
uma reunião com a 
presidência e alguns 
vereadores que es-
tavam na Casa, para 
entregar sugestões, 
bem como mostrar o 
posicionamento das 
entidades sobre o PLC 
nº 25/2019 e também 
sobre o da “Área Azul” 

(PL nº 177/2019).
A próxima sessão 

ordinária será no dia 
15 de abril. A íntegra 
da sessão está dispo-
nível na WEBTV da Câ-
mara (tv.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br) ou 
pelo canal do Legisla-
tivo no YouTube (WEB-
TV CMJaboticabal).
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Hori inicia nova etapa de recapeamento; 
mais de 120 quarteirões serão recuperados

A Prefeitura iniciou 
na quarta-feira (03) 
mais uma etapa de re-
cuperação asfáltica. Ao 
todo, serão beneficia-
dos trechos de 43 ruas 
e avenidas de vários 
bairros, como o Santa 
Luzia, Xis, Jardim das 
Rosas, Santa Rita, Pon-
te Seca, Jardim Paulis-
ta, Sorocabano, Jardim 
Kenedy, Coha III e Ci-
dade Jardim. O traba-
lho começou pela Ave-
nida Carlos Berchieri 
(Marginal). Nesta eta-
pa, serão investidos 
R$ 2.1 milhão.

“Jaboticabal está se 
transformando em um 
canteiro de obras. Te-
mos muita coisa boa 
ainda para acontecer, 
só agora serão 43 tre-
chos e ainda temos 
mais asfalto chegando. 
Nossa malha asfáltica 
é antiga e precisamos 

de reparos constantes. 
Estamos trabalhando 
muito neste quesito e 
vamos trabalhar ainda 
mais”, diz o prefeito 
José Carlos Hori.

Outros bairros serão 
beneficiados nesta eta-
pa, como o Jardim Eldo-
rado, Aparecida, Nova 
Jaboticabal, São Mar-
cos, Colina Verde, Nova 
Aparecida e Centro.

Confira as ruas (tre-
chos mais críticos) que 
serão beneficiadas:

Rua Coronel Sodré, 
Aparecida. Rua Prof. 
Vicente Quirino, Apa-
recida. Av. Amador 
Zardim, Eldorado. Rua 
Ivo Bellodi, Eldorado. 
Av. Clotilde Verri, Nova 
Jaboticabal. Praça Dú-
lio, Nova Jaboticabal. 
Rua Dr. Marrey Junior, 
Nova Jaboticabal. Rua 
Ana Ramos De Carva-
lho, Nova Jaboticabal. 

Rua Prof. Mário De 
Campos, Nova Jabo-
ticabal. Av. Aristides 
Bellodi, São Marcos. 
Av. Fermo Bellodi, São 
Marcos. Tv. Herófilo 
Da Silveira, São Mar-
cos. Av. Caetano Mer-
lino, São Marcos. Rua 
João Batista Rocha, 
Santa Rita. Rua Milton 
Brunini, Colina Verde. 
Rua Egysto Vali, Santa 
Luzia. Rua Tereza C. 
De Jesus Juliã, Nova 
Aparecida. Av. Anto-
nio Inacio De Araújo, 
Nova Aparecida. Trav. 
Domingos Cortez Al. 
Nova Aparecida. Rua 
Aldo Senen Av. Maria 
P., Jd das Rosas. Rua 
Loris Bazoni, Jd das 
Rosas. Rua Miguel Fi-
lardi, Jd das Rosas. Rua 
João Faccini, Jd das 
Rosas. Rua Fortunato 
Frascá, Jd das Rosas. 
Rua Juca Quito, Ponte 

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

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA

CAP Júnior doa quase 100 litros de leite para o Fundo Social
O Fundo Social de 

Solidariedade recebeu 
nesta semana 90 litros 
de leite na CAP Jr, a em-
presa Júnior dos alunos 
de Ciências Agrárias e 
Veterinárias da UNESP. 
O material foi recolhido 
durante o Dia de Campo, 
que reúne anualmente 
empresas, estudantes e 
especialistas de várias 
cidades do Brasil.

O Dia de Campo das 
culturas de soja, mi-
lho, cana-de-açúcar e 
amendoim conta com 
a participação de mul-
tinacionais do ramo do 
agronegócio. 

