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Jaboticabal distribui cestas básicas para 
todos os alunos da rede municipal

Os responsáveis pe-
los estudantes de es-
colas da Prefeitura de 
Jaboticabal já podem 
buscar os tickets para a 
retirada das cestas bá-
sicas. A entrega será na 
segunda-feira (20), na 
escola e horário que a 
criança estuda. As uni-
dades funcionam das 
07h às 17h, sem inter-
valo. Já nas creches, o 
horário será das 07h às 
13h.

Serão entregues 6.500 cestas por mês; entrega será nos dias 23 e 24
Para evitar aglome-

rações, é importante 
comparecer apenas 
uma pessoa por aluno. 
“Os alimentos serão 
uma grande ajuda nes-
te momento de pande-
mia mundial. Vivemos 
uma calamidade pú-
blica e não acho justo 
ajudar apenas quem 
recebe Bolsa Família. 
Tem pais autônomos 
que perderam renda e 
não recebem este auxí-

lio. Aqui em Jabotica-
bal decidimos ajudar 
a família de todos nos-
sos alunos”, esclarece 
o prefeito José Carlos 
Hori. 

É obrigatório apre-
sentar os documentos 
pessoais da criança e 
do responsável. 

Os pais de estudantes 
do Coronel Vaz devem 
retirar o ticket na EMEB 
Palma Travassos.

Imagem ilustrativa
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Festival Concha in Concert é adiado

É muito importante que as pessoas i quem 
em casa num momento como esse

Em razão da Pande-
mia provocada pelo 
Coronavírus, o Festival 
Concha in Concert, re-
alizado pela Prefeitu-
ra de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Cultura, em parceria 
com a Faculdade de Tec-
nologia de Jaboticabal 
“Nilo de Stéfani” (FATEC 
de Jaboticabal) e Escola 
de Arte “Prof. Francisco 
B. Marino” (Escola de 
Arte), que aconteceria 
nos dias 07, 08 e 09 de 
maio de 2020, na Con-
cha Acústica Lions Clu-
be de Jaboticabal, foi 
adiado para uma data 
ainda a ser confi rma-
da, possivelmente no 
segundo semestre de 

Mas também é muito 
importante a união de 
todos para que a queda 
da economia não pro-
duza mais pobreza. Por 
isso, o SEBRAE preparou 
diversos E-BOOKS que 
explicam como salvar 
o seu negócio durante 
a quarentena. Eles tam-
bém estão oferecendo 
cursos de capacitação. 
Corre lá pra ver!

ORIENTAÇÕES GERAIS 
AOS PEQUENOS NEGÓ-
CIOS

https://sebrae.con-
tatosebraesp.com.br/l/
o6yS0fABF1126

Bala de 
Prata

Versículos 

da Bíblia 

2020.
O prazo para as inscri-

ções, que se encerraria no 
dia 17 de abril de 2020, 
fi cará em aberto, até que 
a nova data seja defi ni-
da, valendo para tanto 

A VIÚVA

Elias era um homem 
de Deus e estava fazen-
do a vontade do SENHOR. 
Quando o ribeiro se secou, 
Deus mandou Elias pro-
curar uma viúva que mo-
rava em Sarepta que é de 
Sidom. Mas esta viúva no 
inicio se recusou a cuidar 
de Elias, porque a seca era 

Pr. Anastácio Martins

tão grande que ninguém ti-
nha mais nada para comer. 
Então o SENHOR ordenou 
que esta viúva recebesse 
Elias. Com muito custo ela 
o recebeu, mesmo assim 
não estava com o coração 
aberto, porque quando ele 
chegou, ela estava apa-
nhando dois gravetos para 
fazer um bolo para ela e 
para o seu fi lho. Elias pe-
diu para ela água, e tam-
bém para lhe trazer um 
bolo pequeno para ele, ela 
disse: Viva o SENHOR teu 
Deus, não vês aqui que es-
tou pegando dois gravetos 
para fazer um bolo para 
mim e para meu fi lho, para 
comermos e depois mor-

as mesmas exigências do 
Regulamento Ofi cial.

“Esperamos que tudo 
isso passe logo e que 
rapidamente possamos 
estar juntos fazendo 
o que mais gostamos, 

que é cultura para to-
dos. Enquanto isso não 
acontece, a prioridade 
é #fi caemcasa”, afi rma 
José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura de Ja-
boticabal. 

