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Inauguração acontece às 10h

Ciaf VIII será inaugurado 
neste sábado (01)

A Prefeitura de Jaboticabal inaugura a Unidade 
Básica de Saúde “Margarida Brigate dos Santos” 
- CIAF VIII, neste sábado (01). O prédio está lo-
calizado na Rua Advino Aparecido Gonçalves de 
Lima, 61, no Parque das Araras.

Serão aceitas crianças a partir 
de 04 meses completos; prazo 

segue até 30/11

Fila zero: inscrição para 
vagas em creche começa 

na segunda-feira (03)

Jaboticabal está entre as poucas cidades do 
Brasil que oferecem vagas em creches para todas 
as crianças. Após anos de investimento em cons-
trução de creches e contratação de professores, 
a prefeitura já zerou a fi la de espera três vezes 
– em 2017, 2018 e 2019. Pais e interessados nas 
vagas para 2020 devem comparecer na Secreta-
ria de Educação, na Avenida Carlos Berchieri (ao 
lado da Terceira Idade), das 08h às 11h30 ou das 
14h às 16h30.

Veículo já foi entregue ao Departamento de Transporte de Pacientes
Jaboticabal recebe nova ambulância

O prefeito José Carlos Hori entregou na tarde 
da última segunda-feira (27) mais uma ambulân-
cia ao Departamento de Transporte de Pacientes. 
O novo veículo foi destinada ao município atra-
vés do Governo Federal.

Obra do aeroporto passará por 
nova licitação e será retomada

O Vice-Prefeito Vitório De Simoni, que conseguiu recurso de 2,5 milhões para a obra do aeroporto, escla-
receu que a empresa vencedora da primeira licitação pediu rescisão do contrato da obra e a prefeitura viu 
a necessidade de fazer uma nova licitação no mês de fevereiro, para que, em março a obra seja retomada.

Prefeitura inaugura Praça Orlando 
Labella, no Senhor Bom Jesus

Aconteceu na manhã do último sábado (25), a inauguração da Praça Orlando Labella. Além da área de convivência, 
com bancos e paisagismo, o novo espaço conta também com uma academia ao ar livre.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ANTONIO MARCELINO, 
MARIA RITA FERREIRA MARCELINO e à empresa MARCO 
AURÉLIO MARCELINO (cujo nome de fantasia é Marcelino 
e Marcelino Torrefação Ltda). 
                          (Prenotação 168.360 de 04/11/2019) 
 
 
               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 ANTONIO MARCELINO, RG nº 5.963.211-SSP/SP, CPF nº 
550.245.218/20, do comércio, e sua mulher MARIA RITA FERREIRA MARCELINO, RG nº 
9.528.281-SSP/SP, CPF nº 112.147.708/94, do lar, ambos brasileiros, casados sob o 
regime da comunhão de bens, anteriormente à Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados 
nesta cidade, na Avenida Ariodante Zocca, número 161, Jardim Brandi (endereço 
constante da matrícula do imóvel), e à empresa MARCO AURÉLIO MARCELINO (cujo 
nome de fantasia é Marcelino e Marcelino Torrefação Ltda, e conforme requerimento 
do credor é representada pelo senhor Marco Aurélio Marcelino casado com Daniela 
Bejo Marcelino), inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.302.899/0001-83, com sede nesta 
cidade, na Rua Diógenes Roma, número 380 (endereço constante da matrícula do imóvel), 
que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Banco Santander 
(Brasil) S/A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 90.400.888/0001-42, com sede em São Paulo-
SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, números 2.041 e 2.235, Vila Olímpia, 
credor fiduciário do contrato de financiamento imobiliário nº 60165445-01, garantido pela 
alienação fiduciária, registrada sob nº 09 na matrícula nº 9.792, que grava o imóvel situado 
nesta cidade, na Avenida Ariodante Zocca, número 161, Jardim Brandi, vem lhes 
notificar para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias 
relativas ao pagamento das prestações vencidas números 02, 03, 04, 05, 06 e 07, 
apurado pelo credor até o dia 04/11/2019, no valor total de R$87.155,13 (oitenta e 
sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e treze 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.Sªs. 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$1.538,01 (mil, quinhentos e trinta e 
oito reais e um centavo), referente às custas com as notificações extrajudiciais, no 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data. 
   Nesta oportunidade ficam V.Sªs. cientificados de que o não cumprimento 
da obrigação no prazo estipulado garante ao credor fiduciário o direito de 
consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da 
Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a propriedade do imóvel 
em favor do Banco Santander (Brasil) S/A. 
                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, 
expede-se o presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) vezes, em 
publicações consecutivas. Jaboticabal, 17 de janeiro de 2020. Eu, José Pedro Júnior, 
Substituto do Oficial, digitei e subscrevi.  
                        

