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Hori estava no grupo de oito prefeitos que representaram todo o estado. Na ocasião, o governador 
apresentou números e tratou de recursos que serão disponibilizados aos municípios

Prefeito Hori participa de almoço com 
governador João Dória

O governador de São Paulo, João Dória, convidou alguns prefeitos do estado para um almoço que aconteceu na última quinta-feira (27) na 
capital. Entre os convidados, o prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori, esteve presente e aproveitou para fazer diversas reivindicações.

Leia + Pág. 8

Eventos seguem até o dia 15 de março, com serviços 
gratuitos, exposição e passeio ciclístico

Jaboticabal terá programação 
especial para mulheres em março

O dia 08 de março será marcado por uma série de atividades no Centro de Convivência do Idoso 
Edson Martini. “Eu adoro l ores mas prei ro RESPEITO” norteará a temática desde ano, com sorteio de 
brindes e serviços gratuitos à disposição das 09h às 12h.

Iniciativa colabora com as famílias 
que pretendem legalização de 
documentos, acabando com os 

“contratos de gaveta”

População ainda pode 
aproveitar desconto 

de 50% no ITBI

Na última semana, a Prefeitura de Jaboticabal 
divulgou que dará desconto de 50% no ITBI (Im-
posto Sobre Transmissão de Bens Imóveis) para 
quem transferir a documentação a partir deste 
mês. O benefício terá duração de 60 dias.

Apresentações musicais organizadas pelos 
próprios ambulantes agradaram o público

Lago Folia registra bom público

Os ambulantes se organizaram e prepararam uma programação es-
pecial para os quatro dias de Carnaval. No Lago Municipal, foram re-
alizados shows com atrações locais que proporcionaram momentos 
de lazer para as famílias presentes. O evento contou com a parceria 
da Prefeitura de Jaboticabal.
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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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Câmara de Jaboticabal vota seis projetos e um 
veto total na próxima segunda-feira (02/03)

Na próxima segunda-
-feira (02/03), os vere-
adores da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
votam seis projetos 
além de um veto total 
do prefeito municipal 
ao Substitutivo ao Pro-
jeto de Lei nº 242/2019, 
que prevê ações de rea-
proveitamento de ali-
mentos não consumi-
dos.

De autoria do vere-
ador Luís Carlos Fer-
nandes, a matéria foi 
aprovada na Casa de 
Leis por unanimidade 
na sessão do dia 03 de 
fevereiro, mas acabou 
recebendo um veto to-
tal do Poder Executivo. 
“Não se discute que a 
providência seria útil, 
porém mostra-se ino-
portuna e pode até 
mesmo inviabilizar ati-
vidades de entidades 
ilantrópicas, assisten-
ciais e até empresariais, 
que representam im-
portante fonte de mo-
bilização da sociedade 
no enfrentamento da 
fome e da miséria”, traz 
o texto de defesa do 
veto, que continua: “... 
é importante informar, 

foi demonstrada preo-
cupação com a interfe-
rência do Poder Público 
no reaproveitamento 
de alimentos não con-
sumidos, em razão da 
possível qualidade dos 
mesmos, em relação à 
tal implantação da ma-
neira abrangente como 
foi proposta”.

A matéria aprovada e 
encaminhada ao Execu-
tivo propõe que alimen-
tos que tenham perdido 
sua condição de co-
mercialização, mas que 
ainda estejam seguras 
para o consumo huma-
no, sejam 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 estabelecimentos 
comerciais devem ser 
de responsabilidade 
de entidades sem ins 
lucrativos, cuja inali-
dade seja de assistên-
cia social, e que sejam 

inscritas para este im 
nos órgãos municipais 
competentes, como na 
Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social. A em-
presa doadora também 
deverá se habilitar.

Além do veto, retor-
nam à pauta para vota-
ção em 1º turno, após 
receberem pedidos de 
vista na sessão do dia 
17 de fevereiro, o Proje-
to de Lei nº 294/2020, 
que autoriza o Poder 
Executivo a contratar 
uma operação de crédi-
to de até R$ 5 milhões 
com o Banco do Brasil; 
e 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.

Também será votado 
em 1º discussão e vota-
ção o Projeto de Lei nº 
302/2020, de autoria 
do Poder Executivo, que 
autoriza a Empresa Mu-
nicipal de Urbanização 
de Jaboticabal (EMUR-

 SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL 

 

 

 

 
SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL - Rua Castro Alves, 911 - SP - 
CNPJ nº 50.387.075/0001-45. ELEIÇÕES SINDICAIS - Aviso Resumido. 
Serão realizadas eleições no dia 27 de março de 2020, das 09h00 às 
15h00 em 1ª convocação ou das 10h00 às 16h00 em 2ª convocação, na 
sede da entidade acima mencionada, para composição da Diretoria, 
Conselho Fiscal, bem como suplentes, devendo o Registro de Chapas 
ser apresentado na Secretaria da entidade, no horário de 08h00 às 
17h00, no prazo de 4 (quatro) dias, a contar do dia seguinte à 
publicação deste Aviso. Edital de Convocação da eleição encontra-se 
afixado na sede deste Sindicato. Jaboticabal, 26 de fevereiro de 2020. 
Ismael Perina Junior - Presidente 
      
     

JA) a alienar imóvel 
dado em concessão de 
Direito Real de Uso, no 
Jardim Petrassi, à Maria 
Luiza Pereira da Rocha.

