
Jaboticabal, 13 de Maio de 2017 N.º 1.827ANO XXXVIII

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório, Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636 - R$2,50

Leia + Pág. 06

Leia + Pág. 10

Leia + Pág. 09

Leia + Pág. 10

Circuito Sesc: diversidade cultural 
ao alcance de todos

CULTURA

Pág. 6

Prefeitura continua troca de lâmpadas

FIQUE SABENDO

Pág. 2 

Qualidade de vida: Jaboticabal é a 12ª melhor 
cidade para envelhecer no Brasil

O Instituto de Lon-
gevidade Mongeral Ae-
gon, em parceria com 
a FGV, pesquisou 348 
municípios brasilei-
ros que têm entre 50 
mil e 100 mil habitan-
tes. Como resultado, 
o Índice de Desenvol-
vimento Urbano para 
Longevidade mostra a 
boa qualidade de vida 
e aponta Jaboticabal 
como a 12ª melhor ci-
dade para envelhecer 
no Brasil.

A pesquisa consi-

derou cuidados com 
a saúde, bem-estar, 
fi nanças, habitação, 
educação e trabalho, 
cultura, engajamento 
e indicadores gerais. 
“O número de idosos 
é cada vez maior e é 
importante nossa ci-
dade estar preparada 
para recebê-los com 
carinho. É claro que 
ainda temos muito 
trabalho pela frente, 
muito a melhorar, mas 
fi co feliz por Jabotica-
bal ser um bom lugar 

para acolher e respei-
tar quem tanto lutou 
por nós. Cuidar dos 
idosos é importante e 
isso não signifi ca que 
não damos atenção às 
crianças e jovens”, diz 
o prefeito, José Carlos 
Hori. 

O resultado mostra 
que Jaboticabal apa-
rece entre as dez ci-
dades de melhor ava-
liação em termos de 
Educação...

Essa não é a única vocação da cidade, que se destaca em outros rankings, como o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

Jaboticabal desburocratiza e facilita abertura de empresas

Nos últimos quatro 
meses, a Prefeitura 
vem criando vários 
mecanismos para fa-
cilitar a vida das em-
presas e incentivar a 
criação de mais vagas 
de emprego em Jabo-
ticabal. Após a libe-
ração do alvará em 
48 horas, a Secretaria 
de Planejamento pu-
blicou, na sexta-feira 

(11), a Lei Comple-
mentar nº 180, per-
mitindo a instalação 
de empresas em qual-
quer região da cidade 
– o que não exclui a 
análise de outros ór-
gãos envolvidos.

O antigo zoneamen-
to era um entrave 
para comerciantes e 
empresários. “Facilita-
mos o primeiro passo, 

ou seja, a liberação da 
Secretaria de Plane-
jamento. O início de 
um projeto agora será 
mais ágil e, imedia-
tamente, o empreen-
dedor já pode buscar 
os demais laudos, no 
Corpo de Bombeiro, 
na Cetesb ou na Vigi-
lância Sanitária...”

Proprietários devem apresentar todos os laudos técnicos exigidos por Lei

Distrito Industrial de Jaboticabal aliena lotes 
para novas empresas

A Prefeitura de Jabo-
ticabal abriu concor-
rência pública para a 
alienação de lotes lo-
calizados no Núcleo 
de Desenvolvimento 
Integrado “José Apa-
recido Tomé” - Distri-
to Industrial. Os inte-
ressados têm até o dia 
05 de junho, às 09h. 
O edital completo, as 
datas e os dados téc-
nicos estão disponí-
vel no site ofi cial da 

Prefeitura www.jabo-
ticabal.sp.gov.br.

O Distrito está lo-
calizado em posição 
estratégica para esco-
amento da produção, 
às margens da Rodo-
via Brigadeiro Faria 
Lima – SP 326, na al-
tura do Km 342.

Ao todo, sete espaços estão à espera de novas empreitadas

Vacinação contra raiva animal será dias 20 e 27 de maio

A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde já 
está preparada para 
vacinar cães e gatos. 
A Campanha de Vaci-
nação Contra a Raiva 
Animal deve imunizar 
cerca de 12 mil ani-
mais em Jaboticabal. 
As doses serão dispo-
nibilizadas, gratuita-
mente, de 20 e 27 de 
maio, das 8h às 17h. 

“É importante que 
os proprietários le-
vem seu animal de es-

timação para receber 
a dose. A vacinação é 
a nossa melhor arma 
contra a Raiva”, re-
força a secretária de 
Saúde, Maria Angélica 
Dias.

A Vigilância de Ve-
tores e Zoonoses in-
forma que serão imu-
nizados cães e gatos 
acima de três meses 
de idade. Maria An-
gélica explica que 
não há problemas de 
vacinar fêmeas pre-

nhes. “A vacina não 
faz mal”. Angélica in-
forma, ainda, que os 
animais das raças Pitt 
bull, Rottweiler, Fila, 
Mastin e Star for Shi-
re Terrier deverão ser 
levados com focinhei-
ras e guias, conforme 
legislação estadual 
vigente.

Responsáveis devem procurar os postos espalhados pela cidade
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FIQUE SABENDO
Reunião debate normatização e regularização de 

mototaxistas e condutores de tuk tuk

Na noite da última sex-
ta-feira (5), mototaxistas, 
condutores de Tuk-Tuks, 
representantes da socie-
dade e do Departamento 
Municipal de Trânsito e 
Transportes participaram 
de uma reunião sobre as 
diretrizes que envolvem 
as categorias.

A equipe do Departa-
mento de Trânsito ouviu 
os anseios da categoria. 
“A prefeitura quer que os 

profi ssionais participem 
das reuniões e discutam 
as mudanças necessárias 
para garantir seus direitos 
e deveres. A primeira reu-
nião foi bastante positiva, 
ouvimos quem diariamen-
te atua na função. Acertan-
do os detalhes levantados 
nossa expectativa é que o 
serviço melhore sensivel-
mente”, afi rma o diretor 
de Trânsito e Transportes, 
Dr. João Martins.

Outro ponto debatido 
foi a regulamentação de 
estacionamento específi-
co para tuk tuks. “É uma 
nova modalidade de ser-
viço que começa em Ja-
boticabal e, como todas, 
precisa de adaptações. 
Os tuk-tuks atendem um 
público diferente e, com 
certeza, podem convi-
ver em harmonia com as 
mototáxis”, finaliza Dr. 
João.  

Entre os assuntos tratados está a fi scalização em torno dos 
profi ssionais e a necessidade de padronização de estacionamentos 

específi cos para Tuk-Tuks

Alunos do Senac Jaboticabal participam 
de atividade prática em Barra Bonita

Com objetivo de apro-
ximar o aprendizado em 
sala de aula com a reali-
dade vivenciada no mun-
do do trabalho, o Senac 
Jaboticabal promove ex-
periências práticas ao 
longo dos cursos para 
que o aluno construa seu 
próprio conhecimento e 
desenvolva competências 
estruturadas em simu-
lações de casos reais do 
mercado. 

Em abril, foi a vez da 
turma do Técnico em 
Meio Ambiente viajar até 
Barra Bonita (SP) para ob-
servar os impactos gera-
dos pela implantação de 
uma usina hidrelétrica e 
visitar projetos ambien-
tais da cidade. Acompa-
nhada por Fernanda Acre 
e Roberlei Sasso, docen-
tes da área de meio am-
biente, segurança e saúde 
do trabalho do Senac, a 
visita na usina demons-
trou as exigências téc-

Turma do curso 
Técnico em Meio 
Ambiente visitou 
projetos sociais e 
também a usina 
hidrelétrica nicas estipuladas pelo 

órgão ambiental no pro-
cesso de licenciamento 
para a operação do em-
preendimento. 

A vivência também 
abordou a importância da 
presença de dispositivos 
que auxiliem a promo-
ção do uso múltiplo das 
águas e a relevância dos 
programas ambientais 
executados para a manu-
tenção da biodiversidade 
local, do turismo e do de-
senvolvimento socioeco-
nômico.

Outra atividade realiza-
da pelos alunos foi con-
ferir a exposição Ônibus 
Água, espaço interno de 
um ônibus que é utiliza-
do para reunir um acervo 
itinerante sobre o ciclo 
hidrológico, o funciona-
mento de uma turbina hi-
drelétrica, as espécies de 
peixes presentes no Rio 
Tietê e a capacidade de 
autodepuração da água. 
O projeto de educação 
ambiental é promovido 
pela ONG Mãe Natureza.

A visita terminou no 
Memorial do Rio Tietê, lo-
calizado no centro cultu-
ral do município. O tem-
po de decomposição de 
diversos materiais encon-
trados no afl uente, assim 
como sua história foram 
algumas outras descober-
tas realizadas pelos estu-
dantes. 

“Ações práticas dos 
ensinamentos realizados 
em sala de aula enrique-
cem e diversifi cam o co-
nhecimento profi ssional. 
Nessa visita, por meio de 
documentos e estudos 
ambientais, os alunos 
realizaram uma observa-
ção comparativa entre a 
descrição dos programas 
e as reais condições do 
meio ambiente do nosso 
estado”, destaca Fernan-
da.