O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL-FORO DE JABOTICABAL-2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1006745-86.2017.8.26.0291 - 3843/17
Classe: Assunto: Monitória - Compra e Venda
Requerente: Agro Toledo Insumos Agrícolas Ltda
Requerido: Jalme de Souza Fernandes Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006745-86.2017.8.26.0291

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 SABER a(o) JALME DE SOUZA FERNANDES JUNIOR, Brasileiro, Casado,
Engenheiro Agrônomo, CPF 792.356.201-63, com endereço à Av. Deputado Jamel Cecilio, 2496,
B72, Jardim Goiás, CEP 74180-020, Goiania - GO, que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de Agro Toledo Insumos Agrícolas Ltda, alegando em síntese: Que firmou com o retro
mencionado, negócio jurídico consubstanciado na comercialização de insumos agrícolas, que se

pode aferir por meio de cópias de diversas notas fiscais juntadas aos autos, os quais foram

devidamente entregues conforme respectivos canhotos. A inadimplência se configurou pelo

esgotamento de todos os meios suasórios para recebimento amigável do débito que, de acordo

com planilha apresentada pelo proponente da presente ação monitória, em 17.11.2017 somavam

R$ 1.254.952,65. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Jaboticabal, aos 12 de dezembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal 
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL 

R. Marechal Floriano Peixoto, 1387 -  Fone PABX (0xx16) 3209-2333 
CEP 14870-810 - JABOTICABAL - Estado de São Paulo 

CGC 56.896.368/0001-34 

 
                             
                                          EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
                         
 
 
                                       ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
                                       A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE 
JABOTICABAL, por intermédio de seu provedor Dr. LUIZ EDUARDO 
ROMERO GERBASI, de acordo com os termos do artigo 17 dos 
Estatutos Sociais, e demais aplicáveis à espécie, CONVOCA todos os 
membros do quadro associativo e associados com direito a voto para 
comparecimento perante a Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal, 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387, Centro, na cidade de 
Jaboticabal, no próximo dia 18/02/2020, às 18h,  para realização da 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, sendo a seguinte pauta: 
    
                            1.- Apreciar o balanço patrimonial e financeiro 
do exercício de 2019. 
                             
 
    De acordo com o artigo 20 dos Estatutos Sociais, 
não havendo número mínimo, far-se-á nova convocação para uma hora 
mais tarde, e após, a assembléia terá início com o número de 
associados presentes. 
 
 
 
    Jaboticabal, 1º de fevereiro de 2020. 
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UNIODONTO ATHENAS PAULISTA 
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Convocação de Assembleia Geral Ordinária
1ª, 2ª e 3ª convocações.

 
O Presidente da Uniodonto Athenas Paulista – Cooperativa Odontológica, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 35, I, do Estatuto Social, convoca os cooperados para se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária, que se realizará na Avenida Clotilde Verri nº 412, Bairro Nova Jaboticabal, 
Jaboticabal, SP, às 17:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2020 em primeira convocação com 2/3 
(dois terços) dos cooperados com direito ao voto; caso este número não seja atingido, se reunirão, no 
mesmo dia e local, às 18:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um dos 
cooperados com direito ao voto ou às 19:00 horas, em terceira convocação, com a presença de, no 
mínimo, 10 (dez) cooperados com direito ao voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo:

a) relatório da gestão;

b) balanço levantado em 31 de dezembro do ano anterior;

c) parecer da auditoria independente;

d) demonstrativo das sobras ou perdas.

II - Dar destino às sobras ou repartir as perdas;

III - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

IV - Fixação do valor da remuneração dos administradores e conselheiros fi scais;

V - Proposta de trabalho para o exercício de 2020.

Para efeito de “quorum” de instalação, o número de associados existentes com direito a voto é de 
112 (Cento e Doze).

Jaboticabal, 31 de janeiro de 2020. 

Dr. José Alves de Souza Neto

Presidente
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Sarau “Batalha Ponto P” agita Parque 1º de Maio

Roda de 
conversa marca 

o dia nacional da 
visibilidade trans

A noite da última 
terça-feira de janeiro 
(28) marcou a realiza-
ção do sarau “Batalha 
Ponto P”, no Parque 1º 
de Maio. Durante cerca 
de três horas, jovens 
artistas da comunida-
de se reuniram para 
apresentações de palco 
livre, roda de conver-
sa, declamação de po-
emas, batalha de Mc’s, 
pintura e desenhos em 
cartazes, além de muita 
diversão e pipoca para 
todos.

O sarau foi realiza-
do pela comunidade, 
com a coordenação de 
Juliane Mello e o apoio 
da Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio do De-
partamento de Cultura. 
Mais de 200 pessoas es-
tiveram presentes du-
rante todo o sarau.

A participação dos 
artistas da comunida-

Dia 29 de janeiro é 
celebrado o Dia Nacio-
nal da Visibilidade de 
Travestis e Transexuais 
ou o Dia da Visibilidade 
Trans. Em Jaboticabal, a 
data será lembrada no 
dia 3 de fevereiro, com 
uma roda de conversa 
nos jardins do Museu 
Histórico de Jabotica-
bal, promovida pela 
ONG Primavera, com o 
apoio da Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
do Departamento de 
Cultura. 

Com início às 19h 
e término previsto às 

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.

de em eventos cultu-
rais é uma demanda 
que existe há muito 
tempo e desde 2017 o 
Departamento de Cul-
tura vem fazendo essa 
aproximação, apoian-
do ações com a comu-
nidade e da comunida-
de.

