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Vice Prefeito Vitório De Simoni 
consegue verba de R$ 100.000,00, para 

o Asilo São Vicente de Paulo

O Vice Prefeito Vitó-
rio De Simoni, junto ao 
Deputado Baleia Rossi, 
conseguiu uma verba 
de R$ 100.000,00 para 
a Entidade. Verba essa, 
que chega em momen-
to propício, onde o pre-

sidente poderá usar no 
pagamento do 13° salá-
rio e tantas outras ne-
cessidades que o asilo 
tanto precisa.

“Verba muito bem 
vinda para o custeio da 
nossa Entidade, onde 

nessa época, nossas 
despesas são triplica-
das. Só tenho a agrade-
cer o Vitório De Simo-
ni e o Deputado Baleia 
Rossi”, inaliza o Presi-
dente Chico Baratela.

Equipe foi recebida pelo prefeito Hori no Paço Municipal

Novos Conselheiros Tutelares tomam 
posse na sexta-feira (10)

Aconteceu na manhã a posse da nova equipe que 
atuará no Conselho Tutelar de Jaboticabal. Os cinco 
conselheiros eleitos em 2019 são: Luiz Augusto Revol-
ti, Lívia Okabe Biazibete Botelho, Marina Gabriela Dias 
de Souza, Ronaldo Nogueira da Silva e Reginaldo Go-
mes Genaro.

Alunos participam da formatura dos cursos do Programa 
“Meu Emprego – Trabalho Inclusivo” em Jaboticabal

Os alunos dos cur-
sos de Organização 
e Promoção de Fes-
tas e Eventos e As-
sistente de Recursos 
Humanos, promovi-
do pelo Centro Pau-
la Souza em parceria 
com a Prefeitura de 
Jaboticabal e Gover-
no do Estado de São 
Paulo, participaram 
da entrega de certi-
ficados.

Cuidados devem ser redobrados 
com o Aedes durante o verão

Período de chuvas e dias mais quentes são ce-
nários ideais para a proliferação do Aedes ae-
gypti, mosquito responsável pela transmissão 
da dengue, febre amarela, zyka e chikungunya. 
A Secretaria de Saúde vem promovendo uma sé-
rie de ações preventivas. Além dos agentes que 
visitam as residências, um drone também é uti-
lizado para veriicar pontos altos ou locais onde 
as equipes não tem acesso.
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Comprar apartamento pensando no 
médio e longo prazo

A importância da doação de medula óssea

Seja para com-
prar e esperar o 
momento certo 
para vender ou 
adquirir um imó-
vel e colocá-lo 
disponível para 
locação, esse é o 
momento certo 
para comprar um 
apartamento se-
gundo a pesquisa 
da FGV Fundação 
Getúlio Vargas. 
O estudo aponta 
que o país deman-
dará a construção 
de 14 milhões de 
novas moradias 
em 2025, provo-
cando um ritmo 
acelerado para o 
mercado imobi-
liário nos próxi-
mos 5 anos.

Você sabia que a 
doação e o trans-
plante de medu-
la óssea podem 
beneficiar o tra-
tamento de apro-
ximadamente 80 
doenças? Hoje a 
principal barreira 
na realização do 
procedimento, que 
pode salvar milha-
res de vidas todos 
os anos, é a difi-
culdade na busca 
por doadores com-
patíveis. Estima-
-se que a chance 
de encontrar um 
doador compatível 
seja de 1 para cada 
100 mil pessoas.

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.
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Jesus disse que o ho-
mem bom, tira coisas 
boas do seu bom tesou-
ro, ou seja, do coração. 
Mas se o seu coração 
estiver cheio da Palavra 
de Deus, quando você 
abrir a sua boca, só sai-
rá palavras poderosas e 
edii cantes. É muito im-
portante sempre encher 
o seu coração com coi-
sas boas e produtivas. 
Muitos têm enfrentado 

Pr. Anastácio Martins

COISAS BOAS
grandes dii culdades 
porque não se preparam 
para vencer os ataques 
do inimigo. Estes vêm 
com todos os tipos de 
pensamentos negati-
vos e de fracassos, para 
amedrontar os que es-
tão fazendo a vontade 
de Deus. Não deixe nada 
te abalar, nem te assus-
tar. Deus está contigo 
em todos os momentos 
para te dar uma grande 
vitória. Jesus explicou 
que nunca devemos ter 
medo. Se você está real-
mente coni ando Nele, 
você tem tudo para se 
tornar um campeão em 
todas as batalhas, basta 
somente falar de acordo 
com a Palavra de Deus. 
Ela tem todo poder de 
transformar o impos-
sível no possível. Dei-

