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Ônibus voltam a circular a partir do dia 02 de março

Prefeitura decreta intervenção e assume 
transporte coletivo em Jaboticabal

A Prefeitura notificou várias vezes a Viação Piracema de Transportes para cumprir o contrato e ofe-
recer um bom transporte coletivo em Jaboticabal – sem sucesso. Por isso, o prefeito José Carlos Hori 
decretou a intervenção nos serviços concedidos no transporte coletivo urbano, na sexta-feira (21). Na 
prática, a prefeitura assume o serviço, operando toda a frota da Piracema. 

Ciafs registram boa procura 
no Dia “D” de vacinação 

contra o sarampo 

As equipes da Secretaria de Saúde ficaram satisfeitas com a procura pela 
vacina tríplice viral que imuniza contra o Sarampo. Apenas no último sába-
do (15), mais de mil pessoas foram conferir a Carteira Nacional de Vacina-
ção.

Equipamento será importante na produção de 
verduras e hortaliças

Prefeitura adquire nova Tobata 
para Horta Municipal

A Horta Municipal realiza um trabalho fantástico em Jaboticabal, colaborando com a qualidade da 
merenda escolar oferecida nas escolas e creches do município. Toda verdura ou hortaliça produzida 
sem agrotóxicos vai direto para os pratos das crianças e o que sobra é repassado para entidades as-
sistenciais.

“Carnaval no Lago” terá 
música ao vivo com as 

bandas KLM e Alto Astral

A praça de alimentação do Lago terá quatro dias 
do Reinado de Momo. Para garantir a diversão dos 
frequentadores, além das saborosas opções gas-
tronômicas, os ambulantes tiveram a iniciativa de 
realizar apresentações musicais. 

Ambulantes preparam 
programação especial

Jaboticabal inicia Plano 
Municipal de Cultura

Leia + Pág. 5
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UMA QUEIXADA?

Sansão foi um gran-
de homem de Deus no 
seu tempo. Deus o usou 
poderosamente para 
vencer os inimigos que 
se levantavam contra 
os fi lhos de Israel. Cer-
ta vez os fi listeus vie-
ram e ameaçaram os fi -
lhos de Israel dizendo 
que se eles entregas-
sem Sansão, para eles o 
matar,  não acabariam 
com todos eles. Então 
Sansão falou: Pode me 
amarrar e me entregar 
para eles. Eles o amar-
raram e entregaram-no. 
Os fi listeus lhe saíram 
ao encontro, jubilando. 
Porém, o Espírito do SE-
NHOR, possante mente 
se apossou de Sansão, e 

Pr. Anastácio Martins

as cordas que ele tinha 
nos braços se tronaram 
como fi os de linho que 
são queimados do fogo, 
e as suas amarraduras 
se desfi zeram das suas 
mãos. E ele achou uma 
queixada fresca dum ju-
mento, estendeu a sua 
mão, tomou-a e feriu 
com ela mil homens. 
Quando você está vi-
vendo em obediência e 
fazendo a vontade do 
SENHOR, o inimigo não 
consegue te vencer. Ele 
pode tentar de tudo, 
mas nunca terá sucesso. 
Deus usou uma queixa-
da de um jumento, para 
mostrar o poder Dele.
Sansão não duvidou, 
mas sentiu de Deus e 
pegou aquela queixada e 
partiu para cima dos ini-
migos, mostrando que 
com Deus você não se 
brinca. Se você confi ar 
no SENHOR e não duvi-
dar, nem fi car apavora-
do, quando o inimigo 
se levantar contra você 
para te afrontar e querer 

fazer você tremer dian-
te dele, você não preci-
sará de uma queixada 
dum jumento, mas so-
mente usar o NOME DE 
JESUS. O inimigo fugirá 
de você e todo mal sai-
rá da sua vida e da sua 
família. Pode confi ar, o 
inimigo odeia quando 
uma pessoa cheia do Es-
pírito Santo se levanta 
contra ele. Use o Nome 
de Jesus e determina 
a sua vitória, sabendo 
que Deus já preparou 
tudo para você ser mais 
que vencedor! (Juízes 
15:14). Esta é a minha 
oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Fei-
ra e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00m. Seg. a Sex. RE-
CEBA UMA MENSAGEM 
DE FÉ: (016) 991150602.  

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE 
GUARIBA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão da Região de Guariba, CNPJ 44.469.161/0001-02, NIRE 

35.400.003.162, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, 

convoca os Associados, que nesta data são de número 7.197, em condição de 

votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Rua 

José Mazzi, nº 1.450, Vila Garavello, no município de Guariba, no Estado de São 

Paulo, CEP 14840-000, no dia 2/4/2020, às 13h00, com a presença de no mínimo 

2/3 (dois terços) dos Associados, em primeira convocação; às 14h00, com a 

presença de metade mais um dos Associados, em segunda convocação; às 

15h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados em terceira 

convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

   1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício 

         findo de 2019;

     2. Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e forma de pagamento;

   3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, para mandato de 3 

         (três) anos; 

   4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para mandato de 1 (um) ano;

   5. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos 

     membros do Conselho de Administração, das cédulas de presença dos  

        membros do Conselho Fiscal; 

    6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações 

        dos membros da Diretoria Executiva;

    7. Outros assuntos de interesse social.

OBSERVAÇÕES:
   1. Conforme Regulamento Eleitoral o último dia para registro de chapa para  

         concorrer às eleições é 13/3/2020, até às 15h00;

   2. Em caso de empate, a data da nova eleição fica estabelecida para o dia 

      9/4/2020, conforme o Regulamento Eleitoral, no mesmo local e horários  

         previstos neste Edital;

     3. A assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço 

        físico adequado;

    4. Conforme Estatuto Social, o representante de pessoa jurídica, de espólio, de 

         interditado, de incapaz para atos da vida civil ou de menor não emancipado, 

       para participação e votação na Assembleia, deverá apresentar documento 

       comprobatório da representatividade da pessoa jurídica, da representação     

     do menor ou do termo de nomeação de inventariante, curador ou tutor.

