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Vitório conquista 10 câmeras 
de segurança em parceria com 

a inciativa privada

Hori acompanha recapeamento em frente ao DER
A Prefeitura de 

Jaboticabal iniciou 
a recuperação as-
fáltica da Rua Ar-
mando Sales de Oli-
veira, entre as ruas 
General Glicério e 
7 de Setembro, em 
frente ao DER - De-
partamento de Es-
tradas de Rodagem. 
O prefeito José Car-
los Hori acompa-
nhou a equipe na 
manhã de quinta-
-feira (13). A verba 
foi disponibilizada 
pelo deputado fe-
deral Baleia Rossi.

O vice-prefeito de Jaboticabal, Vitório De Simoni, i rmou parceira com a empresa Protezione Franchi-
sing, especializada em segurança eletrônica. O projeto prevê mais que duplicar a quantidade de equi-
pamentos nas ruas – passará de sete para 14 – e seguirá o modelo já adotado pela cidade de São Paulo. 
Vitório e o prefeito José Carlos Hori vão entregar os materiais para o monitoramento da Polícia Militar.

Campanha do Agasalho 
2019: coni ra os pontos 

de arrecadação

O Fundo Social de Solidariedade (FSS), de Ja-
boticabal, continua empenhado e conta com a 
ajuda da população para somar esforços em 
mais uma Campanha do Agasalho. Para doar, 
basta o munícipe se dirigir a um dos vários 
pontos de coleta.

Projeto para recapeamento de 
Lusitânia entra em fase i nal

Não é só Jaboticabal que terá a malha viária modernizada, os distritos terão “novas” ruas e 
avenidas. Os especialistas da Prefeitura de Jaboticabal estiveram no distrito de Lusitânia para 
planejamento, medição das vias e análise de tráfego, no dia 11. 

Vacinação contra a gripe em 
crianças e idosos segue abaixo 

da meta em Jaboticabal

A última atualização da Secretaria Municipal 
de Saúde sobre o andamento da Campanha de 
Vacinação contra a Inl uenza mostra que boa par-
te das crianças e idosos residentes no município 
continua sem comparecer aos Ciafs para receber 
a imunização. 

Câmara de Jaboticabal aprecia oito itens 
na próxima segunda-feira (17/06)
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EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO 
 
 
               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito 
na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro,  FAZ SABER a todos  os seus associados, que 
fará realizar no dia 24 de Junho de 2.019, na sede da Entidade Sindical, às 16:00 horas em 
primeira convocação, e às 17:00 horas em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, para tratar da seguinte:   
 

PAUTA   DO   DIA 
 

APRECIAÇÃO DO BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E 
PATRIMONIAL DA ENTIDADE SINDICAL DO ANO DE 2.018. 
 
               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente  EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Imprensa local e afixado em todos os locais de 
trabalho dos Servidores Públicos Municipais e demais locais de costumes. 
 

Registre-se e Cumpra-se. 
 

Jaboticabal, 12 de Junho de 2.019. 
 
  SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL 

 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 
O Presidente do Sindicato Rural de Jaboticabal, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, 
quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 19 de junho de 2019, 
em nossa sede social à Rua Castro Alves, n° 911, nesta cidade, às 
17:00 horas, em primeira convocação com o número de associados 
estabelecidos pelo Estatuto Social e, não havendo número suficiente 
para instalação da Assembleia, será realizada às 18:00 horas em 
segunda convocação com o número de associados determinado pelo 
Estatuto Social, dando plenos poderes à Diretoria deste Sindicato para 
discutirem a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação da 
Ata da Assembleia anterior; b) Leitura, discussão e votação do Balanço 
e Relatório da Diretoria, referente ao ano de 2018, com o parecer do 
Conselho Fiscal.  

 
Jaboticabal/SP, 10 de junho de 2019. 

 
Sindicato Rural de Jaboticabal 

Ismael Perina Junior 
Presidente 

              
JABUKA ATLÉTICO CLUBE - CNPJ Nº 49.162.993/0001-97

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados, nos termos do Artigo 30, item 1º dos Estatutos So-

ciais, todos os sócios proprietários, patronos e patrimoniais do Jabuka 
Atlético Clube em pleno gozo de seus direitos, para Assembléia Geral 
Extraordinária, que se realizará no dia 07 de Julho de 2019, domingo, em 
primeira convocação com início às 09:00 horas e término às 17:00 horas.

Na falta de número legal, a Assembléia Geral funcionará em segunda 
convocação, 1 (uma) hora após, com qualquer número de associados pro-
prietários, de acordo com o Artigo 32º parágrafo 2º. para eleger a Dire-
toria Executiva, a Comissão Fiscal e o Conselho Deliberativo, com seus 
membros titulares e seus suplentes, para o biênio 2019/2020.

Jaboticabal, 12 de Junho de 2019.
a.) - A DIRETORIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A LIONEL MORETTI GERBASI
(Prenotação 164.975 de 15/03/2019)

 
                        ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Do-

cumentos 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 LIONEL MORETTI GERBASI, RG nº 7.493.361-SSP/SP, CPF nº 

039.503.638/07, brasileiro , separado judicialmente, comerciante, que nos termos do artigo 26 da Lei 
nº 9.514/97 e a requerimento do Banco Santander (Brasil) S/A (atual denominação do Banco Santan-
der S/A), credor fi duciário do contrato de fi nanciamento imobiliário nº 07002323000026-0, garantido 
pela alienação fi duciária, registrada sob nº 19 na matrícula nº 5.422, que grava o imóvel situado nesta 
cidade, na Alameda Churchil Reynolds Loke, número 161, Jardim Nova Aparecida, vem lhe notifi car 
para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao pagamento da par-
cela número 127 com vencimento no dia 16/01/2019, bem como as parcelas subsequentes, apurado 
pelo credor até o dia 12/03/2019, no valor total de R$1.683,94 (mil, seiscentos e oitenta e três reais 
e noventa e quatro 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 ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefo-
ne (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$284,25 (duzentos e oitenta e 
quatro reais e vinte e cinco centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

          Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado 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, perde V.Sª. a propriedade 
do imóvel em favor da Banco Santander (Brasil) S/A.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 14 de 
junho de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

 
O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

               
 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A SAIONARA DE SOUZA SANTOS
(Prenotação 164.636 de 12/02/2019)

 
                        ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Do-

cumentos 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 SAIONARA DE SOUZA SANTOS, RG nº 23.718.291-9-SSP/SP, CPF 

nº 141.008.078/13, brasileira, divorciada, empregada doméstica, que nos termos do artigo 26 da Lei 
nº 9.514/97 e a requerimento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo - CDHU, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imobiliário nº 2365518, garantido 
pela alienação fi duciária, registrada sob nº 02 na matrícula nº 43.418, que grava o imóvel indicado 
como apartamento número 31, do Condomínio do lote 03, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, 
“Bloco D”, situado nesta cidade, na Avenida Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, número 100, 
bairro Alto, vem lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias rela-
tivas ao pagamento das parcelas vencidas de abril de 2013 a janeiro de 2019, apurado pela credora até 
o dia 11/02/2019, no valor total de R$13.869,15 (treze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quinze 
centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do 
efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADA a comparecer 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 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$204,66 (duzentos e quatro reais 
e sessenta e seis centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

          Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cada de que o não cumprimento da obrigação no prazo 
estipulado garante à credora fi duciária 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, perde V.Sª. a propriedade do 
imóvel em favor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
- CDHU.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 14 de 
junho de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

