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Vice Prefeito Vitório De Simoni consegue verba de R$ 
100.000,00 para o Recanto Menina Esperança

O Vice Prefeito, Vitório De Simoni, recentemente esteve com o Deputado Léo Oliveira, onde obteve 
uma verba de R$ 100.000,00, para reforma do prédio da Entidade, que hoje encontra-se com a neces-
sidade de reforma em vários locais, tais como: cobertura, instalações elétricas e hidráulicas e pintura.

“Agradeço o Vice Prefeito Vitório De Simoni e o Deputado Léo Oliveira, por esses R$ 100.000,00, que 
será de grande valia para melhor atendermos as crianças que lá se encontram”, finaliza o Presidente 
da Entidade, André Luiz Corregliano.

Educação celebra formatura de 1.200 
alunos da rede municipal

A Prefeitura de Jaboticabal proporcionou um 
momento inesquecível para os familiares dos alu-
nos da educação infantil (antigo pré) e dos 5ºs do 
ensino fundamental. A Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer preparou uma grande 
festa no Ginásio Municipal de Esportes com dire-
to a entrega dos diplomas e lindas apresentações 
artísticas organizadas pelos alunos.

Reis: últimos dias para 
quitar dívidas com desconto 

de 80% em juros e multas

Está acabando o prazo. O contribuinte que pos-
suir débitos com a Prefeitura de Jaboticabal e/ou 
o SAAEJ tem até o dia 20 para quitá-los e garantir 
80% de desconto em juros e multas.

Prefeitura inicia 
distribuição do 
carnê de IPTU

A Prefeitura de Jaboticabal informa aos contri-
buintes que a entrega dos carnês de IPTU do exer-
cício 2020 começa na quarta-feira (11). Pagamen-
tos à vista terão desconto de até 5%.

Atenção! O modelo do carnê mudou

Jaboticabal utiliza drone no combate ao 
mosquito Aedes aegypti

A Prefeitura está fe-
chando o cerco contra 
o mosquito transmissor 
da dengue, zika, chi-
kungunya e febre ama-
rela. Só nesta semana, 
um mutirão movimen-
tou o Parque 1º de Maio 
e as equipes da Secreta-
ria de Saúde e de Meio 
Ambiente iniciaram o 
uso de drone para visu-
alizar focos nos telha-
dos.

Campanha publicitária “Fica de olho e não mosca” chama 
a sociedade para a responsabilidade compartilhada
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Final de semana terá 
programação da Semana 

da Música e Arte 

Quem quiser aproveitar o final de semana para 
participar de uma programação cultural diferen-
te, pode organizar a agenda e participar dos últi-
mos eventos da Semana da Arte e da Música que 
segue em Jaboticabal até 13 de dezembro. 

Eventos seguem até 13 de dezembro

Bom velhinho passará pela Rua Rui Barbosa e avenidas Pintos e Carlos Berchieri

Desile do Papai Noel será na segunda-feira (09)
Segunda-feira (09) 

é mais um dia de fes-
ta na região central 
de Jaboticabal. Já 
está tudo certo para 
a chegada do Papai 
Noel que marca tam-
bém o novo horário 
de funcionamento do 
comércio local, que 
começa a ficar aberto 
até às 22h, até dia 23 
de dezembro.
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Com apresentações culturais e boa participação de 
familiares, creches encerram ano letivo

Os pequeninos da 
rede municipal de edu-
cação tiveram muito 
trabalho durante os 
ensaios e toda prepa-
ração para proporcio-
nar aos seus familiares 
momentos emocionan-
tes nas celebrações de 
encarramento do ano 
letivo.

“Temos profissionais 
muito comprometidos 
com o desenvolvimen-
to de nossos alunos. 
Desde o momento que 
chegam nas creches, 
o alimento que é pre-
parado com carinho e 
todo conteúdo é apli-
cado em sala de aula. 
2019 foi um ano desa-
fiador e 2020, juntos, 
vamos colher os frutos 

que foram plantados 
com diversos investi-
mentos na educação de 
nossa cidade”, declara 
o prefeito José Carlos 
Hori.

“Não tem como não 
se emocionar vendo 
nossos pequenos par-
ticipando nas apresen-
tações que cada uni-
dade organizou. Além 
de alegria e satisfação, 
essas iniciativas mos-
tram que a educação 
de Jaboticabal está no 
caminho certo, incenti-
vando de todas as for-
mas o desenvolvimen-
to de nossos alunos”, 
afirma o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Leonardo 
Yamazaki.

 
 

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 

Creche Maria do Carmo Abreu Sodré 
 

 

Av. General Osorio, 1540 – Caixa Postal, 11 – Fone: (16) 3202-5126 – CEP 14871-070 – Jaboticabal-

SP- CNPJ 51.803.971/0001-00  -  E-mail – crecheabreusodre@hotmail.com 

 



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o Artigo 47 do Estatuto da Entidade, icam convocados os Senhores Associados a se reunirem em Assembléia 

Geral Extraordinária, em sua séde social, na Avenida General Osório nº 1.540, no dia 18 de Dezembro de 2019, às 19h00, para 
procederem à eleição e posse de sua Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2020 a 2021, com a seguinte ORDEM DO DIA: 
Recomposição da Diretoria e Conselho Fiscal (Artigo 47 do Estatuto da Entidade);

Não havendo número legal de associados para a Primeira Convocação, a Assembléia será realizada trinta (30) minutos após, 
com qualquer número de SÓCIOS presentes.

Jaboticabal, 06 de Dezembro de 2.019.
DESIREE MABARDI KHOURI - PRESIDENTE
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ESPORTE
I Love Quebrada leva o caneco da 1ª 

Copa Jaboticabalense de Futsal

O “I Love Quebrada” le-
vou a melhor e levantou 
o caneco da 1ª Copa Ja-
boticabalense de Futsal. 
A partida decisiva foi 
contra o Molekes Traves-
sos para um público de 
mais de mil pessoas. 

“O campeonato foi um 
grande sucesso. Tive-
mos grandes jogos, sem-
pre bem disputados e o 
melhor foi a torcida que 
coroou a fi nal torcendo 
e vibrando em cada lan-
ce”, destaca o presidente 
da FAE, Fábio Bortolossi.

Atenção para os desta-
ques da competição:

Campeã: I Love Que-
brada

Vice campeã: Mulekes 
Travessos

3ª colocada: Aurora 
Futsal

4° colocada: Real Ja-
buka

Artilheiros com 11 
gols cadas: 

Iuri (I Love Quebrada)
Alex (I Love Quebrada)

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.

Essa foi a pergunto 
que Jesus fez ao pai 
do garoto que estava 
dominado por um es-
pírito maligno. O pai 
respondeu: Desde in-
fância que esse espí-
rito está judiando do 
meu fi lho. Às vezes o 
joga na água, outras  
no fogo, tentando 
matá-lo. Eu já não sei 
mais o que fazer para 
ajudá-lo. Já tentei de 
tudo e nada adiantou. 
A situação daquele 
pai era desespera-
dora e ele não sabia 

Pr. Anastácio Martins

QUANTO TEMPO! 

Equipe goleou o Mulekes Travessos por 7 a 4

mais o que fazer para 
libertar o fi lho, por 
isso ele procurou os 
discípulos de Jesus 
na esperança que o fi -
lho fi casse bem, mas 
não deu certo. Ele fi -
cou decepcionado e 
começou a fi car impa-
ciente, mas o que ele 
não sabia é que o pro-
blema estava nele e 
não no fi lho. Quando 
Jesus acabou de ouvir 
tudo o que pai do ga-
roto tinha para falar, 
Jesus disse: Tudo é 
possível ao que crer. 
O Pai com lágrimas 
disse: Eu creio SE-
NHOR! Ajuda a minha 
incredulidade. Foi 
por isso que os dis-
cípulos não puderam 
ajudá-lo, o pai não 
tinha fé que o fi lho 
seria liberto daquela 
maneira, porque ele 

estava com o coração 
endurecido. Quantos 
que hoje não vêm a 
igreja, mas não abre o 
coração, pensam que 
vão receber alguma 
coisa com o coração 
fechado. O Espírito 
Santo fala para a pes-
soa perdoar e ela diz: 
Eu não posso, porque 
fulano não merece o 
meu perdão, e assim 
por diante...  A pes-
soa continua doente, 
infeliz, com depres-
são, medo, angústia, 
e etc. tudo isso por-
que não querem libe-
rar o perdão, mas se 
esquecem que Deus 
perdoou de todos os 
pecados. Não perca a 
sua benção com coi-
sas bobas, a vida é tão 
curta, que devemos 
aproveitar o máximo 
e viver em comunhão 

uns com os outros o 
tempo todo. O pai do 
garoto abriu o cora-
ção e o fi lho foi liber-
to. Abra o seu cora-
ção e deixe Jesus tirar 
tudo o que não presta 
e transformá-lo numa 
nova criatura. (Mar-
cos 9:14). Esta é a mi-
nha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. 
Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Cen-
tro. Cultos: Quarta-
-Feira, Sexta-Feira e 
Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente 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. 

Alexsander (Real Ja-
buka)

Goleiro menos vaza-
do: Victor (I Love Que-

brada)
Melhor jogador da fi -

nal: Alex ( I Love Quebra-
da )

O Sebrae oferece ca-
pacitação de qualidade 
para os microempreen-
dedores interessados 
em melhorar sua for-
mação técnica e apren-
der mais sobre gestão 
de empresas. Em Ja-
boticabal, o Posto do 
SEBRAE-Aqui está com 
inscrições abertas para 
quem deseja participar 
do programa. As aulas 
acontecem no auditó-
rio da Prefeitura, de 16 
a 20 de dezembro, das 
8h30 às 12h30.

“Vamos abordar 
temas importantes 
como controle do di-
nheiro, planejamento 
e precifi cação. Uma al-
ternativa interessante 
para quem começar o 
ano de 2020 com mais 
profi ssionalismo e 
planejamento em seu 
negócio”, convida a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanes-
sa Gonçalves.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3203-3398.

