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Jaboticabal terá local especial para 
atender mulheres vítimas de violência

Atendimento entra em vigor a partir de janeiro; prefeitura fi naliza processo burocrático e já estuda local para instalação

A cidade volta a liderar projetos 
pioneiros na região. Desta vez, a 
Prefeitura de Jaboticabal se pre-
para para atender mulheres em 
situação de violência – seja física 
ou moral. A Casa de Passagem irá 
acolher usuárias que correm risco 
de morte ou ameaças em razão da 
violência doméstica e familiar, si-
tuação de rua ou condição de vul-
nerabilidade social.

O local receberá até 20 mulhe-
res e começa a funcionar em ja-
neiro. “É mais um grande avanço 
para Jaboticabal, que sempre aco-
lheu com carinho outros públicos. 
Temos instituições excepcionais, 
como a APAS, Olhos da Alma, 
Vila Vicentina e Lar do Cami-

nho. Agora precisamos de uma 
instituição interessada em cuidar 
com todo o amor e respeito que 
as mulheres merecem”, diz o 
prefeito José Carlos Hori. “O en-
frentamento da violência contra a 
mulher deve receber atenção do 
poder público. E em Jaboticabal 
terá”, completa.

O Serviço de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade 
- Acolhimento Institucional, na 
modalidade Casa de Passagem, 
visa atender mulheres adultas, 
acompanhadas ou não de fi lhos 
menores de 18 anos.

Prefeitura inicia recape em Jaboticabal e 
Córrego Rico

Ao todo, serão investidos R$ 1,7 milhão em asfalto e recape; Hori continua buscando verbas para demais bairros
O prefeito José Carlos Hori 

está acompanhando de perto o 
início da operação para recuperar 
o asfalto de Jaboticabal e distri-
tos. O trabalho começou na se-
gunda-feira (20), na Rua Silvestre 
Faifer, em Córrego Rico.

As equipes começam a recupe-
rar o asfalto da Rua Djalma Alei-
xo de Souza, próximo ao Corpo 
de Bombeiros, na Cohab II. “Nes-
ta primeira etapa serão benefi cia-
dos os bairros Aparecida, Centro, 
Cohab II e Córrego Rico. 

Com decoração de Natal nas 
praças, Prefeitura prepara fi nal 
de ano especial em Jaboticabal

O fi nal de ano se aproxima e já 
é possível sentir o espírito natali-
no. Como não poderia ser diferen-
te, o clima já contagia a Prefeitu-
ra de Jaboticabal, que trabalha na 
decoração das praças centrais do 
município. 

Neste ano, a grande expectati-
va fi ca por conta da Praça Dr. Jo-
aquim Batista, conhecida também 
como “Praça da Fonte”. O local 
receberá o Papai Noel e conta-
rá com nova iluminação de led. 

Papai Noel, área gastronômica e música fazem parte 
da programação de dezembro

Além disso, uma feira gastronô-
mica está sendo preparada.

“Nós nos comprometemos em 
revitalizar a praça; trocaremos 
toda a iluminação, revitalizando 
a fonte, usando lâmpadas de LED 
e organizando uma grande fei-
ra com nossos ambulantes. Será 
uma alternativa gastronômica e 
popular”, conta o prefeito José 
Carlos Hori.

Banco do Povo fecha 50% mais 
contratos que em 2015 e 2016

Microcréditos movimentam a economia local e incentivam a 
geração de empregos; desde a implantação, 
já foram emprestados mais de R$ 6 milhões 

Baleia Rossi destina quase 
R$ 2 milhões para Jaboticabal

Equipamentos para a saúde, infraestrutura e 
compra de ambulância foram prioridades

Local estava desativado 
e precisou passar por 

revitalização
Uma parceria entre Prefeitura de 

Jaboticabal e Polícia Militar trará 
mais segurança para lojistas, fre-
quentadores de bancos e pessoas 
que circulam pela região central do 
município. A antiga sede do Banco 
do Povo, localizada na Praça Nove 
de Julho, foi reformada e cedida à 
Polícia Militar para que a instituição 
utilize o local como uma base.

Mais segurança: 
Praça Nove de 

Julho ganha base 
da Polícia Militar

Mutirão no 
Sorocabano 

contabiliza bons 
resultados no 

combate à dengue, 
zika, chikungunya 

e febre amarela
Prefeitura contou com 
a ajuda da população 

para eliminar possíveis 
criadouros

A Prefeitura de Jaboticabal reali-
zou no último sábado (18) uma grande 
operação nos bairros Sorocabano, São 
Roque e proximidades. O objetivo foi 
“varrer” todo e qualquer tipo de cria-
douros do Aedes Aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela. O balanço fi nal 
foi de aproximadamente 12 caminhões 
cheios de objetos inservíveis.

Mercado 
Municipal de 
Jaboticabal 

preparado para o 
Black Friday 2017

Área comercial adere 
pela primeira vez ao 

movimento; várias lojas 
oferecem descontos 

nos dias 24, 25 e 26 de 
novembro

Entrando na onda da Black Friday, o 
Mercado Municipal de Jaboticabal adere 
este ano ao movimento mundial e dá des-
contos especiais na venda de produtos. 
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Caminhada Passos que Salvam acontece no 
domingo (26)

Grande fi nal do Campeonato Municipal de Futebol Amador 
acontece domingo (26)

Neste final de semana, 
Jaboticabal conhecerá a 
equipe campeã do Campe-
onato Municipal de Futebol 
Amador 2017. Panela e Co-
hab III se enfrentam domin-
go (26), às 10h, no campo 
do Jardim das Rosas. Antes, 
Pizzaria nº 1 e Pega Leve 
disputam o terceiro lugar, a 
partir das 8h15.

“Todos estão convidados 
para acompanhar essa final 
que vai ser de arrepiar. O 
campeonato teve um nível 
muito bom e tenho certeza 

Decisão será no campo do Jardim das Rosas, a partir das 10h

Kits ainda podem ser adquiridos a R$ 35

Inscrições continuam abertas no Ciaf do distrito

GAZETA ESPORTES

que essa partida virá para 
coroar esta edição”, comen-
ta o diretor de Esporte, José 
Luis Moiteiro.

O Panela chega à final 
após bater a Pizzaria nº1 por 
3 a 0. Já o Cohab 3 venceu 
nos pênaltis por 4 a 3 o Pega 

Leve, após o tempo normal 
terminar em 1 a 1.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-0587.

O encontro já está marcado. 
Domingo (26), às 9h, na Es-
planada do Lago Municipal, 
Jaboticabal se une em prol do 
Hospital de Câncer de Barre-
tos, por meio da Caminhada 
Passos que Salvam. 

Para participar, basta adqui-
rir o kit no valor de R$ 35 que 
dá direito a camiseta, boné e 
sacola personalizada.

Os pontos de venda são: 
Secretaria de Educação, 100% 
Básico, Escola de Arte e na 
Tereza Quinelato. 

Sobre - A campanha come-
çou há quatro anos em 19 ci-
dades do Estado de São Paulo 
e duas em Rondônia. Hoje já 
mobiliza mais de 300 cidades 
em todo o Brasil.

Pontos de vendas

Projeto Família oferece ofi cina de Capoeira 
em Córrego Rico

Os moradores de Córrego 
Rico tem uma opção dife-
rente de atividade física no 
distrito. Por meio do Projeto 
Família, a Secretaria de As-
sistência Social iniciou a ofi -
cina de capoeira. Qualquer 
pessoa a partir dos cinco 
anos pode participar gratui-
tamente das aulas.

“Fiquei muito entusias-
mada e feliz. Acompanhei 
de perto o primeiro dia da 
ofi cina em Córrego Rico e vi 
muitos pais e fi lhos treinan-
do juntos. O resultado não 
poderia ter sido melhor”, 
comemora a secretária de 
Assistência Social, Tatiana 
Pellegrini.

O Ciaf de Córrego Rico 
fi ca na Avenida Manoel Bar-
bosa, s/n. O telefone de con-
tato é (16) 3203-1085 

100% Básico
Avenida General Glicério, 

328 – Centro
Telefone: (16) 3203-5647
Tereza Quinelato
Praça Dom José Marcondes 

Homem de Mello, 146, Jabo-
ticabal Shopping

Telefone: (16) 3202-4121
Secretaria de Educação
Avenida Carlos Berchieri, 

101
Telefone: (16) 3209-2469
Escola de Arte “Prof. Fran-

cisco Berlingieri Marino”
Rua Mizael de Campos, 

202, Centro
Telefone: (16) 3202-8561
Mais informações no site 

https://www.hcancerbarretos.
com.br/passosquesalvam.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2.017 - REGISTRO DE PRE-
ÇOS para aquisição de equipamentos de informática, DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDI-
VIDUAL e COOPERATIVAS, conforme especificações constantes do 
Anexo I do Edital.

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

DATA FINAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 14/12/2017, 
até às 14:00 horas.

INÍCIO DA SESSÃO: Dia 14/12/2017, às 14:00 horas, na Sala 
de Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIM-

PEZA – ME 
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 13/2017
OBJETO: Fornecimento de forma parcelada de gêneros ali-

mentícios, materiais e utensílios de copa para manutenção da Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.080,00 (mil reais e oitenta centavos)
DATA DO CONTRATO: 06/10/2017

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRI-

MENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 13/2017
OBJETO: Fornecimento de forma parcelada de gêneros ali-

mentícios, materiais e utensílios de copa para manutenção da Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.241,30 (mil, duzentos e quaren-
ta e um reais e trinta centavos)

DATA DO CONTRATO: 25/09/2017

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRI-

MENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 13/2017
OBJETO: Fornecimento de forma parcelada de gêneros ali-

mentícios, materiais e utensílios de copa para manutenção da Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

VALOR DO CONTRATO: R$ 2.148,60 (dois mil, cento e qua-
renta e oito reais e sessenta centavos)

DATA DO CONTRATO: 21/11/2017

PORTARIAS

Nº 51, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 – CONCEDE, a pedido 
da funcionária DENISE CARDOZO, lotada no Departamento Técnico 
Legislativo, Licença Prêmio em gozo, de 27/11/2017 a 11/12/201.

Nº 52, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 – CONCEDE, a pedido 
do funcionário ALEX FELÍCIO DE LIMA, lotado no Departamento de 
Administração, férias em gozo, de 22/11/2017 a 06/12/2017.

Nº 55, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONCEDE AFAS-
TAMENTO, a partir de 30 de outubro de 2.017, ao servidor MARCELO 
BASSI DAS NEVES, em razão de tratamento médico, por 90 (noventa) 
dias.

RESULTADO ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE CANDIDATO 
CONVOCADO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE JABOTICABAL

Conforme a Ata da Reunião da Comissão Temporária de Con-
curso Público da Câmara Municipal de Jaboticabal, para análise da 
documentação apresentada pelo candidato HENRI ALBERTO MAR-
QUES, convocado para fins de nomeação ao cargo de Assistente 
de Comunicação da Câmara Municipal de Jaboticabal, a respectiva 
Comissão entendeu que não houve preenchimento dos pré-requisitos 
para o cargo, conforme Lei nº 4.677/2015.

Jaboticabal, 20 de novembro de 2017.

CONVITES

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo a Lei Com-
plementar nº 101/2000, que dispõe sobre a transparência na gestão 
fiscal, CONVIDA a população de Jaboticabalense para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA que tem como finalidade a discussão do Projeto de Lei nº 
80/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jabo-
ticabal para o exercício de 2018. (LOA)

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para 
análise no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br)

Dia: 27 de novembro de 2017 (segunda-feira)
Horário: 20h.
Local: Câmara Municipal (Rua Barão do Rio Branco, nº 765).

BETO ARIKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
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Urgência para o RenovaBio

A aprovação e posterior im-
plantação do RenovaBio ampliará 
a produção de etanol de 30 bilhões 
de litros para 50 bilhões de litros 

Ao participar, nesta semana, do 
10º Congresso Nacional de Bioe-
nergia, que reuniu grandes lideran-
ças do setor em Araçatuba, defendi 
que a partir do RenovaBio será 
possível constituirmos de forma 
mais ágil uma legislação que esta-
beleça políticas públicas de médio 
prazo de incentivo à produção e 
uso dos biocombustíveis.

O RenovaBio nos trará a opor-
tunidade de redefi nir toda a atual 
estrutura da matriz energética, fa-
zendo com que as políticas públi-
cas se adequem a novos conceitos, 
que sejam estáveis e duradouros. 
O setor de geração de energia está 

por safra, substituindo até 55% do 
uso da gasolina e até 20% do diesel 
fóssil pelo biodiesel. Isso está perto 
de se tornar uma realidade. No últi-
mo dia 22 de novembro, a Câmara 
Federal aprovou, por 299 a 9 votos, 
o regime de urgência para a trami-
tação do Projeto de Lei nº9.086/17, 
que cria esse sistema tão importan-
te para a sociedade atual.

A decisão dos parlamentares 
signifi ca que o projeto será votado 
sem a necessidade de aprovação 
nas comissões, e representa um si-
nal positivo com relação à expec-
tativa de que siga para apreciação 
pelo Senado.

maduro o sufi ciente para encarar 
essas mudanças, revitalizando toda 
a cadeia produtiva e reafi rmando a 
liderança mundial em biocombus-
tíveis.

