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Fundo Social inicia Campanha do Agasalho 2017

O inverno está che-
gando e o Fundo So-
cial de Jaboticabal 
antecipou o início da 
Campanha do Aga-
salho. Nesta primei-
ra etapa, as doações 
podem ser entregues 
na Avenida General 
Glicério, 276.

Roupas em boas condições de uso podem ser encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade

A orientação é que 
as roupas doadas es-
tejam em boas con-
dições de uso. “O 
início da campanha 
em maio é importan-
te para garantir que, 
quando o frio chegar, 
o Fundo Social possa 
atender as pessoas 

que necessitam de 
agasalhos”, ressal-
ta a primeira-dama, 
Adriana Hori.

Filé de peixe é introduzido na merenda escolar
A merenda das escolas 

municipais e estaduais 
de Jaboticabal recebeu 
um importante refor-
ço. O Departamento de 
Alimentação Escolar im-
plantou o fi lé de peixe no 
cardápio, com boa acei-
tação dos estudantes.

“A merenda sempre 

será prioridade. Investir 
em alimentação de qua-
lidade é propiciar melho-
res condições de apren-
dizado. A preocupação 
começa nas creches, 
com a compra da fórmu-
la infantil e vai até o EJA, 
que também recebe sua 
alimentação. Não posso 

deixar de exaltar o traba-
lho de nossas servidoras 
que, sempre atentas, ga-
rantem a qualidade dos 
alimentos que chegam à 
mesa de nossas escolas”, 
afi rma o prefeito José 
Carlos Hori.

Estudos rigorosos garantem a qualidade dos alimentos e um cardápio atualizado

Prefeitura trabalha na limpeza e organização do 
distrito de Córrego Rico

Equipes da Secreta-
ria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos 
trabalham duro na or-
ganização e limpeza 
do distrito de Córrego 
Rico. Além de ruas e 
avenidas, a operação 
também revitaliza a 
praça do local, com 
serviços de ilumina-
ção e poda do mato.

O prefeito, José Car-

los Hori, acompanhou 
a operação de perto.“É 
um mutirão de limpe-
za, tentando sanar os 
problemas de infraes-
trutura. Córrego Rico 
estava precisando 
bastante e, em breve, 
iremos para Lusitânia 
fazer todo esse traba-
lho também”, afi rma.

Ações foram acompanhadas de perto pelo prefeito Hori

Saúde retoma vacinação contra a gripe
A Prefeitura de Ja-

boticabal, por meio 
da Secretaria de Saú-
de, realizou no sábado 
(13) o Dia “D” da 19ª 
Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a 
Infl uenza. Com a mo-
bilização, cerca de 40% 
dos integrantes dos 
grupos de risco foram 
imunizados. A campa-
nha segue até o dia 26 

Campanha vai até dia 26 de maio
de maio, e conta com 
novos benefi ciados. 

“Continuamos va-
cinando as pessoas 
que ainda não conse-
guiram comparecer 
a alguma unidade de 
saúde. Mas a novida-
de fi ca por conta dos 
profi ssionais das po-
lícias Civil e Militar, 
Corpo de Bombeiros, 
Correios e Defesa Ci-

vil de todo o Estado, 
que a partir de agora 
passam a fazer parte 
dos grupos prioritá-
rios”, explica a coor-
denadora do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica, Mau-
ra Guedes Barreto.

Mesmo com Dia “D”, mais de 800 famílias ainda 
não atualizaram cadastro do Bolsa Família

A Secretaria de As-
sistência Social re-
força a necessidade 
dos benefi ciários do 

Benefi ciários tem até dia 30 de maio; quem perder o prazo pode ter os repasses suspensos
Bolsa Família partici-
parem do recadastra-
mento. Quem ainda 
não procurou a Casa 

do Bolsa Família tem 
até o dia 30 de maio 
para entregar a docu-
mentação necessária.

“Com o fi nal do 
prazo de recadas-
tramento chegan-
do, intensifi camos o 

pedido para que os 
benefi ciários do pro-
grama federal procu-
rem a Casa do Bolsa 

Família o mair rápi-
do possível...”
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FIQUE SABENDO
Senac Jaboticabal realiza evento sobre 

saúde da mente e do corpo

Entre os dias 23 e 25 de 
maio, o Senac Jaboticabal 
realiza o evento Qualida-
de de Vida: mente e corpo 
saudáveis na atualidade, 
que tem como objetivo 
propor ações de saúde 
por meio de informações 
e práticas que favoreçam 
o equilíbrio emocional, 
corporal e mental. Todas 
as atividades são gratui-
tas e abertas ao público.      

Durante a abertura, a 
partir das 8 horas, acon-
tece a Exposição Avesso, 
que celebra o mês da di-
versidade e apresenta fo-
tos tiradas pela docente 
do Senac São José do Rio 
Preto Gabriela Zuri. Os 
painéis retratam indiví-

Programação é 
gratuita e inclui 
rodas de conversa, 
exposição e 
prestação de 
serviços 

duos em dois lados: com 
marcas do preconceito e 
também como são felizes 
e realizados. A exposição 
fi cará disponível até 31 
de maio no hall de entra-
da da unidade. 

No mesmo dia, às 
19h30, ocorrerá um diá-
logo social sobre Diversi-
dade Sexual e Cidadania 
LGBT. A ideia é promover 
refl exões sobre o tema e 
conhecer as experiências 
de vida e o modo de agir 
dos participantes, bem 
como identifi car a forma 
como as pessoas se veem 
e são vistas pelos outros, 
levando em conta aspec-
tos da saúde emocional. 
O bate-papo será realiza-
do pelo psicólogo Dario 
Schezzi, pela capacitado-
ra em direitos humanos 
(com enfoque na popula-
ção LGBT) Mariah Agatha, 
e pela fotógrafa Gabriela 
Zuri.

Na quarta-feira (24), a 
partir das 14h30, um ba-
te-papo sobre doação de 
medula óssea será condu-
zido por Miriam Mendes 
Castanheira, biomédica 
do Hemocentro de Ribei-
rão Preto. O intuito é co-

mentar a importância da 
doação e esclarecer dúvi-
das sobre as etapas para 
a realização do procedi-
mento, conscientizando 
o público presente.

Para fechar a progra-
mação, na quinta-feira, 
das 8h30 às 12 horas, os 
alunos do curso Técnico 
em Enfermagem realiza-
rão aferição de pressão 
arterial, orientar os par-
ticipantes sobre saúde e 
práticas como caminhada 
e dança circular. A ativi-
dade acontecerá na Espla-
nada do Lago Carlos Ro-
drigues Serra. 

Os interessados em 
participar do evento po-
dem procurar diretamen-
te a unidade do Senac 
Jaboticabal para efetuar 
a inscrição pelo telefone 
(16) 3209-2800. 

Serviço:
Qualidade de Vida: 

mente e corpo saudáveis 
na atualidade

Data: 23 a 25 de maio
Informações: (16) 3209-

2800
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

maio, 831 – Centro
Participação gratuita

Serviço de troca de lâmpadas 
segue cronograma

A Prefeitura de Jabo-
ticabal dá sequência a 
troca de lâmpadas nas 
vias públicas do muni-
cípio. Esta semana, os 
bairros Santo Antônio, 

Bairros recebem equipes de manutenção

Jardim Alvorada e Co-
hab I foram visitados. 

Mais de 2 mil lâm-
padas, queimadas des-
de 2016, estão sendo 
trocadas. “Em breve, 

toda iluminação públi-
ca estará funcionando”, 
destaca o secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, José Carlos Abreu.

Saúde retoma vacinação contra a gripe com 
novos grupos benefi ciados

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
da Secretaria de Saú-
de, realizou no sábado 
(13) o Dia “D” da 19ª 
Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a 
Infl uenza. Com a mo-
bilização, cerca de 40% 
dos integrantes dos 
grupos de risco foram 
imunizados. A campa-
nha segue até o dia 26 
de maio, e conta com 
novos benefi ciados. 

