
Jaboticabal, 18 de Maio de 2019 N.º 1.936ANO XXXIX

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório, Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636 - R$2,50

Leia + Pág. 03

Leia + Pág. 05

Leia + Pág. 05

Leia + Pág. 08

Leia + Pág. 05

VICE PREFEITO VITÓRIO DE SIMONI NA TENTATIVA 
DE COLABORAR COM NOSSA UNESP DE JABOTICABAL, 
MARCA AUDIÊNCIA COM DIRETOR PEDRO ALVES  E O 

DEPUTADO ESTADUAL LÉO OLIVEIRA
A Unesp, Câmpus 

de Jaboticabal, é re-
ferência nacional na 
formação acadêmica 
nas áreas de Ciências 
Agrárias e Veteriná-
ria. Com o objetivo 
de debater temas 
importantes, o dire-
tor da universidade, 
Pedro Luis Alves, se 
reuniu com o depu-
tado Léo Oliveira, no 
Escritório Regional 
em Ribeirão Preto. 

Prefeito Hori acompanha 
pavimentação em Córrego Rico

Distrito foi contemplado na 
megaoperação de recapeamento 

asfáltico;Jaboticabal está 
renovando 200 quarteirões

A Prefeitura segue recuperando 
ruas e avenidas de Jaboticabal. A se-
mana começou com muito trabalho 
no distrito de Córrego Rico, com a 
pavimentação da Rua José Faifer. O 
recurso para a obra é da própria pre-
feitura.

Dengue mata, sim! 
População e prefeitura não 
podem “baixar a guarda”

São Paulo sofre 
com o aumento no 
registro de casos 
da dengue tipo 2. O 
novo vírus chegou 
e vem preocupando 
os agentes de saúde 
que diariamente pro-
movem ações pre-
ventivas nos bairros 
de Jaboticabal.

Todos precisam verificar quintais e todos os pontos 
que podem acumular água

Manutenção no 
deck do Lago 

Municipal
Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Pú-

blicos iniciaram a manutenção do deck do Lago 
Municipal. Nesta semana, estão realizando o 
fortalecimento da estrutura, construindo uma 
barreira de contenção que evita o deslocamento 
de terra.

Jaboticabal abre 
vagas remanescentes 
para escolinhas de 

massificação esportiva

A Prefeitura de Jaboticabal informa que existem 
vagas remanescentes para diversas escolinhas de 
massificação esportiva. Os interessados podem 
procurar a secretaria do Ginásio de Esportes, das 
8h às 11h ou das 13h30 às 17h. Podem participar 
crianças a partir de seis anos. 
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Câmara de Jaboticabal vota quatro 
projetos na segunda-feira (20/05)

Projeto que institui o 
Diploma Comemorati-
vo ao Dia Municipal do 
Surdo aos pioneiros do 
Movimento Surdo em 
Jaboticabal está entre 
os projetos que serão 
apreciados pelos vere-
adores.

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal votam na 
próxima segunda-feira 
(20/05), em sessão or-
dinária, dois projetos 
de Lei e dois projetos 
de Decreto Legislativo.

O primeiro item da 
pauta previsto para 
votação é o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
59/2019, que institui o 
Diploma Comemorati-
vo ao Dia Municipal do 
Surdo aos pioneiros do 
Movimento Surdo em 

Jaboticabal e dá outras 
providências.

De acordo com a ma-
téria, o objetivo da so-
lenidade é promover 
o reconhecimento do 
povo surdo por terem 
passado por diversas 
barreiras no decorrer 
de séculos sem direito 
à comunicação, educa-
ção, e sendo obrigado 
a falar uma língua que 
não lhe é natural (ora-
lização da Língua Por-
tuguesa), isolamento, 
rejeição à Língua Brasi-
leira de Sinais - Libras e 
a cultura Surda.

Na sequência, os par-
lamentares vão discutir 
em 1º turno o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 60/2019, que outor-
ga o Título de Cidadã 
Jaboticabalense à se-

nhora Maria Esmeralda 
Soares Payão Demattê.

Também serão apre-
ciados, ambos de auto-
ria do executivo muni-
cipal, o Projeto de Lei nº 
197/2019, que Altera o 
Art. 2º da Lei nº 4.148, 
de 02 de março de 
2011, que dispõe sobre 
denominação de Ruas 
e Avenidas nos futuros 
Loteamentos “Monter-
rey I” e “Monterrey II”, 
e o Projeto de Lei nº 
199/2019, que denomi-
na   de   Sara   Garcia   
Jacob, o berçário da 
EMEB Ademir Apareci-
do Correa, no Distrito 
de Córrego Rico.

A sessão começa às 
20 horas, com trans-
missão ao vivo pela 
WEBTV da Câmara (tv. 
camarajaboticabal.sp. 

gov.br). 
TV Câmara Jabotica-

bal
tv. camara jabotica-

bal. sp.gov.br
TV Câmara Jabotica-

bal - SP. Começou nes-
sa quarta-feira (03/04), 

em Jaboticabal, mais 
uma edição do Cur-
so de Preparação para 
Gestantes.

Bom público prestigia feira de artesãos 
A Casa do Artesão 

“Dorival Taliberti” 
realiza em datas es-
peciais do ano uma 
Feira de Artesanato, 
que vem caindo no 
gosto da popula-
ção. A última edição 
foi em homenagem 
ao Dia das Mães e 
registrou uma boa 
presença de públi-
co em vendas. 

“12 artesãos par-

ticiparam do even-
to oferecendo di-
ferentes tipos de 
trabalhos. O balan-
ço positivo supe-
rou todas as expec-
tativas. Agradeço o 
empenho da coor-
denadora da Casa 
do Artesão, Lisiane 
Barbieri e todos os 
participantes da fei-
ra”, comenta o dire-
tor de Cultura, José 

Mário de Oliveira.
A Casa do Arte-

são fica ao lado do 
Mercado Municipal. 
Além de uma loja, 
o local também ofe-
rece aos interessa-
dos uma série de 
cursos e atividades. 
Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato da Casa do 
Artesão é (16) 3202-
1948.

Evento comemorativo do Dia das Mães aconteceu no último sábado ao lado da Casa do Artesão

Comunidade comemora 20 anos de fundação 
da EMEB Paulo Freire

A EMEB “Paulo Freire” 
comemora 20 anos ofe-
recendo ensino de qua-
lidade aos moradores 
dos bairros próximos 
ao CDHU. Para marcar a 
data, a escola organizou 
uma programação es-
pecial apresentada aos 
alunos e familiares.