Até 2030, a estimativa é de que 
o RenovaBio impulsione um in-
vestimento de R$ 500 bilhões, com 
a geração de mais de um milhão 
de novos empregos. Representará 
uma verdadeira mudança positiva 
aos 1.600 municípios brasileiros 
que cultivam a cana-de-açúcar, 
atividade que está presente em 330 
das 645 cidades paulistas.

A utilização dos biocombus-
tíveis deverá representar uma 

OS LIMPOS!
o seu coração sempre limpo com 
as revelações da Palavra de Deus 
e não deixe o inimigo colocar 
nenhum tipo de ressentimento, 
ódio, irá, rancor, mágoa... No seu 
coração, essas coisas irão te im-
pedir de ter uma vida abençoada, 
além de roubar a sua saúde, a sua 
paz e a sua felicidade, elas irão 
te afastar do Reino de Deus, e te 
levarão para a perdição eterna. 
Não vale a pena fi car sofrendo ou 
remoendo, alguma coisa que o 
inimigo usou pessoas para te ferir 

Somente os limpos de coração 
que verão a Deus. Procure manter 

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

ou te machucar. Perdoar é o me-
lhor caminho para ser feliz.Jesus 
veio como homem neste mundo 
para nos ensinar que é perdoando 
que seremos perdoados, mas se 
recusar a liberar o perdão, o Pai 
celestial, não poderá também lhe 
perdoar. Andar em amor e perdão 
é a melhor coisa do mundo. Jesus 
foi e continua sendo um grande 
exemplo para toda a humanida-
de; aprenda esses dois princípios, 
estudando a Palavra de Deus to-
dos os dias. Você fi cará surpreso 

VERDADES

Por que a verdade não foi sempre 
posta ao alcance de toda gente?

O que importa é que cada coisa ve-
nha a seu tempo. A verdade é como a 
luz: o homem precisa habituar-se à ela. 
Pouco a pouco, do contrário fi ca des-
lumbrado.

DEUS  nos dá na medida certa, da-
quilo de que necessitamos. A lei natural 
traça para o homem o limite de suas 
necessidades. É preciso que os espíritos 
ganhem experiências,  para que conhe-
çam o bem e o mal.Eis porque se unem 
ao corpo. Existem diferenças quanto ao 
grau de responsabilidades, dependendo 
da vontade de cada um, na livre esco-
lha, dentro do livre arbítrio. A lei natural 
é a lei de DEUS. É eterna e imutável e 
está escrita na consciência de cada um. 
Deus é a inteligência suprema, causa 
primária de todas as coisas.

As verdades são testemunhos da 
evolução, crescem para a sabedoria e se 

Preconceito é o julgamento ante-
cipado de alguém, um pré-conceito, 
é sentir-se mais e melhor do que o 
outro. O pior de tudo é que, na maio-
ria das vezes, nós não admitimos 
que temos preconceito. Mas, basta 
olhar nosso comportamento, nossas 
piadas, nossos julgamentos e vamos 
ver, facilmente, que não temos um, 
mas vários preconceitos.

São tantos os preconceitos: de 
raça, cor, religião, condição social; 
pela aparência, pelo nível de estudo, 
pelos defi cientes, pelos de orienta-
ção sexual diferente do dito “nor-
mal”,  pelos dependentes do álcool 
ou das drogas; pelas mães solteiras, 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

economia de US$ 45 bilhões em 
importações para o Brasil. Com a 
produção de mais 54 bilhões de li-
tros de etanol, o dobro do que hoje 
é gerado, a emissão de CO2 será 
reduzida de 166 para 45 gramas de 
CO2 equivalente por quilômetro (g 
CO2 e/Km).

Sem dúvida, trará ganhos a 
toda a cadeia produtiva e ao meio 
ambiente, contando com o pleno 
apoio do governador Geraldo Al-
ckmin, que assinou um manifesto 
demonstrando, ao lado de cerca de 
20 entidades representativas da so-
ciedade produtiva, ser favorável ao 
aumento do uso dos combustíveis 

verdes na matriz energética brasi-
leira.

O RenovaBio é a resposta para 
a retomada de um ritmo forte e sus-
tentável de crescimento. Não há 
dúvidas dos benefícios que repre-
sentará à matriz energética, ganhos 
ambientais, sociais e econômicos 
que se estendem por toda a cadeia 
produtiva. Estamos confi antes de 
que aprovação no Senado para que 
tramite rapidamente. O Brasil tem 
todas as condições favoráveis para 
assumir seu papel de protagonista 
na criação de uma economia sus-
tentável.

Vamos em frente!

como Deus é bom, e o quanto Ele 
te ama. Se você tem difi culdades 
em perdoar alguém, fale com 
Deus, com certeza Ele falará ao 
seu coração e lhe dirá como fa-
zer, e lhe ajudará também, não 
somente aquela pessoa, mas 
também a perdoar a si mesmo. 
Muitos estão vivendo no fundo 
do poço, pensando que Deus 
está com raiva deles e que não 
os amam mais e que não quer sa-
ber deles, porque um dia cairão 
em pecado e não conseguiram 

se arrepender, agora acham que 
vida acabou. Está totalmente 
enganado. Deus é tão Miseri-
cordioso que todos os dias, usa 
de todos os meios para falar 
ao seu coração, que Ele nunca 
vai desistir de você. Enquanto 
você estiver aqui, sempre ha-
verá uma esperança. A porta do 
céu sempre estará aberta para 
você. Não perca esta oportuni-
dade, hoje é o seu dia, aprovei-
te! Fale com Deus, e diga: Se-
nhor, eu perdoo aquela pessoa 

que foi usado pelo inimigo para 
me prejudicar, que  tem falando 
mal de mim, e também libero o 
perdão, em nome de Jesus. Faça 
isso, e verá como as coisas mu-
darão na sua vida e na sua fa-
mília (Leia Mateus 5:8). Esta é 
a minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com

transformam em luzes de amor, pureza 
imortal duradoura, na fraterna caridade, 
trazendo consigo a humildade e o per-
dão, forças que elevam e seguem por 
todo universo. Os homens não recebem 
comunicações completas e instrutivas, 
mesmo complexas, mas sim, de acordo 
com a evolução de cada um. Apenas 
algumas verdades esparsas, dentro de 
um conjunto de conhecimentos, que 

transformam as atividades, na criação 
de uma mentalidade, para vencerem a 
ignorância espalhada em toda humani-
dade.

As verdades fazem com que possa-
mos entender melhor o curso das vidas 
imortais do espírito, num processo de 
escalas, na hierarquia de valores eter-
nos, para conhecermos a DEUS E A 
JESUS.

A ARTE DE VIVER - PRECONCEITO

LUIS CARLOS 
FERNANDES

pelos idosos e outros.
E como não ter preconceito em 

uma sociedade tão preconceituosa? 
Primeiramente, admitindo que te-
mos preconceito e depois refl etir e 
identifi car quais são os preconceitos 
que temos. Também é importante to-
mar cuidado com as piadas, com as 
palavras que usamos para nos referir 
a alguém. É preciso respeitar as pes-
soas, sejam elas quem e do jeito que 
for. É entender que todos nós somos 
livres, queremos ser amados e temos 
o direito de ser felizes.

Não importa raça, cor, religião 
ou condição social; não importa se 
homem ou mulher, se branco ou ne-
gro, se rico ou pobre; não importa a 
orientação sexual.  Importa, sim, que 
todos têm dignidade e precisam ser 
respeitados. 

Diante dessa realidade, escrevi o 
poema Acorda meu Brasil, chaman-
do a atenção para essa realidade.

Acorda meu Brasil 
Acorda meu Brasil, cadê  teu céu 

azul anil?
Teu céu tá anuviado, o azul dis-

criminado. 
Que fi zeram com meu país, como 

posso ser feliz?
Mataram mais um irmão, mata-

ram meu coração.
Parece que não tem jeito, olha só 

o preconceito.
Tem que ser tudo igual, senão é 

anormal.
Quem sabe o que é certo, se é pe-

cado se é incerto?
Cada um tem seu direito, ser feliz 

do seu jeito.
No campo ou na cidade, mataram 

a liberdade.
Quem é diferente, por acaso não 

é gente?
Ninguém pode escolher, o jeito 

que quer ser.
Quem não é igual, tratam como 

animal.
Sem discriminação, vamos dar as 

nossas mãos.
Respeitar a diferença, cada um 

com sua crença.
Se é rico se é pobre, todo homem  

é muito nobre. 
Não importa a orientação, todos 

nós somos irmãos.
Vamos gritar a mil, acorda meu 

Brasil, 
Um céu de azul anil, acorda meu 

Brasil.
Programa Corrente do Bem, às 

quartas e sextas feiras, às 08:00 pela 
GAZETA FM  107,9.

CIDADANIA

CIDADE é uma área circunscri-
ta onde se desenvolvem atividades 
fi nanceiras, industriais, culturais. 
No quotidiano porém é termo usa-
do para indicar “agrupamentos” de 
pessoas. Mas não é isto somente; 

quando se fala de “pessoa”, enten-
de-se muito mais além: “cidada-
nia”.

Cidadão é o indivíduo dotado de 
razão social, interessado no “bem 
comum”, do qual todos os indiví-
duos devem participar como agen-
tes construtivos.

Determinada expressão con-
sagrada ilumina seu conteúdo: 
”o cuidado com minha casa me 
devora!”. Casa é moradia, ou me-
lhor, o espaço defi nido em que 
habitamos.

Ninguém vive isolado; todos no 
conjunto constituímos “sociedade”, 
ou seja, instituição coletiva onde os 

 PROFESSOR BENÊ

elementos usufruem de benefícios e 
deveres iguais: “bem estar social!”. 
Pessoa alguma é “ilha”, mas ele-
mento componente do social.

Considerando só as caracterís-
ticas individuais, dizemos: “cada 
um é um”; no aspecto social, porém 
“ninguém é ilha”, pois todos somos 
responsáveis pelo viver autêntico, 
justo e harmonioso comunitário!

Individualismo exacerbado, sem 
limites, exige naturalmente um 
“lava a jato mental”,  purifi cador, 
racional?

Não somos meramente gregá-
rios vivendo em “bandos”, mas em 
unidade fraterna perfeita!

MAIS UMA CO-
MEMORAÇÃO NA-
TALÍCIA!

SOFIA DURO 
AGOSTINI, come-
morará seu 5º aninho 
no dia 29 de novem-
bro.

Esses 5 anos foram 
maravilhosos de se vi-
ver ao lado da família. 
Um privilégio, cheio 
de motivos de alegria 
e gratidão. Parabéns, 
muitas felicidades e 
celebre em grande es-
tilo mais um ano de 
vida!

São os votos dos 
pais: Fabiana e Cláu-
dio Agostini.
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Legislativo e Executivo debatem projetos em tramitação na Casa
Desativada há anos, a pe-

dreira Dr. Fontes foi assunto de 
reunião entre os poderes Legis-
lativo e Executivo na terça-feira 
(14/11), na Câmara Municipal 
de Jaboticabal. Os secretários de 
Governo, Welington de Caiado 
Castro; o de Negócios Jurídicos, 
Leonardo Matsushita; o de Pla-
nejamento, Paulo Polachini; e 
o de Obras, José Carlos Abreu; 
se reuniram com os vereadores 
para apresentar quatro projetos 
de lei, entre eles, o Projeto de 
Lei nº 81/2017, que reativa a pe-
dreira, localizada no distrito de 
Lusitânia.

De acordo com o texto enca-
minhado para a Casa de Leis, a 
cessão de uso da área deve ser 
feita à empresa Pedreira Borbo-
rema em outorga a título onero-
so, o que pode gerar um fatu-
ramento de cerca de R$ 12 mil 
mensais para os cofres da prefei-
tura, além 50 empregos diretos e 
indiretos no município.

De acordo com Matsushita, a 
Pedreira Borborema é outorgada 
pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM), e 
por isso, detém os direitos mi-
nerários de extração de basalto 
naquela região. “A empresa já 
tem as autorizações do DNPM, 
e somente eles podem fazer a 
extração naquela área, porque 
o uso do subsolo é da União e 
somente eles podem dar a outor-
ga. Já em cima do solo, é o Mu-
nicípio que defi ne”, explicou o 

diretor de negócios jurídicos do 
Executivo.

Os vereadores, por sua vez, 
questionaram sobre as questões 
ambientais e licenças, sugeri-
ram a inclusão, em contrato, do 
fornecimento de pedras ao mu-
nicípio, bem como pediram que 
o Executivo inclua a minuta do 
contrato e o anexo de condições 
no projeto de lei. Por outro lado, 
os representantes da prefeitura 
pediram atenção especial e ur-
gência na apreciação do projeto, 
que segue em análise na Comis-
são de Finanças e Orçamento da 
Casa.

ESTRADAS RURAIS – Na 
sequência, foi debatido o Pro-
jeto de Lei nº 74/2017, sobre a 
conservação das estradas rurais 
do município. De acordo com 
o secretário de Obras, Abreu, o 

Mais de 40 alunos dos cur-
sos de Auxiliar de Escritório 
e de Aprendizagem de Super-
mercados do SENAC visitaram 
a Câmara Municipal de Jaboti-
cabal na terça-feira (21/11).