Guariba/SP, 17 de fevereiro de 2020.

DELSON LUIZ PALAZZO
Presidente do Conselho de Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL

Processo Digital nº: 1000726-93.2019.8.26.0291
Classe: Assunto: Separação Consensual - Restabelecimento da sociedade conjugal
Requerente: Wagner Ferreira Damião e

Marta Maria da Fonseca Brandão

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000726-93.2019.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime
de Bens de Casamento movida por Marta Maria da Fonseca Brandão, RG 11.829.668-1, CPF
092.732.888-71 e Wagner Ferreira Damião, RG 4.119.620-X, CPF 707.566.608-82, ambos
domiciliados à Rua Floriano Peixoto 1184, centro, Jaboticabal-SP, por meio da qual os
requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento para o da separação de
bens. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Jaboticabal, aos 24 de janeiro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Segurança e Vigilância de Ribeirão 
Preto e Região - Fundado em 01/11/87 - CNPJ nº 57.709.966/0001-10

Séde: Rua Alagoas nº 271 - Fone: (016) 3636-3244 - 
CEP,: 14.080-200 Ribeirão Preto/SP

Sindicato de Trabalhadores em Serviços de Segurança e Vigilância de Ribeirão Preto e Região - 
CNPJ nº 57.709.966/0001-10, com séde na Rua Alagoas nº 271, na cidade de Ribeirão Preto/SP - Edi-
tal para Conhecimento da Categoria em Geral.

Pelo presente EDITAL o Sindicato torna público e informa a todos os trabalhadores da categoria 
por ele representado que fi rmou Termo de Ajustamento de Conduta com a Procuradoria do Trabalho 
do Município de Ribeirão Preto assumiundo a obrigação de “não mais aceitará ou fornecerá, quando 
do exercício do direito de oposição pelo trabalho da categoria, carta de oposição fazendo menção à re-
núncia de benefícios e/ou direitos previstos em acordos coletivos e/ou convenções coletivas fi rmados,  
bem como contendo qualquer menção ao Ministério Público do Trabalho sobre a matéria”.

Ribeirão Preto, 17 de Fevereiro de 2.020.

Antônio Guerreiro Filho - Presidente.

Autorizo a publicação deste EDITAL no jornal A GAZETA, edição nº 1.976, do dia 22/02/2020

a.) - ANTÔNIO GUERREIRO FILHO

Base Territorial: Ribeirão Preto (séde), Altinópolis, Aramina, Barrinha, Batatais, Bonfi m Paulista, 
Brodosqui, Buritizal, Cássia dos Coqueiros, Cajurú, Cravinhos, Cristais Paulista, Cruz das Posses, 
Dumont, Franca, Guará, Igarapava, Ibirapuã, Ituverava, Jaboticabal, Jardinóplos, Jeriquara, Jurucê, 
Luiz Antonio, Monte Alto, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Pitangueiras, Pon-
tal, Pradópolis, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifâina, Sales de Oliveira, Santa Cruz da Esperança, 
Santa Rosa de Viterbo, Santo Antonio da Alegria, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista, São 
Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho.
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Jaboticabal deve ter CENSO especíico para pessoas com deiciência
O plenário da Câmara 

Municipal de Jabotica-
bal aprovou na segun-
da-feira (17/02), em 
sessão ordinária, nove 
projetos, entre eles o 
Substitutivo ao Proje-
to de Lei nº 260/2019, 
de autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes, 
que cria o CENSO IN-
CLUSÃO, para identi-
ficar o perfil socioeco-
nômico da pessoa com 
deficiência e mobilida-
de reduzida em Jaboti-
cabal. 

De acordo com o tex-
to, aprovado em defini-
tivo por unanimidade, 
o Censo deverá ser rea-
lizado a cada dez anos, 
no Município, para ob-
ter informações e da-
dos sobre a natureza 
da deficiência, tipo de 
deficiência, nível de es-
colaridade, inclusão no 
mercado de trabalho, 
acesso à saúde, edu-
cação, esporte, mora-
dia, transporte e renda. 
Além do perfil socioe-
conômico, o censo tam-
bém deverá identificar a 
necessidade de medica-
mentos especiais para 
tratamento de doenças 
raras não atendidas 
pela rede pública, cujas 
compras dependam de 
medidas judiciais. O 
projeto segue para san-
ção ou veto do prefeito 
municipal, José Carlos 
Hori.

Os vereadores tam-
bém aprovaram de 
forma unânime com 
emendas modificati-
vas, o Projeto de Lei 
nº 286/2019, de auto-

ria do vereador Pretto 
Miranda Cabeleireiro, 
que garante o direito 
da parturiente atendida 
pelo Sistema Único de 
Saúde – SUS optar pela 
cesariana a partir da tri-
gésima nona semana de 
gravidez no Município 
de Jaboticabal.

