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Mega inauguração da Casa Shopping variedades na sexta feira (dia 
29),com mais de 20 mil itens e os melhores preços da cidade e região

A inauguração da Casa Shopping Variedades 
contou com palhaços, robô megatron, brinquedos 
e muitas atrações.

Vá conhecer a Casa Shopping Variedades na Av. 
Major Hilário Tavares Pinheiro nº 2.378.

 A loja abre todos os dias até  as 22h, inclusive feriados

Decoração natalina 
encanta crianças e 

adultos em Jaboticabal

A magia do natal já está contagiando as famílias jaboticabalenses. A Praça 
Joaquim Batista, a Praça da Fonte, ganhou vida, cores e luzes na noite de 
sexta-feira (22), quando o prefeito José Carlos Hori inaugurou a nova deco-
ração, com árvore-de-natal giratória de 18 metros, trenó, trenzinho, música 
ao vivo e a chegada do bom velhinho. 

Trenzinho e chegada do papai noel fizeram a alegria da 
criançada; praça de alimentação foi modernizada

Escolas e praças de Jaboticabal começam a 
ganhar playgrounds modernos

A Prefeitura de Jaboticabal segue modernizando as creches e escolas de edu-
cação infantil. Após a troca de todo o mobiliário e a instalação de lousas pa-
norâmicas, chegou a vez das crianças ganharem um parque cheio de estilo. A 
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer já instalou os playgrounds nas 
escolas de Luzitânia e Córrego Rico. 

Unidades da cidade possuem estrutura melhor 
que a maioria das escolas particulares

Samuel Moreira destina veículo 
zero-quilômetro para Jaboticabal
Nos últimos meses, foram adquiridos 35 novos 
veículos para atender a população nas áreas 

da saúde, educação e obras

Jaboticabal convoca jovens 
de 20 a 29 anos para Dia “D” de 

vacinação contra o Sarampo

A Secretaria de Saúde de Jaboticabal informa aos jovens de 20 a 29 anos 
que quatro unidades básicas de saúde participarão do Dia “D” de vacina-
ção contra o sarampo, que acontece neste sábado (30), das 8h às 17h.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A IVAN VANDERLEI COSTA VAZ e 
MICHELY MIGUEL MINEIRO VAZ 
                          (Prenotação 167.955 de 10/10/2019) 
 
               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  
cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015. 
 
                       FAZ SABER a IVAN VANDERLEI COSTA VAZ, RG nº 40.393.629-9-SSP/SP, 
CPF nº 328.537.358/00, técnico em informática, e sua mulher MICHELY MIGUEL MINEIRO 
VAZ, RG nº 48.149.533-2-SSP/SP, CPF nº 392.573.688/31, operadora de caixa, ambos 
brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 
6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Sergio Palazzo, número 492, 
Parque das Araras (endereço que constou da matrícula na época da aquisição do imóvel), 
que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento de STÉFANI 
PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede nesta cidade de Jaboticabal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
08.326.990/0001-64, e STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, com sede em Ribeirão 
Preto-SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.088.641/0001-38, credoras fiduciárias através do 
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, garantido pela alienação fiduciária 
registrada sob nº 05 na matrícula nº 35.759, que grava o imóvel indicado como Lote nº 33 da 
Quadra B, situado na Rua B, do loteamento Residencial Parque das Araras, nesta cidade, 
vem lhes notificar para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas às parcelas vencidas, com valor apurado pelas credoras 
fiduciárias até 15/09/2019, que totaliza a quantia de R$17.379,55 (dezessete mil, 
trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sujeito à atualização 
monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notificação. 
                       Assim ficam V. Senhorias NOTIFICADOS a comparecerem no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, na Avenida 
Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 
horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pagamento do débito acima 
mencionado e mais o valor de R$354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais), 
referente às custas com as notificações extrajudiciais, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir desta data. 
  Nesta oportunidade ficam V. Senhorias cientificados de que o não 
cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante às credoras fiduciárias o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 
7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perdem V. Senhorias a propriedade 
do imóvel em favor das credoras Stéfani Participações Ltda e Stéfani Nogueira 
Engenharia Ltda. 
                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, 
expede-se o presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias 
consecutivos. Jaboticabal, 26 de novembro de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do 
Oficial, digitei e subscrevi. 
 
                      O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
              

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 211, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019 - CONCEDE 15 (quinze) dias deférias em gozo no período de 02/12/2019 a 
16/12/2010 à servidora MAGALI APARECIDA XAVIER DA FONSECA. 

CONVITE

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, da Lei Com-
plementar nº 101/2000, que dispõe sobre a transparência na gestão iscal, CONVIDA a população de Jaboticabal para AUDIÊNCIA PÚ-
BLICA 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

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 30/2019

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal, com fulcro na Le-
tra B do inciso IV do artigo 17 de seu Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica a Diretoria Contábil e Financeira da Câmara Municipal de Jaboticabal, após expedição de Decreto 
Executivo, autorizada a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), para 
suprir a seguinte dotação do orçamento vigente:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 - Corpo Legislativo

01.01.01 - Corpo Legislativo

01.031.0001.2.001 – Manutenção da Câmara Municipal

Natureza Especiicação Vínculo Valor

3.3.91.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 01.110.00 R$2.000,00

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 01.110.00 R$60.000,00

Total do Crédito R$62.000,00

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos de anulação parcial de dotação da 
Câmara Municipal, constante do orçamento vigente, no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), assim especiicada:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.01.01 – Corpo Legislativo

01.031.0001.2.001 – Manutenção da Câmara Municipal

Natureza Especiicação Vínculo Valor

3.3.90.30.00 Material de Consumo 01.110.00 R$62.000,00

Total das anulações R$62.000,00
 

Art. 3º A presente ato entrará em vigor após a publicação de Decreto Executivo, expedido de acordo com a 
Legislação em vigor.

Jaboticabal, 12 de novembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1º Secretário

ADEMILSON AP. SERVIDONE
   2º secretário

 
EXTRATOS

PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 09/11/2019 NO JORNAL “A GAZETA”
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
ONDE LÊ-SE “CONTRATADA: VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA”
LEIA-SE: “R B DURIGAN AGÊNCIA DE VIAGENS EPP”
ONDE LÊ-SE “DATA DO CONTRATO: 05/11/2019”
LEIA-SE: “11/10/2019”

Parceria público-privada reforça segurança em Jaboticabal
A ACIAJA promoveu, 

no dia 27 de novem-
bro, mais uma iniciati-
va para a segurança do 
município, com a for-
malização de uma par-
ceria público-privada, 
que integra a Polícia 
Militar, além da Aciaja, 
Coplana, Socicana, Si-
coob Coopecredi, Sin-
dicato Rural e o Fórum 
de Entidades de Jaboti-
cabal (FEJA). Estas enti-
dades representativas 
fi zeram a entrega de 
aparelhos celulares e 
tablet, à PM, para a im-
plantação do projeto 
denominado V.I.D.A. - 
Vigilância, Inteligência, 
Defesa, Ação.  

No projeto, já implan-
tado pela Polícia Militar, 

em Sertãozinho/SP, os 
policiais utilizam o apli-
cativo V.I.D.A. para o 
monitoramento de réus 
que estão cumprindo 
pena em regime aberto, 
incluindo os que têm 
suspenção condicional 
da pena, os sentencia-
dos que cumprem me-
didas protetivas da Lei 
Maria da Penha e os que 
estão com medidas cau-
telares diversas. 

