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Expectativa é que obras sejam 
concluídas até o mês que vem

Ciaf II entra em fase inal de reforma
As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Pú-

blicos trabalham nos últimos detalhes da reforma 
do prédio do Ciaf II. Foram realizadas melhorias es-
truturais, construção de muro, troca da parte elétri-
ca e pintura completa.

Ainda existem vagas remanescentes 
em diversas categorias

Inscrições para as escolinhas 
de massiicação 

esportiva prosseguem

Pais e responsáveis ainda podem procurar a se-
cretaria do Ginásio de Esportes para garantir uma 
das vagas remanescentes nas escolinhas de mas-
siicação esportiva, oferecidas pela Prefeitura de 
Jaboticabal.

Todas as unidades básicas de saúde de Jaboticabal e 
distritos atenderão em horário especial

Dia “D” de vacinação contra o Sarampo 
acontece neste sábado (15)

Desde a segunda-feira (10), todas as unidades estão imunizando as crianças a partir dos cinco anos 
e os jovens de até 19 anos contra o Sarampo. Para garantir que todos possam participar da campanha, 
as unidades básicas de saúde do município (Ciafs e PSFs) atenderão a população neste dia 15 de feve-
reiro das 8h às 17h, inclusive nos distritos. 

Jaboticabal abre inscrições para o Festival 
Concha in Concert em 17 de março

Os artistas já podem ir se preparando para a 3ª edição do Festival Concha in Concert, que neste ano 
acontece de 07 a 09 de maio, na Concha Acústica de Jaboticabal. As inscrições de músicas autorais 
icarão abertas de 17 de março a 17 de abril. 

Jaboticabal conquista mais recursos para recuperar 
trechos do asfalto da Avenida Carlos Berchieri

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que em 
breve serão repassados 
R$ 600 mil ao municí-
pio para investimentos 
em infraestrutura. As 
emendas destinadas 
pelo Deputado Federal 
Arnaldo Jardim custea-
rá a recuperação de tre-
chos da Avenida Carlos 
Berchieri.

Expectativa é licitar a obra 
durante o mês que vem

Recurso para ligação entre 
Residencial Jaboticabal 
e Rua Comendador João 

Maricato é liberado

A Prefeitura de Jaboticabal trabalha no projeto 
que prevê a abertura de uma nova rua entre os 
bairros Residencial Jaboticabal e Jardim Alvora-
da. Serão investidos R$ 300 mil. O projeto prevê 
a terraplanagem, drenagem e pavimentação da 
nova via de acesso.
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EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO 

 
 

 

                        O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito 

na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro, FAZ SABER,  a todos os Servidores  Públicos 

Municipais de Jaboticabal, que fará realizar no dia 19 de Fevereiro de 2.020, no Centro de 

Recreação Edson Martini ( Salão da 3ª Idade ), sito na Avenida Marginal Carlos Berchieri, 

nº 141  - Santa Rita, às 17:00 horas em primeira convocação e às 18:00 horas em segunda 
convocação, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , para tratar a seguinte: 

 

 

PAUTA  DO  DIA 
 

A - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  DA PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES    DAS CLÁUSULAS SOCIAIS E ECONÔMICAS  PARA O 
DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2.020/2.021. 
 
B -  DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. 
 

                    Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital de 

Convocação, que  vai publicado na imprensa e afixado em todos os locais de trabalho dos 

Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal e demais locais de costumes. 

                    Registre-se e Publique. 

                 

Jaboticabal, 10 de  Fevereiro de 2.020. 

 

MARIA ELVIRA ARMENTANO 
Presidente S.F.P.M.J 

 
 

Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160 

 

SEM MEDO

O medo é uma porta 
aberta para o inimigo 
entrar e roubar a sua 
fé, a sua esperança e 
assim por diante. Você 
não deve ter medo, por-
que Deus não te deu um 
espírito de medo, mas 
de fortaleza, de amor 
e de equilíbrio, para 
que você possa vencer 
qualquer dii culdade ou 
tempestade. Coni a no 
SENHOR com todo o seu 
coração e você sempre 
vencerá. O inimigo nun-
ca conseguirá te derru-
bar, porque você está 
bem protegido pelas 
Mãos do SENHOR, teu 
Deus. Quando o espírito 
do medo te ameaçar ou 
quiser te assustar, use o 
nome de Jesus para re-
preendê-lo. Ele não su-
porta ouvir este NOME 
que tem poder. Você 
pode vencer o medo e 
não continuar com ele. 
Muitos estão vivendo 
uma vida miserável e 
sem sucesso, porque 

Pr. Anastácio Martins

têm se curvado diante 
do espírito do medo, 
sem saber que Jesus já 
venceu na cruz o espí-
rito do medo. Levante 
a sua cabeça e para de 
i car falando que você 
tem medo disso ou da-
quilo. Assuma a sua po-
sição de vencedor e fe-
che essa porta que você 
abriu para o inimigo 
entrar na sua vida. Con-
fesse o que a Palavra de 
Deus diz ao seu respei-
to. Agora é hora de você 
tomar posse da sua ben-
ção e não i car tremendo 
de medo diante desse 
mal que veio do inferno, 
para tentar lhe tirar da 
presença de Deus. Você 
pode enfrentar esse 
medo ou qualquer outra 
ameaça do inimigo que 
vier contra você.Deus já 
te capacitou e lhe deu 
poder e autoridade para 

colocar o inimigo no lu-
gar dele, que é debaixo 
dos seus pés. Não tenha 
medo, ele não poderá te 
fazer mal algum, nem 
tocar num i o do seu ca-
belo, porque você esta 
guardado e protegido. 
Mil caíram ao seu lado 
e dez mil à sua direita, 
mas você nunca será 
atingido. Viva sem medo 
(I Timóteo 1:7). 

Esta é a minha ora-
ção. Catedral do Povo 
de Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. Bairro: 
Centro. Cultos: Quarta-
-Feira, Sexta-Feira e Do-
mingo às 19h30. Ouça 
o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE 
FÉ: (016) 991150602.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DAS
ELEIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES DENTISTAS

REGIONAL JABOTICAL 

A Diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional  Jaboticabal -, no uso de suas 

atribuições e de acordo com os artigos 39,40  do Estatuto Social em vigor determina e torna pública a 

data de 20 de maio de 2020, para as Eleições dos cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Pre-

sidente, Secretário Geral e Tesoureiro Geral da APCD – Central e Regionais; Diretor e Vice-Diretor dos 

Departamentos Científi cos e Grupos de Estudos; Representantes das regionais para que em segunda vo-
tação os mesmos elegerão os membros titulares do Conselho Deliberativo da APCD (CODEL-APCD), 

referente à gestão 2020/2023. Membros do Conselho Fiscal (COFI-APCD) e Eleitoral (COEL-APCD), 

referente à gestão 2020/2026. Conselheiros dos Conselhos Deliberativo; Fiscal e Eleitoral das Regio-

nais, quando previsto . As inscrições deverão ser feitas através de requerimentos próprios, em duas 

vias, enviados e protocolados na secretaria dos Conselhos da APCD-Central, sito à Rua Voluntários da 

Pátria, nº 547 – 1º andar, para a Central e na APCD Regional Jaboticabal  Endereço, Avenida Clotilde 

Verri  nº 412  - Bairro Nova Jaboticabal , com o encaminhamento da 1ª via dentro do prazo legal.

