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Hori participa do I Simpósio de 
Inovação e Internacionalização 

da Unesp Jaboticabal
Evento representa a mudança 

de fi losofi a da faculdade e 
fortalece parceria com a 

prefeitura
Na manhã de terça-feira (23), 
no Centro de Convenções da 

Faculdade de Ciências Agrárias 
e Veterinárias (FCAV), teve 

início o I Simpósio de Inovação 
e Internacionalização da 

Unesp Jaboticabal. O prefeito 
José Carlos Hori participou 

da abertura do evento e 
demonstrou confi ança na 

juventude para avanços futuros.
Pág. 9

Espetáculo Teatral 
marca fi nal de 

semana em 
Jaboticabal

CULTURA
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Evento gratuito no 
Senac Jaboticabal 

discute segurança e 
saúde no trabalho

FIQUE SABENDO
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Prefeitura dá andamento nas obras no Anel 
Viário e poço artesiano do Distrito Industrial

A Prefeitura de Jaboticabal 
não para de trabalhar para 
retomar o desenvolvimen-
to da cidade. A semana está 
sendo muito produtiva para 
as equipes da Secretaria de 
Obras e do SAAEJ – Serviços 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal, que se empe-
nham na reta fi nal das obras 
do anel viário e de instalação 
de uma bomba no poço arte-

siano do Distrito Industrial.
As equipes trabalham des-

de o início do ano. “Assim 
que assumimos estabelece-
mos prioridades. Uma delas 
foi instalar a bomba para 
minimizar a falta de água no 
distrito industrial, na Cohab 
III e bairros próximos.

Medidas vão minimizar falta de água e incentivar a geração de emprego

Jaboticabal conquista bons resultados 
com moradores de rua

A Secretaria de Assis-
tência Social intensifi cou 
os trabalhos do Serviço 
Especializado de Aborda-
gem Social. Agentes so-
ciais estão percorrendo os 
principais pontos de Jabo-
ticabal, oferecendo abrigo 
temporário, articulando 
tratamento clínico e em-
prego, dando suporte no 

fortalecimento do vínculo 
familiar ou no retorno à ci-
dade natal.

A aceitação da ajuda não 
pode ser imposta, mas 
está sendo bem-aceita. 
“Estamos modernizando a 
abordagem, em especial a 
forma de conversar”.

Trabalho continua dia e noite; nova equipe foca na redução de danos, 
reinserção social e recuperação da dignidade

Campanha do Departamento de Vetores e Zoonoses passa dicas para evitar incidentes

Pequenos cuidados podem evitar a 
proliferação de escorpiões em sua casa

Segundo dados do Insti-
tuto Butantã, o número de 
mortes por ataques de es-
corpiões aumentou 165% 
nos últimos dez anos. De 
olho nos riscos, o Depar-
tamento de Controle e 
Zoonoses de Jaboticabal 
iniciou uma campanha 
preventiva visando evitar 
incidentes.

Pequenos cuidados são 
muito importantes. “Man-

ter o quintal limpo, evi-
tar restos de materiais 
de construção, lenha ou 
qualquer outro objeto que 
mantenha umidade e que 
possa servir de criadouro, 
vedar as portas da casa ao 
anoitecer e principalmen-
te verifi car constantemen-
te os berços e camas antes 
de deitar. 

Jaboticabal recebe maestro João Carlos Martins e 
Camerata Bachiana em apresentação gratuita

Concerto “Na Roda com 
o Maestro – Uma homena-
gem a Johann Sebastian 
Bach” integra Circuito CPFL 
de Arte e Cultura e é viabi-
lizado pela Lei de Incentivo 
Fiscal ProAc, com apoio da 
Prefeitura de Jaboticabal

Um dos nomes mais res-
peitados no cenário musi-
cal do Brasil por seu talen-

to como pianista e regente, 
João Carlos Martins fará 
uma apresentação especial 
gratuita, aberta ao público, 
com a Orquestra Camera-
ta Bachiana, no dia 03 de 
junho, sábado, às 20h, na 
Concha Acústica de Jaboti-
cabal. 

Benefi ciário do Bolsa Família tem até 9 
de junho para realizar pesagem

A Secretaria Municipal 
de Saúde informa que 
o prazo limite para pe-
sagem de crianças be-
neficiadas pelo Bolsa 
Família é 9 de junho, 
sexta-feira. Para reali-
zar o procedimento, o 
responsável deve com-
parecer ao Centro Inte-
grado de Atendimento 

Procedimento é realizado nos CIAF’s de Jaboticabal
à Família – CIAF – mais 
próximo portando a car-
teirinha de vacinação 
da criança e o cartão do 
Bolsa Família.

“É importante que to-
dos fiquem atentos aos 
prazos determinados”.

Evento celebra Maio Amarelo 
em Jaboticabal

Quem passou pela Praça 9 de 
Julho ganhou camiseta, gibi 
e participou de uma série de 

atividades
O DTT (Departamento de 
Trânsito e Transportes) 

promoveu no último sábado 
uma série de atividades na 

Praça 9 de Julho. Como parte 
do Maio Amarelo, o objetivo 

era conscientizar a população 
sobre os cuidados necessários 

no trânsito.
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Campanha contra raiva: 
atenção para postos de 

vacinação deste sábado (27)
Neste sábado, é dia de levar seu 

animal de estimação – cão ou 
gato – para se imunizar contra 

raiva.
A secretaria de Saúde informa 
que a vacinação contra raiva 

em cães e gatos continua 
neste sábado. O atendimento 

acontece entre 8h e 17h.
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Inscrições para novos 
conselheiros do Seprem 

terminam sexta-feira (26)
Candidato teve que apresentar 

cópias do RG e holerite e 
comprovar a conclusão do 

segundo grau.
O servidor público de 

Jaboticabal interessado em 
concorrer às eleições para 

membros dos conselhos 
administrativo e fi scal do 

Serviço de Previdência Saúde e 
Assistência Municipal – SEPREM 

teve até sexta (26) para se 
inscrever.
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Jaboticabalenses pedem fi m 
da violência sexual contra 

crianças e adolescentes
Manifestação ocorreu no 

centro da cidade
Uma caminhada na manhã de 

sexta-feira (26), em Jaboticabal, 
mobilizou munícipes de várias 
faixas etárias contra o abuso 
sexual e a exploração sexual 

infantil.
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Dia da Adoção: ciclo de 
palestras chega ao fi m no 

domingo (28)
Hori falou sobre a importância 

de incentivar a adoção dos 
fi lhos do coração

Comemorado no dia 25 de maio, o 
Dia Nacional da Adoção ganhou, 

em Jaboticabal, uma semana 
especial, dedicada à discussão e 

compartilhamento de experiências.
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Hori atende a população na 
prefeitura, na sexta-feira (26)

A manhã fresca de sexta-
feira (26) foi de muito trabalho 
em Jaboticabal. Todo mês, o 

prefeito José Carlos Hori atende 
a população no saguão do Paço 
Municipal para ouvir e atender 

seus pedidos, na medida do 
possível. Hori faz questão 

de estar mais próximo para 
resolver os problemas de cada 

bairro. 
Pág. 11
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FIQUE SABENDO
Evento gratuito no Senac Jaboticabal 
discute segurança e saúde no trabalho

Desenvolver políticas 
que aprimorem a segu-
rança, saúde e qualidade 
de vida no trabalho são 
preocupações constantes 
das grandes empresas e 
também dos funcioná-
rios contratados. Para 
orientar empresários, 
profi ssionais e promover 
o setor, o Senac Jabotica-
bal realiza a 2ª Jornada 
de Segurança e Saúde no 
Trabalho, a partir de 30 
de maio.

“A programação traz 
diversos especialistas re-
nomados para conduzi-
rem temas de orientação 
e sensibilização dos par-
ticipantes, ressaltando a 
importância das práticas 
de segurança no ambien-
te corporativo”, afi rma 
Darlan Rocha, gerente do 
Senac Jaboticabal.

No Brasil, milhares de 
acidentes de trabalho 
ocorrem todos os anos 
em vários ramos, cau-
sando mortes e deixando 
as vítimas incapacitadas 
permanentemente para o 

Especialistas 
convidados 
abordarão temáticas 
para profi ssionais 
e empresários; 
inscrições já estão 
abertas

serviço. Por isso, o deba-
te técnico Ação Regressi-
va Pela não Aplicação da 
Ergonomia nas Organiza-
ções inicia o evento e tem 
como objetivo conceitu-
ar a responsabilidade da 
empresa, além de pon-
tuar como e quando se 
justifi cam as penalidades 
pelo não cumprimento de 
normas e discutir as pers-
pectivas mercadológicas 
para o setor. 

A atividade será me-
diada pelos especialistas 
Eduardo José Marcatto, 
Dr. Mario Sergio Ricci, 
Dra. Adriana Valéria Si-
moni, Francisco Carlos 
Delamônica e Miriam 
Cristina Ubaldo. 

Na quarta-feira (31), 
Rogério Ricardo, psicólo-
go no setor de hemodiáli-
se do Hospital São Marcos 
de Jaboticabal, ministra 
a palestra Saúde Mental 
no Trabalho, que apre-
senta as implicações que 
afastam o profi ssional da 
vida laboral, os impactos 
previdenciários e as pers-
pectivas de tratativa para 
a promoção da saúde nos 
ambientes laborais.

Já a palestra Fiscaliza-
ção do Ministério do Tra-
balho nas Organizações 
e seus Desdobramentos, 
conduzida por Jamile Vir-
ginio, auditora fi scal do 
trabalho – SRTE/Amazo-
nas e GRTE/Ribeirão Pre-
to, encerra a jornada na 
quinta-feira (1°) demons-
trando como são reali-
zados os procedimentos 
diários de inspeção efe-

tuados pelo Ministério do 
Trabalho nas empresas.

