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Jaboticabal participa do 48º Congresso 
Nacional de Saneamento da Assemae

Prefeito Hori recebe equipe campeã em torneio de Kung Fu
Na manhã de terça-feira (29), o prefeito José 

Carlos Hori recebeu os atletas que venceram 
no último final de semana, um torneio de 
Kung Fu Li Tchuó Pa realizado em Colina. Os 
participantes da equipe são alunos da oficina 
realizada no CRAS I pelo mestre Valcir Albieri.

“Fico feliz em ver os frutos que o projeto 
vem colhendo. Além de atletas de competi-
ção, formamos verdadeiros cidadãos, preocu-
pados com sua cidade e longe das drogas e 
da violência. Mais uma prova da importância 
dos projetos promovidos nos CRAS”, afirma o 
prefeito José Caros Hori.

Projeto interliga as ruas Djalma Aleixo de 
Souza (Cohab II) com Avelino Geraldes Mar-
tins Filho (Cidade Jardim)

Começou a abertura de duas novas vias 
que interligarão Cohab II e Cidade Jardim. 
As novas vias ficam localizadas acima dos 
prédios do programa “Minha Casa Minha 
Vida”, terá terraplanagem e instalação de 
guias e sarjetas. O projeto realizado pela 
Emurja (Empresa Municipal de Urbanização 
de Jaboticabal) é fruto de uma parceria pú-
blico-privada.

Prefeitura realiza interligação entre 
Cohab II e Cidade Jardim

Acontece desde se-
gunda-feira (28), em 
Fortaleza (CE), o 48º 
Congresso Nacional 
de Saneamento da As-
semae – Associação 
Nacional dos Serviços 
Municipais de Sanea-
mento. A Prefeitura de 
Jaboticabal e o SAAEJ 
– Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jabo-
ticabal – participam do 
evento que reúne lide-
ranças nacionais e re-
gionais do setor.

As dez semifinalistas serão 
conhecidas no dia 9 de junho 

Concha in Concert 
terá música autoral 

de 12 cidades

O Festival Concha in Concert entra na etapa 
de pré-seleção das músicas inscritas com uma 
grata surpresa – em sua primeira edição o fes-
tival recebeu quase 50 canções autorais na fase 
de inscrição. Foram recebidas inscrições de Ja-
boticabal e outras 12 cidades, o que demonstra 
o grande alcance da divulgação e o público inte-
ressado em participar.

Campanha do Agasalho prossegue 
com 12 pontos de arrecadação

Contando com a vocação 
solidária dos moradores de 
Jaboticabal, o Fundo Social 
de Jaboticabal prossegue 
com a Campanha do Agasa-
lho 2018. Foram disponibi-
lizados 12 pontos de coleta 
distribuídos em diferentes 
pontos da cidade.

“Jaboticabal sempre deu 
exemplo de participação 
em nossas campanhas, ga-
rantindo um inverno mais 
ameno às famílias caren-
tes. Oriento aos interessa-
dos que procurem o Fundo 
Social ou entrem em con-
tato pelo (16) 3202-8994”, 
destaca a primeira-dama e 
presidente do Fundo Social, 
Adriana Hori.

Palestra do curso de 
gestante é adiada

A Secretaria Municipal de Saúde informa que 
a palestra que aconteceria na quarta-feira (30) 
foi adiada, devido ao desabastecimento de com-
bustível que atinge o Brasil. O encontro do cur-
so de gestante foi transferido para a próxima 
quarta-feira (06), no mesmo local e horário – às 
14h, no Centro de Convivência do Idoso Edson 
Martini (3ª Idade).
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“Bala de Prata”
Versículos da 

Bíblia 

Novo mandamento  
vos dou: que vos ameis 
uns aos outros; assim 
como eu vos amei, que 
também vos ameis uns 
aos outros.  Nisto co-
nhecerão todos que sois 
meus discípulos: se ti-
verdes amor uns aos ou-
tros.

João 13:34 e 35 

Site:
radiogazetafm.com.br

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

MAKE UP NOIVA

A beleza da noiva é um 
dos principais destaques 
do casamento. Para que 
ela esteja deslumbrante no 
grande dia, é preciso estar 
atento a cada detalhe, para 
que tudo fique em sinto-
nia com o estilo da festa,  
o vestido  e personalidade 
de cada mulher.

A tendência que prome-
te fazer sucesso em 2018 
é a maquiagem natural, 
leve, que valoriza a beleza 

da noiva. O contorno, que-
ridinho das últimas tem-
poradas, fica um pouco de 
lado para dar lugar à natu-
ralidade.

Uma das grandes vanta-
gens desse tipo de maquia-
gem leve é que  combina 
com a maioria dos estilos 
de casamento e modelos 
de vestidos.

Com foco no ilumina-
dor, o make mais clean e 
natural funciona princi-
palmente se a noiva deseja 
ousar nos acessórios mais  
expressivos.

Após estudar a fundo a 
pele brasileira , os experts 
de Make B. , linha  de ma-
quiagem Premium do Boti-
cário, redefinem o concei-
to nude e apresentam 12 
tons de base liquida e 7 
novas cores de batom que 
ressaltam a beleza natural 
da mulher, mostrando que 
ela não precisa usar olhão 

ou bocão para se sentir 
linda e poderosa.

Make up: Cicinho
Hair: Mariah Almeida
Foto: Alison Coretti
Noiva: Talita Castro
Agradecimento: Ninho 

cultural
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AMOR E CONSONÂNCIA

Tantas vezes con-
fundimos amor com 
escravidão! Isso afas-
ta-nos do amor e nos 
acorrenta ao egoísmo 
e transforma o outro, 
em mero escravo ou 
seja, despoja o outro 
de sua dignidade hu-
mana.

Amor é consonân-
cia entre o “eu e o tu” 
de tal modo que se 
transubstancia- se em 
““nós”. Quando não há 
essa consonância sur-
ge o “egoísmo” agente 
de escravidão; esta si-

Professor Bene

tuação paraliza a so-
ciedade.

É o que estamos per-
cebendo ou aprenden-
do com a paralização 
do “transporte rodo-
viário”. Por acaso, al-
guém está julgando o 
caso, como consequ-
ência do egoísmo! As 
crianças gostam de 
cantar: “uma mão lava 
a outra” e não são filó-
sofas!

Trata-se de um prin-
cípio de harmonia so-
cial e não mera canção 
infantil. Aí está conti-
da a base ativa de “fra-
ternidade” consequên-
cia do “amor irmão”!

Precisamos racioci-
nar à “luz da verdade” 
iluminando a mentira 
egoísta e lembrar que 
a junção substantiva 
do “EU com o TU” di-
namiza a vida social 
fraterna!

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A MARIA DE FÁTIMA IWANAGA
(Prenotação 159.227 de 23/01/2018)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

FAZ SABER a Maria de Fátima Iwanaga, RG nº 15.706.234-X-
SSP/SP, CPF nº 061.445.318/66, brasileira, solteira, maior, admi-
nistradora de empresas, residente e domiciliada em São Paulo-SP, 
na Rua Joinville, número 51, apto 2.062, Vila Mariana (endereço 
constante da matrícula do imóvel), que nos termos do artigo 26 da 
Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Itaú Unibanco S/A, CNPJ/
MF nº 60.701.190/0001-04, credor fi duciário do contrato de fi nan-
ciamento imobiliário nº 10120128708, garantido pela alienação 
fi duciária registrada sob nº 09 na matrícula nº 3.718, que grava o 
imóvel situado nesta cidade, Rua Antonio Pedro Ribeiro, números 
207 e 211, no bairro Cidade Jardim, vem lhe notifi car para cumpri-
mento das obrigações contratuais principais e acessórias relativas 
ao pagamento das parcelas vencidas números 78, 79 e 80, apurado 
pela credora até o dia 19/01/2018, no valor total de R$8.730,36 
(oito mil, setecentos e trinta reais e trinta e seis centavos), sujeito 
à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de co-
brança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADA a comparecer no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nes-
ta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 
3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda 
a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima 
mencionado e mais o valor de R$198,24 (cento e noventa e oito re-
ais e vinte e quatro centavos), referente as custas com a notifi cação 
extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir desta data.

Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cada de que o não cumpri-
mento da obrigação no prazo estipulado garante ao credor fi duciá-
rio o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos 
do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com 
este ato, perde V.Sª. a propriedade do imóvel em favor do Itaú Uni-
banco S/A.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ig-
norância, expede-se o presente edital, que será publicado em jornal 
local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 18 de maio de 
2018. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subs-
crevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 88, DE 17 DE MAIO DE 2018 – CONCEDE 15 (quinze) dias 
de férias em gozo no período de 22/06/2018 a 06/07/2018 à servido-
ra ELIANA MARTÃO HERNANDES MOREIRA, referente ao período 
aquisitivo de 22/02/2017 A 21/02/2018.

Nº 89, DE 24 DE MAIO DE 2018 – CONCEDE 45 (quarenta e 
cinco) dias de Licença Prêmio, em pecúnia, referente ao período aqui-
sitivo de 16/04/2013 a 15/04/2018, à servidora NATÁLIA DOS SANTOS 
PINTO DURANTE.

Nº 90, DE 24 DE MAIO DE 2018 – CONCEDE 45 (quarenta 
e cinco) dias de Licença Prêmio, em pecúnia, referente ao período 
aquisitivo de 29/12/2012 a 28/12/2017, à servidora MARIA PAULA 
THOMAZ KAWACHI

Nº 91, DE 29 DE MAIO DE 2018 – CONCEDE, a pedido do 
funcionário SÉRGIO A. MOITEIRO, lotado no Departamento de Ad-
ministração, Licença Prêmio em gozo, de 19/06/2018 a 03/07/2018, 
referente ao 1º período aquisitivo (de 01/07/2008 a 30/06/2013).

EXTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018: Aquisição de materiais 
de expediente, destinados a suprir as atividades administrativas ope-
racionais da Câmara Municipal.

O encerramento da sessão de julgamento do Pregão Presencial 
nº 01/2018 se deu em 29/05/2018. A respectiva Ata de Sessão Públi-
ca encontra-se disponível no site da Câmara Municipal de Jaboticabal: 
www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

ATÉ NOS OSSOS?

Incrível! O profeta Eliseu 
tinha unção até nos ossos! 
Esse homem havia recebido 
unção dobrada do espírito 
do profeta Elias. Eliseu foi 
um grande homem de Deus 
no seu tempo, muito aben-
çoado, sempre procurou 
ser um servo obediente em 
tudo. Quando chegou ao 
fi nal da sua vida, a unção 
continuou sobre ele e todos 
tinham um respeito muito 

Pr. Anastácio Martins

UMA SUGESTÃO DE FELICIDADE

A vida de todos cami-
nha pelas encarnações. 
São dias de felicidade, 
horas de dores, ansie-
dades perdidas e tudo 
dentro de um procla-
ma que está constituído 
para passarmos nossas 
provas e expiações pre-
destinadas na natureza, 
dentro da EVOLUÇÃO.

O TEMPO MARCA
No relógio das existên-

cias. No andar e no rea-
lizar, temos pela frente 
deslizes, fraquezas, mu-
danças e tudo acontece, 
para que possamos re-
solver nossos problemas 
e questões que apare-
cem. Muitas vezes não 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

grande pela vida dele. Eli-
seu terminou os seus dias 
sendo uma benção para o 
povo de Deus, enfi m ele 
morreu e foi sepultado 
numa caverna, mas a un-
ção continuava nos seus 
ossos. Naqueles dias havia 
algumas tropas moabitas 
que costumavam invadir a 
terra todos os anos, na pri-
mavera. Certa vez, alguns 
homens que estavam sepul-
tando um amigo viram es-
ses bandidos; então, mais 
que depressa, jogaram o 
defunto no túmulo de Eli-
seu e fugiram. E logo que o 
corpo tocou os ossos de Eli-
seu, o morto voltou à vida e 
se levantou e saiu gritando: 
Espera por mim! Espera por 
mim! Quando você serve a 
Deus com um coração intei-

ro e uma alma voluntária, 
pode esperar grandes mi-
lagres da parte do Senhor. 
Eliseu tinha prazer no Se-
nhor todos os dias. Deus 
deseja que você seja como 
Eliseu, e que Ele possa lhe 
usar para restaurar outras 
vidas que estão precisando 
de ajuda. Não se sinta me-
nosprezado, nem se ache 
insignifi cante, você é muito 
especial para o Senhor. An-
tes mesmo de você nascer, 
Deus já sonhava com você, 
assim como Ele foi, na vida 
de Eliseu. Ele será na sua 
vida, todos os dias, então 
levante a cabeça e decida 
vencer e ser uma benção 
na vida de alguém. Hoje a 
unção está sobre você. Têm 
muitas pessoas precisando 
de você, então não fi que 

aí parado, se lamentado e 
chorando porque as coisas 
não estão dando certo. Faça 
alguma coisa, comece ago-
ra mesmo, procure alguém 
que esteja sofrendo e lhe 
ofereça ajuda. Deus está te 
capacitando e derramando 
uma unção novinha em fo-
lha sobre você. Não perca 
mais tempo, hoje é o dia é 
esta é a hora. (I Reis 13:20). 
Esta é a minha oração. Ca-
tedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta, Sexta e Domingo às 
19:30. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_do-
povodedeus@hotmail.com 

temos a noção do tempo 
que marca, são vividas 
na eternidade, fatores 
adversos, aparecem no 
decorrer da caminhada 
rumo a um fim que só 
tem começo, mas que 
muda de percurso, de 
acordo com as provas e 
expiações, implantadas 
na vida do espírito en-
carnado.

CONHECEREIS A VER-
DADE E ELA VOS LIBER-
TARÁ

Vamos amar o próxi-
mo, como a nos mesmos.

É uma convivência fra-
terna, trabalhando pela 
instalação e manutenção 
da harmonia entre to-
dos.São atitudes frater-
nas. À procura do conhe-
cimento, do estudo e da 
formação integral, eleva 
o nível de evolução. 

A felicidade é a alegria 
em gotas. É o AMOR que 
nasce como semente. Va-
mos nos livrar da igno-
rância. Sejamos fortes, 
como seareiros da BOA 
NOVA. 

TUDO NA NOVA VIDA 
MUDA.

Lado a lado, ombro a 
ombro, viveremos para 
alcançarmos a vitória, 
abraçando os bons cos-
tumes, a boa causa, e 
assim receberemos de 
volta aquilo que quere-
mos, que plantamos nos 
modos de agir e pensar. 
É uma nova etapa, novos 
ideais. Muitas atividades 
mudam nos princípios 
e são conquistados com 
esforço, dedicação, re-
nuncias e na aplicação 
dos ensinos aprendidos 
na escola que é o plane-
ta TERRA. São séculos de 
vidas encarnadas. Mui-
tas famílias se formaram 
no tempo que passou e 
que ficaram gravadas no 
livro da natureza infinita 
de DEUS.

VIVER POR VIVER, 
NADA ACONTECE

É preciso muita res-
ponsabilidade e obriga-
ções para serem cum-
pridas, disciplina e 

entendimento. A falta 
de interesse traz sérias 
conseqüências, acumu-
lando dívidas dentro do 
processo de evolução.

As dores e os sofri-
mentos são conseqüên-
cias naturais do dese-
quilíbrio e contrastes do 
psiquismo, onde muitos 
fatores são necessários 
para despertar o desejo 
de melhorar e criar con-
dições de crescer espiri-
tualmente.

RAZÕES...
A DOR, portanto, é 

sensível e acusável na 
essência do espírito, sob 
duas razões de grande 
importância, quando se 
está processando a ges-
tação do ser humano, ou 
então quando nós não 
ficamos sintonizados, 
assim desvia-se da rota 
exata de ascensão espi-
ritual. 

A dor é uma dádiva 
que recebemos de DEUS 
para a EVOLUÇÃO DO ES-
PIRITO.