O prefeito José Car-
los Hori esteve presente 
e acompanhou a tarde 
festiva. “Tenho um cari-
nho especial e admiro o 

Alunos, professores e diretoria organizaram programação especial
trabalho feito na EMEB 
Paulo Freire. Em todos 
esses anos, sempre foi 
uma escola que acolheu 
muito bem os seus alu-
nos e a sociedade que 
vive em seu entorno. 
Parabéns a todos os 
professores, estudantes 
e principalmente para 
as famílias que estive-
ram presente”, afirma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

A tarde marcou a en-

trega de uma sala de 
reuniões específica para 
os professores. “Organi-
zamos um novo espaço 
voltado para as reuni-
ões e cursos realizados 
para os nossos educa-
dores. Agora, além dos 
livros, disponibiliza-
mos uma televisão en-
tre outras melhorias”, 
declara o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Leonardo 
Yamazaki.
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NA ESCOLA DA VIDA

Vamos andando com 
o tempo, mas cami-
nhando com a eterni-
dade. Os mundos são 
escolas de aprendiza-
gem espirituais para 
a evolução, lenta e 
gradativa do espírito 
através dos tempos. 
Sonhos existem, fanta-
siamos AÇÕES E REA-
ÇÕES, dentro do modo 
de   vivermos. Lutamos 
contra nós mesmos no 
auto evolução, para 
conseguirmos a luz do 
amor e do perdão, na 
renúncia e na união 
de todos, para o bem 
comum na sociedade, 
que se chama carida-
de. Entre nós fabrica-
mos promessas, cria-
mos oportunidades, 
buscamos valores alta-
mente positivos, onde 
marchamos como sol-
dados do Cristo para a 
guerra, na transforma-
ção moral, espiritual e 
buscamos a sabedoria 
a longo prazo, para 
entendermos as leis 
sábias de Deus, com 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

compromissos assu-
midos num turbilhão 
de acontecimentos, 
que nos levam à vitó-
ria final. Hora caímos 
de posição, hora levan-
tamos para continuar-
mos na caminhada da 
redenção do espírito, 
de procura com todas 
as forças, encontrar-
mos o caminho, que 
nos leve a Deus, para 
sobrevivermos e ser-
mos felizes.

São vidas que vivem 
e se apresentam no ce-
nário das reencarna-
ções, para que os es-
píritos possam fazer 
parte da escola mãe, 
junto da família uni-
versal, como alunos 
que sentem o dever de 
aprender e humilde-
mente ensinar, com o 
exemplo e o modo de 
ser honesto e cumpri-
dores dos deveres, na 
prática de obrigações.

Vamos nos matricu-
lar na escola da vida, 
para sermos os reais 
e legítimos represen-
tantes de um mundo 
melhor, evoluído e 
transformado em co-
nhecimentos, que faz 
com que vivamos com 
a esperança de um dia 
a felicidade bater na 
porta da eterna sabe-
doria e dizer a todos: 
sim, este é o caminho 
que nos leva a Deus, 
criador do universo e 
de toda a humanida-
de.

Jesus estava indo na 
casa de Jairo, para im-
por as mãos sobre a sua 
fi lha que estava à beira 
da morte. Uma mulher 
que tinha uma hemorra-
gia há doze anos, entrou 
no meio da multidão que 
estava em volta de Jesus 
e tocou na ponta do seu 
vestido e recebeu a cura 
imediatamente. Jesus 
parou e disse: Alguém 
me tocou? Seus discí-
pulos disserem: Como 
mestre? Se todos estão 
te tocando? Ele respon-
deu: Porque de Mim saiu 
poder. A mulher com 
medo se aproximou e 
disse: Fui eu. E contou 
tudo o que tinha acon-
tecido. Ele disse: Vai 
em paz. Ela saiu dali ra-
diante, porque o seu so-
frimento havia cessado. 
Enquanto Jesus estava 
conversando com a mu-
lher, chegou à má notí-
cia da casa de Jairo, sua 
fi lha está morta! Não in-
comode mais o mestre. 
Naquele momento pa-
recia ser o fi m de tudo. 
Quantas vezes você não 
deve ter passado por al-
gumas situações assim? 
Pensando que era o fi m 
e que tudo estava perdi-

Pr. Anastácio Martins

NUNCA É TARDE
do. Você não conseguia 
ver uma saída. O deses-
pero toma conta do seu 
coração e da sua alma. 
Você perde toda a espe-
rança. Aquele que diz 
ser seu amigo, te aban-
dona. Ninguém fi ca do 
seu lado, quando você 
precisa. Jesus está espe-
rando você abrir o seu 
coração e pedir ajuda. 
Quando você pedir, re-
ceberá muito mais do 
que está pedido. Jai-
ro fi cou desconsolado, 
pensando que era muito 
tarde, mas Jesus mos-
trou para ele que nunca 
é tarde para ser feliz. 
Jesus disse: Jairo NÃO 
TEMAS, CRÊ SOMENTE! 
Era tudo o que ele pre-
cisava ouvir. Jesus con-
tinuou a sua caminha-
da até chegar à casa de 
Jairo, e quando chegou 
foi até o quarto onde es-
tava o corpo da menina 
e a ressuscitou. Foi um 
grande milagre. Com 
você não será diferente, 
tudo o que esta morto 
na sua vida, seja na vida 
fi nanceira, conjugal, 
sentimental e etc. Jesus 
vai ressuscitar. Acon-
teça o que acontecer, 
nunca será tarde.  (Mar-
cos 5:36). Esta é a mi-
nha oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Fei-
ra e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. 
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) 991150602.

Univesp abre inscrição para vestibular 2019
A Universidade Virtual 

do Estado de São Paulo 
(Univesp) abriu na tarde 
de terça-feira (14) ins-
crições para o vestibular 
2019. Em Jaboticabal, 20 
vagas são ofertadas para 
os interessados em cursar 
Pedagogia, Matemática ou 
Letras. As inscrições vão 
até as 15h do dia 21 de 
junho pelo site www.ves-
tibular.univesp.br.

O custo da inscrição 

é de R$ 49,00. A prova 
será em 14 de julho e o 
início das aulas está pre-
visto para 12 de agosto. 
“É faculdade gratuita ao 
alcance da população. 
Jaboticabal é privilegia-
da por ter um polo da 
Univesp, então é apro-
veitar a oportunidade. 
Adquirir conhecimento é 
fundamental para dispu-
tar posição no mercado 
de trabalho”, comenta o 

ESPORTE

secretário de Educação, 
Leonardo Yamazaki.