O gerente do Senac Ja-
boticabal destaca que a 
formação específi ca na 
área de segurança e saú-
de no trabalho ajuda a 
prevenir o cenário de 
acidentes de trabalho e, 
assim, promove o bem-
estar dos funcionários e 
o bom regimento das em-
presas. “É uma via de mão 
dupla. Os mais capacita-
dos conseguem prospec-
tar as melhores soluções 
e geram mais satisfação 
e rendimento para ambas 
as frentes: funcionário e 
contratante”, reforça Dar-
lan.

A participação na 2ª 
Jornada de Segurança e 
Saúde no Trabalho é gra-
tuita e todas as ativida-
des acontecem das 19h30 
às 21h30 na unidade Ja-
boticabal. As inscrições 
estão disponíveis no Por-
tal Senac (www.sp.senac.
br/jaboticabal) ou dire-
tamente na instituição. 
Dúvidas podem ser escla-
recidas pelo telefone (16) 
3209-2800.

Serviço:
2ª Jornada de Seguran-

ça e Saúde no Trabalho
Data: 30 de maio a 1° de 

junho
Horário: 19h30 às 

21h30
Local: Senac Jabotica-

bal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831 – Centro
Inscrições: www.

sp.senac.br/jaboticabal 

O ROTARY CLUB DE JABOTICABAL E A CASA DA AMIZADE REALIZARAM NO 
DIA 23/05pp, EM SUA SEDE SOCIAL, A REUNIÃO FESTIVA EM COMEMORA-
ÇÃO AO DIA DAS MÃES. NA OPORTUNIDADE, FOI HOMENAGEADA A DAMA 
MARIA CUNHA, PELA DEDICAÇÃO CONSTANTE AOS TRABALHOS DESENVOL-
VIDOS PELA INSTITUIÇÃO. A PRESIDENTE DA CASA DA AMIZADE DAMA NE-
REIDA FEZ A ENTRAGA DE UM MIMO À DAMA MARIA (FOTO) EM SEGUIDA, 
TAMBÉM EM NOME DA CASA DA AMIZADE, A ENTREGA DE UMA LEMBRANÇA 
A TODAS AS DAMAS, CUMPRIMENTANDO-AS PELA DATA.

Jaboticabal promove caminhada 
contra o abuso e à exploração 

sexual infantil na sexta-feira (26)

Por meio da Con-
selho Municipal dos 
Direitos da Crian-
ça e do Adolescen-
te de Jaboticabal 
– COMCRIAJA – e o 
Conselho Tutelar, 
a Rede Social de 
Proteção dos Direi-
tos da Criança e do 
Adolescente reali-
zou, na manhã de 
sexta-feira (26), em 
Jaboticabal, uma 
importante cami-
nhada contra o abu-

Início às 9h, no Ginásio Municipal de Esportes “Alberto Bottino”

so e exploração se-
xual infantil.

A mobilização, 
marcada para as 
9h, no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes 
“Alberto Bottino”, e 
como ponto de che-
gada a Praça Nove 
de Julho. O evento 
aconteceu em apoio 
ao Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual 
de Crianças e Ado-
lescentes, comemo-

rado em 18 de maio. 
“Estiveram pre-

sentes crianças e 
adolescentes de 
entidades, esco-
las e projetos so-
ciais, acompanha-
dos e respectivos 
responsáveis, sen-
do um público de 
aproximadamente 
300 pessoas”, afir-
ma o presidente da 
COMCRIAJA, Maurí-
lio Benedito Delfi-
no.

O GOV. 2008/2009, MARCHIORI, JUNTAMENTE COM OUTROS COMPA-
NHEIROS E DAMAS QUE PARTICIPARAM DA 48ª CONFERÊNCIA DISTRITAL 
REALIZADA DE 18 A 21 DE MAIO EM ATIBAIA, FEZ UM BREVE RELATO DO 
EVENTO E APRESENTOU A TODOS AS COMENDAS E CERTIFICADOS CONFERI-
DOS AO CLUBE PELO GOV. 2016/2017, APARECIDO, QUE DESTACOU OS BRI-
LHANTES TRABALHOS DESENVOLVIDOS AO LONGO DESTE ANO ROTÁRIO.
FAZENDO USO DA PALAVRA, O PRESIDENTE JAIRO AUGUSTO AGRADECEU E 
DEVIDIU COM TODOS OS COMPANHEIROS AS HONRARIAS RECEBIDAS.

ENCERRANDO A REUNIÃO FESTIVA, O PRESIDENTE JAIRO AUGUSTO ENAL-
TECEU A IMPORTÂNCIA DA DATA, DESTACANDO O COMPROMETIMENTO DA  
INSTITUIÇÃO, EM LEVAR A PAZ E A ALEGRIA EM TODAS AS REALIZAÇÕES.  
NADA MAIS JUSTO DO QUE DESTACAR O TRABALHO DA MULHER E MÃE, NA 
FAMILIA ROTÁRIA. EM SEGUIDA FÊZ ENTREGA A TODAS  MULHERES, DE  UM 
BOTÃO DE ROSA, COMO PREITO DE GRATIDÃO. 
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Café revigorante

No dia 24 de maio, Dia 
Nacional do Café, formaliza-
mos o início da colheita do 
grão no Estado de São Pau-
lo. Um evento especial no 
cafezal urbano do Instituto 
Biológico da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimen-
to, na Capital, o “Sabor da 
Colheita”.

O “Sabor da Colheita” abre 
simbolicamente a safra de 
uma das mais signifi cativas 
culturas agrícolas do ter-

Porto de Santos, escoa-se 
mais de 80% dos embarques 
internacionais do produto, 
sendo também em Santos a 
maior parte das principais 
empresas exportadoras do 
Brasil. Processando cerca de 
5 milhões de sacas ao ano, 
a indústria torrefadora pau-
lista supre a demanda do 
mercado estadual e ainda 
atende outras unidades da 
federação.

O hábito de consumo da 
bebida é fortemente arraiga-
do entre os paulistas e pau-
listanos. Dentre os empre-
endimentos privados, um 
dos que mais prospera e se 
dissemina é o ramo das ca-
feterias. Considerando apre-
ciadores e estabelecimentos 
que servem a bebida, acres-
cido do consumo que ocorre 
no lar, a taxa de crescimento 
média da demanda por café 
tem registrado percentuais 
entre 3% e 4% ao ano, sendo 
que no segmento de cápsu-
las essa taxa é de dois dígi-

ritório paulista. Em 2016, 
mais de 6 milhões de sacas 
de 60 quilos foram colhidas, 
o equivalente a 364,26 mil 
toneladas - um aumento de 
produção de quase 50% pe-
rante as 4.086.491 sacas de 
2015. Números que colocam 
São Paulo como o 3° Estado 
que mais produz café, atrás 
de Minas Gerais e Espírito 
Santo.

A área paulista em pro-
dução é de 210 mil hecta-
res, conduzida por 16 mil 
cafeicultores nos principais 
cinturões cafeeiros, respon-
sáveis por quase 80% da 
produção do Estado: Alta 
Mogiana de Franca; Manti-
queira de São João da Boa 
Vista; Espigão Garça/Marí-
lia; Sudoeste de Ourinhos 
e Mantiqueira de Bragança 
Paulista.

Ainda que a liderança da 
produção pertença a outros 
Estados, São Paulo concentra 
a maior parte dos negócios 
envolvendo a bebida. Pelo 

tos, demonstrando o dina-
mismo desse mercado.

Uma pujança que encon-
tra apoio do Governo do 
Estado de São Paulo em ini-
ciativas como as pesquisas 
desenvolvidas pelo Institu-
to Agronômico (IAC) da Se-
cretaria fomentando novas 
cultivares de café. Vamos 
intensifi car este trabalho em 
território paulista e integrá-
lo ao Espírito Santo, como 
prevê acordo assinado neste 
mês pelo governador Geral-
do Alckmin.

O documento prevê a tro-
ca de experiência de sucesso 
de tecnologias desenvolvi-
das por São Paulo e Espírito 
Santo no desenvolvimento 
de variedades de café coni-
lon e de café arábica, mais 
resistentes à seca. A inicia-
tiva inclui cooperação tam-
bém em outras áreas, como 
produção animal, fruticultu-
ra e olericultura.

Desta forma, os trabalhos 
desenvolvidos pelo Instituto 

Capixaba de Pesquisa, As-
sistência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper), pelo IAC e 
pela Coordenadoria de As-
sistência Técnica Integral 
(Cati), da nossa Secretaria 
de Agricultura, serão com-
partilhados para auxiliar no 
desenvolvimento da agricul-
tura e da agroindústria.

Temos ainda o apoio tec-
nológico ao cafeicultor de-
senvolvido pela Cati. Ele nos 
permitiu incorporar várias 
cooperativas dentro do Pro-
jeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável Microba-
cias II – Acesso ao Mercado, 
apoiando o nosso produtor 
de café para que ele tenha 
mais condições de agregar 
valor a seu produto e gerar 
renda para sua família.

O nosso Instituto Agronô-
mico dá início, também, ao 
programa de revitalização 
do nosso Banco de Germo-
plasma e ampliará cuidados 
para intensifi car nossa área 
de pesquisas.

UMA COISA?

