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Hori conquista recursos para construção de terminal de ônibus urbano

O prefeito José Carlos Hori foi mais uma vez à 
São Paulo buscar verbas para a melhoria da infra-
estrutura urbana de Jaboticabal. Na Casa Civil, foi 
recebido pelo secretário de Desenvolvimento Re-
gional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, que 
coni rmou a liberação de R$ 700 mil para a constru-
ção de um moderno Terminal de Ônibus, na região 
central. A audiência aconteceu na quinta-feira (04).

Projeto já está em fase fi nal

Município está renovando mais de 340 quarteirões; 
operação é composta por várias etapas

Prefeitura dá andamento ao recapeamento 
no Jd Paulista, Santa Rosa e Cohab IV

A Prefeitura segue re-
cuperando o asfalto de 
Jaboticabal. Nesta sema-
na, as equipes i naliza-
ram o asfalto em várias 
vias de grande tráfego, 
nas ruas São João, na Co-
hab IV; na Castro Alves, 
no Jardim Santa Rosa; e 
nas ruas Mário Guarita 
Cartaxo e Madre Paula, 
no Jardim Paulista.

Festa é totalmente solidária e mantém as instituições do 
município durante todo o ano

Polícia Militar recolhe lacres durante a Festa 
do Quitute para compra de cadeiras de rodas

A maior festa gas-
tronômica do interior 
está ainda mais espe-
cial este ano. A Polícia 
Militar, em parceria 
com a Prefeitura de 
Jaboticabal, irá reco-
lher lacres de latinhas 
de alumínio durante a 
37ª Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e Ar-
tesanato, que aconte-
ce de 11 a 16 de julho, 
no Centro de Eventos 
Cora Coralina.

Energia Solar - Purificadores - Filtros - Torneiras Filtrantes - Acessórios
Manutenção e Instalação
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Jaboticabal comemora 191 anos 
com inauguração do CAPS e 

programação religiosa
Comemorando 191 anos no próximo dia 16, Ja-

boticabal terá uma programação especial para ce-
lebrar a data. As festividades incluem a inaugura-
ção da nova sede do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), encerramento da Festa do Quitute e eventos 
religiosos.

Quitutinho faz a alegria da criançada 
e é uma das atrações mais esperadas 

da Festa do Quitute 2019

A cada escola que ele chega é uma festa. Rece-
bido com beijos, abraços e muitas perguntas dos 
curiosos alunos, o mascote da Festa do Quitute já 
caiu nas graças do público infantil e juvenil. Figu-
ra simpática, o Quitutinho percorre as escolas do 
município e deve ser uma das principais atrações 
da festa pelo segundo ano consecutivo.

Prefeito Hori participa de 
homenagem aos 115 anos do 

Hospital e Maternidade Santa Isabel
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O Projeto “Quinta 
no Museu” recebeu na 
quinta-feira (04), a par-
tir das 19h30, o Gusta-
vo Forte e Banda, para 
uma apresentação im-
perdível.

Gustavo Forte é um 
jaboticabalense de 27 

anos, que ganha es-
paço na cena autoral, 
com músicas que já são 
destaque em palcos da 
região e nas mídias 
sociais. Suas músicas 
chegam com uma nova 
pegada de mpb, pop e a 
mistura de beats.

Com seu primeiro EP 
sendo preparado para 
breve, Gustavo Forte 
é um dos mais novos 
contratados de Rick Bo-
nadio, e promete mui-
tas novidades.

Na quinta-feira (04) o 
Projeto Quinta no Mu-

Projeto Quinta no Museu recebe 
Gustavo Forte e Banda

seu recebeu Gustavo 
Forte (Vocal e Violão), 
Caio Rodrigues (Violão 
e Backing Vocal), Gior-
dano DelVecchio (Gui-
tarra), Danilo (Teclado) 
e Poliana Costa (bate-
ria).

O projeto Quinta no 
Museu

Promovido pela Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Depar-
tamento de Cultura, 
o projeto “Quinta no 
Museu” recebe artis-
tas nos jardins do Mu-
seu Histórico, em um 
formato bem simples, 
sem palco, onde o pú-
blico acaba interagin-
do com os músicos. 
Uma oportunidade 
para que os artistas 
também possam apre-
sentar seus trabalhos 
mais recentes e auto-
rais.

A entrada, gratuita a 
todos que comparece-
ram.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 186, DE 04 DE JULHO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 04 de julho de 
2019, BRUNA ISMAEL JORGE para ocupar o cargo de Assessora de Gabinete, lotada 
no Gabinete do Vereador Daniel Rodrigues.

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 352 DE 18 DE JUNHO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 17 de junho de 2019, aprovou e nos termos do Art. 
35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte,

RESOLUÇÃO

Dá nova redação ao §2º da Resolução nº 337/2016, que dispõe so-
bre o PREGÃO no âmbito da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Autoria: MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020.

Art. 1º O § 2º a Resolução nº 337/2016, que dispõe sobre o PREGÃO no âmbito da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º...

§1º…

§2° Excluem-se da modalidade de “pregão”, contratações de obras de 

engenharia, locações imobiliárias e alienações em geral.”

 
Jaboticabal, 18 de junho de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, em 18 de junho de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Rádio Jaboticabal Ltda
FUNDAMENTO: Convite nº 04/2014
OBJETO: Prorrogação a termo do contrato administrativo celebrado entre as 

partes, pelo prazo de até 12 (doze) meses em razão da abertura de novo processo lici-
tatório, para a prestação de serviços de radiodifusão relacionados ao objeto contratado, 
icando seu prazo de duração vinculado ao desfecho inal do certame que elegerá a 
nova empresa prestadora de serviços.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 99.732,48 (noventa e nove re-
ais, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos).

DATA DO CONTRATO: 29/06/2019.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: F.C.B. PESTANA TECNOLOGIA - ME F.C.B. PESTANA 

TECNOLOGIA - ME
FUNDAMENTO: Dispensa nº 35/2018
OBJETO: Prorrogação a termo do contrato administrativo celebrado entre as 

partes, pelo prazo de até 12 (doze) meses para a prestação de serviços técnicos es-
pecializados de implantação de serviços de rede, consubstanciado na implementação 
de serviços de diretório (AD), irewall (IPTABLES), serviços de envio e recebimento de 
e-mails (ZARAFA), serviços de controle de acesso à internet (PROXY) e serviço de 
endereçamento de rede local (DHCP).

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 7.896,00 (sete mil, oitocentos 
e noventa e seis reais).

DATA DO CONTRATO: 18/06/2019.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Openlegis Informática Ltda.-EPP
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 02/2016
OBJETO: Prorrogação de prazo de contrato administrativo celebrado entre 

as partes, conforme permissivo expresso no edital de licitação do pregão 02/2016 e art. 
57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 e atualização inanceira objetivando a manu-
tenção do equilíbrio econômico inanceiro do pacto, na ordem de 4,66% com base no 
IPCA/IBGE e do caráter personalíssimo transmissão das atividades do plenário e dos 
parlamentares da Câmara Municipal de Jaboticabal pela Internet.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 102.850,44 (cento e dois mil, 
oitocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos).

DATA DO CONTRATO: 24/06/2019.

CULTURA

A Beleza do Inverno 2019

A maquiagem inver-
no 2019 será bem di-
versii cada, abrangen-
do um grande leque 
de gostos. Ao mesmo 
tempo em que estarão 
em alta os tons mais 
escuros, também terá 
grande relevância os 
tons mais terrosos. 
Delineados seguem a 
mesma lógica, olhos de 
gatinho ou um delinea-
do mais puxado, você 
quem escolhe, basta 
articular com os outros 
elementos que você 
utilizará.

A verdade é que, no-
toriamente, a maquia-
gem inverno  visa que-
brar padrões e agradar 
um público bem abran-
gente. Muitas mulhe-
res gostam de seguir a 
risca o que críticos da 
moda falam, mas nem 
sempre o que a moda 
dita rel ete com preci-
são o estilo próprio de 
cada mulher e, nesse 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

ano, o que estará em 
alta será o seu estilo. E 
isso ocorre justamen-
te ao fato de ter uma 
gama gigante de produ-
tos, cores e estilos.

O natural também 
será muito exaltado, ou 
aquela maquiagem que 
nem parece que você 
está maquiada. Aposte 
no estilo que se trata de 
um tipo de maquiagem 
mais suave e que deter-
mina certa elegância, 
caso seja realizado da 
maneira correta.

 Esse é um estilo bem 
conhecido e que vem 
cada vez mais se po-
pularizando. A maquia-
gem natural, é uma téc-
nica que permite com 
que a mulher esteja 
maquiada, mas sem 
transparecer e, sendo 
assim, transparece um 
ar muito mais natural.

Tudo bem que ela 
tem uma proposta mi-
nimalista, mas não 
quer dizer que neces-
sariamente ela seja fá-
cil. E mais, não é por-
que se trata de uma  
maquiagem simples 
que ela só serve para 
ocasiões mais simples. 
Uma maquiagem natu-
ral, apesar de ser deli-
cada, tem a capacidade 
de demonstrar  um po-
der e uma imponência 

muito grande.
Seja natural ou mais 

ousado, aposte no seu 
estilo, aposte sempre 
em você!

