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Condenados vão trabalhar para comunidade e terão 
suporte para abandonar o crime em Jaboticabal

Palestra com Leandro 
Karnal fecha XIII Fórum da 

Educação com chave de ouro

As aulas na rede municipal de educação começam com professores ani-
mados após a realização do XIII Fórum Municipal de Educação, que aconte-
ceu em Jaboticabal nos dias 23, 24 e 25 de julho, com atividades no Clube 
de Campo Lafranchi e na Estação de Eventos Cora Coralina.

Foram três dias intensos com palestras, 
oficinas e atividades culturais

Com período de estiagem, 
SAAEJ alerta para uso 

consciente da água
O longo período de 

estiagem ligou o “sinal 
de alerta” no Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal 
– SAAEJ. Isso porque o 
nível de água do Cór-
rego Rico, responsável 
por abastecer 70% da 
cidade, diminuiu e não 
há previsão de chuvas 
para as próximas se-
manas. A autarquia tra-
balha para evitar uma 
crise hídrica e conta 
com a ajuda da popula-
ção no uso consciente 
da água.

Período é o pior desde 2014; falta 
de chuvas e desperdício podem 

contribuir com crise hídrica

O prefeito José Carlos Hori assinou 
um projeto “de ponta” para Jabotica-
bal. A Prefeitura se uniu ao Governo 
do Estado para desenvolver um tra-
balho complexo. O Programa Pró-
Egresso atuará em duas frentes: no 
encaminhamento ao trabalho e na 
qualificação profissional de quem 
cumpre penas alternativas, estão no 
regime semiaberto ou são egressos.

Projeto Família é ampliado e, agora, prefeitura também apoiará a recuperação de 
condenados de baixo potencial ofensivo para diminuir a violência

Inscrição para as “escolinhas” esportivas 
começa na segunda-feira (30)

Em uma semana, duas novas 
empresas geram 50 empregos 

diretos em Jaboticabal

Aulas são destinadas a crianças de 7 a 17 anos; 
artes marciais também atenderá adultos

Pedreira Borborema LTDA gerará mais 50 
vagas nos próximos meses
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Vagas são para cursos livres e técnicos com início 
neste segundo semestre; inscrições já estão abertas

Senac Jaboticabal renova biblioteca 
para alunos e comunidade

Mais de 70 bolsas de estudo no 
Senac Jaboticabal

Com a reformulação 
do local, visitantes te-
rão um espaço com 
mais interatividade, 
além de notebooks para 
estudo

A partir de agosto, o 
Senac Jaboticabal apre-
sentará as reformu-
lações realizadas na 
biblioteca para incenti-
var o hábito de leitura 
entre alunos e comuni-
dade. A área de convi-
vência contará com um 
espaço para reuniões 
interativas e os visitan-
tes terão acesso a note-
books para estudos na 
internet. O acervo per-
manece com grande di-

Com o compromisso 
de desenvolver pesso-
as por meio de ações 
educacionais que esti-
mulem o exercício da 
cidadania e a atuação 
profi ssional transfor-
madora e empreendedo-
ra, o Senac Jaboticabal 
oferta, constantemente, 
diversas bolsas de es-
tudo nas modalidades 
livre e técnica. Para os 
cursos deste semestre 
a proposta não será di-
ferente. A unidade tem 
mais de 70 vagas gratui-
tas para formações que 
abrangem áreas como 
meio ambiente, arqui-
tetura e urbanismo, 
eventos e lazer, saúde 
e bem-estar, tecnologia 
da informação e gestão 
e negócio. 

“As bolsas de estudo 
são oportunidades de 
inclusão que transfor-
mam a vida de milha-
res de pessoas. Assim 

versidade de obras bi-
bliográfi cas e literárias, 
revistas, DVDs, CDs, li-
vros em braile e audio-
books. 

“O objetivo é oferecer 
uma ‘biblioteca do futu-
ro’, na qual as novida-
des acontecem o tempo 
todo, seja por meio dos 
livros, seja das mudan-
ças de comportamen-
to e interação para a 
promoção do saber e o 
compartilhamento do 
conhecimento”, afi rma 
Leyse Bortolossi, res-
ponsável pela bibliote-
ca da unidade.

O local funciona de 
segunda a sexta-feira, 
das 8 horas às 22h20, 
e aos sábados, das 8 às 
14 horas. Os emprés-
timos são gratuitos e 
as publicações podem 

ser retiradas mediante 
apresentação de CPF, 
RG e comprovante de 
residência. Mais infor-
mações podem ser ob-
tidas pessoalmente no 
Senac Jaboticabal.

Serviço:
Biblioteca Senac Ja-

boticabal
Data: de segunda a 

sábado
Horário: das 8 horas 

às 22h20, durante a se-
mana, e das 8 às 14 ho-
ras, aos sábados

Local: Senac Jabotica-
bal 

Endereço: Rua 24 de 
Maio, 831, Centro – Ja-
boticabal/SP

Mais informações: 
www.sp.senac.br/jabo-
ticabal 

como as programações 
pagas, os cursos gratui-
tos prezam pela quali-
dade e excelência que 
guiam o Senac há mais 
de 70 anos”, destaca 
João Paulo Jacomelli, 
gerente em exercício do 
Senac Jaboticabal.

Para se candidatar a 
uma vaga gratuita, o in-
teressado deve ter ren-
da familiar per capita 
de até dois salários mí-
nimos federais, além de 
cumprir os requisitos 
da formação desejada. 
As inscrições podem 
ser realizadas no Portal 
Senac até dois meses 
antes da data de início 
do curso, a partir das 12 
horas da manhã (www.
sp.senac.br/bolsasde-
estudo), e se encerram 
cinco dias úteis antes 
da data de início, ou 
quando as turmas atin-
girem a relação de três 
candidatos por vaga; o 
que ocorrer primeiro.

Entre as turmas com 
inscrições abertas es-
tão Introdução ao Pai-
sagismo; Básico em 

Organização de Even-
tos; Almoxarife; Admi-
nistração Financeira; 
Escrituração Fiscal; Ma-
rketing: Criatividade e 
Inovação; Cuidador de 
Idoso; Técnico em Nu-
trição e Dietética; Téc-
nico em Segurança do 
Trabalho; e Técnico em 
Enfermagem.

Para conferir todas 
as vagas, basta acessar 
o Portal Senac (www.
sp.senac.br/bolsas-
deestudo) ou buscar 
informações pessoal-
mente na unidade. A 
documentação para ma-
trícula deve ser apre-
sentada diretamente na 
instituição.

Serviço:
Cursos com bolsas de 

estudo
Período: segundo se-

mestre de 2018
Local: Senac Jabotica-

bal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831, Centro – Ja-
boticabal/SP

Informações: www.
sp.senac.br/jaboticabal

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

É UM SONHO?

Papel e caneta na 
mão? Então anote aí!

O gato Eric é um dos 
modelos mais lindos 
do nosso país. Com 
uma beleza única, 
deixa qualquer um de 
queixo caído. Faltam 
adjetivos para defi-
nir esse deus Grego. 
O belo é da cidade de 
Sorocaba/SP e aos 28 
anos carrega um cur-
rículo repleto de gran-
des trabalhos e muitos 
títulos de beleza, entre 
eles, é dono do título 
moreno mais sexy de 
2016, mister Sorocaba 
e já riscou a passarela 
do mister Brasil.

Descoberto por um 
scouter, o bonitão já 
emprestou sua beleza 
para diversas marcas 
da moda e campanhas, 
como pit bull jeans e 
Lupo, estampou pá-
ginas de uma revista 
internacional, além de 
fazer presenças vip 
em vários eventos.

Seu corpo foi escul-
pido em musculação, 
Muay Thai e  uma boa 

alimentação.
Além de tudo, atu-

almente o rapaz atua 
como empresário e o 
resultado de tudo isso 
é fruto de dedicação, 
persistência, desen-

voltura, profissiona-
lismo, talento e humil-
dade!

O que será que vem 
pela frente?

Vamos ficar de olho!
#bello
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A ESCOLHA DO DESTINO

MINHAS!

A ARTE DE VIVER - CUIDADO AO FALAR A VERDADE

O poder da mente, 
que vibra tesouros 
ocultos da vida natu-
ral, de um mundo de-
sigual, das diferentes 
etapas, nas escolhas 
eternas da vida maior, 
das vidas sucessivas. 
No tempo do amor, na 
eterna lembrança da 
saudade. No sonho da 
felicidade que brilha 
com a esperança, re-
pleta de energias, em 
um mundo maior de 
EVOLUÇÃO.