Igualmente foram 
aprovados, também 
com emenda modifica-
tiva, o Projeto de Lei nº 
289/2019, que denomi-
na de “Vereador Dr. 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 Muni-
cipal Vereador Dé Ber-
chielli” o local de insta-
lação e funcionamento 
de diversas secretarias 
municipais.

Foram ainda aprova-
dos por unanimidade 
os dois projetos de de-
creto previstos na Or-
dem do Dia para outor-
ga de título de cidadão 
jaboticabalense: o Pro-
jeto de Decreto Legisla-
tivo nº 75/2019, de au-
toria do vereador Ednei 
Valêncio, que concede 
o título de cidadania à 
Margarida Aparecida da 
Cunha Vilela; e o Proje-
to de Decreto Legislati-
vo nº 76/2020, de au-
toria do vereador João 
Bassi, que concede o 
título a Carlos Alberto 
de Faria, foram aprova-
dos por unanimidade. 
Da mesma forma foi 

aprovado o Projeto de 
Lei nº 297/2020, que 
autoriza o Poder Exe-
cutivo a alienar imóvel 
dado em Concessão de 
Direito Real de Uso, no 
Parque 1º de Maio, à 
Maria José Basso; e os 
PL nº 290/2020 e o PL 
nº 292/2020, que ape-
nas corrigem a deno-
minação da Associação 
Comercial, Industrial 
e Agronegócios de Ja-
boticabal – ACIAJA nos 
textos 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 dezem-
bro de 2019).

PEDIDO DE VISTA – Já 
outros três projetos da 
Ordem do Dia tiveram a 
votação adiada por con-
ta de pedidos de vista 
pelo prazo máximo re-
gimental, e devem vol-
tar à pauta de votação 
na próxima sessão ordi-
nária 02 de março. São 
eles: o Projeto de Lei nº 
294/2020, que autori-
za o Poder Executivo a 
contratar uma operação 
de crédito de até R$ 5 
milhões com o Banco 
do Brasil, que recebeu 
pedido de vista do ve-
reador Pepa Servidone; 
o Projeto de Lei Com-
plementar nº 30/2019, 
que na prática revoga 
as hipóteses de isenção 
de ISSQN estabelecidas 
no Código Tributário 
Municipal, além de alte-
rar a redação do inciso 
III, solicitada pelo vere-
ador Daniel Rodrigues; 

e o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 77/2020, 
que torna sem efeito o 
Art. 3º do Decreto Exe-
cutivo nº 6.405, de 18 
de dezembro de 2015, 
que proibia a prática 
de capina química com 
a aplicação de herbi-
cida por parte de pro-
prietários de terrenos 
urbanos para a limpe-
za destes, pedido pelo 
vereador Dr. Edu Fene-
rich.

PARECERES – A deli-
beração em plenário de 
um parecer contrário 
emitido pela Comissão 
de Justiça e Redação 
da Casa, assinado pelo 
relator da matéria, Dr. 
Edu Fenerich, e pelo 
membro da CJR, vere-
ador Wilsinho Locutor 
acerca do Projeto de 
Lei nº 301/2020 acabou 
não acontecendo. O ve-
reador Paulo Henrique 

Advogado, que tam-
bém integra a CJR, emi-
tiu um voto contrário 
ao parecer dos demais 
membros da comissão, 
apontando a possibili-
dade de continuidade 
de tramitação, desde 
que alterados alguns 
pontos do texto original 
do PL. Após a discussão 
em Plenário, o autor do 
projeto, vereador Pepa 
Servidone, pediu ver-
balmente a retirada da 
matéria. De acordo com 
o parlamentar, uma 
nova proposição acer-
ca do assunto deve ser 
apresentada na Casa, 
considerando o aponta-
mento de Paulo Henri-
que, a fim de evitar pos-
síveis questionamentos 
legais.

O projeto original 
propunha alterar um 
dispositivo da lei de 
Estrutura e Quadro de 

Servidores do Poder 
Legislativo Municipal, 
passando à Mesa Dire-
tora o ato de conferir 
a função pública a um 
determinado servidor, 
e não mais somente 
ao presidente. O texto 
ainda pedia 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 Câmara 
(Art. 42), o que segundo 
o relator do PL na CJR, 
poderia gerar um vazio 
legal. 

A íntegra da sessão 
está disponível na WEB-
TV da Câmara (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br) 
e replicada para o canal 
da Câmara no YouTube 
(CMJaboticabal).

Terceira Idade realizou mais um tradicional 
baile de Carnaval

Concessionária de Ribeirão Preto obtém prêmio ambiental

A quinta-feira (20) foi 
de muita festa, confete 
e serpentina no Centro 
de Lazer Edson Martini. 
A tradicional Terceira 
Idade foi palco de mais 
um animado baile de 
Carnaval. 

Além da folia que agi-
tou os participantes, 
houve o já tradicional 
concurso de fantasias. 

Stecar Mercedes-Benz 
foi eleita uma das me-
lhores representantes 
da marca no quesito 
projeto ambiental pela 
criação de um sistema 
de aproveitamento de 
água pluvial para a la-
vagem dos veículos

Ribeirão Preto (SP), 20 
de fevereiro de 2020 – 
A concessionária Stecar 
Mercedes-Benz, empre-
sa do Grupo Stéfani Ri-
beirão Diesel, foi uma 
das premiadas pelo 
Programa de Certifica-
ção StarClass, no que-
sito projeto ambiental. 
Durante todo o ano, 
os concessionários de 
veículos da marca Mer-
cedes-Benz são avalia-
dos de acordo com os 
padrões de qualidade 
estipulados pela fábri-
ca. O prêmio ambien-
tal foi para o sistema 
de aproveitamento da 
água pluvial, chama-

“O Carnaval sempre foi 
uma data especial para 
nossos idosos. O Fabi-
nho preparou tudo com 
muito carinho para que 
o baile de carnaval fos-
se um grande sucesso”, 
diz a primeira-dama, 
Adriana Hori.

