
Jaboticabal, 23 de Novembro de 2019 N.º 1963ANO XL

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

Leia + Pág. 10

Leia + Pág. 8

Leia + Pág. 3

Leia + Pág. 6

Leia + Pág. 4

Leia + Pág. 5

Caminhada 
Passos que 

Salvam acontece 
no domingo (24)

O encontro já está marcado e você é con-
vidado para participar de mais uma edi-
ção da “Caminhada Passos que Salvam”, 
no domingo (24), às 8h, na Esplanada do 
Lago Municipal. 

Kits ainda podem ser 
adquiridos a R$ 35

Reis 2019: aproveite os últimos dias da segunda etapa do programa

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa 
que 29 de novem-
bro é o último dia 
da segunda etapa 
do Programa de Re-
cuperação Fiscal, o 
REFIS 2019. Quem 
procurar o Sistema 
Prático ou o Pos-
to de Atendimento 
do SAAEJ garante o 
desconto de 90% no 
pagamento à vista e 
benefícios no parce-
lamento em até dez 
prestações.

Contribuintes 
tem até 29 

de novembro 
para garantir 
desconto de 
90% em juros 

e multas

Jaboticabal promove mutirão de 
papanicolau e PSA na segunda-feira (25)

Os pacientes interes-
sados em participar do 
mutirão de exames de 
papanicolau (mulheres) 
e de PSA (homens) po-
dem procurar a Secreta-
ria de Saúde e agendar 
participação na ação 
realizada pela prefei-
tura em parceria com 
o Hospital de Amor de 
Barretos.

Carreta do Hospital 
de Amor de 

Barretos estará no 
Centro de Eventos 

Cora Coralina

Leia + Pág. 12

Semana da Música e 
Arte segue até o dia 13 

de dezembro
Começou no domingo (17) a 22ª Sema-

na da Música e Arte. A programação conta 
peças de teatro, recitais, apresentações 
musicais e workshops. Nesta semana, en-
tre uma programação repleta de atrações, 
destaca-se a apresentação da Orquestra 
de Câmara de Taquaritinga.

Museu de 
Jaboticabal é 

destaque no México

O Museu Histórico de Jaboticabal Aloisio de Al-
meida representa o Brasil no maior encontro de 
proissionais de museus das Américas - o El Mu-
seo Reimaginado. Sua 3ª edição aconteceu em Oa-
xaca, no México, de 20 a 22 de novembro de 2019.

Ao todo, foram quase três mil propostas 
de apresentações enviadas para o 

evento, 14 foram selecionadas, sendo 
apenas duas do Brasil

Interessados já podem se inscrever para a Corrida de São Silvestre

Com nova data, a tradicional Corrida de São 
Silvestre já está com inscrições abertas pelo site 
www.runnerbrasil.com.br. A disputa acontece em 
22 de dezembro, às 08h, com saída do Novo Espa-
ço. O valor é de R$ 40.

SEBRAE abre vagas remanescente 
para oicina sobre Redes Sociais 

e sites de sucesso
É impossível pensar no futuro de uma empre-

sa ou de um negócio sem a utilização das redes 
sociais, como o Facebook.
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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 27 de 
Novembro de 2.019, na sede da Entidade Sindical, às 17:00 horas em primeira 
convocação, e às 18:00 horas em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, para tratar da seguinte:   
 

PAUTA   DO   DIA 
 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  DA PROPOSTA  ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2.020. 
 
               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, 19 de Novembro de 2019. 
 

MARIA ELVIRA ARMENTANO 
Presidente do SFPMJ 

 
Recebí o original para ser publicado no “Jornal A GAZETA”, na Edição  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
FORO DE JABOTICABAL  - 3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211, Jaboticabal-
SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002096-44.2018.8.26.0291  -  controle n. 2018/000566
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exequente: Atacado Zr Ltda - Epp
Executado: Lugar Certo Tubos e Conexoes Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1002096-44.2018.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) LUGAR CERTO TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ
25.425.964/0001-02, com endereço à Rua Mario Mambelli, 12, Centro, CEP 14720-000, Taiuva -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Atacado Zr
Ltda - Epp, alegando, em síntese, ser credor da executada pela importância de R$6.223,94 (Seis
mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos) representada pelas Notas Fiscais n.
101.094, 101.339, 101.707, 102.237 e 102.629, emitidas pela exequente e não pagas pela
executada. Encontrando-se o(a) executado(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, para que, no
prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento da dívida especificada na inicial no valor de R$ 6.223,94 devidamente atualizada,
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por
cento. O(a) executado(a) deverá ficar ciente de que, nos termos do art. 827, § 1º do Código de
Processo Civil, em caso de pagamento integral do débito, no prazo declinado, os honorário
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de opor
embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais
relevante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, IV, do Código de
Processo Civil, ou, alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor total executado, poderá requerer o parcelamento do restante em até 06
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao mês, ficando
advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos ou o inadimplemento das parcelas, poderá acarretar
na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras
penalidades previstas em lei. Não ocorrendo o pagamento do débito, ou não sendo apresentados
embargos à execução, o(s) réu(s) será(ão) considerado(s) revel(is), 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 08 de novembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
1ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003035-24.2018.8.26.0291
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel
Exequente: Carlos Antonio Monteiro
Executado: Élzio Victorio Mazza

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003035-24.2018.8.26.0291

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 aos ÉLZIO VICTORIO MAZZA, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 4522799,

CPF 288.467.888-34, e AURELINA DE SOUZA MAZZA, Brasileiro, Casada, Aposentada, RG

94841718, CPF 786.144.818-53, com endereço à Avenida Doutor Antonio Fernandes Pinto, 279,

Bairro X, CEP 14870-800, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título

Extrajudicial por parte de Carlos Antonio Monteiro, alegando em síntese: "O exequente é credor

do executados, correspondente ao contrato de locação residencial firmado em 05 de março de

2018 com Aline Cristina Mazza, do qual figuram os executados como fiadores". Encontrando-se

os réus 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 03 (três) dias úteis, pagar a dívida no

valor de R$ R$ 5.560,12, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida

dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor

atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no

prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do

CPC). PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo

do presente edital. 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 06 de novembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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35º Campeonato Nacional Li 
Tchuó Pa Kung Fu

Encerrando as com-
petições do ano de 
2019, foi realizado o 
“35º Campeonato Na-
cional Li Tchuó Pa Kung 
Fu” na cidade de Leme 
– SP no último dia 17 
de novembro, no Giná-
sio de Esportes “Valdo-
miro Makarenco”, onde 
os alunos dos projetos 
de Jaboticabal tiveram 
uma participação ex-
pressiva no evento.

Representando o De-
partamento de Espor-
tes Municipal (DEL/
SECEL) e o centenário 
Tiro de Guerra 02-018 
que promovem ativida-
des esportivas de artes 
marciais, e somando os 
atletas do “Clube dos 
Servidores da UNESP”, 
a equipe de Kung-Fu de 
Jaboticabal conquistou 
o troféu de 3ª colocada 
por número de atletas 
participantes, e mais 18 
medalhas.

Os resultados foram 
classii cações em 1º, 2º 
e 3º lugar em suas res-
pectivas categorias, dos 

atletas: João Gabriel 
Cardoso Costa, Raff aele 
Bruno Neto, Isac Garcia 
da Silva, Jackson Garcia 
da Silva, Yasmin Rodri-
gues, Renato Cruz Mus-
si Homem, Marcos Paulo 
Santos, Maria Aparecida 
da Silva Pires, Breno So-
ares Pastorello, Gabriel 
Lima de Bello, Vitor 
Gustavo da Silva, Erick 
Henrique Euzebio, Lu-
ana Baron, Alexandre 
Aparecido Rodrigues 
Tosetti, Pedro Henrique 
Matos Souza, Claude-
mir Costa, Hendrigo Da-
niel Braz e Paulo Sergio 
Pires.