A visitação guiada, conduzi-
da pela Assistente Legislativo, 
Denise Cardozo, começou no 
Salão Nobre da Casa, que abri-
ga a Galeria de Presidentes, em 
um bate-papo sobre a estrutura 
da Câmara Municipal e do Po-
der Legislativo. Na sequência, 
os jovens, de três em três, co-
nheceram a estrutura da sala de 
arquivo da Câmara.

A estimativa é de que o es-
paço tenha capacidade para ar-
mazenar 144 metros lineares, o 
que na prática signifi ca guardar 
milhares de documentos que 
ajudam a contar não só a his-
tória do Legislativo jaboticaba-
lense, como também do Muni-
cípio. Alguns arquivos datam 
de mais de 100 anos, como atas 
de sessões, além de documen-
tos administrativos.

Ao mostrar o arquivo, De-
nise pontuou o modo correto 
de armazenamento dos docu-
mentos e da necessidade de um 
arquivo equipado para a con-
servação do material. “Apesar 
de não termos um controle de 
temperatura para a guarda dos 
documentos, temos um sistema 
de vedação que ajuda a manter 
a vida útil deles, porque temos 
que zelar pela segurança dos 
arquivos”, explicou a servidora.

Para a professora do curso de 
Auxiliar de Escritório, Fernan-
da Fernandes, aproximar os jo-
vens da realidade prática é fun-
damental para ampliar a visão 
dos futuros profi ssionais. “No 
curso falamos bastante sobre 
arquivo, e o arquivo da Câmara 
é diferenciado. É um momento 
em que eles conseguem visuali-
zar na prática a diferença entre 
um arquivo de órgão público e 
do setor privado. A explicação 
que a Denise dá aos alunos 
também é de extrema valia“, 
contou a professora.

Mariana Ladeira, professo-
ra do curso de Aprendizagem 
de Supermercados, concorda: 
“No curso [de aprendizagem de 

Alunos do SENAC fazem um tour guiado pela 
Câmara de Jaboticabal

supermercados] tratamos sobre 
tipos de documentos, quanto 
tempo tenho que guardar esses 
documentos. Hoje viemos para 
conhecer o arquivo, como é a 
organização da Câmara. A gen-
te não pode fi car preso só na 
teoria, temos que ir prá prática 
também. A gente gosta de vir 
aqui [na Câmara], trazer os alu-
nos, porque eles têm o conheci-
mento de um arquivo público”, 
disse Mariana.

Os alunos também conhece-
ram o plenário da Casa, onde 
participaram de uma conversa 
sobre os poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, envol-
vendo assuntos referentes à ci-
dadania e política.

“É uma experiência boa, por-
que eu não conhecia [a estrutu-
ra da Câmara] até então, e achei 
legal o jeito que eles organizam 
as coisas e fi cam arquivadas ali. 
Tem arquivo que tem mais de 
50 anos. Isso foi diferente pra 
mim”, disse a aluna do curso de 
auxiliar de escritório, Sabrina 
dos Santos.

Para o aluno do curso de 
aprendizagem de supermer-
cados, Adriano Junior, tanto o 
arquivo quanto o plenário cha-

maram a atenção. “Na empresa 
que eu trabalho, o arquivo é 
bem pequeno. Aqui o da Câ-
mara é bem maior. Eu achei o 
máximo. Nunca tinha vindo 
visitar a Câmara. E eu estou co-

nhecendo onde que fi ca o Poder 
Legislativo, onde faz as leis da 
minha cidade. Eu gostei de co-
nhecer onde fi cam os vereado-
res”, contou o jovem.

AGENDAMENTO – Esta-
belecimentos de ensino e de-
mais entidades que queiram 
realizar visitação guiada na 
Câmara Municipal de Jaboti-
cabal devem entrar em contato 
com a Secretaria da Casa pelo 
telefone (16) 3209-9477 para 
o agendamento, caso o grupo 
precise de interpretação de LI-
BRAS, basta avisar na hora do 
agendamento.

município tem que se adequar à 
metragem mínima das estradas 
rurais. “Muitos produtores, a 
cada ano, vem comendo um pe-
dacinho das estradas rurais. Vi-
rou carreador”, deu como exem-
plo, Abreu. “Não é só questão 
de largura. A legislação federal 
diz que todo terreno deve ter 
curva de nível para poder fazer 
a contenção de água. Acontece 
que aqui em Jaboticabal têm 
alguns proprietários, que ao in-
vés de encabeçarem as curvas, 
eles jogam a água nas estradas 
rurais. É onde faz valeta. Além 
do que, têm pessoas que fazem 
cerca margeando a rodovia as-
faltada, fi cando sem acostamen-
to”, acrescentou o secretário de 
Governo, Welington Caiado. 
“Temos que tentar legalizar 
acompanhando a lei estadual e 

federal para o município tam-
bém fazer cumprir em todas as 
propriedades rurais. Tivemos 
todo cuidado de passar o projeto 
pelo Sindicato que representa a 
maioria dos agricultores, e de-
ram o aval”, fi nalizou Abreu. A 
matéria já está na Ordem do Dia 
para votação nesta segunda-feira 
(20/11).

ALIENAÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS – Também foi apre-
sentado aos parlamentares o 
Projeto de Lei nº 73/2017, que 
permite, na prática, o Municí-
pio vender alguns bens imóveis 
municipais que não possuem 
destinação, não são áreas ins-
titucionais, nem de área verde. 
De acordo com levantamento 
feito pela prefeitura desde mea-
dos de julho, a municipalidade 
de Jaboticabal tem atualmente 

587 imóveis. “Hoje, a tendência 
de todos os órgãos de governo 
é enxugar o Estado naquilo que 
é ocioso. Vê aqui [em Jabotica-
bal] imóveis com problemas de 
manutenção, dando despesas, ao 
passo que em outro lugar esse 
recurso poderia fazer diferença. 
Importante também explicar 
que, o produto de uma alienação, 
como é bem imóvel, ele tem que 
ser destinado obrigatoriamente 
para obra. Não pode pagar fo-
lha de pessoal, fornecedor. Se é 
imóvel, continua tendo que ser 
imóvel. Uma obra pública pode 
ser paga com recurso provenien-
te destas alienações”, explicou 
Matsushita. Os vereadores cha-
maram a atenção para o encarte 
dos processos administrativos 
para que os parlamentares não 
tenham dúvidas sobre os proje-
tos e os estudos que levaram a 
sua elaboração. O projeto está 
na Ordem do Dia de segunda-
-feira (20/11).

RESSARCIMENTO – O 
Executivo também apresentou 
o PL nº 76/2017, sobre a área 
destinada a CEM Empreendi-
mentos. A matéria revoga a Lei 
nº 4349/2012, e autoriza dação 
em pagamento à CEM Empre-
endimentos Imobiliários. O pa-
gamento destina-se ao ressarci-
mento da expropriação de lotes 
e de frações ideais de proprieda-
de da CEM Empreendimentos, 
que retornarão ao patrimônio 
público, e da execução de infra-

estrutura da duplicação da Rua 
Maria de Fátima Morello Bren-
dolan, no loteamento Morada 
Nova, executados pela empresa 
à época.

Segundo Matsushita, em 
2015, o MP entrou com ação 
civil pública solicitando o can-
celamento da desafetação e per-
muta de uma área institucional 
no Loteamento Morada Nova, 
por entender que a destinação 
de área institucional não pode 
ter destinação diversa. “Naquela 
ação, a administração anterior, 
celebrou um acordo com a CEM 
de compensação. Faria a dação 
de pagamento de uma área livre 
para compensar essa área insti-
tucional que teria que retornar ao 
município”, disse o secretário de 
Negócios Jurídicos. Os vereado-
res então questionaram sobre os 
locais das áreas e os valores das 
localizações. “Foi feita a exata 
metragem para corresponder 
àquilo que tem que ser ressarci-
do. Será o equivalente em valor 
monetário atualizado, e não em 
metro quadrado”, explicou Mat-
sushita. De acordo com o texto 
da proposta legislativa, o imóvel 
dado em pagamento foi devida-
mente avaliado pela Comissão 
Municipal de Avaliação de Bens 
Imóveis, tendo sido constatada a 
compatibilidade dos valores. O 
projeto segue em análise na Co-
missão de Finanças e Orçamen-
to da Câmara Municipal.

Ata Juramento1868 - Ata de juramento datada de 3 de fe-
vereiro de 1868, um dos arquivos mais antigos guardados no 
arquivo da Casa de Leis.



5
SÁBADO, 25  DE NOVEMBRO DE 2017

Novembro Azul: Secretaria de Saúde prepara programação especial 
para domingo (26)

Mutirão no Sorocabano contabiliza bons resultados no combate à dengue, 
zika, chikungunya e febre amarela

Ofi cina “Sei Vender” continua com inscrições abertas

Evento acontece na Praça da Terceira Idade

Prefeitura contou com a ajuda da população para eliminar possíveis criadouros

Evento promovido pelo SEBRAE Aqui acontece em 28 de novembro, das 18h30 às 21h30, na sede da ACIAJA

Para fechar com chave de 
ouro o mês de novembro, a 
Secretaria de Saúde promo-
ve no próximo domingo uma 
série de atividades preventi-
vas, informativas e culturais 
na Praça da Terceira Idade. O 
evento acontece simultanea-
mente com a Feira Livre.

Em parceria com diversas 
entidades e clubes de servi-

A Prefeitura de Jaboticabal 
realizou no último sábado (18) 
uma grande operação nos bair-
ros Sorocabano, São Roque e 
proximidades. O objetivo foi 
“varrer” todo e qualquer tipo de 
criadouros do Aedes Aegypti, 
mosquito transmissor da den-
gue, zika, chikungunya e febre 
amarela. O balanço fi nal foi de 
aproximadamente 12 caminhões 
cheios de objetos inservíveis.

“Foi uma ação bastante po-
sitiva. Os moradores nos re-
ceberam muito bem e nossas 

ço, serão realizados testes 
rápidos de HIV, aferição de 
pressão arterial, informações 
nutricionais e sobre as arbo-
viroses. “Toda população está 
convidada. No domingo pela 
manhã, passe pela Praça da 
Terceira Idade e participe das 
atividades oferecidas”, convi-
da a secretária de Saúde, Ma-
ria Angelica Dias.

equipes conseguiram desem-
penhar aquilo que havíamos 
planejado. Agora é continuar o 
trabalho contando com a ajuda 
da população, eliminando pos-
síveis criadouros e combatendo 
o mosquito transmissor”, afi rma 
a secretária de Saúde, Maria An-
gélica Dias. 

Uma mobilização semelhan-
te já havia sido desenvolvida 
no Jardim Boa Vista no começo 
da última semana. Apesar dos 
poucos casos confi rmados na 
cidade, o aumento das chuvas 

O período Natalino e a che-
gada do 13º salário prometem 
aquecer as vendas no comér-
cio. Para aumentar a efi cácia 
na hora de fechar os pedidos, 
a Central do Empreendedor, 
em parceria com a ACIAJA, 
SEBRAE-SP, Sincomércio e 
Prefeitura de Jaboticabal pro-
move a ofi cina “Sei Vender”.

“A ofi cina apresenta aos 
participantes a importância 
de estudar o mercado, enten-

O ônibus da Saúde tam-
bém participará do evento, 
em parceria com os médios da 
Estratégia de Saúde da Famí-
lia e a equipe de enfermagem 
que vão orientar a população 
sobre a importância do exame 
de próstata para detectar pos-
síveis casos de câncer.

A campanha - O Novem-
bro Azul é uma campanha de 

der melhor o negócio, melho-
rar seus produtos e serviços e 
consequentemente aumentar a 
clientela. As inscrições estão 
abertas, basta procurar a Cen-
tral do Empreendedor no Paço 
Municipal”, afi rma a diretora 
da Central do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves.

Outras atividades - Empre-
endedores de Jaboticabal par-
ticiparam na última semana de 
uma ofi cina “Começar Bem 

Local estava desativado e precisou passar por revitalização
Uma parceria entre Prefei-

tura de Jaboticabal e Polícia 
Militar trará mais segurança 
para lojistas, frequentadores 
de bancos e pessoas que cir-
culam pela região central do 
município. A antiga sede do 
Banco do Povo, localizada 
na Praça Nove de Julho, foi 
reformada e cedida à Polícia 
Militar para que a instituição 
utilize o local como uma base.

“Esse é uma grande con-
quista para a área central de 
Jaboticabal. Nossos morado-
res, lojistas e clientes terão 

Mais segurança: 
Praça Nove de Julho ganha base da Polícia Militar

mais segurança para fazer 
compras e realizar transações 
bancárias”, explica o prefeito 
José Carlos Hori.

Para o prefeito, com o local 
em funcionamento, a segu-
rança será maior. “Queremos 
contribuir para a melhoria na 
segurança pública. Aprovei-
taremos também para dar um 
aporte para nosso grupo de vi-
gilância do município que irá 
cuidar dos prédios públicos no 
centro da cidade com fi scali-
zação de moto”, revelou.