“O prefeito Hori, sem-
pre atento às iniciativas 

do Departamento de 
Cultura, entende que 
além de trazermos os 
jovens artistas para os 
equipamentos cultu-
rais, também é neces-
sário ir até onde eles 
estão. E com a ajuda de 
pessoas tão especiais 
como a Juliane Mello, 
estamos diminuin-
do essa distância que 

existia entre artistas e 
poder público”, afi rma 
José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura.

Agora será feita uma 
reunião com a organi-
zação do sarau para ver 
os pontos que podem 
ser melhorados e o que 
mais pode ser feito e a 
partir daí, marcar uma 
nova data

22h, o bate-papo é 
aberto ao público e terá 
entrada totalmente gra-
tuita.

No Brasil, em alusão 
à data, movimentos 
sociais e governos re-
alizam eventos para 
debater a visibilidade 
trans e o combate à 
violência contra esse 
segmento populacio-
nal que, dentro das 
identidades LGBT, é o 
que carrega maior es-
tigma e preconceito, 
resultando em maior 
violência e discrimina-
ção. 

Palestra com Yolanda Guerra 
acontece no dia 19

Ainda dá tempo de 
garantir vaga na pales-
tra com Yolanda Guerra, 
que acontece em Jaboti-
cabal no dia 19 de feve-
reiro, no anfi teatro da 
Unesp, das 8h às 12h. 
Os interessados devem 
preencher o formulário 
no link https://docs.
google .com/forms/
d / e / 1 F A I p Q L S d U _
O7KpFfwKN53KP-AnI-
jqi4TGGd8IlE8R53gRie-
1jvJ6rqw/viewform 

“Yolanda Guerra é um 
ícone da Assistência So-
cial no Brasil e abordará 

um tema bastante atual 
e pertinente ao nosso 
município. A entrada 
para os funcionários da 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimen-
to Social é gratuita, já 
para o público em geral 
basta doar um pacote 
de fraldas geriátricas”, 
informa a secretária de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Tatiana 
Pellegrini. 

As vagas são limita-
das. Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
8301.

Inscrições podem ser feitas diretamente no local

CRAS I oferece aulas gratuitas de Parkour

A Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimen-
to Social informa que es-
tão abertas as inscrições 
para as aulas de Parkour 
no CRAS 1. O projeto é 
voltado para os adoles-
centes. As aulas são gra-
tuitas e acontecem duas 
vezes por semana.

“Dentre as atividades 
oferecidas, destaco o 
excelente trabalho re-
alizado pelo professor 
Adriano Fain. A ativida-
de que vem mobilizan-
do jovens dos bairros 

próximos e movimen-
tando os treinos que 
acontecem no período 
noturno”, informa a se-
cretária de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial, Tatiana Pellegrini.

“O Parkour é um es-
porte intenso que ajuda 
no desenvolvimento das 
crianças e adolescentes. 
São dois treinos sema-
nais, nas terças e quin-
tas-feiras, das 18h30 
às 20h30. É importante 
ressaltar que o aluno 
interessado não precisa 

de nenhum equipamen-
to específi co para parti-
cipar das aulas”, ressal-
ta o professor Adriano 
Fain.

O CRAS I fi ca na Rua 
Vitório Brendolan, 201, 
Jardim Grajaú. Mais in-
formações pelo telefone 
(16) 3204-1303.

ESPORTE

CULTURA
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Locais devem ser constantemente limpas e desentupidas

Prefeitura inaugura Praça Orlando Labella, 
no Senhor Bom Jesus

Aconteceu na manhã do 
último sábado (25), a inau-
guração da Praça Orlando 
Labella. Além da área de 
convivência, com bancos e 
paisagismo, o novo espaço 
conta também com uma 
academia ao ar livre.

“A ideia surgiu após uma 
conversa que tive com mo-
radores do bairro. Os fun-
cionários da Secretaria de 
Obras foram os grandes 
responsáveis pelo proje-
to e só posso agradecê-los 
pelo empenho. Também 
não posso deixar de des-
tacar a justa homenagem 
ao grande Orlando Labella, 
que tanto contribuiu com o 

desenvolvimento de nossa 
cidade”, diz o prefeito José 
Carlos Hori.

O secretário de Obras e 
Serviços Públicos, Josué 
dos Santos, também des-
taca o cuidado com todo 
projeto da nova praça. “A 
criação de um espaço de 
convivência era uma soli-
citação dos moradores do 
bairro. Tivemos todo cui-
dado com a organização 
do projeto para que fosse 
utilizado da melhor for-
ma. Hoje, as famílias con-
tam com uma praça agra-
dável e uma academia ao 
ar livre para realizar exer-
cícios”.

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

Aedes: prefeitura intensii ca limpeza 
de calhas em prédios públicos

O Controle de Veto-
res e Zoonoses e a Se-
cretaria de Obras de 
Jaboticabal aprovei-
taram a segunda-feira 
(27) para intensifi car o 
trabalho de limpeza no 
interior e nos telhados 
dos prédios públicos. 
A manhã foi reserva-
da para o Ginásio Mu-
nicipal de Esportes. 
Escolas também estão 
recebendo cuidados 

especiais.
“Temos que nos aten-

tar aos pontos altos 
dos prédios. Muitas 
pessoas não se preo-
cupam com a situação 
das calhas que acumu-
lam água e criam o am-
biente propício para a 
proliferação do Aedes. 
Peço atenção mais uma 
vez para que todos fa-
çam sua parte”, diz o 
secretário de Saúde, 

João Roberto da Silva.
Lembrando que os 

cuidados incluem tam-
bém bebedouro de 
animais, ralos, vasos, 
bandeja do ar-condi-
cionado, atrás da ge-
ladeira, laje e princi-
palmente nos objetos 
descartados no fundo 
do quintal.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-8320.

