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Jabuticabinha faz “esquenta” para os Jogos Escolares
Evento chega  à sua 8ª edição;  abertura será dia 06, às 19h, no Ginásio  Municipal de Esportes

O mascote oficial dos 
Jogos Escolares de Ja-
boticabal, o Jabutica-
binha, está levando o 
clima da competição 
para dentro das unida-
des de ensino do mu-
nicípio. Em visita às 
escolas, o mascote tem 
elevado a expectativa 
para o evento esporti-
vo, que acontece de 06 
a 24 de agosto e envol-
verá mais de 3.200 alu-
nos de 27 escolas da 
cidade.

Teste de vazão seguiu até a tarde de quinta-feira 
(02);  limpeza da água já começou

SAAEJ recupera poço artesiano 
desativado há 20 anos em Córrego Rico

O SAAEJ - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - continua trabalhando para melhorar a distri-
buição de água. Desta vez, a equipe trabalha na restauração de um poço artesiano de 155m de profundidade, 
desligado há mais de 20 anos, no distrito de Córrego Rico. 

14ª COPA DE 
FUTSAL DOS 

COMERCIÁRIOS

Com confiança e determinação, BENEDITO 
OCLÁVIO FRIZZAS - Presidente do Sindicato 
dos Empregados no Comércio, realiza, mais um 
evento esportivo, com o mesmo empenho e su-
cesso de anos anteriores. Nesta realização, o 
público esportista dos comerciários suplantou 
todas as expectativas, comparecendo no Giná-
sio Municipal de Esportes “Dr. Alberto Bottino”.
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Últimos dias para se inscrever no 
processo seletivo para agentes 

comunitários de saúde e de endemias

Poço profundo, asfalto e limpeza de terrenos são alguns dos 
assuntos em reunião da Comissão de Obras

Está chegando ao fim 
o prazo para inscrição 
no processo seletivo 
que contratará agentes 
comunitários de saúde 
e agentes de endemias 
em Jaboticabal. Os inte-
ressados devem se ins-
crever pelo site www.
institutomais.org.br 
até às 17h do dia 06 de 
agosto de 2018.

Mais informações so-
bre o processo seletivo 
promovido pela Pre-
feitura de Jaboticabal 
e o edital podem ser 
conferidos pelo mes-

As obras para mini-
mizar os impactos do 
período de estiagem 
no abastecimento de 
água da cidade foram 
assuntos em reunião 
convocada pela Comis-
são de Obras, Serviços 
Públicos e Atividades 
Privadas da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
com representantes do 
Poder Executivo. A reu-
nião aconteceu na tarde 
de quarta-feira (31/07), 
na Câmara Municipal, e 
contou com a presen-
ça dos secretários de 
Governo, Wellington 
Caiado; de Planejamen-
to, Paulo Polachini; de 
Obras, Josué dos San-
tos; e equipe de apoio 
da prefeitura. Também 
foram abordadas ques-
tões sobre o recapea-
mento asfáltico e tapa-
buraco, sobre as obras 

mo endereço eletrônico 
citado acima ou pelo 
link http://www.jaboti-
cabal.sp.gov.br/2010/
index.php/concurso/
ver/384/processo-sele-
tivo-n-012018-agentes-

comunitarios-saude-e-
endemias.

A taxa de inscrição 
custa R$ 48 e as provas 
acontecem no dia 02 de 
setembro de 2018.

da Casa do Trabalhador 
Rural, do anel viário, 
da limpeza de terrenos 
baldios e reparo de cal-
çadas, sobre a instala-
ção de câmeras de se-
gurança, entre outros.

De acordo com o pre-
sidente da comissão, 
vereador João Bassi 
(PEN), as reuniões com 
representantes do Exe-
cutivo servem para que 
os parlamentares sai-
bam o que tem sido, ou 
será, feito na cidade. 
“Além de nós que so-
mos membros da co-
missão, convidamos to-
dos os vereadores para 
participar da reunião. 
Queremos acompanhar 
mais de perto os traba-
lhos feitos pela Prefei-
tura para saber melhor 
sobre o andamento das 
obras. Se algum muníci-
pe nos perguntar sobre 

alguma obra ou servi-
ço, poderemos respon-
der melhor”, defendeu 
Bassi. A comissão tam-
bém é formada pelos 
parlamentares Samuel 
Cunha (PSDB) e Daniel 
Rodrigues (PSC).