A luz surge no hori-
zonte, para iluminar 
o UNIVERSO, a brilhar 
junto das estrelas, 
nascendo com a paz.

O PERDÃO DAS 
OFENSAS

Tudo na vida passa 
com o tempo. São dí-
vidas cárminas a pa-
gar no convívio com a 
família terrena, encar-
nados num corpo. São 
desejos não realiza-
dos. São inimigos que 
criamos pela inveja, 
orgulho e ignorância e 
que precisamos viver 
perdoando, com hu-
mildade. É o amor que 
nos une, num abraço 
fraternal, em um en-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Jesus disse: As mi-
nhas ovelhas ouvem 
a minha voz, e Eu as 
conheço e elas Me se-
guem. Ele nos chamou 
de ovelhas, porque elas 
não conseguem fazer 
nada sem o Seu Pastor 
(Jesus). Ela não sabe 
se virar sozinha, não 
consegue voltar para 
casa, nem ir a qualquer 
lugar, se não tiver um 
pastor ao seu lado. Se 
ela se apartar do reba-
nho, fi ca perdida e sem 

Pr. Anastácio Martins

rumo, e não sabe o que 
fazer para se alimentar 
ou para sobreviver. As 
ovelhas necessitam de 
um Pastor para guiá-
las. Será que eu e você 
não precisamos? Com 
certeza, que sim! O ini-
migo vive ao nosso der-
redor, bramando como 
um leão, tentado nos 
tragar, ou seja, nos de-
vorar. Ele não desiste, 
fi ca nos tentando dia e 
noite, mas se você fi car 
junto do rebanho (na 
presença de Deus), ele 
nunca conseguirá lhe 
derrubar ou lhe der-
rotar. Você estará bem 
protegido pelo Senhor. 
Se você é uma ovelha, 
você sempre ouvirá a 
voz do Senhor e O se-
guirá por onde Ele for, 
e nunca ouvirá a voz 
do estranho por mais 
suave que ela seja. Ele 

é mentiroso e fará de 
tudo para lhe tirar da 
presença do Senhor. 
Não se deixe enganar 
pela sua aparência, nem 
pelas suas palavras 
bajuladoras.e Ele enga-
nou, a Eva no jardim do 
Éden, usando palavras 
suaves, para que ela 
comesse do fruto da ár-
vore do bem e do mal, 
e desse ao seu marido. 
Eles comeram e perde-
ram a comunhão com 
Deus. Eles deixaram de 
ouvir a voz do Senhor 
que era o Pastor deles, 
e ouviram a voz do ini-
migo que os fi zeram 
serem expulso do Paraí-
so. A desobediência faz 
com que o homem não 
tenha paz, nem alegria, 
mas desilusão e muita 
angústia. Não ouça a 
voz do inimigo, ele veio 
matar, roubar e des-

truir. Jesus veio para 
que você tenha vida e 
vida com abundância. 
Viva esta vida obede-
cendo e respeitando a 
Palavra do Senhor.Ele 
conhece todo o cami-
nho que você vai tri-
lhar neste mundo cheio 
de perigos e maldades. 
Seja uma ovelha que 
ouve a voz do Seu Pas-
tor, Ele te guiará (João 
10:27). Esta é a minha 
oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta, Sexta e Domin-
go às 19:30. Ouça o nos-
so programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamente 
na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook ca-
tedral_dopovodedeus@
hotmail.com   

VIVER EM PLENITUDE

Ainda prende-nos 
a atenção, a aventura 
dos jovens esportistas 
quase vítimas do fra-
casso e da morte!

    Todos continuam 
bem vivos pelo vigor 
da fraternidade!

     Sonhamos com a 
FELICIDADE, um dese-
jo super ativo que nos 
leva à vitória do viver 
em plenitude, nosso 

Professor Benê

vigor vital!
    Os jovens atletas 

tornaram-se vítimas 
das forças mecânicas 
da natureza. Seus so-
nhos eram viver em 
abundância e celebrar 
a alegria da vitória.

    A vida não exclui 
contratempos, sofri-
mentos e até possibi-
lidade de fracassos. 
Somos dotados de in-
teligência e vigor para 
aperfeiçoar e conse-
guir resultados positi-
vos.

    Os sonhos são a 
base do viver, é ter 
vida em plenitude. 
Não somos sonhado-
res isolados, egoístas. 

     O “amor irmão” 
faz-nos abrir as mãos 
e “amar o próximo 
como a nós mesmos”.

contro que gera a paz.
SONHOS ETERNOS 
Buscamos ser feli-

zes nos sonhos que 
criamos, ligados às 
fantasias, para rea-
lizarmos o que pro-
metemos antes de re-
encarnarmos. Dentro 
das alegrias que con-
quistamos, criamos 
soluções.São poderes 
que vivem dentro de 
nós, para brincarmos 
com a felicidade, nas-
cendo a luz e morren-
do as trevas. São lin-
das as dádivas vindas 
de DEUS.

O amanhã virá para 
nascer mais um dia, 
onde abraçamos o sol 
que aquece, a lua que 
nos ilumina em noite 
de estrelas, num céu 
brilhando, chamando 
a todos para sonhar 
e pedir conselhos, 
numa promessa de re-
alizações, a curto e a 
longo prazo. Encon-
tramos os caminhos 
para percorrermos, 
agarramos na espe-
rança, com o coração 
iluminado de sonhos 
eternos.

A DISCIPLINA E O 
TRABALHO 

Tudo na vida tem 
uma razão de ser. Se-
gue uma direção liga-
da à disciplina, de um 
trabalho que se inicia 
com o nascimento e 
continua pelos anos. 
O trabalho vai toman-
do rumos diferentes, 
de acordo com a von-
tade de servir. Este 

Um rei sonhou que 
havia perdido todos os 
dentes. Logo que des-
pertou, mandou cha-
mar um adivinho para 
interpretar o sonho.

- Que desgraça se-
nhor! – exclamou o adi-
vinho – Cada dente  ca-
ído representa a perda 
de um parente de vossa 
majestade.

Enfurecido, o rei cha-
mou os guardas e or-
denou que aplicassem 

LUIS CARLOS 
FERNANDES
(PSICÓLOGO)

cem chicotadas no ho-
mem. Mandou depois 
que trouxessem outro 
adivinho à sua presença 
e contou-lhe o sonho. O 
novo adivinho disse ao 
rei:

- Grande felicidade 
vos está reservada, al-
teza. O sonho signifi ca 
que havereis de sobre-
viver a todos os vossos 
parentes.

Imediatamente, a fi -
sionomia do rei ilumi-
nou num sorriso e ele 
mandou dar cem mo-
edas de ouro ao adivi-
nho. Quando o homem 
saiu do palácio, um dos 
empregados  disse-lhe 
admirado:

- Não é possível! A 
interpretação que você 
fez foi a mesma  feita 
pelo seu colega. Não 

entendo porque ao pri-
meiro ele pagou com 
cem chicotadas e a você 
com cem moedas de 
ouro.

- Lembre-se, meu 
amigo – disse o adivi-
nho -, tudo depende 
da maneira de dizer as 
verdades.

Que a verdade deve 
ser dita em qualquer si-
tuação, não resta a me-
nor dúvida. Mas a forma 
como ela é comunicada 
é que tem provocado, 
em muitos casos, gran-
des problemas,  seja no 
trabalho, na família ou 
entre amigos.

Por isso, pense sem-
pre antes de dizer qual-
quer coisa a alguém. Es-
colha a maneira correta 
de falar. Tudo o que for 
falar, fale sempre com 

respeito, com educa-
ção, procurando não  
magoar as pessoas.

A melhor maneira de  
dizer algo a alguém é 
ser empático, colocar-
se no lugar da pessoa 
e imaginar como você 
gostaria que te falas-
sem aquilo que você 
tem a dizer.

Muitas amizades são 
desfeitas, brigas acon-
tecem, lágrimas são 
derramadas, simples-
mente porque palavras 
machucaram. E pala-
vras ditas jamais vol-
tam.