Serviço:
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

maio, 831 – Centro
Telefone: 16 3209-2800
Informações: www.

sp.senac.br/jaboticabal 

Profi ssionais do setor participam de encontros periódicos
Dando continuidade 

ao aperfeiçoamento, a 
Secretaria de Saúde rea-
lizou na sexta-feira (5), 
no auditório da prefeitu-
ra, reunião de capacita-
ção para funcionários do 

setor. Os encontros são 
periódicos.

“Nosso objetivo é qua-
lificar constantemente 
nossos profissionais e 
fornecer o melhor aten-
dimento à população. 

Nesse último encontro, 
por exemplo, continu-
amos tratando sobre a 
atualização do calendá-
rio vacinal”, explica a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angélica Dias.

Prefeitura continua troca de lâmpadas 

Jaboticabal está cada 
vez mais iluminada. Dan-
do sequência à ação que 
objetiva a troca de cer-
ca de 2.200 lâmpadas 
queimadas desde 2016, 
a prefeitura visita novos 
locais.

Desta vez, as equipes 
responsáveis fi zeram ma-
nutenção na avenida Car-
los Berchieri e nos bairros 
Residencial Jaboticabal e 
São Marcos. A expectativa 
é que toda a iluminação 
pública, em breve, esteja 
restaurada.

“Devido ao grande nú-
mero de lâmpadas, o tra-
balho se torna um pou-
co mais difícil. Mas com 
muito trabalho e dedica-

ção estamos avançando”, 
destaca o secretário de 

Obras e Serviços Públi-
cos, José Carlos Abreu.

Mais de 2 mil devem 
ser trocadas
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Homenagem com compromisso

Com surpresa e cheio de 
gratidão, recebi durante a 
Agrishow 2017, em Ribeirão 
Preto, o título de “Agrôno-
mo Honorário” e o prêmio 
“Personalidade 2016” na ce-
rimônia Troféu Deusa Ceres 
da Associação dos Engenhei-
ros Agrônomos do Estado 
de São Paulo (Aeasp). É um 
reconhecimento que me traz 
muito orgulho, mas, além 
disso, também aumenta ain-
da mais o meu compromisso 
em trabalhar todos os dias 
pelo nosso setor.

Recebi ainda uma home-
nagem da Associação de 

com os produtores, que têm 
paixão pelo que fazem da 
mesma forma que os agrô-
nomos. Que isso possa me 
inspirar. Quero estar à altu-
ra disso que para mim é uma 
grande responsabilidade.

Acredito ter superado 
os desafi os de ser um en-
genheiro civil à frente da 
Pasta. Descobri que não há 
profi ssão na qual a distância 
entre a atividade profi ssio-
nal e a vida seja menor do 
que a do engenheiro agrô-
nomo. O governador Geral-
do Alckmin, citando o Padre 
Antônio Vieira, sempre nos 
lembra que é a profi ssão que 
mais aproxima o homem de 
Deus.

Tenho um respeito ain-
da mais profundo por es-
ses profi ssionais, e o maior 
exemplo que tento enten-
der, assimilar e comparti-
lhar é o fato de fazerem da 
profi ssão um gesto de viver 
- e fazer do gesto de viver 
um exercício contínuo da 
profi ssão.

Talvez porque estejam li-
gados à atividade de seme-
ar, produzir vida e colher, 

Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Ribeirão Preto 
(Aeaarp) pelos serviços pres-
tados ao setor. Sou profun-
damente grato pela convi-
vência e apoio que muito me 
inspiram nesses dois anos à 
frente da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo.

Foi uma emoção muito 
grande ser ungido a esta 
condição de engenheiro 
agrônomo honorário, rece-
ber o prêmio da Aeasp, essa 
entidade tão respeitada e 
tão querida. Repito o que 
disse quando, surpreendi-
do que fui, recebi o prêmio: 
não vejo nenhuma outra 
profi ssão onde as pessoas 
encaixem sua vida pessoal 
com sua vida profi ssional 
com tanta proximidade.

O engenheiro agrônomo 
mistura a sua vida porque, 
antes de tudo, a Agronomia 
é uma profi ssão que signi-
fi ca trazer a vida, dar vida. 
Portanto, me dá uma alegria 
muito grande conviver com 
esses profi ssionais, como 
tenho convivido na Secreta-
ria, como tenho convivido 

sejam extraordinários nessa 
capacidade de fazer do tra-
balho um propósito de vida. 
Um trabalho que rende fru-
tos como as homenagens 
que recebi orgulhosamente 
ao lado de outros três inte-
grantes da equipe da nossa 
Secretaria.

Nosso trabalho também 
foi reconhecido com a en-
trega da Medalha “Fernando 
Costa” na categoria Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural 
ao engenheiro agrônomo 
Jovino Paulo Ferreira Neto, 
nosso diretor técnico do Es-
critório de Desenvolvimen-
to Rural (EDR) de Guaratin-
guetá, da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral 
(Cati).

Ele realiza o importante 
elo entre as políticas pú-
blicas e o agricultor desde 
1991, quando começou sua 
carreira como assistente 
agropecuário da Casa da 
Agricultura de Itapetininga.

O trabalho de defesa ani-
mal e vegetal realizado pela 
nossa equipe também con-
tribuiu para que o coorde-
nador substituto da Defesa 

Agropecuária (CDA), Mário 
Sérgio Tomazela, recebesse 
a medalha na categoria Defe-
sa Agropecuária. A premia-
ção coroa uma atuação de 23 
anos de empenho pela sani-
dade de nossos rebanhos e 
plantações.

O compromisso e a se-
riedade de nosso trabalham 
renderam também a entrega 
da Medalha “Fernando Cos-
ta” na categoria “Pesquisa” 
ao diretor geral do Instituto 
Biológico (IB), Antonio Batis-
ta Filho.  Agrônomo desde 
1980, é um dos responsá-
veis por fazer do Biológico 
uma referência em sanidade 
animal e vegetal.

São títulos que reconhe-
cem a importância do traba-
lho de nossos agrônomos, 
responsáveis por alimentar 
o mundo, orientar sobre a 
necessidade de respeitar a 
natureza e transformar rea-
lidades de famílias brasilei-
ras ao gerar renda e oferecer 
oportunidades.

São momentos como este 
que nos comprometem ain-
da mais com o estabeleci-
mento contínuo da renda do 

SEMPRE?

Sempre devemos amar 
e perdoar, isso só nos faz 
bem. Se você deseja ter saú-
de e viver uma vida longa 
sobre a terra, aprenda essas 

dor. Aprenda com o Senhor 
Jesus a andar em amor e 
você descobrirá como a vida 
é mais fácil. Deus já prepa-
rou tudo, basta apenas você 
obedecer para que o plano 
Dele seja completo na sua 
vida e na vida da sua famí-
lia. Não deixe nada atrapa-
lhar a sua caminhada e peça 
para o Senhor guiar todos os 
seus passos e guardá-lo dos 
olhos do inimigo físico e es-
piritual. Fazendo isso, você 
descobrirá como é bom vi-
ver na presença de Deus, e 
como Ele é maravilhoso! Per-
doa com todo o seu coração, 

duas coisas, que é amar e 
perdoar. Elas devem andar 
de mãos dadas. Jesus nos 
ensinou que o perdão e o 
amor devem estar no nosso 
coração todos os dias, por-
que sem ela nunca veremos 
a Deus. Jesus foi humilhado 
e desprezado, mas nunca 
deixou de perdoar e amar. 
Não guarde mágoa, nem res-
sentimento no seu coração, 
isso só serve para te impe-
dir de seguir em frente e de 
ver as coisas boas que Deus 
tem para você, além de rou-
bar a sua paz e a sua saúde, 
também te afasta do Cria-

mesmo que a outra parte lhe 
ofendeu ou está tentando te 
prejudicar ou inventando 
mentiras a seu respeito e le-
vantando falso testemunho 
sobre a sua pessoa, confi a 
no Senhor. Ele julgará a sua 
causa, bem antes do que 
você imaginou. Não deixe 
essas coisas entrarem no seu 
coração e na sua alma, por-
que você fi cará arrasado e 
desanimado e perderá a sua 
saúde e outras coisas. Jesus 
sabe muito bem o que é pa-
decer, mas Ele não deixou de 
amar e perdoar. Quando Ele 
estava pendurado na cruz e 

os soldados zombando Dele, 
Ele não fi cou com raiva, nem 
estressado, nem disse: Pai 
manda um raio e parta-os 
no meio, apenas disse: Pai 
perdoa-os, porque eles não 
sabem o que estão fazendo. 

É o que você deve fazer, 
quando o inimigo usar al-
guém para te afrontar e te 
prejudicar. Mostre amor 
e misericórdia. O inimigo 
odeia, quando você perdoa. 
Sobre tudo o que você deve 
guardar, guarda o teu cora-
ção com a Palavra de Deus, 
deixe o amor de Deus lhe en-
cher de paz e bondade. Você 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

se sentirá a pessoa melhor 
do mundo, desfrutará de 
uma vida com saúde e felici-
dade e muita prosperidade. 

