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Prefeitura apoia moradores que cuidam 
de área pública em Jaboticabal

Espaço ganhou plantas, bancos e balanços para as crianças
Os moradores do Jardim Universitário deram 

um exemplo de amor pela cidade. Somaram es-
forços e dedicaram o tempo livre para transfor-
mar um terreno abandonado em uma agradável 
área de convivência. A prefeitura colaborou, 
construiu uma calçada com acessibilidade e li-
berou água para o local. No sábado (16), o prefei-
to José Carlos Hori visitou mais uma vez a área 
revitalizada e conversou com moradores.

Fórum da 
Educação 

terá Leandro 
Karnal e 

atividades 
especiais

A Prefeitura de Jaboticabal, por meio da Se-
cretaria de Educação, realiza nos dias 23, 24 e 
25 de julho, no Clube de Campo Dr. Laffranchi, 
a 13ª edição do Fórum da Educação. Com pales-
tras e atrações culturais, o evento é direcionado 
a profissionais da área e, neste ano, contará com 
a participação do historiador Leandro Karnal.

Evento acontece de 23 a 
25 de julho, no Clube de 

Campo Dr. Laffranchi

Material didático para ensino de 
empreendedorismo chega na EMEB Afonso Tódaro

A implantação do 
projeto Jovens Empre-
endedores Primeiros 
Passos – JEPP começa 
a ganhar forma. Após 
o prefeito José Carlos 
Hori e o vice-prefeito, 
Vitório de Simoni, assi-
narem o convênio com 
Paulo Skaf, presidente 
da Fiesp – Federação 
das Indústrias do Es-
tado de São Paulo, os 
professores passaram 
por um treinamento. 
Agora, com o material 
didático, será inicia-
do o projeto-piloto na 
EMEB Afonso Tódaro.

Aulas serão iniciadas no segundo semestre; presidente Paulo Skaf liberou projeto 
para Jaboticabal através de convênio

Prefeitura coloca fresa asfáltica 
em via do Vale do Sol

Dando continuida-
de às melhorias na 
Alameda Homero Bor-
sari, no bairro Vale do 
Sol, a Prefeitura de 
Jaboticabal começou 
na quarta-feira (20) a 
colocar fresa asfáltica 
no local. A ação ga-
rantirá melhor mobi-
lidade dos veículos e 
diminuirá o transtor-
no de moradores com 
a poeira no período 
de estiagem e a lama 
nos tempos de chuva.
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MAURO ANTONIO 
GERÔNIMO, mais co-
nhecido como VIOLEI-
RO, é atração neces-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

TENDÊNCIAS

Todos os detalhes de um 
casamento são relevantes 
para a noiva, mas o vesti-
do... ah, esse é motivo de 
sonho, afinal criar um ves-
tido de noiva é coisa séria. 
As noivas são únicas, po-
dem ser tímidas, românti-
cas, clássicas, sexy e po-
dem definir o que casa com 
sua personalidade.

O branco puro reina entre 
todas as opções. As mangas 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ERRATA

Onde se lê:
Item(ns) Empresas Valor Total

69 Central Brasil Dist. Artigos de Papelaria Ltda – ME 28.960,00
46, 62, 63, 
66, 67 e 68 Christoforo & Christoforo Ltda - ME 702,14

3, 12, 19, 
27, 34 e 48 José Carlos Ramos Ferreira - ME 979,30

5, 7, 11, 29, 
32 e 36 Marcos Otavio Viotto - ME 1.037,30

75 S.R. de Brito - Eirele 1.006,50
TOTAL 32.685,24

Leia-se: “

Item(ns) Empresas Valor Total
69 Central Brasil Dist. Artigos de Papelaria Ltda – ME 28.960,00

46, 62, 63, 
66, 67 e 68 Christoforo & Christoforo Ltda - ME 702,14

3, 12, 19, 
27, 34 e 48 José Carlos Ramos Ferreira - ME 979,30

7, 11, 29, 32 
e 36 Marcos Otavio Viotto - ME 1.009,30

5, 75 S.R. de Brito - Eirele 1.034,50
TOTAL 32.685,24

Matéria veiculada na página 13 do Jornal “A Gazeta”, edição nº 1.887, no dia 16 de junho de 2018.

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 699, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 18 de junho de 2018, aprovou e nos termos do Art. 
35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao Deputado Federal 
Ricardo Izar, e dá outras providências.

Autoria: Daniel Rodrigues

Art. 1º. Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Deputado Federal Ricardo Izar. 

Art. 2º. A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jabotica-
bal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto-Legislativo correrão por conta de 
verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 19 de junho de 2018.

EDNEI VALÊNCIO
VICE-PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 19 de 
junho de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1533/2018) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 32/2018)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 700, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão 
Ordinária realizada dia 18 de junho de 2018, aprovou e nos 
termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao Deputado Es-
tadual Cezinha de Madureira, e dá outras providências.

Autoria: Daniel Rodrigues

Art. 1º. Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Deputado Estadual Cezinha de 
Madureira. 

Art. 2º. A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto-Legislativo correrão por conta 
de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 19 de junho de 2018.

EDNEI VALÊNCIO
VICE-PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 
19 de junho de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1534/2018) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 33/2018)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 701, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão 
Ordinária realizada dia 18 de junho de 2018, aprovou e nos 
termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao senhor Edwilson 
Valério, e dá outras providências.

Autoria: Dr. Edu Fenerich

Art. 1º. Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Edwilson Valério. 

Art. 2º. A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo correrão por conta 
de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 19 de junho de 2018.

EDNEI VALÊNCIO
VICE-PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 
19 de junho de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1562/2018) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 35/2018)

sária por onde passa, 
com sua viola ou vio-
lão, trazendo para o 
público amigo, rock 
e musicas sertanejas 
RAIZ e Sertanejo Uni-
versitário. Portador 
de ótima voz, excelen-
te dicção e afinação, 
traz em sua bagagem 
o romantismo, in-
clusive composições 
próprias, que fala do 
caipira da roça e suas 
proezas, ao ritmo mo-
derno, de musicas es-
trangeiras.

Quando passa pelas 
ruas da cidade, é con-
vidado, sempre, a exe-
cutar as emoções do 
romantismo na viola, 
com grande repertó-
rio musical.

Natural de Taiúva, 
onde reside, já par-

ticipou de encontros 
com Zezé di Camargo, 
Juliano Cézar e Da-
niel, e muitos outros 
famosos.

Com toda experiên-
cia, acaba de colocar 
em seu currículo a 
gravação ao vivo de 
um DVD produzido 
nas grandes touradas 
da região.

Tem sempre em 
mãos um sorriso fran-
co e sincero e chora 
de saudades quando 
relembra grandes mo-
mentos da dupla ser-
taneja que fazia com 
seu irmão (in-memmo-
rian).

É humano, carismá-
tico e caridoso. Dese-
jamos sucesso ao VIO-
LEIRO.

compridas aparecem em di-
versos modelitos, mas tem 
o tule como base para flo-
res rendadas, num resul-
tado leve e até romântico. 
Mas isso é só o começo de 
uma viagem fashion no uni-
verso de vestidos de noiva. 
Capas longas ou capinhas 
apenas abraçando os om-
bros tornam vestidos de 
noivas simples em peças 
majestosas. Pérolas, plu-
mas, geometria e sobrepo-
sições são elementos que 
podem agradar noivas mo-
dernas. Muitas noivas esco-
lhem modelagem sereia. O 
modelo é elegante e coloca 
a silhueta em evidência. 
Claro que eles estão pre-
sentes nas coleções 2018/ 
2019, mas vêm com deco-
tes pronunciando transpa-
rências e fendas sensuais, 
mas nada muito exagerado.