“Começamos 2020 
com grandes novida-
des. Já iniciamos as au-

Foliões revivem a alegria do reinado de Momo através das marchinhas

do SteRain, implantado 
pela Stecar em 2017, 
na construção do novo 
prédio, na zona sul de 
Ribeirão Preto.

O SteRain consiste 
no dimensionamento 
completo de um siste-
ma de aproveitamento 
da água de chuva a par-
tir de normas e formu-
lações específicas das 
engenharias hidráulica 
e sanitária. “Neste sis-
tema foi adotado o uso 
da água de chuva não 
potável que requer um 
menor acompanhamen-
to de sua qualidade”, 
explica uma das res-
ponsáveis pelo projeto, 
Caroline C. Spirlandeli. 
Segundo ela, é possível 
armazenar 15 mil litros 
de água, distribuídas 
nas três caixas d´água 
que são destinadas para 
a lavagem dos veículos 
da loja.

Com isso, durante 

todo o processo de la-
vagem é possível, hoje, 
economizar cerca de 3 
mil litros de água po-
tável, por dia. “O sis-
tema permite que um 
operador use um painel 
de comando com utili-
zação da água da caixa 
para a lavagem dos ve-
ículos, sem consumir a 
água potável distribuí-
da pelo departamento 
de água e esgoto de Ri-
beirão Preto”, acrescen-
ta. O reuso da água de 
chuva só não acontece 
em época de estiagem.

Ricardo De Stéfani, 
diretor comercial do 
Grupo Stéfani Ribeirão 
Diesel, lembra que em 
2012 o Brasil obteve 
índices pluviométricos 
abaixo da média histó-
rica, o que gerou uma 
mudança de hábito em 
muitas regiões do País. 
O executivo comenta 
que tornou-se impres-

cindível o desenvolvi-
mento de soluções que 
reduzissem o consumo 
de água ou que aprovei-
tassem recursos dispo-
níveis, como a água da 
chuva, por exemplo. “A 
criação deste projeto 
de reuso de água foi tão 
importante, reduzin-
do o consumo de água 
destinada antes apenas 
para a lavagem dos car-
ros em nossa concessio-
nária”. Para ele, receber 
este reconhecimento é 
gratificante, pois mos-
tra que a empresa está 
no caminho correto de 
evolução, não apenas 
com essa ação, mas com 
todas as atividades de 
responsabilidade am-
biental que desenvolve. 
“Acreditamos que estas 
ações podem impactar 
positivamente o grupo 
e a sociedade”, conclui.

Ambientalmente res-
ponsável

Além deste proje-
to de reuso de água, 
o Grupo Stéfani Ribei-
rão Diesel conta com 
diversas outras ações 
ambientais nas con-
cessionárias do grupo, 
como coleta seletiva 
de lixo, reuso da água 
dos lavadores nas des-
cargas dos banheiros, 
destinação correta de 
resíduos contaminados 
com hidrocarbonetos, 

substituição dos copos 
plásticos descartáveis 
pelos permanentes de 
polipropileno, encami-
nhamento corretos dos 
olucs de todas as uni-
dades do grupo para o 
rerrefino, entre outras 
ações.

A Stecar Mercedes-
-Benz fica na Avenida 
Professor João Fiúsa, 
2570, em Ribeirão Preto 
(SP).

las de dança de salão e 
tchi kung gratuitamen-
te durante a semana. 
Agora, preparamos uma 
série de atividades para 
que os nossos idosos 
possam aproveitar ao 
máximo o dia a dia na 
Terceira Idade”, infor-
ma o diretor do Depar-
tamento de Esporte e 
Lazer, Fábio Bortolossi.
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Jaboticabal inicia Plano Municipal de Cultura
Aconteceu na noite de 

quarta-feira (19), o primei-
ro encontro de construção 
coletiva do Plano Munici-
pal de Cultura de Jaboti-
cabal, a partir das 19h, na 
Escola de Arte “Prof. Fran-
cisco B. Marino”.

O Encontro é um diálo-
go com a comunidade so-
bre como deve ser o Pla-
no Municipal de Cultura 
(PMC), baseado em con-
ceitos, princípios, dire-
trizes, metas e objetivos 
que devem ser seguidos, 
executados e atingidos a 
longo prazo no que diz 

respeito à política cultu-
ral do município.

Os encontros, ao todo 
oito, com periodicidade 
mensal, devendo a ver-
são fi nal do PMC ser apre-
sentada ao Conselho de 
Política Cultural e à Câ-
mara Municipal, no fi nal 
do ano. 

“Nesses encontros pen-
saremos, junto a comuni-
dade e as pessoas envol-
vidas com a cultura local, 
um plano que realmente 
refl ita a realidade de Ja-
boticabal, suas demandas 
e ações. Por isso é muito 

Equipamento será 
importante na produção de 

verduras e hortaliças

Prefeitura adquire nova Tobata para Horta Municipal

A Horta Municipal 
realiza um trabalho 
fantástico em Jabotica-
bal, colaborando com a 
qualidade da merenda 
escolar oferecida nas 
escolas e creches do 
município. Toda verdu-
ra ou hortaliça produzi-
da sem agrotóxicos vai 
direto para os pratos 
das crianças e o que 
sobra é repassado para 
entidades assistenciais.