Senac Jaboticabal realiza jornada com 
especialistas para debater sobre segurança e 

saúde no trabalho

Evento é gratuito e 
aberto para participa-
ção de empresários e 
colaboradores; inscri-
ções já estão abertas

 
Entre 4 e 7 de junho, 

o Senac Jaboticabal 
promoverá a tercei-
ra edição da Jornada 
de Segurança e Saúde 
no Trabalho. Por meio 
de palestras e deba-
tes, serão discutidos 
temas como respon-
sabilidade civil e cri-
minal, previdenciária 
e trabalhista, eSocial 
e perfil profissional. 
A participação será 
gratuita e aberta ao 
público.

A primeira palestra, 
em 4 de junho, Prote-
ja sua Empresa: res-
ponsabilidade civil 
e criminal, Previdên-
cia e Trabalhista dos 
Empregadores, será 
mediada por Marcelo 
Barreto, pós-gradua-
do em engenharia de 
segurança do traba-
lho, e Rogério Mar-
ques Jardim, advo-
gado trabalhista com 
ênfase em acidentes 
do trabalho e doenças 

ocupacionais. Serão 
esclarecidos os en-
cargos sofridos pela 
empresa que não ga-
rante os direitos bási-
cos dos funcionários 
de acordo com as nor-
mas de Saúde e Segu-
rança do Trabalho.

Em 5 de junho, Ma-
theus Bertolaccini, 
especialista em er-
gonomia pelo Centro 
Universitário Senac 
– Ribeirão Preto, fala-
rá sobre a gestão de 
higiene ocupacional 
nas empresas, cuida-
dos com equipamen-
tos, estratégias de 
amostragem e apre-
sentação e funciona-
lidade dos aparelhos 
na palestra Diretrizes 
para o Preenchimento 
da Tabela 23 do eSo-
cial. A construção da 
Análise Ergonômica 
do Trabalho (AET), 
para o preenchimento 
da Tabela 23 eSocial 
– risco ergonômico, 
será outra temática 
do evento.

A agenda continua-
rá em 6 de junho com 
o bate-papo eSocial e 
as Responsabilidades 

Multidisciplinares e 
os Impactos para os 
Profissionais de SST, 
mediado por Mário 
Márcio dos Santos, 
engenheiro e técnico 
de segurança do tra-
balho. O especialis-
ta esclarecerá como 
o eSocial altera de 
forma significativa a 
rotina dos profissio-
nais.

A 3° Jornada de Se-
gurança e Saúde no 
Trabalho encerrará 
com o debate técnico 
Perfil do Profissional 
de SST que o Mercado 
de Trabalho Neces-
sita, ministrado por 
Neide Cristina Colla, 
Carina Spindola, An-
derson da Silva, Er-
nesto Arruda, Paulo 
César Martins e Alex 
Galdino. Com expe-
riência nessas áre-
as, eles apontarão o 
perfil técnico e com-
portamental que o 
mercado absorve atu-
almente.

 A participação no 
evento é gratuita. As 
inscrições já estão 
abertas e as vagas são 
limitadas. Mais infor-
mações no Portal Se-
nac www.sp.senac.br/
jaboticabal ou pesso-
almente na unidade.  

Serviço: 
3° Jornada de Segu-

rança e Saúde no Tra-
balho 

Proteja sua empre-
sa: responsabilidade 
civil e criminal, Pre-
vidência e Trabalhista 
dos Empregadores

Data: segunda-feira, 
4 de junho de 2018

Horário: 19h30 às 
21h30

Diretrizes para o 
Preenchimento da Ta-
bela 23 do eSocial 

Data: terça-feira, 5 
de junho de 2018

Horário: 19h30 às 
21h30

eSocial e as Res-
ponsabilidades Mul-
tidisciplinares e os 
Impactos para os Pro-
fissionais de SST

Data: quarta-feira, 
6 de junho de 2018

Horário: 19h30 às 
21h30

Perfil do Profissio-
nal de SST que o Mer-
cado de Trabalho Ne-
cessita

Data: quinta-feira, 7 
de junho de 2018

Horário: 19h30 às 
21h30

Local: Senac Jaboti-
cabal 

Endereço: Rua 24 
de maio, 831, Centro 
– Jaboticabal/SP

Informações e 
inscrições: www.
sp.senac.br/jaboti -
cabal ou presencial-
mente na unidade
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O último dia 19 foi es-
pecial para um grupo for-
mado por jovens alunos 
da Escola de Arte “Prof. 
Francisco B. Marino”. Os 
jovens da Banda Sinfô-
nica Jovem da Escola de 
Arte, sob o comando do 
professor Júnior Barbo-
sa, fez a sua estreia em 
público tocando no even-
to em comemoração à 
“Semana Municipal de 
Conscientização e Com-
bate à Pedofilia, Violência 
e Abuso Sexual de Crian-
ças e Adolescentes”.

Desde o ano passado 
a Escola de Arte vem de-
senvolvendo novos pro-
jetos com a participação 
dos alunos. “A Banda Sin-
fônica é uma dessas boas 
revelações que surgiram. 
A alegria estampada nos 
rostos dos jovens e do 
público mostra que es-
tamos no caminho certo, 
valorizando os professo-
res, os alunos e suas fa-
mílias”, comemora o pre-
feito José Carlos Hori.

Formada por 30 alunos 
da escola, a banda vem 
ensaiando há cerca de 
cinco meses. Com uma 
seleção de músicas com 
arranjos especialmente 
modificados, promete ser 
uma das atrações para a 
36ª ExpoFeira de Artes 
e Artesanato – Festa do 
Quitute de 2018.

Temas de filmes e seria-
dos, música popular bra-
sileira e clássicos inter-
nacionais do rock fazem 
parte de um repertório 
especialmente escolhido 
para esses jovens e que 
certamente devem en-

cantar o público.
Banda Sinfônica - Ban-

da sinfônica pode ser de-
finida como um grande 
conjunto formado por 
instrumentos de sopro 
e percussão, que se di-
ferencia das orquestras 
sinfônicas e das bandas 
tradicionais (civis ou mi-
litares) pela diversidade 
de sua formação instru-
mental e abrangência de 

Apresentação marca a estreia da 
Sinfônica Jovem da Escola de Arte 

repertório. 
Além dos instrumen-

tos normalmente empre-
gados pelas bandas con-
vencionais, a sinfônica 
utiliza saxofones, clari-
netes, flauta transversal 
e instrumentos da família 
dos metais, trompetes, 
trombones, bombardino, 
bombardão e um vasto 
naipe de percussão (te-
clados, marimba, vibra-

fone, xilofone, glockens-
piel, tímpanos, bombos, 
campanas, entre outros 
instrumentos).

Mais informações so-
bre os projetos desenvol-
vidos pela Escola de Arte 
“Prof. Francisco B. Mari-
no” podem ser obtidas 
pelo telefone (16) 3202-
9161.

CULTURA

A Vivo informa que devido acidentes na rede de cabo metálico da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de TAQUARAL, tiveram seu funcionamento prejudicado no 
dia 22/05/2018 das 17h53 às 16h54 do dia 23/05/2018. Assim que houve a ocorrência 
a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram o lance de cabo 
danificado.

Comunicado

34° Campeonato 
Estadual de Li Tchuó 
Pa Kung-Fu, que foi 
realizado no dia 20 
de maio de 2018, na 
cidade de Colina. O 
evento contou com 
a participação várias 
cidades do estado 
de São Paulo, e mais 
uma vez, Jaboticabal 

Associação De Li Tchuó Pá Kung Fu de Jaboticabal 
conquista medalhas em mais um campeonato

representada pelo 
Mestre Valcir Albieri 
e seus atletas do Pro-
jeto CRÁS, Sociedade 
Servidores da UNESP, 
Escola Walter Barioni 
e Clínica FISIOHARA, 
conquistaram o ter-
ceiro lugar por maior 
equipe.

E Logo na semana 

seguinte, realizaram 
mais um exame de 
faixa na Sociedade 
Servidores da UNESP.