CAP Jr. - 
A CAP Jr. foi fundada 

em 26 de agosto de 1996 

por alunos da Faculdade 
de Ciências Agrárias e 
Veterinárias de Jaboti-
cabal (FCAV-UNESP). A 
empresa alia os ensi-
namentos teóricos e o 
exercício da prática, ofe-
recendo aos alunos uma 
vivência profissional do 
mercado de trabalho.

Com o apoio de re-
nomados professores, 
mestres e doutores, a 
empresa possibilita a 
sociedade local desfru-
tar de serviços de alta 
qualidade e abrangên-
cia, trazendo aos seus 
clientes os mais novos 
estudos e novas tecno-
logias que geram meno-
res custos e melhores 
resultados.

Verba é fruto de parceria da prefeitura com o Desenvolve SP

Seca. Av. Dr. Elias Da 
Rocha Barros, Ponte 
Seca. Rua Castro Alves, 
Santa Rosa. Rua Fuad 
Feres, Santa Rosa. Av. 
Angelo Morello, Santa 
Rosa. Av. Madre Paula, 
Jd Paulista. Rua João 
Volpe, Jd Paulista. Rua 

Mario Guarita Cartaxo, 
Jd Paulista. Rua Floria-
no Peixoto, Xis. Rua 24 
De Maio, Xis. Av. Du-
que De Caxias, Centro. 
Rua Dos Expedicioná-
rios, Centro. Av. Carlos 
Berchieri, Centro. Av. 
Pintos, Sorocabano. 

Rua Philomeno Botino, 
Jardim Kenedy. Rua Gi-
ácomo Torquato, Jar-
dim Brandy. Rua Emílio 
De Laurentiz, Cohab 
III. Av. Fortunato Della 
Libera, Cidade Jardim. 
Rua Antonio Grecco, 
Vila Serra
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Hori busca verbas para asfalto, terminal de 
ônibus e ponte do Colina Verde

O prefeito José Car-
los Hori e o secretário 
de Planejamento, Pau-
lo Polachini, estiveram 
no Palácio dos Bandei-
rantes na quarta-feira 
(03) em busca de ver-
bas para modernizar a 
infraestrutura urbana. 
Na Secretaria de De-
senvolvimento Regio-
nal, protocolaram R$ 8 
milhões em projetos.

“Estamos planejan-

do Jaboticabal para o 
futuro. Projetamos a 
construção de um mo-
derno terminal de ôni-
bus e de uma ponte que 
irá interligar o Colina 
Verde com o Athenas 
Paulista, dando acesso 
à Unesp. Só de asfal-
to pedimos mais R$ 5 
milhões. Agora é traba-
lhar para os projetos 
serem aprovados”, in-
forma Hori.

Mobilidade Urbana – 
Ao contrário de muitas 
cidades, Jaboticabal já 
finalizou o seu Plano 
de Mobilidade Urba-
na, que inclui diversas 
mudanças no trânsito 
para tornar município 
mais acessível e orga-
nizada para pedestres, 
condutores, ciclistas e 
deficientes físicos. As 
melhorias tem 10 anos 
para serem concluídas.

Festa do Quitute será de 11 a 16 de julho
Anote na agenda! A 

Festa do Quitute deste 
ano já tem data: de 11 
a 16 de julho. Enquan-
to as entidades se or-
ganizam, a Prefeitura 
de Jaboticabal já está 
preparando a agenda 
de shows, o layout da 
festa, a estrutura e tudo 
que a população mais 
gosta. 

O Quitutinho conti-
nuará fazendo a alegria 
da criançada este ano. 
“Jaboticabal espera pela 
festa o ano inteiro. Nos-
sas entidades e volun-
tários trabalham para 
manter os projetos so-

ciais por meses. É uma 
grande festa, que exige 
o trabalho de uma gran-
de equipe – prefeitura, 
entidades, comercian-
tes, voluntários e a po-
pulação”, diz o prefeito 
José Carlos Hori.

Quitutes - Massas, 
doces e salgados; comi-
da mineira, nordestina, 
italiana ou japonesa são 
facilmente encontradas 
nas barracas e restau-
rantes ocupados por 
instituições. Sukiyaki, 
baião de dois, bacalhoa-
da, massas, bisteca com 
polenta, pizza, entre 
outros pratos, fazem 

a festa do público que 
prestigia o evento.