O Modelo princesa desfi-
la suas saias volumosas em 
diversos tecidos, esvoaçan-

tes com tule ou contidas 
pelo peso do tafetá.

Na cabeça nada muito 
montado, fios mais soltos, 
tranças relaxadas. Os pen-
teados para noivas estão 
assim, naturais, deliciosos 
e podem ser usados em ce-
rimoniais luxuosos ou mes-
mo num casamento civil. 

Quem já observou que 
maquiagens para o grande 
dia vai por esse caminho, 
acompanhando as tendên-
cias, mas a escolha por algo 
mais ousado fica por conta 
do que se identifica mais 
com você.

Sempre que pensamos 
no casamento, focamos as 
atenções imediatamente 
na noiva. Queremos saber 
como será o vestido, qual 
sapato ela vai escolher, 
quais serão as flores esco-
lhidas para o buquê... Mas  
e o noivo? O modelo de 
traje escolhido deve estar 
impecável para esse dia tão 
importante.

Modelos mais clássicos, 
compostos por trajes com 
blazer azul marinho com-
binado com camisa de co-
larinho italiano e nós de 
gravatas finos, passando 
por ternos elegantes e che-
gando aos smokings, que é 
uma tendência, podendo re-
ceber um acabamento mate 
ou ter um pouco de brilho 
dependendo do horário do 
casamento.

E tudo vai de acordo com 
seu estilo e personalidade.

Modelos: Larissa Ma-
zza/  Rafaela Fernandes/ 
Anaysa/ Thomas Ferreira/ 
Gustavo Costa/ Guilherme 
Petrine/ Tiago Chioda/ Ga-
briel Chioda

Foto: Robson Veronez
Agradecimento: Ateliê 

Chuva de Arroz /  Farthin-
gale Noivas/Ninho Cultu-
ral.
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TROFÉU DA VITÓRIA

Estamos vivendo as “ 
festas juninas”! Fogos 
de artifício brilham 
em passeio ilumina-
do. Na realidade é um 
esplendor iluminado 
que muito sonhamos.

Festa que não po-
deria jamais deixar 
de ser realidade, um 
“brilho substantivo” 
anunciando vitórias 
de nossas lutas em 
busca da felicidade!

Não podemos pensar 
em um sucesso adjeti-
vo porém deveria na 

Professor Benê

conquista substantiva 
de nossas lutas que 
representar concreta-
mente “vitória” ou seja 
libertação plena das 
angústias ou sonhos: 
“daqui em diante, tudo 
vai melhorar!”

Nas arquibancadas 
de um estádio despor-
tivos, bandeirolas gra-
fam as esperanças de 
sucesso!

“Ser campeão” ultra-
passa os obstáculos 
que nos impedem le-
vantar a “taça da vitó-
ria”! 

Na realidade não 
existe “ouro metálico” 
que espelha eterna-
mente o resultado de 
nossas lutas no quo-
tidiano essencial da 
construção da felici-
dade substantiva con-
creta”.

Todos lutamos pela 
vitória em plenitude!

PORQUE NELE?

A Arte de Viver - Sentimento de culpa

Ninguém conseguia 
entender o porquê Da-
niel era tão abençoado, e 
tudo o que ele fazia Deus 
o prosperava e todos ti-

Há momentos em nos-
sa vida que parece que 
nada dá certo. São tan-
tos problemas ao mesmo 
tempo que começamos a 
torturar-nos, sentindo-
nos fracassados e cul-
pados. Esse tipo de pen-
samento, além de nos 
fazer sofrer, pode parali-
sar-nos. Sentimo-nos im-
potentes, incapazes de 
fazer algo para que tudo 
melhore.

O que precisamos en-
tender é que errar faz 
parte de nossa condi-
ção humana, e temos de 

Pr. Anastácio Martins

nham inveja e queriam 
por toda lei máta-lo. Ele 
era muito abençoado, 
porque nele havia um 
espírito excelente,  não 
tinha medo de nada, es-
tava sempre pronto para 
testemunhar o que o seu 
Deus era capaz de fazer 
em favor de todos os que 
Nele creram. Ele viveu na 
Babilônia, no meio da-
queles ímpios, e no meio 
de um povo devasso, 
idólatra, sem freio moral 

aprender com nossos 
erros. Normalmente nin-
guém erra porque quer, 
e sim na ânsia de acer-
tar. Sentir-se culpado pe-
los erros não vai ajudar 
em nada. Pelo contrário, 
pode piorar as coisas, 
porque se você se en-
tregar ao sentimento de 
culpa, perderá a capaci-
dade de reparar seu erro.

Em vez de sentir-se 
culpado, sinta-se res-
ponsável. Você é respon-
sável pela sua vida, pela 
sua família, pelo seu tra-
balho, pela sua saúde.

Quando você se sen-
te culpado, pode perder 
suas forças, sua capaci-
dade de lutar e de trans-
formar sua vida. E, o que 
é pior, sentir-se culpado 
pode roubar seu mais 
precioso bem: sua saúde. 
Muitas pessoas adqui-
rem graves problemas 

LUIS CARLOS 
FERNANDES
(PSICÓLOGO)

de saúde ao se sentirem 
culpadas: ansiedade, es-
tresse, gastrite, úlcera, 
taquicardia, pressão alta 
e, principalmente, de-
pressão, o mal de nosso 
século.

Se algo deu errado em 
sua vida, se você está 
enfrentando graves pro-
blemas não se sinta cul-
pado. Acredite nisto: a 
culpa não é sua. Coisas 
ruins acontecem com to-
das as pessoas, não só 
com você.

Mas, diante dos pro-
blemas e das difi cul-
dades, sinta-se sempre 
responsável. E sendo 
responsável, você pode 
e deve erguer a cabeça, 
arregaçar as mangas e 
fazer sua parte para que 
tudo melhore. Não fi que 
esperando que as coisas 
caiam do céu.

Vá à luta, você é inteli-

gente, é capaz e tem uma 
força incrível dentro de 
você, que é Deus. Não 
desanime, pois o desâni-
mo é para os fracos. Não 
se entregue, somente os 
covardes se entregam. 
Não sofra com o passa-
do, mas se alegre com o 
presente para que você 
construa um futuro me-
lhor.

Quando você se sente 
culpado, você joga fora 
seu tempo. E tempo jo-
gado fora não se recu-
pera mais. Por isso, não 
alimente sentimento de 
culpa, sinta-se responsá-
vel e acredite que você 
pode, e vai, ter uma vida 
melhor.

Programa Corrente do 
Bem, às quartas e sextas 
feiras, às 08:00 pela GA-
ZETA FM - 107,9.

e corrupto, mas não se 
deixou contaminar com 
nada daquele país, pode-
ria ter tudo o que quises-
se e ter se entregado ao 
pecado, mas preferiu ser 
um servo de Deus e ser 
fi el à Ele. Toda pessoa 
que escolhe ser um servo 
do Senhor, a vida dele é 
transformada, e cheia de 
muitas bênçãos, e tudo o 
que faz e onde coloca a 
mão próspera, porque o 
seu coração está inclina-

do para o Senhor e a Sua 
Santidade. Você pode ter 
todos os favores do Se-
nhor, ao invés de fi car 
reclamando ou se lamen-
tando pelas difi culdades 
que você tem enfrenta-
do pelo caminho. Come-
ce a louvar ao Senhor e 
engradecer o seu Nome, 
que é “Poderoso”, para 
operar grandes milagres 
e maravilhas. Daniel não 
fi cou olhando para os 
obstáculos, nem tam- 
pouco para as ameaças 
dos inimigos. Ele estava 
determinado a ser um 
servo do Senhor. Acon-
teça o que acontecer, ele 
não desprezaria o Se-
nhor por nada. Quando 
você está determinado a 
fazer alguma coisa para 
o Senhor Deus, Ele te ca-
pacitará e abrirá todas as 
portas, para você passar 
e alcançar todas as vitó-
rias! Em nome de Jesus. 
Não tenha medo, o inimi-
go poderá usar algumas 
pessoas para te afrontar 
e dizer que Deus não 
está contigo, não acre-
dite, nem temas as pa-
lavras negativas, ele é 
mentiroso e fi ca tentan-
do desviar você do cami-
nho, para te levar para 
a derrota e depois falar 
que você nunca será fe-
liz. Não desista! Ninguém 
vai conseguir entender o 
porquê, pois você está de 
pé e confi ante que tudo 
vai dar certo. Você tem 
um espírito excelente! 
((Daniel 6:3). Esta é a mi-
nha oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta, Sexta e Domingo 
às 19:30. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.
com