Para fi nalizar, Hori se diz 

conscientização realizada por 
diversas entidades, dirigida à 
sociedade e, em especial, aos 
homens, para conscientização 
a respeito de doenças mascu-
linas, com ênfase na preven-
ção e no diagnóstico precoce 
do câncer de próstata. 

satisfeito e ressalta o bom re-
lacionamento com o comando 
da PM “Aproveito para agra-
decer ao capitão Correia Al-
ves pela parceria e apoio ao 
instalar uma parte da polícia 
dentro deste espaço que es-
tava fechado e ocioso há um 
tempo. A gente sabe do cari-
nho que ele tem pela nossa ci-
dade”, conclui.

Com a fi nalização da refor-
ma do prédio e o acerto dos 
últimos detalhes, a expectati-
va é que a PM esteja operando 
no local na próxima semana.

– Formalização”, realizada 
pelo SEBRAE-SP. O evento 
aconteceu no auditório da pre-
feitura. O participante apren-
deu mais sobre planejamento, 
comportamento empreende-
dor e formalização, em espe-
cial sobre a fi gura do MEI.

Para mais informações, o 
telefone de contato da Cen-
tral do Empreendedor é (16) 
3203-3398.

Banco do Povo fecha 50% mais contratos que em 2015 e 2016
Microcréditos movimentam a economia local e incentivam a geração de empregos; desde a implantação, 

já foram emprestados mais de R$ 6 milhões 
O ano ainda nem acabou, mas 

Banco do Povo de Jaboticabal já 
tem motivos para comemorar. 
De janeiro a outubro, foram fe-
chados quase 50% mais contra-
tos que nos 12 meses de 2015 
e 2016. Pequenos empresários 
alavancaram seus negócios com 
empréstimos a juros baixos.

A superação chegou a quase 
R$ 500 mil, auxiliando no au-
mento do trabalho e renda do 
empresário. “A central BPP/SP 
decidiu pela transferência da 
gestão do Fundo de Investimen-
tos para a Desenvolve SP. A mi-
gração permitirá a moderniza-
ção do programa, que será mais 
ágil e prático. O usuário precisa-
rá, cada vez menos, se deslocar 
até a unidade, pois o sistema 

será otimizado para receber as 
propostas”, explica a diretora da 
Central do Empreendedor, Va-
nessa Gonçalves.

O Programa está passando 
por melhorias, novo sistema, 
novas regras, mais moderno 
para acompanhar o cenário atu-
al e suas necessidades. Nesse 
período de transição, o atendi-
mento na unidade estará tem-
porariamente suspenso até dia 
10 de dezembro. Neste período, 
os funcionários passarão por um 
treinamento. “O Banco do Povo 
Paulista é um programa em 
parceria com a prefeitura. Des-
de sua implantação, foram em-
prestados mais de R$ 6 milhões 
só em Jaboticabal”, informa o 
agente de crédito, Anderson Io-

rio.
Sobre o BPP – É um progra-

ma desenvolvido pelo Gover-
no do Estado de São Paulo em 
parceria com as prefeituras. O 
banco realiza empréstimos para 
pessoa física informal no valor 
de R$ 200 a R$ 3 mil, enquanto 
que para empresas com fatura-
mento anual até R$ 360 mil o 
valor liberado pode chegar a R$ 
7.500. Destaca-se a taxa de juros 
de apenas 0,35% ao mês. 

O Banco do Povo Paulista 
de Jaboticabal está localizado 
na Central do Empreendedor no 
Paço Municipal e o atendimento 
é feito com agendamento prévio 
pelo telefone (16) 3202-7885, 
das 8h às 11h e das 13h30 as 
16h30.

acende uma “luz vermelha” - de 
alerta total, até porque 70% dos 
criadouros estão dentro das resi-
dências.

Combatendo o Aedes – 
Ações simples podem ajudar 
toda a população a fazer sua par-
te. Fiscalizar os bebedouros de 
água dos animais de estimação, 
checar o reservatório de água 
das geladeiras, calhas entupidas 
com acúmulo de folhas e ralos 
também merecem atenção, além 
de pingadeiras de plantas e reci-
pientes como garrafas e latas.  
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Câmara de Jaboticabal faz audiência pública para 
discutir a LOA 2018

A Comissão de Finanças e 
Orçamento da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal realiza 
audiência pública na segunda-
-feira (27/11) para apresentar 
e debater com a população o 
projeto da Lei Orçamentária 
Anual para o Exercício 2018 
(Projeto de Lei nº 80/2017). A 
matéria estima a receita e fi xa 
a despesa do Município de Ja-
boticabal para o ano que vem. 
A reunião pública começa às 
20 horas, com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.sp.gov.
br).

De acordo com o proje-
to enviado pelo Executivo, 
o orçamento jaboticabalense 
em 2018, abrangendo a Ad-
ministração Direta e Indireta, 
será de pouco mais de R$ 294 
milhões.

Por que discutir a Lei Or-
çamentária Anual (LOA) é 
importante? A LOA é o or-
çamento anual propriamente 

dito. Nenhuma despesa públi-
ca pode ser feita fora do Or-
çamento, ou seja, toda ação 
da Prefeitura (quanto vai ser 
investido na saúde ou educa-
ção, quais as despesas para 
obras, entre outras), deve es-
tar disciplinada na LOA para 
que possa ser realizada. Sen-
do assim, o orçamento anual 
concretiza as metas propostas 
no Plano Plurianual (PPA), 
baseando-se, para isso, nas di-
retrizes estabelecidas pela Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO).

Para saber – O Orçamento 
Público é formado pelo Pla-
no Plurianual (PPA), pela Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e pela Lei Orçamen-
tária Anual (LOA). O PPA é 
feito pelo Poder Executivo a 
cada quatro anos e é onde são 
traçadas as diretrizes, objeti-
vos e metas de médio prazo 
da Administração Pública. O 
PPA sempre começa a valer a 

partir do segundo ano do man-
dato do governo e termina no 
primeiro ano do mandato se-
guinte. Já a LDO é elaborada 
anualmente para apontar as 
prioridades do governo para 

o próximo ano. A LDO é a li-
gação entre o que foi estabe-
lecido no Plano Plurianual e a 
elaboração da LOA. Por fi m, 
todos os gastos do governo 
para o próximo ano são pre-

vistos na LOA, que é enviada 
todos os anos pelo Executivo 
e votada pelos vereadores. 
Nesta lei está a estimativa da 
receita e a fi xação das despe-
sas, e prevê ainda quanto o 

governo deve arrecadar para 
que os gastos programados 
possam ser, de fato, executa-
dos.

Mercado Municipal de Jaboticabal preparado para o Black Friday 2017
Área comercial adere pela primeira vez ao movimento; várias lojas oferecem descontos nos dias 24, 25 e 26 de novembro

Entrando na onda da Black 
Friday, o Mercado Municipal de 
Jaboticabal adere este ano ao mo-
vimento mundial e dará descontos 
especiais na venda de produtos. 
Nos dias 24, 25 e 26 de novem-
bro, quem for ao local poderá se 
benefi ciar com os preços identifi -
cando as lojas participantes.

“São lojas de vários segmentos 
que decidiram participar da Black 
Friday oferecendo descontos de 
até 50% sobre o valor do produto. 
Todas os comércios participantes 
terão um banner indicativo, para 
que o cliente identifi que de ma-

neira mais fácil as promoções”, 
explica Patrícia Villata, da Asso-
ciação Cultural de Artesãos e Ar-
tistas “Odeto Guersoni” (Acaart), 
à frente da iniciativa.

Os interessados em aproveitar 
a Black Friday no Mercado Mu-
nicipal devem encontrar diversos 
itens como brinquedos, arranjos 
de fl ores, produtos natalinos, ar-
tesanato, roupas, artigos para co-
zinha e gastronomia. O horário de 
funcionamento nos dias 24 e 25 
será das 9h às 18h e no dia 26 das 
8h às 12h.

Sobre – A Black Friday é uma 

As ações continuam dia-
riamente em Jaboticabal. O 
trabalho preventivo realiza-
do nos bairros é fundamental 
para evitar as arboviroses. E, 
além das residências, terrenos 
e comércios, os agentes de en-
demias também verifi cam os 
prédios públicos com o objeti-
vo de eliminar possíveis focos 
do Aedes aegypti.

“As ações que a prefeitura 
realiza não eximem a popula-
ção de sua responsabilidade. 
Pedimos o apoio de todos nes-
te momento onde o período de 
chuvas chegou. Precisamos 

Arboviroses: prefeitura faz sua parte e elimina criadouros de 
prédios públicos

eliminar possíveis criadouros, 
não apenas de nossos quintais, 
mas também no interior de 
nossas residências”, declara 
a secretária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

O Aedes aegypti é respon-
sável pela proliferação da 
dengue, febre amarela, zyka e 
chikungunya. Principalmente 
neste período de chuvas, é im-
portante evitar água parada e 
redobrar atenção em bebedou-
ros de animais, pingadeiras, 
compartimento de geladeiras 
e ar condiciados. 

Ponte Seca recebe feira de adoção neste sábado
Voluntários da causa ani-

mal continuam promovendo 
feiras de adoção com o ob-
jetivo de buscar um novo lar 
para cães e gatos. Neste sába-
do (25), das 9h às 13h, a feira 
acontece no estacionamento 
da Multitec, na Rua Elias da 
Rocha Barros, 310, próximo à 
quadra da Ponte Seca.

“Mais uma vez vamos dis-
ponibilizar fi lhotes de cães, 
gastos que estão em lares tem-

porários. O interessado pode 
procurar a Multitec, preencher 
o termo de posse responsável 
e levar o mais novo integrante 
da família para casa”, explica 
a diretora do Departamento 
Municipal de Defesa Animal, 
Valéria Barbieri.

Os interessados devem 
apresentar RG e comprovante 
de residência. Para mais in-
formações o telefone é o (16) 
3203-2487.

Ação casa a casa continua; bairros estão sendo visitados e prefeitura, mais uma vez, pede apoio da população

expressão em inglês, que signifi -
ca “Sexta Feira Negra”. O termo 
teve origem nos Estados Unidos e 
é um dia especial onde o comércio 
oferece grandes descontos, sem-
pre na última sexta de novembro, 
levando muitas pessoas a anteci-
parem as compras de Natal.

A primeira Black Friday do 
Brasil aconteceu em 2010 e foi 
totalmente online. A data reuniu 
mais de 50 lojas do varejo nacio-
nal. De lá pra cá, loja onlines e 
físicas aderem todos os anos ao 
movimento.

Sebrae abre inscrições para projeto Dentista 
Empreendedor 2018

Interessados tem até dezembro para garantir vaga
O Sebrae Aqui, de Jabo-

ticabal, está com inscrições 
abertas para o projeto Den-
tista Empreendedor, que 
será realizado no primeiro 
semestre de 2018. O objeti-
vo é agregar competências 

ao profi ssional, ajudando na 
gestão do seu negócio.

“São 20 vagas disponíveis. 
Vários assuntos serão tra-
tados, como planejamento, 
motivação de equipe, atendi-
mento ao cliente, marketing 

e fi nanceiro. Sem dúvida é 
uma grande oportunidade 
que estamos oferecendo em 
Jaboticabal”, explica a dire-
tora da Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gonçalves.

Por tempo limitado, pro-

fi ssionais de Jaboticabal re-
cebem desconto de 40%. Os 
interessados devem entrar 
em contato com o posto de 
atendimento do Sebrae, loca-
lizado no Paço Municipal. O 
telefone é o (16) 3203-3398. 

O Dentista Empreendedor 
2018 é fruto de parceria en-
tre Sebrae Aqui, Prefeitura 
de Jaboticabal e APCD – As-
sociação Paulista de Cirurgi-
ões 
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“Lei do Fraldário” e outros sete projetos são aprovados por 
unanimidade

Câmara de Jaboticabal entrega títulos de Cidadania e 
Honra ao Mérito em sessão solene

Os seis itens previstos na 
pauta de votação de segunda-
-feira (20/11), na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, foram 
aprovados por unanimidade 
em 1ª discussão e votação pe-
los vereadores, e dispensados 
de 2ª turno por requerimento 
verbal. As matérias seguem 
para a sanção do prefeito José 
Carlos Hori (PPS).

Com a aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 46/2017, que 
passou de forma unânime 
pelo plenário com uma emen-
da modifi cativa, os banheiros 
masculinos também deverão 
ter fraldários caso o estabele-
cimento não ofereça um espa-
ço reservado de livre acesso 
para ambos os sexos para a 
troca de fraldas de crianças. 
De acordo com o texto, de au-
toria do vereador Paulo Henri-
que (PEN), shoppings centers, 

A Câmara Municipal de Ja-
boticabal entregou, na noite de 
quinta-feira (23/11), três títulos 
de cidadania jaboticabalense e 
um Diploma de Honra ao Mé-
rito em uma noite memorável a 
quatro pessoas que marcaram e 
tiveram suas vidas marcadas em 
terras jaboticabalense.

Georgina Morozini dos San-
tos, a Cantora Giane; pastor Da-
niel José de Oliveira; e Antônio 
Alves do Nascimento, o Ceará; 
tornaram-se os novos fi lhos de 
Jaboticabal. O PM Capitão Gus-
tavo Henrique Lázaro, por sua 
vez, recebeu a honraria de Méri-
to pelo trabalho desenvolvido na 
área da segurança pública.