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científi co, Grupo de Estudo, serão por chapas Com-
pletas e para os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Eleitoral individualmente. O Prazo de inscrição encer-

ra-se no dia 20 de março de 2020 às 20:00h na secretaria dos Conselhos da APCD-Central e na APCD 

Regional Jaboticabal   16:45h. 

Os candidatos ao cargo do Conselho Deliberativo APCD Central, eleitos no primeiro pleito como 

representantes das respectivas Regionais em 20/05/2020, reunir-se-ão até a primeira quinzena do mês 

de Junho nas suas respectivas Macrorregiões para elegerem por aclamação dos representantes pre-

sentes, os Conselheiros titulares e suplentes (CODEL-APCD), na proporção prevista no artigo 65 do 

Regulamento Eleitoral combinado com o artigo 41 do Estatuto Social da APCD Central, todo processo 

eleitoral será organizado pelos coordenadores da Macrorregião e conduzido pelo Delegado Eleitoral 

indicado pelo COEL Central, que deverá obedecer aos critérios eleitorais defi nidos no Regulamento 
Eleitoral da APCD Central.

Jaboticabal , 14 de fevereiro de 2020.

     Dr. MARCELO RIBEIRO DA SILVA   Dr. ALEXANDRE SALLUM

Presidente da Regional APCD   Secretário Geral da Regional APCD 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

PORTARIA N° 232/2020

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

RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal 
nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2020 (segunda e terça), em virtude do Carnaval, e, 
alterar o horário das atividades dia 26 de fevereiro (quarta-feira), cujo horário de aten-
dimento será das 13hs às 17hs.

Jaboticabal, 13 de fevereiro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE
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Câmara de Jaboticabal vota 12 projetos na próxima segunda-feira (17/02)
A Câmara Municipal 

de Jaboticabal vota, 
em sessão ordinária na 
próxima segunda-feira 
(17/02), 12 proposi-
ções, sendo um projeto 
de lei complementar, 
três decretos legisla-
tivos, um substitutivo 
e sete projetos de lei, 
além de um parecer da 
Comissão de Justiça e 
Redação (CJR). Entre as 
proposituras da Ordem 
do Dia, está o Projeto 
de Lei nº 286/2019, que 
garante à gestante aten-
dida pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) o direito 
de optar pela cesariana 
eletiva, de autoria do 
vereador Pretto Miran-
da Cabeleireiro. 

Segundo o texto, a ce-
sariana eletiva será re-
alizada a partir da 39ª 
semana de gestão, após 
a parturiente ter sido 
conscientizada e infor-
mada acerca dos bene-
fícios do parto normal 
e riscos de sucessivas 
cesarianas. Caso a op-
ção da parturiente pela 
cesariana não seja ob-
servada, o médico será 
obrigado a registrar as 
razões da não obser-
vância em prontuário. 
Além disso, o médico 
que divergir da opção 
feita pela parturiente, 
deverá encaminhá-la a 
outro proissional.

Igualmente será vota-
do em 1º turno o Subs-
titutivo ao Projeto de 
Lei nº 260/2019, de au-
toria do vereador Luís 
Carlos Fernandes, que 
cria o CENSO INCLUSÃO 
para identiicar o per-
il socioeconômico da 
pessoa com deiciência 
e mobilidade reduzida 
em Jaboticabal. De acor-
do com o texto, o Censo 
deverá ser realizado a 
cada dez anos, no Muni-
cípio, para obter infor-
mações e dados sobre 
a natureza da deiciên-
cia, tipo de deiciência, 
nível de escolaridade, 
inclusão no mercado de 
trabalho, acesso à saú-
de, educação, esporte, 
moradia, transporte 
e renda. Além do per-
il socioeconômico, o 
censo também deverá 
identiicar a necessida-
de de medicamentos 
especiais para trata-

mento de doenças raras 
não atendidas pela rede 
pública, cujas compras 
dependam de medidas 
judiciais.

O Projeto de Lei nº 
294/2020, que autori-
za o Poder Executivo a 
contratar uma opera-
ção de crédito de R$ 5 
milhões com o Banco 
do Brasil, através de 
uma linha de crédito 
oferecida pela institui-
ção bancária a setores 
públicos, denominada 
“Programa Eiciência 
Municipal”, é outro pro-
jeto que será discutido 
e votado em 1º turno. 
Segundo o autor da ma-
téria o recurso deve ser 
utilizado para a aquisi-
ção de bens, serviços e 
projetos de investimen-
tos, uma vez que a li-
nha de crédito permite 
a compra de veículos, 
máquinas, equipamen-
tos e softwares (compu-
tador interativo, lousa 
digital e hardwares), 
e aqueles necessários 
aos serviços de saúde e 
educação (ambulância e 
ônibus escolares); além 
de obras civis, como 
melhoria de vias públi-
cas.

Da mesma forma, os 
vereadores apreciam o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 77/2020, 
de autoria do verea-
dor Pretto Miranda Ca-
beleireiro, que torna 
sem efeito o Art. 3º 
do Decreto Executivo 
nº 6.405, de 18 de de-
zembro de 2015, que 
proibia a prática de 
capina química com a 
aplicação de herbicida 
por parte de proprie-
tários de terrenos ur-
banos para a limpeza 
destes. De acordo com 
o autor da matéria, o 
Decreto deveria se li-
mitar à regulamenta-
ção de aspectos para a 
iel execução do Códi-
go de Postura Munici-
pal (Lei Complementar 
nº 06/1992), sem es-
tabelecer critérios ou 
proibições adicionais, 
matéria que deve ser 
reservada à Lei Muni-
cipal. Ainda segundo 
a motivação do proje-
to, “o Poder Executivo 
exorbitou o Poder Re-
gulamentar, competin-

do à Câmara Municipal 
sustar o respectivo dis-
positivo”.