A “Associação Dragão 
Branco” da cidade de 
Colina/SP, apresentou 
a dança do leão chinês,  
durante o cerimonial de 
abertura com a coreo-
grai a  “O  Casamento  
do  Leão  Chinês” con-
tendo i gurino e equi-
pamentos teatrais legi-
timamente chineses.

Neste evento estive-
ram presentes: o Grão 
Mestre - Oswaldo José 

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-

lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-

ferir!!!  (16)3202-1986.

1º jogo aconteceu na sexta-feira 
(22) no Ginásio de Esportes

Interessados já podem se inscrever para a Corrida de São Silvestre

Jaboticabal conquista prata no Basquete Feminino nos Jogos Abertos

Com nova data, a tra-
dicional Corrida de São 
Silvestre já está com 
inscrições abertas pelo 
site www.runnerbrasil.
com.br. A disputa acon-
tece em 22 de dezem-
bro, às 08h, com saída 
do Novo Espaço. O va-
lor é de R$ 40.

A prova terá 5km e 
segue o mesmo trajeto 
do ano passado.“O site 

Após dias de dedi-
cação dentro e fora de 
quadra, a equipe de 
basquetebol feminino 
de Jaboticabal conquis-
tou a segunda coloca-
ção. A edição de 2019 
dos Jogos Abertos do 
Interior aconteceu em 
Marília e reuniu a nata 
do esporte estadual.

“Sabíamos de nos-
sas dii culdades, das 
grandes equipes que 
iríamos enfrentar, mas 
passamos adiante des-
ses desai os e conquis-
tamos uma medalha 
importante para nossa 
cidade. Nesse momen-
to só posso exaltar a 
dedicação de nossas 
meninas que i zeram 
um grande trabalho 
dentro de quadra”, 

da Runner Brasil já está 
recebendo as inscri-
ções. Também coloco 
a secretaria do Ginásio 
de Esportes para escla-
recer as dúvidas dos 
participantes”, ressalta 
o presidente da Funda-
ção de Amparo ao Es-
porte, Fábio Bortolossi.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
0587.

ai rma o presidente da 
FAE, Fábio Bortolossi.

Os Jogos Abertos – 
Segundo números di-
vulgados pelo Governo 
do Estado de São Pau-

lo, os Jogos Abertos 
de Marília englobam 
31 modalidades es-
portivas, cerca de 14 
mil atletas e congre-
gam mais de 350 mu-

nicípios de todas as 
regiões do Estado. As 
competições começa-
ram no dia 11 e serão 
encerrados neste 23 de 
novembro.

Gola (mentor da moda-
lidade); Mestre - Valcir 
Albieri (5º Dan no es-
tilo); Professor Celso 
Bomi m (grupo de arbi-
tragem); Técnica - Ta-
tiane Marteloni (grupo 
de arbitragem), demais 
mestres, professores e 
instrutores do Li Tchuó 
Pa Kung Fu.

Também são dispo-
nibilizadas no Tiro de 
Guerra aulas de Tai 
Chi Chuan, Qi Gong 
(Chi Kung) e o Li Tchuó 
Pa Kung Fu, que são 
supervisionadas por 
especialistas capaci-
tados. Com aulas às 
segundas, quartas e 
sextas feiras nos perí-
odos da manhã, tarde 
e noite. Excepcional-
mente no período de 
dezembro, janeiro e 
fevereiro próximos, 
haverão alterações nos 
locais das aulas, em 
virtude de uma manu-
tenção no prédio onde 
originalmente caminha 
o projeto.   Os dias e 
períodos permanece-

rão normalmente. Tão 
logo sejam dei nidos, 
os últimos detalhes se-
rão divulgados.                  

Maiores informações; 
na secretaria do Tiro de 
Guerra 02-018, tempo-
rariamente instalada à 
Rua 24 de Maio, 263, 
Centro. Para novas ma-
trículas, período da ma-
nhã. Conheça. Prestigie. 

Apoio: Prefeitura Mu-
nicipal de Jaboticabal, e 
Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer - Departamento de 
Esporte e Lazer.

E aproveitando o en-
sejo, o Chefe da Instru-
ção do Tiro de Guerra 
02-018 – 1º Sgt Nalon 
Oliveira, convida aos 
amigos do TG para a 
formatura i nal da tur-
ma de instrução militar 
2019, a ser realizada à 
Rua Mal Deodoro, 998, 
Centro, no dia 23 de no-
vembro, às 19h.

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

Dei nidos os semii nalistas da 1ª Copa Jaboticabalense 
de Futsal

A 1ª Copa Jaboticabalense de Futsal chega a semi-
i nal com jogos que acontecem no próximo i nal de 
semana. 

Acompanhe abaixo a tabela:
Sexta-feira (22) - 19h45
Jaboticabal Atlético x I Love Quebrada
Segunda-feira (25) - 19h45
Muleke Travesso x Aurora Futsal

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS ÚTEIS PROCESSO Nº 0004032-87.2019.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDREA SCHIAVO, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) EDIMAR JOSÉ DOLCI 
EPP, CNPJ 03.680.908/0001-81, com último endereço à Rua Orlinde Debage, 672, Bela Vista, CEP 14725-000, Taiacu - SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença originária do processo 0007383-44.2014.8.26.0291, movida por Centro de Gestão 
de Meios de Pagamento S/A, CNPJ - 04.088.208/0001-65. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que luirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 9.917,82 (nove mil novecentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, aixado e publicado na forma da lei. Os prazos começarão 
a transcorrer após os 20 días úteis indicados acima. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 30 de agosto de 2019
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PERSONAGENS DA HISTÓRIA DE 
JABOTICABAL

ACIAJA  recebe autores e convi-
dados no salão nobre Nilo de Sté-
fani, em memorável noite de au-
tógrafos, na sexta-feira (22/11). A 
obra, dignii ca o ex-prefeito ANGE-
LO BERCHIERI. Um retrato, do me-
nino de origem pobre, que galgou 
destaque na vida política de Jaboti-
cabal, pela simpatia, respeito e ad-
miração nas diferentes esferas do 
poder. De autoria do Professor Dr. 
LUIZ CARLOS BEDUSCHI E DR. DO-
RIVAL MARTINS DE ANDRADE. FAS-
CÍCULO Nº 18, COM 144 PÁGINAS, 
fartamente ilustrativo, encontra-
-se à disposição de admiradores 
na Banca de Revistas A PATOTA, na 
avenida Pintos.

SOLENIDADE MARCA 
O LANÇAMENTO DO 

FASCÍCULO Nº 18
 
 

 

UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR 
Sociedade Civil de Caráter Beneficente – Fundada em 
19/11/1966 – decretada de Utilidade Pública p/ Lei 

Municipal Nº 740 de 19/03/1968 e p/ Lei Estadual Nº 1962 
de 30/04/1979 

CNPJ 50.387.224/0001-76 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇAO 
 

 
            UNIÃO ESPIRITA NOSSO LAR- “UNENLAR” - CONVOCA 
OS SENHORES ASSOCIADOS A  REUNIREM-SE EM SUA SEDE 
SOCIAL, SITO A RUA MONTEIRO LOBATO,1150 CENTRO, EM 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, NO PRÓXIMO DIA 08 DE 
DEZEMBRO DE 2019, ÁS 18:45H A FIM DE PROCEDEREM A 
ELEIÇAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 
2020/2021 
DE ACORDO COM O ESTATUTO, NÃO HAVENDO    NUMERO 
LEGAL DE SÓCIOS PARA A PRIMEIRA CONVOCAÇAO, A 
ASSEMBLEIA SERA REALIZADA UMA HORA APÓS, COM 
QUALQUER NUMERO DE SÓCIOS PRESENTES. 
 