PROGRAMA COR-
RENTE DO BEM – DE 
SEGUNDA  A SEXTA-
FEIRA ÀS 08H00 PELA 
RÁDIO GAZETA FM  
107,9.

processo é feito in-
dividualmente ou em 
grupo. Toda mudança 
requer confiança, de-
terminação, esforço e 
perseverança. O des-
pertar para a realidade 
maior, exige transfor-
mações, novos cami-
nhos, muita cultura 
e aprendizado. A res-
ponsabilidade ligada 
à família, com resga-
tes de dívidas contra-
ídas em vidas anterio-
res, num passado que 
se vai longe. Temos 
que estar preparados 
para enfrentarmos 
novos desafios, que 
a vida nos apresenta, 
para nos beneficiar-
mos com os relacio-
namentos existentes 
na família e na so-
ciedade. Os conflitos 
surgem na proporção 
que aparecem os con-
vívios com os amigos, 
inimigos, adversários, 
rivais. A disciplina 
deve imperar, dentro 

da força de vonta-
de, de colocar como 
exemplos a paciência, 
compreensão e muito 
amor, para reparações 
necessárias dos erros 
cometidos,onde tudo 
tem uma razão de ser.

DO MAL EXTRAÍMOS 
O BEM.

A LIBERDADE DE 
AGIRMOS NASCE NO 
CORAÇÃO.

Dessa experimenta-
ção em nós, extraímos 
como conseqüência o 
CHOQUE DE RETOR-
NO, pela ação de cau-
sa e efeito (CARMA), 
para isso evitamos a 
igual atitude, passan-
do assim, a agir de um 
modo mais maleável 
e propenso ao bem, 
num futuro próximo, 
onde reinará o amor, 
como ensinou JESUS.

OBJETIVOS...
Um beneficiando 

nossa EVOLUÇÃO, ou-
tro colaborando com a 
SOCIEDADE.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005654-22.2010.8.26.0291 - 2010/001105 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto,  
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO CARLOS FRANÇOLIN, CPF 627.916.998-72, Rua Passo da Patria, 
1432, Bloca A Apto 13, Bela Aliança, CEP 05085-901, São Paulo - SP EDSON LUIS FRANÇOLIN, CPF 045.089.708-77, 
Rua Passo da Patria, 1432, Bloco A Apto 13, Bela Aliança, CEP 05085- 901, São Paulo - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Banco Santander Brasil Sa, alegando em síntese: ser legítimo credor dos réus 
pela quantia de R$ 169.958,38 (Cento e sessenta e nove mil reais, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito 
centavos), representada por um Contrato de Empréstimo Conta Corrente Garantida nº 62.227482.5, celebrado em 
02.02.10, vencido em 04.03.10, e que o valor supra, objeto da presente ação, foi apurado em 27.07.10, conforme 
Demonstrativo de Débito apresentado. O autor requer a condenação dos réus ao pagamento da referida importância 
acrescida a partir de 27.07.10 de atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, e, assim pago, isentando-os do 
pagamento das custas e honorários advocatícios. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerado 
revéis, 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 18 de maio de 2018.

Contrata-se  
Motorista Operador de Muck, Encarregado de 

Elétrica e Eletricista.   
Perfi l: Responsável, Minucioso e que tenha 

disponibilidade de horário e para viagens. 
Requisitos: Sexo masculino, experiência mí-

nima de 18 meses em carteira. 
Interessados enviar currículo para :

rh@betelnet.com.br
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SENAI LANÇA PROGRAMA INDÚSTRIA 
PAULISTA MAIS COMPETITIVA

Projeto promove o 
aumento da competiti-
vidade das indústrias 
por meio de assessoria 
tecnológica em áreas 
estratégicas. Para que 
as indústrias de São 
Paulo iniciem a transi-
ção para as práticas da 
quarta revolução indus-
trial, alcançando o má-
ximo de seu potencial 
e elevando a sua com-
petitividade, o Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai-
SP) criou o programa 
Indústria Paulista Mais 
Competitiva. O objetivo 
é promover o aumento 
da competitividade das 
indústrias por meio de 
intervenções nos se-
tores produtivos das 
empresas, executando 
assessoria tecnológica 
em três áreas estratégi-
cas: Manufatura Enxuta 
(Lean Manufacturing), 
Efi ciência Energética e 
Preparação para Indús-
tria 4.0. A metodologia 
prevê, além do aumen-
to de produtividade, 
a redução de custos e 
ganhos em qualidade e 
melhoria do ambiente 
de trabalho. O presi-
dente em exercício da 
Federação das Indús-
trias do Estado de São 
Paulo e do Senai-SP, José 
Ricardo Roriz Coelho, 
pontua que a indústria 
passa por um momen-
to de transformação no 
Brasil e no mundo e as 
transformações na li-
nha de produção são 
inevitáveis. “Os robôs, 
a inteligência artifi cial 
e a internet das coisas 
já são realidade em pa-
íses como Alemanha, 
China e Estados Unidos. 
Quem não entrar neste 
novo mundo está fora 
do ‘jogo’. As indústrias 
não possuem outra de-
cisão a não ser investir 
na Indústria 4.0”, afi rma 
Roriz. As assessorias 
tecnológicas oferecidas 

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

nas três áreas estratégi-
cas são independentes, 
porém complementa-
res. Podem ser executa-
das conforme a neces-
sidade ou prioridade 
de cada indústria. O 
programa começa com 
visitas dos consultores 
do Senai-SP até as em-
presas para diagnósti-
co prévio identifi cando 
exatamente o estágio 
atual das mesmas quan-
to as condições de tra-
balho e organização 
do chão de fábrica. Os 
consultores auxiliam as 
indústrias a escolher a 
assessoria que melhor 
se adapta à necessida-
de do negócio. Na as-
sessoria de Manufatura 
Enxuta, por exemplo, o 
programa prevê modifi -
cações rápidas e de bai-
xo custo nas empresas 
para alcançar ganhos 
expressivos de produ-
tividade. O conceito 
de manufatura enxuta 
baseia-se na redução de 
sete tipos de desperdí-
cios (superprodução, 
tempo de espera, trans-
porte, excesso de pro-
cessamento, inventário, 

movimento e defeitos). 
Segundo o Diretor Re-
gional em exercício do 
Senai-SP, Ricardo Terra, 
os empresários preci-
sam conhecer as novas 
tecnologias, os impac-
tos que elas trazem 
para os seus negócios 
e os caminhos para se 
preparar para este novo 
desafi o. “Conhecendo 
as novas oportunidades 
trazidas pela Indústria 
4.0, com a ajuda de es-
pecialistas, é possível 
identifi car a trajetória 
mais adequada para 
aumentar a efi ciência 
do processo de produ-
ção e melhorar a ges-
tão dos negócios”, des-
taca. Podem participar 
do programa empresas 
de todos os segmentos 
industriais do estado 
de São Paulo, sem limi-
tação de porte. Porém, 
com base em resulta-
dos de ações anterio-
res, fi cou comprovado 
que os maiores níveis 
de aumento de produti-
vidade são constatados 
em empresas de peque-
no e médio porte. O re-
sultado em programas 

anteriores, mais especi-
fi camente de Manufatu-
ra Enxuta, possibilitou 
aumento médio de 50% 
na produtividade das 
empresas participan-
tes. Constatou-se que 
os ganhos foram atin-
gidos sem a necessi-
dade de investimentos 
em compra de novos 
equipamentos, sendo 
que apenas a otimiza-
ção de layouts e movi-
mentação de funcioná-
rios já possibilitaram o 
alcance de resultados 
expressivos. Pesquisa 
Estudo realizado pela 
Fiesp identifi cou como 
as empresas estão li-
dando com a perspecti-
va de chegada da quarta 
revolução industrial. A 
pesquisa feita com 227 
companhias mostrou 
que 59% das empresas 
nunca usaram o Lean 
Manufacturing, um pré-
requisito importante 
para a Indústria 4.0. E 
muitas desconhecem 
os conceitos da quarta 
revolução industrial já 
que, de acordo com a 
pesquisa, 32% das en-
trevistadas nem conhe-
cem o termo Indústria 
4.0. E do total de entre-
vistadas, apenas 5% se 
consideram preparadas 
para implantar as mu-
danças em sua compa-
nhia. Mais informações 
e inscrições: www.in-
dustriamaiscompetiti-
va.sp.senai.br
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Prefeitura ‘aperta o cerco’ e consegue diminuir em 
quase 90% o número de furtos em prédios públicos

O desempenho do 
Departamento de Vigia 
Patrimonial e Apoio Lo-
gístico, de Jaboticabal, 
tem chamado a atenção 
em 2018. Um balanço 
feito pelo setor apon-
tou apenas dois furtos 
em prédios públicos 
nos primeiros seis me-
ses do ano. Em 2017, a 
prefeitura terminou o 
ano com 16 ocorrências 
do tipo. 