Davi disse: uma coisa eu 
pedi, ao Senhor e a busca-
rei, que eu posso morar na 
Casa Dele todos os dias da 
minha vida, para contem-
plar a formosura do Senhor 
e aprender no seu templo. 

pecial de ajudá-lo a chegar 
ao final da caminhada, sã 
e salvo. Confie Nele, ainda 
que tudo pareça perdido e 
sem saída. Ele nunca te dei-
xará, nem te desamparará. 
Ele cuidou do rei Davi em 
todo tempo e nunca deixou 
nada ruim lhe acontecer. 
Quando você está confian-
do Nele, tudo dá certo, até 
aquilo que parecia impossí-
vel, se torna possível. Mas 
não deixe o inimigo colocar 
na sua mente pensamentos 
negativos, nem de destrui-
ção. Davi pediu e buscou 
em oração, não ficou ape-
nas desejando ou sentado 
se lamentado da vida, como 

O salmista tinha um dese-
jo tão grande de conhecer 
o Senhor e ter uma inti-
midade com Ele, que nada 
poderia impedi-lo de bus-
car o Senhor de todo o seu 
coração. Ele não deixou o 
medo, nem a dúvida entrar 
na sua alma. Ficou firme 
em meio às tempestade da 
vida, confiando no amor 
do Senhor. Quando você 
toma a atitude de seguir 
e conhecer o Senhor, Ele 
prepara o melhor caminho 
para você andar, sem tro-
peçar ou cair. Deus é bom 
em todo tempo, mesmo 
quando as coisas não estão 
bem, Ele tem um jeito es-

muitos fazem. Ele assumiu 
um compromisso com o Se-
nhor, na certeza que Deus 
era Poderoso para cumprir 
qualquer coisa que fos-
se da Sua vontade. Muitas 
pessoas querem bênçãos, 
mas não querem buscar, 
preferem ficar reclamando 
e murmurando, ao invés de 
perseverar na oração. Davi 
orava, louvava, adorava 
etc. Ele tinha prazer em ser 
um servo do Senhor. Você 
nunca encontra na bíblia 
Davi desanimado ou derro-
tado, porque o coração dele 
era um verdadeiro altar do 
Senhor. Quando ele sentia 
que o inimigo estava ten-

tando colocar um ressen-
timento, angústia, medo, 
depressão e opressão, ra-
pidamente ele clamava ao 
Senhor por socorro. Ele 
não culpava ninguém, nem 
dizia que aquela luta era 
porque Deus não o ama-
va. Ele era fiel ao Senhor 
de todo o coração. Deus 
sempre estava lhe dando 
livramento e guardando-o 
de todo perigo. Com você 
não será diferente, basta 
fazer do Senhor a sua for-
taleza e a sua rocha. Você 
sempre estará seguro nas 
mãos de Deus, ainda que a 
terra se mude, e os montes 
se abalam, sempre haverá 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

um lugar seguro em Deus 
para você. Ele te guardará 
de todo mal. Pode confiar 
e descansar que Deus es-
tará cuidado de tudo. Faça 
como Davi, peça para o Se-
nhor fazer morada na sua 
vida e passe tempo com 
Deus, através da oração e 
leitura da Palavra. Tenho 
certeza que a sua vida será 
maravilhosa (Leia Salmos 
27). Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com

Oferecemos também 
apoio fi nanceiro, com a li-
nha Café Paulista do Fundo 
de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap). Ela garante 
fi nanciamento ao pequeno 
produtor de todo o Estado 
no valor de até R$ 200 mil. O 
prazo de pagamento é de até 
sete anos, inclusa a carência 
de até três anos.

O recurso pode ser em-
pregado para aquisição dos 
itens necessários para im-
plantação, manutenção e/
ou renovação de lavouras de 
café. Inclui também todos os 
equipamentos novos e a in-
fraestrutura necessária para 
o desenvolvimento da ativi-
dade.

São ações para fomentar 
uma das icônicas lavouras 
do Brasil. A história do café 
e a trajetória do desenvolvi-
mento de São Paulo se con-
fundem, se complementam 
e se enriquecem.

Boa safra ao nosso cafei-
cultor!

A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA

Vivemos sonhando com a 
esperança.

No desejo, a felicidade. 
Nos sonhos, o amor eterno.    

Na fé, DEUS como CRIA-
DOR. Nos caminhos, a espe-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

rança.      
No fi nal, a luta pela vitó-

ria… na guerra a paz. No or-
gulho, humildade.     

Na divisão, a caridade e a 
paciência.         

No amor, a sabedoria na 
força do desejo de sermos 
felizes, evoluindo. Os ca-
minhos se dividem para a 
porta estreita e larga. A cada 
um será dado segundo suas 
obras.  Estreita difi culdades. 
A larga, facilidade.                        

O nascimento é uma dá-
diva de DEUS. Muitos são os 
chamados, poucos são os es-
colhidos. Temos que vencer 
a ignorância. Conhece-se a 

árvore por seus frutos. Sur-
girão falsos Cristos e falsos 
Profetas, que farão prodígios 
e coisas espantosas. Não 
acreditemos em todos os es-
píritos, mas temos que exa-
minar se eles são de DEUS. 
Vamos orar e vigiar.Vamos 
transformar o ódio em amor. 
A ofensa em perdão. A dis-
córdia em união. Dúvidas 
em fé. Erros em verdades. 
Desespero em esperanças. 
Tristezas em alegrias. Trevas 
em luzes. Temos que acredi-
tar que ninguém pode ver o 
reino de DEUS se não nascer 
de novo. Vamos dar de graça 

aquilo que de graça recebe-
mos. Vivemos num planeta 
de provas e expiações.TER-
RA de dores e sofrimentos, 
de resgates, pagamentos de 
dívidas contraídas em vidas 
anteriores, num passado que 
se vai longe. Tudo depende 
de nosso esforço, muito tra-
balho, numa luta pela sobre-
vivência.  A reforma íntima, 
através de transformações a 
curto e a longo prazo. Está  
delineado no nosso currí-
culo, para chegarmos a um 
caminho que nos leva à evo-
lução, num crescimento es-
piritual, tendo como base  a 

BOA NOVA,  passando por   
fases de evolução, para po-
der vencer as difi culdades, 
problemas, dores e sofri-
mentos, provas, resgates, 
são elas: infância, mocida-
de, madureza e velhice. O 
aproveitamento  exige re-
cursos, renúncias, trabalho, 
pontualidade, caráter, onde 
o  aperfeiçoamento deve ser 
encarado em todos os ramos 
da atividade humana.      

AS     TRANSFORMAÇÕES
Os momentos felizes nas-

cem quando conquistamos 
o verdadeiro amor, ligados 
ao nosso aperfeiçoamento 

no trabalho, na esperança 
de dias melhores, em so-
nhos realizados, à custa de 
vitórias e de realidades, que 
somam realizações, num 
mundo repleto de dores e 
sofrimentos, que exigem de 
nós muito esforço, renún-
cias, apegos ao estudo e co-
nhecimentos vinculados às 
leis de DEUS.                         

VIVEMOS ETERNAMENTE 
EM ESPÍRITO, PORQUE 

LUTAMOS. HOJE EM BUSCA 
DA FELICIDADE, NUM DESEJO 
DE AMAR PARA SER AMADO, 
PERDOAR PARA SER PERDOA-
DO, DENTRO DA REALIDADE.

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

CRÔNICA - DIA DAS MÃES
Francisco A. Vilhena de Moraes

Tanto ela pode ser moça como de idade avançada. Sua pele pode 
manter, ainda, o frescor da juventude ou já estar castigada pela mar-
cha inexorável do tempo. Não faz diferença, os seus cabelos conser-
vam-se pretos ou louros, ou já estarem transformados em fi o de prata. 
Não há coisa mais linda e nem mais feia. A riqueza ou a penúria, a 
saúde ou a doença, a cultura ou a ignorância, não lhe acrescentam 
títulos ou desdouros. “MÃE” é o único e precioso título. E toda hu-
manidade, nesta data, converte-se em imenso templo para cultuá-la 
e festejá-la, abraçá-la. Na liturgia afetiva deste dia rescende, apenas, 
o incenso do puro amor. Desse amor puro que é a linguagem enten-
dida e falada pelas mães de todo mundo. Os efeitos externos dos 
homens, vêmo-los aos milhares. São contados em livros e cantados 
em versos. Não se pode esquecer, contudo, que os grandes tesouros 
estão sempre escondidos. É difícil localizá-los e mais raro trazê-los à 
superfície. Assim acontece com os atos heróicos das mães. Com seus 
momentos de angústia, de apreensões e de desespero. Com seus ges-
tos de abnegação e de desprendimento. Com suas noites de vigília e 
de preces. Tudo é feito e sofrido e conseguido em obstinado silêncio. 
As duras e edifi cantes páginas de lutas, de dor e de sangue, as mães as 
enterram, como para evitar que, pelo seu conhecimento, os homens 
as coloquem, ainda vivas, como santas nos nichos dos altares. Neste 
“Dia das Mães” seja esta a imagem carinhosa dirigida aos corações 
que vivem dentro de nossas mães e às mães que vivem dentro de 
nossos corações.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 04/2.017 - Contratação de empresa es-
pecializada para execução de serviços continuados com fornecimento 
de equipamentos, sob o regime de comodato para impressão de có-
pias em preto e colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva 
dos equipamentos com substituição de peças, componentes e forneci-
mento de todos os suprimentos afetos aos equipamentos, exceto pa-
pel para impressão, considerando quantidade mínima de impressão 
de acordo com o Anexo I, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e conforme especificações e quantidades, carac-
terísticas e demais obrigações e informações constantes no Anexo I 
- Termo de Referência, parte integrante 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 final para entrega dos envelopes: Dia 20/06/2017, até 
às 13:30 horas.

Início da sessão: Dia 20/06/2017, às 14:00 horas, na Sala de 
Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

ARRASE NO INVERNO

A maior aposta nesta 
chiquérrima tempora-
da, com certeza é a pele 
perfeita, bem natural.Por 
isso uma boa base e cor-
retivo será item indispen-
sável na lista da mulhe-
rada. O principal é estar 

com a pele linda, sem dei-
xar transparecer que está 
maquiada. E para comple-
tar o look, os poderosos 
cílios postiços.