 
O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

               
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRA-JUDICIAL ONLINE: A COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE JABOTICABAL – 
COOPERMED DE JABOTICABAL, inscrita no CNPJ/MF n° 02.159.014/0001-88, Avenida Carlos Berchieri nº 791, Nova Jaboticabal, Jaboticabal/SP, aqui por diante 
denominado simplesmente COMITENTE, leva ao conhecimento dos interessados que, por intermédio dos LEILOEIROS OFICIAIS Marilaine Borges de Paula Matrícula 
601 e Anderson Lopes de Paula Matrícula 1083 e da organização da Confiança Leilões Ltda., todos com endereço a Av. Braz Olaia Acosta, 727 5º andar, Jd. Califórnia, fará 
realizar LEILÃO PÚBLICO EXTRA-JUDICIAL eletrônico, para alienação de(os) bem(ns) imóvel(is), sob a condição “ad corpus”, ou seja,  no estado de ocupação e 
conservação em que se encontram, regendo-se o presente leilão pelas disposições legais vigentes, em especial a Lei 9.514/97 de 20/11/97 e condições estabelecida 
neste Edital e eventuais anexos. 1 - BEM IMÓVEL 1.1: IMÓVEL MATRÍCULA Nº 3.175 CRI JABOTICABAL/SP: Prédio residencial de alvenaria de tijolos, com área 
construída de 120,57 metros quadrados, situado a Avenida Rogerio Rigonato, nº 111, no bairro Jardim Santa Rosa, nesta cidade, município, distrito e comarca 
de Jaboticabal-SP, e seu respectivo terreno, medindo 10,00 metros de frente e igual medida na linha dos fundos, por 30,00 metros da frente aos fundos em ambos os 
lados, encerrando a área de 300,00 metros quadrados, e se confrontando pela frente com a citada via pública, pelo lado direito de quem a Avenida olha para o terreno com 
os lotes NRS. 1,2, e 3; pelo lado esquerdo com o lote NR. 5, e pelos fundos com os próprios vendedores; todos da mesma quadra 4. Cadastrado na Prefeitura Municipal 
Local sob NR 01.03.0199.00004-02. Obs.: Conforme Averbação 04/3.175 datado do dia 15.08.96. Imóvel é Foreiro. A garantia fiduciária contratada abrange o referido 
imóvel, e todas as acessões, melhoramentos, construções e instalações que lhe forem acrescidos. 2 - DATAS DA REALIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DOS LEILÕES: 
Os bens ficarão disponíveis para lances a partir do dia 10 de Junho do ano de 2019, até o dia 19 de Junho de 2019 às 14h30. Não havendo licitante que ofereça preço maior 
ou igual ao lance mínimo estabelecido, imediatamente será iniciado o prazo para ofertas do segundo leilão, o qual se encerrará no dia 04 de Julho de 2019 às 14h30. 3 - 
DOS PREÇOS MÍNIMOS E LANCES: O valor do lance mínimo para venda dos bens será divulgado no dia que se iniciará o primeiro leilão. Não havendo licitante por preço 
maior ou igual do primeiro leilão, será divulgado o valor lance mínimo do segundo leilão em seu horário de início. Os lances deverão ser ofertados via "internet on line", 
pelos licitantes que se cadastrarem no "portal" do leiloeiro, www.e-confianca.com.br, e encaminharem os documentos exigidos em seus exatos termos, até 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência do horário de encerramento previsto no item 2 do presente edital. Será considerado lance vencedor aquele que resultar no maior valor acima 
do preço mínimo estipulado divulgado e apresentado no portal de lances. 4 - DOS PAGAMENTOS E FORMAS DE PAGAMENTO: O licitante deverá concorrer dos lances 
cientes que os pagamentos serão A VISTA. O arrematante pagará no mesmo dia o valor do lance vencedor seguido da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o 
valor de venda. O valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado e será pago à vista. Não ocorrerá devolução de comissão do leiloeiro, em caso de 
desistência do arrematante. 5 - DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE: A iniciativa necessária à lavratura da escritura e todas as despesas, recolhimento do 
laudêmio incidente sobre a venda, quando houver, inclusive a obtenção de guias, declarações e documentos exigíveis, com o conseqüente pagamento, às suas 
expensas, de taxas, impostos, emolumentos, registros, etc. 6 - DAS CONDIÇÕES E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS: Não reconhecerá o COMITENTE 
quaisquer reclamações de terceiros com quem venham os arrematantes a transacionar os imóveis objetos do leilão. 7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: A participação no 
presente leilão público implica, no momento em que o lance for considerado vencedor, na concordância e aceitação de todos os termos e condições deste "Edital de Leilão 
Público", bem como submissão às demais obrigações legais decorrentes. Os arrematantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados. No caso de o arrematante desistir da arrematação ou não efetuar os pagamentos devidos, serão convocados para exercer o direito os demais 
lançadores, sucessivamente, na ordem decrescente e pelos seus respectivos lances, os quais serão consignados no auto de arrematação. O COMITENTE prestará aos 
interessados os esclarecimentos adicionais necessários ao perfeito entendimento das condições de venda, por meio do LEILOEIRO e/ou demais REPRESENTANTES. 
Outras informações sobre o leilão também podem ser obtidas no escritório da Organização Confiança, Av. Braz Olaia Acosta, 727 5ºandar Jd. Califórnia Ribeirão Preto SP. 
Pelo presente EDITAL ficam INTIMADOS, os eventuais credores, senhorios diretos, usufrutuários, ou mesmo credores com garantia real ou c/ penhora anteriormente 
averbada, que não sejam de qualquer modo parte na referida Alienação Fiduciária, responsáveis tributários e coproprietários dos bens imóveis dados em garantia, das 
datas e horários dos leilões; assim como os devedores e a garantidora e fiduciante de bens, caso não seja possível a intimação pessoal. Jaboticabal, 06 de junho de 2019.
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ESPORTE
DEL desenvolve projeto de futebol 
feminino no campo do Cruzeirão

As meninas da sele-
ção brasileira começa-
ram fazendo bonito na 
Copa do Mundo de Fute-
bol, mas em Jaboticabal 
um projeto do Departa-
mento de Esporte e La-
zer (DEL) também tem 
reunido um grupo de 
mulheres amantes do 
futebol e ajudado a pro-
mover o esporte.

Os treinos aconte-
cem aos sábados das 
8h às 10h30, no Cam-
po do Cruzeirão. “É 
uma forma de difundir 
o esporte e descobrir 
novos talentos. Além 
disso, temos como 
objetivo disputar os 
Jogos Regionais na 

modalidade”, disse o 
diretor do DEL, Fábio 
Bortolossi.

Para participar do 
projeto, basta ir ao 

Jaboticabal vence o Dia do Desaio 2019
Mais uma vez, Ja-

boticabal deu show e 
faturou o Dia do De-
saio. A cidade conse-
guiu mobilizar mais 
pessoas que utiliza-
ram pelo menos 15 
minutos do dia dia 
29 de maio para a 
prática de exercícios 
físicos.

“Tivemos como 
adversário a cidade 
de Piedade (SP), mas 
nossa mobilização 
foi muito boa. Mais 
do que o resultado, 
é importante que 
todos se conscienti-
zem sobre a impor-
tância de deixar o 
sedentarismo e pra-
ticar alguma ativi-
dade física”, disse o 
presidente da FAE, 
Fábio Bortolossi.

Para saber mais, o 
telefone do Ginásio 
Municipal de Espor-
tes é (16) 3202-0587.

campo nos dias de 
treino. “É uma iniciati-
va que não tem custos, 
basta procurar o profes-
sor responsável no local 

e já começar a praticar”, 
inaliza Bortolossi.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
0587.

 
 

Seleciona para Empresa de Jaboticabal 
 

Assistente Administrativo 
RH/DP 

Processo Seletivo 04/2019 
 

Regime de Contratação C.L.T. 
 

Requisitos: 
Exigível curso superior em andamento 

 
 

Horário de Trabalho: 
Segunda à Sexta-feira 

07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30 
 

Salário: R$ 2.232,00 
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: 

Atuação recente em RH e DP, Sistema Folha, eSocial, Reforma Trabalhista 
Desejável: Conhecimentos no Sistema Administração de Pessoal (Rubi) 

 
 

Atividades: 
Folha de Pagamento, Ponto, Férias, Admissão, Rescisão, eSocial, 

Cadastro, Certidões, Contratos, Treinamentos, Segurança e Saúde, entre outras atribuições do 
departamento. 

 
 

Competências Comportamentais: 
Inteligência Intrapessoal, Relacionamento Interpessoal, Organização, Responsabilidade, Discrição e 

Empatia. 
 

Interessados encaminhar currículo completo com foto tamanho 3x4 recente até 
07/07/2019 para: 

 
contato@nucleoprofissional.com.br 

 

Assunto: Assistente Adm. RH / DP Proc. 04/2019 
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Combate ao descarte irregular de lixo pode gerar 
economia de até R$ 70 mil ao ano

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio de um 
iscal da Secretaria de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente 
(SAAMA), tem multado 
empresas e munícipes 
que não agem da for-
ma correta e acabam 
descartando entulhos 
clandestinamente. Um 
levantamento feito 
pelo setor constatou 
uma economia de R$ 
16.632,00 aos cofres 
públicos nos três pri-
meiros meses de isca-
lização intensa.

Se mantiver a média, 

o valor poderá chegar a 
quase R$ 70 mil no ano. 
“O cálculo é baseado na 
quantidade de horas/
máquina (R$ 231) que 
é necessária para lim-
par esses pontos. An-
tes de ‘fechar o cerco’, 
a média era de quatro 
limpezas por mês, to-
talizando 32 horas. 
Com a iscalização, a 
necessidade do serviço 
caiu para apenas um”, 
explica o secretário da 
SAAMA, Aldo Bellodi 
Neto.

Ele ainda faz um ape-
lo para que a população 

Obras segue realizando manutenções na cidade e inicia 
montagem da Festa do Quitute

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, con-
tinua a operação tapa-
-buraco e o roçamento 
de áreas verdes. A no-
vidade desta semana 
ica por conta de re-
paros na Estação de 
Eventos Cora Coralina 
e o início da monta-
gem das estruturas.

O bairro Nova Jabo-
ticabal recebe a equipe 
de capinação de guias 
e sarjetas, enquanto o 
roçamento de praças 
e avenidas é realiza-
do na Cohab 1, Santo 
Antônio, Jardim San-
ta Rosa e Parque 1º 
de Maio. A equipe de 
poda de árvores visita 
os bairros Aparecida, 
Cohab 1, Cohab 3 e 

Nova Jaboticabal.
Conira algumas vias 

beneiciadas pela ope-
ração tapa-buraco:

Av. 15 de Novembro
Rua José Bonifácio
Rua Ricardo Lúcio da 

Gama
Rua Coronel Sodré
Rua Vicente Quirino
Av. João Pinto Ferreira
Rua Júlio dos Santos
Rua Francisco Tra-

vaini
Rua Ariovaldo Esbai-

le
Av. Cap. João Dias de 

Miranda
Rua João Kamla
Rua Tereza Cristina 

Jesus Julião
Av. Sete de setembro
Rua Monteiro Lobato
Av. Benjamin Cons-

tant
Av. Pintos

Inscritos para Conselho Tutelar participam 
de curso preparatório

Prefeitura inicia projeto 
“Bicho não é lixo” nas escolas municipais

Cerca de 100 pesso-
as que tiveram suas 
inscrições confirma-
das para participar 
do processo de esco-
lha de conselheiros 
tutelares participam 
nesta semana, na Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, de cur-
so preparatório para 
exercer a função. 