Veículo já foi entregue ao Departamento de Transporte de Pacientes

Jaboticabal recebe nova ambulância

O prefeito José Car-
los Hori entregou na 
tarda da última segun-
da-feira (27) mais uma 
ambulância ao Depar-
tamento de Transporte 
de Pacientes. O novo 
veículo foi destinada 
ao município através 
do Governo Federal.

“Em 2016, a Prefei-
tura contava com uma 
frota sucateada e, aos 
poucos, conseguimos 
renovar os veículos, 
graças ao empenho de 
vereadores, deputados 
e o esforço da admi-
nistração. Colocamos 
a casa em ordem e co-
meçamos a investir. 
Essa ambulância do 
Governo Federal será 

muito importante para 
o transporte de nossos 
pacientes e conta toda 
segurança e conforto 
que merecem”, afi rma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Renovação de fro-
ta – A nova frota conta 
com novos entre cami-
nhões, tratores, veícu-
los de passeio, vans, 
micro-ônibus e am-
bulâncias, destinadas 
principalmente para o 
transporte de pacien-
tes e alunos. A Prefeitu-
ra também conta com 
novos veículos pesa-
dos que são utilizados 
diariamente em manu-
tenções, reparos e ser-
viços realizados. 
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Inauguração 
acontece às 10h

Ciaf VIII será inaugurado 
neste sábado (01)

A Prefeitura de Jabo-
ticabal inaugura a Uni-
dade Básica de Saúde 
“Margarida Brigate dos 
Santos” - CIAF 08, neste 
sábado (01). O prédio 
está localizado na Rua 
Advino Aparecido Gon-
çalves de Lima, 61, no 
Parque das Araras.

A nova unidade con-
ta com três consultó-
rios médicos, consultó-
rio odontológico, salas 
de curativo, vacinação, 
inalação, esterilização e 

observação. Além de co-
zinha, banheiros adap-
tados, recepção e área 
administrativa – almo-
xarifado e sala de reuni-
ões. 

“O Ciaf VIII foi um 
grande desafio. Herda-
mos problemas com o 
projeto, porém conse-
guimos concluir a obra 
e toda população está 
convidada a participar 
da inauguração da nova 
unidade”, diz o prefeito 
José Carlos Hori.

3º Boi no Rolete, em prol do 
Hospital e Maternidade Santa 

Isabel, acontece no dia 26 de abril

Pelo terceiro ano con-
secutivo, o Hospital e 
Maternidade Santa Isa-
bel promove o Boi no 
Rolete, evento que re-
úne música sertaneja 
ao vivo, muita comida 
e bebida. O 3º Boi no 
Rolete acontece na Es-
tação de Eventos Cora 
Coralina, no domingo, 
26 de abril, a partir das 
11 horas.

Ingressos serão co-
mercializados a R$ 50 
(a partir de 12 anos) e 
R$ 30 (crianças dos seis 
aos 11 anos). Crianças 
de zero a cinco anos 
têm entrada gratuita. O 
ingresso dá direito ao 
boi no rolete e acom-
panhamentos (arroz, 
feijão gordo, mandioca 
cozida, vinagrete e sala-
da verde). Como foi fei-

to no ano passado, não 
haverá entrega de mar-
mitas.

“O Boi no Rolete já é 
tradicional no calendá-
rio de eventos de Jabo-
ticabal, e, a cada ano, a 
população dá mostras 
de sua solidariedade, 
participando e contri-
buindo com o nosso 
hospital. Contamos, 
neste ano, com o apoio 
de todos para fazer um 
grande evento”, afirmou 
o coordenador do HMSI, 
Dr. Jeyner Valério Jú-
nior.

Todo o valor arreca-
dado com o 3º Boi no 
Rolete será revertido em 
prol do Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel. 
Mais informações, entre 
em contato pelo telefo-
ne (16) 3209-2333.

Obra do aeroporto passará por nova 
licitação e será retomada

O Vice-Prefeito 
Vitório De Simoni, 
que conseguiu um 
recurso de 2,5 mi-
lhões para a obra 
do aeroporto, es-
clareceu que a em-
presa vencedora da 
primeira licitação, 
pediu rescisão do 
contrato da obra e a 
prefeitura viu a ne-
cessidade de fazer 

uma nova licitação 
no mês de feverei-
ro, para que, em 
março a obra seja 
retomada.

Lembrou que esse 
foi o maior recur-
so conquistado em 
toda nossa região.

Salientou o quan-
to a obra beneficia-
rá a cidade e toda 
a população, pois 

abrirá caminhos 
para novas empre-
sas, gerando em-
pregos diretos e in-
diretos.