Dê amor, plante amor, e 
no fi nal você dirá que valeu 
a pena. Viva a vida amando 
e perdoando o seu próximo 
(Leia Lucas 22:34). 

Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. 
a Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.
com 

produtor rural, com a luta 
para que as instituições pro-
movam leis e estrutura para 
o pleno exercício da profi s-
são, contribuindo para uma 
produção sustentável de ali-
mentos, combustível para a 
vida.

O engenheiro agrônomo 
é um dos atores essenciais 
para vencermos o desafi o de 
alimentar a população mun-
dial com qualidade, que te-
mos conseguido vencer com 
efi ciência, inovação e respei-
to à natureza. São respon-
sáveis pelo extraordinário 
aumento de produtividade 
– como a safra recorde de 
grãos deste ano – com mí-
nima expansão de área cul-
tivada.

Fico muito feliz em re-
ceber uma homenagem en-
tregue ininterruptamente 
desde 1972 com o nome 
da deusa romana do trigo e 
de outros cereais. A deusa 
que ensinou aos homens e 
às mulheres a arte de arar, 
plantar, colher e produzir o 
pão, alimento essencial.

Muito obrigado pelo reco-
nhecimento!

 PROFESSOR BENÊ

LUZ DO AMOR

Há quem vive, gerando fl ores!
Há quem vive, sofrendo dores!

Há quem vive, em mar de lágrimas!
Há quem vive, brilhando com nossas vitórias!

Há quem vive, aplaudindo nossas lutas!
Há quem vive, sofrendo com nossos erros!
Há quem sempre nos guarda no coração!

Há quem sempre tem um abraço de carinho!
Há alguém que sempre revela amor sem fi m!

Há alguém que nos aplaude nas derrotas e nas 
vitórias

EIS AÍ NOSSA MÃE

A IGNORÂNCIA É CHAGA DA HUMANIDADE

A eternidade é repleta de 
ações e reações. Tudo pode 
mudar. Porque a vida do es-
pírito continua, é eterna e 
duradoura no além túmulo e 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

na vida junto do corpo, den-
tro do conhecimento ALMA 
dos encarnados.

DEUS É NOSSO PAI E CRIA-
DOR

A nossa trajetória é longa, 
passando pelos séculos e por 
vários mundos, de acordo 
com a evolução. Evolução é 
crescimento espiritual para 
adquirirmos conhecimentos 
e valores, que nos elevam na 
hierarquia maior, criada por 
DEUS.                

As descobertas vivas nas-
ceram nos tempos, para co-
nhecimentos básicos da vida 
eterna do espírito: conhece-

reis a verdade e ela vos liber-
tará.             

NOVOS CAMINHOS
Os caminhos foram aber-

tos na codifi cação de ALLAN 
KARDEC, onde nasceu novas 
teorias e conhecimentos, 
que procuraram modifi car os 
pensamentos e os modos de 
viver dentro da vida religio-
sa.                 

ÍNDICE DE VALORES                           
- Infelizmente a ignorância 
retarda a evolução que passa 
a ser lenta no decorrer dos 
tempos, para ser mais avan-
çada. Requer conhecimentos 
e muito estudo. Temos que 

vencer para nascer a sabe-
doria, que nos conduz a um 
plano superior, dentro da 
hierarquia de valores        

A VIDA CONTINUA. O tem-
po passou e a fonte de conhe-
cimentos aumentaram. Ouça 
quem tem ouvidos de ouvir  
e veja quem tem olhos de 
ver. A vida segue caminhos 
que podem nos dar diretri-
zes seguras, para chegarmos 
à evolução. Tudo depende 
de nós. TEMOS QUE VENCER 
PARA PROGREDIR.

São etapas vivas, onde 
reencarnamos em mundos 
diferentes, para criarmos a 

força do bem, do amor, do 
perdão e aprendermos a vi-
ver seguros, cientes da res-
ponsabilidade do trabalho, 
no cumprimento dos deve-
res, para termos direitos.        

O LAR TEM QUE SER ABEN-
ÇOADO POR DEUS. 

O relacionamento tem que 
existir no lar, dentro da fa-
mília, aproveitar para por 
em prática a caridade: a cada 
um será dado segundo suas 
obras. A união tem que fazer 
parte com a humildade, como 
qualidade essencial de cada 
um dos participantes, como 
lutadores da paz e da frater-

nidade. Tudo depende da evo-
lução, do crescimento moral e 
espiritual, que cada um adqui-
re.  VIVA JESUS PARA SEMPRE.

Somos os eternos vigilan-
tes do orai e vigiai em nossas 
vidas, para vencermos as in-
fl uencias negativas. Precisa-
mos acreditar em DEUS. Ter 
fé, esperança, praticar a ca-
ridade, para sentirmos den-
tro de nós o amor, sermos os 
fi eis trabalhadores da BOA 
NOVA. ONDE MUITOS SÃO OS 
CHAMADOS E POUCOS OS ES-
COLHIDOS. 

VAMOS AMAR E PERDOAR.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

WALLACE TAVARES

O incrível  modelo In-
ternacional Wallace Ta-
vares, que tem 23 anos 
de idade e 1,88 de altura, 
continua desempenhan-
do com muito sucesso 
seu trabalho  pelo mun-
do. Eu já tive a honra de 
maquiá-lo quando o mes-
mo vivia aqui no Brasil.
Entre tantos países, o bo-
nitão esteve por 7 meses 
em Shangai - China,  e em 
meio aos castings, jobs, 
desfi les, catálogos, look 
book, vídeos, fez presen-

ça em muitos eventos , 
e conheceu também vá-
rias províncias chinesas 
e alguns pontos turísti-
cos. Nos meses em que 
Wallace esteve na China, 
ele diz  ter sofrido com o 
clima, pois o frio foi mui-
to intenso nesta época 
do ano. Atualmente ele 
está em Bankok na Tai-
lândia, uma cidade turís-
tica, com clima tropical, 
praias, e muitos luga-
res lindos, e que lembra 
muito o Brasil. Wallace 
com seu perfi l televisi-
vo, além do fashion, vem 
fazendo alguns TVC´s 
(Comercial de TV), inclu-
sive alguns que estão na 
programação de vincu-
lação no mundo inteiro. 
Seu perfi l agradou muito 
os Tailandeses.  Ele co-
menta que em breve sai-
rá novidades. Pretende 
desembarcar no Brasil e 

visitar família e amigos.
Vamos fi car de olho 

nele!
Foto: Eduardo Fiorindo

Genaro Paschoini
OAB/SP 119.416

Advogado

Avenida Benjamin Constant, 653 - Centro - CEP 14870-140 - Jaboticabal/SP
Tel/Fax: (16) 3202-8181 e 3202-2904 - gpadvogados@hotimail.com

EDITAL Nº 001/2017

O Dr. Wanderley Elenilton Gonçalves Santos, Delegado de Po-
lícia Titular do 1º Distrito Policial, no uso das atribuições de seu 
cargo, etc...

Faz saber, a todos o quanto o presente edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que no dia 13/06/2017, às 09h00, pelo Sr. Dr. 
CLÁUDIO JOSÉ OTTOBONI, MD. Delegado Seccional de Polí-
cia de Sertãozinho/SP, será procedida correição ordinária periódica 
nesta delegacia.

Faz saber ainda, que na oportunidade a Autoridade Corregedora 
facultará ao público em geral a apresentação de queixas, reclama-
ções ou sugestões referente aos serviços policiais atinentes a esta 
unidade policial.

E para que ninguém possa alegar ignorância determinou a Auto-
ridade lavrar o presente edital que será afi xado no local de costume.

Jaboticabal, 27 de março de 2017
Wanderley Elenilton Gonçalves Santos

Delegado de Polícia
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Jaboticabal – 
Copermed de Jaboticabal, inscrita sob o CNPJ nº 02.159.014/0001-88 e NIRE 35400045442, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em nú-
mero de 356 (trezentos cinquenta e seis) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se em sua sede social, no Anfi teatro da UNIMED DE JA-
BOTICABAL situada na Avenida Carlos Berchieri nº 791, Nova Jaboticabal, Jaboticabal /SP, no dia 
25 DE MAIO DE 2017, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre 
no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação: às 17:00 
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 18:00 horas, 
com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação, às 19h00 horas com a 
presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

1. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores e do Plano de Sucessão, em confor-
midade com a Resolução do C.M.N. n. 4.538 de 2016;

2. Reforma Parcial do Regulamento Eleitoral, destacando Capacitação Mínima Exigida para ser 
Candidato a Cargo Eletivo.

3. Comunicados de assuntos gerais (Sem Deliberação). 

Jaboticabal/SP, 13 de maio de 2017

Dr. JEYNER VALÉRIO JUNIOR
Diretor Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

P A R E C E R
TC-000453/026/14

Prefeitura Municipal: Jaboticabal.
Exercício: 2014.
Prefeito: Raul José Silva Girio.
Advogado: Mirela Andréa Alves Ficher Senô.
Acompanham: TC-000453/126/14 e Expedientes:
TC-042912/026/14, TC- 044974/026/14 e TC-044975/026/14.
Procurador de Contas: Thiago Pinheiro Lima. Fiscalizada
por: UR-6 – DSF-I. Fiscalização atual: UR-6 – DSF-I.