O vereador Luís Car-
los Fernandes (PSC), 
que participou da reu-
nião, alertou que a falta 
de água já teria atingi-
do alguns bairros neste 
ano, e questionou sobre 
o que têm sido feito e 
como está a gestão da 
taxa do lixo. O secretá-
rio de Governo, Welling-
ton Caiado, afirmou que 
o presidente do SAAEJ, 
José Carlos Abreu, deve 
apresentar, em bre-
ve, um levantamento 
completo de onde está 
sendo gasto o dinhei-
ro proveniente da taxa, 
além de uma avaliação 

completa do sistema hi-
dráulico da cidade. “A 
pedido do prefeito, o 
Abreu está fazendo um 
levantamento completo 
[do SAAEJ] em relação 
à infraestrutura e ma-
quinário, montando um 
mapa da rede hidráulica 
da cidade, tanto de água 
quanto de esgoto. Algu-
mas anomalias já foram 
encontradas, como no 
sistema de bombea-
mento. A bomba que 
deveria jogar a água na 
caixa, que por gravida-
de, alimentaria as resi-
dências, está jogando 
a água direto para as 
residências. Esse pro-
blema está em processo 
de resolução”, adiantou 
o secretário de Gover-
no. Quanto à perfura-
ção do poço profundo 
no bairro Boa Vista, ao 
que tudo indica, deve 
ficar para o ano que 
vem. Isso porque, nas 
duas tentativas de lici-
tação não apareceram 
interessados, e a falta 
de recurso próprio, até 
o momento, minguou 
a chance da perfuração 
do poço para este ano, 
como pretendia a Admi-
nistração.

ASFALTO E OUTRAS 
OBRAS – A recuperação 
das faixas de rolamen-
to da cidade também 
esteve em pauta. Bassi 
acredita que boa parte 
do asfalto da cidade já 
esteja vencida e ques-
tionou se há como fazer 
um levantamento da 
porcentagem de asfalto 
que precisa ser recape-
ado. Segundo o secretá-
rio de Obras, Josué San-
tos, este levantamento 

já existe e há uma pre-
visão de que o Municí-
pio receba verbas de R$ 
9 milhões destinadas 
ao asfalto, que só de-
vem vir ano que vem 
por conta do período 
eleitoral. Por seu turno, 
Polachini adiantou que 
“se todos os convênios 
se confirmarem, já que 
a maioria dos recursos 
é proveniente do Gover-
no do Estado, podere-
mos recapear cerca de 
66 mil metros quadra-
dos”. A expectativa é de 
que sejam recapeados 
em torno de 300/400 
quarteirões. 

Por conta da restrição 
para liberação de recur-
sos no período eleito-
ral, boa parte das obras 
que dependem da vinda 
de verba dos governos 
Federal e Estadual, terá 
que esperar. É o caso 
de obras do aeroporto, 
da Casa do Trabalha-
dor Rural, cuja refor-
ma, segundo Caiado, 
deve custar cerca de R$ 
290 mil, prevista para o 
próximo orçamento, e 
que por enquanto terá 
seu prédio lacrado para 
evitar o acesso de usu-
ários de drogas, e do 
anel viário.

LIMPEZA DE TERRE-
NOS E CALÇADAS – Ter-
renos baldios sujos e 
sem manutenção têm 
sido um tormento em 
diversos municípios 
brasileiros e recorren-
tes em pautas de discus-
sões. Em Jaboticabal, 
o problema se repe-
te, “mas o que fazer? 
A quem pedir ajuda?”, 
questionou os verea-
dores. Segundo o se-

cretário de Obras, caso 
alguém se depare com 
terrenos sem manu-
tenção, ou até mesmo 
alguma calçada inade-
quada, devem procurar 
o Sistema Prático para 
fazer a denúncia. “Em 
seguida o pessoal da 
prefeitura comunicará 
o dono do terreno, e se 
o mesmo não realizar a 
limpeza, será multado. 
Na sequencia, é solici-
tado que a secretaria de 
obras faça a limpeza. 
Mas, antes da prefeitu-
ra fazer uma limpeza, o 
proprietário precisa ser 
notificado”, explicou 
Santos.

MONITORAMENTO E 
MOBILIDADE URBANA – 
A instalação de câmeras 
de segurança para mo-
nitoramento eletrônico 
a fim de coibir crimes e 
reforçar a segurança na 
cidade também foi dis-
cutida na reunião. De 
acordo com os repre-
sentantes da prefeitura, 
a Associação Comercial 
se prontificou em cola-
borar com os custos de 
instalação das câmeras, 
que só devem funcionar 
“quando o sistema de 
Internet da nova base 
da Polícia Militar esti-
ver funcionando. Não 
há uma data certa ain-
da”, adiantou Caiado.