 
JABOTICABAL,  DE NOVEMBRO DE 2019 

 
 

JOSE LUIZ RAVAZI 
PRESIDENTE 

 

 
RUA MONTEIRO LOBATO, 1150 – CENTRO – CEP:- 14.870-850 – JABOTICABAL/SP. 

TEL: (16) 3203.63.73 - E-mail: unenlar@ig.com.br  

- 

 

 

Caminhada Passos que Salvam 
acontece no domingo (24)

O encontro já está 
marcado e você é con-
vidado para participar 
de mais uma edição da 
“Caminhada Passos que 
Salvam”, no domingo 
(24), às 8h, na Esplana-
da do Lago Municipal. 

Para participar, basta 
adquirir o kit no valor 
de R$ 35 que dá direito 
a camiseta, boné e sa-
cola personalizada. “Es-
taremos todos unidos 
em prol do Hospital de 
Amor de Barretos. Es-
pero todas as famílias 
para passarmos juntos 
a manhã de domingo”, 
ai rma a primeira-dama 
Adriana Hori.

Pontos de vendas
• Ópticas Carol
• Fabiana Sanches
• 100% Básico
• Fundo Social de 

Solidariedade
• AVCC
Mais informações no 

Fundo Social de Solida-
riedade, localizado na 
Avenida do Carmo, 242, 
Centro, ou pelos telefo-
nes (16) 3202-8994 ou 
(16) 3203-3398.

Kits ainda podem ser adquiridos a R$ 35

O apóstolo Paulo 
enfrentou um naufrá-
gio terrível, porque 
o centurião cria mais 
no piloto e no mestre, 
do que no que Pau-
lo dizia. Eles despre-
zaram a Palavra, que 
Deus havia colocado 
na boca de Paulo. E 
por isso, enfrentaram 
uma tão grande tem-
pestade no meio do 
Mar. Onde quase todos 
perderam a vida. Se 

Pr. Anastácio Martins

O NAVIO
não fosse Paulo estar 
na presença de Deus, 
ninguém teria se sal-
vado. Como é bom 
você sempre obede-
cer a Palavra de Deus, 
mesmo quando tudo 
está dando errado.
Não duvide, porque 
Deus tem os seus pro-
pósitos em tudo. Ele 
sabe como te livrar e 
te guardar de todos os 
perigos deste mundo 
tão violento. Deus fa-
lou para Paulo que ne-
nhuma alma se perde-
ria, todos i cariam são 
e salvos, mas o navio 
se despedaçaria, e as-
sim aconteceu. Quan-
do todos começaram 
a i car desesperados, 
Paulo os encorajava a 
ter bom ânimo e não 
i carem apavorados, 

porque Deus não dei-
xaria nada aconte-
cer com eles. Como 
é bom estar perto de 
uma pessoa que ser-
ve a Deus de verdade. 
Pode vir o que vier, 
ela não se abala, nem 
treme na base, porque 
a coni ança dela está 
no Todo Poderoso. Ela 
sabe que Deus é i el, 
principalmente quan-
do as coisas estão to-
das fora de lugar. A 
pessoa que tem Deus 
como o seu porto se-
guro, vencerá qual-
quer dii culdade ou 
batalha. Nunca desis-
ta, nem tenha medo.
Não importa qual seja 
a situação que você 
esteja passando neste 
momento, Deus é i el, 
porque o que Ele falou 

ao seu coração atra-
vés da Palavra Dele, 
Ele cumprirá na sua 
vida e tudo vai acabar 
bem. Não temas, nem 
te espantes diante dos 
obstáculos, porque 
operando Deus nin-
guém impedirá. (Atos 
27:1). Esta é a minha 
oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant, 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-
-Feira e Domingo às 
19:30. Ouça o nosso 
programa: 

A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. 
a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ: 
(016) 991150602.   
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Museu de Jaboticabal é destaque no México

Paço Municipal se enche de cores

Fé e religião aos olhos de Rafaela Gabriel

Semana da Música e Arte segue 
até o dia 13 de dezembro

O Museu Histórico de 
Jaboticabal Aloisio de 
Almeida representa o 
Brasil no maior encon-
tro de proi ssionais de 
museus das Américas 
- o El Museo Reimagina-
do. Sua 3ª edição acon-
teceu em Oaxaca, no 
México, de 20 a 22 de 
novembro de 2019.

O evento reúniu pro-
i ssionais de museus, 
pesquisadores, profes-
sores, instituições mu-
seológicas e culturais 
para discutir os desa-
i os e responsabilida-
des da convivência en-
tre pessoas de diversas 
origens sociais, políti-
cas e culturais, sem dei-
xar de pensar na coabi-
tação com o ambiente.

“A escolha do Museu 

A exposição de pai-
néis em tecido do ilus-
trador e designer grá-
i co Elifas Andreato 
deixou o Paço Municipal 
“Prof. Dayton Aleixo de 
Souza” mais colorido.

São 12 painéis da 
mostra “A Arte Negra na 
Cultura Brasileira” que 
pertencem ao acervo 
da ACGE (Assessoria de 
Cultura para Gêneros e 
Etnias) e i caram expos-
tos no Paço Municipal 
até o dia 22, seguindo 
depois para a Fatec Ja-
boticabal.

Um momento de di-
i culdade pessoal, o 
acolhimento dentro da 
religião e um olhar di-
ferenciado. Esses foram 
os ingredientes para 
que surgisse a exposi-
ção fotográi ca “Fé, Luz 
e Resistência”. Com o 
objetivo de despertar a 
curiosidade no público 
e o desejo de conhecer 
um pouco mais sobre 
a religião, a exposição 
chega ao Paço Munici-
pal “Prof. Dayton Aleixo 
de Souza” no próximo 
dia 25, onde permanece 
até o dia 30 de novem-
bro, dentro da progra-
mação da Semana da 
Consciência Negra de 
2019.

As cenas foram regis-
tradas durante as ativi-
dades realizadas pelo 
CAE - Centro de Auxí-
lio Espiritual “Filhos de 
Aruanda”, de Ribeirão 
Preto, e pelo Templo de 
Culto Sagrado “Filhos 

Começou no domin-
go (17) a 22ª Semana 
da Música e Arte. A 
programação conta pe-
ças de teatro, recitais, 
apresentações musi-
cais e workshops. Nes-
ta semana, entre uma 
programação repleta 
de atrações, destaca-se 
a apresentação da Or-
questra de Câmara de 
Taquaritinga.

Histórico de Jaboticabal 
ressalta a importância do 
trabalho comunitário da 
Instituição e a valoriza-
ção do Museu por outras 
instituições nacionais e 
internacionais e por pro-
i ssionais de Museus das 
Américas”, ai rma Thais 
Creolezio, agente cultu-
ral do Museu.

Embora a programa-
ção dos três dias tenha 
sido bastante extensa 
e completa, no dia 22, 
em especial na Sala 5 
do Centro de Cultura e 
Convenções de Oaxaca, 
o Museu Histórico de 
Jaboticabal esteve re-
presentado durante a 
exposição do trabalho 
“Museu + Comunidade 
+ Patrimônio Cultural = 
Abordagem, Transfor-

mação e Mudança”, de 
Thais Creolezio.

Em sua exposição, 
Thais apresentou o Pro-
grama de Mentoria So-
cial criado na institui-
ção para trabalhar com 
diversas comunidades 
da cidade, da zona ru-
ral e dos distritos de Ja-
boticabal. O intuito do 
Programa é criar uma 
rede de cooperação en-
tre o Museu, mentora-
dos e instituições par-
ceiras para promover o 
desenvolvimento local 
e ao mesmo tempo tra-
balhar na valorização 
de diferentes histórias, 
memórias e na promo-
ção do patrimônio cul-
tural comunitário. 