Para garantir maior 
produtividade e con-

dições de trabalho da 
equipe, a Prefeitura de 
Jaboticabal investiu R$ 
40 mil na compra de 
uma nova Tobata que 
ajudará no manuseio 
da terra. “Recebi a in-
formação que o último 
equipamento do tipo 
havia sido comprado 
em 2003. Entrei em 
contato com a Secre-
taria de Agricultura e 
conseguimos viabilizar 
a compra”, conta o pre-
feito José Carlos Hori.

R.Rui Barbosa,986 16 3203-2136 

ganhadoras 
vale compras

Maria Elisa Gallo
R$100,00   R$150,00   R$200,00

Lara AmorosoMaria Eduarda Faustino

importante que o Poder 
Executivo, o Poder Legis-
lativo e a Sociedade Civil 
estejam presentes nos 
encontros.”, afi rma Thais 
Creolezio, responsável 
pelo acompanhamento 
no Sistema Municipal de 
Cultura.

Os encontros são aber-
tos e todos podem parti-
cipar, em especial a socie-
dade cultural da cidade.

“É importante lembrar 
que os encontros men-
sais não são a única ta-
refa da Comissão. Visitas 
à Ongs, estudo de texto, 

pesquisas, mapeamen-
tos da cidade e sistema-
tização das informações 
para confecção do Plano 
também fazem parte das 
atribuições da comissão 
técnica especialmente 
formada para esstraba-
lho”, explica José Mário 
de Oliveira.

Na agenda – quarta-fei-
ra (19), a partir das 19h na 
Escola de Arte “Prof. Fran-
cisco B. Marino” aconte-
ceu o primeiro encontro 
do Plano Municipal de 
Cultura de Jaboticabal.
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Ciafs registram boa procura no Dia “D” de 
vacinação contra o sarampo 

As equipes da Secre-
taria de Saúde ficaram 
satisfeitas com a procu-
ra pela vacina tríplice 
viral que imuniza con-
tra o Sarampo. Apenas 
no último sábado (15), 
mais de mil pessoas fo-
ram conferir a Carteira 
Nacional de Vacinação.

“Felizmente, boa par-
te do público estava 
com a vacinação em or-
dem. Apenas 45 pessoas 
tomaram a dose da va-
cina contra o Sarampo. 

Lembro que a campanha 
continua em toda rede 
municipal de saúde até 
13 de março”, afirma 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

O ponto positivo da 
campanha, além de 
constatar que boa parte 
da população está imu-
nizada contra, é que 
muitos aproveitaram a 
oportunidade para to-
mar outras vacinas.

“Várias pessoas apro-
veitaram para tomar 

a vacina contra o HPV, 
Febre Amarela, Hepa-
tite, entre outras dis-
poníveis no calendário 
vacinal. É muito im-
portante que essa fai-
xa etária dos cinco aos 
19 anos aproveitem e 
participem de todas 
as campanhas. Nossos 
Ciafs estão aptos para 
oferecer as doses”, lem-
bra a diretora do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto. 

Vice-prefeito anuncia mais R$ 500 mil destinados ao Hospital 
e Maternidade Santa Isabel de Jaboticabal

O Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel, 
instituição filantrópica, 
responsável pelo aten-
dimento a pacientes do 
SUS, particulares e de 
convênios de Jabotica-
bal e microrregião re-
ceberá mais R$ 500 mil 
de recursos de emenda 
parlamentar apresenta-
da junto ao Ministério 
da Saúde para o progra-
ma Limite Financeiro 
da Média e Alta Com-
plexidade Ambulatorial 
e Hospitalar (MAC) no 
primeiro semestre de 
2020.

Os recursos serão 
utilizados para o pa-
gamento  de serviços 
de fornecedores,  as-
sistência técnica em 
softwares, serviços de 
lavanderia hospitalar,  
e esterilização e higie-
nização de enxovais e 
rouparia. Itens que fa-
zem parte do custeio 
do Hospital.

O valor foi uma con-
quista do vice-prefeito 
do município, Vitório 
de Simoni, por meio de 
indicação do Deputa-
do Federal Baleia Rossi 
(PMDB-SP). Vitório foi 
recebido no anfiteatro 
do HMSI no dia 20 de 
fevereiro. Ele falou so-
bre os recursos para co-
laboradores e gestores 
do Hospital, em parti-
cipações distintas, nos 
três turnos de trabalho 
da instituição.

“Quando o deputado 
Baleia Rossi entrou em 
contato comigo con-
sultando sobre qual 
entidade mereceria a 
destinação de recursos, 
indiquei imediatamente 
o Hospital e Maternida-
de Santa Isabel, porque 
sei do trabalho sério 
que é desenvolvido por 
esta Santa Casa. Já tive 
a oportunidade de fa-
zer parte do Conselho 
Fiscal como contador 

e reconheço o trabalho 
relevante que é presta-
do ao paciente SUS.

Em maio de 2019, o 
HMSI já havia recebido 
R$ 200 mil de emen-
da parlamentar obtida 
graças ao empenho do 
vice-prefeito junto ao 
Deputado Baleia Rossi. 
O recurso foi empre-

gado na aquisição de 
autoclave (equipamen-
to fundamental para a 
esterilização dos ins-
trumentos cirúrgicos), 
monitor cardíaco multi 
parâmetro e cama para 
a Unidade de Terapia 
Intensiva - UTI.

