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Prefeitura implanta documento 
de identifi cação para alunos da 

rede municipal
Registro do Aluno representa 
avanço para a Educação de 

Jaboticabal
A rede municipal de educação 

de Jaboticabal inovou e os 
estudantes estão recebendo 
o Registro do Aluno – R.A. 
O documento trará vários 

benefícios, entre eles, mais 
segurança para os pais, melhor 
gerenciamento de informações 

para as escolas e secretaria 
de Educação e descontos em 

eventos culturais. 
Pág. 06

CULTURA
GRUPO MUSICAL 

“PÓ DE CAFÉ” 
TROUXE 

A JABOTICABAL 
RELEITURAS 
CAIPIRAS

pág. 05

Entrada é gratuita; 
programação musical terá 

vários “artistas da casa”

Festa do Quitute 
terá Jorge Aragão e 

Placa Luminosa

A Festa do Quitute e Expofeira de Arte e Artesanato 
é o acontecimento mais aguardado do ano em Jaboti-
cabal. A Estação de Eventos “Cora Coralina” será pal-
co de uma deliciosa festa da solidariedade, em prol 
de entidades assistenciais. Shows musicais como o 
de Jorge Aragão e Placa Luminosa marcam as come-
morações do 189º aniversário da cidade.

Lei possibilita que iniciativa privada “adote” praçasParceria entre 
Prefeitura 
e empresas 
garantirá a 
manutenção de 
áreas verdes de 
Jaboticabal

Caminhando para uma gestão cada vez mais moderna, Jaboticabal acaba de 
conquistar mais um avanço, desta vez para o meio ambiente. Agora, a prefei-
tura pode realizar parcerias com empresas para a conservação de áreas ver-
des do município. O decreto, que regulamenta a lei, foi assinado pelo prefeito 
José Carlos Hori, na última semana.

Parceria entre Prefeitura e empresas 
garante Festa do Quitute

Atitude evidencia a gestão moderna praticada na festa

Evento aconteceu na Unesp e contou com a participação do secretário 
Estadual de Agricultura e Abastecimento - Leia + Pág. 12

Autoridades de 38 municípios participam de reunião do 
Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Mogi-Guaçu

Ingressos serão 
vendidos na Praça 9 
de Julho e pontos por 

toda cidade

Festa do 
Quitute: 

começa venda 
de ingressos 
do parque de 

diversões

Assistência 
Social promove 

campanha 
“Adote um 

morador de rua”
População pode 
contribuir com 

cobertores e produtos 
de higiene pessoal

Leia + Pág. 06

No período, 
município 

conquistou avanços 
em diversos setores 

e voltou a ser 
destaque nacional

Hori 
completa 
6 meses 

à frente da 
Prefeitura
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FIQUE SABENDO
Evento discutirá 
demandas do 
município

Participação 
representa mais 
visibilidade para o 
município

Jaboticabal realiza a 11ª Conferência Municipal de 
Assistência Social

Assistência Social: Jaboticabal fará parte da 
Comissão Intergestores Bipartite

O Centro de Convivên-
cia do Idoso, de Jaboti-
cabal, sedia na próxima 
quarta-feira (5), das 7h30 
às 13h, a 11ª Conferência 
Municipal de Assistên-
cia Social. Com o tema 
“Garantia de Direitos no 
Fortalecimento do SUAS 
(Sistema Único de Assis-
tência Social), o evento 
discutirá as demandas da 
área no município.

“A conferência pro-
duz resultados impor-
tantes que possibilitam 
o encaminhamento para 
o Estado e depois para a 
Conferência Nacional”, 
comenta a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini, sobre 
o evento que faz parte 
da agenda do Ministério 
do Desenvolvimento So-

Jaboticabal conseguiu 
um importante avanço 
na última semana. Após 
participar de um encon-
tro da Frente Paulista, ao 
lado do Secretário Esta-
dual de Desenvolvimento 
Social, Floriano Pesaro, o 
município foi incluído na 
Comissão Intergestores 
Bipartite – CIB. 

A comissão reúne ges-

tores municipais que dis-
cutem demandas do Esta-
do e recoloca Jaboticabal 
no cenário de gestão, o 
que possibilitará a vinda 
de novos projetos e equi-
pamentos.

“Nós participaremos 
todos os meses, em São 
Paulo. Vamos batalhar 
para que nossas deman-
das e projetos sejam 
aprovados, além de cap-
tar recursos fi nanceiros”, 
explica a secretária de 
Assistência Social, Tatia-
na Pelegrini.

A secretária ressalta a 

importância de colocar 
Jaboticabal nas discus-
sões e fortalecer o víncu-
lo com gestores e líderes. 
“Estar inserido é a possi-
bilidade de trazer mais 
projetos, colocar Jaboti-
cabal como prioridade e 
ter voz ativa. É o caminho 
natural na busca por uma 
gestão melhor”, afi rma.

Para saber mais sobre 
a CIB, acesse: https://
goo.gl/iVJzvf 

Para saber mais sobre 
a Frente Paulista, acesse: 
https://goo.gl/Ty6DPb

cial. 
A participação popu-

lar é importante neste 
momento. “É um mo-
mento onde o país pre-
cisa rediscutir as suas 

questões sociais tendo 
em vista o momento que 
a gente vive. Gostaria de 
convidar toda a popu-
lação para participar”, 
convida a secretária.

Quem perdeu o prazo pode ter o benefício suspenso

Bolsa Família: benefi ciários até 30 de 
junho para efetuar o recadastramento

A Secretaria de Saúde 
comunicou que os bene-
fi ciários do Bolsa Famí-
lia, que ainda não se re-
cadastram no programa, 
devemriam procurar o 
CIAF mais próximo para 
a pesagem das crianças e 
a verifi cação da carteira 
de vacinação até sexta-
feira, dia 30. As famílias 
que perderam o prazo, 
poderão ter o benefício 
suspenso pelo Governo 
Federal.

“É importante que essas 
pessoas não percam este 
prazo. Nossas equipes es-
tão empenhadas desde o 

início para suprir toda a 
demanda necessária”, des-
taca a secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

Para mais informações, 
o telefone de contato da 
Casa do Bolsa Família é o 
(16) 3204-4405.

Parceria entre Prefeitura e empresas 
garante Festa do Quitute

Atitude evidencia a gestão moderna praticada 
na festa

A 35ª Festa do Quitu-
te e Expofeira de Arte e 
Artesanato, de Jaboti-
cabal, será realizada de 
11 a 17 de julho. Ter-
ceirizada em 2016, o 
tradicional evento gas-
tronômico e social vol-
ta, neste ano, para as 
mãos da prefeitura, que 
desenvolve uma gestão 
moderna e efi ciente por 
meio de parceria com a 
iniciativa privada.

Ciente do momento 

econômico ruim vivido 
em todo o país, desde 
janeiro, o prefeito José 
Carlos Hori implantou 
uma política de con-
tensão de gastos e tem 
buscado realizar ações 
modernas, buscando 
parcerias. Para a Festa 
do Quitute, a Prefeitura 
encontrou no setor pri-
vado a ajuda que pre-
cisava para realizar o 
evento.

“Montamos uma pro-

gramação enxuta, com 
baixo custo. Estamos 
modernizando a gestão 
da festa e buscamos pa-
trocinadores que estão 
custeando quase todo 
o evento. É dessa forma 
que estamos trabalhan-
do, buscando soluções 
para avançar e, neste 
caso, retomar um even-
to que é muito tradicio-
nal e que movimenta 
nossa cidade”, explica o 
prefeito.

Hori ainda ressalta 
a importância da festa 
e volta um pouco no 
tempo. “Eu sempre fui 
um quituteiro, sou da 
época que nem asfalto 
tinha, era pedrisco lá 
no fundo do ‘Cora Cora-
lina. Antes de entrar na 
política já dirigi a Casa 
do Menor ‘Joanna de 
Angêlis’ e sei como é. 
As pessoas às vezes es-
quecem da importância 
da festa. Tudo o que se 
come e se bebe lá den-
tro, vai para uma ins-
tituição. Tenho muito 
orgulho da nossa maior 
feira de solidariedade”, 
fi naliza.

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

Equipe de fi scalização vai realizar operações em torno da 
Estação de Eventos Cora Coralina durante os seis dias de festa

Festa do Quitute: sorteio defi ne detalhes da 
participação de ambulantes

A prefeitura defi -
niu na quarta-feira 
(21) a participação 
dos ambulantes na 
35ª Expofeira de Arte 
e Artesanato e Feira 
do Quitute. Serão 22 
barracas e 14 trailers 
oferecendo diversos 
tipos diferentes de 
quitutes e produtos.

Nesta edição, a 
prefeitura priorizou 
os ambulantes de 
Jaboticabal. “O ob-

jetivo foi dar opor-
tunidade aos ambu-
lantes inscritos em 
nossa cidade. A festa 
atrai grande públi-
co e nada mais justo 
do que garantir que 
nossos ambulantes 
tenham oportunida-
de de participar. O 
sorteio foi realizado 
para defi nir os locais 
de maneira trans-
parente, inclusive 
acompanhado por to-

dos os interessados”, 
ressalta o presidente 
da Comissão Organi-
zadora da Festa do 
Quitute, Wellington 
de Caiado Castro.

Durante os dias de 
festa, fi scais da pre-
feitura de Jabotica-
bal vão fi scalizar o 
entorno da Estação 
de Eventos Cora Co-
ralina para coibir 
ambulantes irregula-
res.
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Etanol ainda mais sustentável

Participei ao lado do go-
vernador Geraldo Alckmin 
da assinatura do novo Pro-
tocolo Agroambiental do Se-
tor Sucroenergético, duran-
te a edição 2017 do Ethanol 
Summit, um dos mais im-
portantes eventos do setor 
canavieiro. Esse documento 
visa superar os desafi os ad-
vindos da mecanização da 
colheita e determina boas 
práticas ambientais para 
continuarmos a produzir 
com responsabilidade.

e Abastecimento e do Meio 
Ambiente e pela Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb). 

Com o documento, o se-
tor decidiu antecipar metas 
e prazos. Em contraparti-
da, o Governo do Estado de 
São Paulo deu uma atenção 
particularmente na desbu-
rocratização com relação 
a licenças ambientais. Não 
mudou nenhum critério, 
não abrandou nenhuma exi-
gência, mas agilizou essas 
licenças.

Passados 10 anos, o resul-
tado é altamente positivo. A 
área colhida sem a queima 
chegou a 97,5%. A redução 
de gás carbônico e equiva-
lentes foi de 9,27 milhões 
de toneladas e a emissão de 
poluentes atmosféricos foi 
reduzida em 56 milhões de 
toneladas. Isso equivale às 
emissões de 162 mil ônibus 
a diesel circulando por um 
ano.    