xe o SENHOR te encher 
com o poder do Espírito 
Santo e você i cará de 
boca aberta e surpreso 
como as coisas vão ser 
mais fáceis. Aquilo que 
antes parecia difícil de 
suportar, agora é mais 
fácil, porque você está 
revistado da presença 
Dele. Você conseguirá 
perdoar, amar, ser gen-
til, tolerante e etc. A 
boca só fala do que está 
cheio o coração. Encha 
o teu coração com a 
Palavra de Deus, e tira 
tudo o que não presta 
do seu coração, prin-
cipalmente a mágoa, o 
ressentimento e outras 
coisa ruins, que tem 
roubado a sua felicida-
de e sua paz. Deus quer 
te fazer um vaso novo. 
Permita que Ele entre 

em sua vida e mude as 
coisas para melhor. Só 
Ele pode fazer esta mu-
dança. Vamos encher 
o nosso coração com 
coisas boas, para que o 
SENHOR possa nós usar 
para ajudar a ser uma 
bênção na vida dos ou-
tros. (Lucas 6:45). Esta 
é a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro: 
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.      

Emurja trabalha na limpeza de 
caixas d’água nas escolas municipais

Cuidados devem ser redobrados com o 
Aedes durante o verão

A manutenção nas 
creches e escolas con-
tinuam intensas no 
período de férias esco-
las. Nos últimos dias, a 
Empresa Municipal de 
Urbanização (EMURJA) 
iniciou a limpeza das 
caixas d’água. 

Além da limpeza, as 
unidades também re-
ceberam pequenos re-
paros necessários para 
receber os alunos com 

Período de chuvas e 
dias mais quentes são 
cenários ideais para a 
proliferação do Aedes 
aegypti, mosquito res-
ponsável pela trans-
missão da dengue, 
febre amarela, zyka 
e chikungunya. A Se-
cretaria de Saúde vem 
promovendo uma série 
de ações preventivas. 
Além dos agentes que 
visitam as residências, 
um drone também é 
utilizado para verii car 
pontos altos ou locais 
onde as equipes não 
tem acesso.

“O trabalho segue 
diariamente. Nossa 
equipe está nas ruas, 
visitamos casas, orien-
tamos os moradores e 
eliminamos focos. Ape-
sar de toda informação, 
ainda verii camos que 
muitas pessoas não en-
tendem a gravidade da 

todo conforto e segu-
rança. “Promovemos 
uma série de benfei-
torias em nossas uni-
dades. Instalamos cor-
rimões, realizamos 
pinturas e algumas am-
pliações que julgamos 
necessárias”, pontua 
o secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Leonardo Yama-
zaki. 

situação. Por isso, mais 
uma vez, solicito que 
todos estejam empe-
nhados nesse momen-
to, evitando água para-
da e qualquer situação 
que possa favorecer a 
procriação do mosqui-
to”, diz o secretário de 

Saúde, João Roberto da 
Silva.

Cuidados – A popu-
lação precisa verificar 
principalmente os lo-
cais de difícil acesso, 
como atrás de máqui-
nas de lavar, calhas, 
telhados, recipientes 

de água do descon-
gelamento atrás das 
geladeiras e ralos 
abertos. Vasos, bebe-
douros de animais e 
bandejas de ar-condi-
cionado também de-
vem ser verificados 
constantemente.

CENTRO ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Edital de Convocação

Pelo presente Edital fi cam convocados todos os associados do 
Centro Espírita Bezerra de Menezes para a Assembléia Geral Ordi-
nária da Instituição, que se realizará no dia 22 de janeiro de 2020, 

às 19:30 horas, em primeira convocação, com a presença de maio-
ria simples dos associados, ou em segunda convocação, às 20:00 
horas, com qualquer número, em sua sede, localizada nesta cidade, 
à Av. Major Novaes, n° 208 - Centro, para deliberarem e votarem 
a seguinte matéria:

1. Aprovar o Relatório Anual de Atividades da Diretoria – Ano 
de 2019.

 2. Aprovar o Balanço Geral Anual da Instituição referente à 
Movimentação Financeira durante o Ano de 2019.

3. Eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal – Biê-
nio 2020/2022.

Jaboticabal, 08 de janeiro de 2020

Vanildo Favoretto

-Presidente-

Folia de Reis se 
apresenta no 

Museu Histórico 
de Jaboticabal na 
quarta-feira (08)

Para dar início às 
atividades culturais 
de 2020, o Depar-
tamento de Cultura 
trouxe uma das mais 
tracionais manifes-
tações culturais de 
nossa região, dando 
o tom de como será 
o ano cultural em Ja-
boticabal. Na Quarta 
Feira (08), a partir das 
19h, a Folia de Reis de 
Córrego Rico se apre-
sentou em frente ao 
Museu Histórico de 
Jaboticabal e Escola 

de Artes, na Rua Mi-
zael de Campos.