SEBRAE abre inscrições para Programa Super Mei 
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Sebrae Canvas incentiva criação de novos modelos de 
negócios a partir de segunda-feira (09)

Inscrição para curso técnico gratuito da FATEC 
termina neste domingo (08)

Já pensou em colo-
car todas as suas ideias 
em prática e alavancar 
o seu negócio? Com o 
Sebrae Canvas agora é 
possível. A ferramenta 
mais utilizada na atu-
alidade para o plane-
jamento de negócios 
já está disponível em 
Jaboticabal. Faça sua 
inscrição no curso no 
Sebrae de Jaboticabal 
pelo (16) 3203-3398.

As aulas acontecem 
nos dias 09, 10 e 11 de 
dezembro, das 08h30 
às 12h30, no auditório 
da prefeitura – Espla-
nada do Lago, 160, Vila 
Serra. “É uma oportuni-
dade incrível, em que 
o empreendedor defi ne 
seu modelo de negócio, 

A FATEC de Jabotica-
bal está com inscrições 
abertas para os cursos 
técnicos de auxiliar de 
atividades de laborató-
rio químico e horticul-
tura orgânica. Os inte-
ressados em participar 
do programa Novotec 
devem se inscrever até 
o dia 08 de dezembro 

como irá gerar lucro e 
se sustentar no merca-
do. A ferramenta per-
mite descobrir como 
ganhar dinheiro em 
qualquer ramo”, explica 
a diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 

exclusivamente pelo 
site http://www.novo-
tec.sp.gov.br. 

Para participar, é pre-
ciso ser aluno de qual-
quer uma das séries do 
ensino médio. As aulas 
devem começar em mar-
ço de 2020. O programa 
Novotec chegou trazen-
do opções de cursos 

profi ssionalizantes aos 
estudantes das esco-
las estaduais do ensino 
médio paulista. E são 
oferecidos pelo Centro 
Paula Souza, que é reco-
nhecido pela excelência 
nas Etecs e Fatecs espa-
lhadas pelo estado. Os 
cursos têm conteúdo 
conectado com deman-
das do mercado de tra-
balho e da vida fora da 
escola. Além de prepa-
rar o jovem para gerar 
sua própria renda, aju-
dam a tornar o ensino 
médio mais prático e 
interessante.

Laboratório químico 
- Com esse curso você 
vai conhecer a rotina 
de trabalho de labora-
tórios de indústrias, 
empresas ambientais, 
da área de saúde e de 
muitas outras. Apren-
derá a preparar ambien-
tes para a realização 
de análise laboratorial, 
manusear instrumentos 
e ajudar no recebimen-
to e controle de mate-
riais químicos.

Horticultura - Além 
de uma orientação com-
pleta sobre como me-
lhor trabalhar a terra, 

Gonçalves.
Comunidade Canvas 

- Todo mundo sabe que 
a inovação passa pela 
cocriação. Por isso, a 
ferramenta Sebrae Can-
vas permite a interação 
entre os usuários. Você 

Jaboticabal utiliza drone no combate ao 
mosquito Aedes aegypti

A Prefeitura está fe-
chando o cerco contra 
o mosquito transmissor 
da dengue, zika, chi-
kungunya e febre ama-
rela. Só nesta semana, 
um mutirão movimen-
tou o Parque 1º de Maio 
e as equipes da Secreta-
ria de Saúde e de Meio 
Ambiente iniciaram o 
uso de drone para visu-
alizar focos nos telha-
dos.

Para o secretário de 
Saúde, João Roberto de 
Souza, a tecnologia agi-
liza o trabalho. “Nossa 
equipe não precisa su-
bir em todos os prédios 
para verifi car se exis-
te ou não água parada. 
Com o drone, visuali-
zamos quais estão com 

problemas e agimos no 
local correto. Iniciamos 
pelos prédios públicos 
e, em seguida, vamos 
analisar as residências 
e empresas”, esclarece.

A estratégia foi defi -
nida pelos especialis-
tas da Sala de Situação 
da Dengue, que se reú-
nem semanalmente. A 
força tarefa conta com 
representantes das 
áreas de saúde, comu-
nicação, obras, meio 
ambiente, negócios 
jurídicos e fi scaliza-
ção. “Vamos ampliar o 
uso de drone e de mu-
tirões nos próximos 
dias, mas a participa-
ção da população é 
fundamental. Pedimos 
mais uma vez para to-

Campanha publicitária “Fica de olho e não mosca” chama a sociedade para 
a responsabilidade compartilhada

dos olharem nos locais 
estratégicos, como nos 
quintais, atrás da ge-
ladeira, pratinhos dos 
animais, etc”, solicita 
um dos coordenadores 
das ações, José Carlos 
dos Santos (Cafu).

Conscientização - 
Uma nova campanha 
publicitária ganhou as 
ruas de Jaboticabal des-
de novembro. “Fica de 
olho e não mosca” abor-
da a presença invisível 
do Aedes aegypti nas 
residências, trazendo 
cenas do cotidiano das 
famílias. Divertida, cha-
ma a sociedade para a 
responsabilidade com-
partilhada.

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.

Bom velhinho passará pela Rua Rui Barbosa e avenidas Pintos e Carlos Berchieri

Desi le do Papai Noel será nesta segunda-feira (09)
Segunda-feira (09) é 

mais um dia de festa na 
região central de Jaboti-
cabal. Já está tudo certo 
para a chegada do Papai 
Noel que marca também 
o novo horário de fun-
cionamento do comércio 
local, que começa a fi car 
aberto até as 22h, até dia 
23 de dezembro.

O desfi le começa por 
volta das 20h com saída 
do Ginásio de Esportes. 
Após passar pela Rua Rui 
Barbosa, o noel faz uma 
parada na Praça 9 de Ju-
lho para a distribuição de 

doces e sorteio de brin-
des. Em seguida, passa 
pelas avenidas Pintos e 
Carlos Berchieri. 

Programação Natalina 
– As famílias estão convi-
dadas a prestigiar o nos-
so comércio e conhecer a 
decoração especial orga-
nizada pela Prefeitura de 
Jaboticabal na Praça Dr. 
Joaquim Batista.

O Departamento de 
Cultura organizou uma 
programação especial 
com atrações musicais 
de quinta a domingo de 
cada semana até o Natal. 

TRANSPORTADORA 
TURÍSTICA PETITO INFORMA

A empresa Transportadora Turística petitto Ltda, permissionária 
da linha intermunicipal de ônibus entre Jaboticabal e Pradópolis de 
característica Suburbana (Autos 7365/DER/1973), faz saber que 
está requerendo junto à ARTESP - Agência de Transporte do Esta-
do de São Paulo / Diretoria de Procedimentos e Logística, autoriza-
ção para operar com serviço complementar a linha Intermunicipal 
Suburbana entre Taiaçú e Jaboticabal e a Linha Intermunicipal Su-
burbana entre Taiúva e Bebedouro.

Durante o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do proto-
colo do pedido junto à ARTESP, a ser divulgado através do DOE, 
serão recebidos junto à ARTESP (Rua Iaguatemi, 105, São Paulo), 
impugnações, reclamações, sujestões e novas propostas relaciona-
das com o pedido supra..

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 212, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - CONCEDE a pedido da servido-
ra SUELI DE FÁTIMA GROTTA, lotada no Departamento de Administração, Licen-
ça Prêmio em gozo, de 03/12/2019 a 22/12/2019, referente ao 4º período aquisitivo 
(11/07/2009 a 10/07/2014), conforme Processo RD 2264/2019.

Nº 213, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - CONCEDE a pedido do servidor 
IVOMAR GILBERTO SCARPIM, lotado no Departamento de Administração, Licen-
ça Prêmio em gozo, de 09/12/2019 a 23/12/2019, referente ao 4º período aquisitivo 
(01/02/2010 a 31/01/2015), conforme Processo RD 2244/2019.

CENTRO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o Artigo 19, Capítulo IV dos Estatutos Sociais, i cam CONVO-
CADOS os Senhores Associados do Centro Espírita CAIRBAR SCHUTEL a se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em sua séde social, na rua Dr. Antonio 
Ferreira nº 33, no dia 22 de Dezembro de 2.019, às 20h00 horas, a i m de procedere-
em à eleição e posse de sua DIRETORIA para o biênio 2.020 a 2.021.

De acordo ainda com o Artigo 22, não havendo numero legal de associados para 
a Primeira Convocação, a Assembléia será relizada trinta (30) minutos após, com 
qualquer número de SÓCIOS presentes.

Jaboticabal, 05 de Dezembro de 2.019.

BENEDITO GABRIEL DOS ANJOS - PRESIDENTE 

esse curso oferece téc-
nicas da produção or-
gânica de alimentos em 
toda sua cadeia. Isso 
inclui manejo orgânico 
(do plantio à cultura), 

logística de distribui-
ção e comercialização 
da produção, além de 
controle de pragas e 
questões sobre legisla-
ção e certifi cações.

pode avaliar, comentar 
e compartilhar os seus 
canvas. O Sebrae Can-
vas permite que qual-
quer empreendedor de-
senvolva suas ideias de 
negócio ou até repense 
um modelo já existente.
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Biblioteca abre suas portas para o Sarau “Ponto P”

Final de semana terá programação 
da Semana da Música e Arte 

Jaboticabal terá mês inteiro de apresentações 
culturais na “Praça da Fonte”

Jaboticabal terá cinema de 
graça na Concha Acústicade 
sexta (06) a domingo (08)

Caminhada encerra o II Fórum de Patrimônio

A Biblioteca Pública 
Municipal “Júlia Luiz 
Ruete” abriu suas por-
tas para a realização 
do “Sarau Ponto P”, na 
noite do último dia 
30 de novembro, en-
cerrando as ativida-
des em comemoração 
à Consciência Negra 
2019.