A redução do consumo 
de água no processo indus-

Firmamos um protocolo 
que incorpora o conceito 
de que a agricultura é uma 
das maiores amigas da na-
tureza. Trata-se de uma im-
portante ferramenta para o 
cumprimento das metas fi r-
madas em 2015 no Acordo 
do Clima de Paris, em vigor 
desde novembro de 2016.

O setor sucroenergético 
contribui para as duas li-
nhas mestras do Acordo que 
são: o uso responsável do 
solo e uma maior inserção 
de biocombustíveis na ma-
triz energética, tornando-
a mais limpa. É um setor 
dos novos tempos, onde no 
mundo da energia, a pala-
vra-chave na atualidade é 
“descarbonização”.

É um acordo feito entre o 
setor sucroenergético – re-
presentado pela Organiza-
ção de Plantadores de Cana 
da Região Centro-Sul (Or-
plana) e pela União da In-
dústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica) - e o poder público 
- secretarias de Agricultura 

trial atingiu 40%, saindo de 
1,52 metro cúbico na safra 
2010/2011 para 0,91 metro 
cúbico na safra 2016/2017. 
200 mil hectares de matas 
ciliares foram protegidos, 
8.230 nascentes recupera-
das e foram feitos progra-
mas de recuperação am-
biental em pelo menos 60% 
das usinas e fornecedores 
de cana.

Este Protocolo até serviu 
de modelo para um acordo 
similar no setor de fl orestas 
plantadas e refl orestamen-
to. Nós queremos expandir 
essa experiência também 
para outros segmentos, 
como, por exemplo, a citri-
cultura.

Tivemos resultados que 
foram decisivos para que 
o Estado de São Paulo pelo 
quinto ano consecutivo re-
gistrasse um aumento da 
cobertura vegetal nativa. 
Além disso, tivemos um re-
sultado em termos globais 
ao evitar emissões de gás 
carbônico e uma mudan-

ça no padrão econômico e 
tecnológico, que foi o fato 
de que para uma lavoura 
que era queimada para ser 
melhor colhida, hoje nós 
temos 98% desta lavoura 
mecanizada.

Isso signifi cou um inves-
timento muito grande. O 
número de máquinas saltou 
de 700 para 3.700 em 10 
anos. Cada uma custou em 
torno de R$ 1 milhão. 3.000 
máquinas a mais, multipli-
cadas por R$ 1 milhão, re-
sulta em um investimento 
de R$ 3 bilhões. Ou seja, 
houve todo um desdobra-
mento do ponto de vista de 
equipamentos, além de mu-
dar o padrão e o perfi l do 
nosso trabalhador do setor 
sucroenergético.

Com o novo Protocolo 
que o governador Geral-
do Alckmin nos autorizou 
a elaborar, estendemos o 
prazo em 10 anos, mas não 
foi apenas uma questão de 
data: novas exigências fo-
ram colocadas. O próprio 

MOMENTOS

Na vida passamos por 
vários momentos, mas de-
vemos aproveitar cada um 
deles para aprendemos uma 
lição. Ninguém gosta de 

xe ninguém lhe dizer o que 
fazer, nem para onde ir,.
Deus está no controle. Ele 
já tem um caminho perfeito 
para você. E neste caminho 
o imundo não passará, por-
que este caminho é de fogo 
e de poder. Continue ouvin-
do a voz de Deus e de mais 
ninguém. Só Ele sabe tudo 
o que vai acontecer na sua 
vida. Claro, se você for fi el à 
Ele. José do Egito passou por 
momentos terríveis. Seus 
irmãos, por inveja e ódio, 
o colocaram dentro de um 
poço, depois o venderam 
para uma caravana de isma-

passar por nenhum momen-
to difícil ou complicado, 
mas uma coisa você deve 
saber e guarda no íntimo 
do seu coração, que todas 
as coisas contribuem para o 
bem, e não para o mal. Não 
importa qual seja o momen-
to que você está vivendo ou 
enfrentando, Deus tem um 
propósito. E no momento 
certo, Ele vai te revelar a 
vontade Dele, e você sabe-
rá que não foi por um aca-
so que você teve que passar 
por isso. Seja fi el em tudo, 
ainda que tudo pareça per-
dido e sem saída. Não dei-

elitas como escravo. Ele foi 
para o Egito e alí fi cou sendo 
escravo na casa de Potifar. A 
mulher de Potifar tentou por 
todos os meios ter um caso 
com ele, mas ele fi cou fi rme 
e não cedeu. Ela, vendo que 
não conseguia tê-lo como 
amante, diabolicamente fez 
um plano malígno, para se 
deitar com ele, mas ele fu-
giu como o “diabo foge da 
cruz”.Ela fi cou muito furiosa 
e saiu gritando que ele ha-
via tentando estuprála. Seu 
marido acreditou e mandou 
prende-lo na prisão. Mesmo 
sendo escravo e preso, pa-

gando por crime que não co-
meteu, ele continuou sendo 
fi el à Deus. Deus tinha um 
plano para ele alí no Egito. 
No tempo certo, Deus o co-
locou como o primeiro go-
vernador do Egito e todos 
se curvavam quando ele 
passava. Até o seus irmãos 
se dobraram diante dele. Ele 
disse: o mal que vocês fi ze-
ram contra mim, Deus trans-
formou em bem. É isso que 
Deus faz, quando você su-
porta os momentos mais di-
fíceis na vida, sem reclamar 
e sem murmurar, somente 
seguindo em frente e sen-

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

do fi el em tudo. Esta luta é 
momentânea, não retroceda, 
Deus tá preparando um fu-
turo cheio de bênçãos. Pen-
se! E se José tivesse desisti-
do? Teria perdido o melhor 
de Deus. Eu não sei o que 
Deus tem para mim, mas 
vou continuar fi rme espe-
rando. E você? (Leia Genesis 
40). 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

fato de metas terem sido 
cumpridas implicou em no-
vos desafios – e estamos 
prontos para superá-los 
em nome de uma produção 
alinhada com o respeito ao 
meio ambiente.

Temos certeza de que, 
junto a nossos parceiros da 
Unica e da Orplana, conse-
guiremos implantar com 
sucesso as metas traçadas 
pelo novo documento. Um 
compromisso assinado em 
um dos mais importantes 
eventos mundiais sobre 
etanol. Com organização 
da Unica, o Ethanol Summit 
reúne a cada dois anos os 
maiores especialistas no as-
sunto.

É momento de celebrar 
o etanol e sua responsabi-
lidade ambiental, sempre 
levando em conta seu valor 
agregado, sua grande capa-
cidade de melhoria social 
e enorme oportunidade de 
geração de renda. É o nosso 
combustível. O nosso orgu-
lho.

A TRAJETÓRIA QUE REALIZAMOS É ETERNA

A eternidade marca entre 
nós uma   ação e reação, nos 
tempos idos da imortalidade 
do ESPÍRITO. Caminhamos 
à procura de momentos fe-
lizes, horas de realidades e 
minutos de sabedoria, se-
gundos de paz e união. As 
encarnações se sucedem nos 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

tempos. Precisamos estudar 
e adquirirmos conhecimen-
tos, para lentamente, pas-
sarmos pelos testes e provas 
de difícil aprovação perante 
as leis de DEUS. A evolução 
é lenta e cresce com o tem-
po, acumulando qualidades 
que nos livra das trevas e da 
ignorância. A reencarnação é 
uma realidade. É a volta do 
espírito ao corpo, em tempo 
marcado pela ida e volta, de 
um plano para outro, com 
compromissos estabelecidos  
para futuros compromissos, 
na família, num relaciona-
mento a curto e a longo pra-
zo.     

A PASSAGEM PELO PLANE-
TA TERRA.

 SOMOS ETERNOS...

Vivemos apoiados na po-
sição de dúvidas, a respei-
to das reencarnações, que 
nascemos, para num plano 
de recuperação espiritu-
al, num planeta escola, de 
PROVAS E ESPIAÇÓES, para 
pagamento de dividas con-
traídas no passado, em vi-
das anteriores. Tudo pode 
acontecer num processo 
de acertos de contas entre 
todos os habitantes, prin-
cipalmente dentro da famí-
lia, com os afins, para  um 
entendimento de vibrações 
negativas para as positivas, 
de  ódio para amor, de or-
gulho para humildade, de 
egoísmo para a um des-
prendimento, dentro da ca-
ridade. O evangelho no lar 

ajuda muito o entendimen-
to, trazendo a paz, o amor 
e a união, numa reunião 
fraterna. O ambiente estará 
em uma completa harmonia 
se pudemos nos entender e 
estudarmos em conjunto, 
não só o livro da BOA NOVA   
- EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO, como outros 
livros e mensagens, vindas 
do plano espiritual, através 
dos espíritos, que são guias 
de luz e bastante evoluí-
dos, conhecedores das leis 
de DEUS,  onde os MÉDIUNS 
encarnados se servem de 
instrumentos, para  serem  
intermediários entre um 
plano e outro.       

VIVEMOS APOIADOS NA 
FÉ, ESPERANÇA E CARIDA-

DE. PORQUE FORA DELA 
NÃO HÁ SALVAÇÃO. TEMOS 
QUE SER HOJE. MELHOR 
QUE ONTEM.O AGORA É O 
MOMENTO DA LUZ DE HOJE, 
QUE PRECISA SER FORTALE-
CIDO PELO AMOR, QUE NOS 
LEVA AO PERDÃO COM HU-
MILDADE. SONHAMOS COM 
A FELICIDADE, ABRAÇADOS 
NAS SAUDADES E LIGADOS 
NAS LEMBRANÇAS.      

A educação é fundamental 
para o aprimoramento das 
ações e reações diante dos 
problemas que aparecem no 
decorrer de nossa existência 
no mundo material, que se-
gue diretrizes e leis naturais 
vindas de DEUS E DE JESUS. 
A força do pensamento tem 
que ser concentrada no bem 

e na prática da caridade, num 
objetivo maior no exercício e 
na prática da caridade. A ri-
queza espiritual está na ra-
zão direta do fortalecimento 
do espírito encarnado, que 
precisa ser um realista do 
fortalecimento nítido e per-
feito, num comportamento 
que nos leva a uma vida, no 
caminho da porta estreita,  
alcançarmos a luz no fi m de 
um túnel, para chegarmos a 
uma conquista universal. O 
livre arbítrio nos leva a uma 
liberdade da agirmos livre-
mente e tomarmos nossas 
decisões certas ou erradas, 
no cumprimento de nossos 
deveres, para adquirirmos 
nossos direitos. SOMOS DEU-
SES DA VERDADE.      

 PROFESSOR BENÊ

“ PODER” É COLOCAR-SE A SERVIÇO

Vivemos em um 
“mundo” de mono-
polização em que se 
luta ostensivamente 
por mostrar o dese-
jo de domínio abso-
luto!

CRISTO DEUS que 
assumiu nossa na-
tureza, veio revelar 
que antes de tudo é 
necessário transfor-
mar-se em IRMÃO!