O batom vinho e o 
clássico vermelho inten-
so continuam fi rmes e 
fortes em mais um inver-
no. O acabamento vai de 
acordo com o gosto pes-
soal, podendo ser opaco 
ou gloss. A dica é sem-
pre deixar o olhar mais 
suave, já que a boca será 
o destaque desta produ-
ção.

Alguns preferem fazer 
mesmo o que o momen-
to pede, mas o mais im-

portante é não esquecer 
da beleza particular de 
cada um. Lembre-se, be-
leza é para todas, mas 
tendência não!

Make up: Cicinho

Hair:Mariah
Modelo: Taís de Bonis
Foto: Murilo Faccio
Agradecimento: Ni-

nho Cultural e  Perfu-
maria Beraldo.

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS - APA de Jaboticabal
Fundada em 18 de agosto de 2001 - CNPJ: 04.630.685/0001-00

Endereço de correspondência: Avenida Benjamin Constant, 1470 14871-090 Jaboticabal SP

Circular 01/ 2017 - Assunto: ELEIÇÕES DA DIRETORIA BIÊNIO 2017-2019
A APA - Associação Protetora dos Animais de Jaboticabal, por meio de seu Pre-

sidente, Sr. Jeffrey Frederico Lui, vem a público para, na forma estatutária, CON-
VOCAR todos os seus associados para participar da ASSEMBLÉIA GERAL ORDI-
NÁRIA que será realizada no dia 01/08/2017, às 19,00 h em primeira convocação 
com 50% mais 1 do total de associados e às 19,30 h em segunda convocação com 
qualquer número de associados, na Avenida Benjamin Constant, 1470, em Jabo-
ticabal/SP. Assembléia essa para ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA, 
DO CONSELHO DELIBERATIVO E DO CONSELHO FISCAL, para o exercício 
2017/2019, com início de mandato em 18 de agosto de 2017 e término em 17 de 
agosto de 2019, bem como para tratar de outros assuntos de interesse da Associação.

Os cargos a serem providos, mediante voto secreto, são os de Presidente, Vice-
Presidente, Tesoureiro, 2º Tesoureiro, Secretário, 2º Secretário, Conselho Deliberati-
vo (três membros titulares e um suplente) e Conselho Fiscal (três membros titulares 
e três suplentes), sendo que têm direito de votar todos os associados que estejam em 
dia com as suas obrigações sociais e, de serem votados, todos o que preencham essa 
condição e que tenham o tempo mínimo de um ano como associado contribuinte.

Os candidatos aos cargos deverão fazer as suas inscrições, até o dia 10/07/2017, 
pelo correio em carta registrada AR para a APA na Av. Benjamin Constant, 1470 
(sede provisória da APA), Jaboticabal, sendo facultada a constituição de chapas para 
concorrer aos cargos diretivos e de conselho, devendo, nesse caso, ser feita a inscri-
ção da chapa. Os nomes das chapas e/ou dos candidatos aos cargos serão afi xados em 
local visível na sede da Associação, podendo qualquer associado, que esteja em dia 
com as suas obrigações sociais, apresentar impugnação, devidamente fundamentada, 
ao candidato, ou à chapa inscrita ou, ainda, a qualquer de seus componentes, no pra-
zo de até 20 dias antes da data das eleições, impugnação que receberá decisão irre-
corrível do Conselho Deliberativo, no prazo de 10 dias, mantendo ou não a inscrição 
do candidato impugnado ou da chapa impugnada, com ciência às partes interessadas.

Jaboticabal, 23 de maio de 2017
JEFFREY FREDERICO LUI - Presidente da APA
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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 

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 240 M2 - TAQUARITINGA - SP
••  Taquaritinga - SP. Bairro Ipiranga. Rua Francisco Mesquita, 12. Casa e edícula. Áreas totais: terr. 300m² 
e constr. 240m². Matr. 7.790 do RI local. Obs.: Ocupada. (AF) - Lance minimo R$ 87.000,00

 Tel.: (11) 2464-6464 - Flávio Cunha Sodré Santoro - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 581

LEILÃO ONLINE 
Dia 19 de junho de 2017, às 11 horas

 À VISTA COM 10% DE DESCONTO OU PARCELADO EM 12, 24, 36 OU 48 MESES - MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO LEILOEIRO
PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE OS SITES - WWW.BRADESCO.COM.BR E WWW.SODRESANTORO.COM.BR 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Modelo 10

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2017

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %
Despesas Totais com Pessoal 5.885.396,73 2,76 5.414.454,50 2,49   
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 12.147.185,65 5,70 12.390.995,73 5,70   
Limite Legal (art. 20) 12.786.511,23 6,00 13.043.153,40 6,00   
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00    

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades:

R$

0,00

 

Inscrição de Restos a Pagar:
     Processados
     Não Processados

R$

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

559.529,94780.189,17

% RCL

 

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:
Exercício anterior
Exercício atual

    Aplicações Financeiras

 
 
 

Subtotal
0,00

780.189,17

    Bancos – C/Movimento
0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    213.108.520,42 217.385.889,97

559.529,94

Serviços de Terceiros                       
(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno
Solange Mary Fernandes

Jaboticabal,  30 de abril  de 2017.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

780.189,17

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                                          Pelo presente Edital de Convocação, 
de acordo com o disposto nos artigos: do 32º ao 47°, do Capitulo 
IX do estatuto social, fi cam convocados os sócios proprietários, 
em número de 53(cinquenta e três) e os sócios contribuintes em 
número de 04(quatro), do Clube de Campo Banespinha de Jabo-
ticabal em condições de votar, para reunirem-se no dia 1º de ju-
lho de 2017(Sábado), na sede do Clube à Alameda Bem-Te-Vi, 
nº 512, no Planalto do Bosque, Jaboticabal às 9h30 em primeira 
convocação com a presença mínima de um terço dos associados, 
ou às 10h30 em segunda convocação, com qualquer número, para 
deliberação da seguinte Ordem do Dia:

1-Prestação de contas, saldos bancários atuais;

2-Reajuste das mensalidades;

3-Eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho fi scal, biênio 
2018/2019;

4-Outros assuntos relevantes.

Conforme disposto no Estatuto, fi carão franqueados para apre-
sentarem chapas para concorrência, em até 48(quarenta e oito) 
horas antecedentes à Assembleia, os sócios proprietários sem pen-
dências administrativa e fi nanceira ou punições disciplinares.

A participação na AGO é exclusiva a associados quites com o 
caixa do Clube.

Jaboticabal, 23 de maio de 2017.

Atenciosamente, 
 _______________________

Daniel da Silva Simoni
Diretor Presidente        

CLUBE DE CAMPO BANESPINHA DE JABOTICABAL 
Séde Própria: Alameda Bem-Te-Vi, nº 512 
Jardim Planalto do Bosque – Jaboticabal – SP  
Telefone: (16) 3202-2296 
CNPJ: 50.408.327/0001-75 

CLUBE DE CAMPO BANESPINHA DE JABOTICABAL           

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
                                          Pelo presente Edital de Convocação, de acordo com o 
disposto nos artigos: do 32º ao 47°, do Capitulo IX do estatuto social, ficam 
convocados os sócios proprietários, em número de 53(cinquenta e três) e os 
sócios contribuintes em número de 04(quatro), do Clube de Campo 
Banespinha de Jaboticabal em condições de votar, para reunirem-se no dia 
1º de julho de 2017(Sábado), na sede do Clube à Alameda Bem-Te-Vi, nº 
512, no Planalto do Bosque, Jaboticabal às 9h30 em primeira convocação 
com a presença mínima de um terço dos associados, ou às 10h30 em 
segunda convocação, com qualquer número, para deliberação da seguinte 
Ordem do Dia: 
 
1-Prestação de contas, saldos bancários atuais; 
 
2-Reajuste das mensalidades; 
 
3-Eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho fiscal, biênio 2018/2019; 
 
4-Outros assuntos relevantes. 
 
Conforme disposto no Estatuto, ficarão franqueados para apresentarem 
chapas para concorrência, em até 48(quarenta e oito) horas antecedentes à 
Assembleia, os sócios proprietários sem pendências administrativa e 
financeira ou punições disciplinares. 
 
A participação na AGO é exclusiva a associados quites com o caixa do 
Clube. 
 
Jaboticabal, 23 de maio de 2017. 
 
                                                       Atenciosamente,  
                                                               _______________________ 
                                                                    Daniel da Silva Simoni 
                                                                                                      Diretor Presidente         
               
 

A empresa STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA 
LTDA., considerando que a Sra. Aline Cardoso De Mat-
tos Sisto e o Sr. Luciano Aparecido Sisto assinaram, em 
28/04/2015, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE(S) 
DO DESMEMBRAMENTO SANTO DE LESSI para 
aquisição do Lote 21 da Quadra 02, empreendimento 
nesta cidade de JABOTICABAL/SP, encontrando-se, 
atualmente, em situação de inadimplência, as empresas 
utilizam-se da presente para, nos termos dos artigos 726 
e seguintes do Código de Processo Civil, bem ainda dos 
artigos 32 e seguintes da Lei 6.766/1979, NOTIFICÁ-
LO(A), formalmente, para que, NO PRAZO DE 30 
(TRINTA) DIAS, entre em contato com as NOTIFI-
CANTES para regularizar sua situação, realizando o pa-
gamento do débito, sendo que, após a data mencionada, 
em não havendo a regularização, O CONTRATO SERÁ 
CONSIDERADO RESCINDIDO.