Folia de Reis, Reisado 
ou Festa de Santos Reis 
é uma manifestação 
cultural religiosa fes-
tiva e classii cada, no 
Brasil, como folclore 
no intuito de rememo-
rar a atitude dos Três 
Reis Magos, que parti-
ram em uma jornada 
à procura do esconde-
rijo do Menino Jesus 
Cristo, para prestar-lhe 
homenagens e dar-lhe 
presentes. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 222, DE 06 DE JANEIRO DE 2020 - NOMEIA, a partir de 07 de janeiro de 
2020, LARISSA RAFAELA RODRIGUES JORGE para ocupar o cargo de Assessora 
de Gabinete, lotada no Gabinete da Vereadora Dona Cidinha, de acordo com a Lei nº 
4677 de 23 de abril de 2015.

Nº 223, DE 06 DE JANEIRO DE 2020 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias 
coletivas em gozo no período de 13 a 27 de janeiro de 2020 à servidora LARISSA 
RAFAELA RODRIGUES JORGE de acordo com a Resolução nº 311/2009 de 17 de 
agosto de 2009.  

Nº 224, DE 06 DE JANEIRO DE 2020 - CONCEDE, a pedido do servidor 
IVOMAR GILBERTO SCARPIM, lotado no Departamento de Administração, Licen-
ça Prêmio em gozo, de 31/01/2020 a 14/02/2020, referente ao 4º período aquisitivo 
(01/02/2010 a 31/01/2015).

Nº 225, DE 08 DE JANEIRO DE 2020 - Autoriza Cumprimento do Horário 

Especial de servidora estudante.

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 13/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das 
atribuições que lhe compete a legislação vigente,

Considerando o disposto no Decreto Legislativo nº 217, de 26 de 
fevereiro de 1998, que instituiu no município de Jaboticabal a semana em comemo-
ração ao dia internacional da mulher, e dá outras providências, alterado pelo Decreto 
Legislativo nº 630, de 02 de fevereiro de 2015, que deu nova redação ao artigo 2º do 
Decreto Legislativo nº 217/98, de 26 de fevereiro de 1998, e dá outras providências.

Considerando que a Câmara Municipal de Jaboticabal realizará 
Sessão Solene para entrega de diplomas comemorativos ao Dia Internacional da Mu-
lher, comemorado anualmente no dia 08 de março, que este ano acontecerá no dia 06 
de março de 2020 (sexta-feira). 

Considerando que para organizar a cerimônia é preciso estabe-
lecer prazos e regras, a Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal estabelece 
que:

Art. 1º. Cada vereador deverá encaminhar ao Departamento Legis-
lativo até dia 10 de fevereiro de 2020 (segunda-feira) os formulários próprios para 
essa inalidade, devidamente preenchidos, de (2) duas homenageadas indicadas, 
que serão disponibilizados pelo Departamento Técnico Legislativo.

Art. 2º. O Departamento Legislativo não receberá formulários após 
a data estabelecida no artigo 1º deste Ato.

“Art. 3º Os contatos com as homenageadas serão realizados pelo 
gabinete do homenageante.

Art. 4º. A graia do nome da homenageada é de exclusivaresponsa-
bilidade do vereador homenageante.

Art. 5º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 06 de janeiro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE
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Procura nas unidades básicas de saúde continua baixa e quem 
perder o prazo terá o benefício suspenso

Objetivo foi proporcional à inclusão dos deficientes no mercado de trabalho

Bolsa Família: famílias tem até 15 de janeiro para pesagem 
e conferência da Carteira Nacional de Vacinação

Câmara de Jaboticabal faz sessões 
extraordinárias na sexta-feira (10/01)

Câmara de Jaboticabal devolve mais de 
R$ 1.5 milhão à Prefeitura

Alunos participam da formatura dos cursos do Programa 
“Meu Emprego – Trabalho Inclusivo” em Jaboticabal

O Ministério do De-
senvolvimento Social 
informa que está che-
gando ao fim o prazo 
para que os beneficiá-
rios do Programa Bol-
sa Família que ainda 
não passaram pela pe-
sagem e conferência 
da Carteira Nacional 
de Vacinação procu-
rem a unidade básica 

Os vereadores se reu-
niram no inal da tarde 
de sexta-feira (10/01), 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal, para 
votar dois projetos en-
caminhados em regime 
de urgência pelo Poder 
Executivo.