O major Marco Auré-
lio Los Teles, que junto 
com o comandante da 
PM local, capitão Van-
derlei Corrêa Alves, 
participou da reunião, 
explica que o Projeto 
V.I.D.A. também moni-
tora réus benefi ciados 
pela saída temporária, 

como ocorre nas festas 
de fi m de ano. Há ainda 
suporte para as vítimas 
de violência doméstica, 
cadastradas no sistema. 
Teles afi rma que, em 
Sertãozinho, a iniciati-
va está sendo bem su-
cedida e acredita que, 
com a ajuda da inicia-
tiva privada, isto tam-
bém ocorrerá em Jabo-
ticabal. 

O que dizem os repre-
sentantes da PM e enti-
dades sobre a parceria 

“Agradeço à socieda-
de civil representada 
aqui porque estas ini-
ciativas facilitam nos-
so trabalho”, resumiu o 
major Teles. O capitão 
Corrêa Alves lembrou 
que o FEJA e as demais 

entidades têm contri-
buído com a Polícia 
Militar também em ou-
tros projetos, como o 
FreeBook e o Proerd. “E 
vale lembrar o quanto 
a tecnologia nos ajuda 
em questões preventi-
vas”, disse o comandan-
te, agradecendo pelos 
equipamentos cedidos. 

Maurício Pallazo Bar-
bosa, presidente da 
Aciaja, falou do desejo 
das entidades de im-
plantar também a ron-
da rural e a disposição 
de contribuir com a PM. 
“Nosso sonho é uma ci-
dade mais segura, não 
só no perímetro urba-
no, mas na zona rural, 
e a parceria público-
-privada será cada vez 

mais reforçada para al-
cançarmos este objeti-
vo”, afi rmou.

Sérgio de Souza Naka-
gi, membro da Diretoria 
da Aciaja, comentou 
que um documento está 
sendo encaminhado pe-
las entidades à Secre-
taria de Segurança Pú-
blica do Estado de São 
Paulo, solicitando mais 
uma viatura para que 
seja possível monitorar 
as estradas rurais.

José Antonio Rossa-
to Junior, presidente 
da Coplana e repre-
sentante da Socicana e 
do Sicoob Coopecredi, 
salientou que a parce-
ria com a Polícia Mili-
tar só trará benefícios. 
“Antes os crimes se ca-

racterizavam por fur-
tos de defensivos agrí-
colas que aconteciam 
de madrugada. Agora 
ocorrem roubos de 
tratores em plena luz 
do dia. Não poupare-
mos esforços, portan-
to, para intensifi car a 
parceria com a polícia, 
a fi m de garantir mais 
segurança à comunida-
de”, disse Rossato.

Arthur Dória Guzzo, 
presidente do FEJA, 
elencou os projetos que 
já foram feitos pelo Fó-
rum, em segurança e 
outras áreas, sempre vi-
sando ao bem-estar da 
comunidade, e come-
morou mais esta apro-
ximação entre a polícia 
e a iniciativa privada. 
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ESPORTE
Dei nidos os i nalistas da 1ª Copa 

Jaboticabalense de Futsal
Após grandes partidas 

que movimentaram os 
amantes do futsal, che-
ga ao fi m a 1ª Copa Ja-
boticabalense de Futsal. 
A grande fi nal foi dispu-
tada entre Muleke Tra-
vesso e I Love Quebrada 
no Ginásio Municipal de 
Esportes, na sexta-feira 
(29), às 19h30.

“Terminando dezem-
bro com uma grande 
fi nal e já pensando nos 

outros eventos que vão 
agitar o mês em Jabo-
ticabal. Tivemos um 
bom ano, com nossas 
escolinhas em pleno 
funcionamento e diver-
sos campeonatos que 
movimentaram a cena 
esportiva armadora da 
cidade. Convido a to-
dos que acompanhem 
essa grande fi nal”, afi r-
ma o presidente da FAE, 
Fábio Bortolossi.

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.

Unimed Jaboticabal está entre as melhores cooperativas 
de saúde para trabalhar no Brasil do Guia Você S/A

A Unimed Jaboticabal 
é uma das 150 melho-
res empresas para tra-
balhar de todo o Brasil. 
O reconhecimento é re-
sultado do estudo Guia 
Você S/A – As 150 Me-
lhores Empresas para 
Trabalhar de 2019. A 
revista com o resulta-
do da pesquisa chega 
às bancas e aos assi-
nantes no dia 21 de no-
vembro. O estudo foi 
realizado pela equipe 
da revista em parceria 
com a Fundação Insti-
tuto de Administração 
(FIA).

As empresas foram 
classifi cadas de acor-
do com o Índice de Fe-
licidade no Trabalho 
(IFT), formado por dois 
índices: o Índice de 
Qualidade do Ambien-
te de Trabalho (IQAT), 
no qual os funcioná-
rios avaliam as orga-
nizações, e o Índice de 
Qualidade de Gestão 

de Pessoas (IQGP), em 
que a FIA e Você S/A 
avaliam as práticas das 
organizações. O IQAT 
teve peso de 65% na 
nota fi nal; enquanto o 
IQGP valeu 35%.

A pesquisa foi divi-
dida em 21 setores da 
economia e as líderes 
de cada um foram ho-
menageadas na ceri-
mônia de premiação. 
O diretor Financeiro da 
Unimed Jaboticabal, o 
médico Oswaldo Costa 
Cesar representou a co-
operativa no evento re-
alizado em São Paulo no 
dia 19. “A Unimed Jabo-
ticabal e seus clientes 
estão colhendo frutos 
de nosso investimento 
contínuo em pessoas 
e recursos. Este é um 
reconhecimento im-
portante. Nós atuamos 
pelo bem-estar e a pro-
dutividade de todos os 
colaboradores e isso 
refl ete diretamente na 

qualidade da assistên-
cia que prestamos aos 
nossos benefi ciários. ”, 
afi rmou o diretor.

A edição 2019 do 
Guia Você S/A – As 
150 Melhores Empre-
sas para Trabalhar teve 
participação de 500 
empresas, que se ins-
creveram voluntaria-
mente para minuciosa 
análise. Além dos mais 
de 250.000 emprega-
dos que responderam 
à pesquisa, a redação 
de Você S/A percorreu 
87 cidades nas cinco 
regiões do país para 
conhecer 202 compa-

nhias. Os jornalistas 
conversaram com mais 
de 4.000 funcionários 
e produziram cerca de 
900 horas de entrevis-
tas.

Estudo Guia Você S/A 
– As 150 Melhores Em-
presas para Trabalhar 
de 2019

Cooperativas de Saú-
de

Melhor do setor: 
Hospital Unimed Sul 

Capixaba: 86.5 - Índice 
de Felicidade no Traba-
lho (IFT)

Unimed Jaboticabal : 
75.1 - Índice de Felici-
dade no Trabalho (IFT)

Têm muitas pessoas 
sofrendo e decepcio-
nada na vida, porque 
não pensaram antes 
de falar ou prometer 
alguma coisa. Você 
deve tomar muito cui-
dado com as suas pa-
lavras. Elas podem te 
abençoar ou te amal-
diçoar. Deve pensar 
antes que elas saem 
da sua boca, assim 
você nunca se meterá 
em confusão, mas será 

Pr. Anastácio Martins

PENSE ANTES DE FALAR 
bem sucedido. Quan-
do você empenhar ou 
der a sua palavra a 
alguém, você não po-
derá voltar atrás, de-
pois que você falou; 
você deverá que ir até 
o fi m, senão a sua pa-
lavra não terá valor 
algum e ninguém con-
fi ará mais em você, 
mas dirão: aquela pes-
soa não tem palavra. 
Tome muito cuidado, 
principalmente quan-
do você for fechar al-
gum negocio ou com-
prar alguma coisa. O 
rei Herodes estava 
festejando o seu ani-
versário, quando a fi -
lha de Herodias, sua 
esposa, dançou para 
ele. Aquilo encheu o 
coração dele de tal 
maneira que ele disse 
para ela: peça o que 
você quiser. Ela foi e 

perguntou à sua mãe 
o que ela devia pedir. 
Instruiu a pedir a ca-
beça de João Batista 
numa bandeja de pra-
ta, porque ela não su-
portava mais vê-lo a 
acusando que estava 
em adultério. Herodes 
teve que obedecer, 
mesmo contra a sua 
vontade, porque ele 
falou na frente de to-
das as autoridades, e 
não pôde voltar atrás 
com sua palavra. Nun-
ca deixe os seus sen-
timentos ou as suas 
emoções decidir o 
que você deve fazer. 
Antes de abrir a sua 
boca, pense bastan-
te, e demore o máxi-
mo para responder a 
qualquer coisa, por-
que depois que você 
falar, não poderá di-
zer que foi enganado, 

ou que te forçaram a 
tomar aquela decisão. 
Passe um tempo em 
oração, lendo a bíblia, 
Deus vai falar ao seu 
coração como você 
dever agir, diante de 
qualquer situação, an-
tes que você se meta 
em confusão.  (Mateus 
14:8). 