Estrutura - Os visi-
tantes poderão acom-
panhar uma programa-
ção diversificada, com 
shows de diferentes 
estilos, que agradam o 
público de várias fai-
xas etárias. No pavilhão 
interno, artesãos se di-
videm em stands para 
comercializar produtos 
manuais, como arti-
gos para decoração. A 
festa conta ainda com 
uma área de lazer para 
crianças e adultos, com 
a instalação de um Par-
que de Diversões. 

Polícia Militar e prefeitura se unem para 
fortalecer a segurança em Jaboticabal

O prefeito José Carlos 
e o Ten. Cel. Welling-
ton, de Sertãozinho, se 
reuniram na sexta-feira 
(05) para acertar deta-
lhes sobre o reforço na 
segurança pública de 
Jaboticabal. A audiência 
trará novos projetos em 
vários pontos da cidade.

O videomonitora-
mento ganhará reforço 
extra. “A intensidade 
será muito maior, tere-
mos o apoio mais efe-
tivo da Polícia Militar, 
inclusive vamos filmar 
e fiscalizar as placas de 
veículos. Com um novo 
software, serão identifi-
cados quais carros são 

roubados, furtados ou 
adulterados, por exem-
plo”, explica Hori.

Outra novidade vem 
do campo. “Com essa 
parceria, será possível 
fazer um georreferen-
ciamento rural, pro-
tegendo as pessoas, 
máquinas e animais. 
Facilitará a localização 
das propriedades, ga-
rantindo mais seguran-
ça”, explica o prefeito, 
que completa. “Tam-
bém teremos um lin-
do projeto social, com 
adolescentes da rede 
pública de ensino. Va-
mos conversar muito 
sobre o papel da fa-

mília e da conduta do 
bem”, finaliza.

Com a atividade de-
legada haverá a imple-
mentação de todas as 
ações, tanto na área 
urbana como na rural. 
Também participaram 
da audiência o Major 
Jerônimo; o secretário 
de Governo, Weling-
ton de Caiado Castro; 
Major Talles e Capitão 
Correia.

Legenda: Major Jerô-
nimo; o secretário de 
Governo, Welington de 
Caiado Castro; Ten Cel. 
Wellington, prefeito 
Hori, Major Talles e Ca-
pitão Correia.

Rafael Silva visita Jaboticabal e fala sobre o projeto 
Município de Interesse Turístico
Movimentar o turismo gera emprego e renda

Jaboticabal possui 
muitos representantes 
em São Paulo e Brasí-
lia, que ajudam, trazem 
projetos e verbas para 
desenvolver a cidade. 
Rafael Silva é um deles 
e, neste ano, consagrou 
a cidade como Municí-
pio de Interesse Turís-
tico - MIT. Em reunião 
com o prefeito José Car-
los Hori, o deputado es-

tadual falou dos quase 
R$ 700 mil ao ano que 
conseguiu para Jaboti-
cabal.

Muito atuante na cida-
de, Rafael falou da im-
portância da elaboração 
técnica do projeto. “É 
um projeto complexo, 
mas valerá a pena por-
que gerará muito em-
prego e oportunidades. 
O prefeito Hori deter-

minou, a sua assesso-
ria organizou todos os 
documentos e, se não 
fosse a vontade do Hori 
e sua equipe, não terí-
amos essa realização”, 
comentou o deputado, 
que completou. “Tenho 
carinho especial por Ja-
boticabal, cidade que 
morei por muitos anos”.

Para Hori, o papel do 
deputado foi determi-

nante. “Só tenho a agra-
decer, acelerou muito 
o processo. O trabalho 
técnico foi realizado 
pela equipe, mas depois 
precisamos do empe-
nho do deputado na As-
sembleia Legislativa, no 
seu contato com o do 
governador. Rafael tem 
vínculo com a cidade, 
trabalhou, tem família; 
gosta e respeita Jaboti-

cabal. Agora vamos usu-
fruir desta conquista e 
elaborar bons projetos 
para ajudar nossa popu-
lação e gerar emprego”, 
finaliza Hori.