Dentre as quase três 
mil propostas de apre-

CULTURA

Mostra é composta por 20 fotos da artista

Ao todo, foram quase três mil propostas de apresentações enviadas para o 
evento, 14 foram selecionadas, sendo apenas duas do Brasil

“Os eventos culturais 
estão de vento em pol-
pa e a Semana da Músi-
ca e da Arte vem somar 
com as ações do De-
partamento de Cultura. 
Convido a população a 
prestigiar as atrações 
que estarão se apresen-
tando nos palcos de Ja-
boticabal”, diz o diretor 
da Escola de Arte, Carli-
nhos Santiago.

sentações enviadas 
para o evento, 14 foram 
selecionadas, sendo 
apenas duas do Brasil. 
“Desde 2017 o Museu 
Histórico tem recebido 
uma atenção especial 
do Prefeito Hori que, 
mesmo com todas as 
dii culdades da Prefei-
tura, dá liberdade para 
que trabalhemos com 
a criatividade e o em-
penho dos servidores 
municipais do Depar-
tamento de Cultura, o 
que vem resultando em 
excelentes trabalhos, 
como esse”, agradece 
José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura.

E o Museu Histórico 
guarda ainda boas no-
vidades que em breve 
devem ser anunciadas.

A mostra é uma par-
ceria da Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
do Departamento de 

Cultura, com a Se-
cretaria de Cultura e 
Economia Criativa do 
Estado de São Paulo e 

faz parte da progra-
mação da Semana da 
Consciência Negra de 
2019.

do Caboclo Ubirajara”, 
de Jaboticabal, e que 
retratam a Umbanda 
de um jeito muito es-
pecial. E foi realizada 
com o apoio da Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Cultura, e também 

da Expertise Cursos de 
Jaboticabal.

“A Umbanda é para 
mim uma forma de en-
contrar uma religação 
com Deus e a ai rmação 
da minha Fé. Na foto 
tento mostrar um pou-
co dessa força incrível 

que a religião possui”, 
explica Rafaela.

Antes a mostra pas-
sou pelo Prédio Cen-
tral da FCAV/Unesp de 
Jaboticabal e também 
pelo Chá Cultural pro-
movido pela Universi-
dade.

WELLINTON  RICO

Cheio de talento, 
ele exala sensuali-
dade e sex appeal.

Descoberto pela 
First Models, Welin-
ton  31,  é dono de 
uma beleza eston-
teante que se dis-
tribui sobre 1,83 de 
altura.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Com 4 anos de 
carreira, o belo tem 
em seu currículo co-
merciais, desi les e 
curtas, além de par-
ticipações em  Salve 
o Rei, Sol Nascen-
te, Filhos da Pátria, 
Velho Chico, A Lei 
do Amor, Malhação, 
Rock Story dentre 
outras. Sua beleza 
já estampou lindos 
editoriais de moda.

Atualmente vi-
vendo em Ribeirão 
Preto e integrando 
o time First Models, 
ele tem tudo para  
arrebentar.

Alguém aí dúvida? 
Nós não!

De olho nele!
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Visita guiada, mesa redonda, palestra e bate-papo 
marcam o calendário do II Fórum de Patrimônio

Prefeitura abre concorrência do bar do aeroporto

SEBRAE abre vagas remanescente para oicina 
sobre Redes Sociais e sites de sucesso

A Prefeitura de Ja-
boticabal abriu pro-
cesso licitatório para 
uso do bar localizado 
no Aeroporto Munici-
pal. Os interessados 
devem acessar o site 
oficial de Jaboticabal 
para imprimir o edi-
tal e obter todos os 
detalhes sobre a Con-
corrência Pública. A 

É impossível pen-
sar no futuro de uma 
empresa ou de um ne-
gócio sem a utiliza-
ção das redes sociais, 
como o Facebook. O 
mais importante em 
tudo isso é que, ao 
mesmo tempo que 
essas ferramentas 
colaboram, também 
podem prejudicar o 
planejamento do em-
preendedor que não 
utilizar as ferramen-
tas adequadamente.

Editar completo está no site 
www.jaboticabal.sp.gov.br

entrega dos envelo-
pes acontece dia 19 
de dezembro, às 9h, 
no Paço Municipal, e a 
maior proposta será a 
vencedora.

“O edital traz todas 
as informações aos in-
teressados em partici-
par do processo. O bar 
tem área de 181 m² e, 
com a reforma da pis-

ta, o futuro de nosso 
aeroporto é bem pro-
missor”, explica o se-
cretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
José Vantini Júnior.

O Aeroporto Muni-
cipal está localizado 
na Via de Acesso Prof. 
Paulo Donato Caste-
lani s/n.º, próximo à 
Unesp. 

A Prefeitura de Ja-
boticabal, SEBRAE-SP, 
Incubadora Empresa-
rial e Instituto Tecno-
lógico de Jaboticabal 
realizam nos dias 26 
e 27 de novembro, das 
19h às 22h, a oficina 
Facebook e outros si-
tes de sucesso. O cur-
so faz parte do proje-
to “Na Medida SEBRAE” 
e, para garantir a par-
ticipação, os interes-
sados devem investir 
R$ 140, divididos em 

duas parcelas. 
“As redes sociais es-

tão aí e devem ser uti-
lizadas da melhor ma-
neira e por mais boa 
vontade que o empre-
endedor tenha, mui-
tas vezes falta conhe-
cimento na hora de 
interagir nesses uni-
versos, por isso hoje 
é fundamental saber 
como se portar e como 
explorar ao máximo 
cada uma dessas redes 
sociais”, diz a diretora 

A Prefeitura Munici-
pal, por meio do De-
partamento de Cultura, 
com o apoio do Senac 
Jaboticabal, realiza nos 
dias 26, 27 e 30 de no-
vembro o II Fórum de 
Patrimônio Cultural de 
Jaboticabal.

Na terça-feira (26), 
uma mesa redonda reu-
nindo Pai Reinaldo de 
Oliveira, dirigente do 
“Centro de Auxílio Es-
piritual Filhos de Aru-
anda”; Babalorisá Júlio 
de Oxossi, sacerdote 
do “Tempo de Culto Sa-
grado Ilê Iya Omi Asé 
Adelodê”; e Pai Sério 
D’ Xangô, sacerdote de 
Umbanda da “casa Espí-

rita Pai Tobias de Ango-
la”, discute os desaios 
das religiões de matri-
zes africanas e afro-
-brasileiras, a partir das 
19h30, no Auditório do 
Senac.

Já na quarta-feira 
(27), acontece a pales-
tra “Jaboticabal: Capi-
tal Brasileira do Filtro 
de Barro, proferida 
pelo Prof. Dr. Julio Ce-
sar Bellingieri Cerâmi-
co, a partir das 19h30. 
Logo em seguida, um 
bate-papo com Isabela 
P. Silva, Tainara C. R. 
da Rocha e Felipe Ca-
porusso, estudantes do 
curso de licenciatura 
em História da Faculda-

de São Luís de Jabotica-
bal, a partir das 20h45. 
Ambas as ações acon-
tecem no Auditório do 
Senac.

E fechando a segun-
da edição do Fórum, no 
sábado (30), uma visita 
guiada por espaços e 
locais de interesse his-
tórico e de guarda do 
patrimônio acontece às 
15h, com saída da Praça 
Dr. José Marcondes Ho-
mem de Mello. 

Toda a programação é 
gratuita e não precisam 
de inscrição antecipa-
da. Mais informações 
pelos telefones (16) 
3203-1126 e (16) 3202-
8323.