Esta é a minha ora-
ção. Catedral do Povo 
de Deus. Av. Benja-
mim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-
-Feira e Domingo às 
19h30. Ouça o nosso 
programa: A Verda-
de da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 
às 23h00. Seg. a Sex. 
RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ: (016) 
991150602. 
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De novo: prefeitura retira mais lixo em área 
próxima à Cohab II

Decoração natalina encanta crianças e adultos em 
Jaboticabal

O descarte irregular 
de lixo continua preo-
cupando a Prefeitura de 
Jaboticabal. As ações 
preventivas são contí-
nuas e todo trabalho 
de limpeza não garante 
que a cidade fique lim-
pa e organizada. Várias 
campanhas publicitá-
rias de conscientização 
já foram realizadas e, 
mesmo assim, muita 
gente insiste em jogar 
lixo no local errado.

Além dos pontos de 
descarte irregular já 
conhecidos, agora, a 
equipe da Secretaria de 
Agricultura, Abasteci-

A magia do natal já 
está contagiando as 
famílias jaboticaba-
lenses. A Praça Joa-
quim Batista, a Praça 
da Fonte, ganhou vida, 
cores e luzes na noi-
te de sexta-feira (22), 
quando o prefeito José 
Carlos Hori inaugurou 
a nova decoração, com 
árvore-de-natal girató-
ria de 18 metros, tre-
nó, trenzinho, música 
ao vivo e a chegada do 
bom velhinho. 

Com o tema “Famí-
lia unida: a fonte do 
nosso natal”, a decora-
ção deste ano foi ain-
da mais alegre. “Ver a 
praça colorida e toda 
a família reunida na 
nossa tradicional fonte 
é muito emocionante. 
Que este fim de ano re-
nove nossas esperan-
ças e traga mais luz pra 
as famílias. Vamos jun-

mento e Meio Ambiente 
precisou mobilizar sua 
equipe para retirar in-
servíveis de uma área 
entre a Cohab II e a ro-
dovia Carlos Tonanni.

A população deve 
cumprir o seu papel e 
colaborar com a limpe-
za da cidade. “Temos 
um aterro sanitário e 
levar lixo até duas mil 
toneladas é de graça. O 
trabalho de fiscalização 
continua e muitos já fo-
ram multados, mas pre-
cisamos entender que 
manter a cidade limpa é 
uma questão de cidada-
nia”, afirma o secretário 

da pasta, Aldo Bellodi 
Júnior.

Campanha - Lugar de 
lixo é no lixo. A frase é 
“batida” e pra lá de ób-
via, mas é sempre bom 
reforçar. A Prefeitura 
de Jaboticabal lançou 
uma grande campanha 
de conscientização so-
bre o descarte corre-
to do lixo - A natureza 
agradece quando o lixo 
desaparece. O muni-
cípio possui 100% de 
coleta seletiva, aterro 
sanitário, lixeira em 
várias regiões e coletas 
do lixo comum, eletrô-
nico e hospitalar. 

Campanha “A natureza agradece quando o lixo desaparece” 
pede colaboração da população

Trenzinho e chegada do papai noel fizeram a alegria da criançada; 
praça de alimentação foi modernizada

Projeto é uma iniciativa da Escola do Legislativo

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, 
através da Esco-
la do Legislativo, 
abriu vagas para o 
projeto Democra-
cia Legal – Descom-
plicando a Política. 
Em nove encontros, 
a expectativa é 
abordar temas rele-
vantes para aqueles 

que querem apren-
der mais sobre po-
lítica.

A aula inaugural 
acontece em 4 de de-
zembro, com a pre-
sença do prefeito 
José Carlos Hori. “O 
cidadão precisa co-
nhecer, cobrar e par-
ticipar ativamente da 
política. Essa é a ma-

neira mais eficaz de 
contribuir com sua 
cidade. Espero que a 
população se interes-
se e participe desta 
importante iniciati-
va de nossa Câmara 
Municipal”, convida 
Hori.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-9477.

Prefeito Hori participa de aula 
inaugural do curso Democracia 

Legal, Descomplicando a Política

tos renovar energias, 
promover reencontros, 
dar bons abraços. Que 
o amor possa preva-
lecer sempre”, disse 
Hori, que completou: 
“toda a região está con-
vidada para conhecer e 
prestigiar o nosso co-
mércio”. 

Na decoração foram 
usadas mais de 300 mil 
garrafas pet. “As crian-
ças ajudaram muito, 
coletaram todo o ma-
terial reciclado. Nossa 
equipe trabalhou du-
rante meses na con-
fecção de centenas de 
bolas e dos materiais 
que foram instaladas 
nas árvores da praça. 
Fizou lindo”, explicou 
o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, Jo-
sué dos Santos.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-4100.
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Programação da Semana da Consciência 
Negra prossegue em Jaboticabal

Programação da Semana 
da Música e Arte volta em 

4 de dezembro

Jaboticabal terá Virada Inclusiva  até o dia 03

Amadeu Lessi abre série de exposições de 
trabalhos estudantís

Jaboticabal vive cada 
momento da Semana 
da Consciência Negra, 
estimulando debates, 
vivenciando a arte e 
cultura desse povo 
tão presente em nos-
sa formação como so-
ciedade. E os eventos 
continuam durante a 
semana, com exposi-
ção exposições, mesa 
redonda e sarau.

Após um mês de no-
vembro intenso, a se-
gunda etapa da 22ª Se-
mana da Música e Arte 
dá uma pausa e volta 
em 4 de dezembro. 
A programação con-
ta com peça de teatro, 
apresentações musicais 
e de dança. 

“A Semana da Música 

O Departamento de 
Cultura finalizou a pro-
gramação da 10ª Vira-
da Inclusiva que, neste 
ano, acontece de 29 de 
novembro a 3 de de-
zembro. Serão quatro 
dias de atividades, com 
Luau Down Havaiano, 
Zumba® Gold, exposi-
ção e visita sensorial 
guiada. 

O Museu Histórico 
Aloísio de Almeida pre-
parou uma exposição 
especial para atender 
o público. “As pessoas 
vão usar vendas para 
tocar o acervo. É uma 
maneira interessante 
de entender a dificul-
dade do outro, desper-
tar empatia e enxergar 
o acervo com outros 
olhos”, explica o diretor 
de Cultura, José Mario 
de Oliveira.