“Continuamos va-
cinando as pessoas 
que ainda não conse-
guiram comparecer 
a alguma unidade de 
saúde. Mas a novida-
de fi ca por conta dos 
profi ssionais das po-
lícias Civil e Militar, 
Corpo de Bombeiros, 

Campanha vai até dia 26 de maio
Correios e Defesa Ci-
vil de todo o Estado, 
que a partir de agora 
passam a fazer parte 
dos grupos prioritá-
rios”, explica a coor-
denadora do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica, Mau-
ra Guedes Barreto.

Desde o dia 17 de 
abril são vacinadas 
pessoas a partir de 
60 anos, crianças de 
seis meses a menores 
de cinco anos (quatro 
anos, 11 meses e 29 
dias), trabalhadores 
de saúde, professo-
res das redes pública 
e privada, gestantes 
e puérperas (até 45 
dias após o parto). 
Acamados tem di-
reito a atendimento 

diferenciado, basta 
ligar no telefone (16) 
3203-8545 e agendar 
a vacinação em casa.

Conheça os locais 
de vacinação:

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 Ri-
cardo Benatti” - Rua 
Djalma Aleixo de Sou-
za, 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 Habi-
tacional Ulisses Gui-

marães
Ciaf Lusitânia - Ave-

nida Angelo Ulian Fi-
lho, s/n

Ciaf Córrego Rico - 

Avenida Manoel Bar-
bosa, s/n

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

Participei no dia 10 de 
maio do lançamento da pre-
visão de safra 2017/2018 
do parque citrícola do Bra-
sil, feita pelo Fundecitrus. 
Temos boas notícias, pois 
deve ser 14% superior à mé-
dia dos últimos 10 anos. A 
estimativa divulgada mostra 
mais um resultado positivo 
para a produção dos 349 
municípios mineiros e pau-
listas que formam este nos-
so parque citrícola, o maior 
do mundo.

A previsão é de que se-
jam colhidas 364 milhões 
de caixas de 40,8 quilos de 
laranjas de um total de 174 
milhões de árvores. 68,49 

hídrico e termal provoca-
dos pelas noites frias (mé-
dia de 12 ºC no cinturão 
citrícola) seguidas por dias 
quentes e secos (média de 
27,3 ºC) favoreceram a in-
dução floral com a chegada 
das primeiras chuvas em 
agosto de 2016. O número 
médio de frutos apurado 
nesta safra é de 753 laran-
jas por árvore, podendo 
variar em 1,9% para mais 
ou para menos.

Além disso, a emissão e o 
pegamento das fl oradas da 
safra 2017/18, que ocorreu 
entre os meses de agosto e 
dezembro de 2016, foi favo-
recida pela baixa produção 
da safra anterior. Isso pro-
porcionou um descanso do 
ciclo reprodutivo e resultou 
no aumento das reservas 
energéticas das árvores do 
parque citrícola em geral.

A taxa de queda média 
estimada é de 18,5%. O índi-
ce projetado é superior aos 
apurados nas safras anterio-
res e está relacionado a um 
maior volume de produção 
esperado, o que pode pro-
vocar um prolongamento 
do período de colheita, au-
mentando a exposição dos 

milhões de caixas são das 
variedades Hamlin, Westin 
e Rubi; 17,42 milhões das 
variedades Valência Ame-
ricana, Valência Argentina, 
Seleta e Pineapple; 114,52 
milhões da variedade Pera 
Rio; 123,04 milhões das va-
riedades Valência e Valência 
Folha Murcha e 41 milhões 
da variedade Natal.

É um número animador 
para o setor e pode signifi -
car uma retomada da citri-
cultura como boa opção de 
geração de renda ao nosso 
produtor rural. Para se ter 
uma ideia do tamanho desta 
safra, a Flórida, nos Estados 
Unidos, que chegou a colher 
160 milhões de caixas há 
cinco anos, tem previsão de 
colher apenas 65 milhões de 
caixas.

Um resultado alcançado 
com o esforço dos citricul-
tores. Trabalho comprometi-
do com a preocupação com 
itens essenciais como a sani-
dade – mas também auxilia-
do pela natureza. As condi-
ções climáticas observadas 
nesse período colaboraram 
para o aumento da produti-
vidade.

Em julho, os estresses 

frutos às pragas e doenças, 
o que tem potencial de gerar 
queda de frutos.

O tamanho médio estima-
do é de 265 frutos por caixa 
de 40,8 quilos e frutos me-
nores são esperados nesta 
safra em função da grande 
quantidade de laranjas nas 
árvores que, concorrendo 
entre si, limitam seus poten-
ciais de crescimento.

Este levantamento do 
Fundecitrus foi realizado 
em parceria com Markestrat, 
Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) e Universidade 
de São Paulo (USP) em uma 
área de mais de 500 mil qui-
lômetros no período de três 
meses. O produtor rural aju-
dou muito, com praticamen-
te 100% de adesão e portas 
abertas ao Fundecitrus - que 
também contou com o apoio 
da Coordenadoria de Defe-
sa Agropecuária (CDA) da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo.

Neste ano, o levantamen-
to foi feito com a categori-
zação das plantas adultas 
em quatro faixas etárias, ga-
rantindo maior precisão da 
estimativa, e com um novo 

sistema de pagamentos para 
o ressarcimento da derriça 
das árvores aos produtores. 
O estudo mostrou ainda que 
dos 6.511 hectares de área 
de pomares abandonados 
em 2016, 4.534 foram recu-
perados.

Foi observado ainda o 
envelhecimento do parque 
citrícola, com o aumento 
da idade média dos po-
mares adultos de 9,8 para 
10,3 anos. Nos últimos cin-
co anos, houve um decrés-
cimo sensível no plantio, 
com uma diminuição do in-
ventário do que se plantou 
e erradicou de 2015 para 
2017 de quase 18 mil hec-
tares.

O aumento na idade média 
das plantas é algo que deve 
merecer atenção para o futu-
ro. É importante que isto re-
cue com o plantio de novas 
árvores, fator que deve ser 
estimulado pela condição 
de preços sustentáveis e por 
meio de políticas públicas.

Já realizamos pela Secre-
taria ações de combate ao 
greening e estamos traba-
lhando pela implantação 
defi nitiva do Sistema de Mi-
tigação de Risco para o can-

ESCOLHA

Você deve escolher en-
tre o certo e o errado. Deus 
colocou diante de ti a ben-
ção e a maldição, a vida e a 
morte, mas a escolha sem-
pre será sua. A maioria tem 

sejo do coração do Senhor 
é que todos se arrependam 
dos seus maus caminhos e 
passem a conhecer a verda-
de que liberta e transforma. 
Você escolhe entre servir a 
Deus e fazer a Sua vonta-
de, ou continuar andando 
no seu próprio caminho e 
fazendo tudo o que você 
acha certo? Mas não se es-
queça que um dia você es-
tará diante Dele, para pres-
tar contas de tudo o que 
fêz. Então, o que você fará? 
Qual será a sua escolha? Jo-
sué, quando percebeu que 
os filhos de Israel não que-
riam servir o Senhor, nem 

escolhido os caminhos mais 
difíceis. Ao invés de fazer 
a escolha certa, preferem o 
caminho curto e mais rápi-
do, pensando que chegarão 
primeiro. Não querem pas-
sar pelo caminho apertado, 
começam a tomar suas pró-
prias decisões, sem consul-
tar o Senhor para saber qual 
é a Sua vontade. Deus criou 
o homem do pó da terra. 
Ele deu o livre arbítrio de 
escolha. Deus não quer que 
ninguém seja obrigado a 
obedecê-lo, pelo contrário, 
Ele quer que todos o sirvam 
com um coração inteiro e 
uma alma voluntária. O de-