Os encontros no-
turnos acontecem até 

Na tarde da sexta-fei-
ra (07), a EMEB Walter 
Barioni sediou o início 
do projeto “Bicho não é 
lixo”, que conscientiza 
crianças e adolescen-
tes sobre cuidados com 
os animais. A iniciativa 

sexta-feira (14), das 
18h às 22h. No sába-
do, o evento ocorre 
das 08h às 12h e das 
13h às 17h. São cin-
co vagas disponíveis 
para um trabalho de 
quatro anos. Todo o 
processo chega ao 
fim em outubro, com 
eleição aberta e par-
ticipação popular. 
Antes, os candidatos 
realizam uma prova 

é do Departamento de 
Proteção Animal, em 
parceria com a Secreta-
ria de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer e Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente. 

e avaliação psicosso-
cial.

Todo o processo é 
conduzido pelo Con-
selho Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente de Ja-
boticabal (COMCRIA-
JA), em parceria com 
a Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social.

Detalhes pelo tele-
fone (16) 3202 8301.

“Nosso objetivo é 
educar os alunos a res-
peito de como tratar os 
animais, procedimentos 
importantes como vaci-
nação, castração e ver-
mifugação. Queremos 
desde cedo transmitir 

denuncie o descarte ir-
regular de lixo. “É isso 
que as pessoas preci-
sam entender, que se 
houver a destinação 
correta e denúncia, a 
prefeitura consegue 
economizar para fazer 
investimentos na ci-
dade. Contamos com 
a ajuda de todos para 
manter a cidade limpa 
e próspera”, comenta 
o secretário da SAAMA, 
Aldo Bellodi Neto.

Para denunciar em 
qualquer dia da sema-
na, o telefone é (16) 
99603-6143.  

esses valores para que 
diminuam os casos de 
abandono e maus tra-
tos na cidade num futu-
ro próximo”, destacou 
a diretora de Proteção 
Animal, Valéria Barbie-
ri.

Por também abordar 
assuntos relacionados 
à lora, o projeto fez 
parte da programação 
da Semana do Meio Am-
biente, realizada de 1 a 
8 de junho. Nas próxi-
mas semanas, o “Bicho 

não é lixo” continua e 
passa a cumprir um cro-
nograma que abrange 
todas as escolas muni-
cipais. 

Para saber mais sobre 
o projeto, o telefone é 
(16) 3203-2487.
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Empretec em Jaboticabal: programa vai desenvolver 
características comportamentais de empreendedores

Desenvolvido em cer-
ca de 40 países, o Em-
pretec desembarca em 
Jaboticabal na próxima 
terça-feira (18) para se-
lecionar pessoas com 

Evento está com inscrições abertas pelo telefone (16) 3202-0315
vocação empreende-
dora para participar 
de um treinamento de 
60 horas de duração. O 
objetivo é desenvolver 
características com-
portamentais e identi-
i car novas oportuni-
dades de negócios. O 
evento ocorre a partir 
das 19h, na ACIAJA, e 
as inscrições devem 
ser feitas pelo telefone 
(16) 3202-0315.

“Na região, só Jaboti-
cabal e Ribeirão Preto 
terão o privilégio de 
receber o Empretec. A 

Saúde pede que população não dê trégua 
para o mosquito da dengue

Muito preocupada 
com os recentes nú-
meros divulgados na 
região, a Secretaria 

Municipal de Saúde 
alerta para que a po-
pulação jaboticaba-
lense não descuide e 

continue combatendo 
o Aedes aegypti. Cau-
sador também da zica, 
chikungunya e febre 

Prefeitura ganha Prêmio CIEE Melhores 
Programas de Estágio

A Prefeitura de Ja-
boticabal é destaque 
no Brasil entre os 
órgãos públicos que 
promovem as me-
lhores práticas de 
estágio. As informa-
ções e notas foram 
indicadas pelos pró-
prios estagiários e 
analisadas pelo CIEE 
- Centro de Integra-
ção Empresa-Escola.

O prêmio promo-
ve a troca de expe-
riências positivas e 
inovadoras sobre a 
gestão de programas 
de estágio. “Sempre 

valorizei muito o es-
tagiário na formação 
das equipes. A juven-
tude precisa dessa 
oportunidade e ser 
acolhida pelo merca-
do de trabalho, seja 
no ensino médio ou 
superior. A troca de 
experiência com os 
especialistas é muito 
enriquecedora para 
ambos e faço ques-
tão de oferecer va-
gas e um ambiente 
de trabalho desai a-
dor”, diz o prefeito 
José Carlos Hori.

O Prêmio é o resul-

tado de uma pesqui-
sa que tem por obje-
tivo estabelecer um 
ranking dividido em 
três grupos que ofe-
recem as melhores 
condições de reali-
zação de estágio de 
estudantes, confor-
me a opinião dos es-
tagiários. A primeira 
categoria é constituí-
da por dezesseis or-
ganizações Privadas 
e de Economia Mista, 
a segunda por duas 
Entidades do Tercei-
ro Setor, e a terceira 
por oito Organiza-
ções Públicas. 

iniciativa é uma meto-
dologia da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) e gera resulta-
dos bastante ei cazes. 
Não sei se teremos ou-
tra oportunidade como 
essa na cidade, mas 
posso garantir que há 
uma transformação na 
mentalidade das pes-
soas que participam 
do programa. É imper-
dível”, ai rma a direto-
ra da Central do Em-
preendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Ela explica que o 

primeiro passo para 
participar é garantir 
uma vaga no evento de 
terça-feira. “Assistir à 
apresentação é funda-
mental para entender 
como o Empretec fun-
ciona e tirar dúvidas. 
Em seguida, o partici-
pante responde a um 
questionário e passa 
por entrevista com 
uma psicóloga. Dessa 
forma, será traçado o 
peri l dessas pessoas 
e uma seleção esco-
lherá os participantes 
do treinamento, que 

acontece em agosto”, 
explica.

São 60 horas de ca-
pacitação em seis dias 
de imersão em que o 
participante é desai a-
do em atividades prá-
ticas, cientii camente 
fundamentadas que 
apontam como um 
empreendedor de su-
cesso age, tendo como 
base 10 característi-
cas comportamentais: 
busca de oportunidade 
e iniciativa, persistên-
cia, correr riscos cal-
culados, exigência de 

qualidade e ei ciência, 
compromet imento , 
busca de informações, 
estabelecimento de 
metas, planejamento 
e monitoramento sis-
temáticos, persuasão e 
rede de contatos, inde-
pendência e autocon-
i ança.

O Empretec em Jabo-
ticabal é uma parceria 
entre Prefeitura Mu-
nicipal, Sebrae-Aqui e 
Associação Comercial, 
Industrial e Agrone-
gócio de Jaboticabal 
(ACIAJA).

amarela, o mosquito 
gosta de água parada 
para se multiplicar.

“Temos que insistir, 
cobrar uns aos outros 
para que não cai no 
esquecimento. O mos-
quito pode ser peque-
no, mas faz um estra-
go enorme. Por isso, 
é importante que es-
tejamos vigilantes 
em nossas casas, ve-
rii cando se não há 
água parada e possí-
veis criadouros”, fala 

o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

Atualmente em cir-
culação, a dengue tipo 
2 é mais agressiva e 
pode deixar o pacien-
te mais debilitado. A 
orientação é que caso 
haja sintomas, a uni-
dade de saúde mais 
próxima deve ser pro-
curada. Os principais 
sintomas da doença 
são: febre, dor de ca-
beça, dores pelo cor-
po, náuseas e man-

chas vermelhas.
Cuidados – A popu-

lação precisa verii car 
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. 
Vasos, bebedouros de 
animais e bandejas de 
ar-condicionado tam-
bém devem ser verii -
cados constantemente.

Hospital e Maternidade Santa Isabel promove 
campanha de doação de sangue no dia 29 de junho

No próximo dia 29 
de junho, o Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel (HMSI) promo-
ve campanha de doa-
ção de sangue, trans-
portando, de forma 
gratuita, voluntários 
interessados em doar 
até o Hemocentro de 
Ribeirão Preto. O ôni-
bus de 40 lugares, ce-
dido pela Prefeitura 
de Jaboticabal, sairá 
do HMSI às 7 horas da 
manhã.

Responsável pelo 
abastecimento dos 
serviços de saúde de 
Jaboticabal e de cerca 
de 150 estabelecimen-
tos de toda a região, o 
estoque de sangue do 
Hemocentro tende a 
ficar mais baixo nes-
sa época do ano. Por 
isso, é muito impor-

tante doar.
As pessoas que se 

dispuserem a fazer 
a doação devem en-
trar em contato com 
o HMSI pelo telefone 
3209-2333, ramal 220, 
para fazer seu cadas-
tro e receber informa-
ções importantes para 
saber se atendem a 
todos os requisitos 
para, de fato, partici-
par da doação.