ALIMENTAÇÃO FORA 
DO LAR

https://sebrae.con-
tatosebraesp.com.br/l/
c8N839ABF1144

VAREJO
https://sebrae.con-

tatosebraesp.com.br/l/
zY16aeABF1114

MEIOS DE HOSPEDA-
GEM

https://sebrae.con-
tatosebraesp.com.br/l/
gAVXfaABF1116

TECNOLOGIAS APLI-
CÁVEIS AOS PEQUENOS 
NEGÓCIOS

https://sebrae.conta-
tosebraes…

rermos? Elias disse: Faça 
primeiro para mim, depois 
fará para ti e para seu fi -
lho, porque assim diz o SE-
NHOR, a farinha da panela 
não se acabará nem o azei-
te da botija faltará. Quan-
do ela obedeceu, viu o 
milagre na casa dela. Com 
você não será diferente, se 
obedecer à Voz do SENHOR 
que fala no seu coração, e 
nunca duvidar, o milagre 
vai acontecer, mesmo que 
tudo pareça impossível, e 
todos te disserem que não 
tem jeito, continue seguin-
do aquela Voz que fala no 
seu coração dizendo: Não 
temas, nem te espantes 
o SENHOR é contigo por 

onde quer você andar. 
Quando Deus te pede algo, 
é porque lá na frente, Ele 
já preparou uma grande 
bênção, para te entregar. 
Somente Obedeça e seja 
muito abençoado!  (I Reis 
17:8). Esta é a minha ora-
ção. Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Bairro: Cen-
tro. Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo às 
19h30. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE FÉ: 
(016) 991150602
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Câmara de Jaboticabal ajuda no preenchimento de 
cadastro para o auxílio emergencial do Governo Federal

Hospital e Maternidade Santa Isabel enriquece cardápio 
com verduras e legumes doados pela Horta Municipal

Desde segunda-feira 
(13 de abril), das 8 às 
11 horas, a Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal  
abriu as portas extraor-
dinariamente, em meio 
à suspensão dos aten-
dimentos presenciais 
por conta do novo co-
ronavírus, para dispo-
nibilizar computadores 
da Internet Popular e 
servidores da Casa para 
ajudar no preenchimen-
to do cadastro necessá-
rio ao recebimento do 
auxílio emergencial de 
R$ 600,00, oferecido 
pelo Governo Federal.

A decisão foi tomada 
e anunciada pelo pre-
sidente do Legislativo 
jaboticabalense, Pretto 
Miranda Cabeleireiro 
(Podemos), na sexta-fei-
ra (10/04), por meio do 
Ato da Presidência nº 

Uma alimentação 
balanceada, com a in-
clusão de alimentos 
frescos no cardápio, é 
importante para a ma-
nutenção da saúde. Para 
reforçar a qualidade da 
alimentação servida a 
colaboradores e pacien-
tes internados, o Hospi-
tal e Maternidade Santa 
Isabel tem recebido dia-
riamente a doação de 
verduras e legumes da 
Horta Municipal de Ja-
boticabal.

A doação é especial-
mente importante nes-
te momento em que os 
colaboradores da insti-
tuição estão na linha de 
frente do combate a Co-
vid-19 e que as medidas 
para o fortalecimento 
do sistema imunológi-
co são tão importantes 
para profi ssionais e pa-
cientes internados.

Mensalmente, o Setor 
de Nutrição e Dietéti-
ca do HMSI fornece, em 
média, dez mil refeições 
a pacientes, acompa-
nhantes e funcionários.

‘O serviço de nutrição 
e dietética tem a satisfa-
ção de agradecer as do-
ações recebidas. A doa-
ção da Horta Municipal 
de Jaboticabal está en-

19/2020, publicado no 
sistema de Processo Le-
gislativo Eletrônico, no 
site da Câmara (www.
jaboticabal.sp.leg.br).

O Ato destaca que a 
disponibilização dos 
equipamentos será 
apenas para o preen-
chimento do cadastro 
para o recebimento do 
auxílio, não sendo per-
mitida a utilização dos 
computadores para ou-
tros fi ns.

“Percebemos que a 
população mais caren-
te, que não tem conhe-
cimento, ou celular, e 
com a Internet Popular 
fechada, Lan Houses 
fechadas, estão tendo 
difi culdade de fazer o 
cadastramento. Para 
ajudar essa população, 
a Câmara está aberta 
desde 13/04. Quem ti-

ver difi culdade, pode 
procurar a Câmara já 
na segunda-feira. E os 
servidores que estive-
rem lá vão ajudar caso 
tenham alguma difi cul-
dade”, afi rmou Miranda.