obedecer aos Seus manda-
mentos, disse: Agora, pois, 
temei ao Senhor, e servi-O 
com sinceridade e com ver-
dade. É o que todos deve-
riam fazer, e deitar fora 
os deuses estranhos, isto 
são desejos errados, pen-
samentos negativos, todo 
tipo de prostituição e etc. 
Porém, se vos parece mal 
aos vossos olhos servir 
ao Senhor, escolhei hoje 
a quem sirvais: Se os deu-
ses a quem serviram vos-
sos pais, que estavam além 
do rio, ou os deuses dos 
amorreus, em cuja terra ha-
bitais; porém eu, a minha 

casa, serviremos ao Senhor. 
Josué fez a escolha sábia e 
perfeita. Ele não teve medo, 
sabia que servir ao Senhor 
era a melhor escolha. Mui-
tos estão fazendo como os 
filhos de Israel, escolhendo 
o sofrimento, ao invés de 
obedecer ao Senhor, prefe-
rem levar a vida de qual-
quer jeito, dizendo: a vida 
é minha, faço dela o que 
bem entender. Ninguém vai 
dizer o que eu devo fazer. 
Isso é verdade, você pode 
fazer o que quiser, mas no 
final você vai desejar ter 
obedecido ao Senhor e ser-
vido de todo o seu coração. 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Deus ama muito você! Ele 
é capaz de levantar do Seu 
trono, só para te abençoar.  
Você é tão especial para Ele. 
O amor Dele por você é tão 
grande, que todos os dias, 
Ele prepara uma mesa far-
ta de bênçãos para você. 
Faça como Josué (Leia Jo-
sué 24;15). Esta é a mi-
nha oração. Ouça o nos-
so programa: A Verdade 
da Palavra. Diariamente 
na GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.
com            

cro cítrico. Também traba-
lhamos na área de pesquisa 
na busca de novas cultivares 
e manejos que possibilitem 
avançar em produtividade 
dos laranjais.

Destaque-se o protagonis-
mo do nosso Centro de Citri-
cultura Sylvio Moreira/IAC, 
em Cordeirópolis, que tem 
importante papel ao manter 
um fantástico banco de ger-
moplasma, ao ter iniciativas 
de pesquisas de vanguar-
da, ao estabelecer parcerias 
com os produtores, a indús-
tria e os fabricantes de insu-
mos. Aliás, reitero o convite 
à toda a cadeia produtiva 
para uma participação ativa 
na 39ª Semana da Citricultu-
ra, que irá de 5 a 8 de junho 
em Cordeirópolis.

Sabemos da importância 
da citricultura paulista, 
pois nossa produção de 
laranja representa 74% do 
total brasileiro. No ano de 
2016, o valor da produção 
de laranja industrial no 
Estado foi de R$ 4 bilhões. 
Uma força que merece nos-
so respeito, apoio e sem-
pre boas notícias como 
esta.

Boa safra!

 PROFESSOR BENÊ

VERDADE - SOL E LUA

“Comunicar” tem um 
único objetivo: semear 
a verdade, portanto “co-
municação” tem como 
fi m último o “singular” e 
o “coletivo” sempre obje-
tivando à construção de 
sólidos vínculos sociais.

Sua única via é a “ver-
dade” ainda mesmo atra-
vés de fotografi as, fi lmes, 
teatros, leis cívis ou reli-

A LEI DE CAUSA E EFEITO

Os acontecimentos den-
tro da lei de causa e efeito, 
KARMA - nos abalam e consi-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

deramos  como tragédia. São 
fatos coletivos ou individu-
ais, abrangendo vidas e mais 
vidas, trazendo dores e sofri-
mentos. São incêndios tem-
porais, terremotos e outros 
que nos levam a lembrar de 
DEUS, pedir ajuda  material e 
espiritual, com a força da fé, 
esperança e caridade. Nasce-
mos para sofrer, vivemos em 
busca de felicidade na con-
quista do amor e perdão, res-
gatamos dívidas contraídas 
no passado, em outras encar-
nações. DEUS É  JUSTO, nós 

é que contraímos KARMAS 
que precisam passar por pro-
vas ou expiações, de acordo 
com a gravidade do ato pra-
ticado. A REENCARNAÇÃO 
é uma condição necessária 
para depuração do espírito, 
que volta para, num corpo 
material e no encontro com 
seus afi ns, familiares, ou ou-
tros que passamos dentro de 
um relacionamento, a curto 
ou a longo prazo, possamos 
encontrar a paz, o amor e a 
união de todos, em prol da 
fraterna caridade. Ninguém 

sofre sem uma causa, tra-
zendo um efeito. Buscamos 
a causa em encarnações an-
teriores, onde acumulamos 
ações e reações. A vida do 
espírito é eterna e os cami-
nhos são traçados, de acordo 
com as condições e os meios 
criados no mundo da evolu-
ção, vinculadas nas provas 
e expiações, que passamos 
justifi cando os acontecimen-
tos, que acontecem por força 
da necessidade, de acertos 
e reparos nas vidas sucessi-
vas, para se tornar realidade.               

NA VIDA TUDO PASSA,       
num tempo necessário para 
nascerem as realidades, vi-
vidas e passadas, pelo crivo 
da razão e da inteligência, na 
prática da caridade e da me-
diunidade, no exercício do 
amor ao próximo.         

A felicidade nasce dentro 
de nós quando: a cada um 
será dado segundo a suas 
obras, criadas com a humil-
dade, o poder da fé, acredi-
tarmos em DEUS, sermos os 
reais servidores das leis.                                      

Eu sou um ser de fogo vio-

leta...      
Eu sou  a pureza que DEUS 

deseja. Nós seremos felizes e 
nada nos faltará.      

Gozaremos de boa saúde 
e havemos de realizar, tyudo 
que desejamos.            

Viva JESUS em nossos co-
rações, para sempre.

A BOA NOVA É A LUZ 
QUE ILUMINA OS CAMINHOS 
POR NÓS PERCORRIDOS.                                             
ORAI E VIGIAI, SEMPRE.                

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

giosas. Suas técnicas ul-
trapassam os interesses 
meramente individuais, 
como a luz que ilumina 
os caminhos dos viven-
tes.

Antes de ser algo me-
ramente mecânico ou 
tecnológico é um “gesto” 
altamente fraterno: co-
nhecer a verdade é obje-
tivo de todo ser humano; 
por isto estará fora da 
“comunhão” quem usa da 
mentira ou do dolo para 
garantir vantagens ou lu-
cros pessoais.

Estará fora da “comu-
nhão humana” quem se 
proclama em proprie-
tário único da verdade, 
pois ela é o “caminho” da 
vida em plenitude para 
todos.

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 even-
to é aberto ao público, 
especialmente estudan-
tes, professores, gesto-
res públicos e empresá-
rios.

Organizado pela Rede 
InovaJab e programas 
de pós-graduação da 
unidade, o simpósio dá 
sequência 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 Universidade UNESP 
ocorreu em janeiro, com 

Hori fechou parceria de incentivo à inovação em janeiro

o professor Pedro Luís 
da Costa Aguiar Alves 
e o prefeito José Carlos 
Hori. 

Uma das metas da 
parceria será a criação 
de uma incubadora para 
os alunos ingressarem 
no mundo profi ssional, 
podendo crescer profi s-
sionalmente, construir 
um negócio próprio e 
ajudar no crescimento 
da cidade, gerando em-
pregos para população.

No evento serão abor-

dados temas como: ino-
vação e transferência 
de tecnologias na Era 
Pós-Digital, alternativas 
para captação de recur-
sos fi nanceiros e os de-
safi os da internaciona-
lização nas pequenas e 
grandes empresas. 

Estarão presentes es-
pecialistas no tema ino-
vação, empreendedo-
rismo e inovação. Estão 
confi rmados: Mateus 
Mondin - Gestor do pro-
jeto AgTech-Valley em 

Piracicaba, Carlos Amé-
rico Pacheco - Diretor 
Presidente da FAPESP, 
João Fernando Gomes 
de Oliveira – ex Diretor-
presidente da Embrapii 
e Pedro Piva Júnior -Ges-
tor da PEIEX Brasil e Ná-
car para o processo de 
Internacionalização de 
empresas.