Há um ano como di-
retor do departamento, 
José Eduardo Sostena 
vibrou com a melhora 
de 87,5% na estatística 
e destacou a evolução 
do trabalho realizado. 
“Estamos à frente do 
setor desde meados do 
ano passado e não é 
segredo para ninguém 
a dedicação que todos 
nós estamos tendo. 

Conseguimos fazer um 
trabalho de restrutura-
ção do departamento e 
agora estamos colhen-
do os frutos”, afirma.

Sediado no Terminal 
Rodoviário “Dom José 
Varani”, o departamen-
to conseguiu outros 
avanços durante o perí-
odo. Para oferecer mais 
segurança às pessoas 
que frequentam a pre-
feitura e a rodoviária, 
foram recuperadas 18 
câmeras de segurança, 
sendo reativadas 10 na 
prefeitura e 8 instala-
das no terminal.

Trabalho em equipe 
– Atuando em conjun-
to com as secretarias 
da prefeitura, o setor 
realizou abordagens e 
encaminhamentos de 
pessoas. Nos últimos 
12 meses, foram 364 

Em um ano, Departamento de Vigia Patrimonial e Apoio Logístico consegue bons resultados
apoios realizados.

“Ajudou bastante a 
aquisição de uma viatu-
ra, devidamente iden-
tificada, que nos ajuda 
nos trabalhos de super-
visão, que são muitas, e 
nesse trabalho de apoio 
às secretarias. Espe-
ramos continuar com 
esse bom desempenho 
nos números até o final 
do ano”, comenta Soste-
na.

Mais segurança – Lo-
cais com maior fluxo de 
pessoas como o Merca-
do Municipal e a pró-
pria rodoviária estão 
mais seguros. Antes 
alvo de muitas críticas 
de pessoas que eram 
abordadas constante-
mente por andarilhos 
e usuários de drogas, 
a presença do departa-
mento na rodoviária so-

lucionou o problema.
Humanização – Para 

finalizar, Sostena des-
taca que o trabalho hu-
manizado ganhou ain-
da mais espaço nestes 
12 meses de trabalho. 
“Temos buscado con-
servar um relaciona-
mento muito mais pró-
ximos aos cerca de 100 
vigias que a prefeitura 

tem. Tudo está muito 
mais organizado e o se-
tor cada vez mais par-
ticipativo nas questões 
que envolvem a segu-
rança do município”, 
concluiu.

O Departamento Mu-
nicipal de Vigia Patri-
monial e Apoio Logís-
tico conta com a ajuda 
de todos para continuar 

protegendo os prédios 
públicos de Jabotica-
bal. Qualquer pessoa 
que presenciar alguma 
atitude suspeita pode 
acionar o departamen-
to pelos telefones (16) 
3203-5973 e (16) 9 
9610-8746.

Dia 10 tem Demônios da Garoa na Concha Acústica
Depois de “Lobão e o 

Eremitas da Montanha” 
e a banda “Kilotones” 
subirem ao palco da 
Concha Acústica, agora 
chegou a vez dos “De-
mônios da Garoa”. O 
show acontece no próxi-
mo dia 10 de agosto, a 
partir da 20h30, na Con-
cha Acústica “Lions Clu-
be de Jaboticabal”.

O show chega a Ja-
boticabal pelo Circuito 
Sescoop/SP de Cultura, 
em parceria com as coo-
perativas Sicoob Coope-
credi, Unimed Jabotica-
bal, Coplana, Copermed 
e Uniodonto Athenas 
Paulista, juntamente 
com a Prefeitura de Ja-

Quem passar pela praça poderá levar uma muda para 
casa, testes rápidos de saúde e muita informação

Todos os cursos têm vagas limitadas

Jaboticabal promove Dia de Atendimento 
ao Empreendedor e ao Cidadão

Sebrae Aqui divulga agenda até novembro
O Sebrae e a Prefeitu-

ra não param de oferecer 
conhecimento aos peque-
nos empresários de Jabo-
ticabal. A palestra “Come-
çar Bem – Formalização” 
é um dos carros-chefes 
da agenda do 2º semestre 
e a mais importante ação 
para preparar quem está 
ingressando no universo 
empreendedor.

Para a diretora da Cen-
tral do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves, é in-
dispensável participar do 
treinamento, que é rea-
lizado uma vez ao mês. 
“Orientamos que todos 
interessados em abrir o 
MEI (Microempreende-
dor Individual) participe 
para conhecer todos os 
benefícios do projeto. 

Quanto mais informação 
o empreendedor possuir, 
maiores as chances de 
seu negócio dar certo”, 
enfatiza.

As Oficinas de formali-
zação acontecem das 9h 
às 12h ou das 14h às 17h, 
no auditório da Prefeitu-
ra. Já o curso SEBRAETEC 
SENAC - TÉCNICAS DE 
VENDAS CONSULTIVAS 

Jaboticabal está se 
superando em todos os 
sentidos e as notícias 
são boas para quem 
quer empreender. A 
Prefeitura de Jaboti-
cabal, o Sebrae-SP e as 
entidades parceiras se 
uniram para promover 
um evento especial aos 
empresários da cidade. 
Sebrae Móvel, Procon e 
projetos das secretarias 
da Indústria e Comér-
cio, Saúde e Assistência 
Social estarão à dispo-
sição na segunda-feira 
(09), das 9h às 16h, na 
Praça 9 de julho. Não é 
necessário agendar ho-
rário.

O objetivo é orientar, 

dar dicas aos empreen-
dedores e todo o supor-
te necessário para abrir 
ou para o crescimento 
dos seus negócios. “É 
mais uma oportunidade 
aos pequenos empre-
sários para esclarecer 
dúvidas e levantar in-
formações sobre o MEI, 
empréstimos a juros 
baixos e demais deman-
das. Teremos uma equi-
pe competente para 
atender todos”, diz o 
secretário da Indústria 
e Comércio, José Vanti-
ni Júnior.

Os moradores conta-
rão também com cam-
panhas de conscienti-
zação para um trânsito 

mais seguro e a impor-
tância de não dar esmo-
las. Haverá distribuição 
de mudas, testes rápi-
dos de saúde e aferição 
de pressão.

O evento conta com 
o apoio da Prefeitura, 
Sebrae-SP, ACIAJA (As-
sociação Comercial de 
Jaboticabal), CDL (Câ-
mara dos Dirigentes 
Lojistas de Jaboticabal), 
INOVAJAB (Incubadora 
de Base Tecnológica), 
IPEJAB (Instituto de Pes-
quisas) e ACJ (Associa-
ção dos Contabilistas 
de Jaboticabal).

boticabal, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra.

Jaboticabal é conhe-
cida como Cidade da 
Música e fazendo jus a 
esse codinome, a Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Cultura, vem fechan-
do parcerias, apoiando 
a realização e propician-
do eventos dos mais di-
ferentes estilos musi-
cais.

“Com nossas parce-
rias, a população de Ja-
boticabal e até mesmo 
da região, teve oportu-
nidade de assistir espe-
táculos de música clás-
sica, rock in roll, pop 

rock e agora, junto com 
o Sescoop/SP e as coo-
perativas da cidade, o 
delicioso samba dos De-
mônios da Garoa”, expli-
ca José Mário de Olivei-
ra, diretor de cultura do 
município.

E além de ser uma noi-
te musical, o evento evi-
dencia o lado solidário, 
que é tão especial em Ja-
boticabal. Cada ingres-
so deve ser trocado por 
dois litros de leite longa 
vida, que posteriormen-
te serão revertidos inte-
gralmente ao Asilo São 
Vicente de Paulo.

Estarão à disposição 
do público um total de 
1.400 ingressos, que 

 

Data Horário Atividade 

09 de agosto 9h Sebrae Móvel 
Praça 9 de Julho 

14 de agosto 9h Começar Bem – Formalização 
Anfiteatro – Paço Municipal 

 

11 de setembro 8h SEBRAETEC SENAC - Técnicas de Vendas Consultivas 
ACIAJA  

20 de setembro 14h Começar Bem – Formalização 
Anfiteatro – Paço Municipal 

 

09 de outubro 14h Começar Bem – Formalização 
Anfiteatro – Paço Municipal 

 

12 de novembro 9h Começar Bem – Formalização 
Anfiteatro – Paço Municipal 

 

 

podem ser trocados nos 
seguintes locais:

Sicoob Coopecredi de 
Guariba – Av. Antonio 
Albino, 1640, Vila Gara-
vello, Guariba

Unimed Jaboticabal – 
Rua Barão do Rio Bran-
co, 558, Centro, Jaboti-
cabal

Uniodonto Athenas 
Paulista – Rua Santo An-
dré, 340, Nova Jabotica-
bal, Jaboticabal

Copermed – Av. Carlos 
Berchieri, 791 – Nova Ja-
boticabal, Jaboticabal

Coplana – Avenida 
Carlos Berchieri, 2555, 
Cidade Jardim, Jabotica-
bal

será das 08h às 17h, na 
ACIAJA, com um inves-
timento de R$ 37 - pode 
participar o empresário 
ou funcionário.