Ainda serão aprecia-
dos em único turno três 
projetos decretos legis-
lativos para a outorga 
de títulos de cidadania: 
o PDL nº 78/2020, de 
autoria do vereador Dr. 
Edu Fenerich, que con-
cede o Título de Cida-

dão Jaboticabalense ao 
cirurgião dentista Dr. 
Renato Gonçalves dos 
Reis; o PDL nº 79/2020, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone, que 
outorga o Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
ao presidente do gru-
po Santa Clara, José 
Amaro Cury; e o PDL 
nº 80/2020, de autoria 
do vereador Luís Carlos 
Fernandes, que conce-
de o Título ao psiquia-

tra Dr. Vinícius Lopes 
Emygdio de Faria.

A sessão ordinária co-
meça às 20 horas, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara. 
Porém, antes do início 
da sessão, 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”.
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Câmara de Jaboticabal faz sessão solene para 
celebrar Dia Internacional da Mulher

Na sexta-feira (06/03), 
a Câmara Municipal de 
Jaboticabal realizará a 
sessão solene em alu-
são ao Dia Internacional 
da Mulher. Ao todo, 26 
mulheres que atuam em 
diversos setores da so-
ciedade jaboticabalen-
se receberão Diploma 
Comemorativo, confor-
me os decretos legisla-
tivos nº 217/1998 e nº 
630/2015. 

As indicadas para 
representar o público 
feminino em 2020, na 
solenidade, foram es-
colhidas pelos próprios 
vereadores (máximo de 
duas por parlamentar). 
A solenidade começa às 
20 horas, no Palácio Ân-
gelo Berchieri, sede do 
Legislativo jaboticaba-
lense, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br).

Vale ressaltar que o 
Dia Internacional da 

mulher, comemorado 
anualmente no dia 8 de 
março, foi oi cializado 
pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
para simbolizar a luta 
histórica das mulheres 
por igualdade de direi-
tos sociais, políticos e 
econômicos.

Confi ra abaixo a 
lista das homenagea-
das:

Pepa Servidone
ADRIANA MARIA RO-

VAROTO CURY
LUZIA DE SOUZA

Dona Cidinha
EROTIDES ALVES DE 

SOUZA
TERESA DE FÁTIMA 

NIERES

Dr. Edu Fenerich
IRACI APARECIDA 

CARREGARI
JOVANIA MORETTI 

GUGLIERMETTI

Carmo Jorge Reino
MARIANA PENTEADO 

COSTA
PRISCILA SUELLEN 

BULGARELLI

Daniel Rodrigues
ANA MARIA DA COS-

TA PEREIRA JANUARIO
ANTONIA APARECIDA 

RIGLER BELESSO

Ednei Valêncio
MARGARIDA APARE-

CIDA DA CUNHA VILELA
TAMIRES FERNANDA 

DE MATTOS PAULINO

João Bassi
ERMINIA BASSI QUI-

NALIA
FÁTIMA BASSI

Luis Carlos Fernandes
ALBERTINA ÉLIA APA-

RECIDA DUARTE
ALINE BARBOSA NU-

NES

Paulo Henrique Advo-
gado

ANA MARIA DOS SAN-
TOS OLIVEIRA

ROSEMEIRE FERREIRA

Beto Ariki
ARIOVALDA WASCON-

CELLOS DE PAULA
BENÍCIA PAMPLONA 

FIENO

Samuel Cunha
CLEUZA APPARECIDA 

SCARPIM DA CUNHA
ELIDIANE MARTINELLI 

DA CUNHA

Pretto Miranda Cabe-
leireiro

JOICE CRISTINA RA-
DAELE DOS SANTOS

REGINA DE SOUZA

Wilsinho Locutor
HELENITA SÔNIA RO-

DRIGUES PINELLI
SANDRA CARDOSO 

COSTA

UM CONSELHO

Davi, quando estava 
à beira da morte, cha-
mou seu i lho Salomão 
e deulhe um conselho 
muito importante e sá-
bio, dizendo, que se ele 
fosse i el ao SENHOR 
Deus, nunca seria des-
truído ou desamparado, 
porque o SENHOR é um 
Deus i el, e quem serve 
à Ele com todo o cora-
ção e com toda alma, 
este será tão abençoado 
e próspero por toda a 
vida. Salomão, de início 
deu ouvidos aos con-
selhos de seu pai Davi, 
e foi muito abençoado 
em tudo. Ele recebeu do 
SENHOR, o espírito de 