O Exame contou 
com alunos de Jabo-
ticabal e Associação 
de Guariba, represen-
tada pelo Prof. Juarez 
Lopes. O Mestre Valcir 
Albieri, agradece aos 

alunos e seus pais a 
confiança deposita-
da em seu trabalho, 
agradece também e 
em especial o apoio 
do Prefeito Hori, da 
Secretária de Assis-
tência Social Tatiana 
Pellegrini, e todos 
que vem de alguma 
forma colaborando 
para o crescimento 
da Modalidade.

Valcir comunica 
que, a partir do mês 
de Junho, parceria 
com o Sindicato dos 
Empregados no Co-
mércio de Jaboticabal 
e Academia DEMETRO 
BORGES. 

Maiores informa-
ções, entrar em conta-
to com o Mestre Valcir 
Albieri no telefone: 
(016) 9 92713632.

URGENTE:
SR. PETER MARLON REGINALDO, Número da CTPS: 
00003651 Série: 00336 / SP. PEDIMOS POR GENTILEZA 
QUE COMPAREÇA NA EMPRESA RENASCER CONSTRU-
ÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, SITUADA NA AVENIDA AL-
FREDO FOLCHINI, Nº 1030, NO BAIRRO VILA TONINHO, 
NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, PARA TRA-
TAR ASSUNTOS DO SEU CONTRATO DE TRABALHO.

SEM MAIS.
RENASCER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI

VENDE-SE CONSÓRCIO DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL

Número de parcelas: 70 meses.  Parcelas 
pagas: 30 parcelas (R$ 27.690,94). Taxa total-
de juros: 18,2%. Valor da Carta atualmente: 
R$ 55.246,38.

VALOR DE VENDA: R$ 24.900,00.
O comprador assumirá o pagamento das 

parcelas restantes.
Maiores Informações: 

(16) 99785-4432 (CONTATO).



sábado, 02 dE JUNHo 2018 5

Os CRAS abriram 
suas portas e oferecem 
uma série de alternati-
vas para os moradores 
dos bairros próximos. 
Entre as diversas ofici-
nas, o CRAS III, do Par-
que 1º de Maio, inovou 
ao oferecer a popula-
ção uma oficina espe-
cífica sobre Cultura de 
Rua.

Através de um moni-
tor residente no pró-
prio bairro onde está 
o CRAS, são oferecidas 
gratuitamente oficinas 
de grafite, skate, brea-
ckdance e rap. “O Rafa-
el é uma grata surpresa 
que entrou em nossas 
vidas. Nos conhece-
mos enquanto ele tra-
balhava na limpeza 

das ruas. Diante de 
tantos sonhos e poten-
cial, encontramos uma 
referência que hoje 
promove uma série de 
oficinas, servindo in-
clusive de referência 
aos jovens do bairro”, 
afirma a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Um dos pontos for-
tes que solidificou o 
trabalho promovido é 
a mudança de horário 
de funcionamento dos 
CRAS. As três unidades 
passaram a oferecer 
atividades noturnas. 
“O CRAS deixou de ser 
um mero dispensador 
de cestas básicas e tor-
nou-se um local aberto 
à comunidade. Cada 

unidade tem suas ca-
racterísticas e con-
seguimos organizar 
diferentes projetos, 
sempre contando com 
o apoio da população 
que ajuda na escolha 
da programação”, lem-
bra Tatiana.

A oficina de Cultura 
de Rua começa a ser 
implantada no CRAS II 
no CDHU. “As oficinas 
são contínuas e as ins-
crições estão abertas 
sem prazo de encerra-
mento. Basta procurar 
a unidade mais próxi-
ma”, finaliza Tatiana.

Endereço dos CRAS 
em Jaboticabal:

CRAS 1
Rua Vitório Brendo-

lan, 201 – Jardim Gra-

Oficina de Cultura de Rua ganha 
destaque no CRAS III

jaú
Telefone: (16) 3204-

1303
CRAS 2
Av. Douglas Fogaça 

de Aguiar, 32 – CDHU
Telefone: (16) 3202-

9925
CRAS 3
Rua José Marfará, 

160 – Parque 1º de 
Maio

Telefone: (16) 3204-
4424

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 às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0013197-37.2014.8.26.0291

Classe: Assunto: Procedimento Comum - Cooperativa

Requerente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de
Jaboticabal - Cooperserv

Requerido: José Antonio Moreira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0013197-37.2014.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ ANTONIO MOREIRA,
Brasileiro, Casado, Cabeleireiro, RG 27269536, CPF 167.087.738-80, Rua Prof. Antonio Zuquim,
806, fundos, Guaraci - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal - Cooperserv,
alegando em síntese: "A autora intentou a ação visando o recebimento da quantia de R$8.860,28,
representada pelo rateio das perdas decorrentes de saldo negativo contábil apurado na cooperativa
a partir do exercício do ano de 2007.". 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 (quinze) 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 09 de maio de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Palestra do curso de gestante é 
adiada

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde infor-
ma que a palestra que 
aconteceria na quarta-
feira (30) foi adiada, 
devido ao desabasteci-
mento de combustível 
que atinge o Brasil. O 
encontro do curso de 
gestante foi transfe-
rido para a próxima 
quarta-feira (06), no 
mesmo local e horário 
– às 14h, no Centro de 
Convivência do Idoso 
Edson Martini (3ª Ida-
de).

Com a mudança, o 
encerramento das ati-
vidades foi transferido 
para o dia 13 de junho. 

“Com a normalização 
do abastecimento, o 
curso volta ao normal 
na semana seguinte. 
Reforço a importân-
cia das gestantes par-
ticiparem desta etapa 
final do curso, se pre-

paradando para o mo-
mento mais especial 
de suas vidas”, declara 
a secretária da pasta, 
Maria Angélica Dias.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-1500.

Público participa das atividades de grafite, skate, breakdance e rap

Campanha de vacinação contra a gripe 
terminou na sexta-feira (01)

A 20ª Campanha Na-
cional de Vacinação 
Contra a Influenza, pro-
movida pelo Ministério 
da Saúde, terminou na 
sexta-feira (1º). Em Ja-
boticabal, os profissio-
nais da Saúde vacinam 
nos Ciafs, mas a ade-
são continuou baixa. 
Por enquanto, apenas 
56,89% do público total 
estimado recebeu a va-
cina.

“Nossa cidade tem 
16.237 pessoas aptas 
a receberem a imuni-
zação gratuita. Destes, 
9.237 foram imuni-
zados.  Uma parte do 
público que ainda não 
se vacinou, não com-
pareceu, ainda nesta 
semana, pois não sa-
bemos se a campanha 
será prorrogada”, aler-
ta a diretora do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto.

Podem ser vacinados 
contra a gripe profissio-
nais de saúde pública e 
privada, indígenas, ido-
sos acima de 60 anos, 
crianças de seis meses a 
menores de cinco anos 
(quatro anos, 11 meses 
e 29 dias), professores 
das redes pública e pri-
vada, gestantes e puér-
peras (até 45 dias após 
o parto), portadores de 
doenças crônicas e po-

pulação privada de li-
berdade - o que inclui 
adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos em me-
didas socioeducativas 
– e os funcionários do 
sistema prisional. 

A vacina protege con-
tra a Influenza A/H3N2, 
A/H1N1 e Influenza B. A 
dose é contraindicada a 
pessoas que, anterior-
mente, tiveram reação 
a ela, alérgicos a ovo 
e que já contrariam a 
síndrome de Guillain-
Barré.

Baixa adesão
Chama atenção até 

aqui a baixa adesão de 
dois grupos: gestantes 
e crianças. Até a ma-
nhã de segunda-feira 
(28), apenas 44,17% das 
gestantes haviam sido 
vacinadas, enquanto a 
imunização de crianças 
é ainda menor: 39,31%.

“São números que 
preocupam, por isso 
convocamos essas pes-
soas a se prevenir e mu-
dar essas estatísticas. 
Nossas equipes estão 
preparadas e o procedi-
mento é rápido”, finali-
za Maura.