“Estamos fazen-
do uma obra, já 
pensando no futu-
ro, que garantirá 
muitos postos de 
trabalhos na nossa 
cidade”, concluiu 
Vitorio De Simoni.
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Dengue: equipe de endemias leva 
informação na Praça 9 de Julho

EMURJA trabalha no roçamento de ruas, 
avenidas e manutenção de prédios públicos

SAAEJ realiza limpeza do poço do 
Terminal Rodoviário

A Prefeitura de Jaboti-
cabal continua sua árdua 
batalha contra as arbo-
viroses em Jaboticabal. 
Mesmo com as ações pre-
ventivas, o foco continua 
sendo levar informação 
ao maior número de pes-
soas.

No último sábado (25), 

A Empresa Municipal 
de Urbanização de Ja-
boticabal (EMURJA) pro-
moveu o roçamento da 
Carlos Berchieri, Pro-
fessora Maria das Dores 
Ferreira, Rosa Selestino 
e Manoel Martins Fon-
tes.

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ja-
boticabal informa que 
realizou na terça-feira 
(28) e (29), a limpeza 
dos canos e bomba do 
poço do Terminal Ro-
doviário. Além de me-
lhorar a qualidade da 
água, a iniciativa pode 
aumentar considera-
velmente a vazão de 
água.

“A semana foi de mui-
to trabalho e outros 

durante evento realizado 
pela CDL, as equipes esti-
veram na Praça 9 de Julho 
passando informações 
importantes aos muníci-
pes. “Aproveitamos para 
ressaltar a importância 
de cada um fazer a sua 
parte. Precisamos man-
ter nossas residências e 

quintais limpos e orga-
nizados, retirando qual-
quer objeto que possa 
acumular água. A dengue 
preocupa toda região e 
Jaboticabal sofrerá con-
sequências caso todos 
não estejam focados em 
ações preventivas”, afi r-
ma o secretário de Saúde, 

Prefeitura divulga pontos benei ciados pela 
operação Tapa Buraco – 29 de Janeiro de 2020

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
está recuperando a pa-
vimentação asfáltica 
das ruas Joaquim Gar-
cia, Alfeu Rampazo, Ma-
rio Guarita Cartaxo, 13 
de Maio, José da Costa, 
José Batista Ferreira e 
São Sebastião.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 226, DE 28 DE JANEIRO DE 2020 - CONCEDE, a pedido da servidora 

CARINA MOREIRA, lotada no Departamento Técnico legislativo, Licença Prêmio em 

gozo, de 28/01/2020 a 31/01/2020, referente ao 3º período aquisitivo (01/07/2012 a 

30/06/2017).

EXTRATO DE ERRATA

Onde se lê: “Convite nº 07/2017”

Leia-se: “Convite nº 07/2014”

Matéria veiculada na edição do Jornal A Gazeta nº 1.969 de 04/01/2020, página 

03.

Professor João Roberto 
da Silva.

Fazendo a sua parte – 
Além do trabalho casa a 
casa, as ações preventi-
vas realizadas pela Secre-
taria de Saúde também 
envolvem a limpeza e ma-
nutenção dos prédios pú-
blicos. Nos últimos dias, 
equipes trabalharam na 
limpeza do Ginásio Muni-
cipal de Esportes, escolas 
e prédios da Secretaria de 
Saúde. 

“Nosso foco é voltado 
principalmente para os 
pontos altos. Todas as ca-
lhas devem ser vistoria-
das. Precisamos eliminar 
toda água acumulada que 
possa servir de criadouro 
para o Aedes”, fi naliza o 
Professor João Roberto.

pontos da cidade já ti-
veram seus poços revi-
sados e limpos. Essa é 
uma etapa trabalhosa 
e, nos próximos dois 
dias, nossas equipes 
concentrarão esforços 
no Terminal Rodoviá-
rio”, afi rma o presiden-
te do SAAEJ, José Carlos 
Abreu.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do SAAEJ é (16) 
3209-9900.

As equipes também 
realizaram o roçamento 
e limpeza da Praça da 
Bíblia, Clube da Tercei-
ra Idade e EMEB Coro-
nel Vaz. Creches e Uni-
dades Básicas de Saúde 
também foram benefi -
ciadas pelas ações. 

NÃO CONTE

Nunca conte os seus 
sonhos, nem os seus 
projetos para ninguém. 
Quando você fala, as coi-
sas não dão certo, e tudo 
fi ca complicado; a me-
lhor coisa a fazer, é guar-
dar no seu coração, tudo 
aquilo que o SENHOR 
colocar para você fazer. 
Muitos perderam grandes 
negócios por confi arem 
em alguém, pensando 
que aquela pessoa iria 
ajudar. Infelizmente não 
ajudou, só atrapalhou. 
Nem todos querem o seu 
sucesso, mas torcem para 
dar errado.  Há pessoas 
que tem prazer em ver o 
fracasso dos outros. Elas 
não suportam em saber 
que você será bem su-
cedido na vida. Por isso, 
nunca fale das coisas que 
Deus falou que vai fazer 
na sua vida. José do Egi-
to, quando Deus lhe falou 
em sonhos tudo o que iria 
fazer na vida dele, ele não 
pensou duas vezes e foi 
contar para seus irmãos, 
pensando que eles fi ca-