Também será votado 
pelos parlamentares o 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 30/2019, que 
na prática, revoga as hi-
póteses de isenção de 
ISSQN estabelecidas no 
Código Tributário Mu-
nicipal, além de alterar 
a redação do inciso III, 
art. 56, cujo imposto 
não incidirá sobre “ser-
viços de proissionais, 
em construções feitas 
em regime de mutirão, 
mediante requerimen-
to próprio e apresen-
tação de documenta-
ção comprobatória do 
atendimento dos requi-
sitos para isenção das 
contribuições sociais 
incidentes sobre a ati-
vidade de construção 
civil”. Segundo o Poder 
Executivo, a proposi-
ção pretende adequar 
a legislação munici-
pal à federal, uma vez 
que a legislação federal 
impede que os muni-
cípios mantenham ou 
concedam novas isen-
ções, incentivos ou be-
nefícios tributários ou 
inanceiros relaciona-
dos ao ISSQN. Vale lem-
brar que o ISSQN é um 
tributo cobrado sobre 
a prestação de serviços 
realizada por empresas 
e proissionais autôno-
mos.

CORREÇÕES – Outros 
dois projetos de lei, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, estão previstos 
na pauta de votação: o 
de PL nº 290/2020 e o 
PL nº 292/2020. Am-
bos apenas corrigem 
a denominação da As-
sociação Comercial, 
Industrial e Agrone-
gócios de Jabotica-
bal – ACIAJA nos tex-
tos legais de criação 
do Fundo Municipal 
de Transporte Urbano 
(FMTU) (Lei nº 5.038, 
de 18 de dezembro de 
2019), e o do Progra-
ma “Tarifa Zero” (Lei 
nº 5.039, de 18 de de-
zembro de 2019). Isso 
porque, a associação 
integra tanto o Conse-
lho Diretor do FMTU, 
quanto faz parte da 
equipe multidiscipli-
nar de gestão do “Ta-

rifa Zero”. Nos textos 
das leis atuais, a deno-
minação da associação 
consta apenas como 
“Associação Comercial 
de Jaboticabal”.

HONRARIAS – Dois 
projetos para outor-
ga de título de cida-
dão jaboticabalense 
estão previstos para 
apreciação: o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 75/2019, de auto-
ria do vereador Ednei 
Valêncio, que concede 
o título de cidadania à 
Margarida Aparecida da 
Cunha Vilela; e o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 76/2020, de autoria 
do vereador João Bassi, 
que concede o título a 
Carlos Alberto de Faria. 

DENOMINAÇÕES E DI-
REITO REAL DE USO – O 
plenário também vota-
rá, em 1º turno, o Proje-
to de Lei nº 289/2019, 
que denomina de “Or-
lando Labella” a Praça 
do loteamento São Bom 
Jesus, entre a Rua Prof. 
Juvenal Passos Noguei-
ra e Rua Luís Antonio 
Bertocco; e o Projeto de 
Lei nº 295/2020, que 
denomina de “Centro 
Administrativo Munici-
pal Dé Berchielli” o imó-
vel localizado na Ave-
nida Clotilde Verri, nº 
640. Ambas as matérias 
já receberam emenda 
modiicativa da Comis-
são de Justiça e Redação 
para alterar as denomi-
nações para “Vereador 
Dr. Orlando Labella”, e 
“Centro Administrativo 
Municipal Vereador Dé 

Berchielli”. Além disso, 
a emenda apresentada 
ao PL 295/2020 ainda 
propõe alterar o texto 
para “o local de insta-
lação e funcionamento 
de diversas secretarias 
municipais”, não atre-
lando a denominação 
ao endereço de imóvel. 
As emendas modiicati-
vas deverão igualmente 
ser apreciadas em ple-
nário. Da mesma forma 
será discutido e vota-
do o Projeto de Lei nº 
297/2020, que autori-
za o Poder Executivo a 
alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Parque 
1º de Maio, à Maria José 
Basso.

PARECER – Além dos 
projetos, os parlamen-
tares devem delibe-
rar sobre um parecer 
contrário emitido pela 
Comissão de Justiça 
e Redação (CJR) acer-
ca do Projeto de Lei nº 
301/2020, de autoria 
do vereador Pepa Ser-
vidone, que altera um 
dispositivo da lei de 
Estrutura e Quadro de 
Servidores do Poder Le-
gislativo Municipal. A 
proposta de lei atribui 
à Mesa Diretora o ato 
de conferir a função pú-
blica a um determina-
do servidor, e não mais 
ao Presidente. O texto 
ainda pede a revoga-
ção de dois artigos: um 
que designa servidor 
estável para o cargo de 
diretor de departamen-
to (Art. 19); e outro do 
qual prevê a substitui-
ção de servidor por Ato 

Formal de Nomeação 
do Presidente da Câ-
mara (Art. 42). O autor 
da proposta defende 
que a matéria visa re-
solver conlito de com-
petências atribuídas ao 
Presidente, em relação 
às competências reser-
vadas à Mesa Diretora 
pelo Regimento Interno 
da Casa.

Para o relator do PL 
301/2020 na CJR, vere-
ador Dr. Edu Fenerich, a 
propositura é inconsti-
tucional, uma vez que 
retiraria do Chefe do 
Poder Legislativo “a dis-
cricionariedade da no-
meação de servidores 
para o exercício de de-
terminadas funções... e 
somente [o] presidente 
da Câmara Municipal 
quem responde. Inclu-
sive pelos atos prati-
cados por esses servi-
dores, junto ao Egrégio 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo”. 
O relator ainda argu-
menta que a revogação 
dos dois artigos pro-
postos cria um vazio le-
gal. Caso o parecer seja 
aprovado pelo Plenário, 
a matéria vai para ar-
quivo; se rejeitado, se-
gue em tramitação na 
Casa.

TRIBUNA LIVRE – An-
tes do início da sessão 
ordinária, está previsto 
o uso da Tribuna Livre,  
a partir das 19h40, pelo 
munícipe Maurício José 
Borges (China), que 
abordará sobre a “Im-
portância do serviço e 
do servidor público”.

CEI dos Contratos da Câmara de Jaboticabal quebra sigilo dos autos
A Comissão Especial 

de Inquérito (CEI) que 
apura possíveis irregu-
laridades na contrata-
ção de empresas, bem 
como indícios de super-
faturamento em contra-
tos administrativos da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, determi-
nou a quebra do sigilo 
dos autos referentes 
aos documentos, depoi-
mentos, e demais des-
pachos realizados até 
então pela comissão. A 
deliberação ocorreu em 
reunião na manhã de 
terça-feira (11/02), na 
Câmara Municipal, uma 
vez que o sigilo havia 

sido decretado pela co-
missão logo no início 
das investigações, em 
novembro de 2019.

Além da quebra do 
sigilo dos autos da CEI, 
os membros da comis-
são, formada pelos 
vereadores Beto Ariki 
(presidente), Pepa Ser-
vidone e Ednei Valên-
cio, decidiram incluir 
na apuração da CEI, 
todos os processos ju-
diciais existentes entre 
as empresas Expand, 
TMO e Open Legis jun-
to a qualquer órgão do 
Poder Público local e 
de outras comarcas, 
seja para contratação 

de serviços ou aquisi-
ção de bens. Com a de-
cisão, a comissão deve 
inserir na CEI, como 
prova e parte integran-
te da investigação, to-
dos os depoimentos, 
documentos, despa-
chos, sentenças e acór-
dãos, no todo ou em 
parte, provenientes de 
processos judiciais.