“Os novos recursos 
atendem ao que está 

estabelecido no plano 
de trabalho elaborado 
pelo Hospital e aprova-
do junto ao gestor mu-
nicipal de saúde. Trata-
-se de um reforço de 
caixa muito importante 
para que o HMSI con-
tinue cumprindo sua 
missão institucional 
de assistência à saúde 

da população”, destaca 
o provedor, o médico 
Luiz Eduardo Romero 
Gerbasi.

Filantropia
O Vice-prefeito Vitó-

rio de Simoni foi um 
dos responsáveis pela 
obtenção do selo de Fi-
lantropia atribuído ao 
HSMI em maio de 2017.
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Secretaria de Agricultura realiza manutenção 
na estrada próxima a Luzitânia

A Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente 
(SAAMA) iniciou o 
reparo de tubos que 
passam pela estrada 
da Fazenda Leandro 
Gonçalves. O proje-
to deve ser concluído 
nos próximos dias.

“É importante que 
os usuários da estra-
nha prestem atenção 
ao passar pelo local. 
Nossas equipes tra-
balham para garantir 
que tudo fique con-
forme o esperado. A 
manutenção das es-
tradas é contínua e 
precisamos aprovei-
tar o curto período de 
estiagem para realizar 
as melhorias necessá-
rias”, informa o secre-
tário de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, Aldo Bello-
di Neto.

Objetivo é melhorar o atendimento prestado a crianças e 
adolescentes vítimas de violência

Prefeitura realiza qualii cação sobre 
Escuta Especializada

As secretarias de Saú-
de e Assistência e De-
senvolvimento Social 
preparam melhorias no 
atendimento à criança 
vitimizada. Equipes se 
reuniram em uma qua-
lifi cação que aconteceu 

Assistência Social incentiva o debate sobre o 
SUAS em encontro com Yolanda Guerra

Jaboticabal recebeu 
na última quarta-feira 
(19) o ícone da Assis-
tência Social, Yolanda 
Guerra. Durante a ma-
nhã, Yolanda participou 
de um encontro que 
contou com a partici-
pação de autoridades 
da região e dezenas de 
profi ssionais da área.

“Foi um dia de des-
construção, reconstru-
ção, construção e reno-
vação. Para a maioria 
absoluta dos técnicos 
do SUAS da nossa rede, 
Yolanda Guerra é uma 
referência da Política 
Social. Ela nos ouviu e, 
com olhar ampliado, 

pode nos fazer refl etir 
e provocou a saída da 
zona de conforto. Uma 
experiência gratifi cante 
para todos”, diz a se-
cretária de Assistência 
e Desenvolvimento So-

na Câmara de Jabotica-
bal, quarta-feira (19).

“Essa iniciativa é mui-
to importante. Melho-
rando esse primeiro 
atendimento evitamos 
que as crianças ou ado-
lescentes que passaram 

Super Mei abre inscrições 
O Posto do SEBRAE-

-Aqui abre novas ins-
crições para a próxima 
edição do Super Mei, 
que acontece de 16 e 19 
de março, no auditório 
da Prefeitura de Jaboti-
cabal. Os interessados 
já podem entrar em 
contato com a Central 
do Empreendedor.

“Essa é mais uma opor-
tunidade proposta para 
que nossos empreende-
dores tenham condições 
de ter acesso ao conteú-
do proposto, que abor-

da temas importantes 
como ‘Empreendedor de 
Sucesso’, ‘Formação de 
Preço’, ‘Fluxo de Caixa’ 

por uma situação nega-
tiva sejam obrigadas a 
depor sobre o mesmo 
assunto várias vezes. 
Dessa maneira evitamos 
que recordem o mal que 
aconteceu”, diz a secre-
tária de Assistência e 

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.

cial, Tatiana Pellegrini.
Yolanda ministrou pa-

lestra aberta ao público 
no Campus da Unesp. 
Após o encerramento, 
acompanhada da equi-
pe da Secretaria de As-

sistência e Desenvolvi-
mento Social, conheceu 
diversos equipamentos 
públicos e os projetos 
assistenciais são desen-
volvidos em Jabotica-
bal.

Desenvolvimento So-
cial, Tatiana Pellegrini.

Lei 13.431/17 – A ini-
ciativa condiz com a lei 
aprovada em 2017 que 
trata dos direitos e ga-
rantias das crianças e 
adolescentes vitimiza-
dos. “Nosso objetivo é 
melhorar ainda mais 
o serviço prestado em 
nossa rede. Por exem-
plo, caso a criança dê 
entrada na UPA após 
sofrer qualquer tipo de 
violência teremos uma 
pessoa capacitada para 
fazer o acolhimento e 
todo o trabalho neces-
sário para que os direi-
tos dessa criança sejam 
preservados”, explica 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

e ‘Marketing Digital’. As 
inscrições já estão aber-
tas”, afi rma a diretora da 
Central do Empreende-

dor, Vanessa Gonçalves.
Para mais informa-

ções, o telefone de con-
tato é (16) 3203-3398. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 233, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 – CONCEDE 45 (quarenta e cinco) 

dias de Licença Prêmio em pecúnia referente ao período aquisitivo de 01/02/2015 a 

31/01/2020, ao servidor MARCELO SCAVONI, lotado no Departamento de Administra-

ção, consoante artigo 150 da Lei Municipal n° 3736 de 03 de abril de 2008.

Nº 234, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 – CONCEDE Adicional de Con-

clusão de Curso à servidora FABIANA APARECIDA MOTTA MORENO, lotada no De-

partamento Contábil e Financeiro, consoante artigo 119 da Lei Municipal n° 3736 de 

03 de abril de 2008.