Ele viveu a “FRA-
TERNIDADE” até 
suas últimas instân-
cias! Enquanto so-
nhamos com o direi-
to do “monopólio”, 
basta analisar a vi-
vência religiosa!

O Rei Salomão 
construiu um tem-
plo; Davi construiu 
outro, com que ob-
jetivo? Religiosida-

de vazia, sem alicer-
ces! E o povo, tantas 
vezes foi escraviza-
do pelos pagãos!

 Na verdade as li-
ções divinas foram 
desprezadas! A cir-
cuncisão, o culto do 
sábado, perderam 
sentido!

Ainda hoje nossa 
tentação é seques-
trar Deus, aprisio-
nado-O com grilhões 
de nossa vaidade!  
Essa tentação torna-
se quase invencível, 
pois a vaidade en-
fraquece o fermento 
da Fé batismal!

Dinamizar nos-
sa fé para trans-
formarmo-nos em 
autênticos “sinais” 
de CRISTO que não 
tinha uma pedra 
onde apoiar sua ca-
beça pois, revelou-
se “pobre” desde o 
“estábulo” de Belém!

Sua última lição 
aconteceu no “lava 
pés”!

DESPOJOU-SE DE 
SUAS VESTES E FRA-
TERNO, LAVOU OS 
PÉS DE SEUS DISCÍ-
PULOS!

Assistência Social promove campanha 
“Adote um morador de rua”

As noites mais frias são 
ainda mais difíceis para 
quem mora na rua. Pen-
sando em oferecer o mí-
nimo de conforto àqueles 
que ainda não aceitam 
participar dos programas 
promovidos pela Secreta-
ria de Assistência Social, 
a pasta criou a campanha 

“Adote um morador de 
rua”.

O objetivo é arrecadar 
cobertores e produtos de 
higiene pessoal que serão 
doados nas noites mais 
frias. “O trabalho com a 
população de rua é contí-
nuo. Aqueles que aceitam 
ajuda são encaminhados 

para a casa transitória, 
para suas cidades ou mes-
mo para as famílias que 
moram em Jaboticabal. 
A campanha ‘contempla 
aqueles que ainda não 
aceitaram a nossa ajuda 
e sofrem nas noites mais 
frias”, afi rma a secretaria 

de Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

As doações devem ser 
entregues na Secretaria 
de Assistência Social, lo-
calizada na Rua General 
Glicério, 276, Centro. O 
telefone de contato é (16) 
3202-8301.

População pode contribuir com cobertores e produtos de higiene pessoal

URGENTE:
SR. JÚLIO ALÉX BRÁZ ARAÚJO

PEDIMOS POR GENTILEZA QUE COMPAREÇA NA EMPRESA 
RENASCER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, SITUADA À 
AVENIDA ALFREDO FOLCHINI, Nº 1030, NO BAIRRO VILA TO-
NINHO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, PARA TRA-
TAR ASSUNTOS DO SEU CONTRATO DE TRABALHO.

SEM MAIS,
a.) - RENASCER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI



4 SÁBADO, 01 DE JULHO  DE 2017

Projeto Habitacional de Interesse Social Jaboticabal 
inclui 50 novas famílias

O Projeto Habitacional 
de Interesse Social de Ja-
boticabal realizou, na úl-
tima quarta-feira, uma 
reunião com 50 novas 
famílias interessadas em 
participar da iniciativa. 
As famílias conheceram 
os detalhes do projeto na 
Câmara Municipal.

A comissão organiza-
dora informa que a nova 
rodada de reuniões será 
no próximo domingo (2), 
no Ginásio do Jatobá, às 
8h, 10h e 12h. “O projeto 
habitacional vem se trans-
formando numa realida-
de em nosso município e 

mobilizando pessoas in-
teressados em ter a casa 
própria. Que todos apro-
veitem essa oportunidade 
e que possam tornar esse 
sonho realidade”, decla-
ra o prefeito José Carlos 
Hori.

Novos participantes – O 
número de benefi ciários 
do Projeto Habitacional de 
Interesse Social de Jaboti-
cabal ainda não está fe-
chado. Quem quiser obter 
mais informações pode li-
gar para (16) 3209-9477 e 
falar com a equipe de ga-
binete do vereador Daniel 
Rodrigues.  

Primeira reunião aconteceu na quarta-feira (29). Próxima fi cou agendada para domingo (2)

Candidato teve de apresentar cópias do RG e holerite e comprovar a conclusão do segundo grau

Servidores ativos e aposentados se inscrevem até 
sexta-feira (30) para eleições do Seprem

O Serviço de Previ-
dência Saúde e Assis-
tência Municipal – SE-
PREM, de Jaboticabal, 
inscreveu para as elei-
ções dos conselhos ad-
ministrativo e fi scal. O 

prazo foi prorrogado 
até sexta-feira. Con-
correm servidores ati-
vos e aposentados. Na 
eleição, serão escolhi-
dos cinco membros do 
conselho administra-

tivo, três membros do 
conselho fi scal e su-
plentes.

Para a inscrição, 
apresentação de có-
pias do RG e holerite 
e comprovar a conclu-

são do segundo grau. 
As inscrições foram 
realizadas de segunda 
a sexta, das 8h às 17h, 
no próprio Seprem, 
que fi ca na Avenida 13 
de maio, 530, Centro. 

Lei possibilita que iniciativa privada “adote” praças

Parceria entre Prefeitura e empresas garantirá a 
manutenção de áreas verdes de Jaboticabal

Caminhando para 
uma gestão cada vez 
mais moderna, Jabo-
ticabal acaba de con-
quistar mais um avan-
ço, desta vez para o 
meio ambiente. Agora, 
a prefeitura pode re-
alizar parcerias com 
empresas para a con-
servação de áreas ver-
des do município. O 
decreto, que regula-
menta a lei, foi assina-
do pelo prefeito José 
Carlos Hori, na última 
semana.

“O Brasil todo passa 
por um momento mui-
to difícil. Precisamos 
mais do que nunca en-

contrar soluções inte-
ligentes todos os dias 
para conter gastos. 
Nossas praças repre-
sentam melhor quali-
dade de vida, muitas 
delas estão situadas 
em pontos estratégi-
cos e são consideradas 
cartões-postais. Elas 
precisam estar sempre 
bonitas e essa parceria 
público-privada vem 
ao encontro dessas ne-
cessidades”, comenta 
Hori.

Além de empresas, a 
lei possibilita também 
que a prefeitura fi rme 
parcerias com clubes 
de recreação, cultu-

rais, esportivos ou de 
serviços, associações 
de classe, cooperati-
vas, sindicatos e asso-
ciações de moradores.

O secretário inte-
rino de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, José Carlos 
Abreu, explica qual é 
o procedimento para 
adoção. “A empresa 
ou entidade interes-
sada precisa protoco-
lar um requerimento 
no Sistema Prático, 
indicando a área pú-
blica de seu interesse 
a ser adotada. A par-
tir disso, a prefeitura 
elabora um processo 

interno e alinha com o 
interessado o procedi-
mento de legalização”, 
afi rma.

A parceria entre Pre-
feitura e setor privado 

representa uma gestão 
moderna, modelo ado-
tado desde o início do 
governo Hori. A 35ª 
Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Arte-

sanato, por exemplo, 
está sendo feita nos 
mesmos moldes, ou 
seja, com quase todo 
o custeio feito por em-
presas.

O telefone de contato 
é o (16) 3202-0995.

O servidor público 
ativo não pôde estar 
em estágio probatório, 
ou seja, período em 
que passa por avalia-

ção no cargo.
Na próxima edição, 

traremos mais infor-
mções, além do resul-
tado das eleições.
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CULTURA

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

Você muitas vezes reclama do que 
não vê.

Fala pra todo mundo que eu não 
existo.

Às vezes, bem baixinho no seu 
ouvido, ouve alguem falar.

Na sua teimosia é difícil de te se-
gurar.

Hoje na palavra vou me revelar.
Vou te mostrar o seu caminho e 

como tenho te guardado.
Mesmo você reclamando o tempo 

inteiro e dizendo que nunca estou ao 
seu lado.

Lembra daquela noite que você  
iria entrar naquele elevador e de re-

“Quinta no Museu” recebe a Banda Kolt

O Projeto “Quinta 
no Museu” recebeu na 
quinta-feira, dia 29, às 
19h30, a Banda Kolt. A 
apresentação é a última 
do primeiro semestre 
de 2017. Com mais de 
uma década de estrada, 
a Kolt tem um público 
fi el e que acompanha 
suas apresentações, 
sempre com participa-
ção direta nos shows.

Com dois álbuns au-
torais, Drowning Hopes 
(2012) e Perfect Circle 
(2014), a banda já tocou 
em festivais importan-
tes como o Forró da Lua 

Verso para Deus

Apresentação é a última deste semestre

Ingressos serão vendidos na Praça 9 de Julho e pontos por toda cidade

Cheia e foi vencedora 
do festival Planeta Rock 
realizado na cidade de 
São José do Rio Preto.

Promovido pelo De-
partamento 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 

pente você não se sentiu bem e pre-
cisou voltar para trás e depois você 
recebeu uma ligação dizendo que o 
elevador parou com defeito e fi caria 
parado por horas sem movimentos.

Quando sofreu a queda de moto 
e todos achavam que você tinha se 
machucado muito e você saiu an-
dando sem nenhum ferimento, foi 
eu que segurei você em minhas mãos

Na sua viagem você reclamou 
que chovia muito e precisou parar 
e pousar numa cidade onde nunca 
tinha fi cado antes e durante a noite 
falou prá todo mundo que eu não 
existia.

No dia seguinte, em todos os 
jornais  - anunciaram que naquela 
estrada tinha uma ponte que caiu e 
ninguém conseguiu passar. Na ve-
locidade que você viajava, se eu dei-
xasse você seguir em frente passa-
riam no instante que a aquela ponte 
iria cair.

Busque no seu interior, todas as 
vezes que você livrou de vários acon-
tecimentos e no outro dia fi cava sa-
bendo o que tinha acontecido.

Procure e achará as respostas, 
eu sou contigo, muito mais que seu 
amigo, sou aquele que cuida e cuida-
rá sempre de você, tu és meu Filho. 
Estarei com você todas as horas da 
sua vida, Eu o segurarei com a mi-
nha mão direita vitoriosa.

Eu sou Deus, o senhor dos senhores.

trabalhos mais recentes 
e autorais.

As bandas interessa-
das em participar do 
projeto e obterem mais 
informações, podem 

entrar em contato com 
o Departamento de Cul-
tura pelo telefone (16) 
32028323 e também 
pelo e-mailcultura@ja-
boticabal.sp.gov.br.

Festa do Quitute: começa venda de 
ingressos do parque de diversões

Massafera solicita ETEC para 
Jaboticabal

Um dos atrativos da 
Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Artesa-
nato, o parque de diver-
sões, começa a venda de 
ingressos para a edição 
de 2017. Os interessa-
dos devem procurar o 
ponto de venda na Praça 
9 de Julho.