“Esperamos contar 
com grande partici-
pação da população 
nesta campanha de 
doação de sangue. O 
procedimento é sim-
ples e pode salvar 
muitas vidas, inclusi-
ve aqui em Jabotica-
bal, que recebe san-
gue do Hemocentro 
de Ribeirão Preto”, 
afirma o coordenador 

do HMSI, Dr. Jeyner 
Valério Júnior.

 
Quem pode doar
A triagem clínica 

define quem pode 
doar sangue. Não de-
vem doar sangue to-
das aquelas pessoas 
que possam apresen-
tar alguma consequ-
ência da doação para 
sua saúde, por exem-
plo: pessoas anêmi-
cas, com doenças 
cardíacas, com peso 
inferior a 50 Kg, mu-
lheres grávidas ou 
lactantes. Também 
estão impedidas de 
doar sangue todas as 
pessoas cujo sangue 
possa provocar algu-
ma consequência no 
receptor, como pes-
soas expostas a risco 
acrescido de terem 

doenças passíveis de 
transmissão sanguí-
nea como Hepatites, 
AIDS, Sífilis (que pos-
suam parceiros múl-
tiplos e usuários de 
drogas injetáveis), 
pessoas em uso de 
medicamentos que 
possam provocar 
consequências em fe-
tos de mulheres grá-
vidas como Isotreti-
noína (medicamento 
para acne), Etretinate 
e Acicretina (medica-
mento para Psoríase) 
e Finasterida (medi-
camento para doença 
de próstata ou para 
calvície), assim como 
qualquer pessoa que 
não esteja em perfei-
tas condições de saú-
de.

Para mais informa-
ções, acesse o link 

abaixo e confira, di-
retamente no site do 
Hemocentro, quem 
pode doar.

http://www.hemo-
centro.fmrp.usp.br/
canal-do-doador/du-
vidas-e-perguntas/
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Jaboticabal teve oi cina de ilusão de 
ótica na quinta-feira (13)

Crianças de 07 a 12 
anos tiveram um dia 
muito divertido e de 
aprendizagem no Museu 
Histórico, com a con-
fecção de aparelhos de 
ilusão de óptica. Os alu-
nos  trabalharam câmara 
escura (primeira câmera 
fotográi ca), óculos 3D, 
pirâmide de visualização 
da holograi a, testando 
em aplicativos nos seus 
celulares. Inscrições 
pelo telefone (16) 3202-

8323 ou (16) 3203-1126.
Além desses aparelhos 

os participantes tive-
ram a possibilidade de 
experimentar outras ex-
periências de ilusão de 
óptica fascinantes com 
fotograi a, dobradura de 
papel e desenho.

Currículum do pro-
i ssional: RALPH FRIE-
DERICKS é cineasta, fo-
tógrafo, arte educador. 
Estudou fotograi a e ro-
teiro em Paris (Conserva-

CULTURA

tório Europeu de Escrita 
Audiovisual de Paris) e 
Propaganda & Criação no 
Mackenzie em São Paulo. 
Realizou alguns curtas-
-metragens que partici-
param de festivais bra-
sileiros e foram exibidos 
na TV Cultura. Foi ganha-
dor do Festival do Minu-
to com o curta “ Pontos 
de Vista”. É sócio-diretor 
audiovisual da Produ-
tora Matiz Filmes onde 
realiza projetos audio-
visuais diversos; vídeos 
documentários, vídeos 
institucionais, i lmagens 
de espetáculos e outros.

Coordena Oi cinas e 
Workshops de Cinema-
-Vídeo, Fotograi a, Ani-
mação, Brinquedos Óp-
ticos desde 2000 para 
diversos lugares: PON-
TOS MIS, SESC, SESCO-

OP, ‘Navegar Amazônia’ 
de Jorge Bodanzky, nas 
Fábricas de Cultura de 
SP e outros. Há 15 anos 
coordena o ‘Grupo de 
Cinema Sustentáveis Ci-
néi los’ que se encontra 
mensalmente para as-
sistir, debater e analisar 
i lmes da cinematograi a 
brasileira e internacional 
em São Paulo. Participou 
da exposição fotográi ca 
‘Olhares sobre Veneza’ 
no CEEA em Paris com 
fotógrafos europeus. 
Realizou a exposição “ 
Paris em Preto e Branco” 
na Embaixada de Paris 
durante o Foto Arte de 
Brasília.

O Museu Histórico Mu-
nicipal ‘Aloisio de Almei-
da’, rua Misael de Cam-
pos, 193. A aula acontece 
das 14h às 18h

Quando Saulo de Tar-
so estava se preparando 
para ir à cidade de Da-
masco prender alguns 
cristãos, estava com tan-
to ódio e respirando ame-
aças de morte contra os 
discípulos de Jesus. Che-
gando perto da cidade, 
um resplendor de luz do 
céu o cercou e ele caiu 
por terra e ouviu uma voz 
que dizia: Saulo, Saulo, 

Pr. Anastácio Martins

A CONVERSÂO DE SAULO

porque Me persegues? Ele 
i cou com muito medo 
sem saber o que fazer e 
disse: Quem és SENHOR? 
Eu Sou Jesus. Saulo i cou 
desesperado sem enten-
der nada. Quando ele se 
levantou, não conseguia 
enxergar, aí o desespero 
tomou conta dele. Mas Je-
sus pediu para ele entrar 
na cidade, porque havia 
alí um homem chama-
do Ananias, este imporia 
as mãos sobre ele, e res-
tauraria a visão, e assim 
aconteceu, ele voltou a 
enxergar e se converteu 
ao verdadeiro Deus. An-
tes ele perseguia, maltra-
tava e humilhava a todos 
os que aceitavam Jesus e 
O seguiam, pensando que 

estava fazendo a vontade 
de Deus, mas agora ele ha-
via encontrado a verdade 
e seus olhos foram aber-
tos. Hoje, quantos que 
não estão vivendo no en-
gano e na mentira, como 
Saulo de Tarso? Muitos! 
Quem não quer conhecer 
a verdade, porque não 
querem ser perseguidos, 
nem perder certos pri-
vilégios que o mundo 
oferece, preferem viver 
uma vida de fracasso e 
derrota, ao invés de an-
dar na verdade e fazer a 
vontade de Deus. Alguns 
chegam até dizer que es-
tão sendo dirigidos pelo 
Espírito Santo, para en-
ganar os outros ou des-
viá-los do caminho do 

SENHOR. Cuidado! Deus 
não é Deus de confusão, 
mas de paz e de amor. 
Deus mudou o Nome de 
Saulo para Paulo. Este se 
tornou um verdadeiro 
instrumento nas Mãos 
de Deus. Você também 
pode, basta abrir o seu 
coração. (ATOS 9:1). Ca-
tedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19:30. Ouça o nos-
so programa: A Verdade 
da Palavra.  107,9 das 
05h30mim ás 06h30mim 
e das 22h00mim ás 
23h00mim Seg. a Sex. 
RECEBA UMA MENSAGEM 
DE FÉ. (016) 991150602. 

NÓS SOMOS ETERNOS FILHOS DE DEUS!

A semente é do amor, 
a árvore é a vida, os 
frutos é das esperan-
ças para fortalecerem o 
ideal de progressos, que 
são dádivas vindas de 
Deus e do amado Jesus.

Os sonhos nascem, 
para serem como faróis 
iluminados no caminho 
das esperanças.

Projetamos pensa-
mentos que são leva-
dos para o bem ou para 
o mal, tudo depende 
de nós, cada um planta 
para colher um dia.

A felicidade nasce 
num dia de trabalho, ár-
duo do bem e da carida-
de.

Passamos, nascendo 
e voltando sempre, en-
carnamos e desencarna-
mos, a vida do espírito 
é eterna, tudo continua.

No universo existe lu-
zes que brilham e que 
permanecem eterna-
mente para iluminarem 
os caminhos que per-
corremos nos tempos, 
em busca de paz, amor 
e felicidade, que nos le-
vam a Deus, pai criador 
de todos nós. São vidas 
sucessivas, onde reen-
carnamos para sobrevi-
vermos em  união com 
os seres que se juntam 
nos lares, na família 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

para que possamos res-
gatar dívidas contraídas  
do passado, em outras 
vidas, com os que estão 
em um relacionamento 
com  acertos de contas 
a longo prazo.

Todas as coisas que 
existem no universo vi-
vem em regime de ai -
nidade  e sintonia. Cada 
um tem a possibilidade 
de reescrever o texto e 
elaborar um conteúdo 
do livro da própria exis-
tência.

As decisões que toma-
mos nos leva a uma qua-
lidade maior de amar e 
ser amado.

Ajudemos a todos a 
levantar sua carga, po-
rém não podemos carre-
gá-los.

As enfermidades se 
originam nas emoções, 
principalmente as nega-
tivas, em busca de um 
equilíbrio de energias 
com transferências  do 
psíquico para o físico, 
produzindo alterações 
que trazem graves con-
sequências materiais e 
espirituais, com modii -
cações na estrutura or-
gânica.

As terapias alternati-
vas, desenvolvem  e se 
mudam no agir e pen-
sar, onde as correntes 
se ini ltram na ação e re-
ação dentro dos princí-
pios básicos de fortale-
cimentos psicológicos,  
para que o organismo 
reaja, e vença as fontes 
de poderes negativos.