ITENS RESULTADOS
Ensino 26,11%
FUNDEB 100%
Magistério 95,82%
Pessoal 48,72%
Saúde 30,55%
Transferências ao Legislativo 5,43%
Execução Orçamentária Déficit 7,89% = R$ 14.263.881,26
Resultado Financeiro Déficit R$ 16.297.178,04
Remuneração dos Agentes Políticos Regular
Ordem Cronológica de Pagamentos Regular
Precatórios Regular
Encargos Sociais Irregular

Vistos, relatados e discutidos os autos.
ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo, em sessão de 08 de março de 2016, pelo voto dos
Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, Edgard Camargo Rodrigues,
Presidente e Cristiana de Castro Moraes, na conformidade das correspondentes
notas taquigráficas, emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da
Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Recomenda ao Prefeito que: aprimore o Planejamento
das Peças Orçamentárias, de modo que as ações de governo sejam
formuladas de forma compreensível; evite déficits; cumpra a LRF; observe
preferencialmente índice moderado para previsão de autorização de alterações
orçamentárias na LOA e, acima disso, somente por meio de leis específicas,
atentando ao Comunicado

C O M U N I C A D O

A Câmara Municipal de Jaboticabal COMUNICA que iniciou no dia 12 de maio de 2017, a tramitação 
do Processo que julga as Contas da Prefeitura Municipal deste Município referente ao Exercício de 2014. 

O Processo TC nº 000453/026/14 está disponível, na íntegra, para consulta da população no Depar-
tamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Segue abaixo o PARECER do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Jaboticabal, 12 de maio de 2017.

Dr. Edu Fenerich
Presidente

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, em sessão de 08 de março de 2016, pelo voto dos Conselheiros Renato Martins 
Costa, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente e Cristiana de Castro Moraes, na conformi-
dade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer desfavorável à aprovação das contas 
da Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Recomenda ao Prefeito que: aprimore o Planejamento das Pe-
ças Orçamentárias, de modo que as ações de governo sejam formuladas de forma compreensível; 
evite déficits; cumpra a LRF; observe preferencialmente índice moderado para previsão de autori-
zação de alterações orçamentárias na LOA e, acima disso, somente por meio de leis específicas, 
atentando ao ComunicadoSDG 29/10; faça previsão das receitas orçamentárias nos termos dos 
artigos 29 e 30 da Lei 4320/64; recupere os créditos; evite aumento de saldo de dívida ativa; no 
item Ensino envide esforços para que o CACS do Fundeb cumpra integralmente suas obrigações, 
bem como melhore os índices do IDEB; regularize os aspectos operacionais da Saúde; cumpra 
com suas responsabilidades previdenciárias, obtendo, assim, o Certificado de Regularidade cor-
respondente; regularize o Setor de Bens Patrimoniais; realize o tratamento de resíduos; classifique 
corretamente as despesas; evite inconsistências contábeis; regularize o quadro de pessoal e a 
contratação de autônomos; promova a readaptação de servidor nos termos da legislação munici-
pal; e, por fim, atenda à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal.

Recomenda, ainda, que a Administração estabeleça e mantenha 
rigoroso controle dos gastos com combustíveis, individualizado por veículo, de modo que atribua 
transparência às despesas, coibindo eventuais excessos.

Presente na sessão o Procurador do Ministério Público de Con-
tas João Paulo Giordano Fontes.

O processo ficará disponível aos interessados para vista e extra-
ção de cópias, independentemente de requerimento, no Cartório do Conselheiro Relator.

Publique-se.

São Paulo, 30 de março de 2016.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES
PRESIDENTE

RENATO MARTINS COSTA
RELATOR

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS 
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS CAMPUS DE 

JABOTICABAL – SP

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias Câmpus de Jaboticabal – SP, inscrita no CNPJ n° 57.259.525/0001-
63 e no NIRE n° 35400017473, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social convoca os 
associados, que nesta data são em numero de 654 (seiscentos e cinquenta e quatro), em condições 
de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede 
social, na Via de Acesso Professor Paulo Donato Castellane, s/n, Bairro Rural, Câmpus Unesp, nesta 
cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no próximo dia 26/05/2017 obedecendo aos seguintes ho-
rários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto 
Social: 01) Em primeira convocação: às 13h com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 02) 
Em segunda convocação: às 14h com a presença de metade mais um dos associados; 03) Em terceira 
convocação: às 15h com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos:

ORDEM DO DIA

EXTRAORDINÁRIA
1. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores e do Plano de Sucessão, em confor-

midade com a Resolução do C.M.N. n. 4.538 de 2016;
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Jaboticabal, 13 de maio de 2017.

___________________________________
WAGNER APARECIDO MENDES

DIRETOR PRESIDENTE










             










 

 CUIDADORA DE IDOSOS
COM REFERÊNCIA

(16) 9.9793-3707

ANTONIA BRAGA THOMAZINHO
Ser mãe… É a missão de maior responsabilidade. 

É amar de forma mais completa. É dar o melhor 
de si e não esperar nada em troca… À ela devemos 
nossa vida pois é merecedora de todo nosso respei-
to e digna de todo nosso afeto. Mãe é sinônimo de 
amor e bondade. Feliz Dia das Mães!

Homenagens: Dejair Thomazinho e os netos Lu-
ciano e Ana Flávia
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CULTURA
Cia Expressão e Arte apresenta “Os novos Saltimbancos”

Jaboticabal comemora Semana Nacional do 
Museus de 10 a 30 de maio

A Concha Acústica 
recebe neste sábado 
(13), às 20h, o espe-
táculo “Os novos Sal-
timbancos”. A trama 
encenada pelo grupo 
“Expressão e Arte” de 
Jaboticabal é inspirada 
no sucesso dos “Tra-
palhões”, porém com 
novos personagens e 
um novo enredo. 

O grupo Expressão 
e Arte tem 15 anos 
de caminhada e essa 
apresentação faz par-
te de um projeto fu-
turo. “Em uma sema-
na movimentada, com 
cinema, Quinta no 
Museu e Circuito Sesc 

é muito bom aprovei-
tar a noite de sábado 
para curtir com a fa-
mília uma história que 
nos remete à infância, 
principalmente para 
reviver um pouco dos 
Trapalhões”, afirma 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

A entrada será um 
quilo de ração que 
será destinada ao De-
partamento Municipal 
de Defesa e Proteção 
Animal. Para mais in-
formações o telefone 
do Departamento de 
Cultura é (16) 3202-
8323.

Espetáculo acontece neste sábado (13)

O Departamento de Cul-
tura decidiu por uma pro-
gramação mais extensa para 
marcar a Semana Nacional 
do Museus. Em Jaboticabal, 
a programação começou na 
quarta-feira (10) e segue até 
o fi nal do mês. A programa-
ção foi iniciada no Museu 
Histórico, com a exposição 
“Histórias controversas na 
terra das jabuticabas”, que 
segue até o dia 30. 

A semana será comemora-
da com várias apresentações 
culturais no Museu Histó-
rico, como show musical, 
mesa redonda, ofi cina, visita 
mediada, sarau e exposição.

Confi ra a programação 
completa:

10/05 a 30/06
08h às 12h e das 14h às 

17h
EXPOSIÇÃO – a exposição 

“Histórias controversas na 
terra das jabuticabas” trará 
narrativas da história da ci-
dade que foram esquecidas 
pelo tempo, pelas escolhas 
ou disputas de poder.

15/05 – 19h30 às 22h
APRESENTAÇÃO – Com o 

tema “Hip hop como uma 
pedagogia cultural afro 
brasileira”, o Cacareco Clã, 
coletivo cultural de Monte 
Alto-SP, trará aos jardins do 
museu uma noite de Hip hop 
com rap,dj, dança e roda de 
conversa.

16/05 – 20h30 às 22h

SARAU – Apresentação do 
sarau “Narrativas poéticas: 
dizer e expressar o indizí-
vel”, com declamações de 
poesias de Cora Coralina e 
Leonardo Chioda. O sarau 
realiza-se em parceria entre 
o Museu Histórico, os cursos 
de Letras, Filosofi a, História 
e Publicidade e Propaganda, 
da Faculdade de Educação 
São Luís e o coletivo Sarau 
das Minas de Sertãozinho-SP.

16/05 a 20/05
VISITA MEDIADA – Visita 

mediada à exposição “His-
tórias controversas na terra 
das jabuticabas”, das 08h às 
12h e das 14h às 17h e no 
sábado das 08h às 12h. 

17/05 – 19h às 22h
OFICINA – A ofi cina “Fo-

tografi as históricas além da 
ilustração: leituras e inter-
pretações” será ministrada 
pela historiadora, fotógra-
fa e restauradora Ana Carla 
Vannucchi. Investimento: 
R$10,00 para estudantes e 
R$20,00 para demais profi s-
sionais e interessados, com 
entrega de certifi cado. 