Com a sala infan-
Quem quiser aprovei-

tar o final de semana 
para participar de uma 
programação cultural 
diferente, pode organi-
zar a agenda e partici-
par dos últimos even-
tos da Semana da Arte 
e da Música que segue 
em Jaboticabal até 13 
de dezembro. 

Neste final de sema-
na, o coral Artmelodia 

A Praça da Fonte con-
tinua encantando a po-
pulação de Jaboticabal. 
Além de uma bela deco-
ração, agora as famílias 
poderão se divertir ao 
som de bandas musicais 
e apresentações artísti-
cas que começaram na 
quarta-feira, dia 04. A 
programação segue até 
27 de dezembro. 

Com o tema “Família 
Unida: a fonte do nosso 
natal”, a Praça Joaquim 
Batista ganhou vida, co-
res e luzes, uma árvore-
-de-natal giratória de 
18 metros, trenó, tren-
zinho, música ao vivo 
e presença do bom ve-
lhinho. “Valorizamos os 
artistas de Jaboticabal. 
Começamos com a Fan-
farra Colégio Poligenes 
e finalizamos com Car-
los e Wadson no dia 27. 
Toda a população está 
convidada”, diz o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

Confira a programa-
ção completa:

05/12 – Quinta-Feira – 
20h

Coral Arte e Melodia 
da Escola de Arte “Prof. 
Francisco B. Marino”

06/12 - Sexta Feira – 
20h

Grupo Vocal Mix
07/12 – Sábado – 20h
Rafa Thor e Convida-

dos

A Concha Acústica 
não para de receber 
atrações culturais de 
qualidade. Desta vez, 
as telonas vão invadir 
o local, com filmes para 
crianças e adultos – são 
sete longas-metragens 
entre desenhos, anima-
ções, comédias e ação. 
As sessões acontecem 
às 14h, 17h, 19h45.

O diretor de Cultura, 
José Mário de Olivei-
ra, explica o apoio da 
iniciativa. “O prefeito 
Hori pediu qualidade 
nos eventos culturais. 
A Qtal Cinema possui 
um projeto fantástico 
que leva cinema de gra-
ça para a população ca-
rente. A prefeitura e Ja-
boticabal estão sempre 

Os participantes do 
II Fórum de Patrimônio 
conheceram um pouco 
mais da arquitetura e 
história de Jaboticabal. 
Durante uma caminha-
da monitorada, conhe-
ceram diversos pontos 
importantes de nossa 
história.

Saindo do Monumen-
to dedicado a Carlos 
Tonnani, na Praça Dom 
José Marcondes Homem 
de Mello, os participan-
tes registraram cada 
pedacinho da história 
que era contada pela 
agente cultural do Mu-
seu Histórico de Jaboti-
cabal, Thais Creolezio. 
No roteiro estavam in-
cluídas a Igreja de São 
Benedito, a fachada do 
Colégio Santo André, 

tojuvenil tomada por 
músicos, artistas e jo-
vens envolvidos com 
a cena cultural local, 
a hora passou “feito 
avião a jato”. Em pou-
co mais de duas horas 
aconteceram diversas 
apresentações musi-
cais, performances, 
ventriloquismo, rimas 
e poemas desfilaram 

em um local que exala 
cultura por suas pare-
des e estantes.

Coordenado por Ju-
liane Mello, o “Sarau 
Ponto P” foi um mo-
mento em que os jo-
vens artistas puderam 
mostrar a sua arte e 
debater sobre assun-
tos que hoje estão 
muito em pauta como 

CULTURA

o preconceito e as di-
ferenças.

“Juliane é uma ar-
tista nata, dessas que 
surgem de tempos 
em tempos, e mesmo 
com sua agenda aper-
tada, achou um tem-
pinho para realizar 
esse encontro que foi 
sensacional, fechando 
de forma muito espe-
cial as comemorações 
que preparamos para 
a Consciência Negra 
2019”, afirma José Má-
rio de Oliveira, diretor 
de Cultura.

E a próxima edição já 
tem data marcada para 
acontecer – será no dia 
21 de dezembro, às 
19h, na Biblioteca Pú-
blica Municipal. É só 
levar a sua arte e “se 
achegar”.

08/12 – Domingo – 20h
Lilian e Naiara
09/12 – Segunda-Feira 

– 20h
Banda Musical São Luís
11/12 - Quarta Feira – 

19h30
Orquestra Sinfônica 

Jovem da Escola de Arte 
“Prof. Francisco B. Mari-
no”

11/12 – Quarta-Feira – 
20h30

Dupla Renan e Gazeta
12/12 – Quinta-Feira – 

20h
Juliane Mello
13/12 – Sexta-Feira – 

20h
Banda Woodstock 20

de portas abertas para 
recebê-los”, enfatiza.

Confira a programa-
ção completa:

Sexta-feira (06)
19h45 – Velozes e Fu-

riosos 8

Sábado (06) 
14h – Como treinar o 

seu dragão 3
17h – Turma da Môni-

ca
19h45 - Jurassic 

World
Domingo (06) 
14h – Pets 2
17h – Pai em dose du-

pla 2
19h45 – Missão Im-

possível
Mais informações 

pelo telefone (16) 3202-
8323.

o Boulevard da família 
Bottino, além da esqui-
na cultural que compre-
ende o Museu e a Escola 
de Arte.

A Caminhada foi fi-
nalizada nos jardins 
da sede da San Marino 
Empreendimentos Imo-
biliários, onde estão os 

prédios do Palacete do 
Bispo e do antigo Semi-
nário Propedêutico. “O 
Fórum discutiu assun-
tos ligados às religiões 
de matrizes africanas e 
afro-brasileiras; o filtro 
de barro como patri-
mônio de Jaboticabal e 
o aprendizado feito na 

forma de estágio no Mu-
seu Histórico”, explica 
José Mário de Oliveira.

Agora as atenções são 
voltadas para o relató-
rio conclusivo do Fó-
rum e os preparativos 
para a 3ª edição que 
deve ocorrer no segun-
do semestre de 2020.

Eventos seguem até 13 de dezembro

Grupo participou de interessante e divertida 
caminhada por pontos de interesse histórico

Trenzinho, decoração e papai noel fazem a alegria da criançada; 
praça de alimentação foi modernizada

se apresenta no sa-
lão nobre da Escola de 
Arte. “Faltam poucos 
dias para fechar a nossa 
programação. Aprovei-
to para convidar toda 
população a prestigiar 
os artistas da casa em 
mais uma semana de 
apresentações”, diz o 
diretor da Escola de 
Arte, Carlinhos Santia-
go.

14/12 – Sábado – 20h
Teatro da Igreja Evan-

gelho Quadrangular
15/12 – Domingo – 20h
Fernanda Chelli Acús-

tico
17/12 – Segunda-Feira 

– 20h
Banda Root
18/12 – Quarta-Feira – 

20h
Mineirinho e sua gente
19/12 – Quinta-Feira – 

20h
Duo Anyl
20/12 – Sexta-Feira – 

20h
Clayton e Adão
21/12 – Sábado – 20h
Cantata “Um Natal 

Inesquecível – Musican-
to”

22/12 – Domingo – 20h
Quarteto Tétrade]
23/12 – Segunda-Feira 

– 19h
Projeto Ecoe – Teatro 

iLUZtrarei: O menino do 
tambor

23/12 – Segunda-Feira 
– 20h30

Trilha Acústica
24/12 – Terça-Feira – 

20h
Saxofonista Júnior Bar-

bosa – Especial de Natal

27/12 – Sexta-Feira – 
20h

Carlos e Wadson

COMARCA DE JABOTICABAL. FORO DE JABOTICABAL. 2ª VARA CÍ-
VEL. EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1001064-04.2018.8.26.0291. 
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária. Reque-
rente: BANCO PAN S.A. Requerido: Leonel Goncalves da Silva. EDITAL DE 
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001064-04.2018.8.26.0291. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SA-
BER a(o) LEONEL GONCALVES DA SILVA, Brasileiro, CPF 467.507.629-72, 
mãe TEODORA MARIA DA SILVA, Nascido/Nascida 30/10/1958, com endereço 
à Rua Orlando Piva, 223, Jardim Paraíso, CEP 14720-000, Taiuva - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO 
PAN S.A., alegando em síntese: Que o citando, “Por força de Contrato de Abertura 
de Crédito celebrado em 17.03.2017, obteve um crédito junto ao Banco Pan, a 
ser pago em 48 prestações e que ,porém, deixou de pagar prestações a partir de 
22.09.2017 incorrendo em mora desde então, encontrando-se o débito totalmente 
vencido, cujo valor atualizado até 05.03.2018 é de R$ 41.082,75. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 (três) dias, que 
luirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, ixados em 10%. O prazo para em-
bargos à execução é de 15 (quinze) dias, distribuídos por dependência e instruídos 
com cópias das peças processuais relevantes Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presen-
te edital, por extrato, aixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 01 de novembro de 2019.

1

contato@jornalagazetajaboticabal.com.br

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

Enviado em: sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 09:30
Assunto: Final de semana terá programação da Semana da Música e Arte 
Anexos: Semana.jpg

Final de semana terá programação da Semana da Música e Arte 

Eventos seguem até 13 de dezembro

Quem quiser aproveitar o final de semana para participar de uma programação cultural diferente, pode 
organizar a agenda e participar dos últimos eventos da Semana da Arte e da Música que segue em 
Jaboticabal até 13 de dezembro. 

Neste final de semana, o coral Artmelodia se apresenta no salão nobre da Escola de Arte. “Faltam poucos 
dias para fechar a nossa programação. Aproveito para convidar toda população a prestigiar os artistas da 
casa em mais uma semana de apresentações”, diz o diretor da Escola de Arte, Carlinhos Santiago.