A comissão volta a se 
reunir na próxima terça-
-feira, 18 de fevereiro, 
às 10 horas, na biblio-
teca da Câmara Muni-
cipal, para averiguar as 
novas documentações 
que devem ser juntadas 
na investigação da CEI.
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Jaboticabal conquista mais recursos para a recuperar 
trechos do asfalto da Avenida Carlos Berchieri

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa 
que em breve serão 
repassados R$ 600 
mil ao município 
para investimentos 
em infraestrutura. As 
emendas destinadas 
pelo Deputado Fede-
ral Arnaldo Jardim 
custeará a recupe-
ração de trechos da 
Avenida Carlos Ber-
chieri.

“A equipe da Secre-
taria de Planejamen-
to, após ser informa-
da da destinação dos 
recursos, trabalha 
nos últimos detalhes 

do projeto que será 
encaminhado à Caixa 
Econômica Federal. A 
expectativa é iniciar 
o processo licitatório 
em marco”, informa 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Trechos beneicia-
dos – o projeto prevê 
melhorias em trechos 
no sentido Prefeitura 
x Coplana, entre as 
ruas Orivaldo Máximo 
e Luiz Antônio Russo, 
João Aleixo de Paula 
e Dr. Neves; e entre 
Avenida Tiradentes e 
Rua dos Expedicioná-
rios.

Jaboticabal abre inscrições para o Festival Concha in 
Concert em 17 de março

Os artistas já podem 
ir se preparando para 
a 3ª edição do Festival 
Concha in Concert, 
que neste ano aconte-
ce de 07 a 09 de maio, 
na Concha Acústica de 
Jaboticabal. As inscri-
ções de músicas auto-
rais ficarão abertas de 
17 de março a 17 de 
abril. 

Os artistas selecio-
nados com as 20 can-
ções pré-classificadas 
se apresentam nos 
dias 07 e 08 de maio. 
A grande final aconte-
ce no dia 09 de maio, 
quando dez finalistas 
concorrerão a R$ 7 

mil reais em prêmios. 
Promovido pela Pre-

feitura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-
mento de Cultura, em 
parceria com a Fatec 
Jaboticabal e a Escola 

de Arte “Prof. Francis-
co B. Marino”, o fes-
tival visa integrar a 
comunidade musical 
jaboticabalense, fo-
mentando a participa-
ção dos músicos em 

festivais, estimular 
novas criações de re-
pertórios e de bandas 
independentes, pro-
mover a revelação de 
novos talentos musi-
cais, aproximar a mú-

sica popular brasilei-
ra a um público-alvo 
composto pela comu-
nidade de Jaboticabal 
e região, além é claro, 
de incentivar o turis-
mo de entretenimento.

Mais informações 
no Departamento de 
Cultura - na Rua Mi-
zael de Campos, 212, 
Centro- ou pelo tele-
fone (16) 32028323.
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Expectativa é que obras sejam concluídas até o mês que vem

Ciaf II entra em fase inal de reforma
As equipes da Secre-

taria de Obras e Servi-
ços Públicos trabalham 
nos últimos detalhes da 
reforma do prédio do 
Ciaf II. Foram realizadas 
melhorias estruturais, 

construção de muro, 
troca da parte elétrica e 
pintura completa.

“Estamos preparando 
o prédio para receber 
a equipe que icará res-
ponsável pelos atendi-

Campanha de arrecadação de armações de óculos continua no Fundo Social de Solidariedade
Ainda dá tempo de aju-

dar o Fundo Social de Soli-
dariedade de Jaboticabal 
e participar da campanha 
de arrecadação de arma-
ções de óculos. Toda do-
ação será revertida para a 
população carente.

“Agradeço quem está 
desde o início da cam-
panha colaborando com 
doações. Aproveito para 
orientar que veriiquem 

se as armações estão em 
bom estado de uso para 
que possamos, juntos, 
beneiciar quem mais 
precisa”, explica a primei-
ra-dama, Adriana Hori.

Quem quiser participar 
deve procurar o Fundo 
Social de Solidariedade 
na Avenida do Carmo, 
242, Centro. Mais infor-
mações pelo telefone (16) 
3202-8994.

mentos dos moradores 
que residem nos bairros 
próximos. Se o tempo 
ajudar, nossa expecta-
tiva é reiniciar as ativi-
dades do Ciaf 2 o mais 
breve possível”, diz o 

secretário de Saúde, Pro-
fessor João Roberto da 
Silva.

Outras conquistas – 
Desde 2017, a Prefeitura 
trabalha para melhorar o 
atendimento em saúde 

no município. Além de 
ações estratégicas, como 
a realização de diversos 
mutirões, já foram inau-
gurados duas novas uni-
dades básicas de saúde 
– os Ciafs VIII e IX. Além 

disso, foi comprado um 
novo equipamento de 
Raio-X Digital e novas 
mudanças pretendem 
melhorar o atendimento 
prestado na Unidade de 
Pronto Atendimento. 

CONSULTE A CRIS.NET PARA MAIS INFORMA-
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Prazo de inscrição para processo seletivo da EMURJA terminou dia 13
A Empresa Munici-

pal de Urbanização de 
Jaboticabal – EMURJA 
– informa que termi-
nou na quinta-feira 
(13), o prazo para ins-
crição no processo 
seletivo para contra-
tação de profissionais 
em 12 cargos. Os in-
teressados se inscre-
veram pelo site www.

institutomais.org.br. 
A taxa de inscrição foi 
R$ 30.

Os salários variam 
de R$ 1.346,49 a R$ 
1.793,86. Vagas para 
motorista, eletricis-
ta, serralheiro, pintor, 
pedreiro, operador de 
máquinas pesadas, 
jardineiro, encanador, 
carpinteiro, auxiliar 

de limpeza, ajudante 
geral de obras (aju-
dante de pedreiro) e 
ajudante de jardinei-
ro.

O edital completo 
está disponível no Jor-
nal Oficial de Jabotica-
bal e nos sites http://
www.emurja.com.br 
e www.institutomais.
org.br. 

Passeata aconteceu na tarde da última quinta-feira (13)

Em Córrego Rico, jovens e crianças se juntam na 
luta contra a dengue

Córrego Rico está fa-
zendo a lição de casa e 
buscando alternativas 
para eliminar os focos 
de dengue. Parte do su-
cesso dessa iniciativa 
vem de ações educati-
vas que envolvem os 
proissionais da Estra-
tégia de Saúde da Famí-
lia quanto aos alunos 
da creche e da escola.