Confira a programa-
ção completa:

29/11

As exposições de 
artes, de ciências ou 
dos projetos trabalha-
dos pelos alunos são 
tradicionais em esco-
las infantís e de ensi-
no fundamental. Em 
Jaboticabal não é di-
ferente. A EMEB Ama-
deu Lessi abriu uma 
série de eventos nas 

“Novembro está mo-
vimentado com uma 
série de eventos cultu-
rais: temos a Semana da 
Arte e da Música, o iní-
cio das comemorações 
do Natal e a Semana da 
Consciência Negra, que 
vem promovendo uma 
série de atividades na 
nossa cidade. A progra-
mação segue até o final 
da semana e todos es-

tão convidados”, afirma 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Atenção para a pro-
gramação: 

25 a 30 de novembro
Exposição Fotográfica 

“Fé, Luz e Resistência”, 
com fotos de Rafaela 
Gabriel

Local: Hall do Paço 
Municipal “Prof. Dayton 
Aleixo de Souza” 

CULTURA

Visitação das 8h às 
17h

25 a 29 de novembro
Exposição “A Arte Ne-

gra na Cultura Brasilei-
ra”, com trabalhos do 
artista plástico Elifas 
Andreato

Local: Fatec Jabotica-
bal – 25 a 29 de novem-
bro

Visitação das 8h às 
20h

26 de novembro
Mesa redonda: “Os 

desafios das religiões 
de matrizes africanas e 
afro-brasileiras”

Local: Auditório do 
Senac Jaboticabal

Horário: 19h30
30 de novembro
Sarau PontoP, com 

roda de conversa, poe-
sia, música, exposição 
de fotos e projeções

Local: Biblioteca Pú-
blica Municipal “Júlia 
Luiz Ruete”

Horário: 19h 

1º Luau Down Havaia-
no

Baile havaiano para 
animar a noite dos usu-
ários da ABC Down

Horário: 19h às 22h
Local: ABC Down 

(evento para usuários 
e funcionários da insti-
tuição)

01/12
Zumba® Gold
Dança inclusiva para 

deficientes físicos e 
com mobilidade reduzi-
da, idosos e público em 
geral

Horário: 10h
Local: Praça Ernesto 

Poli (Feira Livre)
02 a 13/12
Exposição Inclusão 

Colorida
Trabalhos de pintu-

ra feitos por alunos do 
CETAP – APAE de Jabo-
ticabal

Horário: 8h às 17h
Local: Saguão de en-

trada da Câmara Muni-

cipal de Jaboticabal
03/12
Toque, por favor!
Visita sensorial guia-

da e vendada com expo-
sição de objetos e livros 
do acervo do Museu 
Histórico de Jaboticabal 

Aloísio de Almeida
Horário: 9h às 17h
Local: Museu Históri-

co de Jaboticabal Aloí-
sio de Almeida

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
8323.

escolas municipais, 
na manhã da quarta-
-feira (08).

O evento contou 
com a participação 
das famílias “As crian-
ças apresentaram 
uma música aos pais 
e presentes. As feiras 
e exposições são ins-
trumentos pedagógi-

cos importantes, mo-
mento em que o aluno 
visualiza todo o co-
nhecimento adquirido 
nos últimos meses e/
ou projetos. Apoia-
mos a iniciativa em 
todas as nossas esco-
las, seja na educação 
infantil ou fundamen-
tal”, diz o secretário 

de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Leo-
nardo Yamazaki.

As demais escolas 
também já trabalham 
para encerrar o ano 
letivo, com apresenta-
ções artísticas, sarau 
e exposições. As fa-
mílias são informadas 
da data pela escola.

Muita música, dança e teatro movimentam a 
programação para o mês de dezembro

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES 

NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas 

e Telefônicas LTDA. está abrindo processo 

seletivo para portadores de Necessidades 

especiais.

Os interessados deverão 

enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-

lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

e Arte vem coroar um 
ano de muito trabalho 
dos professores, alu-
nos e demais funcioná-
rios da Escola de Arte. 
A programação volta no 
próximo dia 4 de de-
zembro, e todos estão 
convidados”, diz o di-
retor da Escola de Arte, 
Carlinhos Santiago.

1

contato@jornalagazetajaboticabal.com.br

De: Angelo Caruso - Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
<angelocaruso@yahoo.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 10:39
Assunto: Programação da Semana da Música e Arte volta em 4 de dezembro
Anexos: DSC_0108.JPG; DSC_0112.JPG

Programação da Semana da Música e Arte volta em 4 de dezembro

Muita música, dança e teatro movimentam a programação para o mês de dezembro

Após um mês de novembro intenso, a segunda etapa da 22ª Semana da Música e Arte dá uma pausa e 
volta em 4 de dezembro. A programação conta com peça de teatro, apresentações musicais e de dança. 

A Semana da Música e Arte vem coroar um ano de muito trabalho dos professores, alunos e demais 
funcionários da Escola de Arte. A programação volta no próximo dia 4 de dezembro, e todos estão 
convidados”, diz o diretor da Escola de Arte, Carlinhos Santiago.

Confira a programação completa:  

 

DATA HORÁRIO ATRAÇÃO LOCAL

04/12 20h 
Peça: A farsa da boa preguiça com o 
grupo de teatro da Escola de Arte “Mãe 
eu tô no palco” 

Salão nobre da Escola de Arte

05/12 20h 
Peça: seis personagens a procura de um 
autor | grupo de teatro da Escola de Arte 
“mãe eu tô no palco” 

Salão nobre da Escola de Arte

09/12 19h Recital: abertura coral Artmelodia  Salão nobre da Escola de Arte

10/12 19h 
Recital: abertura Orquestra Sinfônica 
Jovem da Escola de Arte, com regência 
de Júnior Barbosa e Murilo Lúppia 

Salão nobre da Escola de Arte

11/12 19h 
Recital: abertura Orquestra de Cordas 
Caipiras, com maestro Thiago Brasil Salão nobre da Escola de Arte

12/12 20h 
Peça: A farsa da boa preguiça | grupo de 
teatro da Escola de Arte “mãe eu tô no 
palco” 

Salão nobre da Escola de Arte

13/12 19h Dança: o livro mágico do ballet Salão nobre da Escola de Arte

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 13/11/2019 das 09h09 às 10h11. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na 

central da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Córrego Rico tiveram seu 

funcionamento prejudicado no dia 19/11/2019 das 11h16 às 14h10. Após o retorno da 

energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado 
de 23/11/2019 às 17h45 até 24/11/2019 às 00h10. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado
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Jaboticabal é uma das cidades da região 
premiadas pelo Sebrae Aqui

Jaboticabal convoca jovens de 20 a 29 anos para 
Dia “D” de vacinação contra o Sarampo

A Secretaria de Saú-
de de Jaboticabal in-
forma aos jovens de 
20 a 29 anos que qua-
tro unidades básicas 
de saúde participarão 
do Dia “D” de vacina-
ção contra o sarampo, 
que acontece neste sá-
bado (30), das 8h às 
17h.

As equipes do 
Ciaf III (Sorocaba-

Prêmio é o reconhecimento pelo bom atendimento prestado ao empreendedor 

Pequenas atitudes podem fazer a diferença

Trabalho será realizado casa a casa; todos 
os agentes estarão identificados

no), Ciaf V (próximo 
à Paróquia de São 
José Operário), Ciaf 
VI (Santa Mônica) e 
Ciaf VII (Cohab IV) 
vão aplicar as doses. 
“Vamos aproveitar o 
sábado para verificar 
a carteira de vacina-
ção. Nossas equipes 
estarão prontas para 
responder dúvidas e 
verificar se a dose é 

ou não necessária. O 
Sarampo preocupa e 
por isso é tão impor-
tante que todos este-
jam imunizados”, diz 
a diretora do Depar-
tamento de Vigilân-
cia Epidemiológica, 
Maura Guedes Barre-
to. 

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3203-8545.