Make up: Cicinho
Hair: Mariah Almei-

da
Modelo: Joseane 

Funderburk ( Nova 
York)

Agradecimento: Em 
casa cabeleireiros.
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HMSI completa 115 anos de resistência e provedores 
são homenageados na Câmara de Jaboticabal

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal ho-
menageou na noite de 
terça-feira (02/07), em 
sessão solene, todos 
aqueles que ocuparam 
ao longo da história o 
cargo de provedor da 
Irmandade de Mise-
ricórdia, do Hospital 
e Maternidade San-
ta Isabel (HMSI), que 
completou 115 anos 
na terça. No total, 12 
pessoas, entre àqueles 
que ocuparam o posto 
de provedor, e repre-
sentantes daqueles já 
falecidos, receberam 
na solenidade o Diplo-
ma de Honra ao Mérito.

De natureza ilantró-
pica, o HMSI é o único 
hospital em Jabotica-
bal a atender pacien-
tes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), além 
de prestar atendimen-
to a uma população 
regional de mais de 
140 mil pessoas, pro-
venientes das cidades 
de Jaboticabal, Guari-
ba, Pradópolis e Bar-
rinha. A instituição 
de saúde igualmen-
te atende convênios 
como UNIMED Jabo-
ticabal, FAEC, Econo-
mus, Plantel, Cabesp, 
UNIMED Intercâmbio, 
APAS, Sabesprev e Cor-
reios, e pacientes par-
ticulares. Só em 2018, 
foram quase cinco mil 
internações, das quais 
71% foram pacientes 
do SUS, ultrapassando 
o índice de 60% obriga-
tório por se tratar de 
uma instituição ilan-
trópica.

A CERIMÔNIA – O 
autor da propositura 
[Decreto Legislativo 
nº 721, de 07 de maio 
de 2019], vereador Dr. 
Edu Fenerich (PPS), foi 
o responsável por sau-
dar os homenageados. 
O parlamentar desta-
cou a perseverança de 
seus provedores, con-
selheiros e colaborado-
res, e discorreu sobre 
a história da Irmanda-
de de Misericórdia na 
cidade. “Nesse período 
de mais de um século, 
o Hospital e Materni-
dade Santa Isabel en-

frentou e venceu, por 
meio do trabalho de 
centenas de pessoas, 
inúmeras e imensurá-
veis diiculdades de 
toda a ordem, conse-
guindo se manter vivo 
e prestar atendimento 
médico de qualidade 
aos jaboticabalenses 
de nascimento ou ado-
ção, notadamente aos 
mais necessitados. 
Atualmente [o HMSI] é 
co-administrado pela 
Irmandade de Miseri-
córdia e pela UNIMED 
Jaboticabal... Sem essa 
somatória de esforços 
e recursos, diicilmen-
te o hospital estaria 
com as portas aber-
tas...”, manifestou Fe-
nerich.

Ainda para o verea-
dor, o amor pela pro-
issão e o compromis-
so para com a saúde 
da população faz com 
que o trabalho do HMSI 
siga prosperando ape-
sar, sobretudo, das 
barreiras inanceiras 
enfrentadas pela ins-
tituição desde os anos 
iniciais de suas ati-
vidades, na primeira 
década de 1900. “Foi 
e é precisamente em 
função deste trabalho 
voluntário [provedo-
res e conselheiros não 
recebem remuneração 
ou benefícios pelas 
atividades desenvol-
vidas no cargo], com-
petente e dedicado, 
que ao completar 115 
anos, o nosso Hospi-
tal e Maternidade San-
ta Isabel permanece 
vivo e atuante no seio 
da nosso comunidade. 
Exatamente por essa 
razão é que, a calorosa 
gente jaboticabalense, 
que por delegação ex-
pressa, temos a honra 
de representar, presta 
nessa noite, singela, 
porém, merecida ho-
menagem, àqueles que 
por mais de um século 
exerceram e exercem 
as árduas funções de 
provedores da nossa 
Santa Casa”, expressou 
Fenerich.

Após o discurso do 
autor da homenagem, 
um a um, entre àqueles 

que ocuparam o posto 
de provedor, e repre-
sentantes daqueles já 
falecidos, receberam 
o Diploma de Honra 
ao Mérito, considerada 
a maior honraria por 
merecimento entregue 
pela Câmara.

Representando os 
homenageados, Dr. 
Luiz Eduardo Romero 
Gerbasi, há oito anos à 
frente da Irmandade de 
Misericórdia, destacou 
a capacidade de aten-
dimento, bem como a 
contínua atualização 
e melhoria da infraes-
trutura e do corpo fun-
cional do hospital.

“Com toda diiculda-
de que a gente tem, o 
hospital não icou pa-
rado. A gente vem aos 
pouquinhos aumen-
tando a complexida-
de do hospital, inves-
tindo em tecnologia, 
em melhoramento na 
parte humana para 
avançarmos a cada 
dia no atendimento ao 
nosso paciente, tanto 
do SUS como dos con-
vênios... É o local de 
nascimento da grande 
maioria das crianças 
em Jaboticabal. Temos 
uma maternidade mui-
to bem estruturada, 
e hoje é referência no 
Brasil... No im do ano 
passado, no dia 17 de 
dezembro, [começa-
mos] o plantão de neu-
rologia. Esse plantão é 
para dar melhor aten-
dimento à população. 
O que a gente quer é 
transformar o hospital 
em referência em AVC 
tipo 2, que o paciente 
que tiver um AVC aqui 
na cidade ou microrre-
gião, seja atendido o 
mais rápido possível”, 
destacou Gerbasi, que 
se emocionou ao inal 
de seu discurso. 

Por sua vez, o pre-
feito Municipal, José 
Carlos Hori, parabeni-
zou os homenageados 
e anunciou a vinda de 
emendas parlamenta-
res que devem somar 
R$ 1 milhão, desti-
nadas à Santa Casa. 
“Eu tenho certeza que 
cada provedor pode-

ria ter escrito um livro 
“Minha vida dentro do 
Santa Isabel”. Nós, so-
ciedade, não sabemos 
e não temos como ima-
ginar o que é a nossa 
Santa Casa já fez pe-
las pessoas... Quantas 
vidas foram salvas e 
quantas vidas trouxe-
ram ao mundo pelo seu 
belíssimo quadro de 
funcionários e prois-
sionais. Eu ico imagi-
nando as ilhas, netas, 
que estão aqui repre-
sentando os homena-
geados, o orgulho que 
vocês têm dessas pes-
soas; de toda a histó-
ria que essas pessoas 
têm, não só por Jabo-
ticabal, mas principal-
mente pela nossa San-
ta Casa. Parabéns pela 
coragem de assumir 
isso, abrir mão inclu-
sive da própria famí-
lia, de lazer, para cui-
dar do maior bem da 
nossa cidade, que é o 
nosso hospital... A Câ-
mara também, através 
de projetos como esse, 
do Edu, vem ressaltar 
não só os valores is-
calizadores da Câma-
ra, mas vem ressaltar 
os valores familiares. 
Uma noite que enalte-
ce valores básicos... E 
uma boa notícia: con-
quistamos, junto com 
o vice-prefeito, Vitório 
De Simoni, e o deputa-
do Baleia Rossi, uma 
verba de meio milhão 
para a Santa Casa. O 

nosso secretário de 
Saúde [José Roberto da 
Silva] nos avisou tam-
bém que o Luiz Car-
los [vereador], através 
do deputado Gilberto 
Nascimento, também 
manda uma outra ver-
ba de meio milhão de 
reais para a nossa San-
ta Casa”, declarou o 
Chefe do Executivo. 

“A gente sabe que 
toda instituição passa 
por diiculdade e não 
seria diferente com o 
Hospital Santa Isabel... 
que possamos come-
morarmos não só 115, 
mas 200, 300, 500 anos 
pela frente, como Deus 
achar suiciente”, ina-
lizou o 2º secretário da 
Casa, vereador Ednei 
Valêncio, que presidiu 
a sessão solene. 

Após a cerimônia, 
autoridades e público 
presente pôde confe-
rir uma exposição com 
fotos de todos que 
ocuparam o cargo de 
provedor ao longo da 
história, no hall de en-
trada da Câmara, e que 
devem compor a Gale-
ria de Provedores do 
HMSI. Prestigiaram a 
solenidade os vereado-
res Wilsinho Locutor 
(PSB), Luís Carlos Fer-
nandes (PSC) e Dona 
Cidinha (PRB), além do 
secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

Conira a relação dos 
provedores do HMSI 
que receberam na ce-

rimônia o Diploma de 
Honra ao Mérito:

1930 a 1937 – Anto-
nio de Paula Eduardo 
(in memoriam) – repre-
sentado por Heloisa 
Bellodi

1937 a 1944 – Ma-
jor Américo de Araújo 
Lopes (in memoriam)– 
representado pela bis-
neta, Raquel de Araújo 
Freitas

1944 a 1949 – Pedro 
Dória (in memoriam) 
– representado pela 
neta, Maria Christina 
Dória

1949 a 1955 – Dr. An-
tonio Arrobas Martins 
(in memoriam) – repre-
sentado pelo neto, Dr. 
Fernando Arrobas Mar-
tins

1955 a 1971 – Ar-
mando Lerro (in me-
moriam) – representa-
do pela ilha, Maria do 
Carmo Lerro Verardino

1971 a 1985 – Ro-
mário Niero (in memo-
riam) – representado 
pela ilha, Elenice Niero

1985 a 1991 – José 
Francisco Baratela

1995 a 2003 – Luiz 
D’Aparecida Gerbasi

2003 a 2005 e 2007 a 
2009 – Mário Fernando 
Berlingieri

2005 a 2007 – Dr. 
Jeyner Valério Júnior

2009 a 2011 – Dr. 
José Francisco A. Ge-
raldo Martins

2011 a 2021 – Dr. 
Luiz Eduardo Romero 
Gerbasi

Quitutinho faz a alegria da criançada e é uma das 
atrações mais esperadas da Festa do Quitute 2019

A cada escola que 
ele chega é uma festa. 
Recebido com beijos, 
abraços e muitas per-
guntas dos curiosos 
alunos, o mascote da 
Festa do Quitute já caiu 
nas graças do público 
infantil e juvenil. Figu-
ra simpática, o Quituti-
nho percorre as escolas 
do município e deve 
ser uma das principais 
atrações da festa pelo 
segundo ano consecu-
tivo.