Pr. Anastácio Martins

sabedoria e de conheci-
mento. Enquanto esteve 
na presença de Deus, 
nada faltou, ao contrá-
rio, recebeu mais do que 
pediu ou pensou. Nun-
ca despreze um conse-
lho que vem da parte 
de Deus, nem rejeite a 
correção que Ele estiver 
dando. Deus sabe o que 
é importante e conhece 
tudo a seu respeito. Dei-
xe-O ser o SENHOR da 
sua vida. Abra seu cora-
ção para Ele fazer mora-
da em você. Você não vai 
se arrepender jámais.
Quando você conhecer 
o SENHOR, e o servir 
com todo o seu coração 
e toda a sua alma, você 
i cará de boca aberta de 
ver o quanto este Deus é 
maravilhoso e Poderoso.
Ele transformará você 
numa jóia rara e mais 
brilhante deste mundo. 
Salomão aceitou o con-
selho e procurou conhe-
cer o SENHOR e foi só vi-

toria na vida dele. Deus 
o honrou com todas as 
sortes de bênçãos. Com 
você não será diferente, 
Deus vai te surpreender 
com bênçãos das quais 
você nunca imaginou 
receber. Coni a no SE-
NHOR e servi-O com um 
coração inteiro e uma 
alma voluntária. Aceite 
o conselho e busque o 
SENHOR, você não vai 
se arrepender jamais de 
ter entregado a sua vida 
nas Mãos Dele.  (I Crôni-
cas  28:9). Esta é a mi-
nha 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 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE 
FÉ: (016) 9.9115-0602.      

Vitta Residencial entrega chaves para 480 famílias no bairro Heitor Rigon
Novo condomínio fe-

chado i ca na zona nor-
te, nas imediações da 
Rodovia Alexandre Bal-
bo. Conta com seis tor-
res, projetadas numa 
ampla e completa área 
de lazer. Este é o tercei-
ro empreendimento en-
tregue pela construtora 
no bairro

Ribeirão Preto (SP), 24 
de janeiro 2020 - Plane-
jar reestruturação nos 
bairros da cidade, criar 
complexos residenciais 
e novos bairros, imple-
mentar soluções de mo-
radia com inteligência e 
tecnologias diferencia-
das. Essas são algumas 
das expertises da Vitta 
Residencial Construto-
ra e Incorporadora que, 
por conta desta perfor-
mance, tem alavancado 
seu crescimento e con-
tribuído para o desen-
volvimento urbano das 
cidades em que atua. 
O bairro Heitor Rigon, 
na zona norte de Ri-
beirão Preto, é exem-
plo do que a empresa 
desenvolve. Já são três 
grandes condomínios 

fechados na localidade 
com a marca e conceito 
Vitta. No sábado (18), a 
empresa realizou mais 
uma Entrega da Feli-
cidade – evento tradi-
cional de consagração 
dos empreendimentos 
assinados pela cons-
trutora. Desta vez, a 
entrega foi das chaves 
do Vitta Heitor Rigon 3. 
Ao todo, cerca de quase 
2 mil pessoas conhece-
ram todo o residencial 
e visitaram seus aparta-
mentos.  

Com uma localização 
privilegiada, nas ime-
diações da Rodovia Ale-
xandre Balbo e de fácil 
acesso à via Norte, o 
empreendimento conta 
com seis torres, totali-
zando 480 unidades e 
oferece um projeto de 
moradia com conforto e 
qualidade de vida. 

O residencial foi ofe-
recido através de i nan-
ciamento do Progra-
ma Minha Casa Minha 
Vida e foi projetado 
para atender, principal-
mente, a pessoas que 
buscavam realizar a 

conquista do primeiro 
imóvel. É o caso de Ro-
berta Pereira (40 anos). 
Ela e sua família esco-
lheram o Vitta Heitor 
Rigon para morar. “Na 
verdade, eu falo que foi 
a Vitta quem escolheu a 
gente, porque no i nal 
de 2018 tentamos com 
uma outra construtora, 
mas minha renda não 
foi aprovada. Aí, no co-
meço de 2019 fomos 
abordados no calçadão 
por um corretor da Vit-
ta”, lembra. A morado-
ra conta que sua famí-
lia achou no começo, 
que não ia dar certo de 
novo, mas deu e hoje 
já estão com as chaves 
do novo apartamento.   
A futura moradora diz 
que sua família está 
muito satisfeita com 
empreendimento, com 
o local e tudo o que foi 
entregue. “Vamos viver 
aqui com toda seguran-
ça e tranquilidade”.

A entrega do empre-
endimento foi mais um 
encontro de muita emo-
ção e reuniu muitas his-
tórias de vida. Como a 

de Graziela Gonçalves, 
35 anos, que trouxe 
toda a sua família para 
participar deste mo-
mento transformador. 
“Este é um marco em 
nossas vidas: ter um lar 
para poder descansar. É 
a realização de um so-
nho - não apenas meu, 
como de toda a família 
que lutou junto e está 
muito feliz. Por isso, 
vieram todos partici-
par. Estão todos vibran-
do de alegria e felici-
dade e já aguardando 
pelo churrasco de inau-
guração”, comemorou a 
nova moradora.