A UNIVESP é uma uni-
versidade pública exclu-
sivamente voltada para 
a Educação a Distância 
(EAD). Criada em 2012 
como Fundação, é uma 
instituição de Ensino 
Superior mantida pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo, e vinculada 
à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com creden-
ciamento como univer-
sidade pelo Conselho 
Estadual de Educação e 
pelo MEC. 

Em Jaboticabal, a 
Univesp está sediada 
na EMEB Coronel Vaz, 
na Av. General Osório, 
215, Centro. Mais infor-
mações pelo telefone 
de contato é (16) 3202-
1631.

Jaboticabal abre vagas remanescentes 
para escolinhas de massifi cação esportiva

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
existem vagas rema-
nescentes para diver-
sas escolinhas de mas-
sifi cação esportiva. Os 
interessados podem 
procurar a secretaria do 
Ginásio de Esportes, das 
8h às 11h ou das 13h30 
às 17h. Podem partici-
par crianças a partir de 
seis anos. 

No momento da ins-
crição, os pais ou res-
ponsáveis devem levar 
os documentos pesso-
ais, inclusive dos fi lhos, 
como CPF, RG, R.E, com-
provante de residência e 
duas fotos 3 x 4.

“Mesmo com a grande 
procura, algumas moda-
lidades ainda não estão 
com o quadro de alunos 
incompleto. É a opor-

tunidade de oferecer 
aos interessados uma 
atividade saudável que 
os mantenha longe das 
drogas e da violência”, 
diz o presidente da FAE, 
Fábio Bortolossi.

Todas as modalidades 
terão espaço para o es-
porte feminino ou mas-
culino - as turmas serão 
montadas de acordo 
com a demanda. Além 

das crianças, as aulas 
de kung-fu, taekwondo, 
karate ou judô atende-
rão também os adultos a 
partir de 18 anos. 

Os interessados de-
vem procurar a secre-
taria do Ginásio de Es-
portes “Alberto Bottino”, 
das 8h às 11h e das 
13h30 às 17h. Para mais 
informações pelo telefo-
ne(16) 3202-0587.

Inverno 2019 Make up

Olhos dramáticos são 
a pedida, abuse do de-
lineador e lápis. Pode 
ser na cor preta ou tam-
bém, quem sabe, seria 
chance de experimentar 
um marrom ou até mes-
mo aquele azul ousado!

As sombras que tra-
zem o efeito esfumado 
clássico com marrom e 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

preto são a combinação 
perfeita e eclética que 
agrada a todos. O rímel  
adere, no inverno 2019, 
a uma tendência nada 
tradicional: o efeito vo-
lumão que foi visto nas 
passarelas, só fortalece 
a ideia de que ele faz o 
arremate daquele olhar 
perfeito.

Sobrancelhas natu-
rais são cada vez mais 
vistas desfi lando pelas 
mulheres, então me-
nos maquiagem nela, 
dê férias para o lápis 
e a sombra específi cas 
e aposte apenas no de-
lineador incolor para 
manter os pelinhos no 

lugar.
O batom, ponto forte 

e com cores marcantes 
da época, trazem cores 
clássicas como  bordo, 
marsala, vinho e o mais 
utilizado batom verme-
lho. Nessa estação, a 
boca vem para causar, 
e acredite se quiser,  
agradando a todos os 
gostos femininos. Para 
quem não aposta na 
boca marcada, o gloss 
voltou e para fi car. Ver-
sátil, se adapta às mais 
variadas ocasiões, do 
ambiente mais descon-
traído até situações que 
exigem aquela produ-
ção especial.

Seguindo essas dicas, 
mas ponderando en-
tre o que gosta e o que 
deseja ser realçado na 
sua beleza, aposte em 
produtos de qualidade 
e solte a criatividade 
na hora de criar aquela 
maquiagem do poder!

Nossos costumes, nossa 
moral e ética, a bondade e 
a honestidade, o caráter 
e o comportamento, tudo 
o que caracteriza nossa 
identidade é formado, 
em sua maior parte, por 
aquilo que aprendemos na 
nossa família.

Certa vez perguntei a 
uma pessoa a defi nição 

A ARTE DE VIVER - FAMILIA X DINHEIRO

LUIS CARLOS 
FERNANDES

de família e ela me res-
pondeu em duas partes. 
A primeira foi: família são 
pessoas unidas pelo san-
gue.

E é verdade. Família são 
pessoas que se unem na 
alegria e na tristeza, na 
saúde e na doença. Pesso-
as que lutam, unidas pelo 
amor, em busca de uma 
vida melhor, que sorriem 
e choram juntos, pois sen-
tem na carne tudo o que o 
outro sente. 

Depois a pessoa com-
pletou a defi nição: família 
são pessoas unidas pelo 
sangue, mas divididas 
pelo dinheiro.

E essa é uma triste re-

alidade que muitas vezes 
constatamos. Quantas fa-
mílias que viviam bem, e 
de repente por uma pe-
quena herança, trava-se 
a maior guerra. Os pais 
deram duro,  derramaram 
muito suor para conseguir 
uma casa para morar e mal 
termina o velório já come-
çam as brigas para repar-
tir a herança. Um acha que 
tem mais direito do que o 
outro. E o que é pior, em 
alguns casos, as brigas já 
começam antes mesmo 
dos pais morrerem. 

Não deixe isso aconte-
cer na sua família. Mostre 
para seus fi lhos, pelo seu 
exemplo, que todos de-

vem se esforçar para con-
seguir ter uma vida digna 
e não fi car dependendo de 
herança. Acima de tudo é 
importante que as famí-
lias permaneçam unidas 
sempre. Quando houver 
alguma herança, que seja 
dividida sem pressa, sem 
brigas, com justiça. E que 
seja motivo de unir ainda 
mais as famílias e não di-
vidir. Que haja, acima de 
tudo, respeito pelas pes-
soas que partiram. 