Os ingressos antecipa-
dos serão vendidos a R$ 
4 a unidade – até o dia 
11 de julho. Acompanhe 
abaixo os pontos de ven-
das distribuídos pelos 
bairros de Jaboticabal:

• Bar da Loira – Santa 

O deputado estadual 
Roberto Massafera de-
fendeu junto ao governo 
do Estado de São Paulo a 
instalação de uma ETEC 
para Jaboticabal. Hoje, o 
município conta com uma 
extensão da escola de Be-
bedouro. 

Massafera reuniu-se na 
quarta-feira (28) com o se-
cretário chefe da Casa Ci-
vil, Samuel Moreira. Tam-
bém presentes estavam 
o prefeito de Jaboticabal, 
José Carlos Hori, e os ve-
readores Samuel Cunha e 
Beto Ariki.

A proposta prevê que 
a ETEC seja instalada em 
um prédio cedido pela 
prefeitura ao lado da Es-
cola Estadual Aurélio de 
Arrôbas Martins. Na reu-
nião, Roberto Massafera 
reforçou pedido para que 
a Casa Civil, junto com a 
secretaria de Planejamen-
to, libere recursos para as 
obras de reforma e ade-
quação do prédio.

O município de Jabo-

Tereza
• Verejão Farturão – 

Aparecida
• Farmácia Santa Luzia 

– Vila Patrício
• Casa de Carnes Vite-

la – Aparecida
• Casa de Carnes Vite-

la – Centro
• Bar da Léo – Planalto 

Itália
• Magazine LL – Santa 

Tereza
• Drogaria Santo Antô-

nio – Aparecida
• Drogaria da Saudade 

– Bairro X
• Drogaria Santa Rita – 

Cohab 4
• Papelaria Lucimel – 

Aparecida
Para mais informa-

ções, o telefone de con-
tato do Fundo Social 
de Solidariedade é (16) 
3202-8994.

Grupo musical “Pó de Café” trouxe 
a Jaboticabal releituras caipiras

O Salão Nobre do Co-
légio Santo André rece-
beu na sexta-feira (23), 
o grupo de jazz ribei-
rãopretano “Pó de Café”. 
O público que compare-
ceu ao local foi presen-
teado com uma apre-
sentação com releituras 
sertanejas, que marcam 
o álbum “Terra”, novo 
disco do grupo. No pe-
ríodo da tarde, os músi-
cos ofereceram uma ofi -
cina gratuita na Escola 
de Arte “Prof. Francisco 

Apresentação incluiu ofi cina gratuita
Berlingieri Marino”.

“Foi uma feliz surpresa 
receber um projeto como 
esse, que faz a reeleitura 
de clássicos caipiras em 
ritmo de jazz. Agradeço 
ao Colégio Santo André 
que cedeu o local”, co-
menta o diretor de Cultu-
ra, José Mário de Oliveira.

A atração foi uma 
parceria entre Prefeitu-
ra de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Cultura, e Governo 
do Estado, via Proac.

ticabal já conta com uma 
FATEC e um câmpus da 
Unesp. Com a instalação 
da ETEC autônoma, a ci-
dade poderá atender as 
necessidades de formação 
educacional de uma vasta 
região.

Para o deputado Rober-
to Massafera, que junta-

mente com o prefeito Hori 
tem se empenhado nessa 
realização, o projeto é 
uma importante conquis-
ta que vai oferecer edu-
cação gratuita e de qua-
lidade para centenas de 
jovens.

Ligado ao Centro Paula 
Sauza, a educação profi s-

sionalizante das ETEC’s 
tem excelência reconhe-
cida pelo mercado de 
trabalho. Quase 80% dos 
egressos dos cursos técni-
cos estão empregados no 
primeiro ano após a for-
matura. 

Texto e foto: Ary Costa 
Pinto

(A partir da esquerda) Vereador Samuel Cunha, prefeito Edinho Silva (Araraqua-
ra), deputado Roberto Massafera, prefeito José Carlos Hori (Jaboticabal), e vereador 
Beto Ariki
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Além de agasalhos em boas condições de uso, equipes também vão recolher alimentos não perecíveis

Campanha do Agasalho 2017: mutirão de arrecadação 
nos bairros acontece neste sábado (1º)

Neste sábado, uma 
onda de solidarie-
dade vai passar por 
Jaboticabal. Equipes 
do Fundo Social de 
Solidariedade vão 
passar pelos bairros 
da cidade arrecadan-

do agasalhos, cober-
tores e alimentos 
não perecíveis.

A campanha será 
realizada em parce-
ria com o Recando 
Menina e conta com 
o apoio do Clube 

dos Desbravadores 
e Tido de Guerra. 
“Mesmo antecipando 
o início da campa-
nha em Jaboticabal, 
a arrecadação deste 
sábado se faz neces-
sária pela grande de-

manda de agasalhos 
que diariamente são 
doados para a popu-
lação mais carente. 
Mais uma vez acredi-
tamos na população 
de Jaboticabal e pe-
dimos o apoio de to-

dos”, convida a pri-
meira-dama Adriana 
Hori.

Quem quiser co-
laborar com a ação 
também pode se di-
rigir a um dos pos-
tos de arrecadação 

de agasalhos, locali-
zados no Paço Muni-
cipal, Fundo Social, 
Colégio Santo André, 
Moura Lacerda, COC, 
Unimaq, San Marino, 
Colégio Maria, Obje-
tivo e Tiro de Guerra.

“Toda doação é im-
portante desde que 
esteja em boas con-
dições de uso. Os 
alimentos serão des-
tinados ao Recando 
Menina que promove 
um trabalho exem-
plar em nossa cidade. 
Aproveito a oportu-
nidade para convidar 
quem quiser partici-
par como voluntário 
da ação. Basta com-
parecer no Fundo So-
cial de Solidarieda-
de ou ligar para (16) 
3202-8994”, fi naliza 
Adriana.

Prefeitura implanta documento de identifi cação 
para alunos da rede municipal

A rede municipal de 
educação de Jaboticabal 
inovou e os estudantes 
estão recebendo o Re-
gistro do Aluno – R.A. O 
documento trará vários 
benefícios, entre eles, 
mais segurança para os 
pais, melhor gerencia-
mento de informações 
para as escolas e se-
cretaria de Educação e 
descontos em eventos 
culturais.

“É importante desta-
car essa evolução, com 
muita harmonia, deter-
minação e trabalho. To-
dos da rede são pessoas 
muito comprometidas 
e contribuem com o 
avanço da educação pú-

blica”, comenta o pre-
feito José Carlos Hori.

A secretaria de Edu-
cação realizou na quar-
ta-feira (28) a entrega 
dos RA’s na EMEB Milton 
Mattos Braga. O crono-
grama continua e, nos 
próximos dias, todos 
os alunos estarão com 
o documento em mãos. 

“Essa iniciativa é boa 
para todo mundo. Tan-
to para a secretaria, 
quanto para pais e alu-
nos. Nossa intenção é 
continuar crescendo e 
ajudar o prefeito Hori 
com soluções e avanços 
na Educação”, afi rma o 
secretário de Educação, 
Adilson Martins.

Registro do Aluno representa avanço para a Educação de Jaboticabal
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Futsal: em jogo amistoso, Jaboticabal vence Monte 
Alto e inicia preparação para Jogos Regionais

Jaboticabal inscreve atletas para o 
61º Jogos Regionais de Sertãozinho

Jaboticabal começa a 
preparação de olho nos 
Jogos Regionais e Taça Re-
cord de Futsal. Na noite 
de terça-feira (27), a equi-
pe realizou amistoso con-
tra Monte Alto, no Ginásio 
Municipal de Jaboticabal. 
O time do Técnico Diogo 
Assunção venceu por 7 a 
3 com gols de Thiago (2), 
Bruno (2), Renan (2) e Ivo-
mar (1).

“A torcida compareceu 
e apoiou o time desde o 
início do jogo nessa fase 
de preparação. Mais uma 
vez acreditamos nos atle-
tas formados em nossas 
categorias de base para 
lutar por nossos objetivos 
no segundo semestre”, 
afi rma o técnico Diogo As-
sunção.

No primeiro semestre 
fez boa campanha e con-

O esporte de Jaboti-
cabal já respira o clima 
dos Jogos Regionais. 
Atletas e equipe técni-
ca se preparam para a 
competição mais impor-
tante do interior paulis-
ta. Neste ano, os jogos 

Expectativa é entregar toda a documentação até dia 14

quistou o terceiro lugar 
da Taça EPTV. Na próxima 

semana, Jaboticabal vai à 
Monte Alto participar de 

mais um jogo amistoso.

GAZETA ESPORTES

serão realizados de 19 
a 29 de julho, em Ser-
tãozinho (SP). O Depar-
tamento de Esportes do 
município trabalha na 
regularização dos com-
petidores.

“No momento estamos 

focados em apresentar a 
documentação necessária 
para a inscrição de cada 
atleta. Temos até o dia 14 
para fi nalizar essa etapa”, 
explica o diretor de Es-
portes, José Luíz Moitei-
ro.

Os competidores a se-
rem inscritos pertencem 
às seguintes modalida-
des: atletismo, basquete, 
bocha, capoeira, karatê, 
ciclismo, futebol, futsal, 
malha, natação, taekwon-
do e vôlei.

COMUNICADO: alteração na “mão 
de direção” da Avenida Jaime Ribeiro

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Jaboticabal, co-
munica que, a partir de sexta-feira (30), será interditado o trecho 
da Avenida Jaime Ribeiro que se inicia em frente à Fatec - sentido 
Centro -, até as proximidades da Casa do Menor Aprendiz “Jo-
anna de Ângelis”.

O sentido oposto da avenida passará a ser mão dupla. A altera-
ção temporária é motivada pela instalação do parque de diversões 
da 35ª Festa do Quitute e Expofeira de Arte e Artesanato. Durante 
o período de interdição, a secretaria pede atenção redobrada aos 
motoristas.

TROCO APARTAMENTO MOBILIADO 

DOIS QUARTOS, SACADA COM CHURRASQUEIRA,
DOIS BANHEIROS, DUAS VAGAS DE GARAGEM, 

SALA COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. 
VIRADO PARA O MAR. 

NA VILA CAIÇARA  - PRAIA GRANDE.
POR APARTAMENTO DE DOIS QUARTOS COM 

SACADA EM JABOTICABAL.

CONTATO:
011-97086-7595 

Sr WASHINGTON

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: MACTRON-COM.DE EQUIP.