Veja a programação 
e faça sua inscrição no 
link:

https://inovajab.wix-
site.com/simposio2017

CUIDADORA DE IDOSOS
COM REFERÊNCIA

(16) 9.9793-3707

VENDE-SE
Vendo terreno na Rua Mário de Campos, nº 1.170

PREÇO DE OCASIÃO
Tratar com Clarete

Contato: (19) 988353904
(34) 32042-7095 ou (16) 3202-3295
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A BRENO EDUARDO DE ARAÚJO e 
MARCELA GOMES DE ARAÚJO

(Prenotação 154.618 de 08/03/2017)

               
ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil 

de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 
535, Centro, Fone(016)3202-3015.

                       FAZ SABER a Breno Eduardo de Araújo, RG nº 41.479.721-8-SSP/SP, CPF nº 
365.151.298/31, operador de câmeras, e sua mulher Marcela Gomes de Araújo, RG nº 43.076.772-
9-SSP/SP, CPF nº 332.504.398/43, auxiliar de escritório, ambos brasileiros, casados sob o regime da 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, 
na Rua Professor Romário Gouveia, número 142 Nova Jaboticabal (endereço constante da matrícula 
do imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômi-
ca Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imobiliário nº 144440248484, garantido 
pela alienação fi duciária, registrada sob nº 05 na matrícula nº 36.399, que grava o imóvel situado na 
Rua Vitório Brendolan, número 260, vem lhes notifi car para cumprimento das obrigações contratuais 
principais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 40, 41 e 42, apurado 
pela credora até o dia 06/03/2017, no valor total de R$4.696,27 (quatro mil, seiscentos e noventa e 
seis reais e vinte e sete centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de 
cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no 
prazo desta intimação.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a comparecerem no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão 
efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$479,62 (quatrocentos e setenta 
e nove reais e sessenta e dois centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados de que o não cumprimento da obri-
gação no prazo estipulado garante à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perdem 
V.Sªs. a propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 18 de 
maio de 2017. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

IMÓVEL COMERCIAL EM MONTE ALTO - SP
••MONTE ALTO/SP: Rua Antonio Roberto Dellavechia N. 20 - Distrito 
Industrial II - Comercial, 2007,32 m2 de área total,1969,2 m2 de área 
privativa, 4623,17m2 de área do terreno, CCB 734.0890.003.1206-2. 
matricula 31099 CRI Monte Alto/SP. com ação judicial nº 0010261 - 
70.2016.4.03.6102, 6ª VF RIbeirão Preto/SP. área a averbar. averbação 
pelo comprador. sem utilização de FGTS E CCFGTS. (Ocupado) 

 Valor de Avaliação R$ 2.000.000,00

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
2º Leilão Nº 0018/2017/CPA/BU 

Relação detalhada dos imóveis  e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.caixa.gov.br/simov/
index.asp - área em especial “imóveis a venda”, “concorrências e Leilões”, “Estado de SP”. Os interessados que desejarem contar com financiamento, 
deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o caso, antes do prazo 
estipulado  para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão enviar até o dia 29/05/2017 aos cuidados do Leiloeiro cópias autenticadas 
do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em qualquer unidade da 
Sodré Santoro Leilões.  - Tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

Dia: 31 de maio de 2017 às 11 horas 
 Local: Rua Gustavo Maciel, nº 7-33 - 1º andar - Centro, Bauru/SP - CEP 17010-180

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 24, DE 03 DE MAIO DE 2017 – CONCEDE 
25 (vinte e cinco) dias de licença prêmio, em gozo, no período de 
22/05/2017 a 15/06/2017 ao servidor MAURO IVO ASSINE.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

REPUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 03/2.017 – Aquisição de 18.000 litros 
de gasolina comum, conforme especifi cações contidas no Termo de 
Referência que compõe o Anexo I do Edital 

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 ho-
ras às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site                                        
www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

Data fi nal de entrega dos envelopes: Dia 27/06/2017, até às 
13:30 horas.

Início da sessão: Dia 27/06/2017, às 14:00 horas, na Sala de 
Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 25, DE 16 DE MAIO DE 2017 – CONCEDE 15 
(quinze) dias de licença prêmio, em gozo, no período de 22/05/2017 a 
05/06/2017 ao servidor MARCELO BASSI DAS NEVES.

UNIODONTO DE JABOTICABAL
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
1ª, 2ª e 3ª convocações.

 
O Presidente da Uniodonto de Jaboticabal – Cooperativa Odontológica, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 35, I, do Estatuto Social, convoca os cooperados para se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária, que se realizará na sede da APCD (Associação Paulista de Cirurgiões 
Dentistas) Regional de Jaboticabal, sita à Av. Clotilde Verri nº 412, Jaboticabal, SP, às 17:00 horas 
do dia 31 de maio de 2017 em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos cooperados com di-
reito a voto; caso este número não seja atingido, reunir-se-ão, no mesmo dia e local, às 18:00 horas 
em segunda convocação com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto ou 
às 19:00 horas, em terceira convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados com 
direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Reforma parcial do estatuto social para alterar a denominação da sociedade e a área de ação.

Para efeito de “quorum” de instalação, o número de associados existentes com direito a voto é 
de 104 (cento e quatro).

Jaboticabal, 19 de maio de 2017.

Vendedor Externo: experiência no varejo; preferência 
no ramo alimentício, CNH-B, 

oferece veículo, salário, comissão e benefícios. 
Tel. 16 4009-8323. Enviar cv para

gente@newfoco.com.br

Vendedor Externo: experiência no varejo; preferência 
no ramo alimentício, CNH-B, 

oferece veículo, salário, comissão e benefícios. 
Tel. 16 4009-8323. Enviar cv para

gente@newfoco.com.br

  
 
 
 

 
 
 
 

Associação de Apoio aos Projetos de Assistência 
Técnica, Educacional e Social da Cooperativa de 

Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais 
de Jaboticabal. 

Av. Treze de Maio, n 556 – Centro 
Jaboticabal – SP      Fone: (16) 3202-3414 

CNPJ – 08.628.831/0001-14 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A Associação de Apoio aos Projetos de Assistência Técnica, Educacional e Social da 
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal da 
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos de Jaboticabal – COOPERSERV, 
por seu Diretor Presidente, no uso e gozo de suas atribuições estatutárias, FAZ SABER aos 
seus associados e aos que dele tiverem conhecimento, que se fará realizar no dia 29 de Maio de 
2.017, as 17:00 horas em primeira convocação e às 17:30 horas em segunda convocação, 
Assembleia Geral Extraordinária, em sua sede social, sita na Avenida 13 de Maio, n 556, 
Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, deste Estado, para tratar da seguinte: 
 

ORDEM DO DIA: 
 

Revisão e alteração do Estatuto Social 
 
 
Para que ninguém alegue ignorância, publique-se o presente EDITAL em jornal da cidade e 
afixe na sede social e nos demais locais de costume. 
 
Registra-se e cumpra-se 
 
Jaboticabal 16 de Maio de 2017. 
 
 
 

JOSÉ EDUARDO SENEM 
Presidente Associação Cooperserv 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

Associação de Apoio aos Projetos de Assistência 
Técnica, Educacional e Social da Cooperativa de 

Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais 
de Jaboticabal. 