Em parceria com a Igreja Comunidade Cristã, Associação ECOE 
realiza o “Dia Feliz” em comemoração ao mês das crianças

Associação ECOE de Jaboticabal, através do projeto Erguendo Muros, promove 
encontros semanais que tem melhorado a vida de muitas pessoas

A Associação ECOE 
através do Projeto 
VOAR, realizou em par-
ceria com a Igreja Comu-
nidade Cristã de Jaboti-
cabal o “Dia Feliz”, um 
momento especial onde 
as crianças puderam 
participar de gincanas, 
brincadeiras, teatro, di-
nâmicas e muitas outras 
apresentações.

O Projeto Voar, pro-
move ações educativas e 
culturais com o objetivo 

A Associação ECOE 
de Jaboticabal, realiza 
semanalmente o proje-
to social denominado 
Erguendo Muros. Com 
um tema especíico para 
cada mês, a equipe do 
“E.M.” conduz os parti-
cipantes ao estudo e à 
vivência de estratégias 
para superar os desaios 
do dia-a-dia. 

O tema do mês de No-
vembro é: “Reforma Inte-
rior”. A partir da relexão 
e do trabalho em grupo, 

de garantir os direitos 
humanos, preservar o 
meio ambiente, proteger 
a saúde e elevar o conhe-
cimento dos membros 
da comunidade.

As atividades contri-
buem para o desenvol-
vimento das crianças e 
dos adolescentes parti-
cipantes, fortalecendo 
assim a família e a socie-
dade. 

O Projeto Voar, ofere-
ce oicinas de ballet, fu-

o “E.M.”  tem como obje-
tivo promover o autoco-
nhecimento, a socializa-
ção e o fortalecimento 
dos vínculos familiares 
de cada participante. 

Os encontros aconte-
cem toda terça-feira às 
19h30 na sede da Igre-
ja Comunidade Cristã. 
Rua Manoel Esbaile, 111 
– COHAB II. Para maio-
res informações, acesse 
www.facebook.com/as-
sociacaoecoe.

(Foto: E.M)

tebol de quadra, artesa-
nato, recreação, teclado, 
fanfarra, olaria, pintura 
e paniicação para crian-
ças e adolescentes entre 
5 e 17 anos de idade. As 
atividades acontecem 
todos os sábados das 
12h às 15h30 na sede 
da Associação ECOE; Rua 
Manoel Esbaile, 111 – 
COHAB II.

(Foto: Projeto VOAR)

da Central do Empre-
endedor, Vanessa Gon-
çalves.

“Não podemos es-
quecer que o inal de 
ano está chegando e as 
redes sociais são im-
portantes para alavan-
car as vendas. Dessa 
forma, saber utilizar 
essas ferramentas de 
maneira eicaz, torna-
-se ainda mais impor-
tante”, declara o di-
retor do ITJ, Márcio 
Bellini.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 210, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 - ALTERA o horário de expediente 
na Câmara Municipal de Jaboticabal nos dias 26 de dezembro de 2019 e 02 de janeiro 
de 2020, que inicíam-se à partir das 13hs.

DECRETA PONTO FACULTATIVO na Câmara Municipal de Jaboticabal nos 
dias: 24 de dezembro de 2019, 30 e 31 de dezembro de 2019.

CONVITE

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal, de acor-
do com o Parágrafo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre 
a transparência na gestão iscal, CONVIDA a população de Jaboticabal para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto de Lei nº 280/2019, que estima a Receita 
e ixa a Despesa do Município de Jaboticabal para o exercício de 2020. (LOA)

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: 
www.camarajaboticabal.sp.gov.br)

Data: 03 de dezembro de 2019 (terça-feira) 
Horário: 19hs.
Local: Câmara Municipal de Jaboticabal
(Rua Barão do Rio Branco, nº 765)

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

DECRETOS LEGISLATIVOS
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 738 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que 
a Câmara Municipal na Sessão Ordinária rea-
lizada dia 18 de novembro de 2019, aprovou e 
nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do 
Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Altera dispositivos no Decreto Legislati-
vo nº 286, de 05 de novembro de 2002, 
que Institui o Diploma Comemorativo em 
homenagem ao Dia dos Professores (as).

Autoria: Samuel Cunha

Art. 1º O artigo 1º do decreto Legislativo nº 286, de 05 de novembro de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º Fica instituído o Diploma Comemorativo em homenagem ao Dia 
dos Professores(as) a ser comemorado na semana do dia 15 de outubro de cada 
ano.”

Art. 2º O Artigo 4° do Decreto Legislativo nº 286, de 05 de novembro de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 4° Receberão a referida homenagem 2 (dois) professores(as) indi-
cados por cada vereador da Câmara Municipal, incluindo-se os aposentados.”

Art. 3º O Artigo 5° do Decreto Legislativo nº 286, de 05 de novembro de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5° Poderão ser indicados professores(as) das Escolas Públicas Mu-
nicipais e Estaduais, Escolas Particulares, Escolas Técnicas, e, Universitárias.”

Art. 4º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 
correrão por conta de verbas orçamentárias próprias.Art. 5º Este Decreto Legislativo 
entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 19 de novembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 19 de novembro de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

CLUBE DA VELHA GUARDA DE JABOTICABAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM 1ª E 2ª CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Clube da Velha Guarda de Jaboticabal, pelo presente EDI-
TAL, CONVOCA, de acordo com o Artigo 38/39, letra “B”, de seu 
Estatuto Social, todos os seus associados com direito a VOTO, para 
Assembléia Geral Ordinária, que se realizará em sua séde social no 
dia 14 de dezembro de 2.019 (sábado), em primeira convocação, 
com início às 13 (treze) horas e término às 17 (dezessete) horas, 
para deliberação sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

1 - Eleição da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo 
e do Conselho Fiscal do Clube da Velha Guarda de Jaboticabal e 
seus respectivos suplentes, para o biênio 2.020/2021. Caso não seja 
obtido o quorum, determinado pelo Estatuto, em 1ª Convocação, a 
Assembléia será realizada, em 2ª Convocação, meia hora após o 
término da 1ª Convocação, para qual fi cam  também  convocados 
todos os ASSOCIADOS, no mesmo dia e local, com qualquer nú-
mero de ASSOCIADOS.

Jaboticabal, 22 de Novembro de 2.019

SÉRGIO RUBENS DONADI
Presidente do Conselho Deliberativo

Não perca seu título de eleitor: 
biometria segue em Jaboticabal
A Justiça Eleitoral 

convoca os jabotica-
balenses a procurarem 
o Cartório Eleitoral o 
mais rápido possível. 
Quem não participar do 
processo de cadastro 
da Biometria não pode-
rá votar nas próximas 
eleições e ainda i cará 
com direitos e benefí-
cios sociais suspensos.

Diante da importân-
cia do assunto, a or-
dem é não deixar para 
a última hora. Passa-
porte, bolsa família, 
carteira de identidade, 
empréstimo no banco, 
matrícula em escolas 
públicas, adesão em 
concursos públicos e 
outros direitos podem 
ser negados. “O títu-
lo eleitoral é um do-
cumento obrigatório 
no Brasil. Orientamos 
a população a atuali-
zar a biometria o mais 

rápido possível para 
manter seus direitos 
intactos”, convoca o 
prefeito José Carlos 
Hori.

A atualização pode 
ser agendada com an-
tecedência pelo site da 
Justiça eleitoral - www.
tre-sp.jus.br/eleitor – ou 
o eleitor pode procurar 
diretamente o Cartório 

Eleitoral na Av. Benjamin 
Constant, 539 – Centro.