Na tarde da quinta-
-feira (13), os alunos da 
EMEB Teresa Noronha 
Carvalho participaram 
de uma passeata com o 
objetivo de alertar a po-
pulação local, sobre os 
perigos das arboviro-
ses. Durante a caminha-
da, as pessoas foram 
orientadas a eliminar 
todo local que possa 
servir de criadouro do 
Aedes.

“Travamos uma bata-
lha contra o mosquito 
e toda iniciativa é bem-
-vinda. Essa passeata 

Começa ano letivo das escolas de ensino fundamental
Após o reinício das 

atividades das creches, 
agora foi a vez dos alu-
nos do ensino funda-
mental voltarem para a 
escola na segunda-feira 
(10). Neste ano, os estu-
dantes vão receber ma-
terial escolar, apostilas 
e uniformes completos.

“Aproveitamos o pe-
ríodo de férias para re-
alizar a manutenção de 
diversos prédios. Nos-
sas equipes realizam 
melhorias nos locais 
necessários, a limpeza 
e o roçamento das uni-
dades, para acolher nos-
sos alunos neste início 
de ano letivo”, airma o 
secretário de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer.
Novidades – A Pre-

feitura de Jaboticabal 
realizou a entrega dos 
kits de material escolar 
e, em breve, realizará 
a entrega do uniforme 
completo, kits dentá-
rios e as apostilas do 
material complementar.

Também está pre-
visto a ampliação do 
JEPP (Jovem Empreen-
dedores Primeiros Pas-
sos). “Nosso objetivo 
é oferecer ensino de 
qualidade. Com a com-
petência de nossos 
professores e a ajuda 
das famílias, 2020 co-
meça promissor”, ina-
liza Leonardo. 

veio em boa hora e nos-
sos alunos levam infor-
mação para suas casas 
e, juntos, teremos con-
dições de evitar uma 
epidemia em nosso mu-
nicípio”, ressalta o se-
cretário de Saúde, Pro-
fessor João Roberto da 
Silva.

Na manhã da sexta-
-feira (14), foi a vez dos 
alunos da EMEB Ade-
mir Aparecido Correia. 
“Diante dos casos regis-
trados em nossa região, 
decidimos realizar essa 
ação educativa. Em reu-
nião com a diretora Ro-
sana Manduca Ferreira, 
decidimos envolver os 
alunos e transformá-
-los em multiplicadores 
desses conceitos tão 
importantes. Apenas 
com a ajuda de todos, 
Córrego Rico icará li-
vre da dengue”, airma 
a enfermeira Grazieli 
Businaro.

SEBRAE-Aqui inaliza mais uma edição do SuperMei 
e já prepara agente para março

O SEBRAE encerrou 
mais uma etapa do Su-
perMei Gestão. Durante 
essa semana foram tra-
tados temas atuais e de 
interesse de todo em-
preendedor como “Em-
preendedor de Sucesso”, 
“Formação de Preço”, 
“Fluxo de Caixa” e “Ma-
rketing Digital”. São. 

“O resultado foi mui-
to positivo. Nossos con-
sultores trabalharam 
cada tema de maneira 
simples e dinâmica, 
respondendo aos ques-
tionamentos para que 
cada empreendedor uti-

lize os conceitos dentro 
de sua realidade”, air-
ma a diretora da Cen-
tral do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves.

Formalização – O pos-
to do SEBRAE Aqui in-
forma que a nova turma 
da oicina Descomplica 
Formalização, acontece 
em 19 de março. A pró-
xima edição do Super-
Mei acontece de 16 a 19 
de março. As inscrições 
já estão abertas

Os interessados po-
dem entrar em contato 
pelo telefone (16) 3203-
3398. 
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Palestra com Yolanda Guerra acontece 
na próxima semana

A Secretaria de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social informa 
que Jaboticabal rece-
be na próxima quarta-
-feira (19), das 8h às 
12h, a palestrante Yo-
landa Guerra. Os inte-
ressados devem pre-
encher o formulário 
no link https://docs.
google .com/forms/
d / e / 1 F A I p Q L S d U _
O 7 K p F f w K N 5 3 K P -

Encontro será no auditório 
da Unesp na próxima 

quarta-feira (19)
-AnIjqi4TGGd8IlE8R-
5 3 g R i e 1 j v J 6 r q w /
viewform 

“Estamos todos muito 
ansiosos com a presen-
ça de Yolanda Guerra 
em Jaboticabal. Ela é 
um ícone da Assistên-
cia Social no Brasil e 
abordará um tema bas-
tante atual e pertinen-
te ao nosso município. 
Informo que ainda exis-
tem vagas para os inte-

ressados em participar 
do encontro”, informa a 
secretária da pasta, Ta-
tiana Pellegrini. 

A entrada para os fun-
cionários da Secretaria 
de Assistência e Desen-
volvimento Social é gra-
tuita, já para o público 
em geral basta doar um 
pacote de fraldas geri-
átricas. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-8301.
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Todas as unidades básicas 
de saúde de Jaboticabal 
e distritos atenderão em 

horário especial

Dia “D” de vacinação contra o Sarampo 
acontece neste sábado (15)

Desde a segunda-fei-
ra (10), todas as unida-
des estão imunizando 
as crianças a partir dos 
cinco anos e os jovens 
de até 19 anos contra o 
Sarampo. Para garantir 
que todos possam par-
ticipar da campanha, 
as unidades básicas 
de saúde do município 
(Ciafs e PSFs) atenderão 
a população neste dia 
15 de fevereiro das 8h 
às 17h, inclusive nos 
distritos. 

“Peço que o públi-

co beneficiado pela 
campanha não esque-
ça de levar a Carteira 
Nacional de Vacina-
ção até o Ciaf mais 
próximo. A dose imu-
niza contra o saram-
po, caxumba e rubéo-
la”, afirma a diretora 
do Departamento de 
Vigilância Epidemio-
lógica, Maura Guedes 
Barreto.

Para mais informa-
ções, o telefone da Vigi-
lância Epdemiológica é 
(16) 3203-8545.

Consulte as nossas

Redes Sociais

REGULAMENTO

MARAN KIDS

15 de fevereiro 

Sorteios em vales compras na Loja
R$100,00   R$150,00   R$200,00

Tire foto uma  da sua
criança ,fantasiada

 no seu poste Facebook 
e marque a Maran Kids

ÀS 10H

MARAN KIDS
*Regulamento Consulte as nossas Redes Sociais 

R.Rui Barbosa,986
16 3203-2136 

Expectativa é licitar 
a obra durante o 

mês que vem

Recurso para ligação entre Residencial Jaboticabal 
e Rua Comendador João Maricato é liberado

A Prefeitura de Ja-
boticabal trabalha no 
projeto que prevê a 
abertura de uma nova 
rua entre os bairros Re-
sidencial Jaboticabal e 
Jardim Alvorada. Serão 
investidos R$ 300 mil. 
O projeto prevê a terra-
planagem, drenagem e 
pavimentação da nova 
via de acesso. 