Av. Treze de Maio, n 556 – Centro 
Jaboticabal – SP      Fone: (16) 3202-3414 

CNPJ – 08.628.831/0001-14 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A Associação de Apoio aos Projetos de Assistência Técnica, Educacional e Social da 
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal da 
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos de Jaboticabal – COOPERSERV, 
por seu Diretor Presidente, no uso e gozo de suas atribuições estatutárias, FAZ SABER aos 
seus associados e aos que dele tiverem conhecimento, que se fará realizar no dia 29 de Maio de 
2.017, as 17:00 horas em primeira convocação e às 17:30 horas em segunda convocação, 
Assembleia Geral Extraordinária, em sua sede social, sita na Avenida 13 de Maio, n 556, 
Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, deste Estado, para tratar da seguinte: 
 

ORDEM DO DIA: 
 

Revisão e alteração do Estatuto Social 
 
 
Para que ninguém alegue ignorância, publique-se o presente EDITAL em jornal da cidade e 
afixe na sede social e nos demais locais de costume. 
 
Registra-se e cumpra-se 
 
Jaboticabal 16 de Maio de 2017. 
 
 
 

JOSÉ EDUARDO SENEM 
Presidente Associação Cooperserv 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação de Apoio aos Projetos de Assistência Técni-
ca, Educacional e Social da Cooperativa de Crédito Mútuo dos 
Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal da Cooperativa 
de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos de Jaboticabal – CO-
OPERSERV, por seu Diretor Presidente, no uso e gozo de suas 
atribuições estatutárias, FAZ SABER aos seus associados e aos 
que dele tiverem conhecimento, que se fará realizar no dia 29 de 
Maio de 2.017, as 17:00 horas em primeira convocação e às 17:30 
horas em segunda convocação, Assembleia Geral Extraordinária, 
em sua sede social, sita na Avenida 13 de Maio, n 556, Bairro 
Centro, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, deste Estado, para 
tratar da seguinte:

ORDEM DO DIA:

Revisão e alteração do Estatuto Social

Para que ninguém alegue ignorância, publique-se o presente 
EDITAL em jornal da cidade e afi xe na sede social e nos demais 
locais de costume.

Registra-se e cumpra-se

Jaboticabal 16 de Maio de 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação de Apoio aos Projetos de Assistência Técni-
ca, Educacional e Social da Cooperativa de Crédito Mútuo dos 
Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal da Cooperativa 
de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos de Jaboticabal – CO-
OPERSERV, por seu Diretor Presidente, no uso e gozo de suas 
atribuições estatutárias, FAZ SABER aos seus associados e aos 
que dele tiverem conhecimento, que se fará realizar no dia 29 de 
Maio de 2.017, as 18:00 horas em primeira convocação e às 18:00 
horas em segunda convocação, Assembleia Geral Ordinária, em 
sua sede  social, sita na Avenida 13 de Maio, n 556, Bairro Centro, 
nesta cidade e comarca de Jaboticabal, deste Estado, para tratar 
da seguinte:

ORDEM DO DIA:

a-) Exame do relatório da Diretoria e deliberações do balanço 
e as contas do exercício de 2016;

b-) Eleição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

Para que ninguém alegue ignorância, publique-se o presente 
EDITAL em jornal da cidade e afi xe na sede social e nos demais 
locais de costume.

Registra-se e cumpra-se

Jaboticabal 16 de Maio de 2017.
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CULTURA

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

 
UM DIA PRECISEI SAIR 

DE CASA, PARA PASSAR 
VÁRIOS DIAS FORA, EM 
BUSCA DE UM NOVO TRA-
BALHO.

ENFRENTEI DIAS 
DUROS E QUASE NÃO 
AGUENTEI.

ENTREGUEI MINHA 
VIDA  NA  MÃO DO SE-
NHOR, PARA ELE ME 
FORTALECER E FAZER 
DE MIM UM VENCEDOR.

QUANDO SENTI FRA-
QUEZA, ELE ME DEU 
FORÇA.

QUANDO PRECISEI DE 
APOIO ELE ESTAVA ME 
SEGURANDO.

QUANDO O CANSASO 
BATEU E EU NÃO TINHA 

Diferentes vertentes culturais movimentam o fi nal de semana em Jaboticabal

Circuito Sesc: população prestigia 
programação cultural no último domingo

Jaboticabal re-
cebeu no último 
domingo (14) o 
Circuito SESC de 
Artes. Realiza-
do na Esplanada 
do Lago, o even-
to reuniu um bom 
público que apro-
veitou os momen-
tos de lazer de 
uma maneira dife-
rente. 

O Departamento 
de Cultura traba-
lha para agitar a 
cena cultural em 
Jaboticabal. “Es-
tamos fechando 
parcerias, propor-
cionando progra-
mação vasta para 
diferentes gostos. 
O Circuito Sesc 
faz parte desse 
contexto, garan-
tindo um final de 
tarde de domingo 
diferente aos fre-
quentadores do 
Lago Municipal ”, 
afirma o prefeito 
José Carlos Hori.

Jaboticabal sem-
pre recebeu um 
grande públi-
co nas edições 
do Circuito Sesc. 
“Nesta edição, que 
movimenta todo o 
estado de São Pau-
lo reuniu 118 ci-
dades com 14 ro-
teiros diferentes, 
529 artistas, 882 
apresentações em 
700 horas de pro-
gramação. Espero 
contar com o Sesc 
para novas parce-
rias em nosso mu-
nicípio”, ressalta 
o diretor de Cul-
tura, José Mário 
de Oliveira.

CONFIANÇA
FORÇAS PARA ENFREN-
TAR, ELE ME DEU AMOR, 
FÉ E ESPERANÇA.

QUANDO SENTI SOLI-
DÃO ELE ESTAVA AO MEU 
LADO COMO UM AMIGO 
QUE NUNCA TE ABANDO-
NA.

QUANDO A DOR BATEU 
ELE FOI MEU MÉDICO, 
MEU FARMACÊUTICO E 
NÃO DEIXOU QUE A DOR 
DOMINASSE.

NA VOLTA PRÁ CASA, 
COM O EMPREGO ARRU-
MADO E MUITO FELIZ 
POR ENCONTRAR UM 
BOM LUGAR PARA TRA-
BALHAR.

PERCEBI QUE TINHA 
COMIGO UM GRANDE 
PAI, QUE CUIDOU DE TO-
DOS OS DETALHES PARA 
QUE VOLTASSE COM SE-
GURANÇA E CONFIANÇA 
AO LAR.

NAS HORAS DE ANGUS-
TIA, DOR, SOLIDÃO OU 
CANSAÇO.

NUNCA SE ESQUE-
ÇA: CONFIE E ACREDI-
TE, DEUS ESTÁ  AO SEU 
LADO.

CONVERSE COM ELE, 
SUA VIDA SE TRANSFOR-
MARÁ EM ALEGRIA.

CONFIANÇA, CON-
FIANÇA NO SENHOR E 
ELE TUDO FARÁ.

Locutor Bala de Prata
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Prefeito Hori participa de encontro com 
Frente de Trabalho

Na manhã de sexta-
feira (12), o prefeito 
José Carlos Hori par-
ticipou de um encon-
tro com integrantes 
do programa Fren-
te de Trabalho. Hori 

Atualmente, cerca de 150 famílias são benefi ciadas pelo programa

aproveitou a oportu-
nidade para falar so-
bre a prorrogação do 
tempo de serviço e 
agradecer o empenho 
de todos.

“Vim avisá-los que 

aumentei a partir des-
te ano a possibilidade 
de atividade, ou seja, 
de seis meses para um 
ano. Deixando claro 
que essa prorrogação 
só será possível com 
a ciência e aprovação 
do diretor do setor 
que ele trabalha”, ex-
plica o prefeito.

Hori ainda destacou 
o comprometimento 
e a importância dos 
participantes. “Esse 
encontro também é 
uma forma de agra-
decê-los, porque são 
pessoas que ajudam 
demais a cidade, na 
limpeza e manuten-
ção. É uma forma de 
retribuir o que eles 
estão fazendo pelo 
nosso município”, 
conclui Hori.