18/05 – 19h30 às 21h30
SHOW MUSICAL – Para co-

memorar o Dia Internacional 
dos Museus, o Museu Histó-
rico de Jaboticabal Aloísio 
de Almeida receberá na ati-
vidade “Quinta no Museu”, a 
banda Kolt. 

19/05 – 19h30 às 21h30
MESA REDONDA – A mesa 

redonda “Museus e histórias 
controversas: dizer o indizí-
vel em museus” traz o resul-
tados de pesquisas sobre a 

região de Jaboticabal, reali-
zadas por alunos e professo-
res da Faculdade de Educa-
ção São Luís.  

Circuito Sesc: diversidade cultural ao 
alcance de todos

Jaboticabal recebe 
no domingo (14) o Cir-
cuito SESC de Artes. O 
evento está marcado 
para às 16h trazendo 
para o interior grupos 
da capital e outras re-
giões do país.

“O Sesc é um grande 
parceiro de Jabotica-
bal, oferecendo uma 
série de atrações du-
rante o Circuito. Con-
vido a população para 
acompanhar de perto 
as atrações e curtir um 
fi nal diferente de do-
mingo”, convida o pre-
feito José Carlos Hori.

Evento acontece no domingo (14), no Lago Municipal

“A Cultura não pode 
parar. Temos uma se-
mana movimentada 
com o Quinta no Mu-
seu, uma peça teatral 
e fechando com cha-
ve de ouro o Circuito 
Sesc. Jaboticabal sem-
pre foi recorde de pú-
blico em nossa região, 
vamos mais uma vez 
prestigiar as atrações 
confi rmadas”, ressalta 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Acompanhe abaixo 
a programação do Cir-
cuito Sesc de Artes:

Teatro:

O Theatro Misterioso
CIA. Mevitevendo 

(SP)
Literatura:
Nas abas do meu cor-

del
CIA. Da M.A.T.I.L.D.E 

(SP)
Circo:
Máquina de Brasili-

dades
Clownbaret (SP)
Dança:
Flou!
Ieltxu Ortueta (SP)
Música:
Maracatu Bloco de 

Pedra (SP)
Artes Visuais:

Xilogravura e Boizi-
nho

Valdeck de Gara-
nhuns (PE)

Cinema:
Curta(s) Chaplin
Literatura:
Palavra + Imagem
Coletivo Rodas de 

Leitura (SP)
O Circuito Sesc – O 

evento passa por 118 
cidades do estado com 
14 roteiros diferentes, 
529 artistas, 882 apre-
sentações em 700 ho-
ras de programação. 
Mais informações pelo 
(16) 3202-8323.

Projeto “Quinta no 
Museu” recebe Grupo 

Jabutiquim

O projeto “Quin-
ta no Museu” recebeu 
na quinta-feira (11), 
a partir das 19h30, o 
grupo Jabutiquim.

Formado por Ale-
xandre (Voz e Violão); 
Gideoni (Voz e Baixo); 
Reginaldo (Percussão) 
e Josimar (Sopro), o 
grupo prometeu uma 
apresentação bem ani-
mada para a noite.

Com um repertório 
que mistura vários es-
tilos dentro da MPB, o 
Jabutiquim pode ser 
defi nido como um gru-
po que reúne amigos 
apaixonados pela boa 
música. E essa paixão 
contagia a todos na 
“Quinta no Museu”.

Quinta no Museu - 
Promovido pelo Depar-
tamento de Cultura, 

o projeto “Quinta no 
Museu” vem recebendo 
bandas, grupos e artis-
tas às quintas-feiras, 
sempre no horário das 
19h30 às 21h30, em um 
formato bem simples, 
sem palco, onde o pú-
blico acaba interagindo 
com os músicos. Uma 
oportunidade para que 
as bandas também pos-
sam apresentar seus 
trabalhos mais recen-
tes e autorais.

As bandas interes-
sadas em participar 
do projeto e obterem 
mais informações, po-
dem entrar em contato 
com o Departamento 
de Cultura pelo tele-
fone (16) 32028323 e 
também pelo e-mail 
cultura@jaboticabal.
sp.gov.br.

Cursos da Escola 
de Arte estão com 

inscrições gratuitas

A Escola de Arte “Prof. 
Francisco Berlingieri 
Marino”, de Jaboticabal, 
está dando uma “mão-
zinha” para quem quer 
frequentar um dos cur-
sos oferecidos no lo-
cal. Até o fi m de maio 
é possível se inscrever 
em diversos cursos sem 
precisar pagar a taxa de 
inscrição.

O benefício é válido 
para as seguintes moda-
lidades: pintura em teci-
do, hardanger, dança de 
salão, dança para mulhe-
res, desenho e ilustra-
ção, desenho e pintura, 
teatro, balé e amarrilho. 
Para se inscrever é só 
apresentar cópias do 
RG ou certidão de nasci-

mento, CPF, comprovan-
te de residência e uma 
foto 3x4. 

“São cursos bem ava-
liados e ministrados por 
professores bastante ca-
pacitados. É importante 
ressaltar que a isenção 
da taxa de inscrição é 
válida apenas para maio 
e o aluno paga normal-
mente a mensalidade”, 
destaca o diretor, Carli-
nhos Santiago.

As inscrições são fei-
tas na escola, localizada 
na Rua Mizael de Cam-
pos, 202, Centro, de se-
gunda a quinta, das 8h 
às 21h30 e sexta, das 8h 
às 17h. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-8561.

Isenção é válida durante todo o 
mês de maio

VENDE-SE
Vendo terreno na Rua José Bovério, nº 131 

Bairro Morada Nova
Valor abaixo do preço de mercado

Contato: (16) 9.9330-2113

VENDO
Teclado yamaha PSR-S-550 - Entrada USB.

Super conservado - Único dono
Interessados falar com Dante

Tel: (16) 9.8176-0440
Celular: (16) 3202-1399
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Jaboticabal desburocratiza e facilita abertura de 
empresas

Nos últimos quatro 
meses, a Prefeitura 
vem criando vários 
mecanismos para fa-
cilitar a vida das em-
presas e incentivar a 
criação de mais va-
gas de emprego em 
Jaboticabal. Após a 
liberação do alvará 
em 48 horas, a Se-
cretaria de Planeja-
mento publicou, na 
sexta-feira (11), a 
Lei Complementar 
nº 180, permitindo 
a instalação de em-
presas em qualquer 

região da cidade – o 
que não exclui a aná-
lise de outros órgãos 
envolvidos.

O antigo zonea-
mento era um entra-
ve para comerciantes 
e empresários. “Faci-
litamos o primeiro 
passo, ou seja, a li-
beração da Secreta-
ria de Planejamento. 
O início de um pro-
jeto agora será mais 
ágil e, imediatamen-
te, o empreendedor 
já pode buscar os 
demais laudos, no 

Corpo de Bombeiro, 
na Cetesb ou na Vi-
gilância Sanitária”, 
explica o prefeito 
José Carlos Hori, que 
completa: “É impor-
tante frisar que fa-
cilitamos a abertu-
ra de empresas mas 
isso não a isenta de 
garantir a segurança 
da população”.

Para o secretário da 
pasta, Paulo Polachi-
ni, a iniciativa é uma 
conquista marcante. 
“Cada setor possui 
exigências diferentes 

Proprietários devem apresentar todos os laudos técnicos exigidos por Lei

e cabe a cada órgão 
analisar essas carac-
terísticas. Se alguém 
quiser abrir um sa-
lão de festas, uma 

fábrica de produtos 
químicos ou uma pe-
dreira, por exemplo, 
não cabe à prefeitura 
analisar os impactos 

ambientais ou de vi-
zinhança”.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-3303.

SAAMA melhora tráfego em estradas rurais
Duas revitalizações 

realizadas pela pre-
feitura, por meio da 
secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, me-
lhoraram signifi ca-
tivamente o tráfego 
de veículos e o esco-
amento da safra no 
bairro da Grama e na 
estrada rural que liga 
Jaboticabal a Guariba.

Foi realizada a lim-
peza da ponte do Cór-
rego Rico e a terrapla-

Equipes trabalharam em ponte do Córrego Rico e recuperação de estrada no bairro da Grama
nagem e abaulamento 
de três quilômetros 
de estrada no bairro 
da Grama. “As estra-
das rurais precisam 
de cuidados espe-
ciais, principalmen-
te nesse período de 
chuvas. São mais de 
350 quilômetros que 
a prefeitura precisa 
deixar em dia garan-
tindo tranquilidade, 
principalmente aos 
moradores dos sítios 
e fazendas”, afi rma o 

secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, José 
Carlos Abreu.