“Fomos informados 
da liberação do recur-

so, agora nossas equi-
pes trabalham nos de-
talhes i nais do projeto 
que será encaminhado 
à Caixa Econômica Fe-
deral. Aproveito para 
agradecer o empenho 
do vereador Daniel e do 
deputado Ricardo Izar 
que sempre contribuem 
para o desenvolvimen-
to da cidade de Jaboti-
cabal”, ai rma o prefeito 
José Carlos Hori.

Prefeitura divulga pontos benei ciados pela 
operação Tapa Buraco – 12 de fevereiro de 2020

A Prefeitura de Jaboti-
cabal informa que está 
promovendo melhorias 
na pavimentação asfál-
tica das ruas Francisco 
Ferrari, Maestro Grossi, 
Marrey Júnior, José Ro-
drigues, Olga Morello 
Stefani, Trabalhadores, 
Carlos Berchieri, Maria 
das Dores Ferreira, João 
Faccini, Antônio Labe-

la, Miguel Filardi, José 
Saco, Ariodante Zocca e 
Joaquim Fonseca.

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.
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Com uma área total de aproximadamente 11 mil m², o novo empreendimento 
oferece 12 itens de lazer aos moradores e pode ser adquirido através de 

financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida

Vitta Residencial lança Condomínio 
Clube em Jaboticabal

A Vitta Residencial 
Construtora e Incorpo-
radora traz à região me-
tropolitana de Ribeirão 
Preto mais um empre-
endimento   planejado 
para oferecer aos futu-
ros moradores um lazer 
com estrutura completa 
para propiciar bem-es-
tar e qualidade de vida: 
o Vitta Jardim das Or-
quídeas. Localizado em 
região estratégica no 
bairro Athenas Paulista, 
em Jaboticabal, o resi-
dencial vai reunir 12 
itens de lazer, entre pis-
cina (adulto e infantil), 
quadra poliesportiva, 
academia, salão de fes-
ta, car wash e pet place. 
Será construído na Rua 
Pref. Angelo Berchieri.

Além deste comple-
xo de lazer diferencia-
do, o empreendimento 
ainda oferece seguran-
ça 24h com pórtico de 
entrada com guarita, 
vidro relexivo e espe-
ra de segurança para 
pedestres.  Segundo o 
gerente regional da re-
gião metropolitana de 
Ribeirão Preto, Thiago 
Rodrigues, o produto 
está localizado próximo 
a pontos importantes 
da cidade, como facul-
dades, escolas, praças, 
hospitais, farmácias, 
posto de combustível, 
ampla rede de comércio 
e serviços e situado a 
poucos minutos do cen-
tro da cidade. “Será um 
empreendimento para 
moradia e investimen-
to, onde o aluguel para 
estudantes será muito 
rentável”, comenta o 
gerente.

 
O Jardim das Orquí-

deas vai reunir quatro 
torres de térreo mais 
três andares, somando 
ao todo 208 unidades 
com dois dormitórios. 
No estacionamento, 
haverá 208 vagas (uma 
para cada apartamento) 
e ainda 21 vagas des-
tinadas para motos. O 
projeto conta com duas 
categorias de plantas, 

sendo uma projetada 
com Garden Privativo.

Rodrigues explica 
que o empreendimento 
foi recentemente lança-
do e a previsão de en-
trega é para o segundo 
semestre de 2020. “A 
obra normalmente tem 
início seis meses após 
o lançamento”. Além da 
data de início da cons-
trução, o gerente anun-
cia que a implantação 
do empreendimento na 
cidade irá impactar no 
crescimento de empre-
gos. “Numa obra deste 
porte, geralmente gira 
em torno de 70 a 80 
pessoas trabalhando 
diretamente, fora os in-
diretos, o que alavanca 
as oportunidades para 
mão de obra”, acrescen-
ta. 

 
A construtora tem óti-

mas expectativas quan-
to à cidade. O gerente 
relata que Jaboticabal 
estava carente de uma 
empresa sólida, já que 
outras empresas che-
garam antes, mas não 
conseguiram se ixar. 
“Algumas construtoras 
já tinham se inserido, 
mas acabaram não en-
tregando o prometido 
ou quebraram acordos 
durante a construção. A 
Vitta Residencial entrou  
em Jaboticabal para se 
ixar  e criar laços for-
tes”, completa Thiago 
Rodrigues.

Diferenciais de sus-
tentabilidade

O Vitta Jardim das 
Orquídeas também con-
ta com diferenciais de 
sustentabilidade. As 
áreas comuns serão as 
mais beneiciadas, a im 
de economizar ener-
gia e contribuir para o 
meio ambiente. Lixeiras 
para descarte seletivo, 
arejadores ou tempori-
zadores nas torneiras, 
sensores de presença, 
iluminação em Led, são 
alguns exemplos des-
sas áreas. Além disso, 
sistemas Dual Flush 
nos vasos sanitários, 

equipamentos elétricos 
das áreas de lazer certi-
icadas pelo Selo Procel 
de economia de ener-
gia, portas e guarnições 
com madeira certiicada 
e plantio de árvores na-
tivas e compensações 
ambientais.

Marca de compromis-
so

A construtora atua 
no mercado regional do 
Estado de São Paulo e 
tornou-se referência no 
setor imobiliário, com 
mais de 15 mil imóveis 
lançados nas cidades de 
Ribeirão Preto, Sertão-

zinho, Bauru, Araraqua-
ra, Piracicaba, Jabotica-
bal, Franca e Serrana. 
São quase 10 anos de 
construção de uma his-
tória de marca de valor, 
apoiados em inovação, 
competitividade e foco 
constante no cliente.

A operação estratégi-
ca de expansão da cons-
trutora consolidou um 
movimento de cresci-
mento planejado. Exem-
plo desta postura, é que 
só durante 2019 lançou 
mais de dez empreendi-
mentos. Ao todo reúne 
mais de 50 empreendi-

mentos em seu portfo-
lio – todos atrelados ao 
programa Minha Casa 
Minha Vida, com facili-
dades e benefícios em 
inanciamentos.

Hoje, vem ampliando, 
de forma acelerada, seu 
desenvolvimento para 
manter-se como uma 
marca empregadora e 
em pleno ritmo de ex-
pansão pelo País. Para 
isso, conta com mais de 
800 funcionários.

Entre seus diferen-
ciais, constrói condo-
mínios baseados em 
uma arquitetura funcio-

nal, moderna e propõe 
um novo estilo de vida 
em moradias com con-
ceito de qualidade de 
vida e bem-estar, com 
residenciais fechados 
projetados com áreas 
de lazer equipadas e 
decoradas em amplo 
paisagismo.