“No ano passado 
todo mundo queria ti-
rar foto com ele. É uma 
igura muito simpática, 
que cativa e traduz um 
pouco o que é a Festa 
do Quitute, um even-
to solidário que reúne 
as famílias e amigos 
para celebrar mais um 

ano da nossa cidade”, 
comenta o prefeito de 
Jaboticabal, José Carlos 
Hori.

Patrimônio Imaterial 
de Jaboticabal, a 37ª 
Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Arte-
sanato será realizada 
de 11 a 16 de julho, 
na Estação de Eventos 
“Cora Coralina”. A gran-
de marca do evento é a 
atuação de entidades 
assistenciais que pro-
duzem pratos gastro-
nômicos de diversas 
regiões do País e do 
mundo. O valor arre-
cadado ajuda às insti-
tuições a continuarem 
custeando seus traba-
lhos durante o ano. 

Atrações – Os visitan-
tes podem ainda acom-
panhar uma programa-

ção diversiicada, com 
shows de diferentes 
estilos, que agradam o 
público de várias fai-

xas etárias. No pavi-
lhão interno, artesãos 
se dividem em stan-
ds para comercializar 

produtos manuais, 
como artigos para de-
coração. A festa conta 
ainda com uma área 

de lazer para crianças 
e adultos, com a insta-
lação de um Parque de 
Diversões. 
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Prefeitura realiza interdição de vias para 
montagem da Festa do Quitute

A Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio do De-
partamento de Trânsito 
e Transportes (DTT), 
inicia na terça-feira (02) 
a interdição de algumas 
ruas e avenidas para a 
realização da 37ª Festa 
do Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesanato. 

Com a chegada do 
parque de diversões e a 
montagem da estrutura 
da festa, o fechamen-
to parcial e temporário 

de algumas vias, como 
em todos os anos, será 
necessário. “Nosso ob-
jetivo é garantir a segu-
rança de todos e fazer 
com que o tráfego de 
veículos continue luin-
do”, airma a diretora do 
DTT, Renata Paula. 

“Pedimos aos moto-
ristas e pedestre que 
redobrem a atenção nas 
imediações do Cora Co-
ralina durante o perío-
do de festa”, completa a 

diretora.
Interdição – Parte da 

avenida Jaime Ribeiro, 
que se inicia próximo à 
Fatec – sentido Centro – 
até as proximidades da 
antiga Casa do Menor 
Aprendiz “Joanna de 
Ângelis” será bloquea-
da. O sentido oposto da 
avenida passa a ser mão 
dupla, tendo o moto-
rista que utilizar a Rua 
Alcebíades Zitti como 
atalho para seguir até o 

Grupo realiza abordagem para conscientizar sobre 
a campanha “Esmola Não Melhora”

Um grupo de pessoas 
e integrantes de proje-
tos desenvolvidos pela 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social realizaram na úl-
tima semana uma ação 
no bairro Sanbra para 
conscientizar sobre a 
campanha “Esmola Não 
Melhora”.

“A população em torno 
daquela região se juntou 

a nós e fomos em busca 
de sensibilizar outras 
pessoas. Foi uma das 
ações mais bacanas do 
Projeto ‘Voz das Ruas’”, 
comenta a secretária de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Tatiana 
Pellegrini.

O objetivo da ação foi 
mostrar à população as 
diversas maneiras que 
existem para ajudar 

pessoas em situação de 
rua. Muitos pedintes 
utilizam o dinheiro para 
o consumo de álcool e 
drogas, gerando proble-
mas sociais graves.

“Agradeço a todos que 
estiveram conosco. Mui-
to precisa ser feito e nós 
não podemos icar pa-
rados enquanto o mun-
do ideal não for o real”, 
concluiu Pellegrini.

Rede Social discute ações para população em situação de rua
A Rede Social de Pro-

teção dos Direitos da 
Criança e do Adoles-
cente esteve mais uma 
vez reunida no inal do 
último mês para tratar 
sobre a população em 
situação de rua de Ja-
boticabal. O encontro 
foi realizado na Câma-
ra Municipal e aberto à 
participação popular.

“Demos luz a um 
problema de grande 
relevância e que tantas 
vezes é também colo-
cado de lado. Discuti-
mos sobre o impacto 
das mulheres em situa-
ção de rua nas políticas 
de garantias de Direito 

das Crianças e Adoles-
centes”, fala a secretá-
ria de Assistência e De-
senvolvimento Social, 
Tatiana Pellegrini.

Mesmo sendo um 
tema difícil, Jaboti-
cabal tem avançado. 
“Nossa assistente so-
cial Cristiane fez uma 
apresentação muito 
clara sobre os desaios 
e os principais pon-
tos de fragilidade do 
nosso município. Por 
outro lado, ela contex-
tualizou os grandes 
avanços a partir do en-
frentamento dos pro-
blemas e da articulação 
intersetorial, com di-

minuição signiicativa 
do número de gravidez 
entre as mulheres em 
situação de rua.

Sobre – A Rede So-
cial de Proteção dos Di-
reitos da Criança e do 
Adolescente foi criada 
em 2010 e é compos-
ta por representantes 
de diversos segmentos 
da sociedade e da ad-
ministração municipal.  
O grupo reúne-se men-
salmente para discutir 
temas e propor ações 
em conjunto para di-
minuir fragilidades e 
fortalecer o desenvol-
vimento de crianças e 
adolescentes.  

Evento planejou ações de Desenvolvimento Social para todo o Estado 

Jaboticabal participa de oicina de 
diagnóstico em São Paulo

A convite das Dire-
torias Regionais de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social – Drads, a 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, de Jaboticabal 
(SP), participou na últi-
ma semana de uma oi-
cina de diagnóstico em 
São Paulo e pôde contri-
buir com o planejamen-
to de ações para todo o 
Estado.

“Sentimos muito or-
gulho desse convite e de 
poder estar ao lado do 
Coordenador de Gestão 
Estratégicas (CGE), João 
Rafael Calvo, nesse tra-
balho. Nesta oicina de 
diagnóstico situacional 
pudemos olhar para 
todo o Estado de São 
Paulo”, celebra a secre-
tária municipal, Tatiana 
Pellegrini.

Para a secretária, o 

convite veio em boa 
hora e valoriza o traba-
lho realizado em Jabo-
ticabal. “Estivemos jun-
tos com outros técnicos 
das diversas regiões do 
Estado e planejamos 
as ações para os próxi-
mos 4 anos. Agradeço 
ao empenho de toda a 
secretaria, que trabalha 
duro e propicia resulta-
dos que nos levam mais 
além”, conclui.

centro da cidade.
A Rua Humberto Bian-

cardi também terá um 
quarteirão interditado, 
e os motoristas que so-
bem pelo local, para ter 

acesso à Avenida Jaime 
Ribeiro, precisarão uti-
lizar as ruas Antônio 
Greco e Rafael Peteros-
si.

A Festa do Quitu-

te acontece de 11 a 16 
de julho, na Estação de 
Eventos Cora Coralina.

Informações sobre a 
interdição pelo telefone 
(16) 3209-1210.  

Festa é totalmente solidária e mantém as instituições do município durante todo o ano

Polícia Militar recolhe lacres durante a Festa do 
Quitute para compra de cadeiras de rodas

A maior festa gas-
tronômica do interior 
está ainda mais espe-
cial este ano. A Polí-
cia Militar, em parce-
ria com a Prefeitura 
de Jaboticabal, irá re-
colher lacres de lati-
nhas de alumínio du-
rante a 37ª Festa do 
Quitute e Expofeira 

de Arte e Artesanato, 
que acontece de 11 a 
16 de julho, no Cen-
tro de Eventos Cora 
Coralina.

A festa ganhará vá-
rios pontos de coleta. 
“Serão fixados próxi-
mos aos bares, res-
taurantes e locais com 
maior circulação. Este 

projeto é solidário, a 
cara de Jaboticabal e 
da Festa do Quitute: 
quem compra seu re-
frigerante pode ime-
diatamente depositar 
o seu lacre, ajudan-
do as pessoas mais 
carentes da cidade”, 
comemora o prefeito 
José Carlos Hori.