Após um ano de mui-
tas atividades que fo-
mentaram o empreende-
dorismo em Jaboticabal, 
o bom trabalho promovi-
do pelo posto do SEBRAE-
-Aqui foi reconhecido em 
um evento regional em 
Ribeirão Preto, na segun-
da-feira (26).

“Temos no SEBRAE 
um grande parceiro 
que acredita e investe 

no potencial de nossa 
cidade. Esse ano mo-
bilizamos um grande 
número de empresá-
rios nas atividades 
propostas pela equipe. 
Oferecemos formação, 
financiamento do Ban-
co do Povo e desburo-
cratizamos na abertura 
das novas empresas. 
Acredito que o saldo 
foi bastante positivo 

e agradeço a todos os 
funcionários da Central 
do Empreendedor”, dis-
se o prefeito José Car-
los Hori. 

Guariba, Santa Rosa 
de Viterbo, Monte Alto, 
Serrana, Ribeirão Pre-
to, Barrinha, Orlândia, 
Jardinópolis, Altinópo-
lis, Cravinhos também 
foram homenageados. 
“Jaboticabal se desta-

Com dedicação e amor, técnicas do CREAS ajudam usuária na 
retomada de sua própria história

Agentes da ESF mapeiam a região da SANBRA

Foram “apenas” com 
linhas, agulhas e peda-
ções de pano que duas 
técnicas do CREAS (Cen-
tro de Referência Espe-
cializado de Assistência 
Social) mudaram a vida 
de uma mulher que hoje 
começa a remodelar a 
sua vida e traçar novos 
objetivos. 

E toda essa mudança 
aconteceu através do 
tricô e do crochê. “Essa 

A Secretaria de Saúde 
informa que começou 
na quinta-feira (28) o 
mapeamento dos mora-
dores da SANBRA, Jar-
dim Perina, Ponte Seca, 
Jardim das Cigarras, 
Vila Totó, Senhor Bom 
Jesus e condomínios 

usuária tinha grande di-
ficuldade de interação 
com nossa equipe. O tra-
balho de nossas técnicas 
Iara e Ariane fortaleceu 
os vínculos e mostrou 
um universo de possibi-
lidades. Hoje, ela pode 
descobrir suas habilida-
des e desenvolver seu 
protagonismo de forma 
que tenha condições de 
conduzir sua vida, reali-
zar sonhos e sonhar tan-

Vida Nova 1 e 2. 
“O mapeamento nor-

teará nossas ações nes-
sa região. Nossos fun-
cionários não pedirão 
nenhum documento 
nem vão entrar nas re-
sidências. É um proces-
so rápido e dinâmico. 

tos outros”, disse a se-
cretária de Assistência e 
Desenvolvimento Social, 
Tatiana Pellegrini.

Através do bordado 
e do suporte do CREAS, 
ela tem conseguido sua 
própria renda. “Caso al-
guém tenha interesse 
em comprar um dos tra-
balhos, ligue no CREAS 
e peça o seu. O telefone 
de contato é o (16) 3204 
-2348”, finaliza Tatiana. 

Outro detalhe impor-
tante é que todos usam 
o crachá de identifica-
ção”, diz o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
1500.

cou no grande número 
de participantes nas 
oficinas e palestras do 
SEBRAE. Fazemos um 
trabalho especial vol-
tado na formação de 
nossos empreendedo-
res, principalmente os 
que vão começar um 
novo negócio”, desta a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanes-
sa Gonçalves.

Durante o evento, o 
secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
José Vantini Júnior, re-
presentou o escritório 
regional de Ribeirão 
Preto em um painel 
que mostrava as ativi-
dades desenvolvidas 
nas cidades. A ativida-
de contou com a parti-
cipação dos membros 
dos comitês gestores 
dos outros municípios 
que possuem unidade 
Sebrae Aqui.

Também estiveram 
presentes o diretor da 
ACIAJA, Paulo Henrique 
Berlingieri e Márcio Be-
lini, representando o 
Instituto Tecnológico 
de Jaboticabal. A ges-
tora do Sebrae Aqui de 
Ribeirão Preto, Marisa 
Caldana, destaca que a 
premiação é uma forma 
de reconhecer o traba-
lho feito nas cidades 
com os parceiros. “O 

Sebrae Aqui é um proje-
to de expansão da rede 
do Sebrae-SP e só é pos-
sível graças à parceria 
com entidades e prefei-
tura. O encontro marca 
o sucesso desse projeto 
e fortalece ainda mais 
esse trabalho”, destaca.

O Sebrae Aqui - É um 
canal de atendimento 
presencial e de articu-
lação criado a partir da 
celebração de parce-
rias entre o Sebrae-SP, 
prefeituras municipais 
e entidades sem fins 
lucrativos interessa-
das na promoção da 
competitividade, do 
desenvolvimento sus-
tentável, da melhoria 
do ambiente legal e de 
negócios das micro e 
pequenas empresas, 
contribuindo com o 
fortalecimento da eco-
nomia e o fomento do 
empreendedorismo lo-
cal.

O programa “Na Me-
dida” do SEBRAE re-
alizou nesta semana 
mais uma oficina so-
bre Facebook e outros 
sites de sucesso. O 
objetivo foi contribuir 
com os empreendedo-
res interessados em 
promover seus negó-
cios nas redes sociais.

O retorno dos parti-

Oicina sobre Facebook é sucesso entre participantes
cipantes não poderia 
ser melhor. “Todos os 
presentes adoraram a 
maneira como o con-
teúdo foi abordado e 
a dinâmica utilizada 
para passar detalhes 
importantes que po-
dem fazer a diferen-
ça na hora de utilizar 
essas ferramentas”, 
lembra a diretora da 

Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gon-
çalves.

Além das oficinas 
realizadas em Jaboti-
cabal, o SEBRAE ofere-
ce dicas importantes, 
inclusive sobre o uso 
das redes sociais em 
seu site. Basta aces-
sar www.sebrae.com.
br. 
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Prefeitura garante desconto 
de 90% em juros e multas

Dia nublado não assustou e bom público compareceu no Lago Municipal

Oficina aconteceu no último dia 18 de novembro

Passaporte, bolsa família, carteira de identidade, empréstimo no banco, matrícula em escolas públicas, 
adesão em concursos públicos e outros direitos podem ser negados

Oicina discute plano de negócios eicaz com 
empreendedores de Jaboticabal

Não perca o título de eleitor: Cartório Eleitoral 
fará plantão neste sábado (30) e domingo (01)

Muitas vezes o que 
falta para um negócio 
deslanchar de vez é or-
ganização e disciplina 
do empreendedor. Uma 
ferramente importante 
nesse contexto é o Plano 
de Negócios. Essa ferra-
menta ajuda o empresá-
rio a definir metas, in-
vestimentos e próximos 
passos a serem seguidos.

Para abordar o tema 
entre empreendedores 

Perder o título de elei-
tor traz um problemão 
para a vida dos brasilei-
ros, já que a ausência 
do documento impli-
ca não apenas em uma 
multa, mas na perda de 
vários direitos sociais. 
Quem ainda não cadas-
trou a sua digital pode 
aproveitar este final de 
semana e comparecer 
ao Cartório Eleitoral - 
Av. Benjamin Constant, 
539 –, das 08h às 14h, 
no sábado (30) ou no 
domingo (01). O agen-
damento prévio é indi-
cado para evitar filas.

locais, a Prefeitura de 
Jaboticabal, o Sebrae-
-SP, o Instituto Tecno-
lógico de Jaboticabal 
(ITJ) e a Incubadora de 
Empresas promoveram 
a oficina “Começar Bem 
- Plano de Negócios”. O 
evento contou com a 
participação de 20 ins-
critos.