Durante o ano de 
2018, a Vitta Residen-
cial foi eleita pela ter-
ceira vez, como uma 
das “100 Maiores Cons-
trutoras do Brasil”, no 
14º Ranking ITC (In-
formações Técnicas da 
Construção), com a 6ª 
posição na categoria 
nacional.

A construtora é refe-
renciada por certiica-
dos de Qualidade como 
PBQP-H (Programa Bra-
sileiro da Qualidade e 
Produtividade do Ha-
bitat) e ISO 9001 (ISO 
de Qualidade e Mo-
dernização Produtiva 
da Construção Civil). 
Possui também o selo 
Madeira Legal, que é 
fruto do projeto am-
biental estratégico 
São Paulo Amigo da 
Amazônia. O progra-
ma tem como objetivo 
diminuir o comércio 
ilegal da madeira da 
Amazônia dentro do 
Estado e promover o 
consumo responsável 
desta matéria-prima. 
Todas as madeiras uti-
lizadas pela constru-
tora possuem certifi-
cação. E agora recebeu 
a indicação de Melhor 
Empresa na modalida-
de Cultura no Prêmio 
Experiência do Cliente 
e Prêmio Destaque na 
mesma premiação, re-
velados em novembro 
de 2019.

As premiações con-
solidam a postura atu-
ante da empresa na 
busca de sempre gerar 
um impacto positivo 
nas comunidades onde 
está inserida. São ações 
internas e externas 
aplicadas à cultura do 
cliente, como a Jornada 
do Cliente, o Fórum de 
Clientes, o Projeto de 
Reconhecimento ao Co-
laborador, o NPS Day, o 
Programa Integra Vitta, 
a evolução do NPS, me-
tas, entre outros.
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Curso “DEMOCRACIA LEGAL” retoma atividades no próximo dia 19 de fevereiro
Estão abertas as ins-

crições para o Módulo 
2 do curso de política 
para iniciantes. É o “De-
mocracia Legal – Des-
complicando a Política”, 
oferecido gratuitamente 
pela Escola do Legislati-
vo da Câmara Municipal 
de Jaboticabal. As ins-
crições devem ser fei-
tas exclusivamente pelo 
site oicial do Poder Le-
gislativo (www.jabotica-
bal.sp.leg.br), na página 
Escola do Legislativo > 
Cursos e Treinamentos. 
Aqueles que já reali-
zaram a inscrição para 
todos os módulos, em 
2019, não precisam fa-
zer nova inscrição.

O tema do próximo 
módulo, na quarta-feira 
(19/02), é “Ética e Cida-
dania: direitos e deve-
res do cidadão brasilei-
ro; família, sociedade e 
grupos (*preconceitos 
e minorias: mulher/
LGBTI/negros)” e será 
ministrado por Glaucia 
Berenice, assistente so-
cial há 25 anos e atual-
mente vereadora na ci-
dade de Ribeirão Preto. 
O encontro começa às 
19h e segue até 21h30, 
na sede do Poder Legis-
lativo Municipal (Rua 
Barão do Rio Branco, 
765). Os certiicados de 
participação serão emi-
tidos pela Escola do Le-
gislativo. 

O CURSO – “Demo-

cracia Legal – Descom-
plicando a política” é 
um curso totalmen-
te gratuito de política 
não partidária para ini-
ciantes, oferecido pela 
Escola do Legislativo, 
cuja inalidade é levar 
conhecimento e debate 
aos seus participantes 
acerca de questões que 
envolvem política, haja 
vista ser esta parte inte-
grante de praticamente 
todas as relações huma-
nas. Iniciado no dia 4 de 
dezembro de 2019 com 
um debate sobre a “Tri-
partição dos Poderes: 
Legislativo, Executivo 
e Judiciário”, o curso 
abarca estudos de or-
denamento jurídico, de 
Administração Pública 
e debates sobre temas 
diversos que envolvem 
a sociedade. No total, 
serão nove encontros 
com diversos temas. 
O curso é voltado para 
pessoas com 18 anos 
ou mais, residentes no 
Município de Jabotica-
bal, e que nunca ocu-
pou um cargo eletivo. 
As vagas são limitadas 
a 90 alunos por módu-
lo/encontro. 

QUEM PODE PARTICI-
PAR? Qualquer pessoa 
com 18 anos ou mais, 
que more em Jabotica-
bal e que nunca tenha 
ocupado um cargo ele-
tivo.

COMO SE INSCREVER? 

As inscrições devem 
ser feitas exclusiva-
mente pelo site da Câ-
mara (www.jaboticabal.
sp.leg.br), na página 
da Escola do Legislati-
vo, em Cursos e Treina-
mentos > Democracia 
Legal [CLIQUE AQUI]. 
O interessado poderá 
optar por se inscrever 
para todos os módulos 
de uma única vez, ou 
somente para os módu-
los ofertados naquele 
mês. Ou seja, todos os 
meses, a Escola do Le-
gislativo colocará no ar, 
no dia subsequente ao 
término de um módu-
lo, a inscrição do outro 
pertinente àquele mês. 
Basta preencher os da-
dos e enviar para efe-
tivação da matrícula. 
São, no total, 90 vagas 
disponíveis, e o preen-
chimento ocorrerá por 
ordem cronológica de 
recebimento dos pedi-
dos. Dúvidas pelo tele-
fone (16) 3209-9477.

CRONOGRAMA DE 
AULAS EM 2020:

19 de fevereiro de 
2020

19h às 21h30
Ética e Cidadania
•    Direitos e deveres 

do cidadão brasileiro;
•    Família, sociedade 

e grupos (*preconcei-
to e minorias: Mulher/
LGBTI/Negros na socie-
dade contemporânea.

11 de março de 
2019

19h às 21h30
Terceiro Setor
•    O que é?;
•    Demandas sociais 

da atualidade.

25 de março de 
2020

19h às 21h30
Constituição: Estado 

democrático de direito
•    Administração Pú-

blica (Município) – Prin-
cípio da Legalidade;

•    Legislação e Pro-
cesso Legislativo.

08 de abril de 2020
19h às 21h30

Legislação Municipal
•    Lei Orgânica do 

Município;
•    Regimento Interno 

da Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

29 de abril de 2020
19h às 21h30
Eleições
•    Sistema eleitoral/

partidos;
•    Mudanças na Le-

gislação eleitoral muni-
cipal.

13 de maio de 2020
19h às 21h30
Demandas Munici-

pais
•    Saúde;
•    Educação e cultu-

ra;
•    Água e Meio Am-

biente – crise hídrica.

27 de maio de 2019
19h às 21h30
Demandas Munici-

pais
•    Emprego e econo-

mia;
•    Desenvolvimento 

e mobilidade urbana;
•    Segurança pública 

(drogas e violência do-
méstica).

24 de junho de 
2020

19h às 21h30
Processo eleitoral
•    Campanha, direito 

e mídia.