PROGRAMA CORRENTE 
DO BEM – DE SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA ÀS 08H00 
PELA RÁDIO GAZETA FM  
107,9.
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Semana do MEI começa na próxima segunda-feira (20)

O auditório da Pre-
feitura de Jaboticabal 
recebe a partir de se-
gunda-feira (20) a 10ª 
edição da Semana do 
MEI. Realizado em par-
ceria entre prefeitura e 
Sebrae-Aqui, o evento 
conta ainda com vários 
parceiros como Pro-
con, PAT, CDL, Aciaja, 
Inovajab, ACJ e Ipeja 
para estimular o em-
preendedorismo. Para 
participar, é necessário 
fazer a inscrição ante-
cipada pelo telefone 
(16) 3203-3398.

“Teremos uma série 
de palestras e serviços, 

Inscrições ainda podem ser feitas pelo telefone (16) 3203-3398

sempre no período da 
tarde. A Semana do MEI 
é gratuita e a cada ano 
vem ajudando mais 
pessoas a saírem da 
informalidade e reali-
zar o sonho do próprio 
negócio”, comenta a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanes-
sa Gonçalves.

Confira a programa-
ção completa:

Dia 20/5 – Inspiração 
– Como tornar seu ne-
gócio um sucesso

15h Economia Criati-
va – um campo promis-
sor

Conheça as oportuni-

dades e o potencial do 
mercado criativo, que 
foi o que mais cresceu 
nos últimos anos, mes-
mo diante de toda a 
crise. Se inspire com o 
case da Grife Vi Ferra-
ço, uma marca que ini-
ciou fabricando sandá-
lias para as musas do 
carnaval de São Paulo, 
expandiu para o Rio de 
Janeiro e hoje está ex-
portando seus sapatos 
personalizados.

Dia 22/5 – Adminis-
tre seu Dinheiro

15h  - Como separar 
as contas da empresa 
das contas de casa

Com dicas práticas 
para separação das fi-
nanças pessoais das 
contas da empresa, 
essa palestra mostra 
aos empreendedores 
como obter maior saú-
de financeira.

Dia 23/5 – Potenciali-
ze seu Negócio

15h  - Como obter re-
sultados com os conta-
tos que você faz

Serão apresentados 
conceitos e dicas práti-
cas para que os partici-
pantes desmistifiquem 
o que é Networking, 
entendam a diferença 
entre Networking Es-
tratégico e Networking 
Ocasional, identifi-
quem o que os impe-
de de obter resultados 
pelos contatos que fa-
zem, saibam quais são 
os erros mais comuns 
que os profissionais 
cometem e como evitá-
-los, e aprendam onde 
devem colocar seu foco 
e atenção para obter 
resultados a partir de 
agora.

Dia 24/5 – Marketing 
Digital – Estratégias 

Alunos do CRAS I expõem trabalhos artesanais 
na Praça 9 de Julho

As equipes respon-
sáveis pelas oficinas 
e cursos dos CRAS de 
Jaboticabal continu-
am desenvolvendo um 
bom trabalho. Entre os 
avanços conquistados, 
um foi apresentado no 
último sábado (11) na 
Praça 9 de Julho.

Os alunos apresen-
taram trabalhos em 
bordado que foram 
comercializados ao 
público. “Além da qua-
lidade inquestionável, 
os bordados serviram 
como presente para 
muitas mães. O mais 
importante é mostrar 

que os cursos ofereci-
dos gratuitamente nas 
unidades podem ge-
rar renda e principal-
mente autoestima aos 
participantes”, afirma 
a secretária de Desen-
volvimento e Assistên-
cia Social, Tatiana Pel-
legrini.

Pontos beneficiados pela operação Tapa Buraco (16 de maio)

Bordados feitos durante as aulas foram 
oferecidos ao público

Objetivo dos municípios participantes é fomentar o turismo na região

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diversos 
bairros da cidade. As 
equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos promovem me-
lhorias nas ruas:

Santo Lessi, Elaine 
Mialich Polachini, Pin-
tos, São Roque, João 
Martins, Major Novais, 

João Verri, Mário de 
Campos, Onofre Bene-
dito Gerbasi, São João, 
Antônio Moretti, Fran-
cisco de Souza, Antô-
nio Mabardi, Nazário 
Kenan, Pascoal Pauluc-
ci, Praça do Café, Pro-
fessor Norival Mendes, 
construção de um ba-
lanço na rua Churchill 
Reinoudis Lock e cons-
trução de três lomba-

das em frente aos con-
domínios Vida Nova 
um e dois.

As equipes realizam 
roçamento e limpeza 
em diferentes bairros 
da cidade. Também 
acontece serviços de 
troca de lâmpadas e 
pintura de solo.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-4100.

Jaboticabal participa de reunião da 
Associação Caminhos da Mogiana

Monte Alto sediou 
na quinta-feira (9) uma 
reunião com os muni-
cípios da Associação 
Caminhos da Mogiana. 
O objetivo do encontro 
foi orientar os muni-
cípios sobre a criação 
de rotas turísticas que 
possam incentivar visi-
tações. 

“Essa é a segunda 
reunião que reúne os 

municípios participan-
tes do MIT (Município 
de Interesse Turísti-
co) e os que ainda não 
conquistaram o selo. 
Diante das orientações, 
vamos pensar em uma 
rota que possa agradar 
os futuros visitantes 
interessados nos atra-
tivos de nossa cidade”, 
diz o secretário de In-
dústria, Comércio e 

Turismo, José Vantini 
Júnior. 

Participam da asso-
ciação Barrinha, Cra-
vinhos, Guariba, Gua-
tapará, Jaboticabal, 
Jardinópolis, Monte 
Alto, Pitangueiras, Pon-
tal, Pradópolis, Ribei-
rão Preto, Sales Oli-
veira, Santa Rosa de 
Viterbo, Serra Azul, 
Serrana e Sertãozinho.

para alavancar suas 
vendas

15h - Marketing di-
gital para e-commerce: 
práticas de sucesso 
para empreendedores

Como definir o in-
vestimento mensal em 
marketing digital para 
manter uma operação 
de vendas online sus-
tentável? Quem é meu 
público e como atingi-
-lo? Em quais canais e 
iniciativas apostar de 
acordo com os obje-
tivos e o investimen-
to disponível? Como 
mensurar os resulta-
dos de forma eficaz? 
Por meio de técnicas 
e práticas de sucesso, 
baseadas em metodo-
logias próprias e já 
testadas, as sócias da 
Soneto Empreenda pre-
tendem mostrar como 
é simples ir do plane-

jamento à execução do 
marketing digital, com 
foco em resultados de 
negócio em curto pra-
zo para empreendedo-
res que apostam em e-
-commerce.