Um a um, os autores das pro-
posituras e seus homenageados 
se alternaram nos pronuncia-
mentos, que resgataram da me-
mória histórias de um passado 
e de um presente formado por 
desafi os, superações e sucessos.

Para o vereador Luís Carlos, 
a missão do homenageado (DL 
nº 673/2017) Antônio Alves do 
Nascimento, conhecido na ci-
dade como Ceará, é de resgatar 
vidas. “O sofrimento te fez um 
homem forte, um homem capaz, 
hoje, de salvar vidas. Tanto é 
que além de resgatar vidas [pelo 
SAMU], hoje, no seu currículo, 
tem mais de 500 internações. O 
Ceará é a prova de que quando 
nós queremos, nós consegui-
mos. Que quando a gente tem 
fé em Deus, e acredita, nada na 
vida pode nos derrotar. Eu sem-
pre vou acreditar que é possível 
vencer a dependência, porque eu 
tenho o Ceará como exemplo, 
como modelo. Porque o Ceará 
venceu”, disse o vereador. 

Ceará, que venceu a depen-
dência química e hoje ajuda 
pessoas que buscam apoio con-
tra a drogadição, agradeceu aos 

igrejas, restaurantes, sorvete-
rias, pizzarias, casas de shows 
e eventos, buff ets e estabele-
cimentos similares de circula-
ção pública na cidade deverão 
se adequar em seis meses. A 
multa, em caso de descumpri-
mento, será de 30 UFESP, o 
que hoje custaria R$ 752,10, 
e se reincidente, acrescido de 
20%.

ALIENAÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS – O líder do Go-
verno, vereador Pepa Servi-
done (PPS), chegou a pedir 
uma pausa antes da aprecia-
ção da Ordem do Dia para que 
os vereadores analisassem 
um documento enviado pelo 
Executivo no fi nal da tarde 
de segunda-feira, referente ao 
Projeto de Lei nº 73/2017, que 
autoriza o Poder Executivo 
a alienar 22 bens imóveis do 
patrimônio público municipal 

situados em diversos pon-
tos da cidade. O documento, 
solicitado pelos vereadores 
para melhor análise da maté-
ria, trouxe uma previsão dos 
valores iniciais dos imóveis 
que serão alienados. Após a 
avaliação e discussão, o pro-
jeto acabou aprovado por una-
nimidade. Um levantamento 
feito pela prefeitura apontou 
que a municipalidade de Ja-
boticabal tem atualmente 587 
imóveis. “Hoje, a tendência 
de todos os órgãos de gover-
no é enxugar o Estado naqui-
lo que é ocioso. Vê aqui [em 
Jaboticabal] imóveis com pro-
blemas de manutenção, dando 
despesas, ao passo que em ou-
tro lugar esse recurso poderia 
fazer diferença. Importante 
também explicar que, o pro-
duto de uma alienação, como 
é bem imóvel, ele tem que ser 

destinado obrigatoriamente 
para obra. Não pode pagar 
folha de pessoal, fornecedor. 
Se é imóvel, continua tendo 
que ser imóvel. Uma obra 
pública pode ser paga com 
recurso proveniente destas 
alienações”, explicou o secre-
tário de Negócios Jurídicos, 
Leonardo Matsushita, durante 
reunião com os parlamentares 
no dia 14 de novembro.

ESTRADAS RURAIS – O 
Poder Executivo não teve difi -
culdades em aprovar o Projeto 
de Lei nº 74/2017, que cria o 
Programa Municipal de Aber-
tura, Conservação e Manuten-
ção das Estradas Municipais 
Rurais, e que chegou a ser 
apresentado por secretários 
do Governo aos vereadores no 
dia 14 de novembro. Segundo 
o autor da matéria, o objetivo 
é propiciar adequadas con-

dições de tráfego e acesso às 
propriedades rurais e satisfa-
tório escoamento da produção 
agroeconômica. O programa 
estabelece as competências 
municipais bem como dos 
proprietários de áreas limítro-
fes com as estradas, que deve-
rão ser responsáveis pela exe-
cução de obras e serviços que 
impeçam as águas pluviais de 
atingirem as estradas nas áre-
as onde existam culturas pere-
nes; impedir que cercas, cul-
turas, plantas, galhos, ervas 
daninhas ou quaisquer outros 
obstáculos de sua proprieda-
de reduzam o leito carroçável 
das estradas ou prejudiquem 
o funcionamento das valas de 
escoamento das águas, conter 
anis domésticos de sua pro-
priedade, impedindo-os de ter 
acesso às estradas, sendo de 
sua responsabilidade danos 
que estes causarem, entre ou-
tros.

CAPITAL DO AMEN-
DOIM – As proposições que 
autorizam o Executivo a alie-
nar imóveis dado em Conces-
são de Direito Real de Uso, no 
Parque 1º de Mario, a Amau-
ri Donizete Colovate (PL nº 
78/2017); e a Lázaro Anto-
nio Martinelli e Helena Costa 
Martinelli (PL nº 79/2017); e 
o Substitutivo ao Projeto de 
Lei nº 53/2017, que declara 
Jaboticabal como “Capital 
do Amendoim”, foram igual-
mente aprovados.

INCLUSÕES – Dois pro-
jetos que corrigem a denomi-
nação de ruas nos loteamentos 
Planalto Verde II (Projeto de 
Lei nº83/2017) e no Athenas 
Paulista (Projeto de Lei nº 
82/2017) foram incluídos na 
pauta de votação e também 
aprovados por unanimidade.

TRIBUNA LIVRE – Flo-
ripes da Silva usou o espaço 
para falar sobre a saúde públi-

ca para a população jabotica-
balense. A munícipe chamou a 
atenção para o atendimento na 
UPA, que segundo ela, fi ca a 
desejar, e pediu aos parlamen-
tares apoio para trazer de vol-
ta a Jaboticabal o atendimen-
to ao Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público 
Estadual (Iamspe). “Nós, pro-
fessores aposentados, funcio-
nários públicos do Estado de 
São Paulo, reivindicamos a 
volta do Iamspe, que no pas-
sado atendia em Jaboticabal, e 
que já há algum tempo não te-
mos... Poderíamos ter o aten-
dimento do Iamspe na Santa 
Casa. Gostaríamos que vocês 
[vereadores] se empenhassem 
nisso”, sugestionou Floripes. 
Segundo a professora aposen-
tada, a cidade tem cerca de 
2500 funcionários públicos do 
Estado, e o retorno do atendi-
mento desafogaria o uso do 
SUS.

Depois foi a vez de Mau-
rício José Borges utilizar a 
tribuna para abordar sobre a 
água: riscos e prejuízos am-
bientais em Jaboticabal com 
mudanças do Plano Diretor de 
2006. O munícipe apresentou 
pontos de ocupação da cidade 
e do texto do Plano Diretor 
que considera importante para 
discussão, e falou sobre o zo-
neamento da cidade. Por fi m, 
Borges pediu aos vereadores 
uma audiência pública para 
melhor discussão do assunto. 
“Vários loteamentos já foram 
abertos, devem ter outros para 
serem abertos nos próximos 
meses. Se não houver um de-
vido entendimento do que é o 
uso do solo, as consequências 
vão ser complicadas”, defen-
deu o munícipe.

A íntegra da sessão está 
disponível na WEBTV da Câ-
mara (tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

amigos e à família. “Eu cheguei 
em Jaboticabal em 1984. Lem-
bro como se fosse hoje. Um dia 
de sábado de carnaval. Não foi 
por acaso. Tenho certeza que 
Deus naquele momento já tinha 
um plano na minha vida. Aqui 
conheci essa costela que Deus 
me deu, que é minha esposa. 
Aqui eu aprendi a amar. Apren-
di a respeitar o ser humano, 
porque eu tive muitas oportuni-
dades e ao longo do caminho e 
perdi. Fui parar numa sarjeta e 
Deus me deu a oportunidade de 
eu resgatar a minha dignidade. 
Hoje eu valorizo a vida, o ser 
humano. Sou muito grato a essa 
cidade. Tudo o que eu fi zer por 
Jaboticabal é pouco, pelo que 
Jaboticabal fez pra minha vida... 
Ser jaboticabalense de coração 
pra mim era o sufi ciente. Esse 
título aqui é uma ponte pra eu 
atravessar o restinho de obstácu-
lo que eu enfrento. Hoje eu me 
sinto mais forte após esse dia de 
hoje”, discursou. 

Depois foi a vez do vereador 
Samuel Cunha ocupar a tribuna 
para parabenizar seu homenage-
ado (DL nº 684/2017), o Pastor 

Daniel José de Oliveira. Cunha 
relembrou de momentos difí-
ceis enfrentados por sua família 
com a ajuda da intercessão do 
pastor, além da importância de 
Daniel para a Igreja do Evan-
gelho Quadrangular, da qual é 
co-fundador. “Muitas pessoas, 
denominações, saíram da igreja 
do Evangelho Quadrangular... 
são fi lhos na fé do Pastor Da-
niel. Homens vão, homens vêm. 
Status vão, status vem... nada 
importa se comparado ao amor 
de Cristo pelas nossas vidas. 
E isso, todos nós, aprendemos 
com o senhor e com a pastora 
Fidelcina [in memorian]... Eu 
aprendi na Bíblia que nós temos 
que dar honra para quem merece 
honra...”, discorreu Samuel. 

O Pastor Daniel, por sua vez, 
relembrou de como foi monta-
da a Igreja do Evangelho Qua-
drangular em Jaboticabal, atra-
vés da pastora Fidelcina, e do 
tempo que morou na cidade. “É 
um momento de muita emoção. 
Aqui nasceram minhas fi lhas Li-
lian e Vivian, inclusive minha 
fi lha Lilian nas mãos do Dr. Edu 
Fenerich, presidente desta Casa. 

Estou muito orgulhoso de dizer 
que sou cidadão jaboticabalen-
se. Na medida da honra aumen-
ta também a responsabilidade. 
Esse quadro que está aqui, vai 
fi car em lugar de destaque na 
minha sala. Jaboticabal está em 
meu coração. Morei sete anos 
nesta cidade, mas continuo in-
timamente vinculado com esta 
cidade. 

O vereador João Bassi, au-
tor do Decreto Legislativo 
680/2017, que outorgou o Títu-
lo de Cidadão Jaboticabalense à 
Georgina, não poupou elogios e 
fez uma breve leitura da biogra-
fi a de sua homenageada. “Essa 
sessão solene é muito emocio-
nante. A gente tem a oportuni-
dade de conviver aqui com seres 
humanos que mostram toda sua 
força, sua bondade. São pessoas 
que, de uma forma direta ou in-
direta, participam da nossa vida. 
Contribui para o nosso bem es-
tar do dia a dia. Hoje vocês, ho-
menageados, representam toda 
nossa população. Toda família 
do bem, que tem esperança e 
que acredita num futuro melhor. 
E como nós chegamos à Giane? 

Por pedidos de muitos amigos. 
Amigos que você [Georgina] 
deixou na nossa Jaboticabal e 
região. Valeu a pena a gente se 
esforçar para mostrar pro nosso 
povo, que uma estrela que fez 
muito sucesso no Brasil e talvez 
no mundo, está aqui conosco 
mostrando a sua verdadeira for-
ça. Fiz essa propositura baseado 
em muitos pedidos”, disse o par-
lamentar. 

“Eu cheguei aqui [em Jaboti-
cabal] aos 4 anos de idade e saí 
aos 22 pra uma trajetória de vida 
longa, que às vezes foi muito 
boa e às vezes nem tanto. Mas eu 
tive a felicidade de ver a minha 
arte reconhecida no Brasil e em 
vários países da América do Sul 
e Portugal. Tudo isso foi muito 
bom, porque é a minha história. 
Mas hoje é um momento muito 
especial, é diferente. Eu estou 
aqui não como a Giane cantora, 
mas como a pessoa, como Geor-
gina, como a mulher que lutou, 
trabalhou e teve esse reconheci-
mento que pra mim é muito im-
portante. Só tenho a agradecer”, 
manifestou Georgina. 

Beto Ariki igualmente para-
benizou todos os homenageados 
e enalteceu a importância do tra-
balho desenvolvido pela Polícia 
Militar na área da segurança pú-
blica. “De forma muito honrosa 
escolhemos o capitão Gustavo 
Henrique Lázaro para que pu-
desse representar esse grande 
setor da segurança pública, dos 
profi ssionais que saem de suas 
casas todos os dias em defesa de 
nossas vidas. Que a gente possa 
valorizar esse grande setor da 
segurança pública, que nos traz 
ordem. É uma honra e orgulho 
poder indicá-lo”, discursou Ari-
ki ao ler o currículo do PM. 