Documentos - Na 
biometria – ou cadas-
tro biométrico –, a Jus-
tiça Eleitoral faz a co-
leta e a inclusão de sua 
impressão digital, sua 
assinatura e sua foto, 
pra serem usados na 
votação e impedir que 
outras pessoas votem 

por você. Pra fazer o 
cadastro, basta ir ao 
Cartório Eleitoral com 
documento de iden-
tii cação oi cial (com 
foto), comprovante de 
residência atual e o tí-
tulo de eleitor (se já ti-
ver).

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-1171.

Secretaria de Agricultura recupera 
balanços da estrada do Prainha

A Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente 
iniciou a recuperação 
de seis balanços na 
estada rural do Clube 
de Campo Prainha. A 

obra, além de melhorar 
a qualidade de tráfego, 
também contribui com 
o escoamento da água 
das chuvas.

“A estrada é utiliza-
da pelos usuários do 

clube, por moradores 
de propriedade pró-
ximas e para o esco-
amento da safra. Se-
guimos investindo na 
recuperação de nossas 
estradas e melhorando 

a qualidade de tráfego 
de nossos agriculto-
res”, afirma o secre-
tário de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, Aldo Bello-
di Júnior. 

361 alunos participam de 
formatura do PROERD

O Programa Educa-
cional de Resistência 
às Drogas (Proerd) con-
clui mais uma etapa de 
trabalho na formação 
dos alunos das redes 
municipal e particular. 
A formatura aconteceu 
na noite de quinta-feira 
(21), na Concha Acústi-
ca.

“O PROERD faz um 
trabalho fantástico na 
prevenção no consumo 
de drogas. Muitas ge-
rações passaram pelo 
programa e tenho cer-
teza que esses ensi-
namentos mudaram a 
vida de muitas pessoas. 

Agradeço a Polícia Mi-
litar e aos policiais en-
volvidos”, ai rma o pre-
feito José Carlos Hori.

O programa é desen-
volvido por meio de 
uma parceria entre Pre-
feitura Municipal e Po-

lícia Militar, realizando 
orientações sobre pre-
venção às drogas e a 
violência. 
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de 22 à 30 de novembro A Semana mais 
esperada por todos!
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Energia Solar - Purificadores - Filtros - Torneiras Filtrantes - Acessórios
Manutenção e Instalação

Av. Gerenal Glicério, 315

16 3202-6232
16 99226-1203

Água refrigerada 
alcalina, com ozônio
e livre de bactérias!
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Câmara de Jaboticabal homenageia os destaques do 
ano da PM, PC, Bombeiros e Tiro de Guerra

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal reali-
za sessão solene na 
próxima quinta-feira 
(28/11) para a entre-
ga das homenagens 
aos destaques do ano 
da Polícia Militar, da 
Polícia Civil, do Cor-
po de Bombeiros e 
do Tiro de Guerra. A 
sessão para a entrega 
das quatro honrarias 
começa às 20 horas, 
no Plenário da Casa, 
com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jaboti-

cabal.sp.leg.br).
Os nomes foram in-

dicados pelos coman-
dos das respectivas 
corporações. Neste 
ano, quem recebe 
o diploma de Des-
taque do Ano como 
Atirador do Tiro de 
Guerra é Breno Lopes 
Massaro, conforme 
o Decreto Legislati-
vo nº 540/2010; pela 
Polícia Militar, o Cabo 
PM Samuel Wilians 
Trevizoli, é quem 
receberá o Diploma 
de Policial Militar do 

Ano, em cumprimen-
to ao Decreto Legis-
lativo nº 560/2011. 
A investigadora de 
Polícia Rosângela 
Maria de Toledo re-
cebe a honraria por 
indicação da Polícia 
Civil, conforme o 
Decreto Legislativo 
nº 578/2012; e o 1º 
Sargento PM Rosário 
Miranda Filho foi o 
indicado como Bom-
beiro Destaque do 
Ano, como determi-
na o Decreto Legisla-
tivo nº 626/2014.

Plenário mantém veto parcial do Executivo ao PL que determina a 
publicação eletrônica de relatórios de viagens do Governo Municipal

Por oito votos a cin-
co, o Plenário da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal manteve, em 
sessão ordinária de 
segunda-feira (18/11), 
o veto parcial do Poder 
Executivo ao Projeto de 
Lei nº 216/2019, que 
determina a publicação 
eletrônica de relatórios 
de viagens realizadas 
por servidores munici-
pais da Administração 
Direta e Indireta.

O veto parcial apos-
to ao projeto estava 
relacionado aos resul-
tados obtidos (inciso X 
do Art. 5º do PL) a ser 
descrito nos relatórios 

de viagens de servi-
dores concursados e 
de provimento em co-
missão, bem como de 
agentes políticos do 
Poder Executivo, Poder 
Legislativo, Autarquias, 
Fundações e Empresas 
Públicas Municipais.

O vereador Samuel 
Cunha (PSDB), chegou a 
usar a tribuna antes da 
votação para discutir a 
matéria. O parlamentar 
considerava “importan-
te o inciso X, que con-
templa todo o artigo 5º, 
ser relatado. Por exem-
plo, você vai a um de-
putado, com o seu pe-
dido... Gostaria de sair 

da Assembleia, da Casa 
Civil, de sair das repar-
tições públicas, com os 
cheques nas mãos, mas 
a gente sabe que não 
funciona assim. Você 
vai, tem reuniões, você 
conversa, você busca... 
o resultado você tem 
que falar. - Olha, eu tive 
a conversa com fulano 
de tal, conversei como 
deputado tal, trabalhei 
com o deputado, se-
cretário, ministro, com 
quem quer que seja, e 
agora vamos trabalhar 
politicamente!... Todas 
as viagens, congressos, 
gastos. É dar publicida-
de. Não é inconstitucio-
nal o projeto. Eu acho 

que é um projeto impor-
tante para darmos cla-
reza”, defendeu Cunha. 
Apesar dos esforços 
do parlamentar, o veto 
parcial foi mantido. Vo-
taram pela manutenção 
do veto os vereadores 
Pepa Servidone, Carmo 
Jorge Reino, Daniel Ro-
drigues, Ednei Valêncio, 
João Bassi, Paulo Hen-
rique Advogado, Pretto 
Cabeleireiro e Wilsinho 
Locutor. A matéria se-
gue para sanção do pre-
feito municipal, José 
Carlos Hori.

Os vereadores ainda 
votaram, e aprovaram 
por unanimidade, o PL 
nº 278/2019, de autoria 
do vereador Luís Carlos 
Fernandes (PSC), que 
veda a nomeação para 
cargos em comissão, na 
administração pública 
do município, de pes-
soas que tenham sido 
condenadas pela “Lei 
Maria da Penha” (Lei Fe-
deral nº 11.340/2006). 
“No âmbito das rela-
ções mais amplas de 
trabalho julgamos que 
o acesso aos cargos co-
missionados deve pre-
servar os princípios de 
proteção e defesa dos 
direitos das mulheres 
e, portanto, os referi-
dos cargos devem ser 
inacessíveis para con-

denados, especialmen-
te em observância dos 
princípios da legalida-
de e moralidade que 
presidem a administra-
ção pública”, defende o 
autor da propositura. A 
matéria segue para san-
ção do prefeito.

Igualmente foi apro-
vado de forma unâni-
me o PL nº 281/2019, 
de autoria do Executivo 
Municipal, que reverte 
ao patrimônio munici-
pal dois imóveis cedi-
dos à Diocese de Jabo-
ticabal. O pedido foi 
protocolado pela Cúria 
Diocesana solicitando 
a reversão das áreas ao 
justiicar que, passados 
três anos, não conse-
guiu captar os recur-
sos necessários para a 
construção do espaço 
para o qual se tencio-
nava. Com isso, as leis 
nº 3.355, de 24 de de-
zembro de 2004, e nº 
4.366, de 27 de agosto 
de 2012, foram revoga-
das.