Confira a programação completa:  

 

DATA HORÁRIO ATRAÇÃO LOCAL 

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 pequena Soia completou mais um aninho de 
vida no último dia 29. Seus pais Cláudio e Fa-

biana Agostini a parabenizam: “Que o Senhor 
ilumine diáriamente os seus caminhos, que sua 
saúde nunca lhe falte e que receba para sempre 
o melhor de Deus em sua vida. Você é uma ilha 
muito amada” Felicidades!!!

Parabéns Soia Agostini 
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Dia “D” de vacinação contra o 
Sarampo recebe apenas 36 jovens

Bolsa Família: famílias beneiciadas têm até 15 de dezembro para 
pesagem e conferência da Carteira Nacional de Vacinação

As unidades básicas 
de saúde de Jabotica-
bal estão prontas para 
receber os beneficiá-
rios do Programa Bol-
sa Família que ainda 
não passaram pela pe-
sagem e conferência 
da Carteira Nacional 
de Vacinação.

Agora, todos os mo-
radores da casa preci-

Mesmo com baixa participação no último sábado, 
campanha já imunizou mais de 1000 pessoas em Jaboticabal

Quem perder o prazo terá o benefício suspenso

Toda doação feita em prol das entidades de Jaboticabal são abatidas do Imposto de Renda

Cursos garantem uma nova opção de renda para as famílias de Jaboticabal

sam passar pelo pro-
cesso e não apenas o 
beneficiário. “Estamos 
preocupados. Até o 
momento apenas 30% 
dos beneficiários pro-
curaram nossos Ciafs. 
Faltam poucos dias 
para o encerramento 
do prazo e quem ainda 
não participou do pro-
cesso de pesagem terá 

o benefício suspenso”, 
informa a secretária 
de Assistência e De-
senvolvimento Social, 
Tatiana Pellegrini.

Para mais informa-
ções, a Casa do Bolsa 
Família fica na Aveni-
da Líbero Badaró, 680, 
Centro. O telefone de 
contato é o (16) 3204-
4405. 

A Secretaria de Saúde 
deixou tudo preparado 
para que os jovens de 
20 a 29 anos procuras-
sem as unidades bási-
cas de saúde no último 
sábado para verifica-
rem a necessidade de 
tomar a vacina contra o 
sarampo.

Mesmo com a divulga-
ção, o público foi muito 
a quem do esperado. 
Apenas 36 pessoas pro-
curaram as unidades e 
destas 13 foram vacina-

das. “Organizamos para 
quem trabalha durante 
a semana pudesse par-
ticipar da campanha. 
O número foi pequeno, 
mas o resultado final da 
campanha está sendo 
satisfatório. Aproveito 
para informar que os 
Ciafs continuam apli-
cando a vacina contra o 
Sarampo”, alerta a dire-
tora do Departamento 
de Vigilância Epidemio-
lógica, Maura Guedes 
Barreto.

Segundo informações 
do Ministério da Saúde, 
apenas em 2019 foram 
registrados aproxima-
damente 50 mil casos 
suspeitos da doença. 
O Estado de São Paulo 
tem o maior índice de 
casos confirmados com 
5.123. 

Para mais informa-
ções sobre a vacinação 
contra o Sarampo, o 
telefone de contato do 
Departamento de Vigi-
lância Epidemiológica é 
(16) 3203-8545.

Você já pode contribuir com a Campanha “Seu gesto por um sorriso”

Fundo Social de Solidariedade realiza formatura de cursos proissionalizantes

O Conselho Muni-
cipal de Proteção ao 
Direito das Crianças e 
dos Adolescentes ini-
ciou “start” em mais 
um campanha “Seu 
gesto por um sorriso”, 
onde qualquer pessoa 
pode destinar parte do 
seu Imposto de Renda 
para entidades assis-
tenciais de Jabotica-
bal.

Para simplificar o 
processo, os interes-
sados podem realizar 

Além da ajuda diária 
às famílias carentes de 
Jaboticabal via diversas 
campanhas realizadas 
durante o ano, o Fundo 
Social de Solidarieda-
de (FSS) também ofere-
ce uma série de cursos 
para os interessados em 
iniciar ou ampliar a sua 
fonte de renda.

Em 2019, os alunos 
participaram dos cursos 
de cabeleireiro, mani-
cure, depilação, pada-
ria artesanal e corte e 
costura e, na primeira 
semana de dezembro, 
todos que concluíram 
participaram das ceri-
mônias de formatura 
com a entrega do diplo-

a doação diretamente 
no site do conselho - 
www.cmdcajab.com.
br – onde também es-
tão publicados todos 
os detalhes das ações 
promovidas pelo con-
selho e o trabalho das 
entidades em prol das 
crianças e adolescen-
tes.

“Esse dinheiro não 
custa nada, porque 
será abatido do seu 
Imposto de Renda e o 
melhor de tudo, será 

ma e sorteio de brindes.
“Nossa preocupação 

não é apenas dar o pei-
xe, mas principalmen-
te ensinar a pescar. 
Essa frase, mesmo que 
pronta, explica muito 
bem nosso sentimento 
quando abrimos nossas 
novas turmas e, nesse 
momento, onde os alu-
nos se formam, a mi-
nha satisfação é imensa. 
Fico muito feliz em ver 
que estamos contribuin-
do com esses novos 
profissionais”, afirma a 
primeira-dama Adriana 
Hori.

Grupo de Voluntárias 
– Outro grupo bastante 
importante para o an-

investido nas nossas 
crianças de Jabotica-
bal. No último ano ti-
vemos 13 entidades 
beneficiadas e muitas 
crianças com suas his-
tórias transformadas. 
Colabore doando ou 
divulgando a campa-
nha”, afirma a secre-
tária de Assistência e 
Desenvolvimento So-
cial, Tatiana Pellegrini.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3204-2900.

damento das ações do 
Fundo Social é formado 
por diversas voluntárias 
que durante todo o ano 
realizam ações em prol 
dos mais carentes. 

“Sempre digo que nos-
sas voluntárias são fun-
damentais. Com todo 
carinho e dedicação, 
trabalham na confecção 
dos artesanatos que são 
vendidos e todo dinhei-
ro é direcionado para 
nossas ações sociais. 
Só posso agradecer o 
empenho de todas e de-
monstrar toda minha 
gratidão pelo trabalho 
realizado em mais um 
ano de parceria”, finali-
za Adriana.

Começou a recupe-
ração de ruas do bair-
ro do Lafranchi em 
Jaboticabal. A equipe 
da Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente 
iniciou a terraplana-
gem, aterramento e 
cascalhamento das 
vias.

“Acredito que te-

remos condições de 
melhorar a qualida-
de das vias do bairro 
que não são pavimen-
tadas e consequente-
mente dos moradores 
e frequentadores das 
propriedades locali-
zadas na região”, afir-
ma o secretário da 
pasta, Aldo Bellodi 
Neto.

Prefeitura inicia melhoras no bairro do Lafranchi
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Governo do Estado liberou linhas de crédito de até R$ 50 mil

Com novas regras, Banco do Povo aumenta empréstimos e 
beneicia empreendedores de Jaboticabal

Muitas vezes, o que 
falta para o empreen-
dedor decolar em seu 
negócio é aquele fa-
moso “empurrãzinho”. 
O Banco do Povo é um 
dos braços direitos 
para quem quer iniciar 
um negócio com em-
préstimos a juros bai-
xos. E, para garantir 
ainda mais amparo aos 
empreendedores, o Go-
verno do Estado de São 
Paulo definiu novas li-
nhas de crédito que ga-
rantem de R$ 200 a R$ 
50 mil, que podem ser 
pagos em até 36 parce-
las com juros de 0,35% 

a 1% ao mês.
“Infelizmente o Bra-

sil ainda atravessa uma 
fase difícil e o desem-
prego aumenta os pro-
blemas sociais. Dentro 
de nossas possibilida-
des, ajudamos os em-
preendedores que 
sonham com o seu pró-
prio negócio. Foi assim 
com o alvará em 24 ho-
ras, o nosso distrito in-
dustrial, o SEBRAE-Aqui 
e o Banco do Povo. Essa 
nova linha é mais uma 
oportunidade para am-
pliar negócios e gerar 
emprego”, diz o prefei-
to José Carlos Hori.

Aproveitando as no-
vas oportunidades, 
uma comerciante e um 
músico procuraram o 
Banco do Povo para ti-
rar do papel seus pla-
nos para 2020. “Dois 
empreendedores con-
seguiram os recursos 
para investir em seus 
negócios. Esperamos 
que mais pessoas pro-
curem o Banco do Povo 
e aproveitem essa 
oportunidade”, afirma 
o secretário de Indús-
tria, Comércio e Turis-
mo, José Vantini Júnior.

Um dos beneficiários 
das novas políticas do 

Banco do Povo Paulista 
foi o músico violinista 
Leonardo Fogaça, que 
investiu na compra de 
novos equipamentos 
de som para melhorar 
a qualidade do servi-
ço prestado e reduzir 
os custos com aluguel. 
“Minha experiência com 
o Banco do Povo foi de 
grande importância. 
Me ajudou a realizar 
um sonho que estava 
difícil de sair do papel. 
Sou músico (violinista) 
profissional e toco em 
diversos eventos nos 
finais de semana. Parte 
do meu orçamento era 
gasto com o aluguel 
de equipamentos de 
som. Foi aí que surgiu 
a ideia de comprar meu 
próprio equipamento e 
não depender mais de 
terceiros”.

Leonardo também 
destacou o bom aten-
dimento prestado pelo 
Banco do Povo de Jabo-
ticabal. “Fui muito bem 
atendido e informado 
sobre os meus direitos. 
Agradeço e indico para 
todos. Hoje, trabalho 
com mais profissio-

Reis: últimos dias para quitar dívidas com desconto 
de 80% em juros e multas

Está acabando o pra-
zo. O contribuinte que 
possuir débitos com a 
Prefeitura de Jabotica-
bal e/ou o Saaej tem 
até o dia 20 para qui-
tá-los e garantir 80% 
de desconto em juros 
e multas. Atendendo 
uma determinação do 
Tribunal de Contas, 
quem não regularizar a 
situação terá os dados 
enviados para o Serasa 
e cartório de protestos, 
além de responder pro-
cesso judicial que pode 
culminar na penhora 
de bens. Esta é a últi-
ma etapa do Programa 

de Recuperação Fiscal – 
REFIS 2019.