O MIT - Segundo da-
dos da Agência Brasi-
leira de Engenharia Tu-
rística, o Estado de São 
Paulo possui 70 Estân-
cias turísticas. Uma lei 
criou 140 vagas para 

Municípios de Interesse 
turístico que também 
poderão receber recur-
sos do Fundo de Me-
lhoria dos Municípios 
Turísticos administrado 
pelo DADE – Departa-
mento de Apoio às Es-
tancias. Desde feverei-
ro, Jaboticabal passou 
a integrar o grupo das 
cidades na região de Ri-
beirão Preto.
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CRAS e CREAS se unem para ajudar crianças 
vítimas de graves violações

Jaboticabal uniu as 
equipes do CRAS (Cen-
tro de Referência de 
Assistência Social) e 
do CREAS (Centro de 
Referência de Assis-
tência Social) para um 
trabalho complexo, o 
de garantir os direitos 
das crianças vítimas 
de graves violações, 

como negligência, vio-
lência psicológica, vio-
lência física, violência 
sexual, etc. 

A Secretaria de De-
senvolvimento e As-
sistência Social tra-
balha na proteção e 
redução dos riscos. 
“O CRAS trabalha na 
prevenção de situa-

ções de vulnerabili-
dade social e risco, 
enquanto o CREAS no 
tratamento ocasiona-
do pela vulnerabilida-
de e risco social. Re-
solvemos unir as duas 
pontas, com várias 
atividades que for-
talecem os vínculos. 
Temos uma terapeu-

Café da manhã leva alegria e inclusão ao Paço Municipal
A manhã da do dia 

29, foi de alegria e des-
contração no Paço Mu-
nicipal de Jaboticabal. 
O local recebeu crian-
ças e adolescentes da 
Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcio-
nais (APAE) e ABCDown 
para evento denomina-
do “Café Inclusivo”.

“Contamos com a 

participação de profes-
sores, pais e profissio-
nais para um café de 
manhã diferente e mui-
to gostoso. Essas crian-
ças têm um carisma 
muito grande e preci-
sam de nossa atenção”, 
comenta a secretária 
de Desenvolvimento e 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

A secretária fez 
questão de agradecer 
a todos os envolvidos. 
“Agradeço ao prefei-
to Hori pela abertura 
que sempre nos dá 
e à Geiza Barbizan, 
grande incentivado-
ra e responsável pela 
idealização deste mo-
mento”, finalizou Pel-
legrini.

Grávidas já podem retirar repelentes de graça nos CIAFs

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Jaboti-
cabal está intensifican-
do as ações no combate 
a dengue, zika, febre 
amarela e chikungunya. 
As gestantes já podem 
buscar repelentes gra-
tuitamente com a enfer-
meira responsável pelo 
CIAF mais próximo.

O repelente é uma 
das formas de preven-
ção contra as infecções 
transmitidas pelo mos-
quito Aedes aegypiti. 

“As gestantes precisam 
redobrar a atenção e o 
uso de repelentes é uma 
forma segura de afastar 
o mosquito. Os morado-
res não estão imunes ao 
vírus tipo 2, já que não 
circulou em Jaboticabal 
em anos anteriores. Ele 
é mais agressivo e pode 
deixar o paciente mais 
debilitado. A orientação 
é que caso haja sinto-
mas procure a unidade 
de saúde mais próxi-
ma”, orienta o secretá-

rio de Saúde, João Ro-
berto Silva.

Sintomas da doença 
- Os pacientes podem 
apresentar febre aci-
ma de 39º C, enjoos ou 
vômitos, dor de cabeça 
constante, dor no fundo 
dos olhos, manchas ver-
melhas na pele, em todo 
o corpo, cansaço exces-
sivo sem razão aparen-
te, dor nas articulações 
e ossos, sangramentos 
pelo nariz, olhos ou 
gengivas, urina rosa, 

Neste ano, dengue mais agressiva preocupa as autoridades; região registra 
mortes pela doença tipo 2

vermelha ou marrom. 
Cuidados – A popu-

lação precisa verificar 
principalmente os lo-
cais de difícil acesso, 
como atrás de máqui-
nas de lavar, calhas, 
telhados, recipientes 
de água do desconge-
lamento atrás das gela-
deiras e ralos abertos. 
Bebedouros de animais 
e bandejas de ar-condi-
cionado também devem 
ser verificados constan-
temente.

ta ocupacional para 
ajudar as assistentes 
sociais. É um desafio, 
mas o primeiro passo 
foi dado”, enfatiza a 
secretária Tatiana Pel-
legrini.