Pr. Anastácio Martins

riam felizes com ele, mas 
seus irmãos fi caram com 
muita inveja, e o odiaram 
a cada dia. Até fi zeram 
um plano para matá-lo, e 
assim o inimigo entrou no 
coração dos seus irmãos. 
Eles estavam com tanto 
ódio e raiva, que jogaram 
José numa cova e depois 
o tiraram e o venderam 
como escravo. José foi 
parar no Egito, onde ex-
perimentou todo tipo de 
sofrimento e humilhação, 
mas ele não deixou de 
confi ar no SENHOR, e per-
maneceu fi rme, fi el, e no 
fi nal Deus o exaltou. Com 
você não será diferente, 
aconteça o que aconte-
cer, fi que fi rme e confi an-
do que no tempo certo, 
Deus vai te exaltar no 
meio dos grandes, ainda 
que pareça que nada está 
acontecendo, não conte 
para ninguém o que Deus 
colocou no seu coração e 
o que vai acontecer com 
você no futuro. (Gênesis 
37:1). Esta é a minha ora-
ção. Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Bairro: Cen-
tro. Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo às 
19h30. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE 
FÉ: (016) 991150602.    

Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social 
preparam Fórum em parceria com a Unesp

Dados e experiências 
vividas no dia a dia mo-
tivaram a realização de 
um Fórum que apresen-
tará aos seus participan-
tes a experiência de Ja-
boticabal e os principais 
avanços registrados nos 
últimos anos. O objetivo 
é estimular o debate em 
torno dos avanços da 
Vigilância em Saúde nas 
contribuições da gestão 
de Políticas Públicas, 
na adoção de políticas 
públicas que realmente 
proporcione condições 
de mudança para quem 
realmente precisa.

Este é o papel funda-
mental do encontro que 
será realizado em mar-
ço e que deverá contar 

com palestras e debates 
em torno do assunto. 
“Não posso deixar de 
destacar a importân-
cia da Unesp que muito 
contribuiu no levanta-
mento desse dados tão 
importantes. Todo esse 
trabalho foi fundamen-
tal para que as equipes 
possam contribuir, en-
tendendo a realidade de 
cada território na cria-
ção dessas políticas pú-
blicas”, diz a secretária 
de Assistência e Desen-
volvimento Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Trabalho diferencia-
do – Hoje, Jaboticabal 
conta com equipamen-
tos bastante atuantes 
no trabalho com a po-

pulação assistida. São 
três CRAS, um CREAS e 
diversas iniciativas que 
contribuem para o de-
senvolvimento social de 
muitas famílias. “Acre-
dito que nosso papel é 
bem-feito quando a pes-

soa chega e diz que não 
precisa mais daquela 
ajuda. Nosso trabalho é 
voltado para a recupe-
ração do ser humano, 
garantindo principal-
mente a justiça social”, 
declara Tatiana.

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétri-
cas e Telefônicas LTDA. está abrindo 
processo seletivo para portadores de Ne-

cessidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.
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Interessados devem procurar o Ginásio de Esportes a partir de segunda-feira (03)

Prefeitura abre inscrições para as escolinhas de 
massiicação esportiva

A Prefeitura informa 
aos pais e responsáveis 
que o período de inscri-
ções para as escolinhas 
de massificação espor-
tiva começa na segun-
da-feira. Os interessa-
dos devem procurar a 
secretaria do Ginásio de 
Esportes “Alberto Botti-
no”, das 7h30 às 11h e 
das 13h30 às 17h. 

Podem participar 
crianças a partir de seis 
anos. Os pais ou res-
ponsáveis devem levar 
os documentos pesso-
ais, inclusive dos filhos, 
como CPF, RG, R.E, com-
provante de residência 
e duas fotos 3 x 4.

São oferecidas esco-
linhas de Futebol, Bas-
quetebol, Futsal, Jiu 

Jitsu, Karatê, Kung Fu, 
Muay Thai, Taekwondo, 
Voleibol e Atletismo. 
“Todos aqueles que pre-
tendem integrar nossas 
escolinhas devem pro-
curar a secretaria do 
ginásio o mais rápido 
possível com os docu-
mentos necessários”, 
informa o presidente da 
FAE, Fábio Bortolossi.

Secretaria de Agricultura dá manutenção em 
estrada da Fazenda Floresta

Câmara de Jaboticabal abre inscrições para o curso 
gratuito de LIBRAS no dia 06/02

A Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente traba-
lha na recuperação da 
estrada que liga a Fazen-
da Floresta até a balsa. 
As equipes realizaram 
toda terraplanagem, 
abaulamento e constru-

A Escola do Legislati-
vo, da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, abre 
no dia 06 de fevereiro 
de 2020 as inscrições 
para o curso gratuito de 
LIBRAS voltado ao pú-
blico ouvinte. O formu-
lário de inscrição ficará 
disponível no site da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br) para pre-
enchimento e envio das 
8h às 17 horas. A lista 
com todos os pedidos 
de inscrição será divul-
gada na segunda-feira 
(10/02), às 10 horas, na 
página da Escola do Le-
gislativo.