A Central do Empreen-
dedor fica localizada no 
Paço Municipal – Espla-
nada do Lago, 160 – Vila 
Serra. Mais informações 
pelo telefone (16) 3203-
3398.
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Inscrições já estão abertas

Moradores definem horários e dias para as oficinas dos CRAS

A Secretaria de As-
sistência Social divulga 
a abertura do período 
de inscrições para as 
oficinas oferecidas nos 
Centros de Referência 
de Assistência Social 
(CRAS) em Jaboticabal. 
Os interessados podem 
participar das oficinas 
de cultura de rua (Hip 
Hop, dança, grafite e 
skate), designer de so-
brancelhas, bolos da 
vovó, produção de cup-

cake, kung Fu e Capoei-
ra.

Para incentivar a pro-
cura e envolver a po-
pulação em todo pro-
cesso de organização, 
a Secretaria conta com 
o apoio de todos na or-
ganização das turmas e 
definição de horários. 
“Jaboticabal conta três 
unidades do CRAS em 
regiões diferentes da 
cidade. Todas as inicia-
tivas servem para en-

volver a população e, 
principalmente, criar 
uma identidade entre o 
equipamento e a comu-
nidade”, diz a secretária 
de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

Mais informações na 
Praça Abreu Sodré, 93 
– ao lado da Unidade 
de Saúde da Mulher – 
ou pelos telefones (16) 
3202 8301 e (16) 3203 
6080.

25ª Festagri vai até este sábado (28) em Jaboticabal
A 25ª edição da Festa 

do Agricultor – Festa-
gri – teve início na noi-
te de quinta-feira (26), 
na Estação de Eventos 
Cora Coralina, em Ja-
boticabal. O evento ce-
lebra o Dia do Agricul-
tor e acontece até este 
sábado (28) com várias 
atrações. O prefeito 
José Carlos Hori parti-
cipou da cerimônia de 
abertura.

“A Festagri é um 
evento que valoriza o 
produtor rural e reúne 
as famílias para noites, 
sempre, muito agradá-
veis. Parabenizo o To-
ninho Penariol e toda 
comissão organizadora 
pela realização deste 
evento tão tradicional 
e importante para Ja-
boticabal”, afirma Hori.

O primeiro dia de 

evento teve como atra-
ção principal o show 
do humorista Moacir 
Franco, que comemo-
ra 60 anos de carreira. 
Confira a programação 
dos próximos dias de 
evento:

Dia 27, a partir das 
19h30 – Homenagem 
aos Agricultores e Em-
presa do Ano

Show de humor com 
Chico Lorota - “Acunti-
cido”

Local - Estação de 
Eventos Cora Coralina

Dia 28, a partir das 
9h – Missa Solene

Local – Paróquia Nos-
sa Senhora Aparecida

Crédito para fotos: 
Ewerton Alves/Neo-
marc Comunicação

Entidades comemoram os bons resultados obtidos 
na Festa do Quitute 2018

A 36ª edição da Festa 
do Quitute e Expofei-
ra de Artesanato cum-
priu seu papel social. 
Com o apoio da popu-
lação, entidades e ins-
tituições alcançaram 
números expressivos 
na venda de seus pra-
tos gastronômicos. O 
evento foi realizado de 
11 a 16 de julho na Es-
tação de Eventos ‘Cora 
Coralina’ e celebrou os 
190 anos de Jabotica-
bal.

A Presidente do Fun-
do Social de Jaboti-
cabal, Adriana Hori, 
celebrou o sucesso 
de vendas dos tradi-
cionais merengues e 
bolos. “Estamos muito 
felizes. Tivemos uma 
venda maior que 50% 
se comparado ao ano 
passado. Queria agra-

decer ao carinho de 
toda a população, que 
comprou sabendo que 
estava ajudando uma 
instituição, e aos vo-
luntários que produzi-
ram nosso cardápio”, 
comentou a primeira-
dama.

O Lions Club de Ja-
boticabal, que teve no 
cardápio churrasco e 
batata recheada, tam-
bém alcançou bons re-
sultados. “A festa este 
ano esteve muito bem 
organizada. Quanto às 
vendas, tivemos um 
faturamento bem me-
lhor que o ano passa-
do, mesmo mantendo 
os preços. Agradeço a 
toda equipe da prefei-
tura que nos deu to-
tal apoio e ao prefeito 
Hori pelo seu brilhante 
trabalho”, disse o pre-

Quituteiros relataram mais de 50% de aumento nas vendas
sidente da organiza-
ção, Valdir Homem.

A festa também su-
perou as expectativas 
da ONG Fênix. Segundo 
o coordenador, Lucia-
no Scarpim, as porções 
de cebola australiana e 
costelinha barbecue fi-
zeram bastante suces-
so. “A festa superou as 
expectativas, nós tive-
mos em todas as noites 
um grande número de 
pessoas visitando nos-
sa barraca. A estrutu-
ra estava bem melhor 
para todas as entida-
des e isso ajudou mui-
to para que essa edição 
fosse a melhor de to-
das”, elogiou.

A Festa do Quitute – 
em 2018, cerca de 30 
entidades participa-
ram com massas, do-
ces e salgados; comida 

mineira, nordestina, 
italiana ou japonesa. 
Pratos como Sukiyaki, 
baião de dois, bacalho-
ada, bisteca com po-

lenta, pizza e outros 
fizeram a alegria do 
público. Ao final, todo 
o valor das vendas foi 
revertida para entida-

des, que mantêm seus 
trabalhos assistenciais 
durante todo o ano.
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Profissionais recebem capacitação para início 
do Programa Criança Feliz em Jaboticabal

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Assistên-
cia Social, está na fase 
final para implantação 
do Programa Criança 
Feliz no município. De-
senvolvido pelo Gover-
no Federal, a iniciativa 
atenderá 600 crianças, 

estimulando seu de-
senvolvimento inte-
gral.

“Nos reunimos com 
a rede que envolve 
crianças e adolescen-
tes de Jaboticabal para 
apresentar o programa. 
Além disso, foi feito o 
convite para trabalhar-

Iniciativa ajudará no desenvolvimento da primeira infância

mos juntos, integrando 
e complementando os 
trabalhos, fortalecen-
do ainda mais a rede 
que já existe, poten-
cializando os impactos 
positivos”, revela a se-
cretária de Assistência 
Social, Tatiana Pellegri-
ni.

O programa propõe 
trabalhar na primei-
ra infância, atingindo 
crianças em territó-
rios mais vulneráveis, 
e produzir ações que 
mudem a realidade 
delas. Esta semana, os 
profissionais envolvi-
dos participaram de 

capacitação. 
“Serão 18 visitado-

res que junto com toda 
rede da Assistência de-
senvolverão o progra-
ma. A vinda do Crian-
ça Feliz é resultado da 
parceria e dedicação 
das coordenadoras dos 
CRAS e suas equipes e 

da articulação do pre-
feito Hori e seu vice Vi-
tório De Simoni”, disse 
a secretária.

Para mais informa-
ções o telefone é (16) 
3202-8301.

Campanha de Vacinação contra Poliomielite e 
Sarampo acontece de 4 a 31 de agosto

Doenças até então 
erradicadas no Brasil, 
a Poliomielite e o Sa-
rampo voltam a preo-
cupar as autoridades. 
Segundo dados da Or-
ganização Mundial de 
Saúde (OMS), apenas 
nos seis primeiros me-
ses de 2018, foram re-
gistrados 995 casos de 
sarampo no país (sen-
do 611 no Amazonas 
e 384 em Roraima), in-
cluindo duas mortes. 
Ministério da Saúde 
também informou ha-
ver alto risco de retor-
no da poliomielite em 
pelo menos 312 cida-
des brasileiras.