COMUNICADO

G. J. MORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA. EPP, torna público que requereu, na CETESB, a Reno-
vação da Licença de Operação para Processamento de Palmito 
em Conserva, sito à Rodovia Brigadeiro Faria Lima, SP 326, 
KM 339-1, em Jaboticabal – SP.

 
 
 

Edital de Convocação 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

A Presidente da Associação Mulher Unimed de Jaboticabal, usando das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca as 34 associadas, para se reunirem em Assembléia 
Geral, que será realizada no dia 09 de julho de 2018 (segunda feira), na Sede da Unimed 
de Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico, a Avenida Carlos Berchieri, 791 em 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, às 18h30min, em primeira convocação com a presença 
de 2/3 das associadas em pleno gozo de seus direitos sociais, em segunda convocação às 
19h00min horas com qualquer número de sócias presentes, a fim de deliberarem e votar a 
seguinte ordem do dia: 

ORDEM DO DIA:  

1. Apresentação do Balanço Patrimonial do ano de 2017, com parecer do Conselho 
Fiscal; 

2. Outros Assuntos. 

 

Jaboticabal, 12 de junho de 2018. 

 

 

DRA. MARA REGINA VALÉRIO 

Presidente da Associação Mulher Unimed de Jaboticabal 

 

 

 
Associação Mulher Unimed de Jaboticabal  

CNPJ: 03.059.346/0001-53 

ABANDONO DE EMPREGO

DANIELA ARCENIO DA SILVA, residente na cidade de Jabo-
ticabal-SP, à Rua Doutor Mário de Campos, 1401, Bairro Jardim 
São Marcos 1, CEP.: 14.887-200, convoca a Sr.(a) MARIA DE 
LURDES DA SILVA, CTPS nº 19157 - Série 00122-SP, a compa-
recer em sua sede no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) sob 
pena de confi gurar abandono de emprego, sujeito às penalidades 
previstas no art. da CLT.

COMUNICADO

A Cooperativa de Fruticultores de Cândido Rodrigues localiza-
da na Rua: Euclides Vello nº219 – Distrito Industrial COMUNI-
CA que efetuará a aquisição de (01) Um  Caminhão  6X2 e (01) 
Um  Caminhão  4X2, com o apoio do Projeto de Desenvolvimento 
Rural e Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, com 
o objetivo de apoiar organizações de produtores rurais familiares 
no acesso ao mercado, Iniciativa de Negocio Nº  19-116-01-2011.  
O período para envio de propostas/orçamento é de 25/06/2018 á 
10/07/2018.

Abertura dia 11/07/2018 às15:00 horas, As propostas poderão 
ser entregues por;   Correio eletrônico: cofrucar@bol.com.br TE-
LEFONE (16)3257-1203.

Ou envelope a ser entregue no endereço - Rua: Euclides Vello 
nº219 – Distrito Industrial

Cândido Rodrigues – SP CEP: 15930-000.
As informações e orientações necessárias poderão ser obtidas 

na íntegra junto a Organização (Cooperativa).
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CULTURA

Vontade de transformar: parceria 
oferece ofi cinas inspiradas nas 
diferentes vertentes do Hip Hop

A Cultura de Rua mar-
ca a cena e ajuda a defi -
nir comportamento nos 
bairros da periferia. Faz 
parte do dia a dia dos 
jovens as rimas do Hip 
Hop, a atitude da dança 
e a expressão do gra-
fi te. Infl uenciados por 
esse cenário, um grupo 
de jovens, em parce-
ria com a Secretaria de 
Assistência Social, pro-
move um trabalho de 
inclusão.

A primeira iniciativa 
aconteceu no CRAS do 
Parque 1º de Maio. Em 
diferentes horários, são 
oferecidas ofi cinas so-
bre o tema para toda 
população, indepen-
dentemente da idade. 
O projeto que começou 
ali, conquistou a ju-
ventude e, hoje, sonha 
em alçar voos mais al-
tos: levar a cultura tão 
presente na “quebrada” 
para outros cantos de 
Jaboticabal.

Ezequias Dercy da 

Silva (25), morador do 
Jardim Santa Rosa, faz 
parte do exército que 
diariamente trabalha 
com os participantes 
das ofi cinas de Cultu-
ra de Rua. “O projeto 
está no início e, a cada 
conquista, cada avan-
ço, sonhamos cada vez 
mais. Queremos levar o 
Hip Hop para todos os 
bairros, para que mais 
e mais pessoas partici-
pem, mesmo morando 
em outros bairros, com 

realidades completa-
mente diferentes”.

“A Cultura de Rua faz 
parte do leque de ofi -
cinas oferecidas pelos 
CRAS. A ‘molecada’ do 
1º de Maio está fazendo 
a diferença, transfor-
mando o CRAS em uma 
extensão de suas casas, 
tornando possível as 
ofi cinas oferecidas para 
todos os interessados e 
cada vez mais perto de 
apresentar a sua arte 
para toda Jaboticabal. 

O projeto de Cultura 
de Rua está mudando 
a história do CRAS III”, 
afi rma a secretária de 
Assistência Social Tatia-
na Pellegrini.

Onde ir – Os inte-
ressados em conhecer 
mais das ofi cinas po-
dem procurar o CRAS 
III, na rua José Marfará, 
160, no Parque 1º de 
Maio ou ligar no (16) 
3204-4424. 

Com muita determinação, grupo de jovens ajuda a transformar o 
seu bairro e o destino de muitas crianças

Ingressos do parque de diversões podem 
ser adquiridos em 10 locais diferentes

Sexta-feira é dia de Festival 
Concha In Concert

A 36ª Festa do Quitute e Expofeira de 
Arte e Artesanato, de Jaboticabal, está 
chegando, e com ela o parque de diver-
sões. Tradicional ferramenta de entrete-
nimento para crianças e adolescentes, o 
parque já está com ingressos à venda 
em 10 pontos diferentes da cidade.

Cada ticket custa R$ 4. Compras aci-
ma de 10 unidades a unidade sai a R$ 
3. Parte do dinheiro arrecadado com a 
comercialização dos tickets será desti-
nado ao Fundo Social de Solidariedade.

Confi ra os pontos de venda:
Praça Nove de Julho
Drogaria da Saudade (Bairro X);
Drogaria Santo Antônio (Aparecida); 
Drogaria Santa Rita (Cohab 4); 
Bar da Loira (Santa Teresa);
Lucimel Papelaria (Aparecida); 
Varejão Farturão (Aparecida); 
Bar da Léo (Planalto Itália);
Magazine LL (Santa Teresa);
Elaine Presentes (Santa Teresa).

Evento acontece dias 22 e 23 de junho, na Concha Acústica de Jaboticabal

Está chegando o dia 
para reviver os antigos 
festivais realizados 

nas décadas de 70, 80 
e 90, em Jaboticabal. 
A Prefeitura realiza o 

“Concha in Concert”, 
que premiará a melhor 
música autoral. 