Referente a pergun-
tas sobre sinalização de 
vias, funcionamento da 
área azul, e construção 
de ‘lombofaixas’, San-
tos adiantou que a pre-
feitura deve enviar nos 
próximos meses um 
projeto de lei de Mobili-
dade Urbana Municipal. 

Ciafs atendem neste sábado (04) para vacinar contra 
Poliomielite e Sarampo

Todas as unidades 
de saúde de Jabotica-
bal funcionarão nes-
te sábado (04), das 8h 
às 17h, para vacinar 
crianças de 1 a 4 anos, 
11 meses e 29 dias con-
tra a paralisia infantil e 

sarampo. A Secretaria 
de Saúde conta com a 
adesão dos pais e res-
ponsáveis para que a 
campanha seja um su-
cesso.

Em Córrego Rico, as 
crianças já estão sendo 

Campanha abrange 
público com  

idade de 1 e 4 anos
imunizadas. A equipe 
da Estratégia de Saúde 
da Família antecipou a 
vacinação e visita o as-
sentamento e área ru-
ral do distrito. 

Para mais informa-
ções sobre a campa-

nha, o telefone de con-
tato do Departamento 
de Vigilância Epide-
miológica é (16) 3203-
8545.

Representantes do Poder Executivo participam de reunião da Co-
missão de Obras da Câmara de Jaboticabal. Foto: Virginia Antonino/
CMJ
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A FELICIDADE SE CONSTRÓI COM AMOR

QUEM É ELE? 

No mundo em que 
vivemos, nasce a es-
perança que cons-
truímos com muito 
amor.        

A felicidade é uma 
luz que nos ilumi-
na e nos guia para 
caminhos de rea-
lizações, que são 
realidades vividas 
eternamente.                          

Os sonhos são 
promessas que po-
dem acontecer num 
mundo onde vive-
mos, trabalhando 
num cenário de lu-
zes e elos, que ilu-
minam nossos de-
sejos de vencermos 
nossas fraquezas e 
alcançarmos o fim 
necessário e certo.                

Seremos trabalha-
dores na constru-
ção de um mundo 
melhor, mais cul-
to, muito espiritu-
al e com ideais que 
transformam a igno-
rância em alfabeti-
zados de sabedoria, 
prontos para o tra-
balho a ser desen-
volvidos dentro da 
hierarquia de valo-
res, onde somamos 
ideais e virtudes 
que iluminam os ca-
minhos que nos le-
vam a DEUS.       

As vidas sucessi-
vas trazem para o 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

ELE É O SENHOR DOS 
SENHORES E REIS DOS 
REIS, JESUS CRISTO O 
FILHO DE DEUS! Os fa-
riseus perguntavam 
uns aos outros, quem é 
Ele, que fala com auto-
ridade, e os demônios 
obedecem? Eles não 
conseguiam entender 
o porquê, tudo isso es-
tava acontecendo. Aon-
de Jesus chegava, tudo 
mudava, os milagres 
aconteciam instantâ-
neamente e multidões 
vinham de longe, para 
serem curadas e aben-
çoadas. 

Pr. Anastácio Martins

Os fariseus estavam 
com o coração fechado. 
Eles não conseguiam 
aceitar que Jesus era o 
Filho de Deus. Pensa-
vam que era um impos-
tor. Por isso eles viviam 
criticando e falando 
mal, e queriam por tudo 
a lei achar alguma coisa 
contra Jesus. Mas não 
encontravam nenhum 
erro, fi cavam furiosos 
e inventavam muitas 
mentiras a respeito 
Dele, mas nunca conse-
guiram fazer o povo fi -
car contra. Quanto mais 
eles perseguiam o Se-
nhor, mas o povo que-
ria encontrá-Lo. 

Infelizmente hoje, 
ainda existem pessoas 
que o inimigo usa para 
falar mal da obra de 
Deus, sem saber que 
um dia todos nós esta-
remos diante do Todo 

Poderoso, para pres-
tarmos conta de tudo o 
que fi zemos ou deixa-
mos de fazer. 

A melhor coisa é fugir 
de toda a aparência do 
mal, e seguir Jesus. Só 
Ele é o nosso exemplo 
e a Ele devemos obede-
cer. Ele conhece todo 
o caminho que nós de-
vemos percorrer, para 
chegarmos no lugar 
certo. 