Para evitar o aumen-
to dos casos, o Minis-
tério da Saúde realiza 

entre 4 e 31 de agosto, 
uma campanha nacio-
nal de vacinação con-
tra Poliomielite e Sa-
rampo. Em Jaboticabal 
todas as unidades bási-
cas de saúde oferecem 
a vacina para crian-
ças entre um e quatro 
anos. Adultos também 
devem aproveitar a 
oportunidade para atu-
alizar a carteira nacio-
nal de vacinação.

“É muito importan-
te que pais e respon-
sáveis procurem as 
unidades básicas de 
saúde. Ressalto que 
adultos até 29 anos de-
vem tomar duas doses 
da vacina tríplice viral, 
de 30 a 59 anos, uma 
dose única, enquanto 

Todas as crianças de um a quatro anos devem comparecer nas unidades básicas de saúde. 
Adultos podem aproveitar e atualizar a carteira nacional de vacinação

os idosos com mais de 
60 anos não precisam 
participar da campa-
nha. A vacinação dos 
adultos já acontece 
diariamente, basta pro-
curar uma das unida-
des básicas de saúde”, 
ressalta a diretora do 
Departamento de Vigi-
lância Epidemiológica, 
Maura Guedes Barreto.

O controle das do-
enças são possíveis 
graças à vacinação em 
massa. “Todo público 
atendido pela campa-
nha, inclusive os pro-
fissionais da área de 
saúde, devem ser imu-
nizados. Não podemos 
correr o risco de ver 
crescer o número de 
casos registrados”, fi-

naliza Maura.
Para mais informa-

ções sobre a campa-

nha, o telefone de con-
tato do Departamento 
de Vigilância Epide-

miológica é (16) 3203-
8545.
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Inscrição para as “escolinhas” esportivas 
começa na segunda-feira (30)

As crianças e adoles-
centes de Jaboticabal 

terão novas atividades 
no contraturno escolar. 

Em uma semana, duas novas empresas geram 
50 empregos diretos em Jaboticabal

Jaboticabal começou 
a semana com boas no-
tícias. Na quarta-feira 
(25), foi inaugurada a 
fábrica “Fina Forma”, na 
Incubadora de Empre-
sas. Na quinta-feira (26) 
foi a vez da Montreal 
Magazine. Juntas, as 
empresas geraram 50 
novas vagas de empre-
go, com intermédio da 
Secretaria da Indústria, 
Comércio e Turismo.

A equipe da prefeitu-
ra deu o suporte para a 
contratação. “As duas 
desejam ampliar em 

breve a produção e ge-
rar ainda mais vagas. 
Temos ainda a Pedrei-
ra Borborema que nos 
próximos meses criará 
50 novos empregos. O 
Brasil vive um momen-
to delicado, com alto 
desemprego, mas esta-
mos trabalhando sério 
para reverter este qua-
dro em Jaboticabal”, re-
afirma o prefeito José 
Carlos Hori.

A Fina Forma fabrica 
grampos, pentes, lixas 
e produtos femininos. 
A Montreal Magazine, 

Aulas são destinadas a crianças de 7 a 17 anos; artes marciais também atenderá adultos

Pedreira Borborema LTDA gerará mais 50 vagas nos próximos meses
instalada no centro da 
cidade, comercializa 
roupas, lingerie, pro-
dutos de cama, mesa, 
banho, decoração e te-
lefonia.

Interessados em abrir 
uma nova empresa em 
Jaboticabal devem pro-
curar a Secretaria da In-
dústria e Comércio, lo-
calizada na Incubadora 
de Empresas - Avenida 
Jaime Ribeiro, 319 - Vila 
Serra. Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
1385.

Os estudantes poderão 
optar por frequentar 

os treinos de futebol, 
futsal, basquete, vô-
lei, atletismo, kung-fu, 
taekwondo, karate ou 
judô. Os pais interes-
sados devem procurar 
o Ginásio de Esportes, 
de segunda-feira (30) 
a sexta-feira (03), das 
8h às 11h e das 14h as 
17h. Há vagas rema-
nesces para natação e 
hidroginástica.

Para se inscrever é 
necessário apresentar 
o RG ou certidão de 
nascimento, compro-
vante de residência, 

atestado médico para 
atividade física e foto 
3x4. “Sabemos que o 
Brasil vive um momen-
to delicado, mas o pre-
feito Hori pediu muito 
trabalho para voltar as 
escolinhas, por acredi-
tar na importância do 
esporte na formação 
do cidadão. Teremos 
os Jogos Escolares no 
próximo mês, escolas 
de massificação e, as-
sim, vamos investindo 
na formação de futu-
ros atletas e cidadãos”, 
enfatiza o diretor de 

Esportes, Fábio Borto-
lossi.

Todas as modalida-
des terão espaço para 
o esporte feminino ou 
masculino - as turmas 
serão montadas de 
acordo com a deman-
da. Além das crianças, 
as aulas de kung-fu, 
taekwondo, karate ou 
judô atenderão tam-
bém os adultos a partir 
de 18 anos. Iniciadas 
em 2017, há vagas re-
manesces para natação 
e hidroginástica.
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Unimed Jaboticabal homenageia a atleta Therezinha 
Martucci com camisetas personalizadas

Todo jaboticabalen-
se já se admirou ao 
acompanhar a corre-
dora Therezinha Mar-
tucci em seus treinos 
diários, trotando, mar-
chando e correndo pe-
las ruas da cidade.

Aos 82 anos, ela é 
incansável. Em 2017, 
saltou de paraquedas 
e, em dezembro, dis-
putará sua 13ª corrida 
de São Silvestre. Deter-
minação, fôlego e saú-
de não faltam à atleta 
que é patrocinada pela 
Unimed Jaboticabal 
desde 2002.

Agora, dona Therezi-
nha torna-se uma per-
sonagem de sua pró-
pria história. Ela acaba 
de ganhar  quatro ca-
misetas exclusivas em 
que ela é a persona-
gem principal e que 
estampam textos que 
são a própria filosofia 
de vida da atleta.

As camisetas foram 
produzidas pela Uni-
med e entregues à cor-
redora em um evento 
especialmente organi-
zado para homenagear 
a atleta jaboticabalen-
se, realizado na noite 
de 25 de julho, no Es-
paço Viver Bem. Para 
aplaudir Therezinha, 
estiveram presentes 
seus familiares e ami-
gos, os diretores da 
Unimed Jaboticabal, 

o superintendente do 
Sistema Ocesp, Aramis 
Moutinho Junior, do 
diretor-presidente da 
Uniodonto do Brasil, 
José Alves de Souza 
Neto, além de médicos 
cooperados e colabo-
radores da Unimed Ja-
boticabal.

O evento também 
fez parte das comemo-
rações de aniversário 
da Unimed Jaboticabal, 
que em 2018 comple-
tou 25 anos de vida. Es-
trela da noite, Therezi-
nha agradeceu o apoio 
oferecido pela Unimed 
desde 2002. “Estou 
muito feliz. Gostaria 
de agradecer demais, 
de coração, a Unimed 
Jaboticabal, porque 
a Unimed é tudo pra 
mim. É a minha força. 
É o que me dá coragem. 
É o meu esteio, o meu 
farol. Quero agradecer 
por tudo o que fizeram 
até hoje, pela ajuda 
que me dão, pela aten-
ção, pelo amor e dedi-
cação”, declarou. Além 
das camisetas, ela re-
cebeu um kit com tênis 
e agasalho de corrida.

E a partir de 26 de 
julho, o Jaboticabal 
Shopping recebe uma 
exposição que dá con-
tinuidade às homena-
gens à atleta. Aberta 
ao público, é possível 
conferir as camisetas 

Corredora de 82 anos torna-se personagem das camisetas que celebram a parceria com a Unimed 
Jaboticabal e que estarão expostas no Jaboticabal Shopping

personalizadas e um 
quadro com foto e in-
formações dessa atleta 
que é orgulho de Jabo-
ticabal.

Homenagens
“Desejo que cada um 

de nós possa aprender 
com a Dona Therezi-
nha. Se tivermos parte 
do entusiasmo dela, 
dessa capacidade de 
lutar e de vencer, de 
não colocar limites, te-
nho certeza que todos 
nós seríamos cada vez 
maiores e melhores”, 
afirmou o presidente 
da Unimed Jabotica-
bal, Luiz Roberto Lins 
Ferraz.