PARA ESC. LTDA 
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 04/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execu-

ção de serviços continuados com fornecimento de equipamentos, sob 
o regime de comodato para impressão de cópias em preto e colori-
da, incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 
com substituição de peças, componentes e fornecimento de todos os 
suprimentos afetos aos equipamentos, exceto papel para impressão, 
considerando quantidade mínima de impressão de acordo com o Ane-
xo I, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
conforme especificações e quantidades, características e demais obri-
gações e informações constantes no Anexo I - Termo de Referência, 
parte integrante do Edital.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 170.047,43 (cento e se-
tenta mil, quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 27/06/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: MACTRON-COM.DE EQUIP. PARA ESC.LTDA
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 04/2017
OBJETO: a contratação de empresa especializada para exe-

cução de serviços continuados com fornecimento de equipamentos, 
sob o regime de comodato, de impressão de cópias em preto e colori-
da, incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 
com substituição de peças, componentes e fornecimento de todos os 
suprimentos afetos aos equipamentos, exceto papel para impressão, 
nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e confor-
me especificações e quantidades, características e demais obrigações 
e informações constantes do edital do Pregão Presencial nº 04/2017 e 
seu Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do contrato.

VALOR DO CONTRATO: R$ 170.047,43 (cento e setenta mil, 
quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)

PRAZO: 24 meses
DATA DO CONTRATO: 28/06/2017

PORTARIAS

Nº 29, DE 26 DE JUNHO DE 2017 – CONCEDE 15 (quinze) 
dias de licença prêmio em gozo no período de 27/06/2017 a 11/07/2017 
à servidora ANDRÉIA CRISTINA MANOEL, referente ao período aqui-
sitivo de 03/03/2008 a 02/03/2013.

Nº 30, DE 26 DE JUNHO DE 2017 – CONCEDE 25 (vinte e 
cinco) dias de licença prêmio em gozo no período de 04/07/2017 a 
28/07/2017 à servidora FABIANA APARECIDA MOTTA, referente ao 
período aquisitivo de 29/12/2007 a 28/12/2012.

Nº 31, DE 26 DE JUNHO DE 2017 – CONCEDE 15 (quinze) 
dias de férias em gozo no período de 10/07/2017 a 24/07/2017 à servi-
dora CARLA CRISTINA SEVERO BALA, referente ao período aquisiti-
vo de 01/02/2016 a 31/01/2017.

TERMO DE ADITAMENTO DA CARTA CONVITE Nº 04/2014

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Rádio Jaboticabal Ltda
FUNDAMENTO: Carta Convite nº 04/2014
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo de con-

trato administrativo celebrado entre as partes, conforme permissivo 
expresso no edital de licitação 04/2014 e art. 57, inciso II da Lei Fe-
deral n° 8.666/93 e atualização financeira objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico financeiro do pacto, na ordem de 3,59% com 
base no IPCA/IBGE e do caráter personalíssimo da divulgação das 
matérias e entrevistas de caráter institucional de cunho informativo, 
educativo e cultural de interesse da municipalidade de Jaboticabal.

DATA DO ADITAMENTO: 29/06/2017
VALOR ADITAMENTO: R$ 96.968,88 (noventa e seis mil, no-

vecentos e sessenta e oito mil e oitenta e oito centavos)”.

Começa cursos de informática do 
Fundo Social de Solidariedade

O Fundo Social de 
Solidariedade iniciou 
as aulas de informáti-
ca básica no prédio do 

Super Acessa. São cinco 
alunos por turma com 
duração de três meses.

“Iniciamos o período 

Turmas participam das aulas de informática básica e manutenção de 
computadores

de inscrição e muitos 
aproveitaram a oportu-
nidade de se qualifi car 
para o mercado de tra-

balho. Formamos um 
horário exclusivo para 
os idosos para garantir 
acesso a todos os in-
teressados”, ressalta a 
primeira-dama Adriana 
Hori.

As turmas foram dis-
tribuídas em dois horá-
rios: terças e quintas, 
das 9h30 às 10h30 e 
das 14h30 às 15h30. 
A turma exclusiva dos 
idosos é atendida nas 
quartas-feiras e sex-
tas-feiras, das 9h30 às 
10h30 e das 14h30 às 
15h30. 

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do Fundo Social 
de Solidariedade é (16) 
3202-8994. 

LUCAS RAFAEL PINHO MA-
CRI... que o sublime dia 20, encheu 
seu coração das mais tenras FELI-
CIDADES. FELIZ ANIVERSÁ-
RIO!

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BROTHER’S EM FESTA

MARÍLIA SANTOS JARDIM 
Comemorou o dia 28 com sereni-
dade, amor e paz. Que as bençãos 
estejam carregadas de novas e du-
radouras realizações. 

PARABÉNS!

PEDRENILDA ALVES CAM-
POS... dia 29 é uma inesquecível 
data, que foi comemorada com 
muito dinamismo, saúde e espe-
ranças de um futuro promissor. 
FELICIDADES!
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Entrada é gratuita; programação musical terá vários “artistas da casa”

Festa do Quitute terá Jorge Aragão e Placa Luminosa
A Festa do Quitute 

e Expofeira de Arte e 
Artesanato é o acon-
tecimento mais aguar-
dado do ano em Jabo-
ticabal. A Estação de 
Eventos “Cora Corali-
na” será palco de uma 
deliciosa festa da so-
lidariedade, em prol 
de entidades assisten-

ciais. Shows musicais 
como o de Jorge Ara-
gão e Placa Luminosa 
marcam as comemo-
rações do 189º ani-
versário da cidade. A 
festa acontece de 11 e 
17 de julho.

Os tradicionais qui-
tutes e comidas tí-

picas são um show 
à parte. “Montamos 
uma programação en-
xuta, com baixo cus-
to. Buscamos moder-
nizar a gestão da festa 
que, no ano passado, 
infelizmente, deixou 
de ser da Prefeitura. 
Neste ano, resgata-
mos essa tradição e a 

Prefeitura reassumiu 
o comando. Buscamos 
patrocinadores para 
custear o evento, que 
é vital para a manu-
tenção das nossas en-
tidades, que realizam 
um lindo trabalho em 
Jaboticabal”, explica o 
prefeito, José Carlos 
Hori.

Confira a programa-
ção completa:

Julho
Dia 11 - terça-feira
19h - Abertura da 

35ª Festa do Quitute 
e Expofeira de Arte E 
Artesanato

Participação Coral 
da Escola de Arte Prof. 
Francisco Berlingieri 
Marino

Palco 1
19h – Padre Bedim e 

Banda Mater
20h30 – Banda Posto 

7 / Leão do Calvário
22h30 – Banda Dr. 

Jupter
Palco 2
19h – Concerto Pia-

no e Voz com Tiago 
Cruz E Denis Carvalho 

20h – A2 Acústico
21h30 – Karina Be-

reta E Eles
Dia 12 - Quarta-Fei-

ra
Palco 1
19h – Banda Rock Pj 
20h30 – Orquestra 

da Redenção 
22h30 - Ulisses E 

Moisés
Palco 2
19h – Social Club
21h30 – Terra Marte
Local: Estação de 

Eventos Cora Coralina 

- Entrada Gratuita
Dia 13 – Quinta - 

Feira
Palco 1
19h30 – Mailson e 

Gabriel 
23h – Placa Lumino-

sa 
Palco 2
19h - MBB
21h30 – Aminas à 

Trois
Dia 14 - Sexta-Feira
Palco 1
19h30 – Banda Kolt
22h30 – Jhony E 

Henrique
Palco 2
19h – Quarteto Sen-

tinela
20 H - Parallelo
21h - Café a Dois
22h30 – Sandro Reis 

Acústico
Local: Estação De 

Eventos Cora Coralina 
- Entrada Gratuita

Dia 15 - Sábado
Palco 1
19h – Coral e Or-

questra Assembléia 
de Deus

20h30 – Luana Costa 
23h50 – Jorge Ara-

gão 
Palco 2
19h – Rafa Thor
21h30 – Manu Vaz 
23h - Almanac
Local: Estação de 

Eventos Cora Coralina 
- Entrada Gratuita

Dia 16 – Domingo/ 
Aniversário de Jaboti-
cabal

Palco 1
11h - Cleyton E Adão 
12h30 – Banda Mp-

brock 
15 H – Impressão Di-

gital 
Palco 2
11h – Tio Samba
13h30 – Paula / 

Ximu
15h – Rojane Cam-

panha
Local: Estação de 

Eventos Cora Coralina 
- Entrada Gratuita
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No período, município conquistou avanços em diversos setores e voltou a ser destaque nacional

Hori completa 6 meses à frente da Prefeitura
Desde o início de 

2017, o prefeito José 
Carlos Hori detectou a 
necessidade de “colo-
car a casa em ordem” e 
fazer Jaboticabal vol-
tar a conquistar bons 
resultados. Após seis 
meses de um intenso 
trabalho, já é possível 
perceber que muita 
coisa melhorou. 

O ano mal havia co-
meçado e a Prefeitura 
teve que lidar com o 
pagamento de salá-
rio dos funcionários, 
organizar as contas 
da prefeitura e fazer 
cortes de gastos. Re-
solver o problema 
de buracos, sujeira e 
lâmpadas queimadas 
por toda a cidade e re-
abastecer a Farmácia 
Municipal também pe-
diam urgência.

Foi necessário re-
negociar dívidas com 
fornecedores, zerar a 
fi la de creches que já 
totalizava quase 800 
crianças, além de co-
locar em dia o repasse 
realizado para entida-
des. Com experiência 
e uma equipe bastan-
te engajada, as ações 
foram sendo coloca-
das em prática.

“Estamos cientes 
desde o início que não 
seria fácil. Mas preci-
samos encontrar so-
luções para lidar com 
esse momento. Com 
muita garra e vonta-
de já conseguimos 
melhorar um pouco 
as coisas. A popula-
ção de Jaboticabal já 
sente isso, mas preci-
samos continuar em 
busca de muito mais”, 
comenta o prefeito.

Destaque nacional 
– Acostumada a ser 
notícia positiva e refe-
rência para muitas ou-
tras cidades, Jabotica-
bal viveu um período 
sem ter muito o que 
comemorar. Mas nos 
seis primeiros meses 
já foi possível come-
çar a colher resulta-
dos, fazendo a cidade 
recuperar o prestígio 
e voltar a orgulhar os 
jaboticabalenses. Seis 
acontecimentos de-
monstram isso.

1. Pela primeira vez, 
Jaboticabal aparece 
em ranking de cida-
des mais inteligentes 
e conectadas

O ranking Connec-
ted Smart Cities, ela-
borado pela Urban 
Systems, colocou Ja-
boticabal entre as 100 
cidades mais inteli-
gentes e conectadas 
do Brasil. Na região, 
apenas Ribeirão Preto 
e Jaboticabal entra-
ram na relação.

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

3. Jaboticabal volta 
a ser destaque; cidade 
é a maior produtora 
de amendoim do país 
- Jornal Hoje

4. Nota 10: aterro 
sanitário de Jabotica-
bal é exemplo para o 

Brasil
5. João, o maestro, 

lota Concha Acústica 
6. Trabalho com 

crianças e adolescen-
tes de Jaboticabal é 
exemplo para Guate-
mala

Representantes da 
Rede Social de Prote-
ção dos Direitos da 
Criança e do Adoles-
cente de Jaboticabal 
se apresentaram no 
“On Job Training de 
Polícia Comunitária”, 
em São Paulo, mos-
trando o exemplo 
bem-sucedido de Ja-
boticabal para Polícia 
Nacional Civil da Gua-
temala.