A população deve es-
tar atenta aos prazos e 
benefícios. “O Tribunal 
de Contas determina 
que os inadimplentes 
devem ser protestados, 
inclusive com bloqueio 
de conta bancária ou 
bens. Criamos o Refis 
para ajudar a população 
a colocar a suas contas 
em dia e evitar estes 
problemas judiciais”, 
reforça o secretário da 
Fazenda, Claudio Al-
meida, que completa: “o 
imposto é a única fonte 

de receita das prefeitu-
ras. Sem ele, não conse-
guimos pagar salários, 
médicos, obras, etc”. 

Quem pagar à vista 
até o dia 20 de dezem-
bro terá anistia de 80% 
dos juros e multa de 
mora. Quem optar pelo 
pagamento parcelado 
terá anistia de 40% dos 
juros e multa de mora, 
parcelado em 06 vezes. 
A lei do Refis também 
define o valor mínimo 
das parcelas em R$ 250 
para pessoa jurídica e 
R$ 100 para pessoa fí-
sica.

nalismo e dedicação. 
Quero crescer e expan-
dir mais o meu sonho”, 
afirma Leonardo.

Outro exemplo bem-
-sucedido foi da em-
presa Centermarc. 
Após anos utilizando 
créditos do Banco do 
Povo de maneira orga-
nizada, foi o primeiro 
caso em que o Governo 
do Estado de São Paulo 
liberou o valor máximo 
para empréstimo.

“O Banco do Povo 
sempre foi muito im-
portante para nossa 
empresa. Todos os em-
préstimos foram inves-
tidos em novos produ-
tos para a loja e assim 
conseguimos manter o 
caixa estável, sem nos 
preocupar com o valor 
a ser pago. Além da fa-
cilidade em liberar os 
recursos, o banco ofe-
rece taxas mínimas de 
juros, parcelamento a 
longo prazo e, em Jabo-
ticabal, um atendimen-
to impecável de todos 
os profissionais que 
me atenderam desde o 
primeiro empréstimo”, 
declara a empresária 

Michele Celestino.
O dia a dia – O Banco 

do Povo em Jaboticabal 
fica no Paço Municipal, 
no Sistema Prático. Se-
guindo as determina-
ções do Governo do 
Estado de São Paulo, o 
posto oferece todas as 
informações necessá-
rias sobre a documen-
tação e demais detalhes 
necessários na hora de 
pleitear um benefício. 

As linhas de crédi-
to são oferecidas para 
empresas, MEIs e para 
trabalhadores infor-
mais. “A entidade con-
tribui com os mais 
variados projetos. Os 
interessados explicam 
quais investimentos 
pretendem realizar e 
tentamos contribuir 
para que tudo aconteça 
de forma favorável. Fe-
lizmente colecionamos 
uma série de casos e 
pudemos contribuir 
com o sucesso de nos-
sos empreendedores”, 
afirma o agente de cré-
dito, Anderson Iorio.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
7885.

EXPRESSO RODO JABOTI TRANSPORTA PAPAI NOEL COM 
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES

Ano passado a reali-
zação foi um sucesso, 
e as expectativas para 
nova apresentação é 
aguardada com muita 
ansiedade pela popu-
lação. 

T R A N S P O R T A N -
DO O PAPAI NOEL, 
NA SEGUNDA-FEIRA, 
NA MAIOR CARRE-
TA SIDER DA EMPRE-
SA LOGÍSTICA RODO 
JABOTI, COM DISTRI-
BUIÇÃO DE BRINDES, 
BALAS, DOCES E MUI-
TAS OUTRAS NOVIDA-

DES.
SAINDO DO GINÁ-

SIO DE ESPORTES, 
SEGUNDA-FEIRA, DIA 
09, ÀS 19H30, PER-
CORRENDO A RUA RUI 
BARBOSA, COM PARA-
DA OBRIGATÓRIA EM 
FRENTE À PRAÇA 9 
DE JULHO,  DESCEN-
DO ATÉ A PRAÇA DA 
FONTE EM MAIS UMA 
PARADA, EM SEGUIDA, 
PERCORRENDO TODA 
A VIA MARGINAL,  
COM MUITO BRILHAN-
TISMO.

Prefeitura inicia distribuição do 
carnê de IPTU

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa aos con-
tribuintes que a entrega 
dos carnês de IPTU do 
exercício 2020 começa 
na quarta-feira (11). Pa-
gamentos à vista terão 
desconto de até 5%.

“Pedimos que a popu-

lação se atente aos pra-
zos e descontos para 
pagamento à vista. Ou-
tro detalhe importante 
é que o modelo de car-
nê mudou. Caso alguém 
tenha dúvidas a respei-
to, o Sistema Prático 
está à disposição dos 

contribuintes”, diz o 
secretário da Fazenda, 
Cláudio Almeida.

Atenção para os des-
contos previstos:

Desconto de 5% para 
pagamento em parcela 
única até 15 de janeiro.

Desconto de 4% para 

Atenção! O modelo do carnê mudou

1
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Prefeitura inicia distribuição do carnê de IPTU

Atenção! O modelo do carnê mudou

A Prefeitura de Jaboticabal informa aos contribuintes que a entrega dos carnês de IPTU do exercício 2020 
começa na quarta-feira (11). Pagamentos à vista terão desconto de até 5%.

Pedimos que a população se atente aos prazos e descontos para pagamento à vista. Outro detalhe 
importante é que o modelo de carnê mudou. Caso alguém tenha dúvidas a respeito, o Sistema Prático está 
à disposição dos contribuintes”, diz o secretário da Fazenda, Cláudio Almeida.

Atenção para os descontos previstos:

Desconto de 5% para pagamento em parcela única até 15 de janeiro.

Desconto de 4% para pagamento em parcela única até 17 de fevereiro.

Desconto de 3% para pagamento em parcela única até 16 de março.

Atenção para os vencimentos para quem optar pelo pagamento parcelado:

Discriminação Vencimento 

Parcela 01 ou única 5% 15/01/2020 

Parcela 02 ou única 4% 17/02/2020 

Parcela 03 ou única 3% 16/03/2020 

Parcela 04 15/04/2020 

Parcela 05 15/05/2020 

Parcela 06 15/06/2020 

Parcela 07 15/07/2020 

Parcela 08 17/08/2020 

Parcela 09 15/09/2020 

Parcela 10 15/10/2020 

Parcela 11 16/11/2020 

Parcela 12 15/12/2020 

pagamento em parcela 
única até 17 de fevereiro.

Desconto de 3% para 
pagamento em parcela 
única até 16 de março.

Atenção para os ven-
cimentos para quem 
optar pelo pagamento 
parcelado:
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GRANDES 
LANÇAMENTOS EM

BRINQUEDOS

Educação celebra formatura de 1.200 
alunos da rede municipal

A Prefeitura de Jabo-
ticabal proporcionou 
um momento inesque-
cível para os familiares 
dos alunos da educação 
infantil (antigo pré) e 
dos 5ºs do ensino fun-
damental. A Secretaria 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer prepa-
rou uma grande festa 
no Ginásio Municipal 
de Esportes com direto 
a entrega dos diplomas 
e lindas apresentações 
artísticas organizadas 
pelos alunos.

“Sempre quis propor-
cionar um momento 
para festejar o encer-
ramento de mais um 
ciclo. Preparamos tudo 
com muito carinho e te-
nho certeza que todos 
fi caram felizes em par-
ticipar desse momento. 
Também quero aprovei-
tar e destacar o gran-
de trabalho de nossos 
professores e demais 
funcionários que tanto 
contribuíram com a for-
mação desses alunos”, 
agradece o prefeito José 

Carlos Hori.
O secretário de Edu-

cação, Cultura, Espor-
te e Lazer, Leonardo 
Yamazaki, aproveitou 
para agradecer o traba-
lho dos servidores que 
participaram da organi-
zação do evento. “Tudo 
foi preparado com mui-
to carinho e dedicação. 
Estamos encerrando 
mais um ano letivo e 
todos os avanços só fo-
ram possíveis graças ao 
comprometimento de 
nossos funcionários”. 
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Plenário da Câmara de Jaboticabal aprova 
projeto que dá desconto no ITBI

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal aprovaram 
por unanimidade na 
noite de segunda-feira 
(02/12), em sessão or-
dinária, o Projeto de 
Lei Complementar nº 
32/2019, que institui o 
Programa de Incentivo 
à Regularização Fiscal e 
Cadastral para a regula-
rização dos contratos de 
compra e venda de imó-
veis para fins de recolhi-
mento do Imposto Sobre 
a Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI). A matéria, 
de autoria do Poder Exe-
cutivo, foi incluída na 
ordem do dia por reque-
rimento assinado pela 
maioria dos vereadores, 
e não teve dificuldade de 
aprovação. O programa, 
que reduz temporaria-
mente as alíquotas uti-
lizadas nos cálculos do 
imposto, passa a valer 
no dia 1º de janeiro de 
2020 e fica em vigor por 
60 dias.

De acordo com o pro-
jeto, o ITBI decorrente 
da lavratura por ins-
trumento público e da 
escritura definitiva de 
compra e venda de imó-
vel e suas cessões, será 
calculado com alíquota 
de 1,5% sobre os recur-
sos próprios (a alíquota 
normal é de 3%, confor-
me o Código Tributário 
Municipal); e de 0,5% 
sobre os recursos finan-
ceiros pelo Sistema Fi-
nanceiro de Habitação.