A acupuntura  man-
tem uma ligação entre a 
mente, corpo, emoção, 
sensação, pensamento 
e matéria. É uma técni-

ca onde busca eliminar 
os bloqueios, e alcançar 
as energias dando vida 
e amparando as condi-
ções de sobrevivência.

Temos também os me-
ridianos, que são cator-
ze  principais e cinquen-
ta e sete secundários 
para formarem um siste-
ma forte de energias. O 
corpo é um instrumen-
to transitório que serve 
de amparo ao espirito 
para viverem juntos na 
construção de uma nova 
vida, para trabalharem 
juntos, ligados ao pe-
ríspirito, para alcançar 
energias que levam po-
deres para fortalecer a 
aprendizagem, exigindo 
ascensão  contínua den-
tro do valor moral.

O sofrimento se ori-
gina através das condi-
ções internas e externas, 
com duas ordens como 
resultado: cármicos e 
emoções perturbadoras.

Nós fazemos o desti-
no construindo os cami-
nhos para serem abertos 
em direção, ou da porta 
larga ou estreita, de luz, 
ou de trevas, de amor 
ou ódio, de orgulho ou 
humildade, de egoísmo 
ou caridade. Nós somos 
os reais construtores de 
nossas vidas, de nossas 
experiências, dentro do 
livre arbítrio, com impo-
sição do determinismo.

A reparação de uma 
ação errada, tem que ser 
consertada, não importa 
o tempo.

Os sofrimentos huma-
nos de natureza cármi-
ca, podem apresentar-se 
sob dois aspectos, pro-
vação e expiação, com 

objetivos de instruir, 
educar ou reeducar 
numa reciclagem.

Provação é uma ex-
periência,  como pro-
posta para os espíritos 
antes de voltarem  ao 
corpo, tudo preparado, 
com planos e muito tra-
balho, para assumirem 
compromissos quando 
reencarnados. É a volta 
do espírito a um plano 
material em busca de 
crescimento espiritual.

As expiações  podem 
ser atenuadas, porém 
não sanadas. Elas ape-
nas restauram o equi-
líbrio perdido, recon-
duzindo o delituoso  a 
situação que se encon-
trava antes do aconteci-
do.

O amor é sempre o 
conselheiro, sábio em 
qualquer circunstancia, 
orientando com ei cácia 
e produzindo resulta-
dos salutares que pros-
perem ao progresso e à 
felicidade.

A inversão de papéis 
nos leva ao sofrimento, 
em vez do amor, nasce a 
dor, temos que partir do 
amor como força maior 
de reabilitação no dese-
jo de vencer e nunca ser 
vencido.

Tudo na vida é repre-
sentada por conquis-
tas  a curto e a longo 
prazo, onde buscamos 
acreditar na força que 
nos ergue e nos torna 
conhecedores das lições 
do pai que é Deus, seu 
i lho Jesus e o espírito 
que é eterno, que pro-
cura na esperança, ser 
um exemplo de amor e 
esperança.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003171-21.2018.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA 
PAULA CAMARGO QUILIS, Brasileiro, CPF 369.691.388-01, com endereço à AV.JAIME RIBEIRO, 888, BL.2 - APTO 34, 
V.INDUSTRIAL, CEP 14870-810, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Associação de Educação 
e Cultura do Norte Paulista - FAFIBE, alegando em síntese: Que a proponente é credora da importância de R$ 9.273,16 referente a 
Prestação de Serviços Educacionais à citanda com fulcro no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Matrícula 
2015130298 – 2º Semestre de 2015, mensalidades de julho a dezembro, corrigidas e atualizadas monetariamente. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 03 de junho de 2019. K-15e22/06

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 182, DE 10 DE JUNHO DE 2019 – CONCEDE, a pedido da funcionária 

SUELI DE FATIMA GROTTA, lotada no Departamento de Administração, Licença Prê-

mio em gozo.

Nº 183, DE 14 DE JUNHO DE 2019 – RESOLVE decretar Ponto Facultativo 

na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 21 de junho de 2019 (sexta-feira), em 

virtude do feriado do dia 20 de junho (Corpus Christi).

EXTRATOS

TERMO DE ERRATA

Matéria veiculada na página 03 do Jornal “A Gazeta”, edição nº 1.939, no dia 

08 de junho de 2019. ANEXO I - DO PATRIMÔNIO, DA DESCRIÇÃO E DOS BENEFI-
CIÁRIOS, referente aos beneiciários dos patrimônios 1471, 1472, 1660.

Onde se lê: “CORPO DE BOMBEIROS DE JABOTICABAL.”

Leia-se: “PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL.”
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Câmara de Jaboticabal faz sessão solene para a entrega 
de títulos de cidadania e Honra ao Mérito

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal re-
aliza sessão solene na 
próxima quarta-feira 
(19/06) para a entre-
ga de três Títulos de 
Cidadão Jaboticaba-
lense e um diploma 
de Honra ao Mérito. A 
sessão começa às 20 
horas, no Plenário da 
Casa, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 

Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br).

O jogador prois-
sional de futebol apo-
sentado, Benedito de 
Cássia das Neves Fer-
ro, receberá o Título 
de Cidadão Jabotica-
balense conforme o 
Decreto Legislativo nº 
647/2015, de autoria 
do ex-vereador Rober-

to Raymundo (PSC). 
Nascido em Ribeirão 
Preto (SP), Ferro ini-
ciou sua carreira es-
portiva como jogador 
proissional de futebol 
na década de 50, em 
Mococa. Jogou em clu-
bes como Brás Futebol 
Clube e Clube Radium, 
ambos de Mococa; no 
Botafogo Futebol Clu-
be, de Ribeirão Preto; e 

Comissão de Obras analisa projeto de concessão 
do Terminal Rodoviário de Jaboticabal

Com o objetivo de 
saber o porquê e a 
real necessidade de se 
terceirizar o Terminal 
Rodoviário de Jabotica-
bal, proposta pelo Po-
der Executivo, a Comis-
são de Obras, Serviços 
Públicos e Atividades 
Privadas recebeu na 
tarde de segunda-feira 
(11/06) o secretário de 
Planejamento, Paulo 
Polachini, e o secretário 
de Negócios Jurídicos, 
Gustavo Aiello, para 
tratar sobre o Projeto 
de Lei nº 201/2019, 
que concede à inicia-
tiva privada a explora-
ção e administração do 
Terminal Rodoviário. 

De acordo com a ma-
téria, o Executivo ica 
autorizado a outorgar, 
via concessão, precedi-
da de licitação na mo-
dalidade Concorrência 
Pública, os serviços 
públicos municipais de 
administração da rodo-
viária de Jaboticabal. O 
prazo previsto da ex-
ploração remunerada 
é de 15 anos, poden-

do ser prorrogado por 
mais 15 anos.

Durante a reunião, 
os secretários munici-
pais defenderam a con-
cessão baseados em 
números de receitas e 
despesas geradas pela 
rodoviária. Segundo 
Polachini, a receita de 
2018 foi de pouco mais 
de R$ 150 mil, prove-
nientes do acostamen-

to (parada) dos ônibus 
na plataforma de em-
barque e desembarque 
(R$ 88.484,00), e de 
aluguéis dos boxes (R$ 
67.617,00), enquanto 
as despesas somaram 
R$ 691 mil, um déicit 
de cerca de R$ 540 mil 
só no ano passado. 

De janeiro a maio 
deste ano, a prefeitura 
já gastou cerca de R$ 

no Jaboticabal Atlético 
(o Esquadrão de Aço). 
Desde 1967 reside 
com a família em Jabo-
ticabal, onde encerrou 
sua carreira de jogador 
proissional ainda na 
década de 70.

O também ribeirão-
-pretano Luiz Carlos Pi-
rani Rinhel igualmente 
receberá o Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se, em cumprimento 
ao Decreto Legislativo 
nº 718/2019, de auto-
ria do vereador Wilsi-
nho Locutor (PSB). Atu-
almente Rinhel, que 
desenvolve ações gra-
tuitas em diversas áre-
as voltadas à popula-
ção mais necessitada, 
é síndico e adminis-
trador do Condomínio 
Aroeira Cohab II, fun-
ção que exerce há oito 
anos consecutivos.

Do mesmo modo, o 
agrônomo Jairo Augus-
to Campos de Araujo 
se tornará cidadão ja-
boticabalense, seguin-
do o Decreto Legisla-
tivo nº 710/2018, de 

autoria do vereador 
Beto Ariki (PSL). Nas-
cido em Ribeirão Preto 
(SP), Araujo mudou-se 
para Jaboticabal em 
agosto de 1972 para 
cursar Agronomia na 
Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias 
da UNESP Jaboticabal 
(FCAV/UNESP), onde 
se graduou em 1976. 
Desde agosto de 1977 
dedica sua vida pro-
issional como profes-
sor titular da FCAV na 
Athenas Paulista.

Por sua vez, os fami-
liares de Mirthes Ribei-
ro (in memoriam), líder 
religiosa da Umbanda e 
do Candomblé e incen-
tivadora da cultura em 
Jaboticabal, receberão 
o diploma de Honra ao 
Mérito pelo Jubileu de 
Ouro de Consagração 
no Candomblé da Iya-
lorisá Mirthes de Sangô 
Baru, em cumprimen-
tou ao Decreto Legis-
lativo nº 722/2019, de 
autoria do vereador 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro (PPS).