Mais informações 
pelos telefones (16) 
3202 8301 / (16) 3203 
6080.

Evento agitou o Centro de Convivência do Idoso na quinta-feira (04)
Cerca de 200 ido-

sos foram envolvidos 
em uma grande tarde 
cheia de atividades no 
Centro de Convivência 
do Idoso “Edson Mar-
tini” (CCI). Promovido 
pela Secretaria de Saú-
de, em parceria com o 
Departamento de Es-
portes e Lazer e Senac 
Jaboticabal, o Agita 
Mundo estimulou boas 
práticas de saúde e co-

memorou o Dia Mun-
dial da Atividade Físi-
ca.

“Foi uma tarde muito 
animada com exercí-
cios físicos, palestra e 
orientações. Consegui-
mos transmitir muita 
coisa boa, pois nossa 
preocupação é baixar 
níveis de hipertensão e 
diabetes. Por isso a im-
portância de prevenir, 
adotando, por exem-

plo, uma vida ativa e 
saudável”, comenta o 
secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

O diretor de espor-
tes, Fábio Bortolossi, 
vibrou com a iniciati-
va. “Foi uma tarde mui-
to proveitosa, a melhor 
idade que frequenta o 
CCI gostou bastante. 
Desde já parabenizo e 
agradeço a todos que 
participaram”, disse.  

Atividades lúdicas ajudam alunos de escola 
municipal no combate à dengue

A escola municipal 
Senhora Aparecida 
tem apostado nas ati-
vidades lúdicas para 
conscientizar alunos 
sobre os riscos da den-
gue. Grande parte das 
aulas sobre o tema é 
dedicado a músicas, 
produção de desenhos 
e brincadeiras.

“A melhor forma de-
les associarem é utili-
zar pouca teoria e mui-
ta prática. Envolvê-los 
com essas atividades 
têm nos dado bons re-
sultados e feito com 
que eles entendam a 
gravidade do assun-
to”, conta a diretora da 
escola, Janine Zecheto 

Pito.
O projeto de com-

bate ao mosquito Ae-
des aegypti também é 
abordado no período 
noturno, quando a es-
cola atende alunos da 
Educação de Jovens e 
Alunos – EJA. 

Mãos que encantam 
– a escola é conheci-

da por ter implanta-
do em 2017 o ensino 
bilíngue, por meio da 
criação do coral “Mãos 
que encantam”, forma-
do por alunos surdos. 
Além do português, 
os alunos da escola 
aprendem a Língua 
Brasileira de Sinais – 
Libras.

Jaboticabal celebra o Dia Mundial da Saúde neste domingo (07)
A Secretaria de 

Saúde trabalha nos 
últimos preparati-
vos para o evento 
em comemoração 
ao Dia Mundial da 
Saúde, no próxi-
mo domingo (07). 
O ônibus da Saú-
de estará na Rua 
Rui Barbosa, entre 
as Avenidas 13 de 
Maio e Marechal 
Deodoro, a partir 
das 09h, com vá-
rios serviços.

“Será uma manhã 

muito proveitosa, 
por isso queremos 
convidar toda a po-
pulação para cele-
brar esta data co-
nosco. Estaremos 
realizando testes 
rápidos e dando 
orientações. A pro-
gramação é gratui-
ta”, disse o secretá-
rio de Saúde, João 
Roberto da Silva.

Para saber mais, 
o telefone da secre-
taria é (16) 3209-
1500.
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COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
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EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1000776-27.2016.8.26.0291 - n.º de controle: 2402/2017
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito
Exequente: Cooperativa de Crédito Credicitrus
Executado: Nilton Cesar de Melo e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000776-27.2016.8.26.0291