“O empresário pode 
entender a importân-
cia do planejamento na 

hora de investir em um 
novo negócio, indepen-
dente do tamanho e do 
objetivo, todo cuidado 
é necessário na hora 
de definir estratégias. 
O tempo do ‘achismo’ 
já passou e hoje deve-
mos estar prontos para 
um mercado cada vez 
mais competitivo e exi-
gente”, diz a diretora da 
Central do Empreende-
dor, Vanessa Gonçalves.

Todos juntos na Caminhada “Passos que Salvam”

Domingo (24) de ma-
nhã foi um dia especial 
e de reconhecimento 
ao bom trabalho pres-
tado pelo Hospital de 
Amor de Barretos para 
nossa população. Mes-
mo com o dia nubla-
do, os jaboticabalenses 
vestiram a camisa e 
participaram da Cami-
nhada “Passos que Sal-
vam”, com o intuito de 
exaltar a importância 
do diagnóstico precoce 
nos casos de câncer in-
fantojuvenil.

“Todos os envolvidos 
estavam preocupados 
com a possibilidade de 
chuva, porém Jabotica-
bal, mais uma vez, deu 
exemplo de engaja-
mento e reconhecimen-
to às causas sociais. 
Além da participação 
na caminhada também 
vendemos uma boa 

quantidade de kits e 
o dinheiro será rever-
tido para o Hospital 
de Amor de Barretos”, 
disse a primeira-dama 
Adriana Hori.

Importância do diag-
nóstico precoce - Se-
gundo informações do 
Hospital de Amor de 
Barretos, muitas crian-

ças e adolescentes che-
gam à instituição com 
a doença em estágio 
avançado. Isso pode 
acontecer devido à de-
sinformação dos pais, 
o medo do diagnóstico 
e a desinformação dos 
médicos. Muitas vezes, 
o câncer infantojuve-
nil pode ser confun-

dido com sintomas de 
enfermidades comuns 
na infância e adoles-
cência, como dores de 
crescimento. O suces-
so do tratamento de-
pende da habilidade 
em detectar a doença. 
O índice de cura al-
cançado atualmente 
no Brasil é de somente 

2ª etapa do Reis 2019 terminou na sexta-feira (29)

Quem quiser aprovei-
tar o desconto de 90% 
em juros e multas ga-
rantido pelo Programa 
de Recuperação Fiscal 
(Refis) tem até sexta-
-feira (29) para procu-
rar o Sistema Prático ou 
o Posto de Atendimento 
do SAAEJ.

“O contribuinte deve 
trazer consigo os docu-
mentos pessoais e do 
imóvel para colaborar 
com o trabalho de nos-

sos atendentes. Mais 
uma vez, solicito que 
não deixem para procu-
rar o Sistema Prático ou 
o Posto de Atendimen-
to do SAAEJ na última 
hora”, afirma o secretá-
rio da Fazenda, Cláudio 
Almeida.

A Lei Complementar 
nº 198 define o valor 
mínimo das parcelas 
em R$ 250 para pessoa 
jurídica e R$ 100 para 
pessoa física. Confira 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

55%, pouco se compa-
rado aos níveis dos Es-
tados Unidos, que che-
gam a 95%.

“O diagnóstico pre-
coce faz a diferença 
nos casos de câncer in-
fantojuvenil. Com isso, 
o objetivo da campa-
nha de conscientizar 
sobre essa realidade 

torna-se ainda mais 
importante. Que esses 
dados sirvam de aler-
ta para os pais e que 
possamos contribuir 
com outras ações pro-
movidas pelo Hospital 
de Amor de Barretos”, 
afirma o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva.

“O título eleitoral é 
um documento obriga-
tório no Brasil. Hoje, 
milhares de pessoas 
podem perder o seu tí-
tulo por ausência da 
biometria. Muita gente 
não sabe, mas sem ele 
não é possível receber o 
Bolsa Família, fazer ma-
trículas em escolas pú-
blicas, tirar ou atuali-
zar o passaporte, tomar 
posse em concurso pú-
blico, tirar a carteira de 
identidade. Orientamos 
a população a atualizar 
a biometria o mais rá-
pido possível e manter 

seus direitos intactos”, 
convoca o prefeito José 
Carlos Hori.

É importante lembrar 
que quem tiver função 
ou emprego público fica 
sem receber o salário, 
caso perca o documen-
to. Empréstimos em 
bancos públicos tam-
bém ficarão suspensos.

Documentos - Na bio-
metria – ou cadastro 
biométrico –, a Justiça 
Eleitoral faz a coleta e a 
inclusão de sua impres-
são digital, sua assinatu-
ra e sua foto, pra serem 
usados na votação e im-

pedir que outras pesso-
as votem por você. Pra 
fazer o cadastro, basta ir 

ao Cartório Eleitoral com 
documento de identifi-
cação oficial (com foto), 

comprovante de resi-
dência atual e o título de 
eleitor (se já tiver).
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de 22 à 30 de novembro A Semana mais 
esperada por todos!

Samuel Moreira destina veículo 
zero-quilômetro para Jaboticabal

A Prefeitura de Jaboti-
cabal finaliza a semana 
com uma boa notícia. 
Chegou na sexta-feira 
(22) mais um veículo 
zero-quilômetro des-
tinado pelo deputado 
Samuel Moreira – a ação 
pertence ao programa 
de modernização da 
frota municipal, inicia-
do em 2017. A compra 
aconteceu através de 
uma emenda parlamen-
tar.

O valor investido é 
de R$ 47 mil. “Ter bom 
relacionamento com os 
deputados traz muitos 
benefícios para a cida-
de. Samuel Moreira é 
um amigo de Jabotica-
bal e já ajudou várias 
vezes, inclusive com 
ambulâncias. Só tenho 
a agradecer o carinho e 

a confiança”, diz o pre-
feito José Carlos Hori.

“Já recebemos várias 
vans, ambulâncias, car-
ros e micro-ônibus para 
o transporte de pacien-
tes, veículos adaptados 
para a locomoção de 
alunos e diversas má-
quinas pesadas que são 
utilizadas no dia-a-dia 
da prefeitura”, lembra 
Hori. 

Desde 2017 o pre-
feito Hori vem traba-
lhando para aquisição 
de novos veículos para 
garantir a segurança 
dos usuários, principal-
mente no transporte de 
pacientes e estudantes. 
Entre recursos próprios 
e emendas, foram in-
vestidos mais de R$ 3,5 
milhões na compra de 
35 veículos 0 km.

Nos últimos meses, foram adquiridos 35 novos veículos para atender a 
população nas áreas da saúde, educação e obras
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Condenados pela “Lei Maria da Penha”
Na segunda-feira 

(18), na Sessão Or-
dinária da Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal, os vereadores 
votaram e aprovaram 
por unanimidade, o 
PL nº 278/2019, de 
autoria do vereador 
Luís Carlos Fernan-
des (PSC), que veda 
a nomeação para car-
gos em comissão, na 
administração públi-
ca do município, de 
pessoas que tenham 
sido condenadas 

pela “Lei Maria da Pe-
nha” (Lei Federal nº 
11.340/2006).

“No âmbito das re-
lações mais amplas 
de trabalho julgamos 
que o acesso aos car-
gos comissionados 
deve preservar os 
princípios de prote-
ção e defesa dos di-
reitos das mulheres e, 
portanto, os referidos 
cargos devem ser ina-
cessíveis para conde-
nados, especialmente 
em observância dos 

princípios da lega-
lidade e moralidade 
que presidem a ad-
ministração pública” - 
defendeu o vereador.