Todo o material co-
letado será destina-
do para a reciclagem 
e compra de cadeiras 
de roda. São neces-
sárias 140 garrafas 
pet de 2 litros cheias 
para a troca de uma 
cadeira. Cada garra-
fa comporta cerca de 
352 mil lacres. 
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PL que transfere Conselho Municipal do Idoso para secretaria 
de Assistência Social é aprovado por unanimidade

O Projeto de Lei nº 
217/2019, que transfe-
re o Conselho Municipal 
do Idoso da secretaria 
de Governo para a Se-

cretaria de Desenvol-
vimento e Assistência 
Social, e vincula o Fun-
do Municipal do Idoso 
também à secretaria 

de Desenvolvimento e 
Assistência Social, foi 
aprovado por unanimi-
dade na sessão ordi-
nária de segunda-feira 

(01/07). A matéria, de 
autoria do Poder Execu-
tivo, foi incluída na pau-
ta de votação por reque-
rimento assinado pela 
totalidade dos vereado-
res. O objetivo é abrir 
caminho, por exemplo, 
para a vinda de recursos 
repassados fundo a fun-
do ao município pelas 
esferas Federal e Estadu-
al e que podem viabili-
zar ações de assistência 
social voltadas ao públi-
co idoso.

O plenário da Casa 
igualmente aprovou por 
unanimidade o Proje-
to de Lei nº 210/2019, 
também incluído para 
votação, que estabelece 
novos critérios deini-
dos para a contração de 
munícipes com situação 
de vulnerabilidade no 
Programa Emergencial 

de Auxílio Desempre-
go (PEAD). A ordem de 
classiicação das pesso-
as físicas interessadas, 
por exemplo, seguirá 
pontuação alcançada na 
avaliação dos critérios 
de vulnerabilidade, que 
leva em conta o tempo 
de desemprego, a idade 
do candidato, a renda 
per capta, quantidade 
de ilhos, entre outros.

Previstos original-
mente na Ordem do 
Dia, o Projeto de Lei nº 
213/2019, de autoria do 
vereador Pretto Miranda 
Cabeleireiro, que decla-
ra Jaboticabal como “Ci-
dade Solidária”, com o 
objetivo de “reconhecer 
os trabalhos desenvol-
vidos pelas diversas en-
tidades que compõem 
a rede de solidariedade 
em nossa cidade”, con-

forme o autor; o PL nº 
211/2019, que visa so-
mente alterar o número 
do imóvel sede da en-
tidade Rotary Clube de 
Jaboticabal, com sede à 
Rua Santo André nº 640; 
e o Projeto de Lei nº 
209/2019, que autori-
za o Executivo a alienar 
imóvel dado em Con-
cessão de Direito Real 
de Uso, no Parque 1º 
de Maio, à Carlos Alber-
to Eduardo e Ana Carla 
Pereira Eduardo, foram 
igualmente aprovados e 
seguem para sanção do 
prefeito municipal José 
Carlos Hori.

A próxima sessão 
ordinária está marca-
da para quarta-feira 
(17/07), às 20 horas. A 
íntegra da sessão está 
disponível na WEBTV da 
Câmara.

112 animais recebem a segunda dose da vacina antirrábica
Na última segunda-fei-

ra (01), o setor de Con-
trole de Vetores e Zoo-
noses, da Prefeitura de 
Jaboticabal, recebeu 112 
cães e gatos para a apli-
cação da segunda dose 
da vacina antirrábica.

“No inal de maio e co-
meço de junho, toda a 

população teve a opor-
tunidade de imunizar 
seus animais por meio 
de uma campanha de 
vacinação contra a raiva 
que promovemos. Quem 
compareceu pôde voltar 
para a segunda dose e i-
nalizar o procedimento”, 
airma o secretário de 

Jaboticabal comemora 191 anos com inauguração do 
CAPS e programação religiosa

Comemorando 191 
anos no próximo dia 
16, Jaboticabal terá uma 
programação especial 
para celebrar a data. As 
festividades incluem a 
inauguração da nova 
sede do Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS), 
encerramento da Festa 
do Quitute e eventos re-
ligiosos.

“Esse período do ano 
é muito especial e dife-

rente de todos os outros. 
Para mim, que sou ilho 
de Jaboticabal, é como 
se passasse um ilme na 
cabeça sobre tudo o que 
eu vivenciei aqui. Tenho 
muito amor por essa ci-
dade e sou muito feliz 
por poder contribuir e 
fazer parte dessa histó-
ria”, comenta o prefeito 
José Carlos Hori.

A data marcará a inau-
guração da nova sede do 

Saúde, João Roberto da 
Silva.

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, a rai-
va animal é uma doença 
causada por um vírus da 
família rhabdoviridae. 
A doença envolve o sis-
tema nervoso central, 
levando ao óbito após 

Coreto da Praça Ernesto Poli ganhará nome de 
importante músico jaboticabalense

Na manhã do próximo 
domingo (07), autorida-
des, amigos e familia-

res estarão reunidos na 
Praça Ernesto Poli para 
homenagear o saudoso 

músico Oswaldo Bazo-
ne com a denominação 
do coreto existente no 

local. A cerimônia está 
marcada para as 10h.

“É uma justa homena-
gem para um jabotica-
balense que contribuiu 
para a nossa cidade 
com todo o seu talento, 
conquistado com muito 
esforço e dedicação. Se 
somos a “Cidade da Mú-
sica” é devido a pessoas 
como Oswaldo Bazo-
ne. Ele sempre levou o 
nome de Jaboticabal em 
suas apresentações”, 
airma o prefeito José 
Carlos Hori.

A homenagem se dá 
por meio de Projeto de 
Lei de autoria do verea-
dor Samuel Cunha.

Sobre – Oswaldo Ba-
zone nasceu em Jaboti-
cabal em 15 de Setem-
bro de 1916. Filho de 
Ayrton Bazone e Car-
mela DiVicente Bazone, 
casou-se com Cleofe 
Stochi Bazone e desta 
união nasceram os i-
lhos Arthur Bazoni e 

Carmem Maria Bazoni 
Nogueira. Teve cinco 
netos: Luciana, Daniel, 
Matheus, Ana Lucia e 
André.

Oswaldo trabalhou 
como tapeceiro e dedi-
cou-se a música. Estu-
dou piston e clarinete 
com o Maestro Puzzo-
ne. Fundou o grupo mu-
sical “Nosso Jazz”, que 
futuramente uniu-se ao 
grupo “Jazz Moderno”. 

Desta união surgiu a 
“Orquestra Sul Améri-
ca”, uma das pioneiras 
do segmento no País. 

Na “Filarmônica Pie-
tro Mascagni” durante 
muitos anos foi músico 
e ocupou também o car-
go de diretor. Fundou 
também a “Jaboticabal 
Orquestra” e o grupo 
“Os Bossistas”. Oswaldo 
Bazone faleceu aos 82 
anos.

curta evolução. É trans-
mitida através da mor-
dida ou arranhadura de 
animais como cachorro, 
gatos e morcego. A imu-
nidade só é adquirida 
por meio da vacinação. 

Para saber mais, o te-
lefone é (16) 3202-8320.

CAPS, no prédio do anti-
go Centro de Referência 
da Unimed. “O espaço 
foi reformado, izemos 
as adequações necessá-
rias e estaremos muito 
bem acomodados. Te-
nho certeza que todos 
vão gostar bastante do 
novo lugar, até porque a 
localização é muito me-
lhor que antes e isso é 
algo que muitas pessoas 
nos cobravam”, airma o 
prefeito. 

O dia de aniversário 
começará às 8h, com o 
tradicional hasteamento 
das bandeiras, na Praça 
Dr. Joaquim Batista. Às 
9h, acontece Missa So-
lene, na Sé Catedral de 
Nossa Senhora do Car-

mo. A inauguração do 
novo CAPS será às10h30.

As comemorações 
continuam a partir das 
11h com o último dia 
da 37ª Festa do Quitute 
e Expofeira de Arte e Ar-
tesanato, na Estação de 
Eventos Cora Coralina. 
No local, haverá uma di-
versidade gastronômica 
e musical, além de mui-
ta diversão e entreteni-
mento.

A tradicional Procis-
são em Louvor à Nos-
sa Senhora do Carmo 
acontece a partir das 
18h, com saída da Sé 
Catedral. Para inalizar, 
às 19h haverá Culto de 
Ação de Graças, no Cen-
tro de Convivência do 

Idoso (Lazer da Terceira 
Idade) e Ordenação Dia-
conal e Missa Solene, 
Catedral Nossa Senhora 
do Carmo, a partir das 
19h30.