A empresa STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA 
LTDA., considerando que o Sr. Manoel Roseno Da Sil-
va e a Sra. Maria Tereza Inacio da Silva assinaram, em 
10/02/2014, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE(S) 
DO DESMEMBRAMENTO SANTO DE LESSI para 
aquisição do Lote 23 da Quadra 01, empreendimento 
nesta cidade de JABOTICABAL/SP, encontrando-se, 
atualmente, em situação de inadimplência, as empre-
sas utilizam-se da presente para, nos termos dos artigos 
726 e seguintes do Código de Processo Civil, bem ain-
da dos artigos 32 e seguintes da Lei 6.766/1979, NO-
TIFICÁ-LOS, formalmente, para que, NO PRAZO DE 
30 (TRINTA) DIAS, entrem em contato com a NOTI-
FICANTE para regularizar sua situação, realizando o 
pagamento do débito, sendo que, após a data mencio-
nada, em não havendo a regularização, O CONTRATO 
SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO.

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

alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 20/05/2017 às 19h35 até 21/05/2017 às 05h57. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 19/05/2017 das 21h21 às 21h34. Equipamento normalizado após 

recuperação automática.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 19/05/2017 das 18h59 às 19h26. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 19/05/2017 das 12h11 às 12h27. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

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

Muitos dizem que 
não posso.

Posso tudo naquele 
que me fortalece.

Deus é meu rei e 
também o meu mestre.

Com ele a minha 
vida fl oresce.

Dia ou noite o amor 
dele por nós sempre 
acontece.

Grupo Padu tocou no Museu na quinta-feira (25)
O projeto “Quinta no 

Museu” recebeu quinta-
feira (25), a partir das 
19h30, o grupo Padu. 
Formado por Paulo 
Eduardo da Silva Júnior 
(violão, guitarra, vocal), 
Murilo Fuschino (Per-
cussão) e Yuri Cardozo 
(Baixo), Padu viaja da 
bossa-nova ao rock ex-
perimental. Suas refe-
rências vão desde Ra-
diohead até Vinícius de 
Morais.

Os temas das canções 
retratam existencialis-
mo, solidão, perda e 
também a vida de um 
jovem em pleno século 
XXI, vivendo em uma 
sociedade capitalista e 
fria. As músicas apre-
sentadas são em sua 

Verso para Deus

maioria autorais.
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 recentes 
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.

A Semana de Museus e as histórias controversas

Como parte no ca-
lendário anual do 
Ibram (Instituto Bra-
sileiro de Museus), 
museus e instituições 
culturais de todo o 
país realizaram a 15ª 
Semana de Museus. 
Com o tema “Museus 

Debates, rodas de conversas, sarau poético, ofi cina de 
fotografi a e mesa redonda fi zeram parte da programação

e histórias controver-
sas: dizer o indizível”, 
mais de 450 cidades 
se movimentaram 
com exposições, pa-
lestras, mesas-redon-
das, visitas mediadas, 
shows e uma série de 
atividades especiais.

E o Museu Histórico 
“Aloísio de Almeida”, 
de Jaboticabal, não 
ficou de fora des-
sa. Durante toda a 
semana promoveu 
uma extensa progra-
mação com debates, 
rodas de conversas, 

sarau poético, ofi-
cina de fotografia e 
mesa redonda sobre 
fatos da história de 
Cidade.

Os eventos da 15ª 
Semana de Museus 
foram realizados no 
próprio museu jabo-
ticabalense e tam-
bém no Salão Nobre 
da Escola de Arte 
“Prof. Francisco B. 
Marino”.

Todos os eventos 
da semana tiveram 
boa participação do 
público, formado 
por estudantes, pro-
fessores e pessoas 
ligadas à área de 
história e museolo-
gia.

Espetáculo Teatral marca fi nal de 
semana em Jaboticabal

Além do espetáculo, grupo realizou ofi cina para atores locais

No último sába-
do (20), Jaboticabal 
recebeu, via Edital 
Proac de Circula-
ção, o Coletivo Qui-
zumba e o espetá-
culo Oju Orum que, 
durante a tarde, re-
alizou uma ofi cina 
de teatro e a noite 
uma apresentação 
do espetáculo.

A ofi cina de te-
atro foi voltada 
para o público in-
teressado em ar-
tes cênicas e teve 

a duração de 2 ho-
ras. Embora Jaboti-
cabal tenha vários 
grupos de teatro, 
a adesão de seus 
atores à ofi cina foi 
pequena. “Parece 
chavão dizer isso, 
mas quem não veio 
perdeu uma grande 
oportunidade de 
aprender com um 
grupo que conhece 
muito de teatro”, 
afi rma José Mário 
de Oliveira, diretor 
de cultura.

Já o espetáculo 
Oju Orum tratou de 
inúmeros temas e 
episódios que per-
passam a vida co-
tidiana na adoles-
cência de meninas 
e meninos (ques-
tões de gênero, se-
xualidade, relação 
familiar, amor, en-
tre outros), provo-
cando uma refl exão 
sobre essas ques-
tões.

A ofi cina e o espe-
táculo foram gra-
tuitas, e aberta a 
toda população.
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Jaboticabal recebe maestro João Carlos Martins e 
Camerata Bachiana em apresentação gratuita

Concerto “Na Roda 
com o Maestro – Uma 
homenagem a Johann 
Sebastian Bach” inte-
gra Circuito CPFL de 
Arte e Cultura e é via-
bilizado pela Lei de 
Incentivo Fiscal ProAc, 
com apoio da Prefeitu-
ra de Jaboticabal

Um dos nomes mais 
respeitados no cená-
rio musical do Brasil 
por seu talento como 
pianista e regente, 
João Carlos Martins 
fará uma apresentação 
especial gratuita, aber-
ta ao público, com a 
Orquestra Camerata 
Bachiana, no dia 03 de 
junho, sábado, às 20h, 
na Concha Acústica de 
Jaboticabal. 

O espetáculo é par-
te do Circuito CPFL, 
um projeto do Insti-
tuto CPFL que neste 
ano passará por mais 
de 85 cidades de São 
Paulo, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, Ce-
ará e Rio Grande do 
Norte, tem o apoio da 
Prefeitura de Jaboti-
cabal e é produzido 
pela D’color Produ-
ções Culturais.

João Carlos Martins 
iniciou seus estudos 
de piano na infân-
cia e, aos 13 anos, 
começou sua carrei-
ra no Brasil. Cinco 
anos depois ganhou 
projeção no exterior. 
Aos 20 anos, estreou 
no famoso Carnegie 
Hall, em Nova York, 
em apresentações pa-
trocinadas pela então 
primeira dama dos 

Estados Unidos, Elea-
nor Roosevelt.

O maestro passou 
por dois incidentes 
que poderiam ter pos-
to fi m à sua carreira 
musical. Em 1966, 
aos 26 anos, sofreu 
uma lesão no braço 
quando jogava uma 
partida de futebol 
em Nova York, que o 
manteve afastado dos 
palcos por sete anos. 
Quando retornou às 
atividades, gravou 
a obra completa de 
Bach. Em 1995 foi fe-
rido num assalto na 
Bulgária e fi cou com 
o lado direito do cor-
po paralisado. Vítima 
da síndrome de mo-
vimentos repetitivos 
encerrou a carreira 
de pianista aos 63 
anos, mas não deixou 
o universo da músi-
ca. Estudou regência, 
fundou a Filarmônica 
Bachiana Jovem em 
2006 e hoje é regente 

e diretor-artístico da 
Bachiana Filarmônica 
SESI-SP.

A Orquestra Bachia-
na Filarmônica apre-
sentou-se pela pri-
meira vez em 2004, 
em São Paulo e, de-
pois disso, com um 
repertório que inclui 
sinfonias de Beetho-
ven, Brahms e Tchai-
kovsky, esteve nas 
mais importantes sa-
las de concerto do 
Brasil e do mundo.

Em 2006, com ob-
jetivo de trabalhar na 
evolução musical de 
jovens musicistas e 
democratizar a músi-
ca clássica com apre-
sentações em espaços 
variados, João Car-
los Martins fundou a 
orquestra Bachiana 
Jovem. Em 2010, as 
duas orquestras se 
fundiram formando a 
Bachiana Filarmônica 
SESI-SP, um grupo que 
reúne músicos profi s-

sionais, orientadores 
e jovens musicistas. É 
uma das mais impor-
tantes orquestras da 
iniciativa privada do 
Brasil, mantendo os 
ideais que deram ori-
gem à Bachiana Filar-
mônica e à Bachiana 
Jovem.

O termo Bachia-
na remete à rique-
za musical do Brasil, 
numa homenagem 
ao imortal maestro 

e compositor Heitor 
Villa-Lobos, autor das 
célebres Bachianas 
Brasileiras, e à Jo-
hann Sebastian Bach. 
A Camerata Bachiana, 
parte da Fundação 
Bachiana Filarmônica, 
é formada por viola, 
cello, oboé, clarinete, 
fagote, fl auta, percus-
são e dois violinos.

A apresentação em 
Jaboticabal é viabi-
lizada pela lei de in-

centivo fi scal ProAc, 
com patrocínio da 
CPFL Energia, apoio 
da Secretaria de Cul-
tura de Jaboticabal e 
produção da D’color 
Produções Culturais.

Serviço:
Na Roda com o Ma-

estro – Uma homena-
gem a Johann Sebas-
tian Bach

Maestro João Carlos 
Martins e Camerata 
Bachiana

Data: 03 de junho
Horário: 20h
Local: Concha Acús-

tica
Endereço: Rua Ma-

estro Grossi, 48 – Ja-
boticabal/SP

Classifi cação livre
Evento gratuito e 

aberto ao público
Doe 1kg de alimen-

to não perecível para 
o Fundo Social do 
Município no dia do 
evento.

Mais informações: 
(19) 3256-4500 I con-
tato@dcolor.art.br

Projeto viabilizado 
pela lei de incentivo 
fi scal ProAc.