 
Para Alexandre Rago, 

gerente de Experiência 
do Cliente da Vitta Re-
sidencial, mais uma en-
trega mostra que a em-
presa vem cumprindo 
com o seu propósito de 
prover a primeira mora-
dia para os clientes. “É 
sensacional saber que 
o fruto de nosso traba-
lho é para mudar a vida 
das pessoas. A cada 
entrega, temos a bus-
ca contínua de querer 
melhorar e creio que 
2020 será um ano exce-
lente. Já temos progra-
madas várias entregas, 
mas também será um 
ano de aperfeiçoamen-
to - como sempre. E vai 
ser ainda mais especial 
porque nossa empre-
sa comemora seus 10 
anos”, revelou.

 
O prefeito de Ribeirão 

Preto, Duarte Noguei-
ra, esteve presente no 
evento e fez a entrega  
das chaves a uma mo-
radora do condomínio. 
Para o prefeito, a ativi-
dade empreendedora, 
principalmente aquela 

que trabalha com mo-
radia de natureza po-
pular oferece várias 
virtudes para a cidade. 
“Primeiro, pela geração 
de emprego e de renda. 
Em segundo lugar, pela 
ocupação adequada e 
planejada do espaço 
público. Em terceiro, 
por gerar qualidade de 
vida para a nossa popu-
lação”, destacou.

 
Ainda segundo o pre-

feito, a Vitta Residen-
cial vem realizando em 
Ribeirão Preto, nestes 
10 anos de sua funda-
ção, atitudes virtuosas, 
permitindo que a ci-
dade possa conquistar 
mais indicadores posi-
tivos para a população. 
“Não existe fator mais 
interessante e mais fe-
liz para a família do que 
poder ter o seu teto, 
seu local de encontro, 
onde ela possa realizar 
seus sonhos e ao mes-
mo tempo planejar seu 
futuro”, comentou Du-
arte Nogueira.

Vitta Heitor Rigon 3
Condomínio fechado 

com portaria e guarita 
de segurança 24 horas, 
segue o modelo dos em-
preendimentos da mar-
ca Vitta que priorizam 
o bem-estar dos mora-
dores, oferecendo áre-
as comuns totalmente 
equipadas e decoradas 
e diversas opções de 
lazer. Neste projeto, os 
itens de destaque são 
salão de festas, espaço 
i tness, brinquedoteca, 
áreas de churrasco com 
forno de pizza, pisci-
nas adulto e infantil, 
playkids, campo de fu-
tebol e espaço zen com 
redário.

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 
i nanciamentos.

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.
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Iniciativa colabora com as 
famílias que pretendem 

legalização de documentos, 
acabando com os “contratos 

de gaveta”

População ainda pode aproveitar 
desconto de 50% no ITBI

Na última semana, 
a Prefeitura de Jabo-
ticabal divulgou que 
dará desconto de 50% 
no ITBI (Imposto Sobre 
Transmissão de Bens 
Imóveis) para quem 
transferir a documenta-
ção a partir deste mês. 
O benefício terá dura-
ção de 60 dias.

A iniciativa contribui 
principalmente com as 
pessoas que não pos-
suem a escritura de-
i nitiva em seu nome 
por falta de recursos. “É 
uma situação desagra-
dável. Com o desconto, 
oferecemos a possibili-
dade de legalização da 
documentação, evitan-
do problemas futuros”, 
declara o prefeito José 
Carlos Hori.

Informações impor-
tantes - Os interessa-

dos devem atualizar o 
Cadastro Imobiliário 
Municipal e entregar 
uma cópia da Certidão 
de Matrícula do registro 
do imóvel no setor de 
Tributos Imobiliários, 
na Secretaria Municipal 
de Fazenda, localizada 
no prédio da prefeitu-
ra – Esplanada do Lago, 
160, Vila Serra.

Hoje, é cobrado 3% 
do valor do imóvel, ín-
dice previsto no Código 
Tributário Municipal. A 
Lei Complementar nº 
200/2019 instituiu o 
Programa de Incentivo 
à Regularização Fiscal 
e Cadastral, reduzindo 
a alíquota para apenas 
1,5%.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
3360.

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
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Eventos seguem até o dia 15 de março, com serviços gratuitos,
 exposição e passeio ciclístico

Jaboticabal terá programação especial 
para mulheres em março

O dia 08 de março será 
marcado por uma série 
de atividades no Centro 
de Convivência do Ido-
so Edson Martini. “Eu 
adoro lores mas preiro 
RESPEITO” norteará a te-
mática desde ano, com 
sorteio de brindes e ser-
viços gratuitos à dispo-
sição das 09h às 12h.