O programa Frente 

de Trabalho foi criado 
em 2005, no primeiro 
Governo Hori, tendo 
como pré-requisitos 
para contratação o 
candidato estar de-

sempregado e residir 
em Jaboticabal. O tra-
balho é remunerado 
com um salário-míni-
mo mais uma cesta de 
alimentos. Atualmen-

te, cerca de 150 famí-
lias são benefi ciadas 
pelo programa.

Celebração marca comemoração do Dia das Mães 
no Centro de Convivência do Idoso

O Centro de Con-
vivência do Idoso 
preparou uma tar-
de especial para as 
mães que frequen-
tam diariamente o 
espaço. Além das 
tradicionais ativida-
des realizadas todas 

Muitos idosos participaram do momento de agradecimento e, 
logo após, curtiram a programação

às quintas-feiras, o 
Fundo Social de So-
lidariedade preparou 
uma celebração em 
homenagem ao Dia 
das Mães. Logo após 
aconteceu o tradicio-
nal baile, distribui-
ção de bolo e presen-

tes.
“Iniciamos a tarde 

com um momento de 
oração, agradecendo 
a Deus pelo dom da 
vida. Em seguida, re-
alizamos uma série 
de atividades em ho-
menagem a todas as 

mães que frequen-
tam a Terceira Idade. 
Aproveito para dese-
jar a todas um feliz 
Dia das Mães”, afi r-
ma a primeira-dama 
Adriana Hori.

Todas as datas es-
peciais recebem uma 

programação pen-
sada com todo cari-
nho. “Desde o início 
de 2017 foi assim, 
no Carnaval e na Pás-
coa. Tudo isso é ape-
nas o complemento 
a todas as atividades 
realizadas diaria-

mente no Centro de 
Convivência do Ido-
so de Jaboticabal”, 
declara a diretora do 
CCI, Renata de Paula. 



SÁBADO, 20 DE MAIO DE  2017 7

Semana Nacional de Museus continua com 
programação em Jaboticabal

Atrações seguem até 
o fi nal de maio

A diversidade cultu-
ral presente na progra-
mação da Semana Na-
cional de Museus, de 
Jaboticabal, parece ter 
agradado. Nas primei-
ras atrações já foi pos-
sível constatar a boa 
presença de público.

O pontapé inicial foi 
dado com a exposição 
“Histórias controver-
sas na terra das jabu-
ticabas”, que traz nar-
rativas da história da 
cidade que foram es-
quecidas pelo tempo, 
pelas escolhas ou dis-

putas de poder. A ex-
posição continua até o 
dia 30 de maio, no Mu-
seu Histórico “Aloísio 
de Almeida”.

Hip Hop, saral e ofi -
cina de fotografi a tam-
bém já deram as caras. 
“Na segunda tivemos 
uma noite de Hip Hop 
com o Cacareco Clã, 
coletivo cultural de 
Monte Alto (SP), terça 
um saral com poesias 
de Cora Coralina e Leo-
nardo Chioda e quarta 
a Ana Carla Vannucchi 
com a ofi cina de foto-
grafi a. A boa presen-
ça de público até aqui 

nos deixa muito con-
tentes”, destaca o di-
retor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

Confi ra a progra-
mação:

19/05 – 19h30 às 
21h30

MESA REDONDA – A 
mesa redonda “Mu-
seus e histórias con-
troversas: dizer o in-
dizível em museus” 
traz os resultados de 
pesquisas sobre a re-
gião de Jaboticabal, 
realizadas por alunos 
e professores da Fa-
culdade de Educação 
São Luís

Time do Emprego certifi ca segunda turma em 2017
Integrantes receberam treinamento que eleva as chances no mercado de trabalho

Com a tradicional 
confraternização entre 
facilitadores e partici-
pantes, o Time do Em-
prego, de Jaboticabal, 
concluiu mais um ciclo 
na última semana. Des-
ta vez, o programa qua-
lifi cou para o mercado 
de trabalho 25 pesso-
as. E o trabalho já deu 
resultado: oito partici-
pantes já estão empre-
gados novamente.

Os participantes re-
cebem material didáti-

co e valiosas informa-
ções fornecidas pelos 
capacitadores. Realiza-
ção de dinâmicas, for-
matação ideal de um 
currículo e comporta-
mento na hora da en-
trevista também são al-
guns ingredientes dos 
encontros. O Time do 
Emprego é uma parce-
ria entre Prefeitura de 
Jaboticabal e Governo 
do Estado de São Paulo.

“A busca pela reco-

locação no mercado 
de trabalho está cada 
vez mais difícil e es-
tar atualizado torna o 
candidato mais com-
petitivo. É comprova-
do que as pessoas que 
passam pelo programa 
tem uma signifi cativa 
melhora nesse quesi-
to”, afi rma o secretário 
interino de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
Paulo Polachini.

Violência contra mulher é tema 
de peça teatral

Uma parceria entre 
Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio de De-
partamento de Cultura, 
Escola de Arte “Prof. 
Francisco B. Marino” 
e Coletivo Quizumba, 
com o apoio do Proac – 
SP, traz para a cidade o 
espetáculo Oju Orum.

O espetáculo aborda 
temas como violência 
contra mulheres, ques-
tões de gênero, sexuali-
dade, relações familia-
res e amor.

Com o Apoio do PRO-
AC – Programa de Ação 
Cultural do Governo do 
Estado de São Paulo, o 
espetáculo OJU ORUM 
realizará única apre-

CULTURA

Mesmo com Dia “D”, mais de 800 famílias ainda 
não atualizaram cadastro do Bolsa Família

A Secretaria de Assis-
tência Social reforça a 
necessidade dos benefi -
ciários do Bolsa Família 
participarem do reca-
dastramento. Quem ain-
da não procurou a Casa 
do Bolsa Família tem até 
o dia 30 de maio para 
entregar a documenta-
ção necessária.

“Com o fi nal do pra-

Benefi ciários tem até dia 30 de maio; quem perder o prazo pode ter os repasses suspensos

zo de recadastramento 
chegando, intensifi ca-
mos o pedido para que 
os benefi ciários do pro-
grama federal procurem 
a Casa do Bolsa Família 
o mair rápido possível. 
O prazo não será pror-
rogado e quem perder 
pode fi car sem o bene-
fício”, alerta a secretária 
de Assistência Social, 

Tatiana Pellegrini.
Todos devem estar 

com o cartão do Bolsa 
Família e Carteira Na-
cional de Vacinação em 
mãos. Casa do Bolsa 
Família, na Praça Abreu 
Sodré, 93 – ao lado da 
Unidade de Saúde da 
Mulher. O telefone de 
contato da Casa do Bol-
sa Família é (16) 3204-
4405.  

sentação gratuita neste 
sábado, 20 de maio, às 
20h, na Escola de Arte 
“Professor Francisco 
Berlingieri Marino”, em 
Jaboticabal. A classifi -
cação indicativa é de 14 
anos.

Oju Orum apresenta 
as histórias de quatro 
jovens mulheres, em 
espaços e tempos dis-
tintos e simultâneos: 
Anastácia (Oju Orum), 
Alice, Alzira e Anita. 
Caladas em suas falas 
e corpos, essas mulhe-
res procuram retomar 
a voz que lhes permita 
questionar e ressignifi -
car suas vidas.

Ofi cina gratuita

Além da apresenta-
ção, acontece às 15h, 
também na Escola de 
Arte “Prof. Francisco B. 
Marino”, a Ofi cina Ca-
leidoscópio, com o ob-
jetivo de aprofundar as 
questões temáticas e 
estéticas abordadas no 
espetáculo.

As inscrições dos in-
teressados devem ser 
feitas pelo e-mail cultu-
ra@jaboticabal.sp.gv.br 
com as seguintes infor-
mações: nome, idade, 
telefone, grupo teatral 
que pertence.

Estão disponíveis 
apenas 20 vagas e a ofi -
cina tem a classifi cação 
etária acima de 14 anos.
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Filé de peixe é introduzido na merenda escolar de 
Jaboticabal

A merenda das es-
colas municipais e es-
taduais de Jaboticabal 
recebeu um importan-
te reforço. O Departa-
mento de Alimentação 
Escolar implantou o fi lé 
de peixe no cardápio, 
com boa aceitação dos 
estudantes.