Conira abaixo a pro-
gramação:

Dia 16 de Julho
08h – Hasteamento 

das Bandeiras – Local: 
Praça Dr. Joaquim Batis-
ta

Execução do Hino Na-
cional e Hino a Jabotica-
bal – Clube dos Desbra-
vadores Integração

9h - Santa Missa Sole-
ne da Diocese – Local: 
Sé Catedral de Nossa Se-
nhora do Carmo

10h30 – Inauguração 
da nova sede do CAPS 

(Saúde Mental) - Local: 
Rua Santo André, 608 – 
Nova Jaboticabal

11h - 37ª Festa do Qui-
tute e Expofeira de Arte 
e Artesanato - Local: Es-
tação de Eventos “Cora 
Coralina”

18h - Procissão em 
Louvor Nossa Senhora 
do Carmo - Saída da Sé 
Catedral

19h – Culto pelo ani-
versário de Jaboticabal – 
Local: Clube da Terceira 
Idade - Realização – Con-
selho Fraterno de Igrejas 
Evangélicas (CONFIE) 

19h30 – Ordenação 
Diaconal e Missa Solene 
– Local: Catedral Nossa 
Senhora do Carmo

Oswaldo Bazone e esposa (arquivo Clóvis Capalbo)
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

O i lho pródigo havia 
pegado a metade da sua 
herança e saiu pelo mun-
do, fazendo tudo o que 
ele queria e tinha vonta-
de de fazer, infelizmente 
ele desperdiçou tudo com 
drogas, prostituição e ou-
tras coisas sem valor, pen-
sando que aquilo o faria 
feliz e realizado, mas nada 
disso o satisfez, pelo con-

Pr. Anastácio Martins

VOLTANDO PARA CASA

trário só trouxe desprezo 
e vergonha. Quando ele 
perdeu tudo e i cou sem 
nada e sem ninguém para 
lhe ajudar, i cou desespe-
rado, procurou ajuda em 
todos os lugares, ninguém 
o ajudou, ele i cou pasma-
do e pensando onde es-
tão aqueles que se diziam 
meus amigos? Até que ele 
foi numa fazendo pedir 
ajuda, o dono da fazendo 
mandou que ele fosse ali-
mentar os porcos, ali ele 
chorou muito e i cou mui-
to angustiado e sem es-
perança, desejou comer a 
comida dos porcos. Que si-
tuação complicada, quan-
do alguém deixa de servir 
a Deus, e de freqüentar a 

Casa do SENHOR, as coisas 
só pioram e tudo i ca cada 
vez mais difícil, ao ponto 
da pessoa querer desistir 
da vida, da família e dos 
amigos, mas quando ela 
cai em si, como aconteceu 
com o i lho pródigo, ele 
disse consigo mesmo: O 
que eu estou fazendo aqui, 
na Casa de Meu Pai tem co-
mida em abundância, eu 
aqui passando fome, vou 
voltar para a Casa do Meu 
Pai, e dizer Pai eu pequei 
perante os céus e perante 
ti. Foi isso o que ele fez. 
O Pai o recebeu com uma 
grande festa. Se você está 
cansando de sofrer e de lu-
tar e não vencer, volte para 
a Casa de Deus, Ele nunca 

desistiu de você, todos os 
dias, Ele i ca te esperan-
do, para lhe abraçar e lhe 
dizer o quanto você é im-
portante. Ele te ama muito! 
Você será bem recebido, 
pode ter a certeza. (Lucas 
15:11). Esta é a minha ora-
ção. Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Bairro: Cen-
tro. Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo às 
19h30. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE FÉ. 
(016) 991150602. 

ONG Amor Solidário

Inscrições para Corrida Athenas Paulista 
terminou na quinta-feira (04)

Karatecas da Escolinha de Massii cação 
da prefeitura são graduados

Juninho é i lho da 
ONG Amor Solidário. 
Mesmo diante de tan-
tas adversidades, mas 
sempre com o apoio, 
acolhimento e incenti-
vo da D. Lia, Maria Cai-
res, hoje ele coloca o 
nome de Jaboticabal no 
pódium com muita de-
dicação e persistência. 
Depois de muitos tom-
bos e derrotas, hoje o 
dia é seu Juninho, pa-
rabéns e muito obriga-
da por mais essa con-
quista.

O trabalho da ONG 
Amor Solidário é re-
sultado de muita de-
dicação, persistência  
e amor. Um trabalho 
silencioso e tantas ve-

O prazo para se ins-
crever na 34ª Corrida 
Athenas Paulista ter-
minou na quinta-feira 
(04). Para garantir lu-
gar na prova de rua 
mais tradicional de Ja-
boticabal foi necessá-
rio acessar o site www.
runnerbrasil.com.br 
para efetuar a inscri-
ção e pagar a taxa de 
R$ 40. A corrida será 
realizada em 9 de ju-
lho, às 8h.

Com percurso de 6 
km, a prova terá saída 
e chegada do Monu-
mento Athenas Paulis-

Os Karatecas que 
frequentam os trei-
nos da escolinha de 
massii cação da pre-
feitura participaram 
no último i nal de se-
mana do tradicional 
exame de graduação 
para troca de faixas.

“Mais uma vez rea-
lizamos o exame que 
brinda todo esforço 
de nossos karatecas. 
Além de reconhecer 
a evolução de cada 
um, a graduação 
também motiva para 
que se dediquem ain-
da mais nos treinos”, 
ai rma o presidente 
da FAE, Fábio Borto-
lossi.

Os interessados em 
participar dos treinos 

zes ”silenciado”, mas 
está aí. Prá quem du-
vida que investir nas 
crianças da periferia, 
no esporte como cami-
nho de vida, é a melhor 
alternativa. Juninho já 
levanta o cinturão, ou-
tros atletas da Ong es-
tão no ringue disputan-
do mais títulos.

Moçada, voces já são 
vencedores, indepen-
dente destes resulta-
dos.

Parabéns aos atletas 
que vão para o Brasilei-
ro São Paulo, aos que 
estarão no Pan Ameri-
cano e aos que estarão 
no Brasileiro de Box, no 
mês de julho. Que Deus 
abençõe a todos.

ta. Além de garantir a 
vaga, a inscrição deu 
direito ao kit com ca-
miseta personalizada, 
sacochila e chip de 
identii cação.

O evento faz parte 
do calendário come-
morativo da cidade, 
que completa 191 anos 
neste 2019. A 34ª Cor-
rida Athenas Paulista é 
realizada pela Prefei-
tura e FAE, e conta com 
o apoio do grupo Guar-
diões do Esporte. 

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-0587.

das escolinhas de ar-
tes marciais, basta 

procurar a secretaria 
do Ginásio de Espor-

tes ou telefonar para 
(16) 3202-0587. 

ESPORTE
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Alunos do Coronel Vaz visitam Museu Casa de Portinari
Cerca de 30 alunos 

do oitavo ano da es-
cola municipal Co-
ronel Vaz estiveram 
no final de julho na 
cidade de Brodowski 
(SP) para conhecer o 
Museu Casa de Por-
tinari. A visita fina-
lizou um projeto de-
senvolvido em sala 
de aula que objetiva-
va conhecer um pou-
co mais sobre a vida 
e a obra do artista 
plástico brasileiro.

“Brodowski é a ter-
ra natal de Portinari 
e lá eles possuem um 
acervo muito rico em 
objetos e obras deixa-
das pelo artista. Sem 
dúvida foi uma gran-
de oportunidade para 
esses alunos. Parabe-
nizo a todos os en-
volvidos e reitero to-
tal apoio do prefeito 
Hori e da secretaria 
aos nossos educado-
res e alunos”, disse o 
secretário de Educa-

ção, Cultura, Esporte 
e Lazer, Leonardo Ya-
mazaki.

O projeto em sala de 
aula foi na disciplina 
de Artes e conduzido 
pelo professor Adria-
no Godinho. Para sa-
ber mais, o telefone é 
(16) 3202-1631.

Conheça um pou-
co mais sobre o Mu-
seu Casa de Portinari 
pelo site: www.mu-
seucasadeportinari.
org.br

Emurja instala guarda-corpo em escolas e creches da 
rede municipal

Entre as diversas 
ações realizadas 
em parceria com a 
Prefeitura de Jabo-
ticabal, como ro-
çamento, limpeza 
e serviços de ele-
tricista, carpinta-
ria e encanador, a 
EMURJA (Empresa 
Municipal de Ur-
banização de Jabo-
ticabal) começou 

a instalação de 
guarda-corpos nas 
creches e escolas 
municipais.

A iniciativa au-
menta a seguran-
ça nesses pontos. 
“Damos a nossa 
contribuição de-
senvolvendo di-
versas ativida-
des em parceria 
com a prefeitura. 

A instalação dos 
guarda-corpos be-
neficiam tando 
os prédios locali-
zados em Jaboti-
cabal como tam-
bém dos distritos 
como, por exem-
plo, a creche de 
Luzitânia”, afirma 
o presidente da 
EMURJA, Cláudio 
Correia.

VENDO GOL 1.999 
Azul. Ótimo estado e excelente preço.

Tratar (16) 9.9730-3050

Pedro

Vencedores do Festival Concha In Concert se 
apresentam na Festa do Quitute 2019

A Prefeitura de Ja-
boticabal une cultura 
e solidariedade mais 
uma vez. Os três pri-
meiros colocados da 
2ª edição do Festival 
Concha In Concert 
farão apresentações 
ilustres durante a 37ª 
Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Arte-
sanato. Os artistas da 
MPB e do Rock sobem 
no palco Jovem e Acús-
tico a partir da próxi-
ma quinta-feira (11).