Bastante emocionada, Apare-
cida Lázaro subiu à tribuna em 

nome do fi lho, o capitão da PM 
Gustavo Henrique Lázaro home-
nageado com Diploma de Honra 
ao Mérito, que não pôde parti-
cipar da solenidade. “Nunca ia 
imaginar que um dia iria estar 
aqui recebendo esse título pelo 
meu fi lho, esse mérito. Tô muito 
feliz, com vontade de chorar”, 
e leu o texto escrito pelo fi lho: 
“Gostaria de agradecer a essa 
Casa de Leis, ao nobre vereador 
Beto Ariki, pelo reconhecimen-
to. Tenham certeza que onde es-
tiver, estarei levando o nome de 
Jaboticabal como referência em 
qualidade de vida. Cidade onde 
tenho amigos e pessoas que for-
maram caráter deste ofi cial da 
Polícia Militar”, fi nalizou. 

A solenidade contou ainda 
com a presença do deputado es-
tadual Sebastião Santos (PRB), 
que também ocupou a tribuna 
para parabenizar “essas pessoas 
que deixaram suas vidas marca-
das nessa cidade”, disse o depu-
tado.

O vice-presidente da Casa, 
vereador Ednei Valêncio (PR), 
que presidiu a sessão solene, 
encerrou os pronunciamentos 
ao congratular cada um dos ho-
menageados, seus familiares e 
amigos. 

Além de Ednei Valencio e 
do deputado estadual Sebastião 
Santos, compuseram a mesa dos 
trabalhos o presidente do Conse-
lho de Pastores, Jeancarlo Ache, 
o vice-presidente da Câmara 
Municipal de Pirangi, vereador 
Juarez Ribeiro, e a secretária de 
Assistência Social, Tatiana Pel-
legrini, representando o prefeito 
municipal José Carlos Hori.

Para saber mais, acesse o site 
www.camarajaboticabal.sp.gov.
br ou assista a íntegra da sessão 
pela WEBTV da Câmara (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.br)
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Jaboticabal terá local especial para atender 
mulheres vítimas de violência

Atendimento entra em vigor a partir de janeiro; prefeitura fi naliza processo burocrático e já estuda local para instalação
A cidade volta a liderar pro-

jetos pioneiros na região. Desta 
vez, a Prefeitura de Jaboticabal 
se prepara para atender mulhe-
res em situação de violência – 
seja física ou moral. A Casa de 
Passagem irá acolher usuárias 
que correm risco de morte ou 
ameaças em razão da violência 
doméstica e familiar, situação 
de rua ou condição de vulnera-
bilidade social.

O local receberá até 20 
mulheres e começa a funcio-
nar em janeiro. “É mais um 
grande avanço para Jaboti-
cabal, que sempre acolheu 

com carinho outros públicos. 
Temos instituições excepcio-
nais, como a APAS, Olhos da 
Alma, Vila Vicentina e Lar do 
Caminho. Agora precisamos 
de uma instituição interessada 
em cuidar com todo o amor e 
respeito que as mulheres me-
recem”, diz o prefeito José 
Carlos Hori. “O enfrentamen-
to da violência contra a mu-
lher deve receber atenção do 
poder público. E em Jabotica-
bal terá”, completa.

O Serviço de Proteção So-
cial Especial de Alta Comple-
xidade - Acolhimento Institu-

cional, na modalidade Casa de 
Passagem, visa atender mu-
lheres adultas, acompanhadas 
ou não de fi lhos menores de 
18 anos. “A delegada da mu-
lher, Dra Andreia Fogaça, 
teve um papel decisivo para a 
implantação desta nova políti-
ca pública. Vamos unir forças 
da Polícia e da Prefeitura para 
proteger as nossas mulheres”, 
informa o prefeito.

A Casa do Menor já mani-
festou interesse em mudar a 
modalidade de atendimento 
para receber mulheres vitimi-
zadas. “A Casa do Menor foi 

fantástica para a época. Tenho 
orgulho imenso do trabalho 
que desenvolvemos nas últi-
mas décadas, mas a socieda-
de mudou. Hoje a cidade tem 
outras duas instituições que 
atendem crianças – Recanto 
Menina e Lar do Caminho - e 
a Casa do Menor atende ape-
nas três adolescentes, enquan-
to a sociedade tem uma de-
manda crescente de mulheres 
que precisam do nosso ampa-
ro”, fi naliza Hori. 

Mais informações pelos te-
lefones (16) 3202 8301 e (16) 
3203 6080.
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CONSTRUTORA JOÃO PIM
Vende-se casa pronta/entrega com 100 metros 

quadrados de área construída
PREÇO DE CUSTO 

FONE (16) 9.9708-4893

Baleia Rossi destina quase R$ 2 milhões para Jaboticabal
Equipamentos para a saúde, infraestrutura e compra de ambulância foram prioridades

A proximidade do vice pre-
feito, Vitório de Simoni, com 
o Palácio do Planalto está 
trazendo bons frutos para Ja-
boticabal. Através do depu-
tado federal Baleia Rossi, já 
direcionou R$ 1,8 milhão em 
projetos para a cidade. Atual-
mente, o deputado é uma das 
principais portas de entrada da 

cidade no Governo Federal. 
O prefeito José Carlos 

Hori e Vitório acompanham 
de perto o andamento buro-
crático dessas ações, que vão 
melhorar a infraestrutura de 
Jaboticabal. As emendas par-
lamentares foram fortalecidas 
desde o início deste ano. “Só 
em 2017, os quatro projetos 

aprovados somam quase R$ 
1 milhão de investimentos 
nas áreas de saúde e infraes-
trutura. Neste cenário de crise 
nacional, disponibilizar uma 
verba desta magnitude é im-
portante demais para o desen-
volvimento da cidade”, come-
mora Vitório.

Confira detalhes de cada projeto: 
 
Área Valor  Objeto Ano  

Saúde  R$ 200 mil Equipamentos 2017  

Saúde  R$ 170 mil Ambulância 2017  

Saúde  R$ 100 mil Equipamentos 2017 

Infraestrutura R$ 500 mil Recapeamento asfáltico 2017  

Infraestrutura R$ 500 mil Segunda etapa da obra de 
microdrenagem do anel viário 

2014  

Saúde  R$ 100 mil Equipamentos 2016  

Infraestrutura R$ 250 mil Recapeamento asfáltico 2016  

 
Total: R$ 1.82 milhão 
 

Campanha Natal Solidário: 
participe doando um brinquedo

Jaboticabal tem quatro pontos de arrecadação
Já pensou em fazer o Natal 

de uma criança mais feliz? 
Em Jaboticabal, a Campa-
nha Natal Solidário continua 
arrecadando brinquedos em 
quatro pontos diferentes: 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Enoki Presentes, Ba-
roni na Rua Rui Barbosa e 
Condomínio Aroeira (Minha 
Casa Minha Vida da Cohab 
2)

“Nossa cidade sempre se 
mostrou unida e empenhada 
na hora de ajudar o próximo. 
Tenho certeza que agora não 
será diferente. Gostaria de 
aproveitar para agradecer ao 
Luiz Rinhel, pessoa muito 
engajada e ativa nesta cam-
panha”, destaca a primeira-
-dama e Presidente do Fundo 
Social, Adriana Hori.

Mais informações pelo te-
lefone (16) 3202-8994.
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Periferia invade um dos pontos mais tradicionais de Jaboticabal 
e apresenta um pouco de sua cultura

Banda PSD faz apresentação a partir das 19h30, no Salão 
Nobre do Colégio Santo André

Festival de Hip Hop transforma Praça Dr. 
Joaquim Batista em território de prozas e versos

O universo Hip Hop com 
todas as suas particularida-
des foi apresentado na última 
quarta-feira (15), na Praça Dr. 
Joaquim Batista. A tradicional 
“praça da fonte” serviu para 
batalhas de mc’s, apresenta-
ção de bee boys e grafi te.

“O rap representa a perife-
ria e muitas vezes é a única 
voz desses jovens. Tirá-los 
dos bairros e trazê-los para a 
região central foi um grande 
passe para que todos possam 
conhecer um pouco dessa re-
alidade”, afi rma o diretor de 

CULTURA
Show de rock reforça o “Novembro Azul” na sexta 

(24)

A campanha “Novembro 
Azul”, desenvolvida com o 
intuito de conscientizar sobre 
a importância da prevenção do 
câncer de próstata, teve uma 
ajuda de peso na sexta-feira 
(24), em Jaboticabal. A partir 
das 19h30, a banda PSD subiu 
ao palco do Salão Nobre do 
Colégio Santo André para uma 

apresentação inesquecível.
O evento é uma iniciativa 

da Prefeitura de Jaboticabal, 
por meio do Departamento de 
Cultura. A entrada, um litro 
de leite, que será destinado ao 
Fundo Social de Solidarieda-
de. “Estamos muito determi-
nados e contentes em realizar 
um evento como esse, tendo 

Cultura, José Mário de Oli-
veira.

Esse é o segundo evento 
nesse segmento. No primeiro 
semestre, o Som do Vale MC’s 
fez uma apresentação cheia de 
atitude no Museu Municipal. 
“Todas as expressões artís-

ticas são bem vindas. O De-
partamento está aberto para 
parcerias. Basta nos procurar 
na Escola de Artes”, fi naliza 
Oliveira.

O telefone do Departamen-
to de Cultura é (16) 3202-
8323.

Dando início à celebração da 
Semana da Consciência Negra, 
Jaboticabal realizou duas ativi-
dades na última segunda-feira 
(20), data em que se comemo-
rou o Dia Nacional da Consci-
ência Negra. 

Na Biblioteca Pública Muni-
cipal “Júlia Luiz Ruete”, foi rea-
lizada a abertura da exposição de 
fotos “Negros Jaboticabalenses” 
e de livros “Autores Negros”, 
enquanto a Fatec valorizou as 
raízes africanas e sediou uma 
apresentação de danças e ritmos, 
desenvolvida pela casa religiosa 

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal recebe no dia 30 
de novembro a 1ª ExpoEscri-
ta, realizada pela Associação 
de Pais e Amigos de Surdos 
(APÁS). Durante todo o dia, 
em exposição única, o públi-
co terá acesso a maquetes e a 
reescritas de contos de fadas, 
em língua portuguesa, pelos 
surdos da instituição, como a 
“A Bela e a Fera” e a “Bran-
ca de Neve”. Já no período 
da noite, os alunos exibirão 
músicas e poesias na Lín-
gua Brasileira de Sinais (LI-
BRAS). O evento é gratuito 
e aberto a toda comunidade.

Com exposição, palestra e apresentações, Semana da 
Consciência Negra seguiu até sexta-feira (20)

Câmara de Jaboticabal recebe exposição e 
apresentação de alunos da APÁS

“Pai Tobias de Angola”.
A Semana da Consciência 

Negra foi idealizada pela Pre-
feitura Municipal, por meio do 
Departamento de Cultura, e se-
guiu até sexta-feira (24).

Confi ra a programação:
Dia 22/11 – Quarta-feira
15h – Ofi cina de Escrita 

Criativa – Programa Viagem 
Literária, com apresentação 
Musical da Profª. Célia Regina 
de Paula e leitura de imagens 
mostrando várias realidades 
vivenciadas por negros, Biblio-
teca Pública Municipal “Júlia 

Atividades aconteceram na Biblioteca Municipal, Fatec e Escola de Arte











              
            

            



 








a adesão de uma das bandas 
mais tradicionais da região. A 
população compareceu para 
prestigiar e reforçar essa cam-
panha”, salienta José Mário de 
Oliveira, diretor de Cultura.

Movember - O movimen-
to azul surgiu em Melbourne, 
na Austrália em 2003 com o 
nome Movember, aprovei-

tando a data onde se celebra 
o Dia Mundial de Combate 
ao Câncer de Próstata, em 17 
de novembro. Desde então as 
campanhas vem avançando 
cada vez mais e acontece em 
muitos países, coordenada 
pela Movember Foundation.

Mais informações pelo (16) 
3202-9860.

Luiz Ruete”
19h30 – Apresentação cul-

tural religiosa com ênfase em 
Nação Africana. Através da 
musicalidade e dos instrumen-
tos são feitas as louvações aos 
Orixás, invocando a força e o 
poder dessas divindades em 
nossas vidas. Apresentação 
com apoio da Família de Axé 
Cabloco Ubirajara “Ilê Odé” e 
aconteceu na Fatec Jaboticabal.

Dia 23/11 – Quinta-feira
9h - Palestra “Raízes Negras” 

proferida por Sérgio Ramos, no 
Projeto Guri – Polo Jaboticabal. 

A palestra aconteceu na Escola 
de Arte “Francisco Berlingieri 
Marino”, sede do Projeto Guri.

Dia 24/11 – Sexta-feira
19h30 – Apresentação de 

Capoeira e sua musicalidade, 
por integrantes da Associação 
Cultural de Capoeira “Ginga 
que Educa”, na Fatec Jabotica-
bal.

Exposição - fotos “Negros 
Jaboticabalenses” e de livros 
“Autores Negros”. A exposição 
fi ca na Biblioteca Pública Mu-
nicipal “Júlia Luiz Ruete” até o 
dia 24/11 

Segundo a representante 
da APÁS, Virginia Antoni-
no, os alunos construíram 
personagens e escreveram 
um pouquinho sobre cada 
personagem dos contos es-
tudados por eles. “Sempre 
vão aparecer duas escritas 
nessas atividades. Na APÁS 
trabalhamos com o método 
de linguística constrativa, 
que é a comparação entre as 
línguas. A LIBRAS é uma 
língua direta, que na escrita 
não tem os conectivos que 
existe na língua portuguesa. 
Então a gente pega essa re-
escrita e vai mostrando que 

na LIBRAS não tem [os co-
nectivos] na escrita, e que na 
língua portuguesa tem. Ou 
seja, fazemos a mesma es-
crita deles, passando para o 
português”, contou a repre-
sentante da APÁS.