Diversos proissio-
nais se revezam para 
oferecer maquiagem, 
corte de cabelo, design 
de sobrancelhas, esmal-
tação, artesanato e spa 
facial. “Teremos aula 
de dança e zumba, ser-
viços de saúde e jurídi-
cos. O evento celebra a 
importância da mulher 
da sociedade, que vem 
conquistando o seu es-
paço merecido. Ainda 
há muitas lutas e con-
quistas pela frente, mas 
é importante dialogar 
com a sociedade sobre o 

respeito e o protagonis-
mo feminino. Todas as 
jaboticabalenses estão 
convidadas”, diz o pre-
feito José Carlos Hori.

O evento terá ainda 
avaliação antropométri-
ca, aferição de pressão 
arterial eorientaçãoso-
bre o coronavírus, den-
gue, coletor menstrual e 
alimentação saudável. O 
ônibus da saúde oferece-
rá testes rápidos de HIV, 
Hepatite B e C e síilis. 

O evento é uma ini-
ciativa da Prefeitura de 
Jaboticabal, DDM – de-
legacia de Polícia de de-
fesa da Mulher, Fundo 
Social de Solidariedade, 
Câmara Municipal, Fa-
culdade São Luis, Apeo-
esp – Sindicato Estadual 
Dos Professores, Senac, 
Jaboticabal Shopping, 
OAB, Casa da Amizade e 
Woman’s Club. 

Outros parceiros da 

cidade são essenciais 
para a homenagem às 
mulheres - Nenu’s Perfu-
maria, Avon, Mary Kay, 
Natura, Giuliano Hair, 
Magno Hair, Zé Cabelei-

Interessados ainda podem 
garantir participação na próxima 

edição do Super Mei 
O Posto do SEBRAE-

-Aqui continua receben-
do inscrições para a pró-
xima edição do Super Mei 
– Organize seu Negócio, 
que acontece de 16 e 19 
de março, no auditório 

da Prefeitura de Jabotica-
bal. Os interessados de-
vem procurar a Central 
do Empreendedor, no 
Paço Municipal.

“Restam poucas vagas. 
Os participantes terão 

acesso a temas impor-
tantes, como ‘Empreen-
dedor de Sucesso’, ‘For-
mação de Preço’, ‘Fluxo 
de Caixa’ e ‘Marketing Di-
gital’. Temas atuais e im-
portantes para o sucesso 

reiro E Equipe, Marcio 
Cabeleireiro, Coc Car-
diofíco - Jaboticabal E 
Casa Do Artesão.

Conira a programa-
ção completa:

08 de março, às 08h
Passeio ciclístico, com 

saída no Novo Espaço
08 de março, das 09h 

às 12h
Atividades no Centro 

de Convivência do Ido-
so Edson Martini

09 a 15 de março
Exposição de pintura 

“Mulheres Arteiras”
Jaboticabal Shopping

de qualquer empresa”, 
airma a diretora da Cen-
tral do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves.

Para mais informações, 
o telefone de contato é 
(16) 3203-3398.
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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.

Apresentações musicais organizadas pelos próprios 
ambulantes agradaram o público

Lago Folia registra 
bom público

Jaboticabal terá programação 
especial para mulheres em março

Os ambulantes se 
organizaram e prepa-
raram uma programa-
ção especial para os 
quatro dias de Carna-
val. No Lago Munici-
pal, foram realizados 

O dia 08 de março 
será marcado por uma 
série de atividades no 
Centro de Convivência 
do Idoso Edson Marti-
ni. “Eu adoro l ores mas 
prei ro RESPEITO” nor-
teará a temática des-
de ano, com sorteio de 
brindes e serviços gra-
tuitos à disposição das 
09h às 12h.

Diversos proi ssio-
nais se revezam para 
oferecer maquiagem, 
corte de cabelo, design 
de sobrancelhas, esmal-
tação, artesanato e spa 
facial. “Teremos aula de 
dança e zumba, servi-
ços de saúde e jurídi-
cos. O evento celebra a 
importância da mulher 
na sociedade, que vem 
conquistando o seu es-
paço merecido. Ainda 
há muitas lutas e con-
quistas pela frente, mas 
é importante dialogar 
com a sociedade sobre 
o respeito e o protago-
nismo feminino. Todas 
as jaboticabalenses es-
tão convidadas”, diz 
o prefeito José Carlos 
Hori.

O evento terá ainda 
avaliação antropométri-
ca, aferição de pressão 
arterial eorientação so-
bre o coronavírus, den-
gue, coletor menstrual 
e alimentação saudável. 
O ônibus da saúde ofe-
recerá testes rápidos de 
HIV, Hepatite B e C e sí-
i lis. 