ATO SOLENE - A Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal realiza tam-
bém um Ato Solene, no 
sábado (22/06), para 
a entrega de Diploma 
de Honra ao Mérito 
à Leda Maria Pereira 
dos Santos, conforme 
o Decreto Legislativo 
nº 691/2018, de auto-
ria do vereador Pretto 
Miranda Cabeleireiro 
(PPS). O Ato começa às 
20 horas, no Centro de 
Recreação Edson Mar-
tini (3ª idade).

Leda nasceu em Ja-
boticabal e foi criada 
no bairro do Sorocaba-
no com seus irmãos. 
Seus avós Antônio Pe-
dro Ribeiro e Benedi-
ta Souza Dias Ribeiro 
foram os fundadores 
da Umbanda em Jabo-
ticabal. Com o faleci-
mento de seus avós, 
os trabalhos passaram 
pela sua mãe Mirtes, 
que era Umbandomblé 
do Ilê Iyá Omi Asé Sàn-
gô Baru, e hoje Leda 
dá continuidade, com 
seus ilhos de santo, e 
lidera o Axé.

A solenidade, aberta à toda comunidade, está marcada para às 20 horas, 
com transmissão pela WEBTV da Câmara.

230 mil para manter a 
rodoviária funcionan-
do. Segundo Polachini, 
os gastos estão relacio-
nados ao pagamento 
de funcionários, ener-
gia, água, segurança, 
manutenção e conser-
vação do local. Apesar 
dos gastos, as reclama-
ções são grandes. “O 
pessoal reclama dos 
banheiros, dos pom-
bos, da limpeza, são 

várias reclamações”, 
lembrou o presidente 
da comissão, João Bas-
si (PATRI).

Para os secretários, 
a concessão é a saída. 
“Terceirização não é 
ruim, desde que te-
nha regulamentação, 
e se fazer cumprir”, 
defendeu Polachini. E 
para atrair empresas 
interessadas, segundo 
Aiello, o edital deve 
prever a possibilidade 
de exploração do esta-
cionamento, das taxas 
de embarque/desem-
barque, do aluguel dos 
boxes, da publicidade 
no espaço, do guarda-
-volumes, entre outros. 
Além disso, “no edi-
tal constará uma con-
trapartida, que pode 
variar de 5% a 10%, e 
que retornará para os 
cofres da prefeitura, 
ou seja, deixaremos de 
gastar e ainda teremos 
um retorno inanceiro”, 
explicou o secretário 
de Negócios Jurídicos.

Os vereadores tam-

bém questionaram se o 
ponto de taxi pode so-
frer inluência da con-
cessão. Segundo Aiello, 
não. “O ponto de taxi 
continuará na rodoviá-
ria, e os taxistas conti-
nuarão pagando para a 
prefeitura aos moldes 
de hoje, já que a licen-
ça é dada pela prefeitu-
ra”, pontuou Aiello.

A comissão, presidi-
da pelo vereador João 
Bassi, deve emitir pare-
cer sobre a matéria nos 
próximos dias. A expec-
tativa dos representan-
tes do Poder Executivo 
é de que o projeto suba 
para votação na próxi-
ma sessão ordinária, 
marcada para segunda-
-feira (17/06). Além do 
presidente e do mem-
bro da comissão, João 
Bassi e Samuel Cunha 
(PSDB), respectivamen-
te, também participa-
ram o presidente da 
Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (PPS), e os 
vereadores Carmo Jor-
ge Reino (PSB) e Dona 
Cidinha (PRB).
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A MAIS NOVA DELÍCIA DE JABOTICABAL
O cheirinho de pão quente pairou sobre Jaboticabal na quinta-feira, (12/06/2019). A mais nova 

padaria e conveniência TODA HORA foi inaugurada pelos proprietários Pezão e Érica em grande 
evento, com um show com a cantora de Jaboticabal Luana Costa. Diariamente serão produzidos uma 
variedades de pães, salgados, doces, cafés e muitas gostosuras, sempre com novidades

Venham conhecer a padaria e conveniência Toda Hora na Galeria Novo Espaço. Telefone (16) 3200. 
0260.

TODA LINHA DE 

CALÇADOS 

DESCONTOS 

Imper
díveis

COM

Rua Rui Barbosa,  - Centro - Jaboticabal - SP1044
16 3212-4980
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Vitório conquista 10 câmeras de segurança 
em parceria com a inciativa privada

O vice-prefeito de Ja-
boticabal, Vitório De Si-
moni, i rmou parceira 
com a empresa Prote-

zione Franchising, espe-
cializada em segurança 
eletrônica. O projeto 
prevê mais que duplicar 

a quantidade de equipa-
mentos nas ruas – pas-
sará de sete para 14 – e 
seguirá o modelo já ado-

tado pela cidade de São 
Paulo. Vitório e o prefei-
to José Carlos Hori vão 
entregar os materiais 
para o monitoramento 
da Polícia Militar.

Será utilizada a tecno-
logia City Câmara. “Va-
mos implantar o mesmo 
sistema que já é um su-
cesso na capital, a custo 
zero. Com a interligação 
de todas as câmeras ao 
nosso sistema de inte-
ligência teremos uma 
Jaboticabal muito mais 
segura para detectar e 
prevenir assaltos, furtos 
e demais delitos. Esse é 
o papel do vice-prefeito, 
ser atuante, trazer re-
cursos e projetos para 
melhorar a vida da po-

pulação”, diz.
E as medidas para re-

forçar a segurança pú-
blica de Jaboticabal não 
param por aí. A prefei-
tura já está implantan-
do novos projetos em 
parceria com o Ten. Cel. 
Welligton, de Sertãozi-
nho. “O videomonitora-
mento ganhará um novo 
software, que identii -
rá até carros roubados, 
furtados ou adultera-
dos. Já com a atividade 
delegada teremos mais 
policiais nas ruas e nos 
bairros de Jaboticabal”, 
diz Hori.

Atividade delegada – 
O projeto aumentará a 
quantidade de policiais 
e viaturas nas ruas. Os 

policiais começam a tra-
balhar após a assinatu-
ra do secretário e o go-
verno do Estado de São 
Paulo e a dei nição de 
cronograma. A parceria 
prevê o pagamento de 
horas extras de policiais 
em folga, que vão para 
as ruas com suas viatu-
ras e equipamentos, for-
talecendo a segurança. 

Área rural - Como todo 
o Brasil, há um aumento 
de furtos na área rural e 
exige atenção do poder 
público. Com a parceria 
com a Polícia Militar de 
Sertãozinho haverá um 
georreferenciamento ru-
ral, protegendo as pes-
soas, máquinas e ani-
mais. 

Hori acompanha recapeamento em frente ao DER

A Prefeitura de Ja-
boticabal iniciou a re-
cuperação asfáltica da 
Rua Armando Sales de 
Oliveira, entre as ruas 
General Glicério e 7 de 
Setembro, em frente ao 
DER - Departamento de 
Estradas de Rodagem. 
O prefeito José Car-
los Hori acompanhou 
a equipe na manhã 
de quinta-feira (13). A 
verba foi disponibili-
zada pelo deputado fe-
deral Baleia Rossi.

A obra é mais uma 
ação para a moderni-

Confira as ruas (trechos mais críticos) que serão beneficiadas: 
 
Recurso Local Bairro 

R$ 493 mil  

Deputado  

Baleia Rossi 

Al. Chuchill Reynolds Locke Nova Aparecida 

Al. Joaquim Almeida De Souza Nova Aparecida 

Av. Da Saudade Centro 

Rua Armando Sales De Oliveira Centro 

Rua São João Cohab IV 

Rua São João Ponte Seca 

Rua Juca Quito Ponte Seca 

Rua João Kamla Santa Tereza 

Av. José Batista Ferreira Aparecida 

Av. José Batista Ferreira Aparecida 

Rua José Bonifácio Aparecida 

Rua José Poli Santa Mônica 

Rua Ibrahim Nobre Santa Mônica 

Rua Mário Frizzas Cohab IV 

Rua Eugenio Mattioli Distrito Córrego Rico 

 
zação da malha viária 
da cidade. São mais de 
350 quarteirões. “Ini-
ciamos o planejamen-
to em 2017, já com 
ruas recuperadas. Em 
2018 conquistamos 
mais recursos, os pro-
jetos foram aprovados 
e novas vias foram re-
capeadas. Em 2019 as 
licitações estão termi-
nando e teremos mui-
to asfalto. Jaboticabal 
está se transforman-

do em um canteiro de 
obras”, comemora o 
prefeito, que comple-
ta: “neste etapa con-
tamos com a ajuda do 
deputado Baleia Rossi 
e do vice-prefeito Vi-
torio de Simoni”.

Nesta etapa, as ruas 
Rua João Kamla e José 
Bonifácio e as Aveni-
das José Batista Fer-
reira e José Batista 
Ferreira já foram res-
tauradas. 



10 SÁBADO, 15 DE JUNHO DE 2019

“Projeto Pé de Meia” chega a Jaboticabal para 
ensinar crianças a planejar e poupar dinheiro

Poupar dinheiro não 
é tarefa fácil em tem-
pos de vacas magras, 
mas é indispensável 
quando o assunto é 
equilíbrio financeiro. 
Afinal, quem não se-
gue a cartilha do or-
çar, poupar e investir, 
cedo ou tarde corre 
o risco de passar por 
apertos financeiros. O 
quadro piora quando 
educação financeira 
é uma disciplina que 
passa longe do dia a 
dia.