Retomada de con-
fi ança – Outro ponto 
positivo a ser desta-
cado, é que Jabotica-
bal está retomando a 
confi ança e já fi gura 
como referência re-
gional. Nestes seis 
primeiros meses, a 
articulação políti-
ca deixou de ser um 
problema para o mu-
nicípio e já recebeu 
a visita de quatro se-
cretários de Estado. 
Estiveram em Jaboti-
cabal o secretário de 
Agricultura e Abas-
tecimento, Arnaldo 
Jardim; o chefe da 
Casa Civil, Samuel 
Moreira; o secretário 
de Turismo, Laércio 
Benko, e secretário 
de Meio Ambiente, 
Ricardo Salles.

“Nossa Jaboticabal 
merece muito mais. 
Cobro sempre dos 
meus secretários o 
máximo de esforço 
para que possamos re-
alizar mais e superar 
esse momento. Agra-
deço a compreensão e 
o apoio que tenho tido 
da população e conto 
com a ajuda dela para 
conduzirmos Jaboti-
cabal pelo caminho 
do crescimento”, con-
clui Hori.

Confi ra os avanços 
em diversos setores 
nestes seis meses de 
governo:

Finanças
• Cortes nos cargos 

de confi ança
• Economia de R$ 

150 mil ao ano com 
aluguéis

• Corte de horas ex-
tras

• Renegociação de 
contratos antigos, 
com redução de até 
30% 

• Renegociação com 
fornecedores com pa-
gamentos em atraso, 
desde 2014

• Pagamento dos sa-
lários dos servidores, 
de dezembro de 2016

• Pagamento de R$ 
4 milhões para o Se-
prem (em janeiro)

• Controlar e mini-
mizar o impacto da 
dívida herdada: paga-
mento de 50% dos R$ 
40 milhões de restos a 
pagar

• Renegociação da 
dívida com a Santa 
Casa, em R$ 1,7 mi-
lhão

• Implantação da 
Controladoria Interna 
da Administração Pú-
blica

• Isenção no paga-
mento de pedágios - 
economia de R$ 200 
mil ao ano

• Redução de gastos 
públicos em 52% em 
janeiro

Educação
• Criação de 772 va-

gas em creches para 
crianças que aguarda-
vam uma vaga desde 
2015 e 2016

• Inauguração da 
creche EMEB Mário de 
Stéfani, no Parque das 
Araras

• Introdução de fi lé 
de peixe na merenda 
escolar

• Valorização do 
professor: Prefeitura 
adequou salário dos 
educadores da educa-
ção básica

• Entrega de novo 
ônibus 0km para 
transporte de alunos

• Implantação de 
documento de identi-
fi cação para alunos da 
rede

• Implantação do 
novo curso de Tecnó-
logo em Gestão Am-
biental, na FATEC

Saúde
• Reabastecimento 

da Farmácia Munici-
pal, com remédios bá-
sicos e de alto custo

• Ampliação da fro-
ta. A Prefeitura ad-
quiriu 01 ambulân-
cia 0km do SAMU, 01 
minivan – Spin para 
transporte de pacien-
tes e consertou 2 am-
bulâncias e 01 kombi. 
O trabalho continua 
para modernizar a su-
cateada frota da saú-
de.

• Volta dos exames 
no Laboratório Mi-
crorregional 

• Mutirão de mamo-
grafi a 

• Criação do Depar-
tamento de Proteção 
Animal

• Feiras de Adoção 
movimentaram o cen-
tro de Jaboticabal e 
deram novos lares há 
quase 100 cães e ga-
tos

Social

• Pagamento da dí-
vida com as entidades 
assistenciais, como 
APAE, Hospital de 
Câncer de Barretos, 
APA, etc. 

• Cursos profi ssio-
nalizantes gratuitos 
no CRAS

• Entrega de cestas 
básicas, leite e fraldas 
geriátricas 

• Fortalecimento do 
Serviço de Abordagem 
Social

• Cursos gratuitos 
de cabeleireiro e in-
formática, oferecidos 
pelo Fundo Social de 
Solidariedade 

• Início do Projeto 
Habitacional de Inte-
resse Social

Obras
• “Cidade Linda é Ci-

dade Limpa” dá nova 
cara à Jaboticabal

• Operação tapa-bu-
raco 

• Troca de 2.200 
das lâmpadas que es-
tavam queimadas há 
mais de 01 ano

• Recuperação de es-
tradas rurais, incluin-
do a revitalização da 
estrada de acesso ao 
Assentamento Terra 
Rica

• Retomada e con-
clusão do Anel Viário 
– Trecho Sul

• Conclusão da re-
forma no Ginásio de 
Esportes 

• Reforma do CIAF 
de Lusitânia

Emprego
• Conclusão do as-

falto no Distrito In-
dustrial e da instala-
ção de bomba no poço 
artesiano, oferecendo 
estrutura completa 
aos empresários

• Venda de todos os 
lotes/terrenos do Dis-
trito Industrial para 
construção de novas 
empresas

• Lei facilita abertu-
ra de novas empresas 

• Jaboticabal des-
burocratiza e facilita 
abertura de empresas

• Banco do Povo 

registra aumento de 
133% em empréstimos

• Novo curso gratui-
to de Recursos Huma-
nos, na Etec 

Cultura, esporte e 
lazer

• Cinema nos bair-
ros

• Feira de Artesana-
to do Dia das Mães e 
Dia dos Namorados

• Corrida e Cami-
nhada de Bairros

• Torneio 1º de Maio 
• Aulas gratuitas de 

Muay Thai
• Semana do Livro 

Infantil
• Passeio ciclístico 

noturno
• Várias bandas se 

apresentaram no pro-
jeto “Quinta no Mu-
seu”

• Circuito Sesc ofe-
receu dezenas de ati-
vidades culturais

• A Feira Livre ago-
ra recebe uma banda 
para animar as ma-
nhãs de domingo uma 
vez ao mês
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EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito 
na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro,  FAZ SABER a todos  os seus associados, que 
fará realizar no dia 05 de Julho de 2.017, na sede da Entidade Sindical, às 16:00 horas 
em primeira convocação, e às 17:00 horas em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, para tratar da seguinte:  

PAUTA  DO   DIA
APRECIAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, FI-
NANCEIRO E PATRIMONIAL DA ENTIDADE SINDI-

CAL DO ANO DE 2.016.
               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente  EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Imprensa local e afi xado em todos os locais de 
trabalho dos Servidores Públicos Municipais e demais locais de costumes.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 26 de Junho de 2.017.

MARIA ELVIRA ARMENTANO 
Presidente SFPMJ

COMUNICADO
Considerando que em data de 13/12/2014,o (a)(s) Senhor(a)(es)J.P.G., 

fi rmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA 
E VENDA tendo por objeto o LOTE 13, da QUADRA 01, do LOTEA-
MENTO PLANALTO VERDE I , situado na cidade de JABOTICABAL/
SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, a pessoa acima indi-
cada, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contados da publi-
cação da presente, entre em contato por meio do telefone (16) 3209-3292 
ou, se preferir, compareça pessoalmente no endereço Avenida Benjamin 
Constant, nº 662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, com o objetivo 
de apurar e regularizar sua situação contratual, sendo que, após o prazo 
mencionado, em não havendo a regularização por força das clausulas con-
tratuais e ainda do contido no artigo 475 do Código Civi1, O CONTRATO 
SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, ocasião 
em que a PROMITENTE VENDEDORA tomará as demais medidas que 
julgar necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O PRESENTE, CASO A 
SITUAÇÃO JÁ ESTEJA REGULARIZADA ATÉ SUA PUBLICAÇÃO.

________________________________
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 

do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qual-
quer dos casos, indenização por perdas e danos.

COMUNICADO
Considerando que em data de 13/12/2014, o (a)(s) Senhor(a)(es)

A.D.S.J.S. E L.R.S, fi rmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRO-
MESSA DE COMPRA E VENDA tendo por objeto o LOTE 28, da QUA-
DRA 02, do LOTEAMENTO PLANALTO VERDE II , situado na cidade 
de JABOTICABAL/SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, 
a pessoa acima indicada, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 
contados da publicação da presente, entre em contato por meio do telefone 
(16) 3209-3292 ou, se preferir, compareça pessoalmente no endereço Ave-
nida Benjamin Constant, nº 662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, 
com o objetivo de apurar e regularizar sua situação contratual, sendo que, 
após o prazo mencionado, em não havendo a regularização por força das 
clausulas contratuais e ainda do contido no artigo 475 do Código Civi1, 
O CONTRATO SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO 
DIREITO, ocasião em que a PROMITENTE VENDEDORA tomará as 
demais medidas que julgar necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O 
PRESENTE, CASO A SITUAÇÃO JÁ ESTEJA REGULARIZADA ATÉ 
SUA PUBLICAÇÃO.

________________________________
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 

do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qual-
quer dos casos, indenização por perdas e danos.

COMUNICADO
Considerando que em data de 12/12/2014, o (a)(s) Senhor(a)(es)

A.D.A.L., fi rmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA tendo por objeto o LOTE 06, da QUADRA 
02, do LOTEAMENTO PLANALTO VERDE II , situado na cidade de 
JABOTICABAL/SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, a 
pessoa acima indicada, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 
contados da publicação da presente, entre em contato por meio do telefone 
(16) 3209-3292 ou, se preferir, compareça pessoalmente no endereço Ave-
nida Benjamin Constant, nº 662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, 
com o objetivo de apurar e regularizar sua situação contratual, sendo que, 
após o prazo mencionado, em não havendo a regularização por força das 
clausulas contratuais e ainda do contido no artigo 475 do Código Civil1, 
O CONTRATO SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO 
DIREITO, ocasião em que a PROMITENTE VENDEDORA tomará as 
demais medidas que julgar necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O 
PRESENTE, CASO A SITUAÇÃO JÁ ESTEJA REGULARIZADA ATÉ 
SUA PUBLICAÇÃO.

________________________________
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 

do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

COMUNICADO
Considerando que em data de 11/06/2015, o (a)(s) Senhor(a)(es)

I.L.S.D.J., fi rmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA tendo por objeto o LOTE 20, da QUADRA 03, 
do LOTEAMENTO JARDIM AMERICA, situado na cidade de JABO-
TICABAL/SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, a pessoa 
acima indicada, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contados 
da publicação da presente, entre em contato por meio do telefone (16) 
3209-3292 ou, se preferir, compareça pessoalmente no endereço Ave-
nida Benjamin Constant, nº 662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, 
com o objetivo de apurar e regularizar sua situação contratual, sendo que, 
após o prazo mencionado, em não havendo a regularização por força das 
clausulas contratuais e ainda do contido no artigo 475 do Código Civil1, 
O CONTRATO SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO 
DIREITO, ocasião em que a PROMITENTE VENDEDORA tomará as 
demais medidas que julgar necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O 
PRESENTE, CASO A SITUAÇÃO JÁ ESTEJA REGULARIZADA ATÉ 
SUA PUBLICAÇÃO.