Entre mais de 40 
inscritas, 10 se classi-
fi caram para a grande 
fi nal. “A Concha Acús-
tica é um símbolo da 
Cultura de Jaboticabal. 
Fico feliz em ter come-
çado a obra de recupe-
ração e, agora, através 
do Departamento de 
Cultura, ver sendo pal-
co de tantos talentos”, 
diz o prefeito José Car-
los Hori. 

O fechamento do 
festival fi ca por con-
ta da banda Kilotones, 
de Ribeirão Preto. “O 
resgate foi um desejo 
do prefeito Hori des-
de seu último manda-
to. Queria levar para a 
Concha Acústica todo 

“Bala de Prata”
Versículos da 

Bíblia 

Se ele vier.
Você se levantará.
E louvará de onde estiver.
Não é impossível.
Só é difícil de acreditar.
Estenda a sua mão
E  peça perdão e venha 

louvar.
Ele virá e te salvará em seu 

altar.
Oooo, vichii, vichii, viche-

ee!!!
Autora: Leandra Ferreira 

Fumincelli.
saudosismo daqueles 
que viveram esse mo-
mento tão rico de nos-
sa história. Convido a 
população a participar 
e prestigiar as bandas”, 
comenta o Diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

O “Concha in Con-
cert” será realizado 
pela Prefeitura de Ja-
boticabal, em parce-
ria com a Faculdade 
de Tecnologia – FATEC 
-, de Jaboticabal, e a 
Escola de Arte “Prof. 
Francisco Berlingieri 
Marino”. 

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-8323 ou no De-
partamento de Cultura 
- Rua Mizael de Cam-
pos, 212, Centro. 
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Eleições do Seprem: inscrição para novos 
conselheiros ainda pode ser feita

Projeto que cria o Conselho Municipal de 
Turismo é aprovado na Câmara de Jaboticabal

Unimed disponibiliza transporte para seus 
colaboradores doarem sangue

Apenas 36% dos beneficiados atualizaram 
o cadastro do Bolsa Família

Servidores e pensio-
nistas ainda podem se 
inscrever para as elei-
ções dos conselhos ad-
ministrativo e fiscal do 
Serviço de Previdência, 
Saúde e Assistência 
Municipal – SEPREM .

Para se inscrever, 
basta apresentar có-

O Projeto de Lei nº 
130/2018, que cria o 
Conselho Municipal de 
Turismo (COMTUR), de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, foi incluído na 
pauta de votação da 
sessão ordinária de 
segunda-feira (18/06) 
e acabou aprovado 
por unanimidade na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal. Apesar de 
na prática o conselho 
já existir na cidade, o 
projeto visa à atualiza-
ção do Conselho con-
forme orientação do 
Conselho Estadual de 
Turismo do Estado de 
São Paulo. “Esta atua-
lização é de extrema 
importância para a cer-
tificação de Jaboticabal 
como Município de In-
teresse Turístico (MIT), 
que está em fase de 
análise na Secretaria 
Estadual de Turismo”, 
defendeu o Executivo, 
que quer fortalecer o 
desenvolvimento turís-
tico na cidade.

A Unimed Jabotica-
bal forneceu transpor-
te gratuito para seus 
colaboradores doarem 
sangue no Hemocentro 
de Ribeirão Preto, insti-
tuição responsável por 
fornecer sangue para 
mais de 100 cidades da 
nossa região, inclusive 
para o Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel 
(HMSI). A ação ocorreu 
no início de junho e 
contou com a adesão 
de 20 colaboradores. 
A iniciativa contribuiu 
com a melhora do esto-
que de sangue de Jabo-
ticabal, que apresenta 
baixas constantes.

Beneficiários do pro-
grama Bolsa Família 
tem até o dia 28 de ju-
nho para comparecer 
ao Ciaf mais próximo 
e realizar a pesagem, 
tirar medidas e fazer a 
atualização da carteira 
de vacinação. O pro-
cedimento serve para 
atualizar o cadastro e 
o não comparecimento 
pode implicar perda do 

pias do RG e holerite e 
comprovar a conclusão 
do segundo grau. 

Podem participar 
qualquer servidor ati-
vo que não esteja em 
estágio probatório ou 
aposentado. 

Mais informações 
pelo (16) 3202-0995.

De acordo com o 
texto aprovado, o 
COMTUR será o órgão 
local que servirá como 
consultor e fiscaliza-
dor das atividades tu-
rísticas desenvolvidas 
em Jaboticabal, além 
de dar assessoramento 
à municipalidade nas 
questões referentes 
ao desenvolvimento 
turístico da cidade. O 
conselho será constitu-
ído por representantes 
do Poder Público (das 
áreas de Turismo, Cul-
tura, Meio Ambiente e 
Educação); da Inicia-
tiva Privada, formado 
por representantes dos 
meios de hospedagem, 
restaurantes e bares, 
agências de viagens, 
transportadores turís-
ticos, empreendedores 
da incubadora, da as-
sociação comercial, da 
Câmara de Dirigentes 
Lojistas, do turismo 
aeronáutico, da Funep 
e da Imprensa; além da 
representação da Po-
lícia Militar, da Polícia 

Ruan Mariotto, cola-
borador da Unimed Ja-
boticabal, acredita que 
a mobilização poderá 
inspirar outras pesso-
as a contribuírem com 
a causa. “Uma doação 
pode salvar a vida de 
até quatro pessoas 
e, amanhã, essas que 
foram salvas podem 
transformar a vida de 
outras, criando-se, as-
sim, um ciclo de solida-
riedade. É esse pensa-
mento que me motiva 
em todas doações que 
faço.”

Foto: Divulgação Uni-
med Jaboticabal

benefício.
“Queria chamar a 

atenção dessas famí-
lias, pois o prazo está 
se esgotando. O núme-
ro de comparecimento 
até agora é preocupan-
te. Apenas 36% se apre-
sentaram e fizeram a 
atualização”, afirma a 
secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pel-
legrini.

Interessados podem procurar o prédio do SEPREM na Avenida 13 de Maio, 530 - Centro

Prazo final para pesagem é 28 de junho; não comparecimento poderá implicar perda do benefício

Civil e do Fórum de En-
tidades de Jaboticabal 
para Assuntos Relevan-
tes (FEJA).

Caberá ao Conselho 
a missão de avaliar, 
opinar e propor sobre 
a Política Municipal de 
Turismo, programar e 
executar debates sobre 
os temas de interesse 
turístico para a cidade 
e região, propor pro-
gramas e projetos nos 
segmentos do Turismo 
visando incrementar o 
fluxo de turistas e de 
eventos para a cida-
de, elaborar e aprovar 
o Calendário Turístico 
do Município, analisar 
reclamações e suges-
tões encaminhadas por 
turistas e propor as 
melhorias da prestação 
dos serviços turísticos 
locais, entre outros. 

Igualmente foram 
aprovados por unani-
midade os três pro-
jetos de Decreto Le-
gislativo previstos 

Documentos neces-
sários – Os beneficiá-
rios devem apresentar 
o Cartão do Bolsa Fa-
mília do responsável 
e Carteira Nacional de 
Vacinação de todos os 
membros da família.

Mais informações 
pelo (16) 3202-8301.

originalmente na Or-
dem do Dia. São eles: 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 32/2018, 
de autoria do vereador 
Daniel Rodrigues (PSC), 
que outorga Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se ao Deputado Federal 

Ricardo Izar Junior; o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 33/2018, 
que outorga Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se ao Deputado Estadu-
al Cezinha de Madurei-
ra, também de autoria 
de Daniel Rodrigues; 

e o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 35/2018, 
que concede Diploma 
de Honra ao Mérito a 
Edwilson Valério, de 
autoria do vereador Dr. 
Edu Fenerich (PPS).