Dia 24/5 – Mutirão 
do MEI

A Prefeitura Munici-
pal, por meio da Sin-
cotur e Sebrae Aqui, 
oferecerá diversos ser-
viços aos MEIs, como 
abertura, baixa, altera-
ção de dados, emissão 
das DAS e realização da 
Declaração Anual, fis-
calização e emissão de 
NFe para prestadores 
de serviços, divulga-
ção de cursos de capa-
citação e faculdade de 
qualidade. Procon, PAT, 
CDL, ACIAJA, Inovajab, 
ACJ e Ipeja também 
irão orientar os empre-
endedores.

CRAS e CREAS celebram Dia das Mães com programação especial
O Dia das Mães não 

passou em branco nas 
unidades do CRAS e 
CREAS. As equipes da 
Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência 
Social prepararam uma 
programação especial 
que contou com roda 
de conversas e debates.

As crianças dos pro-
jetos realizados nos 
CRAS produziram lem-
brancinhas e organiza-

ram um café da tarde. 
“Em um ambiente pra-
zeroso, os participan-
tes discutiram temas 
pertinentes à materni-
dade. Mais uma vez a 
população esteve pre-
sente e participando 
ativamente da rotina de 
nossos equipamentos”, 
afirma a secretária de 
Desenvolvimento e As-
sistência Social, Tatiana 
Pellegrini.
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Dengue mata, sim! População e prefeitura 
não podem “baixar a guarda”

São Paulo sofre com 
o aumento no registro 
de casos da dengue tipo 
2. O novo vírus chegou 
e vem preocupando os 
agentes de saúde que 
diariamente promovem 
ações preventivas nos 
bairros de Jaboticabal.

Até o momento foram 
registrados 186 casos de 
dengue. “Infelizmente a 
dengue chegou com for-
ça e mesmo com a estia-
gem os casos continuam 

aparecendo. Mais uma 
vez, peço o apoio da po-
pulação. Neste momento 
é importante descartar o 
lixo de maneira correta, 
evitando jogar em ter-
renos baldios. Todos os 
cantos da casa, inclusive 
os pontos altos devem 
ser fiscalizados constan-
temente”, afirma o se-
cretário de Saúde, João 
Roberto da Silva.

Toda pessoa que apre-
senta febre, dor de ca-

beça, dores pelo corpo, 
náuseas e manchas ver-
melhas devem procurar 
as unidades básicas de 
saúde. “A notificação 
norteia as ações dos 
departamentos de Vigi-
lância Epidemiológica 
e Controle de Vetores e 
Zoonoses. Ao sentir os 
sintomas, procure a uni-
dade, faça o exame para 
que possamos realizar 
os bloqueios tão impor-
tantes nesse período”, 

orienta João Roberto.
A população precisa 

verificar principalmente 
os locais de difícil aces-
so, como atrás de má-
quinas 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.

Todos precisam verificar quintais e todos os pontos que podem acumular água

Prefeito Hori acompanha 
pavimentação em Córrego Rico
Distrito foi contemplado na megaoperação de recapeamento asfáltico;

Jaboticabal está renovando 200 quarteirões
A Prefeitura segue re-

cuperando ruas e ave-
nidas de Jaboticabal. A 
semana começou com 
muito trabalho no dis-
trito de Córrego Rico, 
com a pavimentação da 
Rua José Faifer. O recur-
so para a obra é da pró-
pria prefeitura.

O prefeito José Carlos 
Hori acompanhou de 
perto o trabalho. “Re-
capear Córrego Rico é 
minha prioridade desde 
2017. Estava no nosso 

planejamento há quase 
dois anos mas, infeliz-
mente, os processos no 
Brasil são muito demo-
rados. Passamos pela 
etapa de elaboração do 
projeto, a aprovação do 
orçamento, a licitação 
até a obra sair do papel. 
São dezenas de docu-
mentos e aprovações. 
Agora estamos recape-
ando mais de 200 quar-
teirões e Córrego Rico 
também terá ruas novi-
nhas”, pontua

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

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA

Manutenção no deck do Lago Municipal
Equipes da Se-

cretaria de Obras e 
Serviços Públicos 
iniciaram a manu-
tenção do deck do 
Lago Municipal. 
Nesta semana, estão 
realizando o fortale-
cimento da estrutu-
ra construindo uma 
barreira de conten-
ção que evita o des-
locamento de terra.

“A medida garante 
a segurança do deck 
das pessoas que 
passam pelo Lago 
Municipal diaria-
mente. Os próximos 
passos preveem 
melhorias no asso-
alho de madeira”, 
afirma o secretário 
de Obras e Serviços 
Públicos, Josué dos 
Santos.
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Prata

Versículos 
da Bíblia 

Trabalho realizado no Museu Histórico de 
Jaboticabal é destaque em Simpósio Científi co

No período de 8 a 10 
de maio, Jaboticabal es-
teve representada no 3º 
Simpósio Científi co do 
ICOMOS Brasil. O even-
to aconteceu na Univer-
sidade Federal de Minas 
Gerais – UFMG, em Belo 
Horizonte, e promovido 
pelo Conselho Interna-
cional de Monumentos 
e Sítios – ICOMOS, enti-
dade responsável pela 
discussão, proteção e 
preservação sobre patri-
mônio cultural no Brasil 
e no Mundo. 

O simpósio reuniu 
cerca de 400 pessoas da 
área de patrimônio cul-
tural, além de professo-
res, órgãos e institutos 
federais, estaduais e 
municipais de preserva-
ção e proteção do patri-
mônio. Thais Creolezio, 

agente cultural da Pre-
feitura de Jaboticabal, 
fez duas apresentações 
em mesas temáticas de 
educação patrimonial. 

A primeira, sobre 
políticas públicas do 
patrimônio cultural, 
comparando as ações 
educativas do Instituto 
do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional 
(IPHAN) e do Instituto 
Brasileiro de Museus 
(IBRAM). Já a segunda, 
foi a apresentação do 
trabalho realizado no 
Museu Histórico de Ja-
boticabal Aloísio de Al-
meida com o desenvol-
vimento dos inventários 
participativos com o 
Tempo Religioso Ile Iya 
Omi Ase Sango Baru para 
a elaboração das bases 
do planejamento muse-

CULTURA
Canção “Eu não vou parar” é a grande 

campeã do 2º Concha in Concert
Banda ribeirãopretana 

faturou o prêmio má-
ximo da noite; festival 
premiou outras quatro 
músicas

A cena cultural de Ja-
boticabal foi destaque 
na última semana com a 
realização da 2ª edição 
do Festival Concha In 
Concert. Após mais de 
40 músicas autorais ins-
critas e vinte apresen-
tadas ao público e ju-
rados, a canção “Eu não 
vou parar”, interpretada 
pela banda Senhorita, 
foi a grande vencedora. 
A fi nal foi realizada na 
noite de sábado (11), na 
Concha Acústica “Lions 
Clube de Jaboticabal”.