________________________________
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 

do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qual-
quer dos casos, indenização por perdas e danos.

COMUNICADO
Considerando que em data de 08/03/2014, o (a)(s) Senhor(a)(es)

T.D.R.D.C.A., fi rmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA tendo por objeto o LOTE 20, da QUADRA 06, 
do LOTEAMENTO MONTERREY II, situado na cidade de JABOTICA-
BAL/SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, a pessoa acima 
indicada, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contados da pu-
blicação da presente, entre em contato por meio do telefone (16) 3209-
3292 ou, se preferir, compareça pessoalmente no endereço Avenida Benja-
min Constant, nº 662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, com o objetivo 
de apurar e regularizar sua situação contratual, sendo que, após o prazo 
mencionado, em não havendo a regularização por força das clausulas con-
tratuais e ainda do contido no artigo 475 do Código Civil1, O CONTRATO 
SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, ocasião 
em que a PROMITENTE VENDEDORA tomará as demais medidas que 
julgar necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O PRESENTE, CASO A 
SITUAÇÃO JÁ ESTEJA REGULARIZADA ATÉ SUA PUBLICAÇÃO.

________________________________
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 

do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qual-
quer dos casos, indenização por perdas e danos.

COMUNICADO
Considerando que em data de 10/03/2012, o (a)(s) Senhor(a)(es)

S.D.M.P.N., fi rmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA tendo por objeto o LOTE 16, da QUADRA 09, 
do LOTEAMENTO MONTERREY II, situado na cidade de JABOTICA-
BAL/SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, a pessoa aci-
ma indicada, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contados 
da publicação da presente, entre em contato por meio do telefone (16) 
3209-3292 ou, se preferir, compareça pessoalmente no endereço Ave-
nida Benjamin Constant, nº 662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, 
com o objetivo de apurar e regularizar sua situação contratual, sendo que, 
após o prazo mencionado, em não havendo a regularização por força das 
clausulas contratuais e ainda do contido no artigo 475 do Código Civil1, 
O CONTRATO SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO 
DIREITO, ocasião em que a PROMITENTE VENDEDORA tomará as 
demais medidas que julgar necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O 
PRESENTE, CASO A SITUAÇÃO JÁ ESTEJA REGULARIZADA ATÉ 
SUA PUBLICAÇÃO.

________________________________
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 

do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qual-
quer dos casos, indenização por perdas e danos.

COMUNICADO
Considerando que em data de 19/08/2015,o (a)(s) Senhor(a)(es)C.A.C., 

fi rmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA 
E VENDA tendo por objeto o LOTE 11, da QUADRA 07, do LOTEA-
MENTO PLANALTO VERDE I , situado na cidade de JABOTICABAL/
SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, a pessoa acima indi-
cada, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contados da publi-
cação da presente, entre em contato por meio do telefone (16) 3209-3292 
ou, se preferir, compareça pessoalmente no endereço Avenida Benjamin 
Constant, nº 662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, com o objetivo 
de apurar e regularizar sua situação contratual, sendo que, após o prazo 
mencionado, em não havendo a regularização por força das clausulas con-
tratuais e ainda do contido no artigo 475 do Código Civil1, O CONTRATO 
SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, ocasião 
em que a PROMITENTE VENDEDORA tomará as demais medidas que 
julgar necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O PRESENTE, CASO A 
SITUAÇÃO JÁ ESTEJA REGULARIZADA ATÉ SUA PUBLICAÇÃO.

________________________________
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 

do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

COMUNICADO
Considerando que em data de 17/12/2014,o (a)(s) Senhor(a)(es)D.M.B., 

fi rmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA 
E VENDA tendo por objeto o LOTE 14, da QUADRA 01, do LOTEA-
MENTO PLANALTO VERDE I , situado na cidade de JABOTICABAL/
SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, a pessoa acima indi-
cada, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contados da publi-
cação da presente, entre em contato por meio do telefone (16) 3209-3292 
ou, se preferir, compareça pessoalmente no endereço Avenida Benjamin 
Constant, nº 662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, com o objetivo 
de apurar e regularizar sua situação contratual, sendo que, após o prazo 
mencionado, em não havendo a regularização por força das clausulas con-
tratuais e ainda do contido no artigo 475 do Código Civil1, O CONTRATO 
SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, ocasião 
em que a PROMITENTE VENDEDORA tomará as demais medidas que 
julgar necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O PRESENTE, CASO A 
SITUAÇÃO JÁ ESTEJA REGULARIZADA ATÉ SUA PUBLICAÇÃO.

________________________________
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 

do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

COMUNICADO
Considerando que em data de 13/12/2014, o (a)(s) Senhor(a)(es)R.D.M. 

E L.M.P.D.M., fi rmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMES-
SA DE COMPRA E VENDA tendo por objeto o LOTE 19, da QUADRA 
05, do LOTEAMENTO PLANALTO VERDE II , situado na cidade de 
JABOTICABAL/SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, a 
pessoa acima indicada, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 
contados da publicação da presente, entre em contato por meio do telefo-
ne (16) 3209-3292 ou, se preferir, compareça pessoalmente no endereço 
Avenida Benjamin Constant, nº 662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, 
com o objetivo de apurar e regularizar sua situação contratual, sendo que, 
após o prazo mencionado, em não havendo a regularização por força das 
clausulas contratuais e ainda do contido no artigo 475 do Código Civil1, 
O CONTRATO SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO 
DIREITO, ocasião em que a PROMITENTE VENDEDORA tomará as 
demais medidas que julgar necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O 
PRESENTE, CASO A SITUAÇÃO JÁ ESTEJA REGULARIZADA ATÉ 
SUA PUBLICAÇÃO.

________________________________
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 

do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

COMUNICADO
Considerando que em data de 27/12/2014,o (a)(s) Senhor(a)(es)C.A.M., 

fi rmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA 
E VENDA tendo por objeto o LOTE 10, da QUADRA 13, do LOTEA-
MENTO PLANALTO VERDE I , situado na cidade de JABOTICABAL/
SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, a pessoa acima indi-
cada, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contados da publi-
cação da presente, entre em contato por meio do telefone (16) 3209-3292 
ou, se preferir, compareça pessoalmente no endereço Avenida Benjamin 
Constant, nº 662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, com o objetivo 
de apurar e regularizar sua situação contratual, sendo que, após o prazo 
mencionado, em não havendo a regularização por força das clausulas con-
tratuais e ainda do contido no artigo 475 do Código Civil1, O CONTRATO 
SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, ocasião 
em que a PROMITENTE VENDEDORA tomará as demais medidas que 
julgar necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O PRESENTE, CASO A 
SITUAÇÃO JÁ ESTEJA REGULARIZADA ATÉ SUA PUBLICAÇÃO.

________________________________
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 

do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Associação Paulista de Medicina Regional de Jaboticabal, nos 
termos de seu Estatuto Social, vem dar ciência aos seus 
associados com direito a voto e convocá-los para 
comparecerem no dia 31 de agosto de 2017, das 8h00 às 
17h00, no local de votação abaixo relacionado, para eleição, em 
pleito único, do preenchimento dos cargos eletivos desta 
Regional, observados os dispositivos estatutários e normas 
complementares a respeito.

Fica facultada a apresentação de chapas concorrentes aos 
cargos eletivos desta Regional mediante protocolo junto à sua 
Sede Social, sito Ac. Nisoji Fujizaki, s/n, até as 18 horas do dia 28 
de julho. 

As eleições para o preenchimento dos cargos eletivos da APM e 
AMB serão realizadas unicamente de forma eletrônica e por 
correspondência no período consecutivo e ininterrupto de 21 
de agosto de 2.017, com início às 09:00 horas até o dia 31 de 
agosto de 2.017, término às 18:30 horas, através do site da APM: 
www.apm.org.br e correios.

Local de votação: sede da Regional – Ac. Nisoji Fujizaki s/n
Data: 30/06/2017

APM REGIONAL DE JABOTICABAL

Dr. Oswaldo Costa Cesar Neto
Presidente

Contrata-se 
Assistente Comercial 

para Rodonaves de Jaboti-
cabal, desejável ter experi-
ência em transporte, veícu-
lo próprio. 

Remuneração: Salário + 
comissão + ajuda de custo 
p/ veículo.

Candidato deve residir 
em Jaboticabal ou Monte 
Alto.

TRANSPORTES 
Und.640 | Rua Argentina 

Grillo Badia, 720 Sertãozi-
nho | SP | (16) 2105 1777 

rte.com.br
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Campanha é prorrogada até o dia 7 de julho

Projeto aprovado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo permite que empresários doem 
até 3% do valor devido de ICMS. O percentual é totalmente dedutível

Índices apontam baixa adesão de crianças e gestantes 
à vacinação contra a Infl uenza 

Roçamento, capinação e tapa-buraco estão entre os serviços realizados

Equipes de manutenção visitam vários bairros em Jaboticabal

A Secretaria de Obras 
de Jaboticabal continua 
incansável. Diversas 
equipes estão espalha-
das pela cidade deixan-
do tudo mais organiza-
do e bonito.

Esta semana, áreas 
verdes dos seguintes 
bairros foram roçados: 
Cohab I, Cohab III, Co-

hab IV, Jardim Alvora-
da, Jardim Paulista, Jar-
dim Botânico, Jardim 
das Rosas, Jardim Pri-
mavera e Sanbra.

Capinação de guias 
e sarjetas são feitas no 
Jardim Primavera, São 
Roque, Santa Izaura e 
Sorocabano.

Já o serviço de tapa-

buraco é realizado nas 
avenidas Jaime Ribeiro, 
Ítalo Poli, Carlos Ber-
chieri e nos bairros San-
ta Luzia e Aparecida.

Anel Viário – na reta 
fi nal dos trabalhos, 
uma equipe está empe-
nhada no preparo do 
solo para realizar plan-
tio de grama

Segundo dados do 
Sistema de Informações 
do Programa Nacional 
de Imunizações – SIPNI, 
grande parcela de crian-
ças e gestantes de Jabo-
ticabal ainda não se va-
cinaram contra o vírus 
Infl uenza, em 2017. A 
ausência de ambos os 
públicos nas unidades 
de saúde preocupa e co-
laboraram com a pror-
rogação da campanha 
até 7 de julho.

O SIPNI mostra que 
em pouco mais de dois 
meses de campanha, 
apenas 57,85% das 
crianças de seis meses a 
menores de cinco anos 
do município foram 
imunizados. A cobertu-
ra vacinal para gestan-
tes tem proporção mui-
to parecida, atingindo 
até o momento 57,32%.