Quem passou pela Praça 9 de Julho ganhou camiseta, 
gibi e participou de uma série de atividades

O DTT (Departa-
mento de Trânsito e 
Transportes) promo-
veu no último sába-
do uma série de ati-
vidades na Praça 9 de 
Julho. Como parte do 
Maio Amarelo, o obje-
tivo era conscientizar 
a população sobre os 
cuidados necessários 
no trânsito.

Foram distribuí-
das camisetas e gi-
bis gratuitamente. 
As crianças partici-
param de atividades 
lúdicas enquanto os 
pais recebiam infor-
mações sobre segu-
rança no trânsito. “O 
Maio Amarelo marca 

um importante mo-
mento de refl exão. A 
população é chamada 
a debater a seguran-
ça no trânsito e a re-
dução de acidentes. 
O DTT está inves-
tindo em educação, 
criando novos mul-
tiplicadores e cons-
cientizando sobre a 
responsabilidade ne-
cessária na hora de 
conduzir um veícu-
lo”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

Um grupo de artis-
tas também partici-
pou do evento. “Nos-
so objetivo é, por 
meio de uma ence-
nação, falar sobre os 

riscos do consumo 
de bebidas alcoólicas 
por motoristas. Ges-
tos rápidos durante 
a parada no semáfo-
ro eram sufi cientes 
para tratar sobre o 
assunto de manei-
ra simples e direta”, 
ressalta o diretor de 
Trânsito e Transpor-
tes, Dr. João Martins.

“Um carro batido 
foi exposto na pra-
ça para mostrar que 
os acidentes aconte-
cem deixando mui-
tas vítimas. É muito 
interessante a forma 
como a população 
parava para acompa-
nhar e interagia du-

rante as atividades. 
Gostaria de agrade-

cer o SENAC pelo 
apoio na realização 

do evento”, finaliza 
Martins.
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Neste sábado é dia de levar seu animal de estimação – cão ou gato – para se imunizar contra raiva

Campanha do Departamento de Vetores e Zoonoses passa dicas para evitar incidentes

Pequenos cuidados podem evitar a proliferação de 
escorpiões em sua casa

Segundo dados do 
Instituto Butantã, o 
número de mortes por 
ataques de escorpiões 
aumentou 165% nos 
últimos dez anos. De 
olho nos riscos, o De-
partamento de Contro-
le e Zoonoses de Ja-
boticabal iniciou uma 
campanha preventiva 
visando evitar inci-
dentes.

Pequenos cuidados 
são muito importan-
tes. “Manter o quintal 
limpo, evitar restos de 
materiais de constru-
ção, lenha ou qualquer 
outro objeto que man-
tenha umidade e que 

possa servir de cria-
douro, vedar as portas 
da casa ao anoitecer e 
principalmente veri-
fi car constantemente 
os berços e camas an-
tes de deitar. Esses são 
apenas alguns dos cui-
dados que devem ser 
tomados dentro de sua 
casa”, afi rma a secretá-
ria de Saúde, Maria An-
gelica Dias. 

O cuidado também 
vale na zona rural. “Os 
moradores da zona 
rural devem evitar a 
proximidade de bar-
rancos, cupinzeiros e 
troncos de árvores”, 
esclarece Maria Ange-

lica, que orienta a pes-
soa picada ser enca-
minhada à unidade de 
saúde mais próxima. 

“A picada de escor-
pião, na maioria das 
vezes, causa poucos 
sintomas, como ver-
melhidão, inchaço e 
dor no local, entretan-
to, alguns casos po-
dem ser mais graves, 
causando sintomas 
generalizados, como 
enjoo, vômitos, dor 
de cabeça, espasmos 
musculares e queda 
da pressão, havendo, 
até, risco de morte. 
Por isso é importante 
o atendimento médi-

Cenário político nacional faz Seprem discutir ações 
de preservação patrimonial

Membros de conselhos receberam orientações de consultor fi nanceiro
As últimas notícias 

do cenário político bra-
sileiro repercutiram 
fortemente na econo-
mia. Investimentos li-
gados a títulos públi-
cos tiveram intensa 
movimentação. Pen-
sando nisso, o Serviço 
de Previdência Saúde e 
Assistência Municipal – 
Seprem, de Jaboticabal, 
reuniu membros dos 
conselhos administra-
tivo e fi scal para discu-
tir formas de lidar com 
o momento.

“A tomada de decisão 

frente aos investimen-
tos têm que ser pautada 
pela razão, sob pena do 
instituto materializar 
perdas ao patrimônio. 
Em outras palavras, 
movimentar aplicações 
nesse momento pode 
ser desastroso”, expli-
ca a superintendente 
da autarquia, Elivaine 
Almeida Silva.

O encontro foi con-
duzido pelo consul-
tor fi nanceiro André 
Batistela que fez um 
apanhado geral sobre 
a carteira de investi-

mentos do Seprem e a 
possibilidade de novas 
ações, frente ao mo-
mento crítico do Bra-
sil.

“Sua presença foi de 
suma importância. Ser-
viu para esclarecer que 
a crise também abre a 
oportunidade de com-
pra de outros ativos e 
sugerir ao instituto a 
diversifi cação dos in-
vestimento. Isso tudo 
sempre com a cautela 
que o momento atual 
exige”, conclui Elivai-
ne.

Campanha contra raiva: atenção para 
postos de vacinação deste sábado (27)

A secretaria de Saú-
de informa que a vaci-
nação contra raiva em 
cães e gatos continua 
neste sábado. O aten-
dimento acontece entre 
8h e 17h.

“Quem perdeu o pri-
meiro sábado de vaci-
nação pode aproveitar 
e imunizar seu animal 
de estimação. Nosso 
objetivo é vacinar to-
dos os animais domés-
ticos da cidade e garan-
tir a saúde de todos”, 
afi rma a secretária de 

Reunião defi ne detalhes do “EPTV na Escola”
Toda rede municipal 

de ensino está mobi-
lizada para o início do 
Programa EPTV na Esco-
la. Todos os professores 
coordenadores estive-
ram reunidos para de-
fi nir a metodologia de 
trabalho. Nesta edição, 
o EPTV na Escola traz 
o tema: “Se esta rua, 
esta rua fosse minha. 
Por quê? Não é?” para 
incentivar os alunos, o 
tema será discutido em 
sala de aula com o obje-
tivo de levar o jovem a 
perceber e pensar sobre 
a sua responsabilidade 
social.

“O Concurso é uma 

Professores e coordenadores defi niram como o tema de 2017 será trabalhado em sala de aula
importante ferramenta 
de debate sobre temas 
atuais tão importantes 
para o desenvolvimen-
to de nossos alunos. O 
prêmio é um incentivo, 
mas o que fi ca é a ex-
periência de trabalhar 
com os alunos em sala 
de aula assuntos tão 
presentes em seu coti-
diano”, afi rma o prefei-
to José Carlos Hori.

A responsável pelo 
programa no município, 
Janine Zechetto Pito, 
ressalta a importância 
do concurso que todos 
os anos desenvolve te-
mas relacionados ao co-
tidiano do adolescente. 

“A responsabilidade so-
cial é dever de todos os 
cidadãos e, tratar do as-
sunto com nossos ado-
lescentes é importante 
neste momento de for-
mação. Melhor que a 
teoria é sentir a possi-
bilidade de colocar es-
sas ideias em prática no 
dia–a-dia”.

O concurso - O pro-
grama é voltado para 
alunos das redes mu-
nicipal, estadual, parti-
cular, SESI e supletivo 
que cursam o 9º ano 
do Ensino Fundamen-
tal, onde o aluno deve 
produzir uma redação 
sobre o tema proposto.

Saúde, Maria Angelica 
Dias.

Atenção para os pos-
tos de vacinação: Praça 
do Jabuka (Nova Apare-
cida), Posto da Copla-
na, Praça da Ponte Seca, 
Ciaf III, Ciaf Centro, 
Escola Professor Antô-
nio José Pedroso, EMEB 
Afonso Tódaro, Praça 
do Residencial e Praça 
Dr. Joaquim Batista.

Para mais informa-
ções o telefone de con-
tato do departamento é 
(16) 3203-8320.

co, principalmente se 
a vítima for criança, 
onde o risco aumenta 
consideravelmente”, 

declara Maria Angeli-
ca.

Para mais esclare-
cimentos, o telefone 

do Departamento de 
Controle de Vetores e 
Zoonoses é (16) 3202-
8320.

Os 30 primeiros clas-
sifi cados do município 
ganham um dia de pas-
seio em Ribeirão Preto 
com direito a visita na 
EPTV, onde os alunos 

conhecem os bastido-
res da emissora e fazem 
um passeio cultural. No 
fi nal serão escolhidos 
os dez melhores tra-
balhos da região, onde 

os autores ganham prê-
mios e produzem maté-
rias baseadas no texto 
das redações que serão 
exibidas no telejornal 
da EPTV.
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Benefi ciário do Bolsa Família tem até 9 de junho 
para realizar pesagem

Prefeitura dá andamento nas obras no Anel Viário e 
poço artesiano do Distrito Industrial

Hori, 02 de junho

A Secretaria Municipal 
de Saúde informa que o 
prazo limite para pesa-
gem de crianças benefi -
ciadas pelo Bolsa Família 
é 9 de junho, sexta-feira. 
Para realizar o procedi-
mento, o responsável 
deve comparecer ao Cen-
tro Integrado de Atendi-
mento à Família – CIAF – 
mais próximo portando 
a carteirinha de vacina-
ção da criança e o cartão 
do Bolsa Família.

“É importante que to-
dos fi quem atentos aos 
prazos determinados. O 
comparecimento é fun-

damental para que a pes-
soa continue recebendo 
o benefício”, ressalta a 
secretária de Saúde, Ma-
ria Angélica Dias.