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) BRENO LEONARDO TREVISAN MELO, Brasileiro, RG 406452751, CPF
437.649.108-01, com endereço à Rua Santo Antônio, 313, Centro, CEP 14720-000, Taiuva - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa de
Crédito Credicitrus, alegando em síntese que a Exequente é legitima credora dos Executados
(Breno Leonardo Trevisan Melo e Nilton César de Melo), pela quantia líquida, certa e exigível de
R$ 12.769,98 (doze mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente a
saldo devedor apurado por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º 380759-7, firmada em
19.01.2015, no valor de R$ 13.146,84 (treze mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro
centavos), com vencimento final para 27.01.2020, para pagamento em parcelas, com previsão de
cobrança de encargos financeiros. A cédula venceu antecipadamente face a inadimplência a
partir do pagamento parcial da 10ª (décima) parcela. Como os Executados não quitaram os seus
débitos apesar de cobrados insistentemente pela via amigável, vencido que está o título, o crédito
da Exequente tornou-se líquido, certo e exigível pelo valor de R$ 12.769,98 (doze mil, setecentos
e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos). 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 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 01 de novembro de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1000776-27.2016.8.26.0291 - n.º de controle: 2402/2017
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito
Exequente: Cooperativa de Crédito Credicitrus
Executado: Nilton Cesar de Melo e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000776-27.2016.8.26.0291

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) BRENO LEONARDO TREVISAN MELO, Brasileiro, RG 406452751, CPF
437.649.108-01, com endereço à Rua Santo Antônio, 313, Centro, CEP 14720-000, Taiuva - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa de
Crédito Credicitrus, alegando em síntese que a Exequente é legitima credora dos Executados
(Breno Leonardo Trevisan Melo e Nilton César de Melo), pela quantia líquida, certa e exigível de
R$ 12.769,98 (doze mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente a
saldo devedor apurado por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º 380759-7, firmada em
19.01.2015, no valor de R$ 13.146,84 (treze mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro
centavos), com vencimento final para 27.01.2020, para pagamento em parcelas, com previsão de
cobrança de encargos financeiros. A cédula venceu antecipadamente face a inadimplência a
partir do pagamento parcial da 10ª (décima) parcela. Como os Executados não quitaram os seus
débitos apesar de cobrados insistentemente pela via amigável, vencido que está o título, o crédito
da Exequente tornou-se líquido, certo e exigível pelo valor de R$ 12.769,98 (doze mil, setecentos
e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos). 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 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 01 de novembro de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
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COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
1ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
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502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0000062-79.2019.8.26.0291
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Prestação de Serviços
Exequente: Associação Taned de Ensino Superior Ates
Executado: Natália Carnio

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0000062-79.2019.8.26.0291

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.

FAZ SABER a(o) NATÁLIA CARNIO, RG 435841968, CPF 349.534.668-61, com último
endereço à AV. TIRADENTES, 330, CENTRO, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de Sentença referente ao processo 000825-67.2013.8.26.0291 (ordem
875/2013), movido por Associação Taned de Ensino Superior Ates Encontrando-se a
executada 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$ 3.934,67 (atualizada até
09.01.2019), 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 ciente, 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 a executada, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Jaboticabal, aos 11 de março de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0000062-79.2019.8.26.0291
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Prestação de Serviços
Exequente: Associação Taned de Ensino Superior Ates
Executado: Natália Carnio

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0000062-79.2019.8.26.0291

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.

FAZ SABER a(o) NATÁLIA CARNIO, RG 435841968, CPF 349.534.668-61, com último
endereço à AV. TIRADENTES, 330, CENTRO, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de Sentença referente ao processo 000825-67.2013.8.26.0291 (ordem
875/2013), movido por Associação Taned de Ensino Superior Ates Encontrando-se a
executada 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$ 3.934,67 (atualizada até
09.01.2019), 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 ciente, 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 a executada, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Jaboticabal, aos 11 de março de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Conheça  a linda modelo 
Bruna Teixeira Barcelos 

A bela tem  25 anos 
de idade e é do Signo 
Áries.

1,78 de altura, é na-
tural de Franca/SP e in-
tegra o time  First Mo-
dels desde os 14 anos.

Sua primeira aterris-
sagem internacional 
foi para China-Guan-
gzhou. Depois arrasou 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

na  Malasia, Fili-
pinas, Cingapu-
ra, Thailandia, 
Italia, França en-
tre outros.

Sua beleza foi 
estampada em 
trabalhos  im-
portantes,  feitos 
para a HYUNDAI, 
Nokia e Samsung. 

Além disso 
riscou passare-
las para marcas 
famosas como: 
Guess, Marc Ja-
cobs, Adidas e 
Nike.

Que poder 
hein!

De olho nela!