Para a coordenado-
ra do Departamento 
de Vigilância Epide-
miológica, Maura Gue-
des Barreto, os índices 
surpreendem. “Obtive-
mos grande adesão dos 
profi ssionais da saúde 

e puérperas. Em con-
trapartida, para a nos-
sa surpresa, crianças e 
gestantes estão abaixo 
do esperado. O vírus In-
fl uenza é perigoso, por 
isso é preciso se preve-
nir. Temos que aprovei-
tar essa oportunidade 
e procurar o CIAF mais 
próximo”.

Até a manhã de terça-
feira (27), Jaboticabal 
havia vacinado 12.162 
pessoas de 15.932 pos-
síveis, o que representa 
76,34% do público to-
tal. A expectativa é ele-
var a cobertura vacinal 
a 90%. 

Confi ra alguns núme-
ros apontados pelo SIP-
NI até o momento:

Crianças 3.834
Doses Aplicadas 

2.218
Cobertura Vacinal 

57,85%
Trabalhadores da 

saúde 1.426
Doses Aplicadas 

1.482
Cobertura Vacinal 

103,93%
Gestantes 642

Doses Aplicadas 368
Cobertura Vacinal 

57,32%
Puérperas 106
Doses Aplicadas 108
Cobertura Vacinal 

101,89%
Idosos 9.924
Doses Aplicadas 

7.986
Cobertura Vacinal 

80,47%
Grupos que podem 

se vacinar - pessoas 
a partir de 60 anos, 
crianças de seis me-
ses a menores de cinco 
anos (quatro anos, 11 
meses e 29 dias), tra-
balhadores de saúde, 
professores das redes 
pública e privada, ges-
tantes, puérperas (até 
45 dias após o parto), 
pessoas com doenças 
crônicas, profi ssionais 
integrantes das po-
lícias Civil e Militar, 
Corpo de Bombeiros, 
Correios e Defesa Ci-
vil. Motoristas, cobra-
dores e trabalhadores 
em transporte rodovi-
ário (deverão apresen-
tar crachá ou holerite) 

Empresas já podem apoiar as obras de  
recuperação do Club Jaboticabal

A Associação Comer-
cial, Industrial e de Agro-
negócios de Jaboticabal 
– ACIAJA lançou na tarde 
de 23 de junho a campa-
nha que deve movimen-
tar o meio empresarial: 
a arrecadação de ICMS 
para as obras de recu-
peração do Club Jaboti-
cabal. O projeto, orçado 
em R$ 998.862,00  foi 
aprovado pelo Programa 

de Ação Cultural do Go-
verno do Estado de São 
Paulo – ProAC.

As empresas poderão 
doar até 3% do ICMS de-
vido, com abatimento de 
100% no valor incenti-
vado. “As empresas não 
terão que por a mão no 
bolso para apoiar a recu-
peração do Club Jaboti-
cabal e obterão a contra-
partida de exposição de 

sua marca como um pa-
trocínio normal, ajudan-
do a recuperação desse 
patrimônio da nossa ci-
dade”, destacou o presi-
dente da ACIAJA, Arthur 
Dória Guzzo, para uma 
plateia composta por 
empresários, pela ve-
readora Dona Cidinha, 
pelo Diretor de Cultura 
da Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal, José Má-

rio de Oliveira, por re-
presentantes do setor 
da cultura do município, 
contabilistas e de entida-
des da sociedade civil.

O lançamento contou 
com a participação do 
Instituto Oswaldo Ribei-
ro de Mendonça - IORM, 
entidade do Terceiro 
Setor responsável pela 
elaboração do projeto 
aprovado pelo ProAC. 
Sediado em Orlândia, SP, 
o Instituto, fundado há 
doze anos, tem em seu 
histórico a construção 
de Centro Cultural e Sala 
de Cinema em Guaíra e a 
revitalização de prédio 
histórico em Orlândia, a 
partir de leis de incenti-
vo à Cultura.

“Nas poucas vezes que 
visitei a cidade, observei 
que todos têm alguma 
história de vida relacio-
nada ao Club Jabotica-
bal. Ele está no coração 
das pessoas. É um proje-
to que será sentido por 
todo mundo, e funda-
mental para a memória 
de Jaboticabal. A aprova-
ção do projeto de capta-
ção é o primeiro passo. 
Agora, é preciso a par-
ticipação das empresas 
para arrecadar os recur-

sos necessários para a 
revitalização do prédio”, 
destacou o gerente exe-
cutivo do IORM, Rafael 
Braghiroli.

De acordo com a Lei, 
os recursos poderão ser 
captados até abril de 
2018. Para doar, as em-
presas devem se inscre-
ver no site da Receita Es-
tadual. As obras poderão 
ser iniciadas a partir da 
captação de 35% do valor 
estabelecido, mas para 
isso é necessária a cola-
boração das empresas.

“A cultura da doação 
está aquém do necessá-
rio, e Jaboticabal deve se 
profi ssionalizar para ser 
um grande captador de 
recursos”, reforça o pre-
sidente da ACIAJA.

“Quando se cria a cul-
tura da doação, as em-
presas pedem para cola-
borar. É árduo, mas vale 
a pena. É emocionante 
quando a coisa acontece 
e é maravilhoso fazer o 
bem”, fi naliza o gerente 
executivo do IORM.

Unesp
A Faculdade de Ci-

ências Agrárias e Vete-
rinárias (FCAV) Unesp 
de Jaboticabal também 
foi contemplada com o 

projeto de captação de 
recursos, na área do es-
porte, com o valor de 
R$ 445.669,00, que será 
destinado à revitalização 
do Poliesportivo da insti-
tuição. 

O projeto foi aprovado 
por meio do Programa 
de Incentivo ao Esporte 
do governo estadual, e 
as condições para doar 
são as mesmas (3% do 
valor devido em ICMS, 
totalmente dedutíveis) 
do projeto do Club Jabo-
ticabal. 

“Assim, o empresá-
rio que decidir-se pela 
doação dos 3% do ICMS 
devido ao Projeto de re-
cuperação do Club Jabo-
ticabal, poderá doar tam-
bém outros 3% do ICMS 
para o projeto de capta-
ção para a revitalização 
do Poliesportivo da FCAV 
Unesp. São dois projetos  
importantes com capaci-
dade de injetar mais de 
R$ 1,4 milhão na eco-
nomia da cidade, fazen-
do girar a roda. É disso 
que Jaboticabal precisa”, 
conclui Arthur.

Para mais informações 
sobre como doar, acesse 
o site da Aciaja: www.
aciaja.com.br.

Charles Leite Bueno -  Diretor Social da Corporação Musical Gomes e Puccini; 
João Bacellar - Consultor Técnico do Projeto; Beto Luppia - Presidente da Cor-
poração Musical Gomes e Puccini; Pedro Luís da Costa Aguiar Alves - Diretor da 
FCAV - Unesp Jaboticabal; Arthur Dória Guzzo - Presidente da ACIAJA; Rafael 
Braghiroli - Gerente Executivo do Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça

e motoristas de táxi 
(deverão apresentar 
crachá).

Também fazem par-
te Polícia Federal, do-
adores de sangue e de 
medula, trabalhadores 
dos Tribunais de Jus-
tiça e Fóruns, profi s-
sionais que trabalham 
com pessoas em situ-
ações de rua, cuidado-
res de idosos, auxiliar 
de classe e demais fun-
cionários das escolas 
do ensino Básico e Su-
perior, funcionários de 
creches e trabalhado-

res da limpeza urbana 
e coletadores de resí-
duo.

Locais de vacinação:
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 Ri-
cardo Benatti” - Rua 
Djalma Aleixo de Sou-
za, nº. 499 - Cohab II

Ciaf V “Aurélio Niero” 
- Rua Aurélio Migliori, 
nº. 100 - Jardim Santa 

Rosa
Ciaf VI “Gino Bassi” 

- Rua Jornalista Cláu-
dio Luiz Berchieri, s/n 
- Santa Mônica

Ciaf VII “Alice Kamla” 
- Rua São João, 3051, 
Conjunto Habitacional 
Ulisses Guimarães

Ciaf Lusitânia - Aveni-
da Angelo Ulian Filho, 
s/n

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

ESF “Tereza Noronha” 
- Rua Rita Ribeiro, 10 – 
Cohab I
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Evento aconteceu na Unesp e contou com a participação do secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento

Autoridades de 38 municípios participam de reunião 
do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Mogi-Guaçu
Jaboticabal sediou 

na manhã de terça-fei-
ra (27) o encontro dos 
municípios participan-
tes do Comitê da Ba-
cia Hidrográfi ca do Rio 
Mogi-Guaçu. O evento 
aconteceu na Unesp e 
contou com a participa-
ção de sete prefeitos e 
do secretário Estadual 
de Agricultura e Abas-
tecimento, Arnaldo Jar-
dim.

O atual presidente do 
comitê e prefeito de Ja-
boticabal, José Carlos 
Hori, abriu a reunião e 
ressaltou a importân-
cia da participação dos 
municípios. “O comi-
tê além de pensar no 
futuro de nossos ma-
nanciais também des-
tina recursos por meio 
do Fundo Estadual de 
Recursos Hidros. É im-
portante participar das 
reuniões a aproveitar 
a oportunidade de fi -
car por dentro do que 

acontece. Não posso 
me esquecer de exaltar 
a presença do secretá-
rio Arnaldo Jardim, que 
muito colabora com as 
políticas públicas de-
senvolvidas pelo comi-
tê”.

O secretário destacou 
a liderança política do 
prefeito Hori. “Fico fe-
liz em participar des-
sa reunião e ver o em-
penho do comitê em 
colaborar com os mu-
nicípios. A volta do pre-
feito Hori à presidência 
garante que o trabalho 
que vinha sendo rea-
lizado continue e, por 
meio de ações concre-
tas, recursos possam 
ser destinados para ga-
rantir o futuro de nos-
sos mananciais”.

O presidente da ASSE-
MAE (Agência Nacional 
dos Serviços Municipais 
de Saneamento), Apa-
recido Hojaij (Pelão), 
ressalta a importância 

da reunião. “Na pauta 
uma série de assuntos 
importantes, como os 
pedidos apresentados 
pelos municípios in-
tegrantes do comitê. 
Aproveito para destacar 

o empenho do prefeito 
Hori em garantir o bom 
andamento das ações 
promovidas pelo comi-
tê”.

O secretário-executi-
vo do comitê, Marcos 

Vinícius Lopes da Silva, 
lembra que o comitê é 
deliberativo e consul-
tivo. “Anualmente te-
mos um trabalho muito 
grande sobre a apresen-
tação do relatório da 

situação dos recursos 
hídricos. Investimos 
na formação dos muni-
cípios para que todos 
possam utilizar nossos 
recursos da melhor ma-
neira possível”.