Confira mais núme-
ros:

Crianças
População 3.701
Doses Aplicadas 

1.455
Cobertura Vacinal 

Grupos de risco tiveram esta semana para comparecerem ao Ciaf mais próximo
39,31%

Trabalhadores de 
saúde

População 1.482
Doses Aplicadas 

1.053
Cobertura Vacinal 

71,05%
Gestantes
População 575
Doses Aplicadas 254
Cobertura Vacinal 

44,17%
Puérperas
População 95
Doses Aplicadas 54
Cobertura Vacinal 

56,84%
Idosos
População 9.924
Doses Aplicadas 

6.044
Cobertura Vacinal 

60,90%
Professores
População 460
Doses Aplicadas 377
Cobertura Vacinal 

81,96%
Locais de vacinação
Ciaf I “Luiz Alberto 

Bernal” - Praça Saul Bor-
sari, s/n - Santa Luzia | 
8h às 12h e das 13h às 
15h

Ciaf III “Amadeu Les-
si” - Avenida Duque de 
Caxias, nº. 2000 - So-
rocabano - 8h às 12h e 
das 13h às 15h

Ciaf IV “Antonio Ri-
cardo Benatti” - Rua 
Djalma Aleixo de Souza, 
nº. 499 - COHAB II - 8h 

às 12h e das 13h às 15h
Ciaf V “Aurélio Niero” 

- Rua Aurélio Migliori, 
nº. 100 - Jardim Santa 
Rosa - 8h às 12h e das 
13h às 15h

Ciaf VI “Gino Bassi” 
- Rua Jornalista Cláu-
dio Luiz Berchieri, s/n 
- Santa Mônica - 8h às 

12h e das 13h às 15h
Ciaf VII “Alice Kamla” 

- Rua São João, 3051, 
Conjunto Habitacio-
nal Ulisses Guimarães 
- 8h30 às 12h e das 
13h30 às 15h30

Ciaf IX “Dr. Edimar 
Biazibeti” - Rua Eduardo 
Vantini, 90 – Residen-

cial dos Ipês - 8h às 11h 
e das 12h às 14h30

Ciaf Córrego Rico - 
Avenida Manoel Barbo-
sa, s/n - 7h30 às 15h30

ESF “Tereza Noronha” 
- Rua Rita Ribeiro, 10 – 
Cohab I - 8h às 11h e 
das 12h às 15h
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As dez semifinalistas serão conhecidas 
no dia 9 de junho 

Concha in Concert terá música 
autoral de 12 cidades

Creches municipais têm 
pintura renovada

Duas creches de Ja-
boticabal receberam 
novas pinturas nos úl-
timos dias. Equipes da 
Empresa Municipal de 
Urbanização de Jabo-

ticabal – EMURJA – re-
alizaram o serviço em 
parceria com a Secre-
taria de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer.

A Emeb Honório Car-

doso, no Sanbra, teve 
o chão, parede e es-
quadrilhas pintadas, 
enquanto na creche 
Zobeide Martinelli Bul-
garelli, no Jardim Al-

O Festival Concha in 
Concert entra na eta-
pa de pré-seleção das 
músicas inscritas com 
uma grata surpresa – 
em sua primeira edi-
ção o festival rece-
beu quase 50 canções 
autorais na fase de 
inscrição. Foram re-
cebidas inscrições de 
Jaboticabal e outras 
12 cidades, o que de-
monstra o grande al-
cance da divulgação e 
o público interessado 
em participar.

“Havíamos previsto 
uma participação fi-
nal menor, em decor-
rência da raridade de 
eventos desse tipo na 
região, mas, a medida 
que o prazo foi se es-

treitando os números 
se mostraram bastan-
te animadores”, co-
memora José Mário 
de Oliveira, diretor de 
cultura do município.

Agora, a próxima 
etapa é a pré-seleção 
das dez músicas se-
mifinalistas, trabalho 
que caberá à Comis-
são Organizadora do 
festival. No dia 9 de 
junho serão divulga-
das essas músicas, e 
os responsáveis terão 
até o dia 16 de junho 
para confirmarem a 
participação. 

Dia 22 de junho as 
dez músicas semifina-
listas sobem ao palco 
da Concha Acústica 
para a primeira noite 

do festival. Um juri 
especialmente com-
posto para o evento 
avaliará as apresenta-
ções e votará nas cin-
co músicas que farão 
a grande final do dia 
23 de junho.

“Esperamos um bom 
público nos dois dias, 
para reviver toda a 
emoção e alegria dos 
festivais de outras 
épocas”, finaliza o di-
retor 

Então anote na sua 
agenda, dias 22 e 23 
de junho acontece o 
Festival Concha in 
Concert, a partir das 
19h, na Concha Acús-
tica Lions Clube de Ja-
boticabal. A entrada é 
gratuita.

vorada, a pintura foi 
renovada no pátio e no 
piso de entrada.

“Temos que preser-
var nossas unidades 
de ensino. Estipula-

mos um cronograma 
de trabalho e estamos 
conseguindo avançar. 
Tudo para que nossos 
profissionais e alunos 
se sintam melhores no 

dia a dia das aulas”, 
comenta o secretário 
de Educação, Adilson 
Martins.
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Esporte convida 
população para 

participar do Dia 
do Desafio

Jaboticabal comemora Semana do Meio 
Ambiente a partir do dia 04

Mesmo com paralisação dos 
caminhoneiros, prefeitura mantém 

serviços de rua em andamento

Prefeitura intensifica trabalho de 
abordagem durante o inverno

Foi realizado na quar-
ta-feira (30) o tradicio-
nal “Dia do Desafio”. 
Toda Jaboticabal foi 
convocada a dedicar, 
pelo menos, 15 minu-
tos do dia para praticar 
algum exercício físico e, 
em seguida, comunicar 
a secretaria do Ginásio 
Municipal de Esportes.

“Temos um histórico 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal preparou uma 
programação especial 
em comemoração ao 
Dia Mundial do Meio 
Ambiente. As ativida-
des promovidas pela 
Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente come-
çam na próxima segun-
da-feira (04) e seguem 
até sexta-feira (08). 

Na pauta, mesa re-
donda, plantio de 
mudas, exposição de 
fotos, visitas monitora-
das ao aterro sanitário 

A paralisação dos ca-
minhoneiros em todo 
o Brasil, iniciada na úl-
tima semana, forçou a 
prefeitura de Jabotica-
bal adotar algumas me-
didas de racionalização 
de combustível. Mesmo 
assim, foi possível con-
tinuar os serviços de 
manutenção da cidade. 
A secretaria de Obras 

Nas últimas semanas 
as noites em Jabotica-
bal estão mais frias. 
Preocupados com a si-
tuação dos moradores 
de rua nesse período, a 
Secretaria de Assistên-
cia Social intensificou 
o trabalho junto essa 
população, oferecendo 
acolhimento e acompa-
nhamento.

A iniciativa faz parte 
do projeto “Voz da Rua” 
e conta com o apoio 
da Secretaria de Saúde. 
“Nossas equipes reali-
zam o primeiro contato 
oferecendo acolhimen-
to na Casa Transitória 
para os homens ou na 
Casa Maria para as mu-
lheres. Também está 

positivo, e neste ano 
esperamos que não seja 
diferente. Contamos 
com a participação de 
pessoas de todas as fai-
xas etárias, atletas ou 
não, academias e esco-
las para sairmos como 
vencedores da disputa 
contra Piedade”, convi-
dou o diretor de Espor-
tes, Fábio Bortolossi.

e a Estação de Trata-
mento de Esgoto (ETE). 
“Dia 05 de junho todos 
os países se unem e re-
forçam a importância 
de cuidar no nosso am-
biente de forma mais 
sustentável e respon-
sável. Nossa equipe 
se dedicou e preparou 
uma programação para 
conscientizar toda a 
família, da criança na 
escola aos pais, na Pra-
ça 9 de Julho”, enfatiza 
o secretário da pasta, 
André Nozaki.

Confira a programa-

e a EMURJA – Empresa 
Municipal de Urbaniza-
ção de Jaboticabal – es-
tão engajadas e atuam 
em diversas frentes.