“O mesmo sonho que 
tinha Dona Therezi-
nha quando começou a 
correr era o sonho de 
um grupo de médicos 
25 anos atrás, quando 
resolvemos montar a 
Unimed Jaboticabal e, 
mesmo com todos os 
desafios que nos fo-
ram apresentados, vi-
mos esse sonho virar 
realidade”, destacou 
Ferraz.

Antes das homena-
gens à Therezinha, o 
superintendente do 
Sistema Ocesp, Aramis 
Moutinho Junior, en-
tregou ao presidente 
da Unimed Jaboticabal 
uma placa em home-
nagem aos 25 anos da 
cooperativa. “Para uma 
empresa, completar 25 

anos já é um desafio 
incrível. Para uma coo-
perativa de saúde, en-
tão, é um desafio ainda 
maior”, ressaltou.

Aramis também des-
tacou a atuação da 
Unimed junto à comu-
nidade, representada 
pelo apoio à Dona The-
rezinha. “As cooperati-
vas são moldadas em 
sete princípios, sendo 
um deles a preocupa-
ção com a comunida-
de, como é o caso do 
apoio que a Unimed 
Jaboticabal dá à Dona 
Therezinha, que é um 
exemplo de vida para 
todos nós, e vou levar 
esse grande exemplo 
de vida comigo para 
São Paulo”, completou.

Presidente da Unio-

donto do Brasil e da 
Uniodonto Athenas 
Paulista, José Alves de 
Souza Neto ressaltou 
a importante relação 
de parceria que existe 
entre as Unimeds e as 
Uniodontos. “Na histó-
ria, onde a Unimed se 
organizou, sempre deu 
inspiração para a cria-
ção de uma Uniodonto. 
Quando nós montamos 
a Uniodonto em Jabo-
ticabal, a Unimed nos 
apoiou, incentivou, 
nos mostrou o cami-
nho; hoje, temos um 
relacionamento de ir-
mãos”, valorizou.

“Participar das come-
morações de 25 anos 
de aniversário da Uni-
med Jaboticabal é mui-
to maravilhoso para 

nós. E deixo nossos pa-
rabéns a todos os que 
fizeram parte dessa 
história, os que ainda 
estão, os que já pas-
saram, enfim, a todos 
que já fizeram parte de 
alguma forma”, disse 
José Alves.

Ele também destacou 
o exemplo da atleta. 
“Nós temos que olhar 
para a Dona Therezi-
nha e entender que ela 
é um exemplo por tudo 
o que faz. Portanto, 
nos 25 anos de Unimed 
Jaboticabal, olhando 
para trás, sobre tudo o 
que se viveu e pensan-
do em um futuro ainda 
melhor, nada mais jus-
to do que ter a Dona 
Therezinha como sím-
bolo”, finalizou.

Rua Juca Quito, 1.016, 
Centro - Jaboticabal
@RealizaJaboticabal

(16) 3209-2470
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Prefeitura de Jaboticabal investe em 
melhorias nas escolas municipais

Desde o início de 
2017, a Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
da Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, tem investido 
pesado para melhorar 
o dia a dia de alunos 
e professores da rede 
municipal. Os avanços 
neste período foram 
diversos. Destacam-se, 
entre eles, as reformas 
e manutenções prediais 
e aquisição de mobiliá-
rios novos.

“A Educação é um se-
tor que eu sempre co-
brei bastante empenho 
e sabedoria para reali-
zar um trabalho com ex-
celência. E durante esse 
um ano e meio de go-
verno temos consegui-
do resultados expres-
sivos que demonstram 
esse comprometimento 
do nosso secretário e 
toda a equipe”, comen-
ta o prefeito José Carlos 
Hori. 

O secretário da Pas-
ta, Adilson Martins, 
comenta a importância 
das intervenções. “São 
melhorias bastante ne-
cessárias, como troca 
de piso, aquisição de 
ventiladores, mesas e 
cadeiras, reforma de 
banheiros e pintura. 
Isso tudo valoriza ain-
da mais nossas escolas 
e influencia positiva-
mente no cotidiano de 
alunos e professores”, 
disse.

Confira a relação de 
benfeitorias completa 
abaixo:

•	 Aquisição	de	200	
ventiladores (ENTRE-
GUE);

•	 Aquisição	de	200	
unidades de mesa e ca-
deira para o professor 
(ENTREGUE);

•	 Aquisição	 de	 06	
unidades de mesa com 
cadeiras de roda para 
deficientes (ENTREGUE);

•	 Aquisição	de	500	
colchonetes e 1.000 jo-
gos de lençóis para as 
Creches (ENTREGUE);

•	 Aquisição	de	200	
Carrinhos de Bebê (EN-
TREGUE); 

•	 Aquisição	de	lou-
sas panorâmicas para 
todas as salas de aula 

da rede;
•	 Substituição	 de	

toda cobertura da Cre-
che “Antônio Marcona-
to”. (CONCLUÍDO);

•	 Reforma	 dos	 ba-
nheiros, da biblioteca, 
da secretaria e da sala 
dos professores da Es-
cola “Nossa Senhora 
Aparecida”. (CONCLUÍ-
DO);

•	 Troca	 do	 piso	
de 12 salas de aula da 
Escola “Nossa Senhora 
Aparecida”. (EM ANDA-

MENTO);
•	 Reforço	 estrutu-

ral e reforma da lavan-
deria da Creche “Manoel 
Gonçalves”. (CONCLUÍ-
DO);

•	 Abertura	 de	 pro-
cedimento licitatório 
para a reforma dos ba-
nheiros e da cozinha da 
Escola “Walter Barione” 
- (EM ANDAMENTO).;

•	 Abertura	 de	 pro-
cedimento licitatório 
para a reforma da cozi-
nha da Creche “Honório 

Cardoso” - (EM ANDA-
MENTO);

•	 Abertura	 de	 pro-
cedimento licitatório 
para a reforma da Cre-
che “Taíde Tódaro” - (EM 
ANDAMENTO);

•	 Abertura	 de	 pro-
cedimento licitatório 
para a construção de 
berçário e reforma da 
Creche “Ademir Apare-
cido Correa” – Córrego 
Rico - (EM ANDAMEN-
TO);

•	 Abertura	 de	 pro-
cedimento licitatório 
para a ampliação da Es-

cola “Afonso Tódaro” - 
(EM ANDAMENTO);

•	 Reforma	da	cozi-
nha da Creche “Aurélio 
Niero” (CONCLUÍDO);

•	 Projeto	 concluí-
do para a reforma e me-
lhoria da EMEC “Dr. José 
Abdo Chueire”;

•	 Construção	 de	
depósito de materiais 
e casa da criança na Es-
cola “Milton Mattos Bra-
ga”. (CONCLUÍDO);

•	 Projeto	 concluí-
do para construção de 
sala de aula na Escola 
“Milton Mattos Braga”;

•	 Construção	 e	
instalação de sistema 
de gás na Escola de Lu-
sitânia, na Creche de 
Córrego Rico e na Cre-
che “Rosa de Almeida 
Lopes”. (EM ANDAMEN-
TO);

•	 Construção	 de	
muro na Escola “Palma 
Travassos” em separa-
ção ao CIAF. (CONCLUÍ-
DO);

•	 Instalação	 de	
coifa e exaustor na co-
zinha das Creches “An-
tônio Ricardo Benatti”, 
“Aurélio Niero” e “An-
dréa Aparecido Amân-
cio”. (CONCLUÍDO);

•	 Pintura,	 reforma	
e construção de muro e 
calçada da Creche “An-
dréa Aparecido Amân-
cio”. (CONCLUÍDO);

•	 Escola	 “Coronel	
Vaz” – Pintura, reforma, 
instalação de ventilado-
res (ar condicionados) e 
troca de lâmpadas de 8 
salas de aula, refeitório 
e corredores. (CONCLU-
ÍDO);

•	 Abertura	 de	 pro-
cedimento administra-
tivo para a contratação 
de empresa especiali-
zada na execução de 
Projeto Simplificado de 
Combate a Incêndio de 
8 Creches;

•	 Pintura	e	reforma	
e melhorias da Creche 
“Zobeide Martinelli Bul-
garelli”. (CONCLUÍDO);

•	 Pintura	 da	 Cre-
che “Honório Cardoso”. 
(CONCLUÍDO);

•	 Pintura	 da	 Esco-
la “Thereza Noronha de 
Carvalho”. (CONCLUÍ-
DO);

•	 Reforma	dos	ves-
tiários e da quadra com 
pintura da Escola “Ama-
deu Lessi”. (PROJETO 
CONCLUÍDO);