Vice-Presidente da Casa, vereador Ednei Valêncio (PR), preside a 
sessão ordinária.
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Alunos de escolas municipais 
participam de formatura do Proerd

Equipe do SAAEJ participa de curso sobre 
tecnologias em tubos e conexões

Objetivo do curso 
foi apresentar novas 
metodologias de tra-
balho para reduzir 
custos e aumentar a 
qualidade do serviço 
prestado.

Equipes do setor 
operacional, de en-
genharia, diretor téc-
nico, almoxarifado 
e setor de compras 
do Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal – SAA-

EJ – participaram de 
um treinamento sobre 
Tecnologias em Tubos 
e Conexões, manuseio 
e aplicação em redes 
de água.

Além de passar in-
formações impor-
tantes sobre o uso 
correto do material, 
temas como aquisição 
e gestão de materiais 
foram abordados. O 
curso foi ministrado 
por Helton W. V. Dino 

Amigos e familiares lotaram a Concha Acústica para prestigiar
Cerca de 450 alunos 

do quinto ano das es-
colas municipais de 
Jaboticabal participa-
ram da formatura do 
Programa Educacional 
de Resistência às Dro-
gas – PROERD, realiza-
da na noite de quarta-
feira (20), na Concha 
Acústica. Desenvol-
vido há 18 anos no 
município, o progra-
ma é conduzido pela 
Polícia Militar e tem o 
apoio da Secretaria de 
Educação, Cultura, Es-

porte e Lazer.
Durante o primeiro 

semestre, os alunos 
receberam orienta-
ções sobre os malefí-
cios das drogas lícitas 
e ilícitas e da violên-
cia. A cerimônia co-
roou a dedicação dos 
participantes, que co-
memoraram com os 
amigos e familiares 
presentes.

“O Proerd é de ex-
trema importância 
não só para essas 
crianças, mas tam-

Hortas levam educação ambiental à 
periferia de Jaboticabal

O Município Verde/
Azul prevê ações de 
educação ambiental 
nos municípios. Em 
Jaboticabal, a parce-
ria entre as secretarias 
de Assistência Social 
e Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Am-
biente possibilitou a 
implantação de uma 
horta educativa e a 
possibilidade de levar 
o projeto para outros 
bairros.

“A parceria entre as 

secretarias proporcio-
na a viabilidade des-
ses projetos. Entramos 
com a orientação técni-
ca, mudas e ferramen-
tas. Já a Assistência So-
cial promove um belo 
trabalho, envolvendo a 
comunidade, em espe-
cial aos frequentado-
res dos CRAS. As crian-
ças adoram”, elogia o 
secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, André 
Nozaki.

Objetivo é estender para outras regiões da cidade
“Um grande projeto 

que movimenta ainda 
mais os nossos CRAS, 
onde o alimento é ape-
nas uma ferramenta 
para a introdução de 
conceitos de sustenta-
bilidade e preservação 
do meio ambiente”, 
declara a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Mais informações so-
bre a criação das hortas 
comunitárias pelo tele-
fone (16) 3204-4405.

bém para a família. 
Os pais têm a missão 
de educar seus filhos 
dentro de casa, mas 
fora dela fica mais di-
fícil. A mãe não con-
segue intervir 24 ho-
ras por dia na vida 
do filho. Agradeço à 
Polícia Militar pela 
parceria e por ajudar 
no complemento da 
formação desses alu-
nos”, diz o secretário 
de Educação, Adilson 
Martins.

da Tigre do Brasil S/A. 
“Além de melhorar 

a eficácia dos serviços 
prestados, o curso 
também passou infor-
mações importantes 
para a economia de 
materiais, reduzindo 
assim os curtos opera-
cionais da autarquia”, 
afirma o presidente 
do SAAEJ, José Carlos 
Abreu.

Obras do Programa Melhor Caminho 
avançam em Lusitânia

Um importante tre-
cho da JBT 333, que 
liga Lusitânia à rodovia 
Brigadeiro Faria Lima 
recebe desde a sema-
na passada as obras de 
melhorias do progra-
ma Melhor Caminho, 
uma parceria do Go-

verno do Estado de São 
Paulo com o município 
de Jaboticabal. Serão 
investidos em torno de 
R$ 1 milhão na adequa-
ção do leito, drenagem 
e incorporação e com-
pactação de material 
granular (britas). 

Projeto realiza melhorias em 8 km de estradas rurais
“As obras do Progra-

ma Melhor Caminho 
melhoram muito as 
condições de trafego 
nas estradas rurais, 
garantindo mais segu-
rança e comodidade 
aos usuários. Não pos-
so deixar de destacar o 

empenho do Deputado 
Federal Arnaldo Jardim 
na liberação desses re-
cursos para Jabotica-
bal. Como ex-morador 
da zona rural, sei da 
importância em garan-
tir melhores condições 
aos moradores e usuá-

rios da estrada”, disse 
o prefeito José Carlos 
Hori.

O Programa Melhor 
Caminho foi instituído 
pelo Decreto nº41. 721, 
de 17 de abril de 1997, 
para a elaboração de 
convênios entre a Se-

cretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Es-
tado de São Paulo e as 
Prefeituras Municipais. 
É dedicado à execução 
de obras em trechos de 
estradas rurais, para 
sua recuperação e con-
servação.
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Idealizador de projeto habitacional de interesse social e presidente da 

ATST de São Paulo recebem Título de Cidadão Jaboticabalense 
A Câmara Municipal 

de Jaboticabal entregou 
no domingo (17/06), 
em Ato Solene conduzi-
do pelo Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, 
vereador Ednei Valên-
cio (PR), o Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
ao Deputado Estadu-
al Marcos Zerbini e à 
Presidente da Associa-
ção dos Trabalhadores 
Sem Terra de São Paulo 
(ATST), Cleusa Ramos 
Zerbini.

A entrega solene cum-
priu os Decretos Legis-
lativos nº 689/2017 e 
nº 687/2017, ambos 
de autoria do vereador 
Daniel Rodrigues (PSC) 
e aprovados por unani-
midade na Casa de Leis 
jaboticabalense.

O Ato foi realizado na 
Avenida João Trevisoli, 
233 (Cohab I) e ante-
cedeu uma reunião do 
projeto Habitacional de 
Interesse Social, idea-
lizado pelo deputado 
estadual Marcos Zerbi-
ni ainda na década de 
80, na Capital Paulista, 
e trazido para a cidade 
pelo vereador Daniel 

Rodrigues em 2017. 
Cerca de 600 pessoas 
acompanharam a entre-
ga dos títulos.

Para o autor das pro-
posituras, a honraria 
representa um agrade-
cimento pelo esforço 
da nova dupla de cida-
dãos jaboticabalenses 
na causa habitacional 
em Jaboticabal. “Nosso 
amigo Marcos Zerbini 
ajudou mais de 25 mil 
famílias a ter seu pe-
dacinho de terra, 22 
mil famílias já estão 
morando nas suas pró-
ximas casas. Jamais na 
história de Jaboticabal 
apareceu um deputado 
para fazer um trabalho 
tão lindo como esse. 
Receba o abraço de to-
das as famílias aqui do 
projeto habitacional, e 
o abraço de todo o povo 
de Jaboticabal”, discur-
sou Daniel Rodrigues.