Vale lembrar que, de 
acordo com a página 
do auxílio emergencial 
da Caixa Econômica Fe-
deral, o cadastramento 
é destinado para quem 
está desempregado ou 
exerça atividades como 
trabalhadores autôno-
mos com rendas in-
formais, contribuintes 
individuais da Previ-
dência Social (RGPS) e 
Microempreendedores 
Individuais (MEI). O in-
teressado não pode es-
tar recebendo nenhum 
benefício previdenci-
ário ou assistencial, 
seguro-desemprego 

ou outro programa de 
transferência de renda 
federal que não seja o 
Bolsa Família. Benefi -

ciários cadastrados no 
Bolsa Família e no Ca-
dÚnico (até o dia 20/03) 
não devem fazer o novo 

cadastro, já que nestes 
casos, o auxílio será 
repassado automatica-
mente.

riquecendo nosso car-
dápio’, salienta a nutri-
cionista e coordenadora 
do Setor de Nutrição e 
Dietética do HMSI, Bru-
na Rodrigues Barato.

Produção excedente
A Horta Municipal é 

responsável por forne-
cer legumes e verdu-
ras para 30 escolas e 

creches de Jaboticabal. 
Com a suspensão das 
aulas, parte da produ-
ção excedente de vege-
tais é doada ao HMSI.

Parte da produção de 
folhosas é proveniente 
do sistema de hidropo-
nia, técnica que permite 
cultivar plantas numa 
solução de água e nu-

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 19/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presi-

dente da Câmara Municipal de Jabotica-

bal, no uso das atribuições que lhe con-

fere a legislação vigente resolve que, 

CONSIDERANDO as medidas econômicas, tomadas no âmbito fe-

deral em função da Covid-19 (Coronavírus).

CONSIDERANDO o grande número de pessoas que podem ter di-

reito ao(s) auxílio(s) concedido(s).

CONSIDERANDO a indisponibilidade de recursos físicos e/ou tec-

nológicos das pessoas envolvidas nos programas de auxílio econômico a Presidência 

do Poder Legislativo decide;

Art. 1º. Disponibilizar, extraordinariamente no período de suspen-

são das atividades da Câmara Municipal, os computadores da Internet Popular da Câ-

mara Municipal de Jaboticabal, bem como alguns servidores para auxiliar as pessoas 

que tenham necessidade de utilizar os recursos tecnológicos para preenchimento dos 

cadastros necessários a im de receber os recursos oferecidos pelo Governo Federal.
Paragrafo Único -  A disponibilização de que trata o caput, será 

apenas para preenchimento do cadastro para recebimento dos recursos governamen-

tais, não sendo permitida a utilização para demais ins.
Art. 2º. O horário disponibilizado pela Câmara Municipal de Jaboti-

cabal para realização do preenchimento do Cadastro a que se refere o artigo anterior, 

será das 8 as 11 horas, a partir do dia 13/04/2020.

Paragrafo Único - No período que trata o caput nesse artigo, so-

mente as pessoas que tenham necessidade de utilizar os recursos tecnológicos para 

preenchimento dos cadastros necessários a im de receber os recursos oferecidos 
pelo Governo Federal e os Servidores convocados para esta inalidade poderão aden-

trar ao recinto da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 10 de abril de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 08/04/2020 das 14h58 às 22h04. Assim que houve a ocorrência, enviamos 

equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que realizará manutenção programada em centrais telefônicas da 

localidade de Taquaral, nodia 29/04/2020 de 01h00 às 06h00. Durante este período, 

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

Comunicado

trientes em que as raí-
zes são suportadas por 
um meio que não o solo.

A Horta é mantida 
pela Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente do mu-
nicípio e fi ca no bairro 
da Estiva, próxima ao 
antigo Matadouro.

Com muita criatividade, objetivo do 
projeto é compartilhar e repercutir 

diferentes tipos de iniciativas 
realizadas em nosso comércio

Nova etapa de vacinação contra a Inl uenza 
contempla novos grupos

Um grupo de jovens 
de Jaboticabal decidiu 
arregaçar as mangas e 

Segundo Calendário 
disponibilizado pelo 
Governo Federal, do-
entes crônicos, fun-
cionários do Sistema 
Prisional, adolescen-
tes e jovens sob medi-
das socioeducativas, 
presos, caminhonei-
ros, motoristas de 
transporte coletivo e 

portuários serão bene-
ficiados. 