O evento é uma ini-

shows com atrações 
locais que proporcio-
naram momentos de 
lazer para as famílias 
presentes. O evento 
contou a parceria da 
Prefeitura de Jaboti-

cabal.
“Um clima familiar 

tomou conta do Lago. 
Os visitantes apro-
veitaram as opções 
gastronômicas e ain-
da curtiram boa mú-

ciativa da Prefeitura de 
Jaboticabal, DDM – de-
legacia de Polícia de de-
fesa da Mulher, Fundo 
Social de Solidariedade, 
Câmara Municipal, Fa-
culdade São Luis, Apeo-
esp – Sindicato Estadual 
Dos Professores, Senac, 
Jaboticabal Shopping, 
OAB, Casa da Amizade 
e Woman’s Club. 

Outros parceiros da 

cidade são essenciais 
para a homenagem às 
mulheres - Nenu’s Per-
fumaria, Avon, Mary 
Kay, Natura, Giuliano 
Hair, Magno Hair, Zé 
Cabeleireiro E Equipe, 
Marcio Cabeleireiro, 
Coc Cardiofíco - Jabo-
ticabal e Casa Do Arte-
são.

Coni ra a programa-
ção completa:

08 de março, às 08h
Passeio ciclístico, 

com saída no Novo Es-
paço

08 de março, das 09h 
às 12h

Atividades no Centro 
de Convivência do Ido-
so Edson Martini

09 a 15 de março
Exposição de pintura 

“Mulheres Arteiras”
Jaboticabal Shopping

sica com as bandas 
KLM e Alto Astral. Pa-
rabenizo os ambulan-
tes pela iniciativa”, 
diz o diretor de Cul-
tura, José Mário de 
Oliveira. 
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Coronavírus: como reforçar o sistema 
imunológico para dii cultar contaminação

(Professor Fernando 
Facini)

O coronavírus chegou 
ao Brasil e colocou go-
vernos e órgãos de Saú-
de em alerta máximo. 
A propagação do CO-
VID-19, como vimos na 
China, é rápida e requer 
uma série de cuidados. 
A chave para a prote-
ção não está somente 
em ter um ambiente 
esterilizado. É preciso 
que tenhamos cuida-
dos diários para o for-
talecimento do sistema 
imunológico, pois é ele 
o responsável por pro-
teger nosso organismo 
e responder a ataques 
provocados por vírus e 
bactérias. E isso passa, 
necessariamente, pelo 
delicado equilíbrio en-
tre o corpo e a mente.

O surgimento do 
novo vírus e a pande-
mia que enfrentamos 
hoje decorrem de um 
grande desequilíbrio 
ambiental, que permi-
tiu a sua multiplicação 
em um ambiente lotado 
de pessoas com siste-
mas imunológicos debi-

litados ou incapazes de 
conhecerem esta classe 
de microorganismos 
como sendo de alto ris-
co.

Por isso, ações pre-
ventivas são a resposta 
para minimizar esses 
fatores. O melhor a fa-
zer é reforçar as defe-
sas do nosso organismo 
para tentar barrar as 
ameaças externas. Nos 
seres humanos, as bai-
xas atividades imunoló-
gicas ocorrem quando 
há desequilíbrios i sio-
lógicos e emocionais.

Neste processo de 
proteção, tudo começa 
na comida, já que o in-
testino representa 90% 
em um processo imu-
ne. Por isso, é necessá-
rio cuidar da qualidade 
dos alimentos que colo-
camos na nossa mesa e 
manter em equilíbrio as 
emoções e pensamen-
tos. Esta, certamente, é 
a parte mais difícil.

Evitar alimentos in-
dustrializados e fon-
tes de carboidratos 
simples, como açúcar 
rei nado e os sucos in-
dustrializados compos-
tos por néctar, e inves-
tir na reconstituição 
da microbiologia, são 
imprescindíveis, pois 
mais de 50% das pes-
soas estão com alguma 
dei ciência em relação 
aos bacilos que formam 
e promovem a micro-
biota intestinal. Nesse 
sentido, alguns alimen-
tos são indispensá-
veis: inhame, rabanete, 
nabo, couve, brócolis e 

vegetais escuros. Fru-
tas cítricas, como limão 
e laranja, tomate e li-
nhaça, são outros itens 
que não podem faltar 
na mesa durante o pro-
cesso de fortalecimento 
da imunidade.

É possível, ainda, 
lançar mão dos com-
plementos alimentares, 
como ômega-3, lacto-
bacilos e i bras alimen-
tares. Seja em cápsulas 
ou na forma de chás, 
a cúrcuma, a maca pe-
ruana, a equinácea, o 
ginseng, o gingko bilo-
ba, astragalus, anis es-
trelado e a erva moura 
também são aliados de 
peso na construção da 
saúde.

Outro passo impor-
tante é controlar o es-
tresse, pois um dos 
hormônios liberado 
nestas condições é o 
cortisol, que, em dese-
quilíbrio, interfere na 
qualidade do sono, o 
que resultará na pre-
disposição a contami-
nações. Sabemos que, 
em tempos modernos, 
é difícil se manter livre 
do estresse e até mes-
mo desfrutar de uma 
boa noite de sono, mas 
estes são fatores pre-
ponderantes para que o 
nosso organismo esteja 
forte. Um caminho para 
quem precisa atingir 
esse estágio é a prática 
diária de atividade fí-
sica. Além de preparar 
o corpo, a liberação de 
endori na ajuda a com-
bater o estresse e a me-
lhorar a qualidade do 

sono. Tudo está interli-
gado.