E para começar des-
de cedo a aprender 
a árdua, porém ne-
cessária, tarefa de se 
planejar e economi-
zar para uma compra 
consciente, alunos do 
5º ano da Escola Mu-
nicipal de Educação 
Básica Coronel Vaz, 
de Jaboticabal, par-
ticiparam, na manhã 
de sexta-feira (14/06), 
da implantação de 
uma atividade para lá 
de importante sobre 
educação financeira: 
o “Projeto Pé de Meia”.

Conduzido por 
membros do Clube de 
Mercado Financeiro, 
programa de extensão 
da Faculdade de Eco-
nomia, Administração 
e Contabilidade de 
Ribeirão Preto (PEA/
RP) da USP, o encon-
tro contou com a par-
ticipação de cerca de 
60 alunos do 5º ano, 
além da presença de 
professores e alguns 
estudantes do oitavo 
ano que serão multi-
plicadores do projeto 
na unidade escolar.

Despertar e motivar 
nos alunos o hábito de 
poupar dinheiro dian-
te do consumismo foi 
o ponto alto do encon-
tro. Com uma didática 
lúdica voltada para 

os pequenos, com-
paração de compras 
à vista e a prazo, de 
dinheiro real e cartão 
de crédito, definição 
de bens supérfluos e 
necessários, ato de 
pechinchar para con-
seguir melhor preço e 
até mesmo a inflação 
estiveram entre os as-
suntos abordados. 

Uma dinâmica de 
cotação de preço, para 
simular a pesquisa e 
compra de produtos 
em dois supermerca-
dos fictícios também 
foi desenvolvida en-
tre as crianças para a 
fixação do aprendiza-
do. “Eles tinham que 
ver qual era o mais 
barato e, no final, ti-
nham que conseguir 
economizar o máximo 
de dinheiro possível. 
Isso para mostrar a 
importância de não 
comprar na primeira 
loja. Tem que espe-
rar e ver qual o lugar 
mais barato, quais as 
opções mais baratas, 
tentar pechinchar, 
tentar negociar para 
conseguir o melhor 
preço. E não gastar 
com tudo o que acha 
que é necessário, por-
que a gente confun-
de muito o que é bem 
necessário e o que é 
um bem supérfluo. É 
uma distinção que é 
bom ter desde novo”, 
apontou a palestrante 
Gabriela Pena Paiva.

Dar preferência 
para produtos simi-
lares mais baratos e 
comprar em locais 
que ofereçam me-
lhores preços estão 
entre as dicas. E pa-
rece que as crianças 
entenderam o reca-
do. O aluno Eduardo 
Florêncio mostra que 
já sabe tirar de letra: 
“a loja perto da minha 

casa, tudo é barato. A 
bolacha é R$ 0,50. É 
tudo barato lá”, disse. 
Para Pedro Pinheiro, 
“o mais importante 
é economizar”, ideia 
compartilhada pelo 
colega Estevão Ferrei-
ra, “eu aprendi como 
é economizar. Eu vou 
guardar sempre no 
meu cofrinho”.

Segundo Gabriela, 
“toda educação finan-
ceira é bem-vinda a 
qualquer época da 
nossa vida. Mas quan-
do a gente tem desde 
criança é mais fácil. 
A criança já começa 
a ter o primeiro con-
tato com o dinheiro, 
e quanto antes fizer 
isso, ela já consegue 
ter mais consciência 
do que está fazendo. 
Eu mesmo, antes de 
entrar no projeto, eu 
não tinha tido edu-
cação financeira. Eu 
ia gastando... Às ve-
zes meu pai falava: 
– Não tenho dinheiro! 
E eu falava: Pai, pas-
sa no cartão! Mas eu 
não tive essa educa-
ção [financeira]. Hoje 
tenho consciência de 
que o dinheiro pode 
ser nosso aliado, mas 
também pode ser 
nosso inimigo. Então 
acho importante des-
de cedo ter esse co-
nhecimento”, defende 
a instrutora do “Pé de 
Meia”.

Para o vereador 
Luís Carlos Fernandes 
(PSC), que em 2017 
apresentou a indica-
ção legislativa (Indi-
cação nº 457/2017) 
para a implantação da 
educação financeira 
nas escolas munici-
pais ao Poder Execu-
tivo, aprender desde 
cedo a cuidar do di-
nheiro pode refletir 
positivamente na fase 

adulta. “A educação 
é a base para toda e 
qualquer sociedade. 
Nós precisamos in-
vestir cada vez mais 
na educação, visando 
melhor qualidade de 
vida, melhor ensino. 
A questão financeira é 
um grande problema 
mundial. Então esse 
projeto, com concei-
to simples, onde os 
graduandos [da USP] 
vão passar aos alunos 
do 5º ano, e também 
do 8º, porque a es-
cola está ampliando 
[o projeto na esco-
la], conceitos simples 
que fale no nível da 
criança, para que ela 
possa acompanhar e 
aprender, preparando 
nossas crianças para 
um futuro econômico 
muito melhor. Agra-
deço ao prefeito Hori, 
ao secretário Leonar-
do e a todos os pro-
fessores envolvidos, 
que foram sensíveis 
a esta necessidade, e 
que estão colocando 
em prática esse pro-
jeto que é tão impor-
tante para o desenvol-
vimento das nossas 
crianças”, pontuou o 
parlamentar.

De acordo com a 
diretora da EMEB Co-
ronel Vaz, Fabiana 
Braccialli, os alunos 
da USP orientaram 
professores e alguns 
alunos do oitavo anos 
servirão de multipli-
cadores do projeto 
dentro da escola. “Foi 
com bastante alegria 
que nós abraçamos 
esse projeto, para que 
esse trabalho tenha 
continuidade para 
que os alunos possam 
perceber a importân-
cia do controle finan-
ceiro em casa. Dessa 
economia que hoje 
em dia é tão impor-
tante para as famílias. 
Agora professores e 
alguns alunos do oi-
tavo ano hoje partici-
pam para que possam 
ser multiplicadores 
desse aprendizado 
junto às crianças dos 
quintos anos ao longo 
do ano. Ao final nós 
vamos chamar as fa-
mílias para conhecer 
um pouco desse tra-
balho”, finalizou a di-
rigente.

Palestras em Jaboti-
cabal devem continu-
ar no próximo semes-
tre. “Nós já estamos 

montando o cronogra-
ma do projeto [Pé de 
Meia] para o próximo 
semestre. Já temos 
para outras cidades, 
e queremos colocar a 
prefeitura de Jaboti-
cabal como um par-
ceiro fixo”, contou Ga-
briela.

O PROJETO – De-
senvolvido pela Fa-
culdade de Economia, 
Administração e Con-
tabilidade de Ribei-
rão Preto (PEA/RP) da 
USP, em parceria com 
o Clube de Mercado 
Financeiro, o “Projeto 
Pé de Meia” tem como 
objetivo fornecer o 
conhecimento básico 
sobre educação finan-
ceira. O foco é capaci-
tar crianças, jovens e 
adultos na autogestão 
financeira, baseando-
-se nos conceitos: or-
çar, poupar e investir.

Em Jaboticabal, o 
projeto é uma parce-
ria da Prefeitura Mu-
nicipal, através da 
secretaria de Educa-
ção, Esporte, Cultura 
e Lazer, com a FEA/RP 
da USP, intermedia-
da pelo vereador Luís 
Carlos Fernandes.

Jaboticabal lança projeto “Pé de Meia” e ensina 
educação inanceira para crianças

As crianças de Jabo-
ticabal se encantaram 
com a forma divertida de 
aprender a poupar e or-
ganizar as contas domés-
ticas. A estreia do “Pé de 
Meia”, projeto desenvol-
vido pela Faculdade de 
Economia, Administra-
ção e Contabilidade de 
Ribeirão Preto (FEA – RP) 
e Clube de Mercado Fi-
nanceiro, teve início na 
sexta-feira (14), na EMEB 
“Coronel Vaz”.

“Os especialistas da 
FEA apresentaram ativi-
dades lúdias, que agra-
daram a turminha do 5º 
ano. O projeto foi apre-
sentado para a Secre-
taria de Educação pelo 
vereador Luis Carlos Fer-

nandes e imediatamente 
aceito pelo prefeito Hori. 
Hoje já é uma realidade 
em Jaboticabal, inicia-
mos com um projeto pi-
loto, com o objetivo de 
ampliar para outras es-
colas”, informa o secre-
tário da pasta, Leonardo 
Yamazaki.

O conteúdo aborda no-
ções básicas de econo-
mia doméstica e desta-
ca a importância do uso 
consciente do dinheiro. 
“A linguagem é bastante 
acessível e representa 
um ponta pé inicial”, i-
naliza o secretário.

Para saber mais sobre 
o “Pé de Meia”, acesse 
www.fearp.usp.br/pede-
meia
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Câmara de Jaboticabal aprecia oito itens na 
próxima segunda-feira (17/06)

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal apreciarão 
na próxima segunda-
-feira (17/06), em ses-
são ordinária, quatro 
pareceres contrários 
emitidos pela Comis-
são de Justiça e Re-
dação (CJR) e quatro 
projetos de Decreto 
Legislativo. A sessão 

começa às 20h, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câma-
ra (www.jaboticabal.
sp.leg.br).