Departamento 
Proteção Animal 
realiza feira de 
adoção neste 
sábado (15)

Quem quiser adotar 
um novo membro para 
a família pode procu-
rar a Praça Dom Assis, 
na manhã desse sábado 
(15), a partir das 9h, e 
escolher um dos ani-
mais do Canil Munici-
pal. O Departamento de 
Proteção Animal faz um 
importante trabalho no 
resgate e encaminha-
mento dos cães e gatos 
abandonados em Jabo-
ticabal. 

O evento conta com 
o apoio dos Residen-
tes da Unesp. “Nossos 

animais merecem uma 
família disposta a amá-
-los e respeitá-los. Os 
interessados recebem 
todas as informações e 
assinam um termo de 
responsabilidade. Va-
mos dar mais um exem-
plo de solidariedade e 
acolher os animais que 
precisam tanto do nos-
so amor”, diz a diretora 
do departamento, Valé-
ria Barbieri.

Os interessados de-
vem apresentar cópia 
do RG e comprovante 
de residência.

Prefeitura abre nova concorrência 
do bar do aeroporto

A Prefeitura abriu um 
novo processo licita-
tório para uso do bar 
localizado no Aeropor-
to Municipal de Jaboti-
cabal. Os interessados 
devem acessar o site 
oicial de Jaboticabal - 
www.jaboticabal.sp.gov.
br -, imprimir o edital 
para todos os detalhes. 
A entrega dos envelopes 
acontece dia 05 de mar-
ço, às 9h, no Paço Muni-
cipal. A maior proposta 
será a vencedora.

“O edital traz todas as 
informações aos inte-
ressados em participar 
do processo. O bar tem 
área de 181 m² e, com a 
reforma da pista, o futu-
ro de nosso aeroporto é 
bem promissor”, explica 
o secretário de Indús-
tria, Comércio e Turis-
mo, José Vantini Júnior.

O Aeroporto Muni-
cipal está localizado 
na Via de Acesso Prof. 
Paulo Donato Castelani 
s/n.º, próximo à Unesp.
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Técnica ensina movimentos terapêuticos que melhoram a qualidade de vida

Ainda existem vagas 
remanescentes em 
diversas categorias

Projeto oferece aulas de Chi Kung no 
Centro de Lazer Edson Martini

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, através do De-
partamento de Espor-
te e Lazer, implantou 
aulas gratuitas de Chi 
Kung, uma prática mi-
lenar chinesa que, por 
meio de exercícios físi-
cos, harmoniza as ener-
gias e benei cia a saúde 
em diferentes níveis. As 

aulas acontecem nas se-
gundas, quartas e sex-
tas, às 8h. 

“Pessoas de qualquer 
idade podem praticar. 
Já temos 50 alunos, al-
guns com 80 anos e que 
melhoraram signii ca-
tivamente a qualidade 
de vida através do Chi 
Kung”, diz o diretor de 

Esporte e Lazer, Fábio 
Bortolossi.

As aulas são gratuitas. 
“O Chi Kung é terapêu-
tico, fácil de aprender 
e agradável de se fazer. 
Poucos minutos de prá-
tica podem ter um efeito 
revigorante e rejuvenes-
cedor”, ai rma o respon-
sável pelo projeto, Mes-

tre Valmir Albieri.
Li Tchuó Pa Kung-

-fu – A prefeitura ofe-
rece aulas gratuitas de 
Li Tchuó Pá Kung-Fu 
no CRAS I e no Centro 
de Lazer Edson Martini. 
Para mais informações, 
os interessados podem 
entrar em contato pelo 
(16) 3202-0547. 

Inscrições para as escolinhas de massii cação 
esportiva prosseguem

Prefeitura convida equipes para Congresso 
Técnico do Torneio 1º de Maio

Pais e responsáveis 
ainda podem procurar a 
secretaria do Ginásio de 
Esportes para garantir 
uma das vagas remanes-
centes nas escolinhas 
de massii cação esporti-
va, oferecidas pela Pre-
feitura de Jaboticabal.

A secretaria funciona 
das 7h30 às 11h e das 
13h30 às 17h. São ofe-
recidas escolinhas de 
Futebol, Basquetebol, 
Futsal, Jiu Jitsu, Kara-
tê, Kung Fu, Muay Thai, 
Taekwondo, Voleibol e 
Atletismo para crianças 
a partir de seis anos.

Os pais ou respon-
sáveis devem levar os 
documentos pessoais, 
inclusive dos i lhos, 
como CPF, RG, R.E, com-
provante de residência 
e duas fotos 3 x 4. “O 
esporte tira as crian-
ças das ruas e afasta da 
violência. Temos diver-
sas modalidades com 
vagas em aberto e bas-
ta os pais procurarem 
o Ginásio de Esportes 
para garantir uma das 
vagas”, declara o dire-
tor de Esporte e Lazer, 
Fábio Bortolossi. 

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
0587

As empresas e gru-
pos formados por au-
tônomos interessados 
em participar da edição 
2020 do torneio de fu-
tebol mais tradicional 
de nossa região devem 
participar do Congresso 
Técnico do 1º de Maio. 
Reunião acontece no 
próximo dia 20 de feve-
reiro, às 19h, no auditó-
rio da Prefeitura.

Na ocasião, os inte-
ressados terão acesso 
ao conjunto de regras 
e cronograma da com-
petição. “O 1º de Maio 
é muito tradicional e 
com o passar dos anos 
foi ganhando nova rou-
pagem, tornando-se 
ainda mais competiti-

vo. Convido as equipes 
interessadas e coloco a 
secretaria do ginásio à 
disposição para eventu-

ais dúvidas”, diz o dire-
tor de Esporte e Lazer, 
Fábio Bortolossi.

Para mais informa-

ções, o telefone de 
contato do Ginásio de 
Esportes é (16) 3202-
0587. 

ESPORTE 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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CARRETA SOLIDÁRIA GRUPO RODO JABOTI
Uma verdadeira cor-

rente de boas ações e 
de solidariedade tomou 
conta da população de 
Jaboticabal, após as 
fortes chuvas que atin-
giram Belo Horizonte e 
região metropolitana, 
provocando destruição 
e tristeza aos atingidos.

Diante de tanta tragé-
dia, dezenas de pessoas 
interessadas em ajudar 
aos mais necessitados 
começaram a se mo-
bilizar para organizar 

as doações, que serão 
enviadas em prol das 
mais de 50.000 pesso-
as afetadas pelas fortes 
chuvas

A empresa Grupo 
Rodo Jaboti, criou a 
CARRETA SOLIDÁRIA, 
que partiu rumo a Mi-
nas Gerais, levando 
mantimentos de pri-
meira necessidades.

Os atingidos seguem 
contando com a solida-
riedade para tentar re-
começar suas vidas.