Trabalho não pára 
– Desde o início de 
2017, a prefeitura re-
alizou diversas ben-
feitorias em estra-
das rurais. Além do 
Assentamento Terra 
Rica, as equipes tra-
balharam na estrada 
do Tijuco, nas proxi-
midades de Luzitâ-
nia, entre outras.
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Feira de Artesanato cai no gosto do 
jaboticabalense 

Pela segunda vez, o 
Departamento Munici-
pal de Cultura, por meio 
da Casa do Artesão “Do-
rival Taliberti, e com 
apoio da Acaart (Asso-
ciação Cultural de Arte-
sãos e Artistas “Odeto 
Guersoni”), promoveu a 
Feira de Artesanato, ao 
lado do Mercado Muni-
cipal. O evento, realiza-
do dia 6 de maio, teve 
como tema o Dia das 
Mães, e superou o bom 
desempenho da primei-
ra edição.

A feira contou com a 
participação de mais de 
20 artesãos de Jabotica-
bal e região. Em parale-
lo foram realizadas ou-
tras duas feiras, uma de 
adoção de animais, do 
Departamento de Prote-
ção Animal, e a outra de 
sobremesas, da Associa-

Presença popular garante o sucesso do evento

ção Protetora dos Ani-
mais (APA). O resultado 
não poderia ser melhor: 
muitas vendas e todos 
os animais adotados.

“Sem dúvida alguma 

posso dizer que a feira 
foi um grande sucesso. 
Podemos perceber que o 
evento já é uma realida-
de na vida do jaboticaba-
lense. Nossa cidade tem 

Cinema gratuito é sucesso na Cohab I
Projeto visitou a Cohab II na noite de segunda (8)

A noite de domin-
go (7) foi de cinema 
na Praça Silvio Borsa-
ri, na Cohab I. Quem 
compareceu ao local 
pode assistir ao fi lme 
“Minions”. O projeto é 
realizado pelo Depar-
tamento Municipal de 
Cultura, em parceria 
com a empresa Alvo 
Brasil, e esteve também 
na Praça Júlio Zocolaro, 

na Cohab II, com o fi l-
me “Divertidamente”.

“O projeto é uma ex-
celente oportunidade 
para levarmos algum 
atrativo aos bairros. A 
primeira noite foi mui-
to bacana, o pessoal 
gostou bastante. Apro-
veito para convidar 
todos para mais uma 
sessão à noite, desta 
vez na Cohab II”, con-

vidou o prefeito José 
Carlos Hori.

Cine Cidade - O pro-
jeto Cine Cidade aten-
de cerca de 120 muni-
cípios do estado de São 
Paulo, outros 80 em 
Minas Gerais e possui 
um público formado, 
em sua maioria, por 
pais que levam seus 
fi lhos para a exibição 
dos fi lmes.

Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Autor. Nilson A. Rigo
Locução. Bala de Prata.

O seu olhar não mata, 
Mas penetra no coração. 
Deixa a gente apaixona-

do! Um amor sem compa-
ração... 

Às vezes ele vem com 
tudo...

E cai no vazio da soli-
dão!!!

Ooo, vichii, vichii, vi-
chee!!!

muitos artesãos e a rea-
lização da feira só ajuda 
a enaltecer essa vocação 
do município”, destaca o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.  

Cinema reúne famílias em praças da cidade

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio do De-
partamento de Cultura, 
em parceria com a em-

presa Alvo Brasil, reali-
zou duas sessões de ci-
nema em praça pública. 
As sessões aconteceram 

na Praça Silvio Borsari 
(Cohab I), no domingo 
(07), com o fi lme “Meu 
Malvado Favorito 2”, e 

na Praça Júlio Zocola-
ro (Cohab II), onde foi 
exibido o fi lme “Diver-
tidamente” na segunda-
feira (08).

Em ambas as sessões, 
um público que mes-
clou adultos e crianças, 
assistiu atentamente 
aos fi lmes, mostrando 
que iniciativas como 
essa são sempre muito 
bem-vindas. “Foi mui-
to bom ver as famílias 
reunidas. Pais chegan-
do com seus fi lhos para 
um momento de lazer 
diferente”, afi rmou o 
prefeito José Carlos 
Hori.

Com uma estrutura 
completa, que inclui 
tela infl ável, cadeiras e 

som de cinema, o pro-
jeto chamou a atenção 
de quem passou pelas 
praças. “Na sessão do 
domingo tivemos um 
contratempo técnico 
com o equipamento, 
que impossibilitou a 
projeção diretamente 
na tela infl ável, mas 
que não impediu de 
passarmos o fi lme. E 

tudo foi resolvido na 
segunda-feira”, expli-
cou José Mário de Oli-
veira, diretor de Cultu-
ra.

Agora O Departamen-
to de Cultura estuda a 
possibilidade de trazer 
novas exibições para ci-
dade, em um cronogra-
ma que atenda outros 
bairros.

CULTURA

Festa do Quitute e Expofeira de Arte e Artesanato: 
atenção para prazo da triagem para artesãos

A Comissão Organiza-
dora prepara o creden-
ciamento das peças de 
arte e artesanato para a 
triagem da 37ª Festa do 
Quitute e Expofeira de 
Arte e Artesanato de Ja-
boticabal. Os trabalhos 
devem ser entregues na 
Escola de Arte “Profes-
sor Francisco Berlingieri 
Marino, de 15 a 26 de 

Entrega das peças acontece de 15 a 26 de maio de 2017. Qualquer artesão pode participar

maio, das 9h às 12h e 
das 13h30 às 17h.

Cada artesão pode-
rá inscrever até cinco 
peças totalmente arte-
sanais para avaliação. 
Já os artistas podem 
inscrever até três pe-
ças. “Os trabalhos serão 
avaliados por um grupo 
que vai decidir os parti-
cipantes da Expofeira”, 

explica o presidente da 
Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Arte-
sanato, Wellington de 
Caiado Castro.

A Escola de Arte “Pro-
fessor Francisco Berlin-
gieri Marino” fi ca na Rua 
Mizael de Campos, 202 
– Centro. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-8561.
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Qualidade de vida: Jaboticabal é a 12ª melhor 
cidade para envelhecer no Brasil

O Instituto de Lon-
gevidade Mongeral Ae-
gon, em parceria com 
a FGV, pesquisou 348 
municípios brasileiros 
que têm entre 50 mil 
e 100 mil habitantes. 
Como resultado, o Índi-
ce de Desenvolvimento 
Urbano para Longevi-
dade mostra a boa qua-
lidade de vida e aponta 
Jaboticabal como a 12ª 
melhor cidade para en-
velhecer no Brasil.

A pesquisa consi-
derou cuidados com 
a saúde, bem-estar, 
fi nanças, habitação, 
educação e trabalho, 
cultura, engajamento 
e indicadores gerais. 
“O número de idosos 
é cada vez maior e é 
importante nossa ci-
dade estar preparada 
para recebê-los com 
carinho. É claro que 
ainda temos muito 
trabalho pela frente, 
muito a melhorar, mas 
fi co feliz por Jabotica-

bal ser um bom lugar 
para acolher e respei-

tar quem tanto lutou 
por nós. Cuidar dos 
idosos é importante e 
isso não signifi ca que 
não damos atenção às 
crianças e jovens”, diz 
o prefeito, José Carlos 
Hori. 

O resultado mostra 
que Jaboticabal apare-
ce entre as dez cidades 
de melhor avaliação em 
termos de Educação e 

trabalho. Esse resulta-
do apoia-se principal-
mente na quantidade 
de instituições de en-
sino superior, e no nú-
mero de professores 
com formação superior 
na EJA, revelando a es-
trutura ao dispor dos 
adultos interessados 
em atividades intelec-
tuais na cidade. A cida-
de ainda se apresenta 

como uma das 10 de 
melhor conectividade 
por meio do número 
de acessos a serviços 
de internet fi xa.

Jovens e adultos - Es-
tar entre as melhores 
cidades para envelhe-
cer é mais um ponto 
positivo, mas não é o 
único. Do ponto de vis-
ta social, temos vários 
outros indicadores de 

institutos que avaliam 
as cidades no Brasil, 
como o IDH | Atlas do 
Desenvolvimento Hu-
mano no Brasil, estudo 
da ONU; o Ranking do 
Indicador de Riqueza 
Municipal e o Índice 
Paulista de Responsa-
bilidade Social – IPRS. 
Em todos Jaboticabal 
possui boa pontuação.

Jaboticabal – No re-
latório, o convite para 
conhecer Jaboticabal. 
“Quem chega logo se 
encanta com jardins 
e praças cobertos por 
roseiras na cidade de 
75.436 habitantes que 
a poetisa Cora Corali-
na escolheu para criar 
seus seis fi lhos. Co-
nhecida como Athenas 
Paulista, por ser um re-
levante centro de difu-
são de conhecimento, 
pesquisa e formação 
acadêmica, capitanea-
do pela Unesp, integra 
o principal polo sucro-
alcoleiro do país. Um 
moderno distrito in-
dustrial reforça o per-
fi l empreendedor do 
município, que fi ca a 
poucos quilômetros de 
Ribeirão Preto”.