As sessões extraor-
dinárias para a leitura 
e apreciação dos pro-
jetos foram convoca-
das no inal da tarde 
de quinta-feira (09/01) 
pelo presidente da 
Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (CIDADA-
NIA). A 1ª extraordiná-
ria esteve prevista para 
começar às 17 horas, 
com transmissão ao 

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Pretto Mi-
randa Cabeleireiro, 
devolveu oicialmente 
na manhã de sexta-fei-
ra (10/01) mais de R$ 
1.5 milhão de recursos 
economizados ao lon-
go do ano pela Casa 
Legislativa. Os che-
ques foram repassados 
ao prefeito José Carlos 
Hori no Paço Municipal 
e contou com a pre-
sença dos vereadores 
Dona Cidinha e Daniel 
Rodrigues.

Esta é a maior de-
volução de recursos 
efetuada pela Câmara 
nos últimos dez anos. 
De acordo com o pre-
sidente da Casa, a eco-
nomia foi resultado de 
ações de austeridade 
administrativa no or-
çamento da Câmara. 
“Desde o início do ano 

Os alunos dos cur-
sos de Organização e 
Promoção de Festas e 
Eventos e Assistente 
de Recursos Humanos, 
promovido pelo Centro 
Paula Souza em parce-
ria com a Prefeitura de 
Jaboticabal e Governo 
do Estado de São Paulo, 
participaram da entre-
ga de certiicados.

As aulas fazem par-
te do programa “Meu 
Emprego – Trabalho In-
clusivo”, oferece uma 
série de cursos de for-

de saúde mais próxi-
ma.

“É bom ressaltar que 
aconteceram mudanças 
e, agora, todos os mora-
dores da casa precisam 
passar pelo processo e 
não apenas o beneiciá-
rio. 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 Desenvol-
vimento Social, Tatiana 
Pellegrini.

A Casa do Bolsa Fa-
mília ica na Avenida 
Líbero Badaró, 680, 
Centro. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3204-4405.

mação para os dei-
cientes que precisam 
ingressar no mercado 
de trabalho. “Propor-
cionamos uma excelen-
te oportunidade para 
aqueles que precisam 
de uma nova oportu-
nidade. Fico feliz em 
ver a participação dos 
alunos nos cursos que 
foram ministrados 
em Jaboticabal”, diz 
a secretária de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, Tatiana 
Pellegrini.

vivo pela WEBTV da Câ-
mara (www.legislativo.
sp.leg.br).

O primeiro item da 
pauta é o Projeto de 
Lei Complementar nº 
34/2020, que altera 
dispositivos do Pro-
grama de Incentivo à 
Regularização Fiscal e 
Cadastral (Lei Comple-
mentar nº 200, de 06 
de dezembro de 2019), 
que permite a regula-
rização de contratos 
de compra e venda de 
imóveis para ins de 
recolhimento do Im-
posto sobre Transmis-
são de Bens Imóveis 
(ITBI). Segundo o Po-
der Executivo, autor 

do projeto, a matéria 
foi apresentada “ape-
nas para inserção de 
pequenas adequações 
à Lei Complementar nº 
200/2019, visando di-
rimir questionamentos 
que porventura pudes-
sem surgir”.

Na sequência, os par-
lamentares discutiram 
e votaram o Projeto 
de Lei nº 293/2020, 
que cria oito vagas no 
Quadro Permanente de 
Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Jabotica-
bal, sendo quatro no 
cargo de Agente Ad-
ministrativo I, duas de 
Atendente de Farmácia 
e duas de Coveiro.

a gente tinha priori-
zado, dentro das me-
tas de presidente, a 
economicidade, gerir 
bem o dinheiro públi-
co, para estar ajudan-
do a prefeitura a usar 
esse recurso para suas 
inalidades. E uma das 
inalidades era o com-
prometimento com o 
SAAEJ, na construção 
da nova ETA. Eu como 
presidente, e os de-
mais vereadores, nos 
comprometemos a de-
volver um milhão para 
ajudar na construção 
da nova ETA, e chega-
mos aí, graças à Deus, 
à R$ 1.567.000,00. 
Pesquisando através 
de dados, a maior de-
volução dos últimos 
dez anos da Câmara! 
E ico muito feliz em 
estar fazendo essa en-
trega hoje ao prefeito. 
E acredito e conio no 

prefeito de que será 
muito bem utilizado”, 
manifestou o Chefe do 
Legislativo.