“A merenda sempre 
será prioridade. Inves-
tir em alimentação de 
qualidade é propiciar 
melhores condições de 
aprendizado. A preocu-
pação começa nas cre-
ches, com a compra da 

fórmula infantil e vai 
até o EJA, que também 
recebe sua alimenta-
ção. Não posso deixar 

de exaltar o trabalho de 
nossas servidoras que, 
sempre atentas, garan-
tem a qualidade dos 

alimentos que chegam 
à mesa de nossas esco-
las”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

O trabalho diário na 
Mini Usina garante o 
preparo de milhares de 
refeições diariamente. 
“Realizamos cursos de 
qualifi cação e inves-
timos em um cardá-
pio diversifi cado que 
atenda todas as neces-
sidades nutricionais”, 
declara o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 
Martins.

O fi lé de Tilápia é 
altamente valoriza-
do como fonte de nu-
trientes, tais como vi-
taminas e minerais, 
incluindo quantidades 
signifi cativas de prote-
ínas, ômega-3, ácidos 
gordos, Selênio, Fósfo-
ro, Potássio, vitamina 
B12, Niacina, Vitamina 
B6, e Ácido pantotêni-
co. “Além de um sabor 
agradável que conquis-
tou nossas crianças”, 
ressalta a diretora do 
Departamento de Ali-
mentação Escolar, Kari-

na Demani.
A inclusão do fi lé de 

peixe foi amplamente 
estudado pelas nutri-
cionistas do Departa-
mento de Alimentação 
Escolar. “Tomamos os 
cuidados necessários 
para garantir a proce-
dência e qualidade do 
produto. Os fi lés não 
tem espinho e podem 
ser utilizados em di-
ferentes preparos”, fi -
naliza a nutricionista 
Francille Decenço de 
Carvalho.  

Estudos rigorosos garantem a qualidade dos alimentos e um cardápio atualizado

Prefeitura trabalha na limpeza e organização do 
distrito de Córrego Rico

Equipes da Secre-
taria Municipal de 
Obras e Serviços 
Públicos trabalham 
duro na organização 
e limpeza do distri-
to de Córrego Rico. 
Além de ruas e ave-
nidas, a operação 
também revitaliza a 
praça do local, com 
serviços de ilumina-
ção e poda do mato.

O prefeito, José 

Carlos Hori, acompa-
nhou a operação de 
perto.“É um mutirão 
de limpeza, tentando 
sanar os problemas 
de infraestrutura. 
Córrego Rico estava 
precisando bastante 
e, em breve, iremos 
para Lusitânia fazer 
todo esse trabalho 
também”, afi rma.

Hori destaca ainda 
a conquista de recur-

sos para a pavimen-
tação de ruas, como 
a que leva ao Cemité-
rio do distrito. “Con-
seguimos uma verba 
dos Governos Esta-
dual e Federal para 
fazer o recape. Es-
sas ações e conquis-
tas fazem com que 
possamos dar para 
Córrego Rico o que 
o distrito realmente 
merece”, conclui.

Ações foram acompanhadas de perto pelo prefeito Hori
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Reunião propõe debate sobre impacto 
das obras de drenagem do bairro 

Ponte Seca e anel viário

A Secretaria de As-
sistência Social rea-
lizou na quinta-feira 
(18), às 14h, no Cen-
tro de Educação Am-
biental na Rua Gon-
çalves Ledo, 165, 
Jardim Santa Rita, 
uma reunião com 
moradores do bair-
ro Ponte Seca e ad-
jacências. O assunto 

tratado foi o início 
da obra de microdre-
nagem que a prefei-
tura iniciará naquela 
região.

Também foram dis-
cutidos os benefícios 
das obras do anel 
viário. Mais de 500 
famílias serão bene-
fi ciadas com a ação, 
que contribuirá com 

o melhor escoamen-
to da água das chu-
vas. “É importante 
que a população par-
ticipe dos debates 
a respeito dessas 
obras que causam 
impacto positivo nos 
bairros benefi ciados. 
Todos foram convi-
dados, inclusive os 
moradores dos bair-

Encontro acontece no Centro de 
Educação Ambiental

Jaboticabal participa de reunião do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde
Evento foi realizado em Ribeirão Preto

O Diretório Regional 
de Saúde – DRS XIII, 
de Ribeirão Preto (SP), 
sediou na tarde de 
sexta-feira (12), mais 
uma reunião do Con-
sórcio Intermunicipal 
de Saúde. Jaboticabal 
esteve representada 
pela chefe de gabinete 
da Secretaria Munici-
pal de Saúde, Alexan-
dra Almeida, e Irani 
Marques, coordenado-
ra do SAMU (Serviço 

de Atendimento Mó-
vel de Urgência).

“A reunião foi bas-
tante produtiva e abor-
dou diversas pautas. 
Entre elas, a mudança 
de sede, passando de 
Ribeirão Preto para 
Cravinhos a partir do 
próximo encontro, e 
uma possível libera-
ção de recursos, em 
breve, para a realiza-
ção de exames”, des-
taca Alexandra.

O Consórcio conta 
com a participação de 
26 municípios e pre-
vê a união entre as 
prefeituras. Uma das 
principais vantagens 
é a divisão das verbas 
públicas entre as cida-
des, que contribuem 
mensalmente com um 
valor determinado. 
Com a existência do 
consórcio, municípios 
acabam dividindo 
despesas.

Maio Amarelo: Jaboticabal realiza 
mobilização neste sábado (20)

Chamar a atenção 
para o número de mor-
tes no trânsito. Esse é 
o objetivo da Prefeitu-
ra de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Trânsito, que ade-
riu ao Maio Amarelo e 
prepara para a manhã 
deste sábado (20), uma 
grande mobilização na 
Praça Nove de Julho.

A campanha aconte-
ce em todo o Brasil e 
tem apoio de diversos 
países pelo mundo. 
Em Jaboticabal, ações 
estão sendo desenvol-
vidas desde o início 
do mês. Colocação de 
faixas informativas em 
pontos estratégicos do 
município, distribui-
ção de folhetos e até 
mensagens no ponto 
eletrônico dos servi-
dores da Prefeitura, 

conscientizando sobre 
segurança no trânsito, 
são algumas delas.

Para João Martins, 
diretor municipal de 
Trânsito, o evento des-
te sábado será o pon-
to alto da campanha. 
“Estamos preparando 
uma mobilização com 
teatro, música e dis-
tribuição de materiais. 
Segundo dados preli-
minares, só em 2014 
foram 43 mil mortos 
no trânsito. É um nú-
mero que chama mui-
to a atenção e precisa 
ser divulgado para 
que possamos, juntos, 
amenizar esse proble-
ma”, comenta.

Para saber mais so-
bre o Maio Amarelo, 
acesse o site: www.
maioamarelo.com.

Campanha é desenvolvida pelo Departamento de Trânsito

ros próximos à Pon-
te Seca”, destaca a 
secretária de Assis-
tência Social, Tatiana 
Pellegrini

Novo encontro – Já 
está marcado para 
31 de maio uma ofi -
cina sobre o assunto. 
As atividades tam-
bém serão realizadas 
no CEA. 

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
0800-707-9272

dinizmartinsleiloes.com.br

18.912m² a.t., c/ escritórios, 
galpões e portaria 11.950m² a.c. 

INICIAL R$ 6.897.150,00

INSTALAÇÕES P/ INDÚSTRIA 
EM JABOTICABAL/SP 
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Agência Reguladora ARES-PCJ deve assumir a regulação e 
fi scalização do Saneamento Básico em Jaboticabal

Por unanimidade, 
os vereadores da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal aprova-
ram na segunda-feira 
(15/05) os três proje-
tos de lei constantes 
na Ordem do Dia (PL 
28/2017; PL 29/2017; 
e PL 30/2017). As ma-
térias, votadas em blo-
co e dispensadas de 2ª 
discussão e votação, 
seguem para sanção 
do Prefeito Municipal. 
A próxima sessão ordi-
nária da Câmara será 
no dia 05 de junho, 
com início previsto às 
20 horas.