“A cidade não pode 
parar. Vários bairros 
continuam sendo bene-
ficiados pelas equipes 
de limpeza de áreas 
verdes e tapa-buraco. A 
pintura de guias e sar-

disponível acompanha-
mento médico nos ca-
sos necessários”, res-
salta a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Mesmo no período de 
escassez de combus-
tível o trabalho con-
tinua. “Não podemos 
forçar ninguém a acei-
tar a ajuda, mas com 
muito diálogo estamos 
avançando na questão 
e garantindo apoio para 
quem deseja abandonar 
as ruas”, lembra Tatia-
ne.

Avenida Carlos Ber-
chieri - A Secretaria de 
Assistência Social reali-
zou uma série de ações 
voltadas aos moradores 

Jaboticabal duelou contra Piedade 
(SP) na quarta-feira (30)

Equipes da Secretaria de Assistência Social estão pelas 
ruas oferecendo abrigo durante as noites mais frias

O evento acontece 
anualmente, incen-
tivando a prática de 
exercícios físicos e pro-
pondo o combate ao se-
dentarismo.

Para mais informa-
ções, o telefone do 
Ginásio Municipal de 
Esportes é (16) 3202-
0587.

ção completa:
Dia 04 – Segunda fei-

ra
Plantio de mudas e 

Dinamica Ambiental 
Local: Creche Izilda 

Enes
Horário: 9h
Plantio no Espaço Pa-

rkour
Horário: 15h
Local: Ao lado da Ro-

doviária
Dia 05 – Terça feira 

- Dia Mundial do Meio 
Ambiente

Distribuição de Mu-
das, Exposição de Fo-

jetas é realizada nas 
principais vias, enquan-
to as podas de árvores 
e a troca de lâmpadas 
acontecem por todo o 
município”, destaca o 
secretário de Obras, Jo-
sué Santos.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

em situação de rua que 
vivem nas proximida-
des da concessionária 
FIAT. Por meio de muito 
diálogo, foram ofere-
cidas diversas opções 
de reabilitação, como 
acolhimento em casas 
de apoio, tratamentos 
de saúde nas unidades 
básicas do município, 
acompanhamento no 
CAPS e também inter-
nação em clínicas de 
reabilitação. Uma lim-
peza nas imediações 
também foi realizada, e 
comércios próximos se 
comprometeram a ado-
tar algumas iniciativas 
para melhorar a segu-
rança no local.

tos e Orientação Am-
biental 

Horário: a partir das 
9h

Local: Praça 9 de ju-
lho

Dia 07 – Quinta feira 
Visita monitorada 

dos alunos da EMEC a 
Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) 

Horário: 9h
Saída: EMEC 
Dia 08 – Sexta feira
Visita monitora ao 

Aterro Sanitário com 
alunos da EMEC

Encerramento da Se-

mana do Meio Ambien-
te 2018 

Mesa Redonda com o 
tema “Resíduos: Solu-
ções e propostas para 
o descarte irregular” 

Local: Centro de Edu-
cação Ambiental 

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-2450.
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Festival João Rock 
acontece no dia 09 de 

junho em Ribeirão Preto
Um dos mais im-

portantes eventos de 
música nacional, o 
Festival João Rock, 
acontecerá no dia 09 
de junho de 2018, em 
Ribeirão Preto. Esta é 
a 17ª edição do evento 
que reúne os grandes 
nomes do rock e seus 
subgêneros, receben-
do um público de mais 
de 55 mil pessoas, de 
todas as regiões do 
país, para viver um dia 
de música, paz e diver-
são.

P R O G R A M A Ç Ã O 
JOÃO ROCK 2018

Neste ano, estão 
confirmados no Palco 
João Rock os shows 
de Skank, Supercom-
bo, Gabriel O Pensa-
dor, Pitty, Criolo, Pla-
net Hemp, Raimundos, 
Cordel do Fogo Encan-
tado e Natiruts. No 
Palco Brasil, que fará 
uma homenagem aos 
50 anos de Tropicália, 
passarão Os Mutantes, 
Tom Zé e os projetos: 
Refavela 40 (Gilberto 
Gil, Anelis Assumpção, 
Chiara Civello, Mes-
trinho, Bem Gil e Mo-
reno Veloso) e Ofertó-
rio (Caetano, Moreno, 
Zeca e Tom Veloso). Já 
no Palco Fortalecendo 
a Cena, a música é por 
conta de Kilotones, 
Rael e convidados, 
Froid, Sinara, Francis-

co El Hombre e Dônica.
Os ingressos dos 

quatro setores do Fes-
tival – Pista, Pista Pre-
mium, Camarote João 
Rock e Camarote Co-
lorado – estão à venda 
através do site oficial e 
também nos pontos em 
Ribeirão Preto – lojas 

Ophicina localizadas 
no Shopping Iguatemi 
Ribeirão Preto e Novo 
Shopping. O evento 
acontece no Parque 
Permanente de Exposi-
ções de Ribeirão Preto. 
A abertura dos portões 
é 14h com início dos 
shows às 15h.

Projeto interliga as 
ruas Djalma Aleixo de 
Souza (Cohab II) com 
Avelino Geraldes Mar-
tins Filho (Cidade Jar-
dim)

Começou a abertu-
ra de duas novas vias 
que interligarão Cohab 
II e Cidade Jardim. As 
novas vias ficam loca-
lizadas acima dos pré-
dios do programa “Mi-
nha Casa Minha Vida”, 
terá terraplanagem e 
instalação de guias e 
sarjetas. O projeto re-

alizado pela Emurja 
(Empresa Municipal de 
Urbanização de Jaboti-
cabal) é fruto de uma 
parceria público-priva-
da.

“As novas vias sim-
plificarão o trânsito 
pelo local e o acesso 
ao Ciaf IV. O projeto 
é uma antiga reivin-
dicação de moradores 
realizada em parce-
ria com o proprietário 
do terreno”, afirma o 
presidente da Emurja, 
Cláudio Correia.

Prefeitura realiza interligação entre 
Cohab II e Cidade Jardim
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No dia 18 de maio, na Concha Acústica, foi realizado o Sarau do Colégio Objetivo. Neste 
ano, com o tema: 1001 Clássicos com referência ao livro: As Mil e Uma Noites.

A noite teve início com a apresentação de Sherazade, graciosa, esperta e habilidosa con-
tadora que nos levou para um universo da poesia e música.

Por meio da música, poesia, expressão corporal, da declamação e atuação, os alunos 
transmitiram os clássicos que herdamos e tentamos conservar geração a geração.

Além de nos entreterem, elevaram nossa alma e nos fizeram viajar a lugares inimaginá-
veis.

Parabéns aos alunos, que tanto se empenharam, para que tudo fosse um sucesso!!!

Sarau do Colégio Objetivo
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Cultura abre processo eleitoral para Conselho 
Municipal de Políticas Culturais

Campanha do Agasalho 
prossegue com 
12 pontos de 
arrecadação

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Educação, 
Cultura, Esportes e La-
zer, e do Departamen-
to de Cultura, convoca 
os representantes dos 
segmentos artísticos e 
culturais de Jabotica-
bal para participarem 
do processo de elei-
ção para composição 
do Conselho Municipal 
de Políticas Culturais 
– CMPC, dando assim 
início à composição do 
primeiro grupo bienal 
de trabalhos.

Os interessados em 
participar do processo 
eleitoral poderão efe-
tuar inscrição online 
ou presencialmente. O 
link para inscrição on-

Contando com a vo-
cação solidária dos 
moradores de Jabotica-
bal, o Fundo Social de 
Jaboticabal prossegue 
com a Campanha do 
Agasalho 2018. Foram 
disponibilizados 12 
pontos de coleta distri-
buídos em diferentes 
pontos da cidade.

“Jaboticabal sempre 
deu exemplo de par-
ticipação em nossas 
campanhas, garantin-
do um inverno mais 
ameno às famílias ca-

line será disponibili-
zado no site oficial da 
Prefeitura de Jabotica-
bal

A inscrição presen-
cial poderá ser feita 
no Departamento de 
Cultura, localizado na 
Rua Mizael de Campos, 
202, sala 13, nas de-
pendências da Escola 
de Arte Prof. “Francis-
co Berlingieri Marino”, 
das 08h30 às 11h e das 
13h às 16h. O telefone 
do departamento é (16) 
3202 8323.