Juliana Mangolin, vo-
calista, comemorou o 
resultado e valorizou a 
conquista. “Recentemen-
te, tivemos que refazer a 
banda e mudar de nome, 
então essa premiação 
veio para a gente ter 
certeza que estamos no 
caminho certo. A galera 
de Jaboticabal recebeu 
a gente muito bem, por 
isso a gente fi ca muito 
feliz e agradecida por 
isso”, disse.

A vocalista falou ain-
da sobre a composição. 
“A música é uma compo-
sição minha com Victor 
Salles e Leandro Freitas, 
e a gente fez ela numa 
mistura de amor, no in-
tuito de mostrar o que a 
gente toca. Hoje, a ban-
da Senhorita é formada 
por seis mulheres e bus-
ca fortalecer a cena fe-
minina sem ser feminis-
ta. Queremos mostrar 
que todo mundo é igual, 
independente do sexo”, 
completou.

Além da música “Eu 
não vou parar”, que foi a 
grande campeã do Con-

cha In Concert, a can-
ção “Dançando com os 
Leões” de Zé Beto Cor-
reia, de Belo Horizonte, 
conquistou a segunda 
colocação e “Desce Daí”, 
da banda ribeirãopre-
tana Insane Trip, fi cou 
em terceiro lugar. Para 
completar a premiação, 
“Caminho das Águas”, 
de Giancarlo Pessoa, e 
“Que rei sou eu”, de Bre-
no Dalla Costa, fi caram 
em quarto e quinto lu-
gar, respectivamente. A 
banda Canavieira fechou 
a última noite de evento.

“Só temos que parabe-
nizar todos que se ins-
creveram e participaram 
e agradecer a todos que 
ajudaram a viabilizar o 
evento. Durante os três 
dias de evento, tivemos 
sete jurados muito com-
prometidos avaliando 
letra, harmonia e pre-
sença de palco de cada 
música e apresentação. 
Não foi tarefa fácil, o ní-
vel estava muito alto e a 
disputa muito acirrada. 
O resultado fi nal é mui-
to positivo, quem presti-
giou sabe disso”, desta-
ca o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

A 2ª edição do Festival 
Concha in Concert foi 
promovida pela Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 

de Cultura, em parceria 
com a Fatec e Escola de 
Arte “Prof. Francisco B. 
Marino”, e apoio da Uni-
med Jaboticabal. 

Confi ra a letra da can-
ção vencedora:

EU NÃO VOU PARAR 
Autores: Juliana Man-

golin, Victor Salles e Le-
andro Freitas

Interpretação: Banda 
Senhorita

Eu não vou parar
Eu não vou falar de 

amor
Se eu não sei o que é
Eu não vou falar de 

dor
Se eu não sou aquilo 

que você quer mulher
Eu não vou falar de 

nós
Se o nó na minha gar-

ganta não vai permitir
O quarto que hoje eu 

durmo só
Lençol tá com sauda-

de tem seu cheiro aqui
Eu só queria, um lugar 

uma casinha de sapê
Um cigarro e um dia 

com você
Devagarinho te devo-

rar
Eu não vou parar
Parar de te beijar, bei-

jar até
Você me arrumar, me 

arrumar
Ou eu te bagunçar
Confi ra a classifi cação 

fi nal e os prêmios:

1ª colocada
Música: “Eu não vou 

para parar”
Autores: Juliana/Man-

golini/Victor/Leandro
Prêmio: R$ 3 mil
Cidade: Ribeirão Pre-

to/SP

2ª colocada
Música: “Dançando 

com os leões”
Autor: ZéBeto Correa
Prêmio: R$ 2 mil
Cidade: Belo Horizon-

te/MG

3ª colocada
Música: “Desce daí”
Autores: Celso Catita/

Insane Trip
Prêmio: R$ 1 mil
Cidade: Ribeirão Preto

4ª colocada
Música: “Caminho das 

Águas”
Autor: Giancarlo Pes-

soa
Prêmio: R$ 600,00
Cidade: Jaboticabal/

SP

5ª colocada
Música: “Que rei sou 

eu”
Autor: Breno Dalla 

Costa
Prêmio: R$ 500,00
Cidade: Barretos/SP

O homem que encontra a sabedoria e obtém en-
tendimento é um homem feliz!  A sabedoria traz 
mais benefícios do que a prata e tem mais valor do 
que o ouro.  Ela vale mais do que pedras preciosas; 
não existe nada neste mundo que se compara à ela.

Provérbios 3:13-15 NBV-P

ológico da instituição, 
aproximando museu, co-
munidade e patrimônio 
cultural. 

A apresentação dos 
trabalhos resultou no 
convite para a partici-
pação da agente cultu-
ral da Prefeitura como 
Conselheira Científi ca 
do Comitê Internacional 
de Patrimônio Imaterial, 
do ICOMOS, cujos traba-
lhos se iniciam ainda em 
2019.

Para a agente cultural 
Thais Creolezio, a parti-
cipação no Simpósio foi 
muito importante para 
colocar os trabalhos re-
alizados por Jaboticabal 
nas rotas de discussões 
nacionais e internacio-
nais sobre patrimônio 
cultural. “As participa-
ções em simpósios, ca-

pacitações e encontros, 
dão visibilidade à ins-
tituição, qualifi cando a 
instituição e profi ssiona-
lizando seus agentes cul-
turais”, afi rma a agente. 

O museu
O Museu Histórico de 

Jaboticabal Aloísio de 
Almeida é um equipa-
mento cultural, ligado 
ao Departamento de Cul-
tura da Prefeitura de Ja-
boticabal. Foi criado por 
meio de Lei Municipal 
em 17 de novembro de 
1965 e aberto ao público 
somente 14 anos depois, 
durante as festividades 
dos 151 anos de Jaboti-
cabal, em 16 de julho de 
1979.