O festival foi realiza-
do em maio e premiou 
as bandas Senhoritas, 
Insane Trip e Zé Beto 
Correa. “Foram anali-
sadas mais de 40 mú-
sicas autorais inscritas 
e 20 delas foram apre-
sentadas ao público e 
jurados, que analisa-
ram a letra, harmonia 

Comissão organizadora valoriza e incentiva a música autoral
e a presença de palco. 
Convidamos os artis-
tas para mostrar o seu 
trabalho para toda a 
região durante a Fes-
ta do Quitute, a maior 
festa gastronômica e 
solidária do interior”, 
reforça o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

A primeira noite terá 
a apresentação de dois 
grandes artistas. Zé 
Beto Correa, na quin-
ta-feira (11), lidera o 
Palco 2 – Acústico, lo-
calizado na Praça da 
Música, a partir das 23 
horas. Já no palco Palco 
3 - Palco Jovem, locali-
zado na Casa do Menor, 
Insane Trip anima o pú-
blico amante do Rock, 
a partir das 22h15.

A sexta-feira (12) é 
reservada para a ban-

da Senhoritas, grande 
vencedora do festival. 
As cantoras também 
se apresentam no Pal-
co 3 - Palco Jovem, às 
23h30 horas.

Relembre a classii-

cação do Festival:
1ª colocada
Música: “Eu não vou 

para parar”
Autores: Juliana/

Mangolini/Victor/Le-
andro

Cidade: Ribeirão Pre-
to/SP

2ª colocada
Música: “Dançando 

com os leões”
Autor: ZéBeto Correa
Cidade: Belo Hori-

zonte/MG
3ª colocada
Música: “Desce daí”
Autores: Celso Cati-

ta/Insane Trip
Cidade: Ribeirão Pre-

to

  VENDE-SE UM TERRENO NO LOTE-
AMENTO ATHENAS PAULISTA, COM 420 
METROS QUADRADO (12x35), EM ÓTI-
MA LOCALIZAÇÃO. LOTE 14 - QUADRA 
10 - INTERESSADOS TRATAR COM  ISA-
AC PELOS FONES: (16) 9.9457-5688 - (16) 
9.9147-5542 - (16) 3975-2440.

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0000595-48.2013.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Valdeci De Souza Castro, CPF 
367.296.218-00, com endereço à Rua Novo Hamburgo, 541, Jardim Vista Alegre, CEP 06807-060, Embu das Artes - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista, alegando em 
síntese: "Alega a Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista – FAFIBE na ação de Execução de Título Extrajudicial interposta 
contra o executado Valdeci de Souza Castro que há uma dívida de R$4.282,76 (dívida atualizada em janeiro de 2013), decorrente das 
mensalidades de janeiro a junho de 2008, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais relativo à matrícula nº 
2008115373." Encontrando-se o réu em lugar incerto ou não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 03 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 17 de junho de 2019. K-29/06e06/07

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1001039-25.2017.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Schiavo, na forma da Lei. Faz Saber a(o) Francisco Pereira, Brasileiro, CPF 
125.999.388-48, com último endereço constante nos autos à Rua Padre Joao Laub, 28, Centro, CEP 14750-000, Pitangueiras - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Morada do Campo Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, alegando em síntese: " No dia 04 de março de 2013, o Executado firmou com a credora, ora Exequente, Instrumento Particular 
de Venda e Compra de Imóvel com Parcelamento de Preço e Alienação Fiduciária em Garantia, sob o nº 031043. O referido contrato 
foi firmado visando a aquisição pelo Executado de um bem (lote 07, quadra 03, do loteamento "Morada do Campo", pelo valor de R$ 
96.611,60). O parcelamento objeto do Instrumento Contratual, encontra-se vencido e não pago desde outubro de 2013, incidindo-se 
desde então os encargos contratuais de inadimplemento". 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 28 de janeiro de 2019. K-29/06e06/07
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Hori conquista recursos para construção de terminal de ônibus urbano

O prefeito José Carlos 
Hori foi mais uma vez à 
São Paulo buscar verbas 
para a melhoria da infra-
estrutura urbana de Ja-
boticabal. Na Casa Civil, 
foi recebido pelo secre-
tário de Desenvolvimen-
to Regional do Estado de 
São Paulo, Marco Vinho-
li, que conirmou a libe-
ração de R$ 700 mil para 
a construção de um mo-
derno Terminal de Ôni-
bus, na região central. A 
audiência aconteceu na 
quinta-feira (04).

O projeto trará mais 
conforto e segurança 
aos usários do transpor-
te coletivo. “O recurso 
já está concretizado, o 
projeto em fase inal e, 

Projeto já está em fase final
em breve, poderemos 
começar a obra. O novo 
terminal faz parte de um 
projeto que irá trans-
formar Jaboticabal nos 
próximos anos. Teremos 
semáforos inteligentes, 
terminal de ônibus mo-
derno, novas pontes, 
parklet, área azul, dupli-
cação de avenidas e um 

trânsito mais seguro. A 
construção do terminal 
será a primeira grande 
obra”, comemora o pre-
feito.

Mobilidade Urbana 
– Ao contrário de mui-
tas cidades, Jabotica-
bal já finalizou o seu 
Plano de Mobilidade 
Urbana, que inclui di-

versas mudanças no 
trânsito para tornar o 
município mais acessí-
vel e organizado para 
pedestres, condutores, 
ciclistas e deficientes 
físicos. As melhorias 
previstas no projeto 
tem um prazo máximo 
de 10 anos para serem 
concluídas.

Município está renovando mais de 340 quarteirões; operação é composta por várias etapas

Prefeitura dá andamento ao recapeamento no Jd Paulista, Santa Rosa e Cohab IV

A Prefeitura segue re-
cuperando o asfalto de 
Jaboticabal. Nesta sema-
na, as equipes inaliza-
ram o asfalto em várias 
vias de grande tráfego, 
nas ruas São João, na Co-
hab IV; na Castro Alves, 
no Jardim Santa Rosa; e 
nas ruas Mário Guarita 

Cartaxo e Madre Paula, 
no Jardim Paulista.

“Neste momento te-
mos duas empresas tra-
balhando na megaope-
ração de recuperação 
asfáltica. São duas eta-
pas simultaneamente e, 
na semana que vem, já 
vamos avançar para no-

vos bairros. Temos mui-
to asfalto e trabalho pela 
frente”, reairma o pre-
feito José Carlos Hori.

Conira as ruas (tre-
chos mais críticos) que 
serão beneiciadas : 
Rua Coronel Sodré, Rua 
Prof. Vicente Quirino, 
Av. Amador Zardim, Rua 

Ivo Bellodi, Av. Clotilde 
Verri, Praça Dúlio, Rua 
Dr. Marrey Junior, Rua 
Ana Ramos De Carva-
lho, Rua Prof. Mário De 
Campos, Av. Aristides 
Bellodi, Av. Fermo Bello-
di Tv. Heróilo Da Silvei-
ra, Av. Caetano Merlino, 
Rua João Batista Rocha, 
Rua Milton Brunini, Rua 
Egysto Vali, Rua Tereza 
C. De Jesus Julião, Av. 
Antonio Inacio De Araú-
jo, Trav. Domingos Cor-
tez Al., Rua Aldo Senen 
Av. Maria P., Rua Loris 
Bazoni, Rua Miguel Fi-
lardi, Rua João Faccini, 
Rua Fortunato Frascá, 
Rua Juca Quito, Av. Dr. 
Elias Da Rocha Barros, 
Rua Castro Alves, Rua 
Fuad Feres, Av. Angelo 

Morello, Av. Madre Pau-
la, Rua João Volpe, Rua 
Mario Guarita Cartaxo, 
Rua Floriano Peixoto, 
Rua 24 de Maio, Av. 
Duque De Caxias, Rua 
dos Expedicionários, 

Av. Carlos Berchieri, Av. 
Pintos, Rua Philomeno 
Botino, Rua Giácomo 
Torquato, Rua Emílio 
De Laurentiz, Av. Fortu-
nato Della Libera e Rua 
Antônio Grecco.
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ARRAIÁ 2019 COLÉGIO OBJETIVO
O Arraiá 2019 do Co-

légio Objetivo aconte-
ceu no Clube de Campo 
da Nipo, no último sá-
bado, dia 29, regado a 
muita música caipira, 
comidas e brincadeiras 
típicas e som ao vivo.
Diretores, professores 
e organizadores deixa-
ram tudo muito bem 
preparado com muito 
amor e carinho, para 
todos os convidados.
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Hori aproveitou para divulgar a conquista de R$ 1 milhão em recursos para a Santa Casa

Projeto “Bicho não é lixo” segue levando conhecimento aos alunos

Manutenção da estrada do Spina garante 
segurança e mobilidade aos usuários

A caravana do pro-
jeto “Bicho não é lixo” 
continua conscienti-
zando os alunos da 
rede municipal de 
educação sobre cuida-
dos com os animais. A 
iniciativa é do Depar-
tamento de Proteção 
Animal, em parceria 
com a Secretaria de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer e Secre-

A Prefeitura de Jabo-
ticabal realizou a re-
cuperação de parte da 
Estrada do Spina. As 
equipes da Secretaria 
de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Am-
biente trabalharam no 
aterro, terraplanagem 
e abaulamento da es-
trada.

“A estrada apresen-
tava problemas graves 

taria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente visitou as 
EMEBs Paulo Freire e 
Afonso Tódaro.