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 739 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 17 de fevereiro de 2020, aprovou e nos termos 

do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 

promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadã Jaboticabalense á senhora Margarida 
Aparecida da Cunha Vilela e revoga o Decreto Legislativo nº 720, 

de 07 de maio de 2019.

Autoria: Ednei Valêncio

Art. 1º Fica outorgada Título de Cidadã Jaboticabalense á senhora Margarida 
Aparecida da Cunha Vilela.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 

Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto Legislativo, 

correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogado o Decreto Legislativo nº 720, de 07 de maio de 2019.

Jaboticabal, 18 de fevereiro de 2020.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Munici-

pal de Jaboticabal, em 18 de fevereiro de 2020.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 740 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 18 de fevereiro de 2020, aprovou e nos termos 

do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 

promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o título de cidadão jaboticabalense ao Carlos Alberto de 
Faria, e dá outras providências.

Autoria: João Bassi

Art. 1º Fica outorgado o título de cidadão jaboticabalense ao Carlos Alberto de 
Faria.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 

Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto Legislativo 

correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 18 de fevereiro de 2020.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Munici-

pal de Jaboticabal, em 18 de fevereiro de 2020.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

É para acreditar no momento Brasil
A infl ação continua 

baixa, o emprego formal 
está melhorando mas é 
verdade que o empre-
go informal e o micro 
empreendedor ismo 
individual cresceram 
muito, a massa salarial 
apresenta crescimento 
real, a economia mos-
tra rota sustentável de 
expansão, o interesse 
internacional para in-
vestimentos no Brasil 
é crescente, favorecido 
pela oferta de dinheiro 
no mundo, o agronegó-
cio mostra-se cada vez 
mais relevante na nos-
sa matriz econômica 
e, por fi m, a confi ança 
empresarial e dos con-
sumidores continua em 
evolução positiva.

O consumo e o vare-
jo se expandem, e tam-
bém a construção civil, 
dois dos mais impor-
tantes segmentos em-
pregadores privados. 
Os governos, de forma 
quase geral, promovem 
programas de privatiza-
ção, parcerias e conces-
sões, reduzindo o papel 
do Estado na economia. 
As reformas Trabalhista 
e da Previdência come-
çam a mostrar benefí-
cios reais na redução 
dos gastos públicos, do 
desequilíbrio fi scal e, 
para o setor privado, na 
redução do contencioso 
trabalhista.

O crédito ao consu-
mo continua limitado 
e caro, apesar da taxa 
real de juros ofi cial 
se aproximar do zero, 
perspectiva que nos faz 
repensar tudo que co-
nhecemos e praticamos 
no passado.

Como resultado des-
sa combinação de fa-
tores, temos expansão 
do consumo, do varejo 
e da economia em pa-
tamares aquém do que 
gostaríamos, e podería-
mos, mas de forma con-
sistente e sustentável.

De fato, o quadro 
geral não tem nada de 
parecido com o início 
dos anos 2000, quando 
o consumo foi alavan-
cado, em parte artifi -
cialmente, e o País vi-
veu seu maior surto de 
crescimento econômico 
recente, porém associa-
do com a irresponsabi-
lidade no trato de te-
mas críticos no âmbito 
das questões públicas, 

políticas e macroeconô-
micas. A resultante foi 
a pior recessão de nos-
sa história no período 
2014-2017 que gerou 
perto de 13 milhões de 
desempregados, invo-
lução econômica e fe-
chamento de perto de 
200 mil lojas.

E é fundamental que 
seja absolutamente di-
ferente do passado re-
cente. Sem explosões 
artifi ciais de cresci-
mento, mas apoiado 
em transformações es-
truturais que permitam 
evolução constante e 
sustentável.

Que seja, como tem 
acontecido, apoiada na 
expansão do setor pri-
vado nas áreas onde o 
Brasil tem vocação na-
tural e espaço para ser 
player global. Que seja 
estruturada na visão de 
um Estado menos inter-
vencionista e dedica-
do a prover melhores 
serviços em Educação, 
Saúde e Segurança. Que 
se insira na emergente 
nova matriz geoeconô-
mica global com o cres-
cimento da importância 
da Ásia como um todo.

Que seja apoiada em 
uma estratégia de repo-
sicionamento político, 
econômico e social de 
longo prazo, verdadei-
ramente de longo pra-
zo, e evite a perda de 
tempo, foco e de recur-
sos com idas e vindas 
táticas.

É líquido e certo que 
estamos patinando, e 
feio, em algumas fren-
tes fundamentais, es-
pecialmente no que en-
volve, na área pública, 
os setores da Educação, 
Saúde e Segurança, ain-
da que alguns poucos e 
limitados avanços pos-
sam ter ocorrido.

Mas podemos, e de-
vemos, olhar o con-
junto das evoluções 
positivas, reconhecer 
e valorizar a clara evo-
lução e estarmos ainda 
mais sensíveis para co-
brar o que ainda falta 
ser feito. Só isso nos 
distinguirá dos críticos 
rancorosos.

Na análise dos úl-
timos anos é preciso 
reconhecer que parte 
desse movimento não 
nasceu com o atual go-
verno. Parte do proces-
so de transformação 

começou no governo 
passado, de transição, 
e foi de fato aprofunda-
do a partir do início de 
2019.

E, de fato, não se tra-
ta de apoiar ou não este 
ou aquele governo. Tra-
ta-se de repensar estru-
tural e estrategicamen-
te o Brasil.