Mais informações so-
bre a pesquisa

http://idl.instituto-
mongeralaegon.org/
fi nancas

Essa não é a única vocação da cidade, que se destaca em outros rankings, como o 
IDH - Índice de Desenvolvimento Humano
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Vacinação contra raiva animal será dias 20 e 27 de maio

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde já está 
preparada para vacinar 
cães e gatos. A Campa-
nha de Vacinação Con-
tra a Raiva Animal deve 
imunizar cerca de 12 
mil animais em Jaboti-
cabal. As doses serão 
disponibilizadas, gra-
tuitamente, de 20 e 27 
de maio, das 8h às 17h. 

“É importante que os 
proprietários levem seu 
animal de estimação 
para receber a dose. A 
vacinação é a nossa me-
lhor arma contra a Rai-
va”, reforça a secretária 
de Saúde, Maria Angéli-

ca Dias.
A Vigilância de Veto-

res e Zoonoses informa 
que serão imunizados 
cães e gatos acima de 
três meses de idade. 
Maria Angélica expli-
ca que não há proble-
mas de vacinar fêmeas 
prenhes. “A vacina não 
faz mal”. Angélica in-
forma, ainda, que os 
animais das raças Pitt 
bull, Rottweiler, Fila, 
Mastin e Star for Shire 
Terrier deverão ser le-
vados com focinheiras 
e guias, conforme legis-
lação estadual vigente. 

A campanha é uma re-

alização das vigilâncias 
de Vetores e Zoonoses 
e Epidemiológica (SMS), 
Departamento de Medi-
cina Veterinária Preven-
tiva e Reprodução Ani-
mal da FCAVJ-UNESP. 

Raiva - De acordo com 
o Ministério da Saúde, a 
raiva animal é uma do-
ença causada por um 
vírus da família rhabdo-
viridae e pode ser mor-
tal quando transmitida 
para o homem. A do-
ença envolve o sistema 
nervoso central, levan-
do ao óbito após curta 
evolução. É transmitida 
através da mordida ou 

Responsáveis devem procurar os postos espalhados pela cidade

Limpeza pública: equipes atuam em várias regiões de 
Jaboticabal

Trabalho abrange ruas, avenidas, praças públicas e cemitérios

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, con-
tinua desenvolvendo 
ações para deixar a ci-
dade cada vez mais bo-
nita e acolhedora. Nesta 
semana, muito trabalho 
está sendo feito.

As equipes de tapa-
buraco visitam os bair-
ros São Marcos, Nova 
Jaboticabal e Jardim 
das Rosas. O Parque 
1º de Maio recebe uma 

equipe de limpeza que 
atua na retirada de en-
tulhos, capinação e ro-
çamento. Os cemitérios 
municipal e Bom Jesus 
e dos distritos de Cór-
rego Rico e Lusitânia 
também passam por 
limpeza.

Diversas áreas dos 
bairros Aparecida, 
Nova Aparecida e Mora-
da do Campo recebem 
roçamento. O mesmo 
acontece nas avenidas 
Major Hilário Tavares 

Pinheiro e Jaime Ribei-
ro e na rua Valdir Pedro 
Morano.

Praças públicas – as 
equipes de limpeza 
também passaram pe-
las praças das Cohabs 
I e III, onde foram re-
alizados roçamento, 
pintura de guias, ma-
nutenção na iluminação 
e poda de árvores. No 
momento, uma equipe 
faz a manutenção da 
Praça O Combate, no 
Jardim Morumbi.

Distrito Industrial de Jaboticabal aliena lotes 
para novas empresas

A Prefeitura de Jabo-
ticabal abriu concor-
rência pública para a 
alienação de lotes lo-
calizados no Núcleo de 
Desenvolvimento Inte-
grado “José Aparecido 
Tomé” - Distrito Indus-
trial. Os interessados 
têm até o dia 05 de 
junho, às 09h. O edital 
completo, as datas e os 
dados técnicos estão 
disponível no site ofi -
cial da Prefeitura www.
jaboticabal.sp.gov.br.

O Distrito está lo-
calizado em posição 
estratégica para esco-

amento da produção, 
às margens da Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima 
– SP 326, na altura do 
Km 342. “O Brasil vive 
um momento delica-
do e a Prefeitura vem 
fazendo a sua parte. 
Disponibilizamos lotes 
a custos baixos e com 
boas condições de par-
celamento, incentivan-
do a vinda de novas 
empresas”, afi rma o 
secretário de Indústria 
e Comércio, Paulo Po-
lachini.

Estão disponíveis os 
lotes nºs 37, 38 e 39 da 

Ao todo, sete espaços estão à espera de novas empreitadas

quadra “03”; nºs 56, 57 
e 59 da quadra “04” e o 
nº 81 da quadra “05”. O 
preço mínimo do me-

tro quadrado é de R$ 
75,43, ou seja, um ter-
reno de 500m2 sairá 
por aproximadamente 

R$ 38 mil, conforme 
laudo avaliação, pre-
visto na Lei Municipal 
nº 4.226.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
3303 ou no site www.
jaboticabal.sp.gov.br.

arranhadura de animais 
como cachorro, gatos 
e morcego. A imunida-
de pode ser adquirida 
através da vacinação. 

Confi ra os postos de 
vacinação:

20 de maio
CIAFs I, IV, V e VI
EMEB Carlos Nobre 

Rosa
EMEB Santo Antônio 

(creche nova)
Praça do Cruzeiro 

(Nova Jaboticabal) 
EMEB Senhora Apare-

cida
Praça da Ponte Seca
27 de maio
Praça do Jabuca (Nova 

Aparecida)
Loja da Coplana
EMEB Paulo Freire
CIAFs III e Centro 
Praça Joaquim Batista

Praça do Residencial 
Jaboticabal

EMEB Afonso Tódoro 
Escola Prof Antônio 

José Pedroso

Câmara de Jaboticabal vota três projetos na segunda-
feira (15/05)

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal vão apreciar 
em 1ª discussão e vo-
tação o Projeto de Lei 
Ordinária nº 29/2017, 
de autoria do Poder 
Executivo, que altera 
o valor da multa aos 
estabelecimentos co-
merciais, industriais, 
prestadores de servi-
ços e diversões públi-
cas de Jaboticabal que 
descumprirem a lei 
que estipula os horá-
rios de abertura e fe-
chamento dos estabe-
lecimentos na cidade 
(Lei nº 1.635/84). 

Caso a matéria seja 
aprovada, a multa 
será de R$ 3.500,00, 
reajustável anual-
mente de acordo com 

o Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo 
(IPCA/IBGE). Segundo 
o Executivo, a altera-
ção é necessária para 
a adequação da lei, 
uma vez que o texto 
original utiliza uma 
medida que não exis-
te mais, o Maior Valor 
Real (MVR). O índice 
foi extinto em feve-
reiro de 1991 (Lei Fe-
deral nº 8.177/91), o 
que dificulta o efetivo 
cumprimento da nor-
ma.

A nova proposta 
também dita o prazo 
que será caracteriza-
do como reincidência, 
não mencionado na 
redação original. “En-
tende-se como reinci-
dência o cometimen-

to da mesma infração 
num período de até 
seis meses do come-
timento da infração 
anterior”, especifica o 
texto. 

SANEAMENTO BÁ-
SICO – A Ordem do 
Dia traz também a 1ª 
discussão e votação 
do Projeto de Lei Or-
dinária nº 30/2017, 
que autoriza o Che-
fe do Poder Executi-
vo a firmar convênio 
de cooperação com a 
Agência Reguladora 
dos Serviços de Sa-
neamento das Bacias 
dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 
(ARES-PCJ) para a re-
gulação e fiscalização 
dos serviços do Plano 
de Saneamento Básico 

de Jaboticabal.
De acordo com o tex-

to, o Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SAA-
EJ) delegará à Agência 
ARES-PCJ as compe-
tências municipais de 
regulação e fiscaliza-
ção dos serviços pú-
blicos de Saneamento 
Básico durante 60 me-

ses, período que deve 
vigorar o convênio. 
O valor mensal pago 
a ARES-PCJ ficará por 
conta de dotações or-
çamentárias da SAAEJ.

Os vereadores ain-
da apreciam o Proje-
to de Lei Ordinária nº 
28/2017, de autoria 
do vereador Samuel 
Cunha, que denomina 

de Rita Cassia Branco 
Miranda - “Rita Sitta” o 
salão de festas e bai-
les do Centro Recrea-
tivo Municipal “Edson 
Martini” (Clube da 3ª 
Idade).

A sessão ordinária 
começa às 20h, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câma-
ra.
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Dia “D” conta com serviço de recadastramento do Bolsa Família
A Secretaria de As-

sistência Social realiza 
neste sábado, dia 13 de 
Maio, o Dia D em todas 
as unidades de saúde 
para o recadastramen-
to, pesagem e atuali-
zação das carteiras de 
vacinação das famílias 
atendidas pelo progra-
ma.

O Recadastro é fun-
damental e a não rea-
lização acarretará na 
suspensão do benefí-
cio. “Todas as famílias 

Quem ainda não procurou a Casa do Bolsa Família pode fazer o recadastramento neste sábado (13) em qualquer unidade básica de saúde
com renda entre meio e 
dois salários-mínimos 
devem se recadastrar 
de dois em dois anos. 
Quem perder o prazo 
pode ter o benefício 
suspenso”, afi rma a se-
cretária de Assistência 
Social, Tatiana Pellegri-
ni.