Além disso, os parla-
mentares discutiram e 
votaram, em único tur-
no, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 74/2019, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha, que al-
tera dispositivos no 
Decreto Legislativo nº 

286, de 05 de novem-
bro de 2002, que insti-
tui o Diploma Comemo-
rativo em homenagem 
ao Dia dos Professores. 
O texto delimita dois 
professores a serem in-
dicados, por cada vere-
ador, para receberem a 
homenagem, incluindo 
aposentados, sejam de 
escolas públicas muni-
cipais e estaduais, es-
colas particulares, téc-
nicas ou universitárias.

Antes da apreciação 
em deinitivo, os vere-
adores votaram uma 
emenda modiicativa 
proposta pela Comis-
são de Finanças e Or-
çamento, que baixa-
va para um professor 
indicado, e não dois, 
como proposto no pro-
jeto original. Porém, a 
emenda foi rejeitada 
por maioria (Dona Ci-
dinha, Dr. Edu Feneri-
ch, Carmo Jorge Reino, 
Daniel Rodrigues, João 
Bassi, Luís Carlos Fer-
nandes, Paulo Henrique 
Advogado, Beto Ariki e 
Samuel Cunha) e o pro-
jeto acabou aprovado 
por unanimidade.

A íntegra da sessão 
está disponível na WE-
BTV da Câmara (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br) e também pelo canal 
da Câmara no YouTube 
(CMJaboticabal).

Reis 2019: aproveite os últimos dias da segunda etapa do programa

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
29 de novembro é o 
último dia da segunda 
etapa do Programa de 
Recuperação Fiscal, o 
REFIS 2019. Quem pro-
curar o Sistema Prático 
ou o Posto de Atendi-
mento do SAAEJ garan-
te o desconto de 90% 
no pagamento à vista 
e benefícios no par-
celamento em até dez 
prestações.

“Mais uma etapa do 
REFIS está chegando ao 
inal e essa é uma gran-
de oportunidade para o 
contribuinte regulari-
zar sua situação peran-
te o município. É impor-
tante ressaltar que todo 

Contribuintes tem até 29 de 
novembro para garantir 

desconto de 90% em juros e multas
dinheiro arrecadado é 
destinado ao custeio de 
ações importantes para 
o dia a dia de nossa po-
pulação, como gastos 
com saúde, educação e 
infraestrutura”, infor-
ma o secretário da Fa-
zenda, Cláudio Almei-
da.

A Lei Complementar 
nº 198 deine o valor 
mínimo das parcelas 
em R$ 250 para pessoa 
jurídica e R$ 100 para 
pessoa física. Conira as 
opções de pagamento.

Para pagamento inte-
gral, à vista, do débito:

a) Até 29 de novem-
bro de 2019, anistia de 
90% (noventa por cen-
to) dos juros e multa de 

mora;
b) de 02 de dezembro 

até 20 de dezembro de 
2019, anistia de 80% 
(oitenta por cento) dos 
juros e multa de mora;

II – Para pagamento 
parcelado do débito:

a) de 21 de outubro 
até 29 de novembro de 
2019, anistia de 50% 
(quarenta por cento) 
dos juros e multa de 
mora, parcelado em 10 
(dez) vezes;

b) de 02 de dezembro 
até 20 de dezembro de 
2019, anistia de 40% 
(trinta por cento) dos 
juros e multa de mora, 
parcelado em 06 (seis) 
vezes
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Projeto que revisa a Planta Genérica do Município 
volta à discussão na Câmara de Jaboticabal

Samuel Cunha é eleito Vice-Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

Deinidos presidente e relator da CEI para apurar 
contratos da Câmara Municipal de Jaboticabal

Começou a tramitar 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal o Proje-
to de Lei Complemen-
tar nº 31/2019, que re-
visa a Planta Genérica 
de Valores Imobiliários 
(PGV) do Município. A 
matéria, protocolada 
pelo Poder Executivo 
no dia 12 de novem-
bro, foi lida durante o 
expediente da sessão 
ordinária da última se-
gunda-feira (18/11) e 
aguarda o parecer das 
comissões para ser vo-
tada em Plenário.

Conforme o Código 
Tributário do Municí-
pio, a planta genérica 
serve de base para o 
cálculo dos valores ve-
nais dos imóveis, que 
impacta diretamente 
no valor do Imposto 
Predial Urbano (IPTU). 
Em 2018, o Executivo 
Municipal chegou a en-
viar a matéria de revi-
são da planta genérica 
para discussão e vota-
ção na Câmara, que na 
época acabou rejeitada 
por unanimidade pelos 
vereadores.

De acordo com o 
Executivo, o projeto 

O vereador Samuel 
Cunha (PSDB) foi eleito 
Vice-Presidente da Mesa 
Diretora 2019/2020 da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal na sessão 
ordinária de segunda-
-feira (18/11).

Durante a reunião 
plenária, o presidente 
da Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (Cidada-
nia), consultou os verea-
dores se havia interesse 
de algum parlamentar 
em preencher a vice-
-presidência, e Cunha 
colocou seu nome para 
o cargo. O parlamentar 
foi conduzido à Mesa 
com 12 votos.

Com a posse de 
Cunha, a Mesa Diretora 
da Câmara volta a icar 
completa para as deli-

A Comissão Espe-
cial de Inquérito (CEI) 
que vai apurar possí-

foi novamente enca-
minhado à Casa de 
Leis por uma obriga-
ção legal, uma vez que 
o Tribunal de Contas 
do Estado de São Pau-
lo (TCE-SP) vem apon-
tando anualmente dis-
torções no valor venal 
dos imóveis. Os “valo-
res constantes da Plan-
ta Genérica em vigor 
encontram-se muito 
distanciados do valor 
do mercado, compro-
metendo as inanças 
públicas e a prestação 
dos serviços públicos 
que dependem des-
sa receita, provenien-
te da arrecadação do 
IPTU. Pretende-se com 
a presente proposta, 
reordenar a planta ge-
nérica de valores dos 
imóveis, adequando-as 
a uma cobrança equi-
tativa, principalmente 
no valor territorial, em 
função de melhorias 
implantadas nos diver-
sos setores da malha 
urbana, tais como: rede 
de água e esgoto, pa-
vimentação asfáltica, 
galerias e equipamen-
tos sociais”, defende o 
Executivo Municipal.

A PROPOSTA – O tex-

to prevê a diminuição 
da alíquota predial das 
construções residen-
ciais dos atuais 1,50% 
para 0,50%. Já a alíquo-
ta dos terrenos passa-
ria dos atuais 3% (para 
terreno com muros de 
fechos e calçada) ou 
4% (para terreno sem 
muros de fechos e cal-
çada) a uma alíquota 
única de 0,80%. Além 
disso, o PLC acrescen-
ta dois novos fatores 
de correções para o 
cálculo do valor venal 
dos terrenos: o fator 
de localização e o co-
eiciente de ocupação. 
Atualmente, os fatores 
de correção utilizados 
nos cálculos para ava-
liação dos imóveis, 
previstos na Lei Com-
plementar 64, de 29 
de dezembro de 2003, 
são: tamanho do terre-
no; distância da frente 
ao fundo do terreno; 
situação; topograia e 
pedologia (estudo do 
solo).

O texto do projeto 
também traz, em ane-
xo, a imagem da plan-
ta genérica de valores 
imobiliários de Jaboti-
cabal dividida em sete 

zonas homogêneas; a 
tabela dos índices de 
valores unitários terri-
toriais, variando de R$ 
1.150,00 à R$ 33,83 o 
metro quadrado con-
forme a zona na qual o 
terreno está localiza-
do; a tabela de tipos, 
padrões e valores uni-
tários das construções 
residenciais, variando 
de R$ 1.797,00 (no pa-
drão construtivo luxu-
oso) à R$ 251,76 (no 
padrão rústico); o fa-
tor de localização e o 

coeficiente de ocupa-
ção.