•	 Reforma	 do	 te-
lhado de todo o ber-
çário da Creche “Luiz 
Antônio Bernal”. (CON-
CLUÍDO);

•	 Projeto	 concluí-
do para a reforma e me-
lhoria do Departamento 
de Alimentação Escolar;

•	 Projeto	 conclu-
ído para a reforma e 
restauração da Casa do 
Trabalhador Rural;

•	 Projeto	 concluí-
do para a reforma e me-
lhoria da Creche “Santi-
nha Gagliardi”;

•	 Projeto	 concluí-
do para a reforma e me-
lhoria dos banheiros da 
EMEB “Tereza Noronha 
de Carvalho”;

•	 Projeto	 “Água	
Limpa” - Higienização e 
análise de 100% das cai-
xas d’água de Creches e 
Escolas;

•	 Monitoramento	
integral de segurança 
em Creches e Escolas;

•	 Serviços	 de	 ma-
nutenção e limpeza in-
tegral de todas as uni-
dades escolares.
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Condenados vão trabalhar para comunidade e terão 
suporte para abandonar o crime em Jaboticabal

O prefeito José Car-
los Hori assinou um 
projeto “de ponta” para 
Jaboticabal. A Prefeitu-
ra se uniu ao Governo 
do Estado para desen-
volver um trabalho 
complexo. O Programa 
Pró-Egresso atuará em 
duas frentes: no enca-
minhamento ao traba-
lho e na qualificação 
profissional de quem 
cumpre penas alter-
nativas, estão no regi-
me semiaberto ou são 
egressos.

A Unidade de Aten-
dimento de Reintegra-
ção Social funcionará 
na Vila Paulista. “É um 
projeto fantástico, que 
vem somar ao nosso 
Projeto Família. Será 
possível trabalhar de 
graça para a comuni-
dade, quando determi-

nado pelo juiz. Vamos 
recuperar os condena-
dos de baixa risco, dar 
suporte para começa-
rem uma vida nova ao 
lado dos filhos, dos 
familiares”, enfatiza 
Hori, que completa: 
“vamos trabalhar para 
unir as famílias e di-
minuir a violência nas 
ruas. Juntos, vamos 
construir uma Jaboti-
cabal muito melhor”, 
enfatiza Hori.

Quase 70% dos pre-
sos voltam a cometer 
infrações quando são 
soltos, de acordo com 
o Ministério da Justi-
ça. “Quando a socie-
dade fecha as portas 
as chances de voltar 
a cometer novos deli-
tos - até mais graves 
- aumenta muito. Te-
mos que acabar com 

esse círculo vicioso da 
violência. A sociedade 
deve se unir, investir 
na família, nos valores 
morais para recuperar 
essas pessoas e dimi-
nuir a violência no Bra-
sil”, enfatiza Hori. 

Para a Secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini, o mu-
nicípio não tinha um 
programa específico 
voltado ao assunto. 
“Estamos levantando 
o número real de pes-

soas que seriam be-
neficiadas, pois exis-
te essa população em 
Jaboticabal que sai de 
alguma forma ‘marca-
da’ do sistema prisio-
nal e precisa superar 
essa dificuldade para 

que se justifique a mu-
dança de vida dessa 
pessoa, oportunizando 
e evitando que volte a 
cometer algum tipo de 
delito”, destacou.

Palestra com Leandro Karnal fecha XIII Fórum da 
Educação com chave de ouro

As aulas na rede mu-
nicipal de educação 
começam com profes-
sores animados após 
a realização do XIII Fó-
rum Municipal de Edu-
cação, que aconteceu 
em Jaboticabal nos dias 
23, 24 e 25 de julho, 
com atividades no Clu-
be de Campo Lafranchi 
e na Estação de Eventos 
Cora Coralina.

Nesta edição, além 
dos professores da 
rede municipal, o con-
vite foi estendido para 
profissionais das redes 
estadual e particular. 
“Desde a minha volta 
em 2017 tinha o com-

promisso de promover 
um fórum atrativo para 
os professores da rede 
municipal. Acredito 
que superamos a expec-
tativa com palestrantes 
dinâmicos e abordando 
assuntos atuais”, diz 
o prefeito José Carlos 
Hori.

“Acredito que a pro-
gramação de 2018 su-
perou todas as expecta-
tivas. Não posso deixar 
de exaltar o trabalho 
realizado pela equipe 
da Secretaria de Educa-
ção, que trabalhou mui-
to para viabilizar toda 
programação propos-
ta”, declara o secretário 

da pasta, Adilson Mar-
tins.

Leandro Karnal – O 
último dia do Fórum 
contou com a abertura 
do tenor Dênis Carva-
lho seguido pelo histo-
riador Leandro Karnal. 
Mais de mil pessoas 
acompanharam a pales-
tra “Fatores Comporta-
mentais que travam o 
desenvolvimento hu-
mano.”

Pessoas de toda re-
gião mostraram inte-
resse em participar do 
Fórum devido ao alto 
nível dos palestrantes. 
“A Estação de Eventos 
Cora Coralina esteve lo-

tada para acompanhar 
o professor Karnal, que 
tratou de temas impos-
tantes para o fortaleci-
mento de nossas polí-

ticas estaduais. Que o 
segundo semestre de 
2018 possa representar 
um novo momento para 
nossa educação, com 

novo mobiliário, esco-
las reformadas e mu-
danças significativas no 
estatuto do magistério”, 
finaliza Martins.

Foram três dias intensos com palestras, oficinas e atividades culturais

Projeto Família é ampliado e, agora, prefeitura também apoiará a recuperação de 
condenados de baixo potencial ofensivo para diminuir a violência

Com período de estiagem, SAAEJ alerta para uso 
consciente da água

O longo período de 
estiagem ligou o “sinal 
de alerta” no Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal 
– SAAEJ. Isso porque o 
nível de água do Cór-
rego Rico, responsável 
por abastecer 70% da 
cidade, diminuiu e não 
há previsão de chuvas 
para as próximas se-
manas. A autarquia tra-
balha para evitar uma 
crise hídrica e conta 
com a ajuda da popula-
ção no uso consciente 
da água.

“Com essa grande 
estiagem que estamos 
sofrendo e sem previ-
são de chuvas a nossa 
oferta de água cai bas-

tante. Geralmente, o 
Córrego Rico tem uma 
vazão de água de mais 
ou menos 2.520 litros 
por segundo. Essa va-
zão hoje está por vol-
ta de 1.100 litros por 
segundo. No auge da 
crise hídrica podemos 
ter uma vazão perto de 
600 e 550 litros”, reve-
la o presidente do SA-
AEJ, José Carlos Abreu.

A preocupação não 
atinge só o município, 
mas também todo o Es-
tado. Segundo reporta-
gem da rádio CBN, o 
período de estiagem é 
a pior desde 2014 e os 
principais reservató-
rios estão com níveis 
inferiores a 2013, pe-

ríodo que antecedeu 
uma das piores crises 
hídricas da história. 
O Sistema Cantareira, 
que abastece parte da 
capital e da Região Me-
tropolitana, por exem-
plo, estava com quase 
60% da capacidade à 
época. Hoje, tem 40% 
e está prestes a entrar 
em alerta. 

Diante de um cená-
rio preocupante, o pre-
sidente do SAAEJ pede 
à população que use 
a água de forma cons-
ciente, adotando mé-
todos de economia. “É 
diferente dos outros 
anos, pois estamos em 
pleno inverno com ca-
racterísticas de verão. 

Período é o pior desde 2014; falta de chuvas e desperdício podem contribuir com crise hídrica
Então diminui a capta-
ção e aumenta o con-
sumo de água. Por isso 
temos que nos cons-
cientizar, pois estamos 
vivendo um momento 
muito sério e é preciso 
utilizar a água com sa-
bedoria”, reafirma.

Confira a repercus-
são dos veículos de 
imprensa sobre o as-
sunto:

SP corre risco de en-
frentar crise hídrica 
mais grave que a de 
2014

http://cbn.globora-
dio.globo.com/media/
audio/200113/sao-
paulo-corre-o-risco-de-
enfrentar-crise-hidri-
ca.htm

Seca muda paisagem 
do rio Pinheirinho e 
afeta turismo em Santo 
Antônio da Alegria

ht tps ://g1 .g lobo .
c o m / s p / r i b e i r a o -
p r e t o - f r a n c a / n o t i -
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