Somos daqueles que, 
sem perder o senso crí-
tico, creem que esta-
mos evoluindo positi-
vamente e o cenário à 
frente é mais positivo, 
estimulando investi-
mentos, um olhar mais 
global e maior interes-
se na continuidade da 
expansão de negócios. 
Apesar dos problemas 
que o cenário interna-
cional oferece no mo-
mento.

Se olharmos na pers-
pectiva mais estratégi-
ca, envolvendo opor-
tunidades e ameaças, 
é inegável que a com-
binação que o Brasil 
oferece nos momentos 
próximos e futuro, é 
das mais virtuosas e 
isso deve nos estimu-
lar muito em todos os 
aspectos. Mas não pode 
nos esmorecer na busca 
de tudo que possa re-
presentar um país mais 
saudável, educado, se-
guro, sustentável e di-
verso.

Como nunca a fi gura 
do copo meio cheio ou 
meio vazio cabe perfei-
tamente.

NOTA: Começando 
por São Paulo neste dia 
06/02 iniciamos o ci-
clo Retail Trends Pós 
NRF 2020 que consoli-
da as principais visões 
e os aprendizados en-

volvendo as visitas e 
debates aos conceitos 
mais inovadores e que 
sinalizam as principais 
tendências estratégicas 
no consumo e no vare-
jo nos Estados Unidos. 
Consolida também os 
aprendizados vindos 
do Retail Executive 
Summit, evento que re-
alizamos em Nova Ior-
que e que faz parte da 
NRF Retail Week.

Igualmente consoli-
da os aprendizados das 
visitas à feira da NRF e 
apresenta, em caráter 
exclusivo os resultados 
de pesquisa envolven-
do a utilização e os in-
vestimentos previstos 
para tecnologia por al-
gumas das principais 
redes de varejo do Bra-
sil. Outra pesquisa iné-
dita vai avaliar o nível 
de conhecimento e pró-
-atividade de empresas 
ligadas ao consumo e 
ao varejo com relação 
às iminentes mudan-
ças que envolvem todo 
o cenário fi nanceiro do 
Brasil.

Além de contar com 
a presença de líderes 
dos setores de varejo e 
consumo avaliando as 
transformações em cur-
so no mercado brasilei-
ro. Os líderes debatem 
o presente e o futuro 
do mercado e do setor 
varejista num momento 
de profunda transição 
estrutural como a que 
desenhamos neste arti-
go.

Fonte: https://www.
mercadoeconsumo.
com.br/2020/02/03/e-
-para-acreditar-no-mo-
mento-brasil/

Prefeitura divulga pontos benei ciados pela 
operação Tapa Buraco – 21 de fevereiro de 2020
A Prefeitura de Jaboti-

cabal informa que está 
promovendo melhorias 
na pavimentação asfál-
tica das ruas Comenda-

dor João Maricato, João 
Panosso, 24 de Maio, 
Pintos, 13 de Maio, Sau-
dade e Monteiro Lobato

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.



8 SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2020

“Carnaval no Lago” 
terá música ao vivo 
com as bandas KLM 

e Alto Astral

A praça de alimenta-
ção do Lago terá qua-
tro dias do Reinado de 
Momo. Para garantir a 
diversão dos frequen-
tadores, além das sabo-
rosas opções gastronô-
micas, os ambulantes 
tiveram a iniciativa de 
realizar apresentações 
musicais. 

O evento conta com o 
apoio da Prefeitura de 
Jaboticabal.

Neste sábado (22) e 
na segunda (24), a ani-
mação fi ca por conta do 
grupo Alto Astral. No 
domingo (23) e terça 
(25), é a vez da banda 
KLM, sempre a partir 
das 18h. 

Av. General Glicério, 315 
16 3202-6232 16 99226-1203

Bebedouros

Climatizadores
Industriais

PRODUTO

100%
BRASILEIRO

90% MAIS ECONÔMICO 

QUE O AR CONDICIONADO

Energia Solar - Purificadores - Filtros 
Acessórios - Manutenção e Instalação

Ambulantes preparam 
programação especial

Ônibus voltam a circular a partir do dia 02 de março

Prefeitura decreta intervenção 
e assume transporte coletivo 

em Jaboticabal

A Prefeitura notifi cou 
várias vezes a Viação Pi-
racema de Transportes 
para cumprir o contra-
to e oferecer um bom 
transporte coletivo em 
Jaboticabal – sem su-
cesso. Por isso, o pre-
feito José Carlos Hori 
decretou a intervenção 
nos serviços concedi-

dos no transporte cole-
tivo urbano, na sexta-
-feira (21). Na prática, 
a prefeitura assume o 
serviço, operando toda 
a frota da Piracema. 

“Nossas ações foram 
dentro da lei. Demos 
chance para a empresa 
cumprir o contrato e, 
como não aconteceu, 

estamos assumindo os 
ônibus, os motoristas 
e os funcionários da Pi-
racema, em caráter de 
urgência, por até 180 
dias. Enquanto isso, fi -
nalizamos a licitação 
até contratar uma nova 
frota”, explica Hori, que 
completa: “é um grande 
desafi o. Teremos difi -

culdade iniciais, mas 
com certeza será me-
lhor para a população; 
não dava mais para con-
tinuar como estava”.

Todas as linhas voltam 
a circular pelos bairros 
de Jaboticabal. Mais in-
formações sobre o trans-
porte coletivo serão di-
vulgadas em breve.