Os pareceres contrá-
rios a serem aprecia-
dos pelos parlamenta-
res estão relacionados 
a apontamentos de 
inconstitucionalida-

de observados pela 
diretoria jurídica da 
Casa em quatro proje-
tos em tramitação na 
Casa.

O primeiro item da 
pauta traz a discus-
são do parecer da CJR 
contrário ao Projeto 
de Lei nº 185/19, de 
autoria do vereador 

Pretto Cabeleireiro 
(PPS), que torna proi-
bido o estacionamen-
to irregular de veí-
culos em edificações 
de uso coletivo ins-
taladas no município 
de Jaboticabal, que 
dispõem de vagas es-
peciais de estaciona-
mento destinadas a 
pessoas com defici-
ência, idosos ou mo-
bilidade reduzida. De 
acordo com o parecer, 
a iniciativa da propo-
situra deveria ser do 
Poder Executivo.

O parecer contrário 
ao Projeto de Lei nº 
186/2019, de autoria 
do vereador Ednei Va-
lêncio (PL), que dispõe 
sobre critérios de an-
ticorrupção nas lici-
tações públicas, tam-
bém chama a atenção 
para as normas gerais 
de licitação e contra-
tação, de competência 
privativa da União, 
não podendo o Muni-
cípio legislar sobre a 
norma. 

Quanto ao parecer 
contrário ao Projeto 
de Lei nº 187/19, de 
autoria de Pretto Ca-
beleireiro, que dispõe 
sobre a obrigatorieda-
de de oferecimento de 
acomodação separada 
para as mães de nati-
morto e/ou mães com 
óbito fetal, atendidas 
na rede pública de 
saúde do Município 
de Jaboticabal, prega 
que a matéria invade 
a esfera de gestão ad-
ministrativa, que cabe 
ao Executivo. O últi-
mo parecer contrário 
da CJR a ser apreciado 
diz respeito ao Proje-
to de Lei nº 190/19, 
de autoria de Valên-
cio, que dispõe sobre 
a fiscalização dos pa-
gamentos das contri-
buições e previden-
ciárias do Serviço de 
Previdência, Saúde e 
Assistência Municipal 
(SEPREM). O parecer 
aponta que a iniciati-
va deve ser igualmen-
te do Chefe do Poder 
Executivo.

Na sequência, o Ple-
nário vota em única 
discussão o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
62/19, de autoria do 
vereador Pepa Servi-
done (PPS), que outor-
ga Diploma de Honra 
ao Mérito ao Santuário 
Diocesano Nossa Se-
nhora da Aparecida de 
Jaboticabal; o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 63/19, de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor (PSB), que 
institui placas come-
morativas pelo Dia do 
Profissional de Saúde; 
o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 64/19, 
de autoria do verea-
dor Beto Ariki (PSL), 
que outorga Título de 
Cidadão Jaboticaba-
lense a Demetro Soa-
res Borges; e o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 65/19, de autoria 
da vereadora Dona 
Cidinha, que outorga 
Título de Cidadã Ja-
boticabalense à Luana 
Cristina Cristiano da 
Silva.

Vacinação contra a gripe em crianças e idosos 
segue abaixo da meta em Jaboticabal

A última atualização 
da Secretaria Municipal 
de Saúde sobre o anda-
mento da Campanha 
de Vacinação contra a 
Inluenza mostra que 
boa parte das crianças 
e idosos residentes no 
município continua 
sem comparecer aos 
Ciafs para receber a 
imunização. 

“Do público infan-
til estimado, apenas 
59,17% compareceu a 
alguma unidade, en-
quanto os idosos so-
mam 78,81%. Isso nos 
preocupa bastante, 
pois são grupos mais 
vulneráveis. Convoco 
os pais e responsáveis 
a trazerem seus ilhos 
aos Ciafs, da mes-
ma forma que peço a 
conscientização dos 
nossos idosos e seus 
familiares”, fala a dire-
tora do Departamento 
de Vigilância Epide-
miológica, Maura Gue-
des Barreto.

Quem pode parti-
cipar – O Ministério 
da Saúde informa que 
crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos, 
grávidas e puérperas 
(mulheres até 45 dias 
após o parto), traba-
lhadores da saúde, po-
vos indígenas, idosos, 
professores de escolas 
públicas e privadas, 
doentes crônicos, por-
tadores de necessida-
des especiais, jovens 
sob medidas socioedu-
cativas, funcionários 
do sistema prisional e 
pessoas privadas de li-
berdade participam da 
campanha de vacina-
ção contra a inluenza.

Inluenza (gripe) - in-
fecção viral aguda do 
sistema respiratório, 
de elevada transmissi-
bilidade e distribuição 
global, causada pelo 
vírus da inluenza. 
Há três tipos de vírus 
da inluenza: A, B e C. 
Pode se disseminar fa-

cilmente entre as pes-
soas.

Outras medidas tam-
bém são importantes 
para a prevenção da 
doença:

- Lavar e higienizar 
as mãos com frequên-
cia

- Não compartilhar 
objetos de uso pesso-
al, como talher, copo e 

garrafa
- Evitar tocar muco-

sas do olho, nariz e 
boca

- Ter boa alimentação 
e beber bastante líqui-

do
- Evitar contato com 

pessoas que estejam 
com sintomas da gripe

- Manter a sua casa 
bem arejada.

Semana do Meio Ambiente é 
sucesso em Jaboticabal

Jaboticabal cum-
priu mais uma vez 
seu papel na cons-
cientização sobre a 
importância do Meio 
Ambiente. Com uma 
programação diver-
siicada, a Secretaria 
de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Am-
biente (SAAMA) pro-
moveu com sucesso 
mais uma Semana do 
Meio Ambiente.

“O balanço inal é 
bastante positivo. 
Trabalhamos com 
pessoas de várias fai-
xas etárias, contando 
com o apoio de pro-

issionais e estudan-
tes engajados. É com 
essa união de esfor-
ços e comprometi-
mento que consegui-
remos levar adiante 
o tema e fazer a dife-
rença”, falou o chefe 
da SAAMA, Aldo Bello-
di Neto.

A programação, que 
ocorreu de 1 a 08 de 
junho, contou com 
palestras, eventos 
abertos ao público e 
atividades educativas 
em escolas munici-
pais. Para saber mais, 
o telefone da SAAMA 
é (16) 3209-2450.
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Projeto para recapeamento de Lusitânia 
entra em fase inal

Não é só Jaboticabal 
que terá a malha viária 
modernizada, os distri-
tos terão “novas” ruas 
e avenidas. Os especia-
listas da Prefeitura de 
Jaboticabal estiveram 
no distrito de Lusitânia 
para planejamento, me-
dição das vias e análise 
de tráfego, no dia 11. 

O recurso de R$ 300 
mil é uma parceria da 
prefeitura e a deputada 
Bruna Furlan. “Tenho 
orgulho em dizer que 

nasci em Lusitânia, na 
antiga pedreira de Dr 
Fontes. Tive a alegria 
em resolver um dos 
problemas mais an-
tigos e crônicos, que 
era recuperar toda a 
estrada Jaboticabal-
-Lusitânia. Neste man-
dato, terei o orgulho 
imenso em reativar a 
nossa Pedreira Dr Fon-
tes e gerar empregos 
aos moradores. Agora, 
buscamos recursos em 
Brasília e conseguimos 

o suiciente recapear 
as ruas do distrito”, co-
memora o prefeito José 
Carlos Hori. 

A equipe foi acompa-
nhada pelo secretário de 
Planejamento, Paulo Po-
lachini. “O recurso para 
as obras já está aprova-
do. Estamos na fase de 
elaboração do projeto 
por nossos engenhei-
ros e, após a aprovação, 
será encaminhado para 
licitação e início das 
obras”, explica.

Campanha do Agasalho 2019: conira os pontos de arrecadação
O Fundo Social de 

Solidariedade (FSS), 
de Jaboticabal, con-
tinua empenhado e 
conta com a ajuda da 
população para so-
mar esforços em mais 
uma Campanha do 
Agasalho. Para doar, 
basta o munícipe se 
dirigir a um dos vá-
rios pontos de coleta.

“São várias esco-
las que propuse-
ram a nos apoiar em 
mais um ano e fica-
mos muito gratos por 
isso. Há também um 
ponto de arrecada-
ção na prefeitura e no 
FSS. As pessoas estão 
se mobilizando, espe-
ro concluirmos mais 
essa missão tão im-
portante e ajudar Ja-
boticabal”, afirma a 

primeira-dama e pre-
sidente do FSS, Adria-
na Hori.

Confira os pontos 
de arrecadação:

• Colégio Objetivo
• Colégio Santo An-

dré
• Moura Lacerda
• Colégio Nossa Se-

nhora do Carmo
• Anglo
• Colégio Maria
• Colégio Equilíbrio
• COC
• Poligenes
• Fatec
• Faculdade São 

Luis
• Prefeitura
O Fundo Social fica 

na Avenida do Car-
mo, 242, Centro. Para 
mais informações, os 
telefones de contato 
é (16) 3202-8994.

A ganhadora do sorteio do Dia dos 
Namorados da Maran Calçados, re-
alizado no programa do Lucas no do-
mingo passado foi Érika Pereira da 
Costa Pinto e  Márcio Aurélio Amo-
rim Pinto