Link leia o Projeto 
de Lei na íntegra: ht-
tps://sapl.jaboticabal.
sp.leg.br/p…/downlo-
ad_materia_pysc…

Link Lei Maria da 
Penha: http://www.
planalto.gov.br/…/_
ato2004-2…/2006/
lei/l11340.htm

Fonte: https://www.
jaboticabal.sp.leg.br/

CFO da Câmara Municipal de Jaboticabal faz audiência 
pública da LOA 2020 na próxima terça-feira (03/12)

A Comissão de Finan-
ças e Orçamento (CFO) 
da Câmara Municipal de 
Jaboticabal faz audiên-
cia pública na próxima 
terça-feira (03/12), às 

19 horas, no plenário 
da casa de leis, para a 
discussão do Projeto de 
Lei nº 280/2019, de au-
toria do Poder Executi-
vo, que estima as recei-

tas e fixa as despesas 
do Município de Jaboti-
cabal para 2020.

De acordo com o 
texto apresentado, o 

orçamento global de 
Jaboticabal para o pró-
ximo ano está estima-
do em cerca de R$ 337 
milhões, um aumento 
de 3,06% se compara-
do com o previsto para 
este ano. Da previsão 
total de receita, a pre-
feitura terá cerca de R$ 
288 milhões; o SAAEJ 
R$ 34 milhões; o SE-
PREM, R$ 52 milhões; a 
FAE, R$ 965 mil; e a Câ-
mara Municipal, R$ 12 
milhões, que represen-
ta 3,64% do orçamento 
total do Município.

 “A receita prevista 
foi formulada inteira-
mente com base em 
parâmetros reais, sem 
supervalorizações, con-
siderando a tendência 
econômica atual e ob-
servadas as caracterís-
ticas e peculiaridades 
locais, sendo o valor 
orçado compatível com 
a média da receita efe-

tivamente arrecada nos 
últimos doze meses e 
com aquelas arrecada-
das nos exercícios an-
teriores”, diz o Poder 
Executivo.

Com relação às des-
pesas, saúde e educa-
ção continuam as prio-
ridades do Governo. 
Com base na arrecada-
ção e transferência dos 
impostos, a previsão 
é de que o Município 
deva gastar mais de R$ 
62 milhões com saúde, 
o que representa um 
índice de 30,67%, bem 
acima do mínimo cons-
titucional obrigatório, 
de 15%. No ensino, a 
aplicação de recursos 
próprios, somados ao 
FUNDEB, deve alcançar 
cerca de R$ 55 milhões, 
representando um índi-
ce de 26,94%, também 
acima da obrigação 
constitucional, de 25%. 
A despesa com pessoal 

e encargos está estima-
da em R$ 142 milhões, 
refletindo em um índice 
de 48,95%.

A matéria deve ser 
discutida e votada pe-
los vereadores em ple-
nário antes do início 
do recesso legislativo, 
que começa oficialmen-
te no dia 23 de dezem-
bro. A íntegra do proje-
to, com as descrições 
de receitas e despesas, 
está disponível para 
consulta no site da Câ-
mara Municipal (www.
jaboticabal.sp.leg.br), 
por meio do menu ATI-
VIDADE LEGISLATIVA 
> Pesquisa de Propo-
sições; ou pelo banner 
“Pesquisa de Proposi-
ções”, na página prin-
cipal do site. Depois, 
basta escolher o “Tipo 
de Matéria” (Projeto de 
Lei), digitar o número 
(280) e ano (2019) do 
projeto.

Formatura encerra atividades do Guri em 2019

Secretaria de Saúde deine novas estratégias de 
combate ao Aedes aegypti

Exemplo de eficá-
cia na formação de 
nossas crianças e jo-
vens, o projeto Guri 
encerra mais um ciclo 
em Jaboticabal com 
chave de ouro. Na úl-
tima terça-feira (26), 
familiares estiveram 
reunidos na Escola de 
Arte “Professor Fran-
cisco Berlingieri Mari-
no” acompanhando as 
apresentações artís-
ticas que marcaram a 
formatura dos alunos 

Os especialistas da 
Sala de Situação da Den-
gue se reuniram nesta 
quinta-feira (28) para 
discutir as novas ações 
que serão adotas em 
Jaboticabal a partir da 
próxima semana. A for-
ça tarefa conta com re-
presentantes de vários 
setores da prefeitura.

A ação é intersetorial 
e abrange as áreas de 
saúde, comunicação, 
obras, meio ambiente, 
negócios jurídicos e fis-
calização. “O Aedes ae-
gypti é um problema de 
todos. Reunimos vários 
departamentos da pre-
feitura para trabalhar 

que passaram pelo 
projeto em 2019.

“Jaboticabal é a cida-
de da música e dentre 
todos os projetos que 
acontecem aqui, o Guri 
tem um papel especial 
por oferecer gratuita-
mente formação musi-
cal de qualidade. Além 
das aulas, a interação 
com familiares e com a 
própria sociedade tam-
bém marcam esse mo-
mento e renovam nos-
sas expectativas para 

2020”, afirma o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

O Projeto Guri é 
uma iniciativa do Go-
verno do Estado de 
São Paulo em parceria 
com a Prefeitura de 
Jaboticabal. As aulas 
acontecem na Escola 
de Arte e são ofereci-
das diversas opções 
de curso, de acordo 
com a faixa etária da 
criança ou adolescen-
te interessado. 

Campanha publicitária chama a sociedade para a responsabilidade compartilhada

todos juntos. Estamos 
estudando novas ações, 
com uso de mutirões e 
tecnologia, mas é im-
prescindível que a po-
pulação também faça a 
sua e deixe os quintais 
sempre limpos”, alerta 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

Conscientização - 
Uma nova campanha 
publicitária ganhou as 
ruas de Jaboticabal des-
de o início do mês. “Fica 
de olho e não mosca” 
aborda a presença invi-
sível do Aedes aegypti 
nas residências, trazen-
do cenas do cotidiano 
das famílias. Diverti-

da, chama a sociedade 
para a responsabilidade 
compartilhada.

As peças mostram o 
mosquito morando sem 
pagar aluguel, nadan-
do na piscina sem ser 
convidado para o chur-
rasco, bebendo a água 
do bebedouro sem ser 
o animal de estimação, 
subindo na caixa de 
água sem ser o encana-
dor e aparece até como 
um penetra em um 
evento ao mergulhar 
nas garrafas. 

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
1500.
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Começa o II Fórum de Patrimônio de Jaboticabal

Rotary e Prefeitura premiam os alunos “mais 
companheiros” do ensino fundamental

Prefeitura abre concorrência do bar do aeroporto

Jaboticabal está re-
pleta de eventos cultu-
rais. Nos últimos dias, 
além da Semana da Mú-
sica e das atividades na 
Praça Nove de Julho, a 
programação do II Fó-
rum de Patrimônio se-
gue a todo vapor. Nes-
te sábado (30), haverá 
uma visita guiada por 
espaços e locais de in-
teresse histórico e de 
guarda do patrimônio, 
às 15h, com saída da 
Praça Dr. José Marcon-
des Homem de Mello. 

Toda a programação 
está sendo gratuita. 

O Rotary Club de Ja-
boticabal realizou no 
segundo semestre o 
Projeto Mérito Escolar 
- Formando Jovens Ci-
dadãos, que premia os 
alunos que se destacam 
no 5º ano do ensino 
fundamental. A Soleni-
dade de encerramento 
aconteceu na terça-fei-
ra (26), na sede da en-
tidade, e contou com o 
apoio da Prefeitura de 
Jaboticabal.

A Prefeitura de Jabo-
ticabal abriu processo 
licitatório para uso do 
bar localizado no Ae-
roporto Municipal. Os 
interessados devem 
acessar o site oficial de 
Jaboticabal para impri-
mir o edital e obter to-
dos os detalhes sobre a 
Concorrência Pública. A 
entrega dos envelopes 

“O evento começou no 
dia 26, com uma mesa 
redonda e discussões 
sobre os desafios das 
religiões de matrizes 
africanas e afro-brasi-
leiras. Na quarta-feira 
(27) foi a vez de abor-
dar a importância do fil-
tro de barro para nossa 
sociedade; Jaboticabal 
é uma grande ceramis-
ta e uma das pioneiras 
neste tipo de filtro, tão 
querido pelos brasilei-
ros”, diz o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira, que completa: 
“estão todos convida-

dos para o toor no sá-
bado”.