FOTO: BETO 
BORGES

AMARILDO RODRI-
GUES DE SOUZA (fun-
cionário da Prefeitura). Que 
Deus, em sua infi nita bon-
dade, lhe dê tudo de bom, 
pois você bem o merece. 
Que tenha muita alegria, 
paz, saúde e felicidade. Pa-
rabéns neste dia 06/04!
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Hori, Vitório e Baleia assinam contrato para 
iniciar obra no Aeroporto de Jaboticabal

A Prefeitura se-
gue trabalhando para 
atrair novas empresas. 
E o sonho de décadas 
começa a sair do papel 
ainda neste mês. O pre-
feito José Carlos Hori, 
o vice-prefeito Vitório 
De Simoni, o deputado 
Baleia Rossi e Igor Oli-
veira, representando o 
deputado estadual Léo 
Oliveira, assinaram o 
contrato para iniciar a 
obra de pavimentação 
da pista do aeroporto. 
A cerimônia aconteceu 
no sábado (30).

As obras devem co-
meçar até o fi nal de 
abril. “É uma excelen-
te notícia nestes 190 
anos de história. Gran-
des empresários preci-
sam de um aeroporto, 
de uma cidade estrutu-
rada para acolher sua 
empresa e seus clien-
tes. É uma forma de 
mostrar uma Jabotica-
bal mais forte, de gerar 

Iniciativa agrada empresários, atrai investimentos e gera novos empregos

emprego e fazer nossa 
economia mais forte”, 
pontua Hori. “Não pos-
so deixar de agradecer 
mais uma vez o empe-
nho dos deputados Ba-
leia, Léo Oliveira e do 

Vitório”, completa.
Para o vice-prefeito, 

a obra é uma das mais 
importantes conquis-
tas nas últimas déca-
das. “Jaboticabal pas-
sa a ter um aeroporto 

de verdade. Aeroporto 
com pista pavimenta-
da signifi ca emprego, 
geração de renda. Já 
temos empresas inte-
ressadas em vir para 
Jaboticabal pelo fato 

de ter aeroporto. Nos-
sa cidade espera 40 
anos por essa notícia, 
que será um divisor de 
águas”, comemora.

A verba de R$ 2,5 
milhões foi conquis-

tada pelos deputados 
Baleia Rossi e Léo Oli-
veira. Baleia também 
assumiu o compromis-
so de buscar recursos 
para a 2ª etapa do pro-
jeto.

Veículo já é adaptado e será utilizado no transporte de pacientes assistidos pela entidade

Com a presença de Baleia Rossi, Hori e Vitório 
entregam veículo 0 km para a APAE

Em visita a Jaboti-
cabal no sábado (30), 
o deputado federal 
Baleia Rossi, ao lado 
do prefeito José Car-
los Hori e do vice Vi-
tório de Simoni, fez 
a entrega de uma van 
adaptada 0 km para a 
Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcio-
nais (APAE). O veículo 
será utilizado no trans-
porte de pacientes as-
sistidos pela entidade.

“É uma van maravi-
lhosa, moderníssima. 
A chegada de recursos 
e veículos como esse 
que a APAE está rece-
bendo representa aber-
tura política, reconhe-
cimento e valorização 
do município. Quero 
aqui agradecer a todos 
que trabalham em prol 
do desenvolvimento 
da nossa Jaboticabal”, 
disse o prefeito Hori, 

durante a solenidade. 
Em sua passagem 

pela “Capital do Amen-
doim”, Baleia exaltou 
seu comprometimento 
com o município. “Re-
afi rmo o nosso com-
promisso de trabalhar 
pelo desenvolvimento 
da cidade e seguir com 
essa parceria com as 
entidades. O mínimo 
que tenho que fazer é 
voltar com trabalho, 
após receber o apoio e 
a confi ança da popula-
ção de Jaboticabal”, co-
menta o parlamentar, 
acompanhado do vere-
ador ribeirãopretano, 
Igor Oliveira, que re-
presentou o deputado 
estadual Léo Oliveira.

Vitório destacou a 
importância da enti-
dade e comemorou o 
resultado de seu en-
gajamento em busca 
de soluções para as 
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siga-nos em nossas redes

necessidades do mu-
nicípio. “A APAE é uma 
associação que faz 

um trabalho extraor-
dinário em Jabotica-
bal. Fico muito feliz 

em fazer parte deste 
momento e poder tra-
balhar pela vinda de 

recursos e benefícios 
para a nossa cidade”, 
falou.