Segundo o Executi-
vo, os imóveis ampa-
rados pelo benefício 
fiscal da isenção do 
IPTU (Art. 50 do Códi-
go Tributário Munici-
pal), como imóveis de 
sociedades ou institui-
ções sem fins lucrati-
vos que se destinem a 
congregar classes pa-
tronais ou trabalhado-
ras; entidades religio-
sas de qualquer culto; 

associações culturais, 
recreativas e agremia-
ções esportivas sem 
venda de pules e ta-
lões de apostas; enti-
dades de fins humani-
tários ou assistenciais 
sem finalidade lucra-
tiva; nas habitações 
com até 65m2 de área 
construída, com um 
único pavimento cujas 
plantas sejam conside-
radas populares; entre 
outros; não serão afe-
tados pelas alterações 
da planta genérica.

berações de competên-
cia do órgão.

A íntegra da sessão 
está disponível na WE-
BTV da Câmara (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br) e também pelo canal 
da Câmara no YouTube 
(CMJaboticabal).

PARA SABER – A Mesa 
Diretora é o órgão da 
Câmara Municipal for-
mado pelo presidente, 
vice-presidente, 1º se-
cretário e 2º secretário, 
que possuem a compe-
tência de dirigir os tra-
balhos em Plenário, sob 
a orientação da presi-
dência; propor Projetos 
de Resolução e Projetos 
de Decreto-Legislativo; 
elaborar e expedir Ato 
a discriminação das do-
tações orçamentárias da 

Câmara; suplementar 
dotações do orçamen-
to da Câmara; nomear, 
promover, reclassiicar, 
exonerar, comissionar, 
aposentar, demitir, exo-
nerar, determinar a apu-
ração de responsabili-
dades administrativas 
civil e criminal de servi-
dores faltosos; abrir sin-
dicâncias e processos 
administrativos e apli-
car penalidades; atuali-
zar a remuneração dos 
Vereadores, nas épocas 
e condições previstas 
em Lei; devolver à Te-
souraria da Prefeitura, o 
saldo de caixa existente 
na Câmara, no inal de 
cada exercício; enviar 
ao Prefeito, até o dia 1º 
de março, as contas do 
exercício anterior; e as-

sinar os Autógrafos das 
Leis destinadas à san-

ção e promulgação pelo 
Chefe do Executivo. 

(Art. 17 do Regimento 
Interno).

veis irregularidades 
na contratação de em-
presas prestadoras de 

serviços bem como 
indícios de superfatu-
ramento nos contra-

tos administrativos 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal firma-
dos com as empresas 
Open Legis Informá-
tica (tv/web, presta-
ção de serviços SAPL 
gestão de processos 
legislativo), Expand 
Consultoria e Asses-
soria, e TMO Consul-
toria e Assessoria, se 
reuniu na manhã de 
segunda-feira (18/11), 
na Casa de Leis jaboti-
cabalense, para a es-
colha da presidência e 
relatoria da CEI.

Seguindo o rito de-
terminado pela Reso-
lução nº 272/2001, 
o vereador Beto Ari-
ki (PSL) foi o escolhi-
do entre os membros 

para presidir a comis-
são, e o relator será o 
vereador Pepa Servi-
done (CIDADANIA). A 
CEI conta ainda com o 
vereador Ednei Valên-
cio (PL) como membro.

“Naturalmente, o 
primeiro requerimen-
to é o acesso a esses 
contratos, acesso aos 
pagamentos, de modo 
que deliberamos so-
mente com relação à 
presidência e relato-
ria da CEI. E os depar-
tamentos da Câmara 
Municipal foram ofi-
ciados para que en-
caminhasse à CEI os 
contratos firmados 
pelas empresas cita-
das no requerimento 
de CEI e os pagamen-

tos efetuados desde 
o início de todos os 
contratos”, explicou 
Ariki. Os membros da 
CEI aguardam o rece-
bimento das cópias in-
tegrais dos contratos 
e dos respectivos pa-
gamentos para voltar 
a se reunir, em data 
ainda a ser definida e 
divulgada no site ofi-
cial da Câmara (www.
jaboticabal.sp.leg.br).

A comissão terá 90 
dias para entregar 
o relatório final da 
apuração ao Presi-
dente da Casa, Pretto 
Miranda Cabeleireiro, 
que deverá dar co-
nhecimento ao ple-
nário e ao Ministério 
Público.
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Inauguração da decoração de natal foi na sexta-feira (22)
Trenó, chegada do pa-

pai noel, árvore-de-natal 
e uma linda decoração 
está se tornando uma 
tradição em Jaboticabal. 
Mas este ano o clima na-
talino será ainda mais 
especial, com um trenzi-
nho muito fofo que pro-
mete encantar crianças 
e adultos. A “máquina” 
fará um “tour” por Ja-
boticabal a partir des-
ta sexta-feira (22), às 
19h30, na Praça Joaquim 
Batista, a popular “Praça 
da Fonte”.

A praça está ganhando 
vida, muitas luzes e uma 
árvore-de-natal gigante. 
“É um momento de con-
fraternização. Jabotica-
bal é a uma cidade aco-
lhedora, que gosta de 
reunir a família na praça 
e de um ambiente agra-
dável para acolher ido-

sos, crianças e adultos. 
Neste ano, nossa árvore 
giratória será ainda mais 
alta, com 18 metros. E 
teremos um trenó/tren-
zinho como novidade. 
Esperamos todos neste 
sexta-feira (22)”, convi-
da o prefeito José Carlos 
Hori. 

Na decoração foram 
usadas mais de 300 mil 
garrafas pet. “As crian-
ças ajudaram muito, co-
letaram todo o material 
reciclado. Nossa equipe 
trabalhou durante me-
ses na confecção de cen-
tenas de bolas e dos ma-
teriais que estão sendo 
instalados nas árvores 
da praça. Está icando 
lindo”, diz o secretário 
de Obras e Serviços Pú-
blicos, Josué dos Santos.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-4100.

Jaboticabal promove mutirão de papanicolau 
e PSA na segunda-feira (25)

Os pacientes interes-
sados em participar do 
mutirão de exames de 
papanicolau (mulheres) 
e de PSA (homens) po-
dem procurar a Secreta-
ria de Saúde e agendar 
participação na ação re-
alizada pela prefeitura 
em parceria com o Hos-
pital de Amor de Barre-
tos. Também é possível 
ir diretamente ao local 
sem agendamento pré-
vio.

O atendimento acon-
tece na segunda-feira 
(25), das 8h às 13h. Po-

dem participar mulhe-
res entre 25 e 64 anos 
e homens dos 50 aos 
69 anos. “Pedimos que 
os interessados procu-
rem a secretaria para 
manter uma melhor 
organização do atendi-
mento, mas, quem não 
tiver tempo de realizar 
o agendamento, pode ir 
direto na segunda-feira 
na Estação de Eventos 
Cora Coralina”, orienta 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

Orientações impor-
tantes – É necessário 

Carreta do Hospital de Amor de Barretos estará 
no Centro de Eventos Cora Coralina

apresentar RG, CPF, 
Comprovante de Resi-
dência e o Cartão do 
SUS. Os homens inte-
ressados no exame de 
PSA devem estar em 
jejum total de oito 
horas. “O mais impor-
tante é que nos casos 
em que o exame apon-
tar alguma alteração, 
o paciente será enca-
minhado diretamen-
te para o Hospital de 
Amor de Barretos para 
um tratamento rápido 
e eiciente”, inaliza o 
secretário.