Encontra-se instalado 
no “Palacete da Turca”, 
uma residência de pa-
vimento térreo e dois 
andares erguida pela 
imigrante síria Azizi Abi-
calil na década de 1920, 
o museu abriga uma co-
leção de artefatos arque-
ológicos e etnográfi cos, 
objetos históricos, foto-
grafi as, numismática e 
obras de arte, totalizan-
do aproximadamente 
10.000 peças.

Além das exposições 
de seu acervo, o Museu 
realiza atividades cul-
turais, tais como, pales-
tras, encontros, apresen-
tações e ofi cinais.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0006144-44.2010.8.26.0291 - 2010/001128. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a ANNA CITTA PANOSSO, RG 19601107, CPF 181.065.328-28, Rua Amadeu Lessi, 81, Jardim Brandi, CEP
14871-680, Jaboticabal - SP. GISELE CRISTINA PANOSSO, RG 342332314, CPF 222.669.058-13, Rua Jose Saretta, 155,
Apartamento 44, Nova Alianca, CEP 14026-593, Ribeirão Preto - SP. CÉSAR LUÍS PONTI PANOSSO, RG 323434125, CPF
268.845.568-03, Rua Ibrahin Nobre, 200, Santa Monica, CEP 14871- 515, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial requerida por Banco do Brasil Sa, constando da inicial que o débito importa em R$ 24.991,55, até
o mês de março do ano de 2010, de acordo com demonstrativo de débito juntado aos autos, cuja quantia líquida, certa e exigível
é representada pela inclusa Cédula Rural Pignoratícia, firmado pelas partes em 01.06.2007. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância mencionada (devidamente atualizada) ou comprove que já o fez ou,
ainda, justifique a impossibilidade de efetuálo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 07 de maio de 2018.

                          JORNAL “ A GAZETA ” 18 / 05 / 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 181, DE 13 DE MAIO DE 2019 – CONCEDE 15 (quinze) dias de férias 
em gozo no período de 20/05/2019 a 03/06/2019 à servidora NATALIA DOS SANTOS 
PINTO DURANTE.
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Prefeitura instala iluminação em pista de 
skate e parkour

A Secretaria de 
Obras e Serviços Pú-
blicos finalizou na úl-
tima semana a insta-
lação de lâmpadas de 
LED na pista de skate 
e parkour, localizada 
ao lado do Terminal 
Rodoviário. 

“Já havíamos insta-
lado um sistema de 
iluminação no come-
ço de ano e agora tro-
camos as quatro lâm-
padas convencionais 
por outras de LED”, 
comenta o secretário 

da Pasta, Josué San-
tos.

Entre as vantagens 
do LED estão a dimi-
nuição dos custos na 
iluminação e maior 
vida útil do equipa-
mento.  

A sustentabilida-
de é outro benefício 
da lâmpada, que não 
emite poluentes ao 
meio ambiente e ain-
da pode ser reciclada. 

Foto: Ana Paula Jun-
queira / Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal

Câmara Municipal de Jaboticabal entrega três títulos de 
cidadania em sessão solene na próxima quinta-feira (23/05)

Parlamento Jovem 2019: Escola do Legislativo visita 
estabelecimentos de ensino em Jaboticabal

A Escola do Legislati-
vo da Câmara Municipal 
de Jaboticabal já iniciou 
a visitação aos estabe-
lecimentos de ensino 
públicos e privados da 
cidade para apresenta-
ção da sétima edição do 
Parlamento Jovem (PJ). 
Esta é a primeira etapa 
do projeto, que envolve 
alunos do 1º Ano do En-
sino Médio. O objetivo 
é proporcionar aos es-
tudantes uma imersão 
no universo Legislativo, 
e neste ano, o tema das 
propostas que devem 
ser apresentas pelas 
instituições de ensino é 
livre.

Na quinta-feira 
(15/05) foi a vez da Es-
cola Estadual Professor 
Antônio José Pedroso 
receber a visita, que se-
gue até o final de maio. 
Durante o encontro, a 
diretora da EL, Silvia 
Mazaro, apresentou o 
projeto aos postulan-
tes a uma vaga no PJ. 
“Nesta primeira etapa, 
vamos às escolas para 
tirar dúvidas e darmos 
informações aos alunos 
e professores sobre o 
Parlamento Jovem. Fa-
zemos também oficial-
mente o convite para 
a instituição participar 
do projeto, que é aparti-
dário e tem como prin-
cipal objetivo levar co-

nhecimento aos alunos 
sobre o que é o Poder 
Legislativo”, observou 
Silvia.

Como funciona? - A 
Escola do Legislativo 
organiza anualmente o 
Parlamento Jovem para 
alunos do 1º ano do 
Ensino Médio. O pon-
tapé inicial é dado com 
as visitas nas escolas 
para esclarecimentos e 
informações quanto ao 
funcionamento do pro-
jeto. Todas as escolas 
com Ensino Médio do 
município podem parti-
cipar.

Após a visitação, co-
meça a etapa dos es-
tabelecimentos de 
ensino, quando os pro-
fessores devem traba-
lhar um tema livre com 
os alunos para a elabo-
ração de um texto, que 
será transformado em 
uma proposta de proje-
to de lei ou indicação. 
Cada escola deve eleger 
uma das proposições 
apresentadas pelos res-
pectivos alunos e enviá-
-la à Câmara, bem como 
eleger dois alunos que 
vão representar suas 
instituições de ensino.

Com as indicações 
escolares enviadas à 
Casa de Leis, os estu-
dantes eleitos partici-
pam de duas oficinas 

ministradas pela Escola 
do Legislativo, na sede 
da Câmara Municipal; 
visitam o Poder Execu-
tivo Municipal para um 
bate-papo com o prefei-
to; e concluem a partici-
pação com uma viagem 
político-cultural custea-
da pelo Poder Legislati-
vo jaboticabalense. Em 
2019, os jovens parla-
mentares conhecerão a 
Assembleia Legislativa 
do Estado e o Parque do 
Ibirapuera.

Oficinas - Em 2019, 
a primeira oficina será 
no dia 26 de setembro, 
às 13 horas, na Câmara 
Municipal. Os alunos 
conhecerão como fun-
ciona a Casa de Leis, 
seus departamentos, e 
serão instruídos na for-
matação e adequação 
dos projetos que repre-
sentarão suas escolas.