As Unidades Básicas 
de Saúde de Jabotica-
bal estão prontas para 
atender o novo gru-
po contemplado pela 
Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 
Influenza. 

“Vamos seguir o 

exemplo de nossos 
idosos que procura-
ram os Ciafs e garan-
tiram que a meta fos-
se alcançada. Sempre 
lembrando que preci-
samos ter disciplina 
e evitar as aglomera-
ções”, afirma o secre-
tário de Saúde, João 
Roberto da Silva.

colaborar com os em-
preendedores locais 
que sofrem com a pan-

demia do Coronavírus. 
Através do projeto “For-
talece Jabuka”, foi cria-
da um perfi l no Insta-
gran que já conta com 
mais de mil seguidores 
e sessenta negócios ca-
dastrados.

“Toda iniciativa que 
amenize as difi culda-
des que todos estamos 
vivendo será bem-vin-
da. Com criatividade 
e respeito aos comer-
ciantes, esses jovens 
contribuem divulgando 
os mais variados tipos 
de negócios nas redes 
sociais. Peço que a po-
pulação compartilhe as 
postagens e colaborem 
divulgando as ações de 
nossos comerciantes e 
prestadores de servi-
ços”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

 
                  

                 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE JABOTICABAL. 

www.areajaboticabal.org.br 

 

 
 

Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal 
  

COMUNICADO 

 

O Presidente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Jaboticabal – AREA , com sede à Av. Carlos Berchieri, 300, Centro, Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.° 48.009.054/0001−44, Inscrição Estadual Isenta, no uso das 
atribuições, COMUNICA seus associados, no uso e gozo de seus direitos sociais: 

- Anualmente, no mês de abril é realizada a Assembleias Geral dos Sócios para aprovação do 
relatório das atividades; aprovação do balanço financeiro descritivo da receita e da despesa 
e do patrimônio social. 

Em virtude dos decretos do governador João Doria que colocaram todo o Estado em 
quarentena, a unidade da AREA estará fechada, visando evitar aglomeração. 

Sendo assim, informamos que todos relatórios estarão disponíveis para consulta e poderão 
ser solicitados na secretaria da AREA assim que o atendimento for normalizado. 

 

 

Diretoria AREA Jaboticabal 

      

E-mail: assoeng@areajaboticabal.org.br 
Av. Carlos Berchieri nº: 300 – Centro – CEP 14870-010 – Jaboticabal – Tel./Fax: (16) 3203-1605 

O Presidente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Jaboticabal – AREA , com sede à Av. Carlos Berchieri, 300, Centro, Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. , Inscrição Estadual Isenta, no uso das 
atribuições, COMUNICA seus associados, no uso e gozo de seus direitos sociais: 

- Anualmente, no mês de abril é realizada a Assembleias Geral dos Sócios para aprovação do 
relatório das atividades; aprovação do balanço financeiro descritivo da receita e da despesa 
e do patrimônio social. 

Em virtude dos decretos do governador João Doria que colocaram todo o Estado em 
quarentena, a unidade da AREA estará fechada, visando evitar aglomeração. 

Sendo assim, informamos que todos relatórios estarão disponíveis para consulta e poderão 
ser solicitados na secretaria da AREA assim que o atendimento for normalizado. 
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Vitório De Simoni entrega 
2 toneladas de frango para 

Entidades Sociais de Jaboticabal

Vitório De Si-
moni, na manhã 
de quinta-feira 
(16/04), entregou 
duas toneladas de 
frango para sete 
Entidades Sociais.  

Em uma parceria 
com Augusto Cas-

tro e Marcos Araú-
jo da Vila Mix Espe-
rança, que através 
de lives e um tra-
balho incansável, 
estão conseguindo 
ajudar muitas ci-
dades e Jabotica-
bal foi uma delas.

OUTONO/INVERNO 2020

www.marancalcados.com.br
Marancalçados

siga-nos em nossas redes
Rua: Rui Barbosa, 987

Fone: (16) 3204-3634

“Quero dividir 
essa grande ale-
gria e agradecer 
essa parceria nes-
se momento em 
que devemos dar 
as mãos e sermos 
solidários com 
quem mais preci-

sa. Agradeço tam-
bém pela indica-
ção, meu grande 
amigo e parceiro, 
Baleia Rossi, que 
está sempre nos 
ajudando”, enfati-
zou Vitório De Si-
moni.