As oportunidades são 
para dois níveis de es-
tudos: o de “INTRODU-
ÇÃO à Língua Brasileira 
de Sinais”, para pesso-
as a partir dos 17 anos 
que nunca tiveram con-
tato com a LIBRAS, e ní-
vel “BÁSICO de LIBRAS”, 
para aqueles que já 
concluíram o curso de 
Introdução oferecido 
pela EL. Ao todo, serão 
40 vagas para o nível 
1, de Introdução, e 40 
para o nível 2, Básico.

“Já formamos mais 

íram diversas lombadas 
para garantir segurança 
aos usuários da estrada.

“A estrada da Fazenda 
Floresta é muito movi-
mentada, principalmen-
te por dar acesso à balsa. 
Com as fortes chuvas, 
as estradas precisam de 

Câmara de Jaboticabal vota três projetos na 
reabertura dos trabalhos de Plenário

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal retomam os 
trabalhos legislativos 

de Plenário na próxima 
segunda-feira (03/02), 
quando devem votar 
em 1º turno dois substi-

tutivos e um projeto de 
lei, entre eles, o Substi-
tutivo ao Projeto de Lei 
nº 242/2019, de autoria 

do vereador Luís Carlos 
Fernandes, que estabe-
lece ações de reaprovei-
tamento de alimentos 
não consumidos.

De acordo com o 
texto, alimentos que 
tenham perdido sua 
condição de comercia-
lização, mas que ainda 
estejam seguras para o 
consumo humano, po-
derão ser doados por 
supermercados, merca-
dos, feiras livres e saco-
lões para serem distri-
buídos às pessoas e/ou 
famílias em estado de 
vulnerabilidade alimen-
tar e nutricionais assis-
tidas por entidades as-
sistenciais da cidade. A 
coleta e a distribuição 
dos alimentos doados 
pelos estabelecimen-
tos comerciais serão de 
responsabilidade de en-
tidades sem fins lucrati-

vos, cuja finalidade seja 
de assistência social, 
e que sejam inscritas 
para este fim nos órgãos 
municipais competen-
tes, como na Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social. A empresa doa-
dora também deverá se 
habilitar. Caso o proje-
to seja aprovado, o Po-
der Executivo terá 120 
dias para regulamentar 
a lei, contados a partir 
da data de sua publica-
ção.

Na sequência, será 
votado o Substituti-
vo ao Projeto de Lei nº 
261/2019, igualmen-
te de autoria de Luís 
Carlos Fernandes, que 
assegura aos surdos e 
deficientes auditivos o 
direito de serem aten-
didos nas repartições 
públicas municipais 

por servidor capacitado 
para se comunicar em 
Língua Brasileira de Si-
nais (LIBRAS); e o Proje-
to de Lei nº 283/2019, 
que autoriza o Poder 
Executivo a alienar imó-
vel dado em Concessão 
de Direito Real de Uso, 
no Parque 1º 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.

A sessão ordinária co-
meça às 20 horas, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câma-
ra (www.jaboticabal.
sp.leg.br)

manutenção e nossas 
equipes aproveitam os 
momentos de sol para 
realizar as benfeitorias”, 
afirma o secretário de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente, 
Aldo Bellodi Júnior.

Ações de limpeza – 

de 120 pessoas desde 
que o curso foi criado, 
em 2018. Fico extrema-
mente feliz em saber 
que mais pessoas po-
dem começar a compre-
ender melhor esse uni-
verso do surdo. Além 
disso, é uma maneira 
de se ampliar o conhe-
cimento e possibilitar 
a inclusão na prática. 
Este é um estudo inicial 
da Língua, e de extre-
ma qualidade oferecido 
pela Escola do Legisla-
tivo”, pontuou o presi-
dente da Escola do Le-
gislativo, e idealizador 
do curso na Câmara, Dr. 
Edu Fenerich (CIDADA-
NIA).

As aulas serão mi-
nistradas na sede da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, na Rua Ba-
rão do Rio Branco, 765, 
todas as terças-feiras, 
para ambos os níveis. 
Das 18h às 20 horas, 
serão as aulas de “Intro-
dução à LIBRAS”, e das 
20h15 às 22h15, o nível 
“Básico”.

A previsão é de que 
a conclusão do curso 
aconteça no mês de 

julho. O cronograma 
das aulas e o conteúdo 
programático estão dis-
poníveis na página da 
Escola do Legislativo, 
no site institucional do 
Legislativo jaboticaba-
lense (www.jaboticabal.
sp.leg.br).

COMO SE INSCREVER? 
Os interessados devem 
se inscrever exclusiva-
mente via formulário 
que será disponibiliza-
do a partir das 8 horas, 
no dia 06 de fevereiro, 
na página da Escola do 
Legislativo, no site da 
Câmara www.jabotica-
bal.sp.leg.br, e que fica-
rá no ar até às 17 horas 
do mesmo dia. O con-
corrente à vaga deve 
clicar no banner “Escola 
do Legislativo”, posicio-
nado na página princi-
pal do site da Câmara; 
na sequência, clicar em 
“Faça sua inscrição no 
curso de LIBRAS”, pre-
encher o formulário e 
enviá-lo. As vagas serão 
preenchidas por ordem 
cronológica de recebi-
mento da inscrição de-
vidamente efetuada. As 
aulas para as turmas 

do primeiro semestre 
estão previstas para co-
meçar no dia 18 de fe-
vereiro.