A segunda oficina está 
prevista para o dia 03 
de outubro, quando os 
estudantes vão eleger 
a Mesa Diretora do Par-
lamento Jovem 2019, 
além de escolher, entre 
opções apresentadas 
pela Câmara, o local a 
ser visitado no comple-
xo do Parque Ibirapue-
ra, em São Paulo.

Já no dia 24 de outu-
bro é a vez dos estudan-
tes ocuparem o Plená-

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal re-
aliza sessão solene na 
próxima quinta-feira 

(23/05) para a outor-
ga de três Títulos de 
Cidadão Jaboticaba-
lense. A sessão co-

meça às 20 horas, no 
Plenário da Casa, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câma-

Projeto finaliza com uma viagem político-cultural à capital paulista para visitar a Assembleia 
Legislativa do Estado e o Parque Ibirapuera, prevista para o dia 28 de novembro 

rio para a discussão dos 
projetos apresentados 
por suas escolas na Ses-
são Ordinária do Parla-
mento Jovem 2019.

Por fim, os alunos 
farão uma viagem cul-
tural à capital paulista 
para visitar a Assem-
bleia Legislativa do Es-
tado e o Parque Ibira-
puera. A excursão está 
programada para o dia 
28 de novembro. Infor-
mações pelo telefone 
(16) 3209-9477.

Anote na agenda:
01 a 31/05/2019 - Vi-

sita de apresentação do 
PJ nas escolas;

10/09/2010 - Pra-
zo final para envio dos 
projetos pelos estabe-
lecimentos de ensino 
para a Escola do Legis-
lativo/Câmara Munici-
pal de Jaboticabal;

26/09/2018 | 13h - 
Primeira Oficina com os 
alunos representantes 
dos estabelecimentos 
de ensino - Funciona-
mento da Câmara, for-
matação e adequação 
de projetos;

03/10/2018 | 13h - 
Segunda Oficina - Orga-
nização e apresentação 
de uma sessão ordiná-
ria do próprio Parla-

mento Jovem;
24/10/2018 | 19h - 

Sessão Ordinária do 
Parlamento Jovem;

A ser definido - Reu-
nião com o Prefeito José 
Carlos Hori;

28/11/2018 - Viagem 
a São Paulo - Assembleia 
Legislativa e Ibirapuera 
(ainda a ser definido);

*Obs.: As datas pro-
gramadas podem sofrer 
alterações caso sejam 
necessários ajustes, 
conforme a Escola do 
Legislativo.

ra (www.jaboticabal.
sp.leg.br).

O comerciante apo-
sentado Sebastião Fi-
delis Martins, nascido 
no município vizinho, 
Taiaçu (SP), receberá a 
outorga pelo vereador 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro, em cumpri-
mento ao Decreto Le-
gislativo nº 706/2018. 
Sebastião trabalhou, 
ao longo da vida, em 
diversas áreas: na 
roça, na metalurgia, 
em restaurante, ven-
deu pipoca, até se tor-
nar comerciante em 
terras jaboticabalen-
ses no início da déca-
da de 80. Desde então, 
reside em Jaboticabal 
com sua família. 

O Chefe de Instru-
ção do Tiro de Guerra 

(TG 02-018), de Jabo-
ticabal, 1º Sargento 
Nalon Oliveira, tam-
bém receberá o Título 
de Cidadão Jabotica-
balense, como prevê o 
Decreto Legislativo nº 
709/2018, de autoria 
do vereador Luís Car-
los Fernandes. Nasci-
do em Maetinga (BA), 
o sargento fez carrei-
ra no Exército Brasi-
leiro, participando de 
diversas campanhas 
militares, como no 2º 
Contingente de Força 
de Paz para Estabiliza-
ção do Haiti, em 2004; 
no contingente emer-
gencial pós-terremoto 
em 2010, igualmente 
no Haiti; entre outros. 
Em 2016 foi nomeado 
Chefe de Instrução do 
TG 02-018, em Jaboti-
cabal, onde permane-
ce até hoje.

Também se torna-
rá jaboticabalense o 
médico veterinário 
Dr. Mario Antônio da 
Silva Marques, que re-
ceberá a outorga con-
forme o Decreto Le-
gislativo nº 681/2017, 
de autoria do verea-
dor Ednei Valêncio. 
Nascido em Campo 
Grande (MS), Dr. Ma-
rio mudou-se para 
Jaboticabal no início 
da década de 70 para 
cursar Medicina Vete-
rinária na Faculdade 
de Ciências Agrárias 
e Veterinárias (FCAV) 
da Unesp Jaboticabal, 
onde se graduou. Em 
1999 fundou na Athe-
nas Paulista uma cli-
nica veterinária, e se-
gue até os dias atuais 
se dedicando à causa 
animal.
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VICE PREFEITO VITÓRIO DE SIMONI NA TENTATIVA DE COLABORAR 
COM NOSSA UNESP DE JABOTICABAL, MARCA AUDIÊNCIA COM DIRETOR 

PEDRO ALVES  E O DEPUTADO ESTADUAL LÉO OLIVEIRA
A Unesp, Câmpus de 

Jaboticabal, é referência 
nacional na formação 
acadêmica nas áreas de 
Ciências Agrárias e Vete-
rinária. Com o objetivo 
de debater temas im-
portantes, o diretor da 
universidade, Pedro Luis 
Alves, se reuniu com o 
deputado Léo Oliveira, 
no Escritório Regional 
em Ribeirão Preto. 

A audiência foi solici-
tada ao deputado pelo 
vice-prefeito da cidade, 
Vitório de Simoni. Um 
dos temas discutidos foi 
a CPI das Universidades 
Públicas, instaurada na 
Assembleia Legislativa 
neste ano. “Não somos 
contra a CPI, mas co-
bramos que seja feita 
uma investigação séria. 
Assim vão concluir que 

o trabalho realizado na 
Unesp de Jaboticabal é 
eficaz, voltado para ofe-
recer uma formação aca-
dêmica de qualidade aos 
alunos”, explicou o dire-
tor Pedro Alves. 

Para oferecer ainda 
mais estrutura na uni-
versidade, há o projeto 
da reforma da fábrica 
de rações do Câmpus. 
“É necessário firmar um 
convênio com o governo 
do estado no valor de R$ 
500 mil. Vou marcar uma 
audiência entre o dire-
tor da faculdade e a se-
cretária estadual de De-
senvolvimento Regional 
para buscar esse recur-
so”, relatou Léo Oliveira, 
que concluiu ter com-
promisso com a melho-
ria da educação pública 
no Estado de São Paulo.