 Dentre as apresentações 
que serão realizadas à noite, 
estarão os hinos Nacional 
e Municipal, além de poe-
sias como de Casemiro de 
Abreu. A música Trem Bala 
também será apresentada em 
LIBRAS. “A música não faz 
parte da cultura surda, é parte 
da cultura ouvinte, mas é uma 
coisa que eles estudaram, que 

eles entenderam. Eles sabem 
o que estão sinalizando. A 
gente valoriza a língua de si-
nais primordialmente, e neste 
caso, estamos mostrando que 
o surdo é capaz de aprender 
uma segunda língua [o por-
tuguês], uma vez que a LI-
BRAS é a língua materna do 
surdo”, disse Virginia.

O evento, apoiado pelo 
presidente da Câmara, vere-
ador Dr. Edu Fenerich (PPS), 
vem ao encontro das ações 
de ampliação da LIBRAS e 
difusão do bilinguismo lín-
gua de sinais/língua portu-
guesa.

Representante da APÁS, Virgínia Antonino, e a professora interlocutora da E.E. Rosa Mari de Souza Simielli, 
Maria de Nazareth Ferreira dos Santos, pedem apoio da Câmara ao presidente da Casa, Dr. Edu Fenerich.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000834-57.2010.8.26.0291  -  142 / 2010
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Transação
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais

Jaboticabal Cooperserv
Executado: José Roberto Barboza

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0000834-57.2010.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) JOSÉ ROBERTO BARBOZA, RG 5974334, CPF 568.963.108-63, Rua
Cornelio Pires, 105, Vila Santana I, CEP 13202-770, Jundiaí - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores
Públicos Municipais Jaboticabal Cooperserv, alegando em síntese: A exequente é credora do
executado por dois empréstimos, nº 5213 no valor de R$ 1550,00 em 24 (vinte e quatro) parcelas,
com a primeira vencendo em 31/01/2007 e a final em 31/12/2008 e nº 4535 no valor de R$
1550,00, em 24 (vinte e quatro) parcelas, com a primeira vencendo em 30/09/2006 e a final em
31/08/2008, dos quais o executado deixou de efetuar os pagamentos das parcelas de ambos, desde
31/07/2007, e pelo qual, requer a condenação do mesmo nas custas processuais e honorários
advocatícios, dando à causa o valor de R$ 3.670,46 (três mil, seiscentos e setenta reais e quarenta
e seis centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Jaboticabal, aos 23 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000834-57.2010.8.26.0291  -  142 / 2010
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Transação
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais

Jaboticabal Cooperserv
Executado: José Roberto Barboza

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0000834-57.2010.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) JOSÉ ROBERTO BARBOZA, RG 5974334, CPF 568.963.108-63, Rua
Cornelio Pires, 105, Vila Santana I, CEP 13202-770, Jundiaí - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores
Públicos Municipais Jaboticabal Cooperserv, alegando em síntese: A exequente é credora do
executado por dois empréstimos, nº 5213 no valor de R$ 1550,00 em 24 (vinte e quatro) parcelas,
com a primeira vencendo em 31/01/2007 e a final em 31/12/2008 e nº 4535 no valor de R$
1550,00, em 24 (vinte e quatro) parcelas, com a primeira vencendo em 30/09/2006 e a final em
31/08/2008, dos quais o executado deixou de efetuar os pagamentos das parcelas de ambos, desde
31/07/2007, e pelo qual, requer a condenação do mesmo nas custas processuais e honorários
advocatícios, dando à causa o valor de R$ 3.670,46 (três mil, seiscentos e setenta reais e quarenta
e seis centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Jaboticabal, aos 23 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
1ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais

Jaboticabal Cooperserv
Executado: Valdinete Santos Ferreira Araújo

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17

A Doutora Andrea Schiavo, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Foro de
Jaboticabal, da Comarca de de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este juízo e Cartório do 1º Ofício se processam regularmente os autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial movida por COOPERSERV contra VALDINETE
SANTOS FERREIRA ARAÚJO, feito nº 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17
- 1ª Vara Cível. Assim, constando dos autos que a executada VALDINETE SANTOS
FERREIRA ARAÚJO, brasileira, CPF nº 784.917.117-91, encontra-se em lugar incerto e
não sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fica a mesma devidamente CITADA,
para que dentro do prazo legal de TRÊS (03) DIAS, efetue o pagamento do débito
reclamado no pedido inicial, nos termos dos arts. 652 e 652-A, ambos do Código de
Processo Civil, no valor de R$505,54 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro
centavos), devidamente atualizado na data de seu efetivo pagamento, acrescido das custas
processuais a serem calculadas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue o
pagamento integral do débito no prazo acima assinalado, a verba honorária será reduzida
pela metade (artigo 652-A, § único do Código de Processo Civil) ou, querendo, nomeie
bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quanto bastem à satisfação
do crédito, ficando ainda devidamente INTIMADO(A)(S), para que, querendo,
apresente(m) EMBARGOS dentro do prazo legal de QUINZE (15) DIAS (art. 738, do
Código de Processo Civil), ou, neste mesmo prazo, reconhecido o crédito do exequente e
comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e
honorários de advogado, poderá o executado, através de Advogado, requerer seja admitido
a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 745-A, do Código de Processo Civil). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, em especial da executada VALDINETE SANTOS
FERREIRA ARAÚJO, é expedido o presente edital com prazo de trinta (30) dias, que será
publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Jaboticabal, 03 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
1ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais

Jaboticabal Cooperserv
Executado: Valdinete Santos Ferreira Araújo

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17

A Doutora Andrea Schiavo, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Foro de
Jaboticabal, da Comarca de de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este juízo e Cartório do 1º Ofício se processam regularmente os autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial movida por COOPERSERV contra VALDINETE
SANTOS FERREIRA ARAÚJO, feito nº 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17
- 1ª Vara Cível. Assim, constando dos autos que a executada VALDINETE SANTOS
FERREIRA ARAÚJO, brasileira, CPF nº 784.917.117-91, encontra-se em lugar incerto e
não sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fica a mesma devidamente CITADA,
para que dentro do prazo legal de TRÊS (03) DIAS, efetue o pagamento do débito
reclamado no pedido inicial, nos termos dos arts. 652 e 652-A, ambos do Código de
Processo Civil, no valor de R$505,54 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro
centavos), devidamente atualizado na data de seu efetivo pagamento, acrescido das custas
processuais a serem calculadas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue o
pagamento integral do débito no prazo acima assinalado, a verba honorária será reduzida
pela metade (artigo 652-A, § único do Código de Processo Civil) ou, querendo, nomeie
bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quanto bastem à satisfação
do crédito, ficando ainda devidamente INTIMADO(A)(S), para que, querendo,
apresente(m) EMBARGOS dentro do prazo legal de QUINZE (15) DIAS (art. 738, do
Código de Processo Civil), ou, neste mesmo prazo, reconhecido o crédito do exequente e
comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e
honorários de advogado, poderá o executado, através de Advogado, requerer seja admitido
a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 745-A, do Código de Processo Civil). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, em especial da executada VALDINETE SANTOS
FERREIRA ARAÚJO, é expedido o presente edital com prazo de trinta (30) dias, que será
publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Jaboticabal, 03 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jabo-
ticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER a(o)GUSTAVO BIZINOTO LIMA, Brasileiro, 
CPF 219.211.638-10, Rua Mizael de Campos, 187, Centro, CEP 
14870-400, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Perina Comércio de 
Tintas e Correlatos Ltda Epp, alegando em síntese ser a exequente 
credora da importância de R$9.762,51, oriundo de duplicata de ven-
da mercantil, expedida em 18/11/2014, sob nº de ordem 017474A, 
com vencimento para 20/12/2014, no valor de R$ 8.148,90, não 
adimplida pelo executado. Encontrando-se o réu em lugar incer-
to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 
(três) dias úteis, sob pena de penhora, efetue o pagamento do valor 
executado (R$9.762,51), bem como apresente embargos no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fl uirá após o decurso do prazo do 
presente edital, independentemente de penhora, depósito ou cau-
ção. O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do 
art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 
integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 
reduzidos pela metade. Fica o devedor também advertido de que, 
no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de trinta por cento (30%) do valor em exe-
cução, inclusive custas e a integralidade dos honorários do advo-
gado, poderá requerer o pagamento do restante da dívida em seis 
(06) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
um por cento (1%) ao mês; se efetuado o pagamento total da dívida 
no prazo de três dias, os honorários serão reduzidos à metade. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Jaboticabal, aos 13 de setembro de 2017.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0000834-57.2010.8.26.0291 - 142 / 

2010
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Tran-

sação
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores 

Públicos Municipais
Jaboticabal Cooperserv
Executado: José Roberto Barboza
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0000834-57.2010.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 

de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo 
Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ 
ROBERTO BARBOZA, RG 5974334, CPF 568.963.108-63, 
Rua Cornelio Pires, 105, Vila Santana I, CEP 13202-770, Jun-
diaí - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Cooperativa de Crédito Mútuo dos 
Servidores Públicos Municipais Jaboticabal Cooperserv, ale-
gando em síntese: A exequente é credora do executado por 
dois empréstimos, nº 5213 no valor de R$ 1550,00 em 24 (vin-
te e quatro) parcelas, com a primeira vencendo em 31/01/2007 
e a fi nal em 31/12/2008 e nº 4535 no valor de R$ 1550,00, 
em 24 (vinte e quatro) parcelas, com a primeira vencendo em 
30/09/2006 e a fi nal em 31/08/2008, dos quais o executado 
deixou de efetuar os pagamentos das parcelas de ambos, desde 
31/07/2007, e pelo qual, requer a condenação do mesmo nas 
custas processuais e honorários advocatícios, dando à causa o 
valor de R$ 3.670,46 (três mil, seiscentos e setenta reais e qua-
renta e seis centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador espe-
cial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta

cidade de Jaboticabal, aos 23 de outubro de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 

NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / 

Cálculo / Atualização
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Mu-

nicipais
Jaboticabal Cooperserv
Executado: Valdinete Santos Ferreira Araújo
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17
A Doutora Andrea Schiavo, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do 

Foro Foro de Jaboticabal, da Comarca de de Jaboticabal, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo e Cartório do 1º Ofício se 
processam regularmente os autos da Ação de Execução de Título Extrajudi-
cial movida por COOPERSERV contra VALDINETE SANTOS FERREIRA 
ARAÚJO, feito nº 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17 - 1ª Vara 
Cível. Assim, constando dos autos que a executada VALDINETE SANTOS 
FERREIRA ARAÚJO, brasileira, CPF nº 784.917.117-91, encontra-se em lu-
gar incerto e não sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fi ca a mesma 
devidamente CITADA, para que dentro do prazo legal de TRÊS (03) DIAS, 
efetue o pagamento do débito reclamado no pedido inicial, nos termos dos 
arts. 652 e 652-A, ambos do Código de Processo Civil, no valor de R$505,54 
(quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente atua-
lizado na data de seu efetivo pagamento, acrescido das custas processuais a 
serem calculadas e de honorários advocatícios fi xados em 10% (dez por cento) 
do valor do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue 
o pagamento integral do débito no prazo acima assinalado, a verba honorária 
será reduzida pela metade (artigo 652-A, § único do Código de Processo Ci-
vil) ou, querendo, nomeie bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados 
tantos bens quanto bastem à satisfação do crédito, fi cando ainda devidamente 
INTIMADO(A)(S), para que, querendo, apresente(m) EMBARGOS dentro do 
prazo legal de QUINZE (15) DIAS (art. 738, do Código de Processo Civil), 
ou, neste mesmo prazo, reconhecido o crédito do exequente e comprovado o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e 
honorários de advogado, poderá o executado, através de Advogado, requerer 
seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 745-A, do 
Código de Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
em especial da executada VALDINETE SANTOS FERREIRA ARAÚJO, é 
expedido o presente edital com prazo de trinta (30) dias, que será publicado 
e afi xado na forma da lei. NADA MAIS. Jaboticabal, 03 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 293 e 294, Cap. XX das NSCGJSP)

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Re-
gistro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabele-
cido à Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-
3015. 