Hori elogiou a gestão 
de Pretto na presidên-
cia da Casa e reforçou 
que a devolução só foi 
possível graças à boa 
administração e ao en-
tendimento de todos 
os vereadores quanto 
à economia. O prefeito 
garantiu que boa parte 
do dinheiro será enca-
minhada para a cons-
trução da nova Estação 
de Tratamento de Água 
(ETA) de Jaboticabal, 
conforme solicitação 
dos vereadores. “Que-
ro agradecer ao presi-
dente pela atitude, em 
nome dele, todos os ve-
readores. Foi uma ges-
tão de economicidade, 
realmente, que foi fei-
ta. Isso nos ajuda sig-
nificativamente. Um 

milhão desse dinheiro 
vamos estar destinan-
do para o  SAAEJ, para 
fazer o investimento 
na nossa ETA. A lici-
tação já aconteceu, já 

existe uma empresa 
vencedora. Só esta-
mos esperando o pra-
zo de recurso. Se não 
houver recurso, assi-
namos o contrato e a 

obra começa. Graças à 
Deus é a Prefeitura e 
Câmara Municipal ca-
minhando junto”, fi-
nalizou o prefeito ja-
boticabalense.
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Quem ainda não cadastrou a biometria tem até 6 de maio 

Campanha “Seu Gesto por um Sorriso” arrecada 
R$ 430 mil para entidades de Jaboticabal 

Não perca o título de eleitor: Justiça Eleitoral deine 
novo prazo para cadastramento biométrico

O Conselho Municipal 
de Proteção ao Direito das 
Crianças e dos Adolescen-
tes realizou em Jabotica-
bal uma grande campanha 
de conscientização sobre 
a importância de destinar 
parte dos recursos do Im-
posto de Renda para enti-
dades sociais. 

A Campanha “Seu Ges-
to por um Sorriso” foi um 
sucesso e arrecadou apro-
ximadamente R$ 430 mil. 

Após o grande núme-
ro de eleitores que per-
deram o título no inal 
de dezembro, a Justiça 
Eleitoral decidiu pror-
rogar o prazo de cadas-
tramento da biometria 
até 6 de maio. Além de 
participar de futuros 
processos eleitorais, a 
perda do título de elei-
tor traz um problemão 
para a vida dos brasilei-
ros, já que a ausência 
do documento implica 
não apenas em uma 
multa, mas na perda de 
vários direitos sociais.

“Em nome de todos os en-
volvidos agradeço os con-
tadores e principalmente 
as pessoas que contribuí-
ram com as nossas entida-
des. Esses recursos farão 
a diferença nas ações pro-
movidas em prol das crian-
ças e adolescentes”, airma 
a secretária de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
Tatiana Pellegrini.

A campanha - Qualquer 
pessoa pode destinar parte 

“Além de ser obriga-
tório, o Título de Elei-
tor também garante 
uma série de direitos, 
por isso é importante 
estar em conformidade 
com a Justiça Eleitoral. 
Acesse o site, faça o 
agendamento e apro-
veite esse prazo para 
cadastrar a biometria”, 
convoca o prefeito José 
Carlos Hori.

Documentos - Na bio-
metria – ou cadastro 
biométrico –, a Justiça 
Eleitoral faz a coleta e 
a inclusão de sua im-

pressão digital, sua as-
sinatura e sua foto, pra 
serem usados na vota-
ção e impedir que ou-
tras pessoas votem por 
você. Pra fazer o cadas-
tro, basta ir ao Cartó-
rio Eleitoral com docu-
mento de identiicação 
oicial (com foto), com-
provante de residência 
atual e o título de elei-
tor (se já tiver).

O Cartório Eleitoral 
ica na Avenida Benja-
min Constant, 539. Mais 
informações pelo tele-
fone (16) 3202-1171.

Iniciativa reconhece os municípios que adotam boas 

práticas voltadas às pessoas idosas

Jaboticabal conquista selo do Programa 
São Paulo Amigo do Idoso

Jaboticabal teve reco-
nhecido pelo Governo 
do Estado de São Paulo 
os avanços conquista-
dos pelo município nas 
políticas públicas em 
benefícios aos idosos. O 
selo intermediário Pro-
grama São Paulo Amigo 
reconhece esses avanços 
desde 2012 em três eta-

pas: inicial, intermediá-
rio e pleno.

“Trabalhamos desde 
2017 promovendo uma 
série de ações, que vão 
desde o apoio às ações 
promovidas em parceria 
com o Conselho Munici-
pal do Idoso, pela pre-
feitura, através de secre-
tarias e do Fundo Social 

de Solidariedade. Fico 
feliz em ver que essas 
ações foram reconheci-
das e nosso município 
recebe o selo interme-
diário do Programa São 
Paulo Amigo do Idoso”, 
airma a secretária de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Tatiana 
Pellegrini. 

Força-Tarefa deine novas estratégias no 
combate ao Aedes no município

EMEC José Abdo Chueire abre período de matrículas

Uma reunião com re-
presentantes de diver-
sas secretarias e depar-
tamentos municipais 
realizada na tarde desta 
sexta-feira (10) deiniu 
novas estratégias que 
serão implantadas no 
combate as arboviroses 
em Jaboticabal.