Tatiana ressalta que 
“quem fi zer o Cadastro 
ou Recadastro neste pe-
ríodo, isto é, de sábado 
até dia 23 de Junho, 
participará de sorteios 

de prêmios”, e pontua 
que o sorteio acontece 
no dia 30 de junho.

Qualifi cação – A equi-
pe da Casa do Bolsa 
Família participou na 
manhã da quinta-feira 
(11), de uma capacita-
ção sobre o Cadastro 
Único e Recadastro do 
bolsa família. “O Ca-
dastro Único insere a 
família a diversos pro-
gramas sociais, entre 
eles Programa de Tari-
fa Social para conta de 

II Feira de Adoção supera expectativas

O Departamento Mu-
nicipal de Defesa e Pro-
teção animal realizou 
no último sábado (6) a 
II Feira de Adoção de 
Cães e Gatos. O evento 
aconteceu na praça ao 
lado do Mercado Muni-
cipal e reuniu voluntá-

rios da causa animal.
“Pequenas atitudes 

podem fazer a diferen-
ça. As duas edições da 
feira garantiram novos 
lares para dezenas de 
animais. O departamen-
to está iniciando suas 
atividades e, aos pou-

cos, vem garantindo o 
bem-estar de muitos 
animais”, ressalta o pre-
feito José Carlos Hori.

O evento superou to-
das as expectativas do 
departamento. “20 cães 
e 12 gatos foram adota-
dos. Um momento mar-

32 animais, inclusive um cão adulto do canil, foram adotados na manhã do último sábado

Professores recebem vacina contra gripe
Profi ssionais das redes pública e privada podem receber a dose

A partir desta se-
mana, os Ciaf’s – 
Centro Integrado 
de Atendimento à 
Família, de Jaboti-
cabal, recebem pro-
fessores dos setores 
público e privado 
para imunização 
contra a gripe. A 19ª 
Campanha Nacional 
de Vacinação Contra 
a Infl uenza iniciou-
se em meados de 
abril e a cada sema-
na benefi cia um gru-
po prioritário.

É a primeira vez 
que os professores 
passam a fazer parte 
dos contemplados. 
Integram ainda o pú-

blico-alvo, pessoas 
a partir de 60 anos, 
crianças de seis me-
ses a menores de 
cinco anos (quatro 
anos, 11 meses e 29 
dias), trabalhadores 
de saúde, gestantes 
e puérperas (até 45 
dias após o parto).

“Basta eles se diri-
girem à unidade de 
saúde mais próxi-
ma para receberem 
a imunização. Esta-
mos preparados ain-
da para este sába-
do, dia 13, o ‘Dia D’, 
que tem o intuito de 
mobilizar todas as 
pessoas destes gru-
pos contemplados 
que ainda não se 

vacinaram”, explica 
a coordenadora do 
Departamento de Vi-
gilância Epidemioló-
gica, Maura Guedes 
Barreto.

Os integrantes dos 
grupos devem pro-
curar uma das uni-
dades abaixo:

Ciaf I “Luiz Alberto 
Bernal” - Praça Saul 
Borsari, s/n - Santa 
Luzia

Ciaf III “Amadeu 
Lessi” - Avenida Du-
que de Caxias, nº. 
2000 - Sorocabano

Ciaf IV “Antonio 
Ricardo Benatti” - 
Rua Djalma Aleixo 
de Souza, nº. 499 - 

COHAB II
Ciaf V “Aurélio Nie-

ro” - Rua Aurélio Mi-
gliori, nº. 100 - Jar-
dim Santa Rosa

Ciaf VI “Gino Bassi” 
- Rua Jornalista Cláu-
dio Luiz Berchieri, 
s/n - Santa Mônica

Ciaf VII “Alice Ka-
mla” - Rua São João, 
3051, Conjunto Ha-
bitacional Ulisses 
Guimarães

Ciaf Lusitânia - 
Avenida Angelo 
Ulian Filho, s/n

Ciaf Córrego Rico - 
Avenida Manoel Bar-
bosa, s/n

ESF “Tereza Noro-
nha” - Rua Rita Ribei-
ro, 10 – Cohab I

energia, Viva Leite, Mi-
nha Casa Minha Vida, 
Renda Cidadã, Ação 
Jovem e Bolsa Famí-
lia. É uma ferramenta 
fundamental para o 
pleno funcionamento 
dos programas sociais. 
Lembro que após o dia 
‘D’, os benefi ciários que 
não participarem do re-
cadastramento tem até 
o dia 23 de junho para 
procurar a Casa do Bol-
sa Família”, fi naliza Ta-
tiana.  

cante foi a adoção de 
um cão adulto do canil 
municipal. Represen-
tantes do Departamen-
to de Controle de Veto-
res e Zoonoses também 
cadastraram animais 
para castração. A união 
de todos foi fundamen-

tal para mais esse im-
portante passo”, afi rma 
a diretora do Departa-
mento de Defesa e Pro-
teção Animal, Valéria 
Barbieri.

Adoções prosseguem 
– O Departamento Muni-
cipal de Defesa Animal 

está instalado na En-
cubadora de Empresas 
junto ao Departamento 
de Controle de Vetores 
e Zoonoses. Quem qui-
ser adotar um dos ani-
mais do canil podem ir 
até o local ou ligar para 
(16) 3203-2487. 

I Simpósio de Inovação e Internacionalização da UNESP

A UNESP de Jabotica-
bal, em parceria com a 
Prefeitura, realiza o I 
Simpósio de Inovação 
e Internacionalização 
de 23 e 24 de maio, 
na UNESP Campus. O 
evento é aberto ao pú-
blico, especialmente 
estudantes, professo-
res, gestores públicos 
e empresários.

Organizado pela 
Rede InovaJab e pro-
gramas de pós-gra-
duação da unidade, 
o simpósio dá sequ-

Hori fechou parceria de incentivo à inovação em janeiro

ência a uma série de 
eventos de incentivo 
à inovação e empreen-
dedorismo na região. 
A primeira reunião 
para fi rmar parceria 
entre a Prefeitura de 
Jaboticabal e a Univer-
sidade UNESP ocorreu 
em janeiro, com o 
professor Pedro Luís 
da Costa Aguiar Alves 
e o prefeito José Car-
los Hori. 

Uma das metas da 
parceria será a cria-
ção de uma incubado-

ra para os alunos in-
gressarem no mundo 
profi ssional, podendo 
crescer profi ssional-
mente, construir um 
negócio próprio e aju-
dar no crescimento da 
cidade, gerando em-
pregos para popula-
ção.

No evento serão 
abordados temas 
como: inovação e 
transferência de tec-
nologias na Era Pós-
Digital, alternativas 
para captação de re-

cursos fi nanceiros e 
os desafi os da inter-
nacionalização nas 
pequenas e grandes 
empresas. 

Estarão presentes 
especialistas no tema 
inovação, empreende-
dorismo e inovação. 
Estão confi rmados: 

Mateus Mondin - Ges-
tor do projeto AgTech-
Valley em Piracicaba, 
Carlos Américo Pa-
checo - Diretor Presi-
dente da FAPESP, João 
Fernando Gomes de 
Oliveira – ex Diretor-
presidente da Embra-
pii e Pedro Piva Júnior 

-Gestor da PEIEX Brasil 
e Nácar para o proces-
so de Internacionali-
zação de empresas.

Veja a programação 
e faça sua inscrição 
no link:

https://inovajab.
wixsite.com/simpo-
sio2017
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Celebração marca comemoração do Dia das Mães no Centro de Convivência do Idoso

O Centro de Convivên-
cia do Idoso preparou 
uma tarde especial para 
as mães que frequentam 
diariamente o espaço. 
Além das tradicionais ati-
vidades realizadas todas 
às quintas-feiras, o Fun-
do Social de Solidarieda-
de preparou uma cele-
bração em homenagem 
ao Dia das Mães. Logo 
após aconteceu o tradi-
cional baile, distribuição 
de bolo e presentes.

Muitos idosos participaram do momento de agradecimento e, logo após, curtiram a programação
“Iniciamos a tarde com 

um momento de oração, 
agradecendo a Deus pelo 
dom da vida. Em segui-
da, realizamos uma série 
de atividades em home-
nagem a todas as mães 
que frequentam a Tercei-
ra Idade. Aproveito para 
desejar a todas um feliz 
Dia das Mães”, afi rma a 
primeira-dama Adriana 
Hori.

Todas as datas espe-
ciais recebem uma pro-

gramação pensada com 
todo carinho. “Desde o 
início de 2017 foi assim, 

no Carnaval e na Pás-
coa. Tudo isso é apenas 
o complemento a todas 

as atividades realizadas 
diariamente no Centro 
de Convivência do Idoso 

de Jaboticabal”, declara 
a diretora do CCI, Renata 
de Paula. 