Ainda segundo o tex-
to, o sujeito passivo 
beneficiado pela Lei 
Complementar ficará 
responsável pela entre-
ga de cópia da Certidão 

de Matrícula do regis-
tro do imóvel junto ao 
setor de Tributos Imo-
biliários, na secretaria 
Municipal de Fazenda, 
para fins de atualização 
dos dados do Cadastro 
Imobiliário Municipal. 
“Muitas pessoas adqui-
rem o imóvel, mas dei-
xam o contrato de lado 
porque não têm condi-
ções de pagar as taxas 
e tributos vinculados à 
documentos. A redução 
da alíquota vem justa-
mente para estimular 
a regularização destes 
contratos. Cada vez 
que reduzimos a carga, 
ajudamos a sociedade, 
uma vez que é menos 
tributos e mais dinhei-
ro circulando na econo-
mia”, defendeu o Exe-
cutivo. O projeto segue 
para sanção do prefeito 
municipal, José Carlos 
Hori.

PEDIDO DE VISTA – 
Outro projeto incluído 
na ordem do dia por 
requerimento assinado 
pela maioria dos vere-
adores, para aprecia-
ção em plenário, foi o 
Projeto de Resolução nº 
17/2019, que estabele-
ce um teto para gastos 
com viagens do Poder 
Legislativo. A matéria 
acabou sofrendo pedi-
do de vista do vereador 
Pepa Servidone pelo 
prazo máximo regimen-
tal, que defendeu a ne-
cessidade de melhor 
analisar o projeto por 
conta de dúvidas levan-
tadas por outros parla-
mentares.

PROJETOS LIDOS – 
Dois novos projetos do 
Poder Executivo, volta-

dos ao transporte públi-
co coletivo, começaram 
a tramitar na Casa de 
Leis: o que cria o Pro-
grama “Tarifa Zero” (PL 
nº 284/2019), e o que 
cria o Fundo Municipal 
de Transporte e Trânsi-
to Urbano (FMTU) (PL nº 
285/2019).

De acordo com os 
textos das matérias, o 
Programa “Tarifa Zero” 
pretende universalizar 
a oferta de transporte 
público coletivo urba-
no em Jaboticabal atra-
vés de um sistema de 
transporte que ofereça 
acessibilidade univer-
sal; equidade no acesso 
dos cidadãos ao trans-
porte público coletivo; 
além de desestimular a 
utilização do transpor-
te individual motoriza-
do nas áreas centrais e 
centralidades; entre ou-
tros. Isso porque, a pro-
posta veda a cobran-
ça de tarifa ao usuário 
do serviço. Para isso, 
o programa deverá ser 
custeado integralmen-
te por receitas oriundas 
do Fundo Municipal de 
Transporte e Trânsito 
Urbano (FMTU).

Por sua vez, o PL que 
cria o FMTU prevê que 
as receitas para o fun-
do virá de dotações 
consignadas no orça-
mento municipal para 
o custeio do transpor-
te público; das multas 
de trânsito; de receitas 
provenientes de publi-
cidade no espaço pú-
blico; do preço público 
de Transporte Público 
de Passageiros; receitas 
provenientes do siste-
ma de estacionamento 

rotativo; receitas origi-
nadas em convênio, ter-
mos de cooperação ou 
contratos associados 
à gestão do transporte 
público e do trânsito no 
Município; contribui-
ções, transferências de 
recursos, subvenções, 
auxílios ou doações do 
poder público ou do se-
tor privado; repasses 
da União ou Governos 
Estaduais; rendimentos 
e juros provenientes de 
aplicações financeiras. 
Ainda de acordo com 
o texto, os recursos do 
FMTU serão mantidos 
em conta especial, com 
titularidade no Municí-
pio, em instituição fi-
nanceira oficial, e a ges-
tão será supervisionada 
por um Conselho Dire-
tor formado por cinco 
membros: um represen-
tante da Secretaria de 
Obras e Serviços Públi-
cos; um represente da 
Secretaria de Planeja-
mento; um da Secreta-

ria de Governo; um da 
Secretaria de Fazenda; 
e um da Secretaria de 
Negócios Jurídicos in-
dicados por ato do Exe-
cutivo.

Também foi lido du-
rante o expediente da 
sessão o Projeto de Lei 
nº 286/2019 que garan-
te à gestante atendida 
pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) o direito 
de optar pela cesariana 
eletiva, de autoria do 
vereador Pretto Miran-
da Cabeleireiro. Segun-
do o texto, a cesariana 
eletiva será realizada 
a partir da 39ª semana 
de gestão, após a par-
turiente ter sido cons-
cientizada e informada 
acerca dos benefícios 
do parto normal e ris-
cos de sucessivas ce-
sarianas. Caso a opção 
da parturiente pela 
cesariana não seja ob-
servada, o médico será 
obrigado a registrar as 
razões da não obser-

vância em prontuário.
Igualmente foram li-

dos os projetos de lei 
nº 270/2019, de autoria 
do prefeito municipal, 
que revoga a concessão 
de direito real de uso 
para a Igreja Adventis-
ta da Promessa (artigos 
2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 
2.9494, de 20 de setem-
bro de 1996) de terre-
no de propriedade do 
Município já devolvido 
pela concessionária; e 
o de nº 283/2019, que 
autoriza o Poder Exe-
cutivo a alienar imóvel 
dado em Concessão de 
Direito Real de Uso, 
no Parque 1º de Maio à 
Lucília Rodrigues Fer-
reira, João Luis Ferrei-
ra, Maria Sueli Ferreira 
Rodrigues, Odair José 
Ferreira, Renata Pereira 
Ferreira, Lucimara Apa-
recida Ferreira, Ana Lú-
cia Ferreira, Paulo Apa-
recido Ferreira, Tuany 
Karine Ferreira e Tiago 
Lucas Ferreira.

Debate sobre a tripartição dos poderes abre o curso 
“Democracia Legal” na Câmara de Jaboticabal

A Escola do Legis-
lativo da Câmara Mu-
nicipal de Jabotica-
bal abriu na noite de 
quarta-feira (04/12) o 
curso “Democracia Le-
gal – descomplicando 
a política”, oferecido 
gratuitamente à popu-
lação.

A aula inaugural, 
com o tema “Demo-
cracia e participação 
política: a tripartição 
dos poderes e suas 
funções”, contou com 
a exposição do prefei-
to de Jaboticabal José 
Carlos Hori, do verea-
dor Dr. Edu Fenerich, 
e do juiz de direito 
Dr. Alexandre Gonza-
ga Baptista dos San-
tos, que representa-
ram respectivamente 
os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciá-
rio.

Em um formato ex-
positivo, os convida-
dos apresentaram seus 
pontos de vista sobre 
a tripartição dos pode-
res, a democracia - no 
estado democrático de 
direito - e abriram para 
um bate-papo com os 
alunos. 

O impacto da tecno-
logia na vida cotidia-
na, como no aumento 
de casos de crimes vir-
tuais contra a honra, 

na Internet, e que aca-
bam parando na jus-
tiça; fake news; ques-
tões como a decisão 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) quanto à 
prisão após condena-
ção em 2ª instância, 
sobre a estrutura da 
Câmara Municipal e o 
seu sistema presiden-
cialista, e a quebra de 
decoro parlamentar fo-
ram alguns dos assun-
tos questionados pelos 
alunos.

O curso, voltado 
para pessoas com 18 
anos ou mais, e que 
nunca tenha ocupa-
do um cargo eletivo, 
é oferecido gratuita-
mente pela Escola do 
Legislativo da Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal com o objetivo 
de propiciar condi-
ções para que o alu-
no compreenda me-
lhor sobre política no 
sentido amplo do ter-
mo, levando conheci-
mento e debate aos 
participantes acerca 
de questões que en-
volvem política, haja 
vista ser esta parte 
integrante de pratica-
mente todas as rela-
ções humanas.

As inscrições para o 
próximo módulo, que 
acontece no dia 19 de 

fevereiro de 2020, com 
o tema “Ética e Cidada-
nia: direitos e deveres 
do cidadão brasileiro; 
família, sociedade e 
grupos (*preconceitos 
e minorias: mulher/
LGBTI/negros)” já es-
tão abertas e devem 
ser feitas exclusiva-
mente pelo site www.
jaboticabal.sp.leg.br, 
na página da Escola 
do Legislativo. O inte-
ressado ainda também 
pode se inscrever para 
todos os módulos res-
tantes de uma única 
vez. A escolha deve ser 
feita no preenchimen-
to do pedido de inscri-
ção. Os certificados de 
participação serão ex-
pedidos pela Escola do 
Legislativo.

A galeria de fotos 
está disponível no 
Facebook da Câmara 
(www.facebook.com/
pg/CamaraJabotica-
bal).

Confira os próxi-
mos módulos:

19/02/2020 – das 
19h00 às 21h30

ÉTICA E CIDADANIA
> Direitos e deveres 

do cidadão brasileiro;
> Família, socieda-

de e grupos (*Precon-
ceitos e minorias: Mu-
lher/LGBTI/Negros).

11/03/2020 – das 

19h00 às 21h30
TERCEIRO SETOR
> O que é?
> Demandas sociais 

da atualidade.
25/03/2020 – das 

19h00 às 21h30
CONSTITUIÇÃO: ES-

TADO DEMOCRÁTICO 
DE DIREITO

> Administração Pú-
blica (Município) - Prin-
cípio da Legalidade;

> Legislação e Pro-
cesso Legislativo.

08/04/2020 – das 
19h00 às 21h30

LEGISLAÇÃO MUNICI-
PAL

> Lei Orgânica do 
Município;

> Regimento Interno 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal.

29/04/2020 – das 
19h00 às 21h30

ELEIÇÕES
> Sistema eleitoral/

partidário;
> Mudanças na legis-

lação eleitoral.
13/05/2020 – das 

19h00 às 21h30
DEMANDAS MUNICI-

PAIS
> Saúde;
> Educação e Cultu-

ra;

>Água e Meio Am-
biente - crise hídrica.