Recadastramento – o 
benefi ciário que ainda 
não compareceu à Casa 
do Bolsa Família para 
fazer o recadastramen-
to tem até o dia 30 de 
junho. Os documentos 
necessários são: RG, 
CPF, Certidão de nas-
cimento de todos os 
membros da família, 
comprovante de resi-
dência (conta de luz) e 
certidão de nascimento 

dos fi lhos.
A Casa do Bolsa Fa-

mília está localizada na 
Praça Abreu Sodré, 93, 
Centro.

Confi ra os endereços 
para pesagem:

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

Ciaf III “Amadeu Les-
si” - Avenida Duque de 
Caxias, nº. 2000 - Soro-
cabano

Ciaf IV “Antonio Ricar-
do Benatti” - Rua Djalma 
Aleixo de Souza, nº. 499 
- Cohab II

Ciaf V “Aurélio Niero” - 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal não para de tra-
balhar para retomar o 
desenvolvimento da ci-
dade. A semana está sen-
do muito produtiva para 
as equipes da Secretaria 
de Obras e do SAAEJ – 
Serviços Autônomo de 

Na sexta-feira é a vez do prefeito José Carlos Hori, 
que completa 55 anos - quase 25 anos deles dedica-
dos às pessoas que mais precisam em Jaboticabal. 
Hori sempre se destacou na luta por causas sociais 
e trabalhos voluntários. Em 1994 assumiu a Casa do 
Menor Aprendiz Joanna de Ângelis, local que perma-
neceu por mais de uma década. Em 1999 fundou a 
Fundação Terapêutica Joanna de Ângelis, para trata-
mento de dependência química. Eleito prefeito pela 
primeira vez, em 2005, Hori continuou a lutar pe-
las pessoas carentes: entregou mais de 1 mil casas 
populares, criou a Frente de Trabalho, o casamento 
comunitário e quase 2 mil vagas em creches.  

Rua Aurélio Migliori, nº. 
100 - Jardim Santa Rosa

Ciaf VI “Gino Bassi” - 
Rua Jornalista Cláudio 
Luiz Berchieri, s/n - San-
ta Mônica

Ciaf VII “Alice Kamla” - 
Rua São João, 3051, Con-
junto Habitacional Ulis-
ses Guimarães

Ciaf Luzitânia - Ave-
nida Angelo Ulian Filho, 
s/n

Ciaf Córrego Rico - 
Avenida Manoel Barbo-
sa, s/n

ESF “Tereza Noronha” 
- Rua Rita Ribeiro, 10 – 
Cohab I

Água e Esgoto de Jaboti-
cabal, que se empenham 
na reta fi nal das obras 
do anel viário e de insta-
lação de uma bomba no 
poço artesiano do Distri-
to Industrial.

As equipes trabalham 
desde o início do ano. 

Procedimento é realizado nos CIAF’s de Jaboticabal

Medidas vão minimizar falta de água e incentivar a geração de emprego

Hori participa do I Simpósio de Inovação e 
Internacionalização da Unesp Jaboticabal

Na manhã de terça-
feira (23), no Centro de 
Convenções da Faculda-
de de Ciências Agrárias e 
Veterinárias (FCAV), teve 
início o I Simpósio de 
Inovação e Internaciona-
lização da Unesp Jabo-
ticabal. O prefeito José 
Carlos Hori participou da 
abertura do evento e de-
monstrou confi ança na 
juventude para avanços 
futuros.

“É com muita satisfa-
ção que cumprimento a 
Unesp Jaboticabal pela 
realização de um even-
to tão importante como 
esse. Sem dúvida algu-
ma posso dizer que te-
mos aqui um celeiro de 

inovação. Os jovens são 
os grandes responsáveis 
por construir o nosso fu-
turo”, destaca Hori.

O evento faz parte da 
mudança de fi losofi a da 
faculdade, que tem bus-
cado incentivar a gestão 
e o empreendedorismo. 
“A programação foi mui-
to bem elaborada e vai 
ao encontro dos nossos 
projetos de gestão. Não 
queremos alunos sendo 
contemplativos, mera-
mente absorvedores de 
conhecimento, mas alu-
nos proativos”, ressalta 
o Diretor da FCAV, Dr. Pe-
dro Luís da Costa Aguiar 
Alves.

Prefeitura parceira - 

Um dos projetos que 
fazem parte desta ino-
vação do processo de 
gestão da faculdade é a 
implantação de uma in-
cubadora de empresas 
no câmpus, em parceria 
com a prefeitura. “Deve 
ser inaugurada em agos-
to, alojando de 10 a 12 
empresas. Nossa inten-
ção é aproveitar esses 
valores da faculdade, 
desenvolvê-los e, daqui 
a alguns anos, eles terem 
vida própria no municí-
pio como geradores de 
emprego”, explica o dire-
tor.

Sobre o Simpósio - O 
evento é apoiado pela 
Rede InovaJab e dá con-

Evento representa a mudança de fi losofi a da faculdade e fortalece parceria com a prefeitura

tinuidade ao I InovaJab, 
e ações pró-internacio-
nalização como 1st Inter-
national Meeting of Ad-
vances in Animal Science 
(IMAS) e o 1st Interna-
tional Plant Production 

Symposium (IPPS), am-
bos realizados em 2016.

Oito palestras serão 
ministradas por pales-
trantes de renome na-
cional, que representam 
agências de inovação e 

relações exteriores da 
Unesp Jaboticabal, ór-
gãos nacionais de fo-
mento à pesquisa e res-
ponsáveis pelas áreas de 
inovação e pesquisa de 
empresas privadas.

“Assim que assumimos 
estabelecemos priorida-
des. Uma delas foi ins-
talar a bomba para mi-
nimizar a falta de água 
no distrito industrial, 
na Cohab III e bairros 
próximos. O anel viário 
também era um sonho 
antigo, que trabalhamos 
muito para concretizar 
desde as primeiras ges-
tões”, relembra o prefei-
to José Carlos Hori.

Para Hori, além de 
melhorar o trânsito e o 
abastecimento, as duas 
obras são fundamentais 
para atrair novas empre-
sas. “Os empresários co-
meçam a ver Jaboticabal 

com outros olhos, uma 
cidade estruturada para 
recebê-los. Estamos re-
alizando uma série de 
ações neste sentido, para 
incentivar a geração de 
empregos que, hoje, é o 
maior desafi o do Brasil”, 
avalia o prefeito.

Novas empresas – A 
Prefeitura trabalha num 
conjunto de ações para 
estimular o setor produ-
tivo. Com o período de 
recessão, vem buscando 
alternativas e conseguiu 
realizar importantes 
ações – como a criação 
de novos cursos técnicos 
e superiores gratuitos 
(FATEC e ETEC), a expedi-

ção do alvará provisório 
em 48 horas, a pavimen-
tação do Distrito Indus-
trial, modernização no 
zoneamento urbano, 
novas vagas no Time do 
Emprego e a ampliação 
de crédito no Banco do 
Povo para pequenos em-
presários, com emprésti-
mos a juros baixos.

Anel viário - Terá 12 
km de pista dupla, com 
acostamento nos dois 
sentidos e canteiro cen-
tral. Criado para retirar 
o tráfego de caminhões 
da área central da cida-
de e melhorar a ligação 
entre os bairros, o con-
torno também vai apro-

ximar as áreas rural e 
urbana e interligar Jabo-
ticabal aos demais mu-
nicípios da região.

Distrito Industrial – O 
poço foi construído pela 
equipe do prefeito Hori 
na sua segunda gestão 
e, desde então, não re-
cebeu atenção adequa-
da. Finalizando a insta-
lação da bomba, o local 
passará por um período 
de testes antes de ser 
colocado em funciona-
mento. O equipamento 
vai melhorar muito o 
abastecimento de toda 
aquela região da cidade.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-0424.
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Jaboticabalenses pedem fi m da violência sexual contra 
crianças e adolescentes

Uma caminhada 
na manhã de sex-
ta-feira (26), em 
Jaboticabal, mo-
bilizou munícipes 
de várias faixas 
etárias contra o 
abuso sexual e a 
exploração sexual 
infantil. O even-
to foi promovido 
pela Rede Social de 
Proteção dos Direi-
tos da Criança e do 
Adolescente, por 
meio do Conselho 
Municipal dos Di-
reitos da Criança 
e do Adolescen-

te de Jaboticabal 
– COMCRIAJA – e 
Conselho Tutelar.

A mobilização foi 
iniciada no Ginásio 
Municipal de Espor-
tes “Alberto Botti-
no” e percorreu a 
Rua Rui Barbosa até 
a Praça Nove de Ju-
lho. O evento acon-
teceu em apoio ao 
Dia Nacional de 
Combate ao Abuso 
e à Exploração Se-
xual de Crianças e 
Adolescentes, co-
memorado em 18 
de maio.

Manifestação ocorreu no centro da cidade

Dia da Adoção: ciclo de palestras 
chega ao fi m no domingo (28)

Hori falou sobre a importância de incentivar a adoção dos fi lhos do coração

Comemorado no dia 
25 de maio, o Dia Na-
cional da Adoção ga-
nhou, em Jaboticabal, 
uma semana especial, 
dedicada à discussão 
e compartilhamento 
de experiências entre 
especialistas e popu-
lação. Na quinta-feira 
(26), no Centro de Re-
cuperação de Alcoó-

latras de Jaboticabal - 
CEREA - o palestrante 
da noite foi o prefeito 
José Carlos Hori, que 
destacou a importân-
cia de quebrar precon-
ceitos e a necessidade 
de um bom relaciona-
mento familiar.