“Deinimos priorida-
des importantes que 
complementarão o tra-
balho que já vem sendo 
realizado nos bairros 
de Jaboticabal. O tra-

Aulas acontecem no 
contraturno do período 
que a criança passa na 
escola e são oferecidas 
uma série de atividades 
extracurriculares

Os pais e responsá-
veis interessados em 
garantir atividades de 
qualidade no contra-
turno para seus ilhos 
já podem procurar a 
Escola de Período Com-
plementar José Abdo 
Chueire para garantir 

balho casa a casa con-
tinua, assim como a 
utilização do drone em 
locais de difícil acesso 
ou que não seja per-
mitido a entrada. É um 
trabalho contínuo e que 
não pode parar”, enfa-
tizou o secretário de 
Governo, Wellington de 
Caiado Castro.

Trabalho dos Agen-
tes – Mesmo que a sua 
residência seja visto-
riada pelos agentes de 
endemias, é importante 

uma das vagas disponí-
veis.

As atividades são 
oferecidas para crian-
ças dos 1º ao 5º anos 
da rede municipal. As 
crianças frequentam 
aulas de Reforço Esco-
lar, Inglês, Artes, Arte-
sanato, Hora da Leitura, 
Jogos Matemáticos, Éti-
ca e Cidadania e Educa-
ção Física.

“Principalmente para 
os pais que trabalham, 

veriicar qualquer lo-
cal que eventualmente 
acumule água, desde os 
bebedouros de animais, 
até os locais mais altos, 
como a bandeja do ar-
-condicionado e mesmo 
nas lajes. É fundamen-
tal permitir a entrada 
dos agentes que estão 
devidamente uniformi-
zados e identiicados.

Mais informações no 
Departamento de Con-
trole de Vetores e Zoo-
noses é (16) 3202-8320.

do seu Imposto de Renda 
para entidades assistenciais 
de Jaboticabal. Neste ano, 
para simplificar o processo, 
os interessados puderam 
realizar a doação direta-
mente no site do conselho 
- www.cmdcajab.com.br 
– onde também estão pu-
blicados todos os detalhes 
das ações promovidas 
pelo conselho e o trabalho 
das entidades em prol das 
crianças a adolescentes.

a EMEC é uma excelente 
oportunidade para ga-
rantir um ambiente de 
aprendizado no contra-
turno escolar. Oferece-
mos uma série de ativi-
dades que contribuem 
signiicativamente na 
formação de nossos 
alunos”, pontua o secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Leonardo Yamazaki.

Atenção para os do-
cumentos necessá-

rios:
• Fotocópia da Certi-

dão de Nascimento da 
criança

• Fotocópia da Cartei-
ra Nacional de Vacina-
ção

• Fotocópia do Com-
provante de Endereço

• Fotocópia do Cartão 
Nacional do SUS

• Declaração da esco-
la onde a criança está 
matriculada

• Uma foto 3x4
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Semelhante ao Poupatempo, “Ganha Tempo” trará para Jaboticabal novos serviços para a 

Av. Agostinho Enês, 71, Cidade Jardim; licitação foi aberta no dia 27 de dezembro

Nova etapa do Super MEI Gestão aborda temas de 
interesse do microempreendedor

Prefeitura abre licitação para implantação do Ganha 
Tempo e ônibus coletivos de graça

Jaboticabal segue 
avançando em várias 
áreas e 2020 come-
ça com dois grandes 
projetos saindo do pa-
pel. Após a aprovação 
na Câmara Municipal, 
a Prefeitura abriu na 
sexta-feira (03) a lici-
tação para a contrata-
ção de uma empresa 
para locação de ôni-
bus urbano, com mo-
torista. O “Tarifa Zero” 
revolucionará o trans-
porte público com 
passagens de ônibus 
gratuitas, ampliação 
de itinerários e novos 
ônibus.