TURMAS PARA O 2º 
SEMESTRE – Fenerich 
também adiantou que o 
curso segue no segundo 
semestre deste ano. “Já 
estamos organizando 
também o cronograma 
para o próximo semes-
tre, quando as aulas 
serão de sexta-feira. 

Dessa forma, quem não 
puder estudar de terça-
-feira neste semestre, 
poderá se programar 
para tentar uma vaga 
e cursar de sexta-feira 
no próximo”, adiantou 
o presidente da EL. As 
inscrições para o próxi-
mo semestre ainda não 
tem data definida.

SERVIÇO
1º SEMESTRE

CURSO DE LIBRAS (Ní-
vel 1 – Introdução à LI-
BRAS ou Nível 2 – Bási-
co de LIBRAS)

INSCRIÇÕES: Dia 
06/02/2020, das 8h 
às 17 horas, pelo site 
da Câmara Munici-
pal (www.jaboticabal.
sp.leg.br).

INÍCIO DAS AULAS: 
18/02/2020

LOCAL: Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal

Todas as modalida-
des terão espaço para 
o esporte feminino ou 
masculino - as turmas 
serão montadas de 
acordo com a deman-
da. Além das crianças, 
as aulas de kung-fu, Jiu 
Jitsu, Taekwondo e ka-
ratê atenderão também 
os adultos a partir de 
18 anos.

Além da recuperação 
das estradas rurais, a Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente colabora com 
as ações de limpeza em 
diferentes pontos da ci-
dade. No cronograma, 
consta a limpeza de área 

próxima ao Residencial 
Jaboticabal, Parque 1º 
de Maio e na estrada que 
liga a Avenida 15 de No-
vembro ao Lafranchi.

“Felizmente a questão 
do abandono de lixo nas 
vias públicas melhorou 
consideravelmente, mas, 

mesmo assim, ainda te-
mos alguns pontos da 
cidade que sofrem com o 
problema. Mais uma vez, 
peço o apoio da popula-
ção. Vamos manter a nos-
sa cidade limpa, organi-
zada e livre da dengue”, 
concluí Bellodi.
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Serão aceitas crianças a partir de 04 meses completos; prazo segue até 30/11

Fila zero: inscrição para vagas em creche 
começa na segunda-feira (03)

Jaboticabal está en-
tre as poucas cidades 
do Brasil que oferecem 
vagas em creches para 
todas as crianças. Após 
anos de investimento 
em construção de cre-
ches e contratação de 
professores, a prefei-
tura já zerou a fi la de 
espera três vezes – em 
2017, 2018 e 2019. Pais 
e interessados nas va-
gas para 2020 devem 
comparecer na Secre-
taria de Educação, na 
Avenida Carlos Ber-

chieri (ao lado da Ter-
ceira Idade), das 08h 
às 11h30 ou das 14h às 
16h30.

Agora, cerca de 30 
bebês estão na fi la e 
só não foram matricu-
lados por não possuir 
a idade mínima. “Já te-
mos as vagas para eles 
e serão chamados até 
dia 14 de fevereiro, 
quando completarem 
a idade. Os pais mui-
tas vezes colocam as 
crianças na fi la quando 
nascem, com medo de 

demorar demais, mas 
isso não é mais neces-
sário. Hoje, nossa es-
pera dura, no máximo, 
dois ou três meses e só 
gera uma pequena fi la 
no segundo semestre, 
já que bebês nascem o 
ano todo”, explica o se-
cretário da educação, 
Leonardo Yamazaki.

Para efetivar a inscri-
ção basta apresentar a 
certidão de nascimen-
to. Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2469.

Município passará a contar com operações do BAEP - 
Batalhão de Ações Especiais de Polícia

Prefeitura e Polícia fazem balanço da Atividade Delegada

A Prefeitura continua 
parceira do governo 
do Estado de São Pau-
lo na segurança de Ja-
boticabal. Autoridades 
se reuniram na quinta-
-feira (30) para discutir 
os avanços e desafi os 
na implantação da Ati-
vidade Delegada, ini-
ciada em novembro. Os 
policiais em folga tra-
balham fardados, com 
suas viaturas, mas com 
carga horária paga pela 
prefeitura. A medida 
amplia a quantidade de 
policiais nas ruas da ci-
dade.

“A reunião foi impor-
tante para traçar novas 
metas e discutir os de-

safi os que encontramos 
nestes primeiros dias de 
implantação do projeto. 
Já tivemos uma opera-
ção do BAEP, que deve-
rão se tornar rotineiras 
em Jaboticabal. As ações 
da atividade delegada 
serão mais incisivas e 
enérgicas com o apoio 
do BAEP, ampliando a 
segurança nas ruas”, in-
forma o secretário de 
Governo, Welington de 
Caiado Castro.

Também participaram 
da reunião o Major Tel-
les, do Batalhão Regional 
de Sertãozinho; o capi-
tão Correa Alves e repre-
sentares da Prefeitura de 
Jaboticabal.