“Adotar não é só le-
var uma criança para 
casa. A gente tem que 

adotar coisas mais 
simples, como bom 
diálogo, abraçar a fa-
mília, ter amor e bom 
relacionamento, ou 
seja, adotar práticas 
saudáveis de família”, 
comenta o prefeito.

Segundo ele, o mo-
mento foi muito espe-
cial. “Falar num even-
to é sempre muito 

Jaboticabal conquista bons resultados com moradores de rua

A Secretaria de As-
sistência Social inten-
sifi cou os trabalhos 
do Serviço Especiali-
zado de Abordagem 
Social. Agentes sociais 
estão percorrendo os 
principais pontos de 
Jaboticabal, oferecen-
do abrigo temporário, 
articulando tratamen-
to clínico e emprego, 
dando suporte no for-
talecimento do vínculo 
familiar ou no retorno 
à cidade natal.

A aceitação da aju-
da não pode ser im-
posta, mas está sendo 
bem-aceita. “Estamos 
modernizando a abor-
dagem, em especial a 
forma de conversar. 
Estamos nos colocan-
do no outro lado: co-
nhecendo cada história 

e os desafi os que os le-
varam às ruas para, só 
depois, oferecer ajuda 
adequada. Essa é a de-
terminação do prefeito 
Hori”, enfatiza a secre-
tária da pasta, Tatiana 
Pellegrini.

A equipe trabalha 
há dois meses, mas já 
apresenta bons resulta-
dos. Vários moradores 
deixaram o Lago Mu-
nicipal e a Praça Dom 
Assis. “Trabalhamos 
para reconduzi-los à 
sociedade, à família e 
ao trabalho. As pesso-
as em situação de rua 
da Praça Dom Assis já 
deixaram o quioque e 
continuamos dando 
assistência um a um”, 
informa Tatiana, que 
completa: “não posso 
deixar de frisar a com-

Trabalho continua dia e noite; nova equipe foca na redução de danos, 
reinserção social e recuperação da dignidade

petência dos nossos 
funcionários, que es-
tão muito empenhados 
em fazer a diferença na 
vida dessas pessoas”.

As ações da Secreta-
ria de Assistência So-
cial são individuais, 
“para alguns propor-
cionamos a reinserção 
no mercado de traba-
lho, outros apoiamos 
na recuperação do 
vínculo familiar e so-
cial e quem não é de 
Jaboticabal entramos 
em contato com as fa-
mílias. Também enca-
minhamos casos espe-
cífi cos para Secretaria 
de Saúde. Estamos des-
cobrindo as potencia-
lidades de cada um; é 
importante que eles se 
sintam apoiados e sai-
bam que há o que fazer 

e para onde ir”, diz a 
secretária.

O trabalho continua 
na semana que vem. A 
equipe focará nas pro-
ximidades da Pinacote-
ca e na Praça dos Ido-
sos (Praça da Terceira 
Idade). 

Os agentes também 
realizam um censo e 
a atualização cadas-
tral da situação de 
moradores em situ-
ação de rua em Ja-
boticabal, que serão 
concluídos nos pró-
ximos dias. Com os 
dados, será possível 
estabelecer novas di-
retrizes e um projeto 
mais amplo.

Para obter mais in-
formações sobre o 
serviço ligue para (16) 
3202-8301.

bom, mas desta vez 
foi ainda mais espe-
cial, por ser um pai 
adotivo. Tenho uma 
fi lha do coração mara-
vilhosa e poder falar 
neste momento é uma 
grande oportunida-
de”, destaca.

O ciclo de palestras 
teve início na terça-
feira (23), na Nipo de 
Jaboticabal, e termina 
no domingo (28), na 
Igreja Redenção. Um 
dia antes, sábado (27), 
será realizada uma ca-
minhada no Centro de 
Jaboticabal.

Confi ra detalhes 
da programação:

Sábado (27)
Caminhada da Ado-

ção
Local: Centro de Ja-

boticabal, das 9h às 
23h

Churrasco da famí-
lia do coração. Famí-
lias constituídas pelo 
laço da adoção de Ja-
boticabal.

Domingo (28)
Tema: Adoção: os fi -

lhos do coração, ado-
tados & dotados

Gideoni Morais, pas-

tor
Local: Igreja Reden-

ção, às 19h30 – Av 
Benjamim Constant, 
1.370
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Distrito Industrial: SAAEJ instala bomba e poço artesiano 
fi ca próximo de conclusão

O SAAEJ – Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal 
está próximo de con-
cluir uma importante 
obra que contribuirá 
com o abastecimento 
de água do município. 
Após passar por várias 
etapas, o poço artesia-
no do Distrito Indus-
trial está perto de ser 
fi nalizado. Além do 
distrito, Cohab III e 
bairros próximos se-
rão abastecidos pelo 
novo reservatório.

“Finalizando a ins-
talação da bomba, o 

local passará por um 
período de testes an-
tes de ser colocado em 
funcionamento. É uma 
obra importante para 
empresários e também 
moradores, porque 
resolverá um antigo 
problema de abaste-
cimento na região da 
Cohab III”, explica o 
presidente do SAAEJ, 
André Nozaki.

Antes da instalação 
da bomba, o poço pas-
sou por obras nas par-
tes elétrica e hidráuli-
ca, além da edifi cação 
da casa de cloro.

Operação “Cidade Linda é Cidade Limpa” 
prossegue nos bairros de Jaboticabal

Limpeza não para; equipes estão distribuídas em diversos pontos 
recolhendo entulhos, roçando e limpando

Reservatório passará por testes antes de entrar em funcionamento

O trabalho não pára. 
A Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos con-
tinua passando pelos 
bairros realizando a 
limpeza, roçamento e 
retirada de entulhos. A 
operação “Cidade Lin-
da é Cidade Limpa” está 
passando pela segunda 
vez nos bairros já visi-
tados.

Aparecida, Vila Serra 
e Praça do Café estão 
sendo limpas enquan-
to a equipe de roça-
mento está no Jardim 
das Rosas, Cohab1, Via 
de Acesso Major Hilá-
rio Tavares Pinheiro e 
Avenida Jaime Ribeiro. 
A retirada de entulhos 

acontece no São Roque, 
Jardim Grajaú e Cohab 
4.

“Mais uma vez cha-
mo a atenção daqueles 
que jogam entulhos 
em terrenos baldios e 
vias públicas. O cuida-
do com nossa cidade 
é dever de todos. Fa-
zemos a nossa parte, 
nossas equipes estão 
nas ruas fazendo o 
possível para manter 
Jaboticabal limpa e or-
ganizada. Agora é a vez 
de todos juntos garan-
tir que tudo permane-
ça organizado” afi rma 
o secretário de Obras e 
Serviços Públicos, José 
Carlos Abreu.

Jaboticabal terá cidade venezuelana 
como adversária no Dia do Desafi o

A próxima quarta-
feira (31) é dia de se 
movimentar. Jaboti-
cabal entra em mais 
uma disputa interna-
cional e a participação 
popular vai defi nir 
o resultado. O duelo 
será contra Concepci-
ón, da Venezuela, pela 
23ª edição do Dia do 
Desafi o. A cidade que 
conseguir mobilizar o 
maior número de pes-
soas para a prática de 
atividades físicas será 
a grande vencedora.

Pessoas de todas as idades podem participar
Pessoas de todas as 

idades podem parti-
cipar. Basta se exerci-
tar por no mínimo 15 
minutos e registrar a 
participação no De-
partamento Municipal 
de Esportes, pelo tele-
fone (16) 3203-0587. 
Qualquer esporte ou 
atividade física é vá-
lido, individual ou 
coletivo. Só é preciso 
deixar o sedentarismo 
de lado e “vestir a ca-
misa” de Jaboticabal.

“Estamos preparan-

do as escolas, acade-
mias e clubes para 15, 
20 ou até 30 minutos 
de atividade física 
para que a gente pos-
sa sair na frente e ven-
cer esse duelo”, afi rma 
o diretor de Esportes, 
José Luiz Moiteiro.

Dia do Desafi o - é a 
maior campanha do 
mundo para incentivo 
à prática regular de ati-
vidade física e esporte. 
Coordenado no Brasil e 
nas Américas pelo Sesc 
e promovido mundial-

mente pela TAFISA 
- The Association for 
International Sport for 

All - o evento foi cria-
do no Canadá nos anos 
80 e propõe uma com-

petição amigável entre 
pessoas, organizações 
e cidades.  

Hori atende a população na prefeitura, na sexta-feira (26)

A manhã fresca de sex-
ta-feira (26) foi de muito 
trabalho em Jaboticabal. 
Todo mês, o prefeito José 
Carlos Hori atende a popu-
lação no saguão do Paço 
Municipal para ouvir e 
atender seus pedidos, na 
medida do possível. Hori 
faz questão de estar mais 
próximo para resolver os 
problemas de cada bairro. 

As pessoas apresentam 
sugestões, tiram dúvidas e 

Hori fechou parceria de incentivo à inovação em janeiro
fazem pedidos – todos  en-
caminhados aos setores res-
ponsáveis. “Para mim, ouvir 
quem convive com os pro-
blemas da cidade sempre 
foi uma prioridade, desde 
meu primeiro governo, em 
2005. Sempre gostei de es-
tar próximo e escutar a ver-
são de quem mais conhece 
Jaboticabal”, diz Hori.

Essa é a segunda audiên-
cia pública de 2017. A pri-
meira aconteceu em abril 

e reuniu mais de 50 pes-
soas, de todos os bairros. 
A segunda prevê atender 
cerca de 50 moradores de 
todas as regiões da cida-
de. “A receptividade está 
sendo muito boa e fi co fe-
liz por ver o interesse da 
população em dialogar, 
dar sugestões e discutir o 
futuro de nossa cidade”, 
fi naliza o prefeito.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-3328.
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