O programa já é re-
alidade em vários pa-
íses europeus – só 
na França 38 cidades 
já contam com tarifa 
zero. No Brasil, dos 
5.570 municípios ape-
nas 14 possuem o ser-

viço. Jaboticabal será 
a 15ª do Brasil a ado-
tar o modelo. “Estamos 
com problemas no ser-
viço na nossa cidade. 
Telefonei para amigos 
e fui conhecer outras 
cidades em busca de 
uma solução. Cheguei 
até o Tarifa Zero, que 
é fantástico. O empre-
sário pagará menos, 
o funcionário terá 
transporte de graça e 
a população em geral 
também sai ganhan-
do porque catraca em 
Jaboticabal será coisa 
do passado”, explica 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Neste projeto, as 
empresas economi-
zam em média de 
70% no valor pago em 
vale-transporte. As 
despesas serão admi-
nistradas pelo Fundo 

Municipal do Trans-
porte. “O valor do 

vale-transporte dos 
funcionários será de-

positado pelas empre-
sas de Jaboticabal. Os 
ônibus serão alugados 
pela prefeitura e não 
será contratada uma 
Viação, ou seja, corta-
mos um custo enorme 
de administração de 
uma empresa, como 
o seu lucro, a manu-
tenção de uma sede, 
funcionários, impos-
tos, contas de energia, 
etc”, explica o secretá-
rio da Fazenda, Clau-
dio Almeida.

Tarifa Zero: quem 
vai bancar – O Fundo 
Municipal do Trans-
porte receberá recur-
sos do vale-transporte 
dos funcionários, da 
propaganda nos ôni-
bus e das passagens 
que a prefeitura já 
paga para os estudan-
tes, deficientes e ido-

sos. 
Ganha Tempo - O 

serviço semelhante ao 
Poupatempo será ins-
talado em via paralela 
à Av. Carlos Berchieri. 
A unidade destaca-se 
pela rapidez e prati-
cidade na execução 
de serviços essenciais 
para a população. “Já 
estamos na última fase 
burocrática para con-
cretizar esse presente 
para Jaboticabal. O Ga-
nha Tempo represen-
ta uma revolução na 
emissão de documen-
tos de vários órgãos, 
como os impressos 
pelo Detran-SP. Vamos 
começar uma reforma 
e adequação do prédio 
e, em seguida, inaugu-
rar a nova unidade”, 
informa o prefeito 
José Carlos Hori.

A Prefeitura de Jabo-
ticabal e o Sebrae-Aqui 
oferecerem mais uma 
etapa do Super MEI 
Gestão, que acontece 
no auditório da pre-
feitura, de 21 a 24 de 
Janeiro, das 9h às 13h. 
A inscrição deve ser 
realizada no (16)3203-
3398. As vagas são li-
mitadas. 

“Nesta edição serão 
realizadas quatro oi-
cinas com os temas 

‘Empreendedor de Su-
cesso’, ‘Formação de 
Preço’, ‘Fluxo de Caixa’ 
e ‘Marketing Digital’, 
assuntos atuais e de 
interesse de todo em-
preendedor”, informa o 
secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
José Vantini Júnior.

O Programa - Super 
MEI tem por objetivo 
fornecer um conjunto 
de soluções integra-
das aos microempre-

endedores individuais, 
além de difundir ao 
MEI oportunidade de 
acesso ao crédito, de 
maneira orientada e 
consciente. As oicinas 
ressaltam a importân-
cia do planejamento 
e mostram na prática 
os resultados que isso 
pode trazer ao empre-
sário.

Mais informações 
pelo telefone (16)3203-
3398.

Secretaria de Educação inicia ano letivo 
nas creches de Jaboticabal

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer informa pais e 
responsáveis que as 
aulas nas creches mu-
nicipais começaram na 
segunda-feira (06). 

“O início dessa se-
mana foi bastante 
proveitoso nas nos-
sas unidades básicas 
de educação infantil. 
Aproveitamos o perío-
do de férias para manu-
tenções pontuais nas 
unidades e deixamos 
tudo preparado para 
receber nossos peque-
ninos”, destaca o secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Leonardo Yamazaki.
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Equipe foi recebida pelo prefeito Hori no Paço Municipal

Atividade faz parte do novo protocolo assinado com o Hospital e Maternidade Santa Isabel

O Natal Surpresa foi realizado e dedicado às crianças e famílias

Novos Conselheiros Tutelares tomam 
posse na sexta-feira (10)

Funcionários participam de treinamento sobre 
protocolo de atendimento nos casos de AVC

Associação Ecoe e Comunidade Cristã realizaram 
no dia 22/12 o evento Natal Surpresa

Aconteceu na manhã 
a posse da nova equipe 
que atuará no Conselho 
Tutelar de Jaboticabal. Os 
cinco conselheiros eleitos 
em 2019 são: Luiz Augus-
to Revolti, Lívia Okabe 
Biazibete Botelho, Marina 
Gabriela Dias de Souza, 
Ronaldo Nogueira da Silva 
e Reginaldo Gomes Ge-
naro. O Conselho conta 
ainda com mais cinco su-
plentes.

“Temos no Conselho Tu-
telar um órgão de extrema 
importância na preserva-

Autoridades da área 
de saúde de Jabotica-
bal continuam a im-
plantação do novo 
protocolo que preten-
de aumentar a eicácia 
nos casos de pacientes 
que sofreram aciden-
te vascular cerebral 
(AVC). A série de even-
tos aconteceu de terça 
(07) a quinta-feira (09).