27/05/2020 – das 
19h00 às 21h30

DEMANDAS MUNICI-
PAIS

> Emprego e econo-
mia;

> Desenvolvimento e 
mobilidade urbana;

> Segurança pública 
(drogas e violência do-
méstica).

24/06/2020 – das 
19h00 às 21h30

PROCESSO ELEITO-
RAL

> Campanha, direito 
e mídia.
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Proissionais da segurança pública são 
homenageados em sessão solene

Em uma noite rega-
da a histórias de supe-
ração, lágrimas e tons 
de despedidas, quatro 
profissionais da área de 
segurança pública (Po-
lícia Militar, Polícia Ci-
vil, Bombeiro e Tiro de 
Guerra), que atuam em 
Jaboticabal, receberam 
diploma de destaques 
do ano, conforme de-
cretos legislativos apro-
vados pela Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal: o 
Policial Militar, Cabo PM 
Samuel Wilians Trevi-
zoli; a Investigadora de 
Polícia, Rosângela Maria 
de Toledo; o Bombeiro, 
1º Sargento PM Rosário 
Miranda Filho e o Atira-
dor do Tiro de Guerra, 
Breno Lopes Massaro. 
A sessão solene para a 
entrega das honrarias 
ocorreu na noite de 
quinta-feira (28/11), no 
plenário da Casa de Leis 
jaboticabalense.

O vereador Luís Car-
los Fernandes (PSC) foi 
o responsável por sau-
dar os homenageados 
em nome do Poder Le-
gislativo. O parlamentar 
salientou a importância 
de se reconhecer o pro-
fissional que se doa ao 
próximo. Fernandes fa-
lou do quanto o perío-
do de Tiro de Guerra é 
importante para a for-
mação dos jovens, no 
tocante disciplina, para 
que se tornem adultos 
de sucesso e compro-
metidos. Aos policiais e 
bombeiros, “vocês são 
profissionais que nos 
inspiram a acreditar 
que vale a pena a gen-
te se arriscar, que vale a 
pena a gente se doar, e 
que vale a pena, acima 
de tudo, a gente acre-
ditar em nosso país...”, 
expressou Fernandes. 

O primeiro a rece-
ber a honraria foi o jo-
vem Atirador do Tiro 
de Guerra (TG), Breno 
Lopes Massaro. Segun-
do o chefe de instru-
ção do TG 02-18, 1º 
Sargento Nalon Olivei-
ra, o “monitor Massaro 
demonstrou tributos 
que são de verdadeiro 

soldado brasileiro e foi 
escolhido por seus pa-
res por unanimidade... 
Por várias vezes sa-
crificou suas horas de 
descanso... com muita 
determinação e abne-
gação conseguiu atin-
gir seu objetivo, com a 
formação em primeiro 
lugar da primeira fase 
no curso de Cabo, que 
o habilita à promoção 
de segunda categoria. 
É por esses feitos que 
o monitor Massaro é 
merecedor de tão no-
bre honraria”, pontuou 
Nalon, que aproveitou 
a tribuna para se des-
pedir e agradecer aos 
jaboticabalenses pelos 
últimos anos que atuou 
na cidade. Isso porque, 
o sargento segue para 
Campinas, onde passa a 
desempenhar suas fun-
ções a partir de 2020. 

Em seguida, Massa-
ro subiu à tribuna para 
agradecer as autori-
dades pelo diploma e 
declarou seu reconhe-
cimento e amor à mãe: 
“uma das pessoas mais 
fortes que conheci de 
corpo e alma, que é 
o exemplo da minha 
vida, uma pessoa que 
busca sempre fazer o 
certo independente de 
qualquer dificuldade e 
que mesmo com diver-
gências e discussões 
sempre permanece ao 
meu lado me dando for-
ça com suas palavras 
e orações: minha mãe, 
meu amor. A pessoa 
que de inicio não queria 
que eu entrasse para o 
serviço militar..., mas a 
que mais me apoiou du-
rante este ano”, revelou 
o jovem homenageado. 

Depois foi a vez do 
Capitão da PM Vander-
lei Corrêa Alves utilizar 
a tribuna para discor-
rer sobre o Cabo PM Sa-
muel Wilians Trevizoli, 
escolhido pela corpora-
ção o Policial Militar do 
Ano. “Cabo Trevizoli é 
um policial militar com-
pleto, que muito orgu-
lha a nossa companhia. 
Serviu aqui por muitos 
anos e [está] indo em-

bora [para galgar nova 
patente na corpora-
ção]... uma parte está 
perdendo o cabo Trevi-
zoli aqui, mas também 
ganhando aí um sargen-
to... Por onde ele passar, 
e servir lá em São Paulo, 
será motivo de orgulho. 
Esperamos que breve-
mente volte... Sempre 
teremos vaga para ex-
celentes profissionais”, 
adiantou o capitão. 

Na sequência, o Cabo 
PM Trevizoli, há 17 
anos na corporação, 
destacou a importância 
dos seus companheiros 
de farda na conquista 
da honraria. “Gostaria 
que todos os presentes 
olhassem para aquela 
turma que está vestida 
de cinza bandeirante. 
Se eu sou hoje home-
nageado do ano é gra-
ças a vocês! Eu não fiz 
nada sozinho, tudo eu 
tive apoio deles. Eles 
me apoiaram, e nos 
momentos que eu esta-
va errando, alguns me 
trouxeram de volta à 
realidade. Então eu tive 
em quem me espelhar”, 
disse o PM, que ainda 
agradeceu seu irmão 
mais velho, policial 
aposentado e motivo de 
sua escolha pela carrei-
ra militar, homenagem 
que acabou levando o 
veterano às lágrimas. 

Já a delegada de polí-
cia Drª Andréa Cristiane 
Fogaça de Souza Noguei-
ra falou sobre a Policial 
Civil do Ano, a investi-
gadora Rosângela Maria 
de Toledo. “Rosangela, 
mulher digna, honrada, 
dedicada e humilde que 
lutou muito para criar 
seus filhos... Sabemos de 
sua garra, da sua deter-
minação e do seu cará-
ter, deixado por seu pai 
e sua mãe... Você é moti-
vo de orgulho para seus 
familiares e amigos”, 
manifestou Dra. Andréa. 

Gratidão foi a palavra 
de ordem da Policial 
Civil do Ano, Rosân-
gela Maria de Toledo, 
que seguiu a carreira a 
exemplo de seu pai. A 
homenageada fez ques-

Orçamento de Jaboticabal para 2020 está 
previsto em R$ 337 milhões

A Comissão de Fi-
nanças e Orçamento 
(CFO) da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
promoveu uma audi-
ência pública na noite 
de terça-feira (03/12), 

no plenário da casa de 
leis, para a análise e 
discussão do Projeto 
de Lei nº 280/2019, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, que estima as 
receitas e fixa as des-

pesas do Município de 
Jaboticabal para 2020.

De acordo com o tex-
to apresentado, o orça-
mento global de Jabo-
ticabal para o próximo 
ano está estimado em 

cerca de R$ 337 mi-
lhões. Da previsão total 
de receita, a prefeitura 
terá cerca de R$ 274 
milhões; o SAAEJ R$ 
34 milhões; o SEPREM, 
R$ 52 milhões; a FAE, 
R$ 960 mil; e a Câma-
ra Municipal R$ 12 mi-
lhões, que representa 
3,64% do orçamento to-
tal do Município.

 “A receita prevista 
foi formulada inteira-
mente com base em 
parâmetros reais, sem 
superva lor izações , 
considerando a ten-
dência econômica atual 
e observadas as carac-
terísticas e peculiarida-
des locais, sendo o va-
lor orçado compatível 
com a média da receita 
efetivamente arreca-
dada nos últimos doze 
meses e com aquelas 
arrecadadas nos exer-
cícios anteriores”, 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 índi-
ce de 48,95%.

A matéria deve ser 
discutida e votada pe-
los vereadores no dia 
16 de dezembro, que 
marca a última sessão 
ordinária antes do iní-
cio do recesso legisla-
tivo, que começa ofi-
cialmente no dia 23 de 
dezembro. O anexo do 
detalhamento das re-
ceitas e despesas pode 
ser acessado por meio 
da pesquisa de propo-
sições no site da Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal.

Além do presiden-
te da CFO, vereador 
Pepa Servidone, parti-
ciparam da audiência 
o vereador Beto Ariki, 
membro da comissão, 
e a vereadora Dona 
Cidinha. A íntegra da 
reunião está disponível 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

tão de mencionar cada 
membro de sua família 
e amigos.  Apesar de 
atualmente ser a única 
investigadora da Dele-
gacia de Defesa da Mu-
lher (DDM) de Jabotica-
bal, segundo ela, “isso 
não significa de manei-
ra nenhuma que estou 
sozinha, pois por força 
das circunstâncias, e 
falta de funcionários... 
eu e meus colegas de 
profissão nos unimos 
ainda mais. Por isso, 
sou grata aos meus 
amigos... Obrigada por 
todo companheirismo, 
porque dividindo o far-
do, ele fica mais leve... 
Obrigada a todos que 
tornaram minha noite 
muito feliz”, finalizou 
Rosângela 

Depois foi a vez do 
sargento do Corpo de 
Bombeiros, Dinael, usar 
a tribuna para falar so-
bre o 1º Sargento PM 
Rosário Miranda Filho. 
“Passamos por momen-
tos difíceis e de muitas 
alegrias... é muito difí-
cil resumir tantas histó-
rias. É um profissional 
exemplar, um grande 
amigo que muito con-
tribui para o bom an-
damento do serviço... 
e preza pela harmonia 
entre as equipes”, qua-
lificou o sargento. 