Após a formalidade 
da entrega dos títulos, 
Zerbini foi o primeiro a 
se pronunciar. “A políti-
ca nunca foi o meu ob-
jetivo de fundo. Meu ob-
jetivo de fundo é ajudar 
as pessoas a ter casa, 

ajudar as pessoas a con-
quistar o seu terreno, a 
construir a sua casa, a 
morar com dignidade. 
Isso eu entendo que é 
a tarefa que Deus me 
pede na vida. O manda-
to é só uma ferramenta, 
um instrumento para 
isso. O que eu queria 
aqui, agora como cida-
dão jaboticabalense, é 
assumir o compromis-
so de estar junto nessa 
luta [habitacional] que 
a gente começou. Co-
meçou com a compra 
da primeira área, agora 
a segunda turma está 
comprando. Assumir o 
compromisso de estar 
com vocês até a gente 
poder comemorar jun-
tos a conquista da casa, 
de cada um estar no seu 
lar, morando com digni-
dade e dando um teto 
pros seus filhos, prá 
sua família.”, discorreu 
Zerbini.

Visivelmente emo-
cionada, a presidente 
da ATST, Cleusa Ramos 
Zerbini, agradeceu a 
honraria e revelou ser 
a primeira vez que re-
cebe um título de ci-

dadania. “Cidadão é 
ser reconhecido como 
alguém que nasce na-
quele lugar, é como se 
eu tivesse nascido aqui 
nessa cidade. É tão im-
portante, que hoje eu 
sou igual a qualquer um 
de vocês. A mesma res-
ponsabilidade que vo-
cês têm com a cidade, 
porque nasceram aqui e 
viveram aqui, eu tenho. 
Eu já recebi muitos prê-
mios por causa dos tra-
balhos que a gente faz, 

já tive muitas homena-
gens, mas eu nunca tive 
um título de cidadão de 
uma cidade. Vai ser o 
maior troféu que eu já 
recebi. Minha responsa-
bilidade, se eu já tinha, 
agora é infinita, porque 
agora eu faço parte de 
Jaboticabal”, finalizou 
Cleusa.

Além de Valêncio e 
Rodrigues, também 
prestigiaram o evento o 
vereador Pretto Miran-
da Cabeleireiro (PPS), o 

presidente licenciado 
da Federação dos Co-
merciários do Estado 
de São Paulo, Luiz Car-
los Motta, e o presiden-
te dos Comerciários 
de Jaboticabal, Benedi-
to  Oclávio Frizas, e a 
vice-prefeita de Novo 
Horizonte, Bete Baleiro 
(PPS).

A galeria de fotos está 
disponível na página da 
Câmara no Facebook. 
Assista o Ato Solene:

Comandante dos Bombeiros de 
Jaboticabal pede socorro aos vereadores 

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal receberam 
no início da noite de 
segunda-feira (18/06), 
antes da sessão ordiná-
ria, o comandante do 
9º Grupamento do Cor-
po de Bombeiros, de 
Jaboticabal, o sargen-
to Tavares. O objetivo 
da reunião, solicitada 
pelo comandante, foi 
expor os problemas en-
frentados pela corpo-
ração diante da falta, 
ou necessidade da tro-
ca, de equipamentos. 
O comandante alertou 
que a falta de recursos 
para a compra de equi-
pamentos pode colocar 
em xeque o salvamen-
to de vidas na micror-
região atendida pelo 
grupamento. Tavares 
aproveitou para pedir 
apoio dos parlamenta-
res para possíveis pro-
jetos voltados ao Cor-
po de Bombeiros que 

possam chegar à Casa 
de Leis.

Segundo Tavares, há 
dois meses à frente do 
comando do Corpo de 
Bombeiros de Jaboti-
cabal, alguns equipa-
mentos estão muito 
antigos e precisam ser 
renovados, e a falta de-
les, pode resultar na 
dificuldade de atendi-
mentos à população de 
Jaboticabal e região, 
já que o Grupamento 
atende também Pra-
dópolis, Monte Alto e 
Guariba. 

O sargento também 
explicou aos vereado-
res que um convênio 
assinado no passado 
entre o Município de 
Jaboticabal e o Estado, 
para que um grupa-
mento fosse sediado 
na cidade, prevê que o 
estado ceda o efetivo 
militar e dê treinamen-
tos, enquanto a aquisi-
ção de equipamentos, 

de viatura, manuten-
ção e pagamento dos 
bombeiros municipais 
sejam feitos pelo mu-
nicípio. Hoje, o efetivo 
é formado por 13 bom-
beiros militares e 23 
bombeiros municipais, 
estes últimos, pagos 
com recurso munici-
pal.

Mas, o orçamento re-
passado pelo Executivo 
jaboticabalense, que 
hoje é de cerca de R$ 
1 milhão ao ano, não 
está sendo suficiente 
para o pagamento da 
folha de pessoal e ao 
mesmo tempo para a 
compra ou troca dos 
equipamentos conside-
rados essenciais para o 
salvamento de vítimas, 
como em incêndios, 
encarceramentos em 
acidentes automoti-
vos, entre outros. 

Além do mais, apesar 
dos Bombeiros tam-
bém atenderem os mu-

nicípios de Pradópolis, 
Monte Alto e Guariba, 
Tavares ponderou que 
grande parte dos recur-
sos do Corpo de Bom-
beiros é proveniente 
somente do caixa do 
Poder Executivo jabo-
ticabalense. “É quase 
impossível a prefeitura 
de Jaboticabal, sozi-
nha, suprir as neces-
sidades do Bombeiro. 
Um exemplo de uma 
ocorrência que é quase 
rotineira é o acidente 
com vítima presa nas 
ferragens. O equipa-
mento completo, para 
as duas viaturas, fica 
em quase R$ 300 mil”, 
ilustrou Tavares, após 
revelar que o equipa-
mento de desencar-
ceramento dos Bom-
beiros de Jaboticabal 
está “bem antigo e era 
feito para cortar fus-
ca... para as ferragens 
que a gente encontra 
em alguns veículos 
novos hoje, o equipa-
mento pode quebrar e 
não tira a vítima. Ele é 
fraco além de demora-
do. Um novo, de últi-
ma geração, pode levar 
em torno de 5 minutos 
para retirar a vítima, o 
que temos aqui, leva 
em torno de 40 minu-
tos. São equipamentos 
caros, mas não é luxo. 
É necessário para a po-
pulação”, garante Tava-
res.

Levantamento fei-
to pelo comandante 
aponta que o Corpo de 
Bombeiros da cidade 
precisa de uma câmera 
térmica, para ajudar no 
resgate de vítimas em 
incêndio, que custa em 
torno de R$ 30 mil; de 

um novo conjunto de 
desencarcerador para 
as viaturas, utilizado 
na retirada de vítimas 
das ferragens, que cus-
ta cerca de R$ 300 mil; 
da troca de fardamen-
to, quase R$ 90 mil; 
entre outros. As cifras 
são altas, mas Tavares 
acredita que a união 
dos municípios na dis-
ponibilização de recur-
sos voltados à compra 
e manutenção de equi-
pamentos pode garan-
tir um bom atendimen-
to à população.

Uma das propostas 
trazidas pelo coman-
dante é a criação de 
um consórcio entre os 
municípios atendidos 
pelo Nono Grupamen-
to. “Já conversamos 
com alguns prefeitos 
da região e vamos mar-
car uma reunião com 
todos os prefeitos para 
discutirmos o assunto, 
que é de extrema im-
portância”, contou Ta-
vares, ao adiantar que 
o prefeito de Guariba 
já teria sinalizado posi-
tivamente para enviar 
para a Câmara daque-
la cidade um projeto 
de lei para repasses ao 
Corpo de Bombeiros 
sediado em Jabotica-

bal.
Os parlamentares 

jaboticabalenses, por 
sua vez, demonstra-
ram apoio ao coman-
dante e afirmaram que 
não deve haver dificul-
dades de aprovação 
caso algum projeto 
sobre o assunto che-
gue na Casa. Porém, os 
vereadores explicaram 
que projetos desse 
tipo devem vir do Exe-
cutivo, já que o Legis-
lativo não pode editar 
norma desta natureza, 
que é de competência 
do Poder Executivo. 
Os vereadores ainda 
reforçaram a necessi-
dade de uma reunião 
entre o comando dos 
Bombeiros e os pre-
feitos da região, com 
convite extensivo para 
os presidentes das Câ-
maras, para um debate 
profundo do que pode 
ser feito para sanar a 
problemática da falta 
de recurso para a aqui-
sição e manutenção de 
equipamentos.