Para a participação, o 
interessado deve apre-
sentar, além dos dados 
pessoais, comprovante 
de identidade (docu-
mento com foto), com-
provante de residência 

rentes. Oriento aos 
interessados que pro-
curem o Fundo Social 
ou entrem em contato 
pelo (16) 3202-8994”, 
destaca a primeira-
dama e presidente do 
Fundo Social, Adriana 
Hori.

Confira os pontos de 
arrecadação:

•	 Colégio	Objetivo
•	 Colégio	 Santo	

André
•	 Moura	Lacerda
•	 Colégio	 Nossa	

Senhora do Carmo

e comprovação de atu-
ação na área cultural 
do município há, pelo 
menos, um ano.

O Conselho terá 
como principal atribui-
ção elaborar um Plano 
Municipal de Cultura, 

•	 Anglo
•	 Colégio	Maria
•	 Colégio	 Equilí-

brio
•	 COC
•	 Poligenes
•	 Fatec
•	 Faculdade	 São	

Luis
O Fundo Social de 

Solidariedade fica lo-
calizado na Avenida 
General Glicério, 276. 
O telefone de contato é 
(16) 3202-8994.

além de executar, fis-
calizar e avaliar as po-
líticas públicas de cul-
tura. Para a proposição 
desse plano municipal 
de cultura, caberá aos 
membros da socieda-
de civil eleitos para o 

Conselho, a definição 
de políticas, diretrizes 
e estratégias, de curto 
e médio prazo, para os 
diversos segmentos de 
cultura existentes.

Inscrição online: 
h t t p s : / / d o c s . g o o -

g l e . c o m / f o r m s / d /
e/1FAIpQLSe9RsXl -
s u L A y v l m G -
NKuED8nMXXy5R l -
0 Z Z x _ Z y U S -
p B c B q x A W g /
viewform?c=0&w=1

As inscrições estão abertas de 21/05 a 22/06

HMSI recebe doação de alimentos da 
Paróquia Santa Teresa de Jesus

O Hospital e Materni-
dade Santa Isabel (HMSI) 
recebeu doação de mais 
de 500 quilos de ali-
mentos da Paróquia 
Santa Teresa de Jesus, 
arrecadados durante a 
novena de pentecostes 
no mês de maio. Res-
ponsável pela paróquia, 
o Padre Adilson Vieira 
foi pessoalmente levar 
os mantimentos arreca-
dados ao HMSI.

“Jesus já dizia que 
existe muito mais ale-
gria em dar do que em 
receber. Para nós, é uma 
satisfação muito gran-
de poder ajudar, poder 
estar aqui no hospital, 
ao lado das pessoas que 
sofrem na pele a reali-
dade da doença”, afir-
mou o Padre Adilson.

Coordenador do hos-
pital, Dr. Jeyner Valério 
Júnior agradeceu a ação 

da paróquia em prol do 
HMSI. “É fantástico, não 
só pelo volume arreca-
dado, mas pelo gesto 
em si. É uma importan-
te ação da comunidade 
jaboticabalense em prol 
do nosso hospital, e faz 
uma grande diferença 
para nós”, disse.

A doação dos man-
timentos foi feita no 
dia 23 de maio e inclui 
produtos como arroz, 

feijão, macarrão, suco 
de garrafa, farinha, sal 
e açúcar. A ação surgiu 
a partir de uma reunião 
realizada entre a direto-
ria do HMSI e represen-
tantes de igrejas católi-
cas e evangélicas e de 
centros espíritas, que 
se dispuseram a cola-
borar com o hospital de 
diversas formas, incen-
tivando a comunidade a 
participar.

“A Paróquia Santa Te-
resa de Jesus é grande, 
de periferia, e com uma 
comunidade muito ati-
va, muito forte. Desde a 
primeira vez em que fa-
lei sobre a arrecadação 
de mantimentos para o 
hospital, todos abraça-
ram o projeto e ficaram 
muito felizes em aju-
dar”, completou o Padre 
Adilson.

“Esperamos que esse 

gesto seja o primeiro de 
muitos provenientes da 
comunidade jabotica-
balense. O hospital pre-
cisa e agradece bastan-
te o apoio da Paróquia 
Santa Teresa de Jesus”, 
afirmou o provedor da 
Irmandade de Miseri-
córdia, Dr. Luiz Eduar-
do Romero Gerbasi.
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Alunos do SENAC visitam arquivo da 
Câmara Municipal de Jaboticabal 

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal recebeu 
na manhã de segunda-
feira (28/05) os alunos 
do curso de Aprendi-
zagem de Supermer-
cados, Administrativa 
e Vendas, do SENAC, 
acompanhados da pro-
fessora Mariana Ladei-
ra, para uma visitação 
guiada na Casa de Leis. 

A Assistente Técni-
co Legislativo, Denise 
Cardozo, recebeu os 
visitantes no salão no-
bre, que abriga a Gale-
ria dos Presidentes. O 
objetivo da visita foi 

fazer com que os edu-
candos conhecessem 
as técnicas de Arqui-
vamento e Protocolo 
da Casa de Lei. Denise 
esclareceu as funções 
dos três poderes: Exe-
cutivo, Legislativo e 
Judiciário, e explicou 
que cada um deles tem 
sua forma particular 
para a guarda de arqui-
vos.

De acordo com o As-
sistente Administrati-
vo na Área de Controle 
de Processos, Marcelo 
Henrique Magalhães, 
o arquivo da Câmara é 

“bem significativo. Ele 
tem 150 anos de his-
tória e reflete vários 
momentos políticos e 
sociais importantes da 
cidade de Jaboticabal. 
Esperamos, em breve, 
estar com a cataloga-
ção dele disponível no 
ar em um hotsite que 
seja fácil das pessoas 
acessarem, e, a partir 
daí, poderem realizar 
pesquisas e conhece-
rem melhor o municí-
pio onde vivem”, re-
velou Magalhães, que 
explicou aos visitantes 
o processo de gestão 

documental, desde a 
chegada ao protocolo, 
sua distribuição, e tra-
mitação, até ser arqui-
vado permanentemen-
te. 

Ao mostrarem o ar-
quivo, os anfitriões ex-
plicaram os trâmites 
e processos, e pontu-
aram o modo corre-
to de armazenamento 
dos documentos e da 
necessidade de um ar-
quivo adequado para a 
conservação do mate-
rial. 

Na sequência, Denise 
conduziu os visitantes 
até a sala de reuniões 
“Aldo Senen” e demais 
dependências inter-
nas da Casa, para que 
os mesmos pudessem 
conhecer os gabinetes 
parlamentares, os de-
partamentos adminis-
trativos e o Plenário. 

Durante o bate-papo, 
a servidora falou da 
importância da parti-
cipação popular nas 
audiências públicas. “É 
neste momento que a 
população tem voz, e 
pode participar da for-
mulação de uma políti-
ca pública, de um pro-
jeto importante para a 
cidade”, explicou Deni-
se.  A Assistente Legis-

lativo também escla-
receu como funciona 
a Câmara, as funções 
dos vereadores, e  sa-
lientou a importância 
do pensamento cole-
tivo e de se pensar no 
bem-estar do próxi-
mo. Denise citou como 
exemplo o “Movimento 
dos Caminhoneiros”, 
em que alguns empre-
sários se aproveitaram 
do momento para au-
mentar os preços de 
seus produtos, e as-
sim, esquecendo a im-
portância do coletivo.

VISITANTES COM A 
PALAVRA – Segundo 
a professora Mariana 
Ladeira, a visita reali-
zada na Câmara com-
plementa na prática as 
aulas no Senac, “para 
falar de técnicas de ar-
quivamento e protoco-
lo”, contou a docente.