“Todos os assuntos 
abordados durante os 
encontros geram re-
flexos positivos nas 
residências dos alu-
nos. A ideia de criar 
multiplicadores está 
dando muito certo e 

de erosão. Conversa-
mos com os proprietá-
rios que foram solíci-
tos aos nossos pedidos 
e, felizmente, o proje-
to melhorou muito as 
condições de tráfego 
pelo local”, ai rma o se-
cretário de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, Aldo Bellodi 
Neto.

O munícipio de Ja-

hoje os participantes 
tem condições de in-
fluenciar a conduta de 
sua comunidade ga-
rantindo que todos os 
direitos dos animais 
sejam respeitados”, 
afirma a diretora de 
Proteção Animal, Va-
léria Barbieri.

Para saber mais so-
bre o projeto, o tele-
fone é (16) 3203-2487.

boticabal conta com 
a p r o x i m a d a m e n t e 
350 quilômetros de 
estradas rurais. “Man-
ter tudo sempre orga-
nizado é um grande 
desafio. Diariamente 
nossas equipes tra-
balham tando na re-
cuperação das estra-
das como também das 
pontes rurais”, finali-
za Aldo.

Várias atividades movimenta os CRAS de Jaboticabal

A população dos bair-
ros próximos aos CRAS 

(Centro de Referência 
de Assistência Social) 

Prefeito Hori participa de homenagem aos 115 anos do 
Hospital e Maternidade Santa Isabel

A noite da última 
terça-feira (2) foi de re-
conhecimento e home-
nagens ao Hospital e 
Maternidade Santa Isa-
bel e aos seus mantene-
dores, que desde 1904 
garante atendimento 
em saúde de qualidade 
para a população de Ja-
boticabal.

“Eu tenho certeza que 
cada provedor poderia 
ter escrito um livro ‘Mi-
nha vida dentro do San-
ta Isabel’. Nós, socieda-
de, não sabemos e não 
temos como imaginar 
o que é a nossa Santa 
Casa já fez pelas pesso-
as. Quantas vidas foram 
salvas e quantas vidas 
trouxeram ao mundo 
pelo seu belíssimo qua-
dro de funcionários e 

proi ssionais. Eu i co 
imaginando as i lhas, 
netas, que estão aqui 

representando os ho-
menageados, o orgulho 
que vocês têm dessas 

pessoas; de toda a his-
tória que essas pessoas 
têm, não só por Jabo-

ticabal, mas principal-
mente pela nossa Santa 
Casa”, disse o prefeito 
José Carlos Hori.

A data também mar-
cou a comemoração da 
conquista de R$ 1 mi-
lhão em recursos para 
a entidade. “Graças ao 
empenho dos depu-
tados Baleia Rossi e 
Gilberto Nascimento, 
nossa Santa Casa vai re-
ceber essa quantia que 
será importante para a 
manutenção dos servi-
ços prestados à nossa 
população”, ressalta 
Hori.

Dedicação a Jaboti-
cabal - De natureza i -
lantrópica, o HMSI é o 
único hospital em Ja-
boticabal a atender pa-
cientes do Sistema Úni-

co de Saúde (SUS), além 
de prestar atendimento 
a uma população regio-
nal de mais de 140 mil 
pessoas, provenientes 
das cidades de Jaboti-
cabal, Guariba, Pradó-
polis e Barrinha. 

A instituição de saú-
de igualmente aten-
de convênios como 
UNIMED Jaboticabal, 
FAEC, Economus, Plan-
tel, Cabesp, UNIMED 
Intercâmbio, APAS, Sa-
besprev, Correios e pa-
cientes particulares. Só 
em 2018 foram quase 
cinco mil internações, 
das quais 71% foram 
pacientes do SUS, ul-
trapassando o índice 
de 60% obrigatório por 
se tratar de uma insti-
tuição i lantrópica. 

transformaram os equi-
pamentos em ponto de 

encontro para diversos 
assuntos, através de 
Oi cinas, palestras e 
outras atividades.

Nos últimos dias os 
CRAS 2 e 3 vem reali-
zando atividades volta-
das aos mais diferentes 
públicos. Além das fes-
tas juninas e rodas de 
conversas, as equipes 
realizaram um chá com 
a “melhor idade” e uma 
oi cina especíi ca sobre 
maquiagem.

O Chá da Melhor 
Idade além de muita 
troca de experiências, 
conta com uma visi-
ta ilustre que sempre 
trata especii camente 
de temas levantados 
pelos próprios partici-
pantes. Nesta edição, 

o Fisioterapeuta César 
Armentano tratou a 
respeito dos cuidados 
que devem ser adota-
dos nas residências 
para evitar possíveis 
quedas.

A oi cina de ma-
quiagem acontece no 
CRAS 3, no Parque 1º 
de Maio. “A população 
entendeu que os CRAS 
de uma maneira geral 
são equipamentos que 
devem ser utilizados 
da melhor maneira. 
Todos abraçaram essa 
ideia e todas as ativida-
des propostas sempre 
são muito procuradas. 
Todo resultado alcan-
çado parte do empe-
nho de nossas equipes 
que sempre trabalham 

pensando em nossa po-
pulação”, diz a secretá-
ria de Assistência e De-
senvolvimento Social, 
Tatiana Pellegrini.

Atenção para os en-
dereços dos CRAS em 
Jaboticabal:

CRAS 1
Rua Vitório Brendo-

lan, 201 – Jardim Gra-
jaú

Telefone: (16) 3204-
1303

CRAS 2
Av. Douglas Fogaça 

de Aguiar, 32 – CDHU
Telefone: (16) 3202-

9925
CRAS 3
Rua José Marfará, 160 

– Parque 1º de Maio
Telefone: (16) 3204-

4424

Nós pensamos todo 
o tempo de nossa vida. 
Quando você pensa em 
não pensar, já pensou. 
Pensar não é o pro-
blema e sim os pensa-
mentos que nós temos. 
Pensamentos bons dão 
sentido à nossa vida,  
pensamentos ruins pa-
ralisam-nos.

Muitas pessoas so-
frem porque não con-
seguem libertar-se dos 
pensamentos ruins. O 
tempo todo pensam em 
problemas, acidentes, 
mortes, tragédias. 

Quando alguém próxi-

A ARTE DE VIVER - PENSAMENTOS NEGATIVOS

LUIS CARLOS 
FERNANDES

mo está doente, já pensa 
que não há cura; um i -
lho saiu e está demoran-
do a chegar, o primeiro 
pensamento é que algu-
ma coisa ruim aconte-
ceu;  vai prestar um con-
curso já pensa que não 
vai conseguir, que não é 
capaz. E por aí vai. 

Não permita que seus 
pensamentos sejam 
sempre ruins. Não é tão 
fácil assim, mas você 
precisa tentar, pelo seu 
próprio bem. Uma su-
gestão que pode ajudar 
é que, toda vez que vier 
um pensamento ruim, 
você pense em algo 
bom, que é a melhor ma-
neira de afastar um pen-
samento ruim. É uma 
questão de exercício.

Quando alguém pró-
ximo está doente, pen-
se que ele está sendo 
curado, lembre-se de 
alguém que você conhe-
ce que estava muito do-
ente e recuperou-se; se 

seu i lho está demoran-
do a chegar pense que 
ele está divertindo-se e, 
com calma tente entrar 
em contato com ele, se 
continuar com preocu-
pação, faça uma oração 
e pense em sua felicida-
de; se você vai prestar 
um concurso pense que 
você é capaz e imagine-
-se sendo aprovado ou já 
trabalhando.

Comece já, e você vai 
ver que quanto mais 
pensamentos bons você 
tiver melhor será sua 
qualidade de vida. A 
maioria das coisas que 
pensamos não aconte-
cem, ou acontecem di-
ferentemente do que 
pensamos. Sofrer por an-
tecipação é o grande mal 
da maioria das pessoas.                                                                                                                                         
  

PROGRAMA CORREN-
TE DO BEM – DE SEGUN-
DA A SEXTA-FEIRA ÀS 
08H00 PELA RÁDIO GA-
ZETA FM - 107,9.
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Jaboticabal receberá uma das maiores rodas gigantes do Brasil

Novo parque de diversões já está sendo 
montado para a Festa do Quitute

Muito aguardado 
por crianças, adoles-
centes, jovens e até 
adultos, o novo par-
que de diversões da 
37ª Festa do Quitute 
e Expofeira de Arte 
e Artesanato já está 
em processo de mon-
tagem. A expectativa 
é que no começo da 
próxima semana os 
brinquedos já estejam 
em funcionamento. O 
parque fica na cidade 
até 21 de julho.

A roda gigante e 
seus 27 metros de al-
tura promete ser uma 
das principais atra-
ções. Os ingressos es-

tão à venda na Praça 
Nove de Julho e outros 
pontos da cidade [con-
i ra abaixo]. Na aquisi-
ção de três ingressos o 
valor total sai por R$ 
15 – a empresa aceita 
cartão de crédito. 

Na Praça Nove de Ju-
lho, o horário de fun-
cionamento é das 9h 
às 12h e das 13h30 
às 17h. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-8994.