Vereadores de Jaboticabal recebem o comandante dos Bombeiros de Jaboticabal, sargento Tavares.
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Prefeitura coloca fresa asfáltica em via do Vale do Sol
Dando continuida-

de às melhorias na 
Alameda Homero Bor-
sari, no bairro Vale do 
Sol, a Prefeitura de 
Jaboticabal começou 
na quarta-feira (20) a 
colocar fresa asfáltica 
no local. A ação ga-
rantirá melhor mobi-
lidade dos veículos e 
diminuirá o transtor-
no de moradores com 
a poeira no período 
de estiagem e a lama 
nos tempos de chuva.

“Nós nos responsa-

bilizamos em regula-
rizar essa rua. Coloca-
mos guias e sarjetas e 
agora é a vez da raspa 
de asfalto. Nosso ob-
jetivo é que, em bre-
ve, possamos instalar 
bloquetes, desenvol-
vendo desta forma 
uma ação ecologica-
mente correta”, expli-
ca o prefeito José Car-
los Hori.

Para Osmar Dias 
de Oliveira, morador 
do condomínio Vida 
Nova 1, a intervenção 

da prefeitura já come-
çou a melhorar o dia a 
dia dele e da esposa. 
“A poeira estava mui-
to forte e a minha es-
posa, que tem proble-
ma respiratório, tinha 
a saúde prejudicada. 
A gente vinha conver-
sando com o prefeito 
e ele tem dado uma 
atenção para a gente. 
Acredito que até o fi-
nal da obra, vai resol-
ver esse problema”, 
enfatizou.
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Vitório De Simoni é nomeado Delegado Regional 
do Conselho Estadual dos Contabilistas

Contador substitui o ex-prefeito de Jaboticabal, 
Adail De Simoni

O Vice-Prefeito de 
Jaboticabal, Vitório 
De Simoni, assumiu 
um novo desafio em 
2018. Os integrantes 
do Conselho Estadu-
al dos Contabilistas o 
elegeram para repre-
sentar os contabilis-
tas da região. A pos-
se do novo delegado 
será no dia 25 de ju-

lho.
A Delegacia Re-

gional representa 
profissionais de Ja-
boticabal, Guariba, 
Pradópolis, Taiuva e 
Taiaçu. “É uma honra 
enorme ser escolhi-
do pelos contadores. 
Vamos trabalhar bas-
tante nos próximos 
meses para valorizar 

cada vez mais uma 
das mais importantes 
profissões da econo-
mia. Tenho muito or-
gulho da minha pro-
fissão e substituir o 
meu pai, que por 12 
anos foi delegado re-
gional, é gratificante”, 
diz Vitório.

Material didático para ensino de empreendedorismo 
chega na EMEB Afonso Tódaro

A implantação do 
projeto Jovens Empre-
endedores Primeiros 
Passos – JEPP começa 
a ganhar forma. Após 
o prefeito José Carlos 
Hori e o vice-prefeito, 
Vitório de Simoni, assi-
narem o convênio com 
Paulo Skaf, presidente 
da Fiesp – Federação 
das Indústrias do Es-
tado de São Paulo, os 
professores passaram 
por um treinamento. 
Agora, com o material 
didático, será inicia-
do o projeto-piloto na 
EMEB Afonso Tódaro.

O convênio é fruto de 
uma parceria da Prefei-
tura de Jaboticabal e o 
Sebrae-SP, através do 
escritório de Ribeirão 

Preto. “O aluno apren-
de sobre o empreende-
dorismo de forma lúdi-
ca, desde o 1º ano. Vão 
realizar, inclusive, Fei-
ras de Negócios. Acre-
ditamos neste projeto 
como um grande agen-
te transformador para 
a realidade da cidade”, 
afirma Hori. “Busca-
mos o apoio do Skaf, 
em São Paulo, e fomos 
recebidos de braços 
abertos. Skaf se colo-
cou à disposição para 
ajudar Jaboticabal em 
projetos educacionais, 
empreendedorismo e 
geração de empregos”, 
relembra Vitório.

O JEPP - A educação 
empreendedora pro-
posta pelo Sebrae para 

o ensino fundamental 
incentiva os alunos a 
buscar o autoconheci-
mento, novas aprendi-
zagens, além do espí-
rito de coletividade. A 
ideia é a de que a edu-
cação deve atuar como 
transformadora desse 
sujeito e incentivá-lo à 
quebra de paradigmas 
e ao desenvolvimento 
das habilidades e dos 
comportamentos em-
preendedores.

A solução educacio-
nal do Sebrae para esta 
etapa da Educação Bá-
sica é o curso Jovens 
Empreendedores Pri-
meiros Passos – JEPP, 
destinado a fomentar 
a educação e a cultura 
empreendedora. O cur-

so procura apresentar 
práticas de aprendi-
zagem, considerando 
a autonomia do alu-
no para aprender e o 
desenvolvimento de 
atributos e atitudes 

necessários para a ge-
rência da própria vida 
(pessoal, profissional e 
social).

Em Jaboticabal, o 
Sebrae-SP é um antigo 
parceiro da prefeitu-

ra. O Sebrae Aqui fica 
localizado no Paço Mu-
nicipal – Esplanada do 
Lago, 160, e atende 
das 8h às 16h30. Mais 
informações (16) 3203-
3398.

Aulas serão iniciadas no segundo semestre; presidente Paulo Skaf liberou projeto para Jaboticabal através de convênio



10 sábado, 23 dE JUNHo dE 2018

Praça Nove de Julho recebe apresentação 
dos alunos do Projeto Guri

Após fazerem uma 
grande e memorável 
participação do “Quin-
ta no Museu”, os jo-
vens alunos do Projeto 
Guri, de Jaboticabal, já 
tem nova apresentação 
marcada. A partir das 
10h do dia 23, a Praça 
Nove de Julho recebe o 
grupo de músicos para 
mais uma apresenta-
ção aberta ao público.

“São cerca de 150 jo-
vens que vão propor-
cionar uma manhã bas-
tante agradável para 
quem passar por lá. 
Esperamos que todos 
prestigiem esse mo-
mento tão especial”, 
comenta o diretor de 

Cultura, José Mário de 
Oliveira.

A coordenadora do 
Polo, Luana Cristina 
Cristiano da Silva, afir-
ma que a proposta das 
apresentações é envol-
ver a população. “O in-
tuito é sair da sala de 
aula e ter esse contato 
com as pessoas, com-
partilhar o que é bom. 
A apresentação na pra-
ça também será uma 
celebração ao Dia da 
Música”, destaca.

Os alunos participam 
periodicamente de au-
las de canto, percus-
são, sopros, metais, 
cordas agudas e cordas 
graves, e violão.

Atração musical pode 
ser conferida neste dia 

23 de junho, às 10h
O Projeto Guri – Man-

tido pela Secretaria da 
Cultura do Estado de 
São Paulo em parceria 
com a Prefeitura de 
Jaboticabal, o Projeto 
Guri é um programa de 
ensino musical gratui-
to voltado para crian-
ças e adolescentes en-
tre 6 e 17 anos.

Além de frequenta-
rem as aulas coletivas 
duas vezes por sema-
na, os alunos realizam 
apresentações abertas 
ao público e podem 
ainda participar de 
projetos complementa-
res.