Próximo de se aposen-
tar, “a cinco plantões”, o 
Bombeiro do Ano 2019, 
1º Sargento PM Rosário, 

não conseguiu segurar 
as lágrimas ao revelar 
a contagem regressiva 
para sua aposentadoria. 
Sargento Rosário reme-
morou seus 30 anos de 
conquistas, sofrimen-
tos, dedicação e traba-
lho na corporação, e 
agradeceu a todos que 
com ele conviveu. “Po-
derei dedicar mais tem-
po para minha família... 
Hoje eu sou um herói, 
não para a sociedade, 
não para a maioria das 
pessoas. Eu sou um he-
rói para minhas filhas 
e para as pessoas que 
acreditam em mim”, de-
clarou o homenageado. 

Representando o pre-
feito municipal, José 
Carlos Hori, o secretário 
de administração, Adil-
son Martins, parabeni-
zou os homenageados 
e enalteceu o trabalho 
realizado por eles. “En-
quanto nós estamos em 
casa com nossa família, 
protegidos, esconden-
do do perigo, eles es-
tão na rua combatendo 
o perigo”, manifestou 
ao solicitar que todos 
aplaudissem de pé os 
heróis da noite.

A cerimônia foi fina-
lizada pelo presidente 
da Casa, Pretto Miran-
da Cabeleireiro (Cida-
dania) que destacou a 
importância da ativi-
dade delegada, recém-
-implantada em Jabo-
ticabal, para a área de 

segurança pública. Mi-
randa ainda discorreu 
sobre as dificuldades 
enfrentadas pelas cor-
porações ali represen-
tadas. “A própria so-
ciedade adversa essa 
que cada um de vocês 
tem medo de sair para 
trabalhar e não voltar 
é a mesma que recor-
re aos seus serviços na 
hora do aperto. Quando 
briga entre si chama a 
polícia, quando o país 
é invadido, nós temos 
o exército para nos de-
fender, quando pega 
fogo na casa, chama o 
bombeiro. Quando ma-
ta-se alguém obscura-
mente na família, cha-
ma a policia civil para 
investigar quem quer 
saber quem foi que ma-
tou seu ente querido” e 
impetra suporte para os 
departamentos conse-
guirem realizar seu tra-
balho com qualidade.   

Além dos chefes dos 
poderes Legislativo e 
Executivo, e de autori-
dades militares, com-
pareceram à festivida-
de solene os vereadores 
Dona Cidinha (PRB) e 
João Bassi (PRATI).

A galeria de fotos 
está disponível no Fa-
cebook da Câmara (fa-
cebook.com/CamaraJa-
boticabal). A íntegra da 
sessão está disponível 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).
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Cerâmica Stéfani é premiada como uma das melhores 
empresas exportadoras da região

Ribeirão Preto (SP), 6 
de dezembro de 2019 - 
A Cerâmica Stéfani, tra-
dicional indústria de fil-
tros de argila com mais 
de 70 anos de atuação, 
que faz parte do Grupo 
Stéfani Ribeirão Diesel, 
recebeu pela segunda 
vez o Prêmio Exporta 
Ribeirão, na categoria 
pequena empresa (até 
1 milhão exportado). O 
prêmio, realizado pela 
ACIRP, em parceria com 
a RA 11 da FACESP, é vol-
tado ao reconhecimento 
de processos de expor-
tação de pequenas, mé-
dias e grandes empresas 
de Ribeirão e região. Fo-
ram premiadas seis em-
presas nas categorias: 
até 1 milhão exportado; 
entre 1 e 10 milhões ex-
portados; acima de 10 
milhões exportados.

“Destacamos as em-
presas de Ribeirão Preto 
e Região que mais desen-
volveram seus proces-
sos de exportação por 

serem exemplos a serem 
seguidos e servirem de 
inspiração para outras 
empresas que também 
tem potencial para ter 
sucesso na exportação”, 
afirma Dorival Balbino, 
presidente da ACIRP. A 
solenidade de premia-
ção aconteceu no dia 26 
de novembro, em Ribei-
rão Preto (SP).

A Cerâmica Stéfani foi 
representada no evento 
por Aguinaldo Castal-
delli Neto, gerente de 
exportação da empresa. 
Para ele, receber pela se-
gunda vez esse prêmio 
comprova que a empresa 
está no caminho certo, 
distribuindo um produ-
to 100% brasileiro com 
vários benefícios para a 
saúde. “Nossos produtos 
são certificados pelo In-
metro e contam com um 
processo de filtragem 
feita por velas de cerâ-
mica esterilizantes que 
eliminam 99% das bacté-
rias presentes na água”, 

Considerada a maior cerâmica de filtros de argila do mundo e referência no mercado, cerâmica com sede fabril em Jaboticabal 
(SP) recebe, pela segunda vez, Prêmio Exporta Ribeirão, realizado pela ACIRP, em parceria com a RA 11 da FACESP

destaca.
Com sede fabril em 

Jaboticabal, no interior 
de São Paulo, a Cerâmica 
Stéfani foi fundada em 
1947 e é fabricante na-
cional de purificadores 
de água e acessórios. Seu 
crescimento permitiu o 
desenvolvimento de um 
grupo forte e reconhe-
cido – o Grupo Stéfani 
Ribeirão Diesel – com 
mais de 70 anos de atu-
ação, composto por 22 
unidades operacionais. 
Considerada a maior ce-
râmica de filtros de argi-
la do mundo e referência 
no mercado, conta com 
mais de 6 mil postos de 
venda e atende a todo o 
País, além de exportar 
para mais de 40 países, 
entre eles África do Sul, 
Austrália, Colômbia, Emi-
rados Árabes e França.

A PREMIAÇÃO
As empresas foram 

selecionadas de acordo 
com a pontuação reali-
zada na resposta de um 

questionário com per-
guntas estrategicamente 
selecionadas. O critério 
foi determinado pelo nú-
cleo de inteligência com-
petitiva da ACIRP, divi-
dindo as categorias por 
faixas de exportação. As 
empresas exportadoras 
de Ribeirão Preto e das 
cidades da região fazem 
parte da Administrativa 
11 da FACESP. 

O V Prêmio Exporta 
Ribeirão é uma iniciati-
va da ACIRP e neste ano 
teve a parceria com a RA 
11 e reconhece as em-
presas exportadoras a 
partir de critérios como 
volume anual exportado 
em dólar, quantidade de 
funcionários, selos de 
controle de qualidade, 
países exportados, nú-
mero de patentes, entre 
outros.

A CERÂMICA STÉFANI
A Cerâmica Stéfani faz 

parte do Grupo Stéfani 
Ribeirão Diesel que tem 
atuação na região me-
tropolitana de Ribeirão 
Preto e mais de 22 uni-
dades operacionais. A 
Cerâmica foi inaugurada 
em 1947 pelos irmãos 
Séfani. Localizada em 
Jaboticabal, interior de 
São Paulo, em um espa-
ço de 50 mil m², produz 
equipamentos para fil-
tragem de água de forma 
simples e acessível para 
toda a população. Conta 
com mais de 186 colabo-
radores que trabalham 
com equipamentos mo-
dernos – o processo an-

tigamente era todo ma-
nual, no entanto, hoje a 
parte industrial está 80% 
mecanizada (somente a 
pintura e a modelagem 
da base dos filtros em 
argila são feitas por ce-
ramistas e artesãos).

A indústria tem capa-
cidade de produção de 
30 mil filtros e 800 mil 
velas por mês. Consta 
em seu portfolio diver-
sos tamanhos e modelos 
de filtros, do tradicional 
ao sofisticado, oferendo 
a linha de argila, argila e 
plástico e somente plás-
tico. Entre os filtros e 
acessórios, são mais de 
60 produtos. 

PERFIL GSRD 
Com 72 anos de fun-

dação, o Grupo Stéfani 
Ribeirão Diesel conta 
com 22 unidades opera-
cionais, atuando como 
representante das mar-
cas automobilísticas de 
renome e forte presença 
no mercado de pneus e 
recapagem, purificado-
res de água e corretora 
de seguros. Fazem parte 
do grupo as empresas: 
Ribeirão Diesel Merce-
des-Benz, em Ribeirão 
Preto e Franca e Stéfani 
Diesel Mercedes-Benz, 
em Jaboticabal - ambas 
com a expertise em ca-
minhões, ônibus e vans 
Mercedes-Benz. Ribei-
rão Diesel Pneus e Stéfa-
ni Pneus Michelin, com 
unidades em Bauru, Ca-
tanduva, Franca, Jabo-
ticabal, Pirassununga e 
Ribeirão Preto, represen-

tantes da marca Michelin 
no comércio de pneus de 
automóveis, caminho-
netes, vans, caminhões, 
ônibus e agrícolas, além 
dos serviços de reca-
pagem e truck center; 
Stecar Mercedes-Benz, 
representa a marca Mer-
cedes-Benz Automóveis, 
sediada em Ribeirão 
Preto, e Stecar América, 
com marcas como Jeep, 
Chrysler, Dodge e RAM, 
também sediada em Ri-
beirão Preto. Itacuã VW, 
com a marca Volkswa-
gen e Itacuã Motos, com 
a representação da mar-
ca Yamaha, ambas em 
Ribeirão Preto. Stéfani 
Motors, representante 
da marca Toyota, com 
unidades em Jabotica-
bal, Araraquara e São 
Carlos. Stéfani Massey, 
representante da mar-
ca Massey Ferguson 
para máquinas agrícolas 
como tratores, pulveri-
zadores, colheitadeiras, 
entre outras, com unida-
des em Ribeirão Preto, 
Jaboticabal e Catandu-
va. Cerâmica Stéfani, em 
Jaboticabal, é a pioneira 
do grupo, fabricante de 
purificadores de água, 
abastece todo o territó-
rio nacional, com mais 
de 6 mil clientes, expor-
tando para mais de 40 
países. Stéfani Seguros, 
sediada em Ribeirão Pre-
to, com abrangência na-
cional, atua no setor de 
seguros de veículos, re-
sidenciais, empresarial, 
de vida, entre outros.