Para implementação 
do programa, um gru-
po de proissionais da 
região participou do 
encontro “Treinamen-
to no atendimento de 
AVC” e discutiram a 
implementação do Có-
digo Verde e os prazos 
a serem seguidos.

“Sabendo que é im-
portantíssimo para 

Com o objetivo de ce-
lebrar o verdadeiro Na-
tal e ensinar as  crian-
ças que o verdadeiro 
motivo da data é o nas-
cimento de Jesus.

A manhã foi rechea-
da de alegria, diversão, 
música, teatro, brinca-
deiras, adoração e hon-
ra ao convidado espe-

cial, Jesus Cristo.
Foi um tempo mui-

to especial na vida das 
crianças da comunida-
de.

Ao inal, aconteceu 
um delicioso almoço 
com a entrega de saco-
linhas surpresas. 

A Associação ECOE  
realiza semanalmente 

o projeto denominado 
“VOAR”, que promove 
ações educativas e cul-
turais com o objetivo 
de garantir os direitos 
humanos, preservar o 
meio ambiente, pro-
teger a saúde e elevar 
o conhecimento dos 
membros da comuni-
dade. As atividades 

contribuem para o de-
senvolvimento global 
das crianças e dos ado-
lescentes participan-
tes, fortalecendo assim 
a  família e a sociedade. 

O VOAR oferece oi-
cinas de ballet, futebol 
de quadra, artesanato, 
recreação, teclado, fan-
farra, olaria, pintura e 

paniicação para crian-
ças e adolescentes en-
tre 5 e 17 anos de ida-
de. 

Além disso, a Asso-
ciação ECOE realiza se-
manalmente o projeto 
social denominado Er-
guendo Muros. Com um 
tema especíico para 
cada mês. A equipe do 

“E.M.” conduz os parti-
cipantes ao estudo e à 
vivência de estratégias 
para superar os desa-
ios do dia-a-dia. 

A Associação ECOE 
ica na Rua Manoel Es-
baile, 111 - COHAB II. 
Para maiores informa-
ções acesse: facebook.
com/associacaoecoe.

o paciente receber o 
trombolítico nas pri-
meiras 4 horas e meia, 
o objetivo do encon-
tro foi tratar sobre as 
técnicas necessárias 
para realizar um aten-
dimento mais eficaz 
e evitar possíveis se-
quelas de um AVC”, 
explica o secretário de 
Saúde, João Roberto 
da Silva.

O protocolo - Uma 
reunião realizada em 
6 de dezembro de 
2019 definiu parâme-
tros importantes para 
Jaboticabal avançar 
ainda mais nos casos 
de AVC ocorridos no 
município. O secretá-
rio de Saúde, João Ro-
berto da Silva, esteve 

no Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel 
e assinou um termo 
de compromisso para 
adotar o protocolo de 

atendimento inicial ao 
paciente de AVC cons-
tante no Plano de Ação 
regional da Rede de 
Atenção às Urgências 

e Emergências, do Mi-
nistério da Saúde. 

A iniciativa garante 
ao município a pos-
sibilidade de, futura-

mente, pleitear uma 
Unidade de AVC que 
garante assistência 
ainda mais adequada a 
esses casos.

Prefeitura divulga pontos beneiciados pela operação 
Tapa Buraco – 06 de Janeiro de 2020

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
está promovendo me-
lhorias na pavimenta-
ção asfáltica das ruas 
Olga de Oliveira Botti-
no, Luis Antônio Russo, 
João Braga Vilela, João 
Kamla, Paulino Braga e 
Professor Valdir Pedro 

Morano.
Diversos pontos da 

cidade estão sendo ro-
çados e limpos. Tam-
bém acontece serviços 
de troca de lâmpadas e 
pintura de solo.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

ção dos direitos de nossas 
crianças e adolescentes. 
Desejo sorte aos novos 
conselheiros e que todos 
possam desenvolver sua 
função com dedicação e 
entusiasmo. Saibam que 
vocês tem na Prefeitura 
de Jaboticabal um grande 
parceiro”, declarou o pre-
feito José Carlos Hori.

O Conselho Tutelar ica 
localizado na Rua Hum-
berto Biancardi, 129 – Vila 
Serra. Mais informações 
pelo telefone (16) 3203-
3388.
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PROMOÇÃO

30%
1 par de
calçado 

40%
2 pares de
calçados 

50%
3 ou mais
pares de
calçados 

www.marancalcados.com.br
Marancalçados

siga-nos em nossas redes