Depois desses cuida-
dos, entram em cena 
as dicas referentes ao 
ambiente. Deve-se tan-
to higienizar constan-
temente as mãos e evi-
tar ambientes abafados 
quanto evitar pessoas, 
relacionamentos e am-
bientes emocionalmen-
te “tóxicos”. Outro fator 
importante é evitar a 
contaminação eletro-
magnética, mantendo o 
celular longe do corpo 
sempre que possível e, 
à noite, fora do quarto.

A exposição (com 
proteção) ao sol e a am-
bientes naturais é tão 
vital quanto selecionar-
mos melhor as informa-
ções e programas que 
assistimos, além das 
músicas que ouvimos. 
A boa noite de sono, 
cada vez mais rara, tem 
valor fundamental para 
o nosso equilíbrio. No 
mais, procure manter 
a mente em constante 
funcionamento, seja es-
tudando idiomas, cul-
turas ou tocando algum 
instrumento musical. E 
tente, sempre que pos-
sível, trabalhar menos e 
viajar mais. Sempre que 
possível, claro.

 
Fernando Facini é te-

rapêuta quântico, es-
pecialista em saúde 
integral, diretor de pre-
venção a doenças no 
Instituto Mispá, bacha-
rel em Educação Física 
pela PUC de Campinas

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1001071-30.2017.8.26.0291 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) Leonardo De Freitas, Brasileiro, 
Solteiro, CPF 412.698.248-56, com endereço à Avenida Bras da Rocha Cardoso, 14, Vila Aimore, CEP 08190-140, São Paulo - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Morada do Campo Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., alegando, em síntese, que a autora intentou a ação visando o recebimento da quantia de R$ 42.353,64, representado por um 
Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel com Parcelamento de preço e Alienação Fiduciária em Garantia, firmado entre 
as partes. Encontrando-se o(a) executado(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e Intimação, por Edital, 
para os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento da dívida especificada na inicial no valor de R$ 42.353,64 devidamente atualizada, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento. O(a) executado(a) deverá ficar ciente de que, 
nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral do débito, no prazo declinado, os honorário 
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de opor embargos à execução, distribuídos 
por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 
231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor total executado, poderá requerer o parcelamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de um por cento ao mês, ficando advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos ou o inadimplemento das parcelas, poderá 
acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei. 
Não ocorrendo o pagamento do débito, ou não sendo apresentados embargos à execução, o(s) réu(s) será(ão) considerado(s) 
revel(is), 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 30 de outubro de 2019. K-29/02e07/03

A Vivo informa que realizará manutenção programada em centrais telefônicas da 

localidade de Guariba, no dia 10/03/2020 de 02h00 às 06h00. Durante este período, os 

usuários dessa  localidade ficarão com os serviços de telefonia fixa instáveis.

Comunicado

A Vivo informa que realizará manutenção programada em centrais telefônicas da 

localidade de Guariba, no dia 10/03/2020 das 02h00 às 06h00. Durante este período, 

os usuários dessa localidade ficarão com os serviços de telefonia fixa instáveis.

Comunicado

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétri-
cas e Telefônicas LTDA. está abrindo pro-
cesso seletivo para portadores de Neces-

sidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 

ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Telefônica Brasil S.A 
FUNDAMENTO: Contrato nº 07/2019
OBJETO: Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses do contrato adminis-

trativo celebrado entre as partes.
VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 13.902,00 (treze mil novecentos 

e dois reais).
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 21/02/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: ALIETE PAULA RODRIGUES CASALETTI 
FUNDAMENTO: Dispensa  nº 05/2020
OBJETO: Fornecimento de arranjos de lores, buquês de lores, botões de 

rosa e coroas fúnebres para entrega em nome Câmara Municipal de Jaboticabal em 
sessões solenes, conforme a necessidade.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos 
reais)

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/02/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: DOUGLAS APARECIDO TELLES DE MENEZES - ME 
FUNDAMENTO: Dispensa  nº 09/2020
OBJETO: Prestação de serviços de 120 lavagens simples, 30 completas, 04 

higienização e hidratação de assentos e 04 cristalizações de veículos de couro dos 
veículos da frota da Câmara Municipal de Jaboticabal.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 6.964,00 (seis mil, novecentos e 
sessenta e quatro reais).

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/02/2020.

LIDERANÇA

Constantes inovações 
no mercado exigem mu-
danças de posturas e 
atitudes dos gestores. 
Nesse novo cenário, a 
liderança assume espe-
cial importância para o 
sucesso da empresa.