Coni ra os pontos de 
venda:

• Bar da Léo - Rua 
Severino Fraguas, 160 
- Planalto Itália

• Bar da Loira - 

Rua Carlos Buck, 12 - 
Aparecida

• Elaine Presentes 
- Av. Ariovaldo Esbai-
le, 161 - Santa Luzia

• LL Magazine 
(Loja do DuDu) - Rua 
Professor Valdir Pedro 
Moreno, 807 - Santa 
Luzia

• Farmácia Santa 
Luzia - Rua Professor 
Valdir Pedro Moreno, 
210 - Santa Luiza

• Bar do Ysan - 
Rua Jose Bonifácio, 
926 - Ponte Seca

• Mercado Tend 
Tudo - Avenida Franci-
so Alves, 976 – Barrei-
ro

Prefeitura, entidades e empresas apresentam tecnologia de ponta, novas oportunidades 
de negócios, palestras técnicas, shows e cardápio à base de amendoim

Jaboticabal avança nos preparativos da Feira 
Nacional do Amendoim

A cadeia produtiva 
do amendoim se pre-
para para a realização 
de um evento de gran-
de importância para 
o setor e a sociedade: 
a Feira Nacional do 
Amendoim de Jaboti-
cabal, uma iniciativa 
que irá reunir as prin-
cipais empresas e en-
tidades do agronegó-
cio. O evento acontece 
nos dias 15, 16 e 17 
de agosto (quinta, sex-
ta e sábado), com uma 
programação diversi-
i cada que irá atender 
produtores, técnicos e 
interessados do setor, 
além de famílias e pú-
blico jovem. 

Entre os objetivos 
da Feira Nacional do 
Amendoim de Jaboti-
cabal estão a apresen-
tação de novas tecno-
logias, a difusão de 
conhecimento técni-
co-cientíi co e novas 
oportunidades de ne-
gócios. O evento pre-
tende ainda apresentar 
ao público o que pode-
mos chamar de “uni-
verso do amendoim”, 
com uma vasta cadeia 
produtiva, que gera 
empregos no campo 
e na cidade e divisas 
para o Brasil. 

O evento reúne gran-
des nomes do setor. 
“Jaboticabal é a Capital 

do Amendoim. Conta-
mos com o trabalho 
dos produtores rurais 
e, em especial da Co-
plana, um dos orgulhos 
do jaboticabalense; 
além de universidades 
e empresas de desta-
que nacional. A feira 
irá fortalecer nossa ci-
dade, atraindo empre-
sas e negócios que vão 
ampliar a oferta de tra-
balho e a rentabilidade 
do trabalhador a curto, 
médio e longo prazo”, 
diz o prefeito José Car-
los Hori.

O público vai conhe-
cer também uma rica 
gastronomia, com pra-
tos doces e salgados à 
base de amendoim, e 
se informar sobre este 
importante alimento, 
que compõe a dieta de 
atletas e pessoas que 
buscam uma alimenta-
ção saudável. 

A Comissão Organi-
zadora, composta por 
representantes de coo-
perativas, associações, 
iniciativa privada, go-
vernos e universidade, 
espera atrair um pú-
blico variado. “A Feira 
terá um impacto não 
só na região, mas em 
outras regiões do País, 
que participam do ne-
gócio amendoim. A Fei-
ra vem para mostrar à 
sociedade a relevância 

da atividade agrícola, 
do amendoim e seu pa-
pel no fortalecimento 
de toda a economia”, 
ai rma Sérgio de Sou-
za Nakagi, presidente 
da Comissão. Ele fala 
ainda sobre a evolução 
da cadeia produtiva. “A 
parte cientíi ca e a de 
negócios da Feira têm 
o objetivo de apresen-
tar o que existe de ino-
vador na pesquisa, em 
variedades, produtos 
químicos, máquinas e 
implementos. Esta ca-
deia produtiva evoluiu 
muito, contando com 
boas práticas agríco-
las e boas práticas de 
fabricação, o que fez 
o amendoim produ-
zido aqui alcançar os 
mais exigentes níveis 
de qualidade, inclusive 
certii cação internacio-
nal”, conclui.

Inscrições para o 
evento cientíi co pelo 
site 

Também na Estação 
de Eventos, no auditó-
rio da Feira, ocorrerão 
as palestras técnicas 
do XVI Encontro sobre 
a Cultura do Amen-
doim, realização da 
Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias 
(FCAV)/Unesp Jabotica-
bal, que reúne pesqui-
sadores e especialistas 
reconhecidos no Brasil 
e exterior. Para infor-
mações e inscrições, 
acesse  www.funep.
org.br ou entre em con-
tato pelo telefone (16) 
3209-1300.

Shows, Festival Gas-
tronômico e Oportuni-
dades de negócios 

A Estação de Eventos 
Cora Coralina está re-
servada para um ver-
dadeiro festival gastro-
nômico, com praça de 
alimentação e pratos 

à base de amendoim, 
quitutes doces e sal-
gados, e apresentação 
sobre os benefícios do 
amendoim para a ali-
mentação saudável e 
saborosa. 

No mesmo local, ha-
verá a Feira de Máqui-
nas e Insumos, com no-
vas tecnologias para a 
cultura. A programação 
ainda conta com expo-
sições sobre meio am-
biente e agendamento 
de escolas durante o 
dia. À noite, entram 
em cena os shows, no 
melhor estilo sertanejo 
universitário, além do 
sertanejo raiz e até pop 
e rock.

15 de agosto (quinta-
-feira) 

• 18h - Gabi Viola • 
20h30 - Guilherme Te-
nório Violeiro e Canta-
dor

16 de agosto (sexta-
-feira) 

• 18h - Caio Rodri-
gues • 20h30 - Banda 
Gibão de Couro 

17 de agosto (sába-
do) 

• 12h - Divaz • 15h 
- Giancarlo Pessoa e 
Banda Kukukaia • 18h 
- Rafa Thor • 21h - Or-
questra de Viola de Pi-
racicaba - 21h

Capital do Amen-
doim 

Não por acaso, Jabo-
ticabal detém o título 
de Capital do Amen-
doim no Estado de São 
Paulo (Lei 16.640 de 
2018), um reconheci-
mento pelo trabalho 
de milhares de pesso-
as que se dedicam à 
cultura e i zeram do 
amendoim produzido 
na região um produto 
diferenciado. Além de 
o Estado de São Paulo 
ser o maior produtor 
de amendoim do País, 

Jaboticabal foi pionei-
ra na mecanização das 
operações no campo, 
nos investimentos em 
pós-colheita, estudos 
de novas variedades e 
na obtenção do amen-
doim de alta qualidade.

Foi devido aos es-
forços de produtores, 
técnicos e pesquisa-
dores, cooperativas, 
associações, empresas 
e universidade que o 
amendoim produzido 
aqui não só conquis-
tou a grande indústria 
alimentícia nacional, 
mas também abriu o 
mercado brasileiro e 
se tornou referência no 
exterior. 

Realização
A Feira é uma rea-

lização de entidades 
comprometidas com 
o agronegócio: Prefei-
tura de Jaboticabal, 
Associação Comercial, 
Industrial e Agrone-
gócios de Jaboticabal 
(Aciaja), Agência Pau-
lista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta), 
Coordenadoria de De-
senvolvimento Rural 
Sustentável (CDRS), 
Instituto Agronômi-
co (IAC) e Secretaria 
de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado, 
Coplana - Cooperativa 
Agroindustrial, Univer-
sidade Estadual Paulis-
ta “Júlio de Mesquita 
Filho” - Unesp/Câmpus 
Jaboticabal, Fundação 
de Apoio à Pesquisa, 
Ensino e Extensão (Fu-
nep), Laboratório de 
Máquinas e Mecaniza-
ção Agrícola (Lamma), 

Laboratório de Plantas 
Daninhas (Lapda), Si-
coob Coopecredi, Sin-
dicato Rural de Jaboti-
cabal e Associação dos 
Fornecedores de Cana 
de Guariba (Socicana). 

As principais empre-
sas do setor coni rma-
ram presença: Amino-
agro, Basf, Coplana, 
Grupo Vittia, Ihara, In-
quima, Miac, Oxiquími-
ca, Stéfani, Syngenta, 
UPL, Sicoob Coopecre-
di; Amendofort, CMAG, 
Defensive, Fert Solo, 
ForPlant, Mosaic, Ouro 
Fino, Sementes Espe-
ranças; BM, Copercana, 
El Carmen Sementes, 
FMC, JLA. O apoio é 
da AgroAlerta, Colora-
do John Deere, Empó-
rio Camassutti, Her-
bae, Ibis, Inter Drones, 
IPJab, Jaboticabal Sho-
pping, Neomarc Comu-
nicação, Senac, Turma 
do Amendoim.

Feira Nacional do 
Amendoim de Jaboti-
cabal

Dias 15, 16 e 17 de 
agosto de 2019 • Entra-
da franca 

Estação de Eventos 
Cora Coralina • Praça 
do Café, 169, Jabotica-
bal/SP 

XVI Encontro sobre a 
Cultura do Amendoim 

Auditório da Estação 
de Eventos Cora Cora-
lina

Praça do Café, 169, 
Jaboticabal/SP 

Informações e inscri-
ções: 

Funep



12 SÁBADO, 06 DE JULHO DE 2019