Jaboticabal participa do Salão 
São Paulo de Turismo

Começou na terça-
feira (19) a 17ª edição 
do Salão São Paulo Tu-
rismo, realizado no 
Centro de Eventos São 
Luís, na capital paulis-

ta. O evento tem como 
objetivo principal pro-
mover destinos turísti-
cos do Estado, e, neste 
ano, conta com a parti-
cipação de Jaboticabal.

No recinto, um stand 
foi montado para apre-
sentar as riquezas da 
cidade. “O espaço fi-
cou muito agradável 
e demonstra o que te-

mos de melhor. Esta-
mos muito felizes de, 
mais uma vez, levar o 
nome de Jaboticabal 
a eventos como esse”, 
comenta o secretário 

de Indústria, Comércio 
e Turismo, José Vantini 
Jr.

O evento é organiza-
do pela Conteúdo Bra-
sil Feiras e aconteceu 

até quinta-feira (21).
Mais informações 

pelo (16) 3203-8014.



sábado, 23 dE JUNHo dE 2018 11

Campanha de vacinação contra a gripe 
registra pouca procura em Jaboticabal

Jaboticabal inten-
sificou a campanha 
de vacinação con-
tra a gripe e mesmo 
assim os números 
continuam abaixo 
do esperado. Gru-
pos como gestan-
tes, puérperas e 
crianças são os que 
menos procuram as 
unidades básicas de 
saúde.

“A vacina garante 
a imunização inclu-
sive contra a H1N1 
que já causou tan-
tas vítimas fatais no 
Brasil. Nossos Ciafs 
estão recebendo a 

população e peço 
mais uma vez que 
não deixem de par-
ticipar da campa-
nha”, afirmou Maura 
Guedes Barreto.

Quem deve par-
ticipar - Podem ser 
vacinados contra a 
gripe profissionais 
de saúde pública e 
privada, indígenas, 
idosos acima de 60 
anos, crianças de 
seis meses a meno-
res de cinco anos 
(quatro anos, 11 me-
ses e 29 dias), pro-
fessores das redes 
pública e privada, 

gestantes e puérpe-
ras (até 45 dias após 
o parto), portadores 
de doenças crônicas 
e população privada 
de liberdade - o que 
inclui adolescentes 
e jovens de 12 a 21 
anos em medidas 
socioeducativas – e 
os funcionários do 
sistema prisional. 

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato do Departa-
mento de Vigilância 
Epidemiológica é 
(16) 3203-8545.

Para garantir que todos os grupos sejam imunizados, 
prazo da campanha foi prorrogado até sexta-feira (22)

Fórum da Educação terá Leandro Karnal e 
atividades especiais

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
da Secretaria de Edu-
cação, realiza nos 
dias 23, 24 e 25 de 
julho, no Clube de 
Campo Dr. Laffran-
chi, a 13ª edição do 
Fórum da Educa-
ção. Com palestras 
e atrações culturais, 
o evento é direcio-
nado a profissionais 
da área e, neste ano, 
contará com a parti-
cipação do historia-
dor Leandro Karnal.

“O Fórum da Educa-
ção é um evento mui-
to aguardado pelos 
nossos professores 
e a edição deste ano 
chega ainda mais for-
talecida. Tenho cer-
teza que, mais uma 
vez, o evento agre-
gará bastante conhe-
cimento e ajudará no 
comparti lhamento 

de experiências des-
ses profissionais”, 
comenta o prefeito 
José Carlos Hori.

Segundo o secretá-
rio de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins, o 
processo de elabo-
ração e escolha das 
atrações foi crite-
riosa. “Nossa equipe 
esteve empenhada 
em montar uma pro-
gramação dinâmica 
e de bastante quali-
dade. Tenho certe-
za que cumprimos 
esse objetivo, todos 
vão gostar bastante”, 
afirma.

Confira a progra-
mação completa:

Dia 23/07 (segun-
da-feira)

8h – Credencia-
mento e café

Abertura com o Co-
ral “Mãos que EnCan-

tam” 
9h – Palestra: “Espi-

ritualidade na Escola 
e na formação de Va-
lores” 

Palestrante: Psicó-
logo Clínico e Douto-
rando em Psicanálise 
-Rossandro Klinjey

Tarde
14h – Palestra: “A 

escola que encanta e 
transforma vidas”

Palestrante: Prof. 
Dr. em Ciências da 
Educação – Max Hae-
tinger

16h – Coffee Break 
Dia 24/07 (terça-

feira)
8h - Credenciamen-

to e café
9h - Palestra: “A Re-

volução da Liderança 
Educadora”

Palestrante: Gra-
duado em Educação 
F í s i ca/Pedagogo/ 
Mestre em Educação 

- Leonardo Barros
Tarde Cultural
14h – Apresenta-

ção da Sinfônica Ju-
venil – Escola de Arte 
“Prof. Francisco Ber-
lingieri Marino”

14h30 – Apresen-
tação da Orquestra 
Sinfônica de Ribei-
rão Preto – Formação 
Quinteto de Cordas – 
Parceria SESC - Ribei-
rão Preto

16h – Coffee Break 
Dia 25/07 (quarta-

feira)
8h – Credencia-

mento e café
9h – Palestra: 

“BNCC e as 10 com-
petências gerais da 
Educação”

Palestrante: Prof. 
Marcus Felipe Sco-
zzafave – Graduado 
em Matemática

19h – Credencia-
mento

19h30 – Abertura 
com o Tenor Jabo-
ticabalense – Denis 
Carvalho

20h – Palestra de 
Encerramento: “Fa-
tores Comportamen-
tais que travam o 
desenvolvimento hu-

mano”
Palestrante: His-

toriador, com dou-
torado pela USP/ 
Professor da UNI-
CAMP- Leandro Kar-
nal  

Evento acontece de 23 a 25 de julho, no Clube de Campo Dr. Laffranchi
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Prefeitura apoia moradores que cuidam 
de área pública em Jaboticabal

Espaço ganhou plantas, bancos e balanços para as crianças

Os moradores do 
Jardim Universitário 
deram um exemplo 
de amor pela cidade. 

Somaram esforços e 
dedicaram o tempo li-
vre para transformar 
um terreno abandona-

do em uma agradável 
área de convivência. A 
prefeitura colaborou, 
construiu uma calça-

da com acessibilidade 
e liberou água para o 
local. No sábado (16), 
o prefeito José Carlos 
Hori visitou mais uma 
vez a área revitalizada 
e conversou com mora-
dores.

“O trabalho realizado 
aqui serve de exemplo. 
Uma parceria entre 
moradores e prefeitu-
ra transformou o bair-
ro. A prefeitura tem 
que fazer a sua parte, 
mas é muito importan-
te a sociedade se unir 
para ajudar a melhorar 
nossa cidade. Só tenho 
a agradecer o carinho 
desses moradores com 
Jaboticabal”, diz o pre-
feito José Carlos Hori.

Cada morador próxi-
mo ajudou e, juntos, 
conseguiram transfor-

mar o terreno. “Plan-
tamos árvores, organi-
zamos os canteiros de 
flores e cada pedaço 
recebeu uma atenção 
especial. Agradecemos 
também a Prefeitura 
de Jaboticabal que nos 
ajudou com o calça-
mento”, lembra a mo-
radora Branca Cunha.

Reutilização – Um 

dos fatos mais signifi-
cativos do projeto foi 
a preocupação em reu-
tilizar diversos tipos 
de materiais. “A criati-
vidade dos moradores 
garantiu a reutilização 
de carriolas, regado-
res, pneus e tantos ou-
tros materiais que de-
ram um charme todo 
especial”, finaliza Hori.