Com a aprovação do 
Projeto de Lei Ordiná-
ria nº 30/2017, o Le-
gislativo autorizou o 
Chefe do Executivo a 
fi rmar convênio de co-
operação entre o Servi-
ço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboticabal 
(SAAEJ) e a Agência Re-
guladora dos Serviços 
de Saneamento das Ba-
cias dos Rios Piracica-
ba, Capivari e Jundiaí 
(ARES-PCJ). Com isso, 
a agência passa a ser 
responsável pela re-
gulação e fi scalização 
dos serviços públicos 

de Saneamento Básico 
de Jaboticabal por 60 
meses, período que 
deve vigorar o convê-
nio. O valor mensal 
pago a ARES-PCJ fi cará 
por conta de dotações 
orçamentárias do SA-
AEJ. Dentre as obriga-
ções da ARES-PCJ, está 
a de verifi car e acom-
panhar o regular cum-
primento do Plano de 
Saneamento Básico do 
Município; fi xar, rea-
justar e revisar valo-
res das taxas, tarifas 
e outras formas de 

contraprestação dos 
serviços públicos de 
saneamento básico no 
Município; decidir so-
bre a fi xação e reajuste 
de taxas e tarifas rela-
tivas aos serviços pú-
blicos de saneamento 
básico prestados no 
Município; receber, 
apurar e encaminhar, 
através de sua Ouvi-
doria, as reclamações 
dos usuários, que se-
rão cientifi cados das 
providências tomadas; 
criar e operar sistema 
de informações sobre 

Bairros recebem equipes de  limpeza
Trabalho continua em toda a cidade

As equipes de lim-
peza e tapa-buraco da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, de 
Jaboticabal, continuam 
ganhando os bairros da 
cidade. 

Recebem reparos no 
asfalto a Cohab II, Pla-
nalto Itália, Nova Jabo-
ticabal, São Marcos, São 
Judas e Colina Verde. 
Um mutirão no distrito 
de Córrego Rico foi re-
alizado no início da se-
mana, enquanto a lim-
peza da Avenida Jaime 
Ribeiro é fi nalizada.

Vários pontos do 
Nova Aparecida rece-

bem roçamento. Já as 
praças Duílio Poli, na 
Nova Jaboticabal, O 
Combate, no Jardim Mo-
rumbi, e Jaboticabeiras, 
no Jardim Universitário, 
recebem manutenção 
na iluminação, poda de 
árvores, roçamento e 
pintura de guias. 

“Continuamos com 
uma equipe bastante or-
ganizada e empenhada. 
É uma determinação do 
prefeito Hori que nossa 
cidade esteja sempre 
bonita e organizada”, 
comenta o secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, José Carlos Abreu.

os serviços públicos 
de saneamento básico 
na área da gestão as-
sociada, em articula-
ção com o Sistema Na-
cional de Informações 
em Saneamento Básico 
(SNISA); entre outros.

ADEQUAÇÃO DE 
LEI – A multa para os 
estabelecimentos co-
merciais, industriais, 
prestadores de ser-
viços e diversões pú-
blicas de Jaboticabal 
que descumprirem o 
horário de abertura 
e fechamento dos es-

tabelecimentos na ci-
dade passará a ser R$ 
3.500,00, reajustável 
anualmente de acordo 
com o Índice de Preço 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA/IBGE). A altera-
ção, possibilitada pela 
aprovação do Proje-
to de Lei Ordinária nº 
29/2017, adequa a Lei 
nº 1.635/84, uma vez 
que o texto original 
utilizava um índice ex-
tinto em 1991, o Maior 
Valor Real (MVR), e 
que difi cultava o efe-
tivo cumprimento da 

norma. Além disso, a 
matéria especifi ca o 
período considerado 
para a reincidência, 
que passa a ser de até 
seis meses do cometi-
mento da infração an-
terior. 

HOMENAGEM – O 
salão de festas e bai-
les do Centro Recrea-
tivo Municipal “Edson 
Martini” (Clube da 3ª 
Idade) passará a se 
chamar Rita Cassia 
Branco Miranda - “Rita 
Sitta”. A homenagem 
veio com a aprovação 
do Projeto de Lei Or-
dinária nº 28/2017, 
autoria do vereador 
Samuel Cunha. Rita 
foi a 1ª Coordenadora 
do Centro Recreativo 
“Edson Martini” – La-
zer da Terceira Idade, 
e idealizadora dos Jo-
gos Regionais dos Ido-
sos (JORI), realizados 
pela primeira vez em 
Jaboticabal no ano de 
1994.

A íntegra da sessão 
está disponível na 
WEBTV da Câmara, e 
a galeria de fotos na 
página do Legislati-
vo Municipal no Face-
book.

Vacinação contra raiva animal na zona 
rural já começou 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde começou 
na segunda-feira (15) 
a vacinar cães e gatos 
da zona rural contra 
a raiva. A expectativa 
é superar os números 
de 2016, quando cer-
ca de 2.250 animais 
foram imunizados.

“Equipes do Depar-
tamento de Vetores e 
Zoonozes estarão em-
penhadas visitando 
centenas de imóveis 
localizados na zona 
rural de Jaboticabal. A 
imunização é impor-
tante para proteger 
o animal e impedir o 

Imunização ajuda a impedir o avanço da doença; animais da zona 
urbana serão imunizados nos dias 20 e 27

avanço da doença”, 
destaca a secretária 
de Saúde, Maria Angé-
lica Dias.

Bairros - A Secreta-
ria Municipal de Saú-
de também já está 
preparada para va-
cinar cães e gatos da 
zona urbana. No total, 
a campanha deve imu-
nizar cerca de 12 mil 
animais. As doses se-
rão disponibilizadas, 
gratuitamente, de 20 
e 27 de maio, das 8h 
às 17h, em vários pos-
tos de vacinação em 
Jaboticabal. 

Raiva - De acordo 

com o Ministério da 
Saúde, a raiva animal 
é uma doença causa-
da por um vírus da fa-
mília rhabdoviridae e 
pode ser mortal quan-
do transmitida para o 
homem. A doença en-
volve o sistema ner-
voso central, levando 
ao óbito após curta 
evolução. É transmiti-
da através da mordi-
da ou arranhadura de 
animais como cachor-
ro, gatos e morcego. 
A imunidade pode ser 
adquirida através da 
vacinação.
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Fundo Social inicia Campanha do 
Agasalho 2017

O inverno está che-
gando e o Fundo So-
cial de Jaboticabal 
antecipou o início da 
Campanha do Aga-
salho. Nesta primei-
ra etapa, as doações 
podem ser entregues 
na Avenida General 
Glicério, 276.

A orientação é que 
as roupas doadas es-
tejam em boas con-
dições de uso. “O 
início da campanha 

Roupas em boas condições de uso 
podem ser encaminhadas ao Fundo 

Social de Solidariedade

em maio é importan-
te para garantir que, 
quando o frio chegar, 
o Fundo Social possa 
atender as pessoas 
que necessitam de 
agasalhos”, ressal-
ta a primeira-dama, 
Adriana Hori.

Nesta primeira 
etapa, quem quiser 
pode entrar em con-
tato com o Fundo 
Social e solicitar que 
uma equipe busque 

as doações. “Quem 
tiver problemas de 
locomoção e pre-
tende ajudar, entre 
em contato que uma 
equipe busca as pe-
ças. Mais uma vez 
agradeço a todos e 
ressalto a importân-
cia de se atentar ao 
estado das roupas 
doadas, para que es-
tejam em boas con-
dições de uso”, fina-
liza Adriana.