Para o aluno Guilher-
me Soares da Cruz, 
conhecer o interior da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal foi uma ex-
periência nova. “Já vi 
por foto, mas é a pri-
meira vez que conheço 
aqui. Bem legal, gostei 
bastante... é assim bas-
tante dividido e bem 
organizado pelo ano... 
bem legal”, avaliou o 

visitante.
Já a aluna Julia Ra-

miro chamou a atenção 
para o valor histórico 
do arquivo e também 
falou sobre a visita: 
“Tudo o que a gen-
te quer saber, a gente 
pode procurar ali [no 
arquivo], que vai con-
seguir ter acesso... 
Deu para ter uma boa 
base sobre cidadania 
mesmo, sobre como a 
gente pode exercer, so-
bre quais as possibili-
dades que a gente têm 
e como funciona [a Câ-
mara]”.

AGENDAMENTO - 
Estabelecimentos de 
ensino e demais enti-
dades que queiram re-
alizar visitação guiada 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal deve en-
trar em contato com a 
Secretaria da Casa pelo 
telefone (16) 3209-
9477 para o agenda-
mento.

Curta e compartilhe 
a galeria de fotos da 
visita na página da Câ-
mara no Facebook.

Texto: Virginia Anto-
nino 

Edição: Ana Paula 
Junqueira

Prazo para inscrição de vestibular da Fatec 
termina em 8 de junho

As inscrições para o 
vestibular da FATEC ter-
minam na sexta-feira – 
8 de junho. Os interes-
sados devem acessar 
o site – www.vestibu-
larfatec.com.br – para 
realizar a inscrição e 
imprimir o boleto de 
pagamento.

“No site, o candidato 
tem acesso ao Manual 
do Candidato e todas 
as informações sobre 
a prova. Oriento a não 
deixar a inscrição para 
última hora. A FATEC 

de Jaboticabal também 
está à disposição para 
eventuais dúvidas”, 
afirma a coordenadora 
do vestibular, Simone 
Roberta Scatollim.

Em Jaboticabal, a 
FATEC oferece os cur-
sos de Tecnologia em 
Bicombustíveis e Ges-
tão Ambiental. A prova 
acontece em 1º de julho. 
Para mais informações 
o telefone é (16) 3202-
6519 ou pelo Whatsapp 
(16) 99789-8095.
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Jaboticabal participa do 48º Congresso Nacional de 
Saneamento da Assemae

Prefeito Hori recebe equipe campeã em torneio de Kung Fu

Na manhã de terça-
feira (29), o prefeito 
José Carlos Hori re-
cebeu os atletas que 
venceram no último 

final de semana, um 
torneio de Kung Fu 
Li Tchuó Pa realizado 
em Colina. Os partici-
pantes da equipe são 

alunos da oficina rea-
lizada no CRAS I pelo 
mestre Valcir Albieri.

“Fico feliz em ver os 
frutos que o projeto 

vem colhendo. Além 
de atletas de compe-
tição, formamos ver-
dadeiros cidadãos, 
preocupados com sua 

cidade e longe das 
drogas e da violência. 
Mais uma prova da 
importância dos pro-
jetos promovidos nos 
CRAS”, afirma o pre-
feito José Caros Hori.

“As aulas são notur-
nas e abertas à popu-
lação dos bairros pró-
ximos ao CRAS I. As 
crianças estão longe 
das ruas, participan-
do dos treinos duas 
vezes por semana. 
Além do esporte, as 
equipes trabalham ou-
tros temas importan-
tes para a formação 
dos participantes”, 
declara a secretária 
de Assistência Social, 

Tatiana Pellegrini.

“O Kung Fu Li Tchuó 
Pa é uma importante 
ferramenta para a in-
serção desses jovens. 
Além dos treinos, 
conversamos bastan-
te sempre pensando 
na autoestima e na 
valorização do ser hu-
mano. A boa partici-
pação na competição 
do final de semana, 
é apenas o primeiro 
fruto dentre muitos 
que ainda vamos co-
lher”, destaca o mes-
tre Valcir Albieri. 

Acontece desde se-
gunda-feira (28), em 
Fortaleza (CE), o 48º 
Congresso Nacional 
de Saneamento da As-
semae – Associação 
Nacional dos Serviços 
Municipais de Sanea-
mento. A Prefeitura de 
Jaboticabal e o SAAEJ 
– Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jabo-
ticabal – participam do 
evento que reúne lide-
ranças nacionais e re-
gionais do setor.

“São 1.500 congres-
sistas de todas as re-
giões do Brasil, 50 
expositores, debates 
extremamente ricos. É 

um evento muito téc-
nico e produtivo, onde 
aproveitamos também 
para debater com o 
Governo Federal mu-
danças colocadas em 
pauta e que pretendem 
mexer com o setor”, co-
menta o presidente da 
Assemae e chefe de ga-
binete do SAAEJ, Apa-
recido Hojaij.

O ex-presidente do 
SAAEJ e atual secretá-
rio municipal de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, An-
dré Nozaki, represen-
tou Jaboticabal em uma 
mesa-redonda sobre o 
processo de desburo-

cratização do acesso a 
financiamentos do Go-
verno Federal. “Pude 
relatar algumas expe-
riências que tivemos à 
frente da autarquia e 
absorver novas infor-
mações compartilha-
das por especialistas 
dos setores público e 
privado”, diz.

Além da participação 
nas discussões, Jabo-
ticabal tem um stand 
montado no evento 
para apresentar as ri-
quezas do município 
e atrair novos inves-
tidores. Os avanços 
conquistados pela pre-
feitura e o SAAEJ tam-

bém são destaque. O 
espaço tem o apoio das 
empresas SSMA, Filtros 
Stéfani e REÚSA.

A programação conta 

com painéis, minicur-
sos, mesas-redondas, 
apresentações de tra-
balhos técnicos, expo-
sições de tecnologias 

e feira de saneamento 
básico. O congresso 
chegou ao fim na quar-
ta-feira (30).

Desejamos, do fundo d’alma,  que neste 02 de junho as bençãos divina recaiam ainda 
com mais intensidade por sobre todos os seus ideais, projetos, realizações e famíla.

Conhecemos de sua capacidade, que é formada de estrutura sólida e completa harmo-
nia.

Sua trajetória sempre foi consolidada de extrema liderança, focada na eficiência.
Os padrões intelectuais são elevados, amparados pela Divina Providência, e inatingí-

veis.
Suas reais atitudes é estímulo para a criatividade, o que aumenta a experiência, or-

ganização, e às vezes o silêncio em meio às críticas para buscar evidências concretas e 
inquestionáveis no âmbito da honestidade e transparência.

Em suas mãos, um cenário claro de decisões, com realizações assertivas.
Palestrante de ótimo vocabulário, excelente dicção, fluente, ponderado, desenvoltura 

interpessoal, dinâmico, hábil nas reflexões e uma excelente plataforma de conhecimentos.
Explora episódios, analisa técnicas e suas performances para alcançar referências dis-

ciplinadoras, pois todos os caminhos transitados levam ao destino da Lei e da Ética.
É prudente, honesto, autêntico, resistente, com princípios que norteiam as esferas da 

reputação.
Sua identidade é visível, responsável e confiável.
Para seus planejamentos, há cautela na visão, pois é dedicado aos valores democráticos 

que estão acima de quaisquer dúvidas e suas premissas faz com que usufrua de perfeita 
harmonia e ponderação.

Inteligente, dinâmico, persistente, prestativo, caridoso, disciplinador das causas justas, 
se concentrando, sempre, nas metas do trabalho transparente e profícuo. Sua maior ferra-
menta o otimismo, a intelectualidade e a flexibilidade.

Não ostenta e nem subestima, porque é justo, consciente às causas evidentes, límpidas.
Lidera os desafios que lhe são colocados à prova em sua mãos benfazejas com deferên-

cia.
Íntegro, assertivo, conciliador, influente, com perfil simples e postura digna, suas regras 

fundamentais.
À família, é dedicado, atencioso, essencial, necessário, dando apoio e proteção, na seara 

do respeito e bondade.
Compreensivo, fraterno, cheio de fé e virtudes.
Em todo este universo, compartilhamos com você desta data NATALÍCIA, cheia de 

essência e solidariedade. PARABÉNS... FELICIDADES!

JOSÉ CARLOS HORI