Ser líder é ter uma 
missão e visão compar-
tilhada, educar e treinar 
os colaboradores para 
que toda a organização 
atue na mesma sintonia. 
É orientar e encorajar 
as chei as a identii car 
a direção a ser seguida, 
para que a instituição 
possa competir no futu-
ro, com um comporta-
mento ético e transpa-
rente. Eni m, é ter uma 
equipe para planejar, 
executar, verii car e cor-
rigir rumos.

O líder precisa estar 

Vitório De Simoni  - Contabilista, Diretor do Simoni 
Organização Contábil - Consultor Tributário

Especialista em Holding, Planejamento Sucessório e 
Tributário - Diretor da Hold Solution

à frente das mudanças, 
ouvindo as pessoas e o 
mercado, criando um 
ambiente organizacio-
nal apropriado à au-
tonomia, melhorias 
contínuas, inovações e 
aprendizado organiza-
cional.

Organizações inteli-
gentes são capazes de 
compartilhar suas expe-
riências - com clientes, 
concorrentes, parcei-
ros e fornecedores, de 
forma que lhes permita 
criar e ter sucesso, atra-
vés de:

• líderes visionários, 
que inspirem uma mis-
são compartilhada;

• líderes abertos ao 
novo, visto que o su-
cesso do passado não 
garante o sucesso do fu-
turo;

• líderes que tratem a 
velha questão do PODER 
sob uma NOVA perspec-
tiva;

• líderes com visão 
sistêmica;

• líderes estrategis-
tas;

• líderes em constan-
te aprendizado.

Constância de propó-
sitos

A verdadeira virtude 
de um líder é a persis-
tência. Será considera-
do inteligente, cada vez 
que superar um obstá-
culo. É ser capaz de ir 
além de iniciativas, ter 
“constância de propósi-
tos”, gerando inovações 
e melhorias contínuas.

O papel do líder não é 
ditar as decisões i nais, 
mas certii car-se de que 
as decisões que a equi-
pe está tomando se en-
quadram na visão da 
empresa.

A direção da empre-
sa precisa estabelecer 
e compartilhar estraté-
gias, transmitir valores 
claros, visíveis e comu-
nicar as expectativas de 
resultados.

As estratégias, valores 
e expectativas precisam 
considerar as necessida-
des de todas as partes 
interessadas, ou seja:

• os clientes, que es-
peram serviços de qua-
lidade;

• os acionistas, que 
desejam um bom resul-
tado do seu investimen-
to;

• as pessoas que tra-
balham na organização, 
que aspiram por satisfa-
ção no trabalho e opor-

tunidades de crescimen-
to;

• a comunidade, que 
percebe as ações positi-
vas e negativas dos pro-
dutos e serviços ofereci-
dos.

A aplicação destes 
fundamentos implicam, 
em geral, em:

• estabelecer e com-
partilhar uma clara vi-
são de futuro da organi-
zação; 

• estabelecer metas e 
objetivos desai adores 
para a organização;

• criar, sustentar e 
inspirar valores, res-
ponsabilidades sociais, 
comportamento ético e 
justo em todos os níveis 
da organização; 

• propiciar os recur-
sos necessários;

• encorajar e reconhe-
cer a contribuição das 
pessoas;

• ter constância de 
propósitos, adequados 
ao modelo adotado de 
gestão; 

• analisar pessoal-
mente (alta direção) e 
efetivamente o desem-
penho da organização 
com base em informa-
ções e análises.

Principais benefícios:
• consolidação de 

valores, objetivos e ex-
pectativas, através do 
exemplo da alta direção; 

• inspiração e mo-
tivação aos emprega-
dos para contribuírem, 
aprenderem e inovarem; 

• uniformização e 
sintonia de informações 
nos diferentes níveis 
hierárquicos da organi-
zação.
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Climatizadores
Industriais

PRODUTO
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90% MAIS ECONÔMICO 

QUE O AR CONDICIONADO

Energia Solar - Purificadores - Filtros 
Acessórios - Manutenção e Instalação

Hori estava no grupo de oito prefeitos que representaram todo o estado. Na ocasião, o governador 
apresentou números e tratou de recursos que serão disponibilizados aos municípios

Prefeito Hori participa de almoço com 
governador João Dória

O governador de 
São Paulo, João Dó-
ria, convidou alguns 
prefeitos do estado 
para um almoço que 

aconteceu na última 
quinta-feira (27) na 
capital. Entre os con-
vidados, o prefeito 
de Jaboticabal, José 

Carlos Hori, esteve 
presente e aproveitou 
para fazer diversas 
reivindicações.

“O governador sem-

pre é muito solícito. 
Na companhia do se-
cretário Marco Vinho-
li e do seu adjunto, 
Rubens Cury, João 

Dória apresentou ín-
dices interessantes 
a respeito dos avan-
ços em nosso estado, 
aproveitei a oportuni-

dade para apresentar 
algumas reivindica-
ções para nossa cida-
de”, afirma o prefeito 
José Carlos Hori.