A palestra “Jabotica-
bal: Capital Brasileira 
do Filtro de Barro” foi 
ministrada pelo Prof. 
Dr. Julio Cesar Bellin-
gieri. Logo em seguida, 
aconteceu um bate-pa-
po com Isabela P. Silva, 
Tainara C. R. da Rocha 
e Felipe Caporusso, es-
tudantes do curso de li-
cenciatura em História 
da Faculdade São Luís.

Mais informações pe-
los telefones (16) 3203-
1126 e (16) 3202-8323.

acontece dia 19 de de-
zembro, às 9h, no Paço 
Municipal, e a maior 
proposta será a vence-
dora.

“O edital traz todas as 
informações aos inte-
ressados em participar 
do processo. O bar tem 
área de 181 m² e, com a 
reforma da pista, o fu-

turo de nosso aeropor-
to é bem promissor”, 
explica o secretário 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 iniciativa estimula 
a participação dos pró-
prios alunos. “São eles 
que escolhem os ami-
gos mais companheiros 
e com as melhores no-
tas. Cada turma escolhe 
o seu, com a colabora-
ção de seus professo-
res. O Rotary entrega 
certificados e as crian-
ças participam de sor-
teios, como de bicicle-
ta”, informa o prefeito 
José Carlos Hori.

Para o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Leonar-
do Yamazaki, o Mérito 
Escolar incentiva o res-
peito, companheirismo 
e dedicação aos estu-
dos. “É claro que alguns 
estudantes querem ga-
nhar a bicicleta e se de-
dicam mais, mas o mais 
importante é despertar 
a admiração pelos ami-
gos e colegas de esco-
la”.

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

Começam aulas do Programa “Meu Emprego – 
Trabalho Inclusivo” em Jaboticabal

Sebrae discute empreendedorismo com alunos do 
ensino médio

Começaram as au-
las dos cursos de As-
sistente de Recursos 
Humanos e de Organi-
zação e Promoção de 
festas e eventos, pro-
movido pelo Centro 
Paula Souza em parce-
ria com a Prefeitura de 
Jaboticabal e Governo 

Na Semana Global do 
Empreendedorismo, o 
Sebrae e a Prefeitura de 
Jaboticabal se uniram 
para discutir as trans-
formações que vem 
acontecendo no mun-
do dos negócios. Cerca 
de 50 adolescentes do 
ensino médio partici-
param de uma palestra 
no Colégio Moura La-
cerda, na quinta-feira 
(28).

A pianista e empresá-
ria do ramo de alimen-
tação, Melissa Ariane 
Travaini Ferreira, falou 
dos desafios de empre-
ender. “Escolhemos um 
público que está flores-
cendo, com ideias a mil. 
Acreditamos que os ne-

Cursos são voltamos exclusivamente para a inclusão dos deficientes no mercado de trabalho

Ações com públicos variados completaram a programação

do Estado de São Pau-
lo.

As aulas vão até 12 
de dezembro e cada 
turma conta com dez 
alunos. “O Programa 
Meu Emprego – Traba-
lho Inclusivo oferece 
uma série de cursos 
de formação para os 

deficientes que preci-
sam ingressar no mer-
cado de trabalho. Os 
cursos são dinâmicos 
e a expectativa dos 
alunos não poderia ser 
melhor”, afirma a dire-
tora do Departamento 
da Pessoa com Defici-
ência, Geiza Carla. 

gócios devem ser discu-
tidos desde a infância 
e, nesta idade, é ainda 
mais necessário. A Me-
lissa deixou a carreira 
de professora para em-
preender e conseguiu 
compartilhar sua traje-
tória de sucesso”, disse 
a diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Além da palestra, o 
Sebrae realizou diver-
sas visitas aos empre-
sários locais e promo-
veu uma oficina sobre 
Facebook e outros sites 
de sucesso – as ferra-
mentas são essenciais 
para a promoção dos 
negócios nas redes so-
ciais de forma correta. 

Também foi oferecido 
palestras onlines gra-
tuitas fora do horário 
de expediente, para fa-
cilitar a participação 
dos pequenos empre-
endedores.

O Evento - Para capa-
citar, inspirar e conec-
tar pessoas que querem 
empreender, será reali-
zada em breve a Sema-
na Global do Empreen-
dedorismo (SGE): um 
movimento global que 
acredita no propósito 
do empreendedorismo 
como motor para o de-
senvolvimento econô-
mico-social, e que pode 
transformar o ambiente 
empreendedor brasilei-
ro.
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Escolas e praças de Jaboticabal começam a 
ganhar playgrounds modernos

A Prefeitura de Jabo-
ticabal segue moderni-
zando as creches e esco-
las de educação infantil. 
Após a troca de todo o 
mobiliário e a instalação 
de lousas panorâmicas, 
chegou a vez das crian-
ças ganharem um par-
que cheio de estilo. A 
Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
já instalou os playgroun-
ds nas escolas de Luzitâ-
nia e Córrego Rico. 

Todas as unidades de 
ensino infantil serão con-
templadas até o ano que 
vem. “Aprender brincan-
do é a chave do sucesso 
na educação desta faixa 
etária. Brincando, nossas 
crianças se apaixonam 
pela escola, pelas pro-
fessoras, pelas letras e 
números. O playground 
é um cenário repleto de 
desafios, ideal para de-
senvolver habilidades 

motoras e de sociali-
zação. Nossos alunos 
aprendem a respeitar os 
amigos e as diferenças, 
a conviver com crianças 
de outras idades, desen-
volvem a fala e a criativi-
dade”, diz o prefeito José 
Carlos Hori.

O ensino lúdico deve 
ser incentivado no ima-
ginário infantil. “Inicia-
mos com as escolas de 
Luzitânia e Córrego Rico. 
No início do ano que 
vem já vamos começar 
a instalar em todas as 
outras unidades, o que 
fará das nossas creches 
muito mais equipadas 
que a maioria das esco-
las particulares, inclu-
sive comparadas às de 
Ribeirão Preto. Em 2020 
também vamos iniciar 
a instalação nas praças 
dos bairros”, informa o 
secretário da pasta, Leo-
nardo Yamazaki.

Mutirão de papanicolau e PSA atende mais de 100 pessoas em Jaboticabal
Na segunda-feira (25), 

Jaboticabal recebeu a 
carreta do Hospital de 
Amor de Barretos. Pa-
cientes agendados e 
que procuraram a Esta-
ção de Eventos Cora Co-
ralina receberam aten-
dimentos das equipes. 
No total, 50 exames de 
papanicolau e 40 de 

PSA foram realizados. 
“Seguimos promo-

vendo mutirões desde 
o início do ano. Foram 
realizados exames de 
ultrassonografia, ele-
trocardiograma, papa-
nicolau e duas edições 
do mutirão de cirurgias 
de catarata e pterígio. 
Seguimos investindo 

Parceria entre Prefeitura e Hospital de Amor de Barretos proporcionou os exames e, 
nos casos necessários, encaminhamento para tratamento

Unidades da cidade possuem estrutura melhor que a maioria das escolas particulares

em saúde e consequen-
temente na qualidade 
de vida de nossa po-
pulação”, afirma o se-
cretário de Saúde, João 
Roberto da Silva, que 
completa: “prefeito 
Hori deu liberdade para 
trabalhar e melhorar a 
qualidade no atendi-
mento em Jaboticabal”.