   FAZ SABER a todos quantos vi-
rem o presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem 
possa interessar que o espólio de VICTÓRIO DETOGNE, 
representado por seus herdeiros e pela viúva meeira GENY 
JOSÉ DE PAULA DETOGNE,  residente e domiciliada 
nesta cidade, na Rua Francisco Alves de Oliveira, número 
1.005, depositou nesta Serventia os documentos exigidos 
nos itens 293 e 294, Cap. XX das Normas de Serviço da E. 
Corregedoria Geral da Justiça, para  REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DO IMÓVEL, indicado como lote 02-B, 
da Gleba B, com área de 250,00 metros quadrados, parte 
de uma área maior do imóvel objeto da matrícula número 
11.699, livro 2RG, com a seguinte descrição: Um terreno 
tido como lote 02-B, da Gleba “B”, situado na Rua Alexan-
dre Detogni, lado ímpar, distante 35,10 metros da Avenida 
Francisco Alves de Oliveira, neste município e comarca de 
Jaboticabal, na quadra compreendida pela Rua Alexandre 
Detogni, Rua Tenente Garcia, Avenida Francisco Alves de 
Oliveira e Avenida João Batista Ferraz Sampaio, de formato 
regular, com as seguintes medidas, características e confron-
tações: mede 10,00 metros (dez metros) de frente e igual 
medida na linha dos fundos, por 25,00 metros (vinte e cinco 
metros) da frente aos fundos em ambos os lados, se confron-
tando pela frente com a Rua Alexandre Detogni; quem da 
citada via olha para o imóvel, pelo lado esquerdo confron-
ta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, lote 2-A (ma-
trícula número 11.699); pelo lado direito confronta com o 
imóvel da Rua Alexandre Detogni, lote 3 (matrícula número 
11.699), e pelos fundos com o imóvel da Rua Alexandre De-
togni, número 275 (matrícula número 45.305), perfazendo 
uma área de 250,00 metros quadrados (duzentos e cinquenta 
metros quadrados), cuja exata localização acha-se retrata-
da no desenho abaixo. A regularização fundiária do imóvel, 
possibilitará a abertura de nova matrícula para a fração des-
tacada e averbação do destaque na matrícula matriz. Para 
conhecimento de todos, expede-se o presente edital, que 
será publicado em jornal de circulação local, por 02 (dois) 
dias consecutivos, podendo a regularização ser impugnada 
no prazo de quinze dias, contados da última publicação, nos 
termos do item 294.2 Cap. XX das NSCGJSP. Jaboticabal, 
23 de novembro de 2017. Eu, José Pedro Júnior, Substituto 
do Ofi cial, digitei e subscrevi.

 
                             O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
            
                                                        JOSÉ PEDRO JÚNIOR

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 293 e 294, Cap. XX das NSCGJSP)

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Re-
gistro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Ju-
rídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido 
à Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015. 

   FAZ SABER a todos quantos vi-
rem o presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem 
possa interessar que o espólio de VICTÓRIO DETOGNE, 
representado por seus herdeiros e pela viúva meeira GENY 
JOSÉ DE PAULA DETOGNE,  residente e domiciliada nesta 
cidade, na Rua Francisco Alves de Oliveira, número 1.005, 
depositou nesta Serventia os documentos exigidos nos itens 
293 e 294, Cap. XX das Normas de Serviço da E. Corregedo-
ria Geral da Justiça, para  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
DO IMÓVEL, indicado como lote 02-A, da Gleba B, com 
área de 250,00 metros quadrados, parte de uma área maior do 
imóvel objeto da matrícula número 11.699, livro 2RG, com a 
seguinte descrição: Um terreno tido como lote 02-A, da Gleba 
“B”, situado na Rua Alexandre Detogni, lado ímpar, distante 
25,10 metros da Avenida Francisco Alves de Oliveira, neste 
município e comarca de Jaboticabal, na quadra compreendi-
da pela Rua Alexandre Detogni, Rua Tenente Garcia, Aveni-
da Francisco Alves de Oliveira e Avenida João Batista Ferraz 
Sampaio, de formato regular, com as seguintes medidas, ca-
racterísticas e confrontações: mede 10,00 metros (dez metros) 
de frente e igual medida na linha dos fundos, por 25,00 metros 
(vinte e cinco metros) da frente aos fundos em ambos os la-
dos, se confrontando pela frente com a Rua Alexandre Detog-
ni; quem da citada via olha para o imóvel, pelo lado esquerdo 
confronta em parte com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, 
lote 1 (matrícula número 11.699) e em parte com o imóvel da 
Avenida Francico Alves de Oliveira, número 1.027 (matrícula 
número 10.269); pelo lado direito confronta com o imóvel da 
Rua Alexandre Detogni, lote 2-B (matrícula número 11.699), 
e pelos fundos com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, nú-
mero 275 (matrícula número 45.305), perfazendo uma área de 
250,00 metros quadrados (duzentos e cinquenta metros qua-
drados), cuja exata localização acha-se retratada no desenho 
abaixo. A regularização fundiária do imóvel, possibilitará a 
abertura de nova matrícula para a fração destacada e aver-
bação do destaque na matrícula matriz. Para conhecimento 
de todos, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal de circulação local, por 02 (dois) dias consecutivos, po-
dendo a regularização ser impugnada no prazo de quinze dias, 
contados da última publicação, nos termos do item 294.2 Cap. 
XX das NSCGJSP. Jaboticabal, 23 de novembro de 2017. Eu, 
José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

 
                             O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
            
                                                        JOSÉ PEDRO JÚNIOR
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Prefeitura inicia recape em Jaboticabal e Córrego Rico
Ao todo, serão investidos R$ 1,7 milhão em asfalto e recape; Hori continua buscando verbas para demais bairros

O prefeito José Carlos Hori 
está acompanhando de perto o 
início da operação para recu-
perar o asfalto de Jaboticabal 
e distritos. O trabalho come-
çou na segunda-feira (20), na 
Rua Silvestre Faifer, em Cór-
rego Rico.

As equipes começam a re-
cuperar o asfalto da Rua Djal-
ma Aleixo de Souza, próximo 
ao Corpo de Bombeiros, na 
Cohab II. “Nesta primeira eta-
pa serão benefi ciados os bair-
ros Aparecida, Centro, Cohab 

II e Córrego Rico. Fomos à 
Brasília e São Paulo várias 
vezes e conversamos com de-
putados para apoiar Jabotica-
bal. Já temos aprovado outros 
quatro projetos que, somados, 
dão quase 50 quarteirões e R$ 
1,7 milhão de investimento”, 
comemora Hori.

As ruas Dr Locke, Gusta-
vo Stark e as avenidas José 
da Costa, Pintos e Paulino 
Braga serão as próximas be-
nefi ciadas na operação que 
deve durar cerca de 10 dias. 

Confira a relaç ão de ru as e bairros: 
 

Valor L ocal B airro 
 
 
 
 
R$ 29 5 .9 5 8 
(Duarte Nogueira) 

Av P intos C entro 

Av J osé  da C osta Aparecida 

Av P aulino B raga Aparecida 

Rua D r L ock e Aparecida 

Rua G ustavo Stark  Aparecida 

Rua D j alma Aleix o de Souz a C oh ab II 

Rua Silvestre F aifer C ó rrego Rico 

 
 
 
 
R$ 5 9 2.6 9 3
(Baleia Rossi) 

Al C h uch ill Rey nolds L ock e N ova Aparecida 

Al J oaquim Almeida de Souz a N ova Aparecida 

Av da Saudade C entro 

Rua Armando Sales O liveira C entro 

Rua Sã o J oã o C oh ab IV  

Rua Sã o J oã o P onte Seca 

Rua J uca Q uito P onte Seca 

Rua J oã o K amla Santa T erez a 

Av J osé  B atista F erreira Aparecida 

Rua C arlos N obre Rosa Aparecida 

Rua J osé  P oli Santa M ô nica 

Rua Ibrah im N obre Santa M ô nica 

Rua M ário F riz z as C oh ab IV  

Rua Eugê nio M attioli C ó rrego Rico 

R$ 26 4 .4 9 8
(Baleia Rossi) 

Av M anoel M artins F ontes C olina V erde 

 
R$ 25 5 .5 7 5
(Márcio Camargo)  

Av J osé  F aifer C ó rrego Rico 

C am.  L eã o da Silva Silveira V ale do Sol 

R$ 27 1.83 1
(Marco Vinholi) 

C am.  Á lvaro V  L opes V ale do Sol 

Rua do B om J esus V ale do Sol 
 
 

“Neste primeiro momento 
vamos recuperar as ruas mais 
movimentadas e/ou danifi ca-
das. Desde janeiro inciamos 
uma operação tapa-buracos 
e, agora, vamos investir em 
recapeamento e asfalto novo. 
Nos últimos anos não houve a 
manutenção necessária e esta-
mos trabalhando para colocar 
a casa em ordem. Vamos con-
tinuar lutando por mais verbas 
para benefi ciar outros bairros 
de Jaboticabal”, fi naliza o pre-
feito.

Total: R$ 1.680 milhão

Com decoração de Natal nas praças, Prefeitura prepara fi nal de 
ano especial em Jaboticabal

O fi nal de ano se aproxima 
e já é possível sentir o espírito 
natalino. Como não poderia 
ser diferente, o clima já con-
tagia a Prefeitura de Jabotica-
bal, que trabalha na decoração 
das praças centrais do municí-
pio. 

Neste ano, a grande expec-
tativa fi ca por conta da Praça 
Dr. Joaquim Batista, conhe-
cida também como “Praça 
da Fonte”. O local receberá 
o Papai Noel e contará com 
nova iluminação de led. Além 
disso, uma feira gastronômica 
está sendo preparada.

“Nós nos comprometemos 
em revitalizar a praça; troca-
remos toda a iluminação, revi-
talizando a fonte, usando lâm-
padas de LED e organizando 
uma grande feira com nossos 
ambulantes. Será uma alterna-
tiva gastronômica e popular”, 
conta o prefeito José Carlos 
Hori

Mesmo após um ano difícil, 
Hori explica que todo esforço 
é necessário para oferecer um 
fi nal de ano diferente para a 
população. “Jaboticabal me-
rece um Natal vibrante. Sa-
bemos que a população gosta 

Papai Noel, área gastronômica e música fazem parte da programação de dezembro
de frequentar o centro à noite, 
então não podíamos fugir des-
sa responsabilidade”, afi rma.

Na Praça Nove de Julho, 
Associação Comercial, Indus-
trial e Agronegócio de Jabo-
ticabal – ACIAJA e Câmara 
de Dirigentes Logistas – CDL 
uniram-se e preparam a ilumi-
nação e decoração do local, 
com o apoio do Executivo. “A 
prefeitura é uma parceira das 
instituições, auxiliando em al-
guns serviços. Tenho certeza 
que vai fi car tudo muito atrati-
vo”, fi naliza o prefeito.

Hori e Vitório assinam convênio para 
implantar empreendedorismo nas escolas

Projeto piloto será implantado em 2018

O prefeito de Jaboticabal, 
José Carlos Hori, e o vice-
-prefeito, Vitório de Simoni, 
assinaram o convênio da im-
plantação do projeto Jovens 
Empreendedores Primeiros 
Passos – JEPP. O evento 
aconteceu na sede da Fiesp – 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo, na ter-
ça-feira (21), e contou com a 
presença do presidente, Pau-
lo Skaf. 

O convênio é fruto de uma 
parceria da Prefeitura de Ja-
boticabal e o Sebrae-SP, atra-

vés do escritório de Ribeirão 
Preto. “O aluno aprende o 
conceito de empreendedo-
rismo em sala de aula, desde 
o 1º ano e, ao fi nal de cada 
ciclo, realiza uma Feira de 
Negócios. Acreditamos nes-
te projeto como um grande 
agente transformador para 
a realidade da cidade, des-
pertando, desde cedo, a res-
ponsabilidade, liderança, 
trabalho em equipe e novas 
oportunidades”, afi rma o pre-
feito.

O treinamento dos profes-

sores começa em fevereiro. 
O projeto-piloto será im-
plantado na EMEB Afonso 
Tódaro, no início de 2018. 
“O Sebrae-SP disponibilizará 
todo o material didático aos 
alunos e suporte pedagógi-
co aos professores. Nossas 
crianças serão inseridas neste 
rico mundo das descobertas 
e do empreendedorismo”, fi -
naliza o secretário de Educa-
ção, Adilson Martins.

Em Jaboticabal, o Sebrae-
-SP é um antigo parceiro da 
prefeitura e, há mais de 10 

anos, ajuda a fomentar os 
pequenos negócios, com cur-
sos, palestras, ofi cinas, feiras, 
etc. O Sebrae Aqui fi ca loca-
lizado no Paço Municipal – 
Esplanada do Lago, 160, e 
atende das 8h às 16h30. Mais 
informações (16) 3203-3398.

O JEPP - A educação em-
preendedora proposta pelo 
Sebrae para o ensino funda-
mental incentiva os alunos a 
buscar o autoconhecimento, 
novas aprendizagens, além 
do espírito de coletividade. A 
ideia é a de que a educação 
deve atuar como transforma-
dora desse sujeito e incenti-
vá-lo à quebra de paradigmas 

e ao desenvolvimento das 
habilidades e dos comporta-
mentos empreendedores.

A solução educacional do 
Sebrae para esta etapa da 
Educação Básica é o curso 
Jovens Empreendedores Pri-
meiros Passos – JEPP, desti-
nado a fomentar a educação 
e a cultura empreendedora. 
O curso procura apresentar 
práticas de aprendizagem, 
considerando a autonomia 
do aluno para aprender e o 
desenvolvimento de atribu-
tos e atitudes necessários 
para a gerência da própria 
vida (pessoal, profi ssional e 
social).