Deixe sua vida nas 
mãos de Deus. Ele já 
tem tudo planejado 
para você ter um futuro 
brilhante. Tudo o que 
vier nas tuas mãos para 
fazer, faça conforme as 
tuas forças, porque na 
sepultura nada poderá 
fazer. Hoje é o dia de 
estender as mãos e aju-
dar a quem precisa. Seja 
uma benção na vida de 
alguém e faça como Je-
sus, procure suprir as 

necessidades daqueles 
que Deus coloca no seu 
caminho. Muitos ten-
tarão te parar, dizen-
do que você está per-
dendo seu tempo, não 
olhe, nem dê atenção. 
Lembre-se que você 
está numa obra que não 
pode parar. Quando te 
perguntarem, quem é 
Ele? Diga: Ele, o FILHO 
DE DEUS! Que morreu 
naquela cruz para nos 
salvar (Marcos 3). Esta 
é a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim 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. face-
book catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com  

EDUCAÇÃO

Férias escolares “fo-
ram-se”! Novo período 
escolar agita famílias, 
professores tanto quan-
to os estudantes!

Estamos acostumados 
com esse trinômio que 
afinal de contas une pa-
lavra e vida através de 
ritos fundamentais para 
o desenvolvimento hu-
mano.

Interessante que “edu-
cação” é processo que 
se inicia desde quando 
a pessoa vem à luz para 

Professor Benê

responder a questão: 
“qual será o seu futuro?”. 
Pais e educadores não 
consideram o educando 
“um inanimado de por-
celana” porém, o agente 
responsável pelo seu fu-
turo”!

A resposta pode ser a 
menos adequada, caso a 
pessoa seja considerada 
mero objeto!

O ser humano é “su-
jeito ativo’ e não bibelô, 
destinado ao exibicionis-
mo de quem o considera 
fruto de vaidade familiar 
ou social. 

Enfim ”bom início” do 
novo período escolar 
para educandos, educa-
dores que se comportam 
como auxiliares eficien-
tes e coadjuvantes so-
ciais!

L e m b r e m o - n o s 
s e m p r e : “ E D U C A N D O 
NÃO É OBJETO”!

espírito a implanta-
ção de disciplina e 
deveres, para serem 
vividos e executa-
dos na família den-
tro da união, a paz 
da fraterna visão, de 
direitos, que se exi-
ge renúncia e apego 
aos bens materiais, 
dentro da reforma 
íntima.       

Somos produtos 
de DEUS.  Filhos 
eternos do amor, na 
construção de fon-
tes de luzes, que 
iluminam os pensa-
mentos, os modos 
de vivermos em di-
reção à BOA NOVA, 
de um mundo feliz, 
dentro da transfor-
mação que muda os 
destinos, pela eter-
nidade.       

 A volta do espírito 
ao   corpo, da reen-
carnação, seguimos 
as verdades eter-
nas, das necessida-
des que nos obriga a 
entendermos a vida 
do espírito contínua 
além túmulo, vin-
culados à evolução, 
num crescimento 
espiritual para mu-
danças de compor-
tamento perante o 
modo de pensar e 
agir, diante dos pro-
blemas que criamos 
no relacionamento 
com a família e o 
mundo profano.              

 Estamos num pla-
neta de provas e ex-
piações, mundo de 
resgates cármicos, 
individual e coleti-
vo, vidas anterio-
res, passado repleto 
de acontecimentos 
que trouxeram   se-
parações,   longe 

do amor, da paz e 
da harmonia entre 
os povos que vive-
ram em guerras e 
cultivaram o ódio. 
As perseguições 
e desentendimen-
tos eram muitos, 
as lutas marcaram 
épocas, com ideais 
diferentes, pensa-
mentos, ações e re-
ações, ficaram mar-
cados nos tempos 
das vidas eternas do 
espírito.

Somos eternos em 
espírito.        

Vivemos para 

aprender e conhecer 
as verdades vindas 
de DEUS.              

O amor nasce 
como uma semen-
te, que lançada nos 
caminhos, iluminam 
os seres que vivem 
nos mundos criados 
por DEUS.  HOJE, 
AMANHÃ E SEMPRE.                 

As verdades são 
escritas no exem-
plo, onde reina o 
amor, trazendo a 
humildade no exem-
plo de JESUS, com o 
perdão. 

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.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE JABOTICABAL

FORO DE JABOTICABAL - 2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,

Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1002117-54.2017.8.26.0291 - Controle: 777/2017
Classe: Assunto: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Requerente: Luis de Oliveira
Requerido: Adriano Ferreira e outro
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1002117-54.2017.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ADRIANO FERREIRA, Brasileiro, Casado, Encarregado de 

Obras, RG 28.347.624-2, CPF 277.112.178-62. Com endereço à Sao Sebastiao, 854, 
Centro, CEP 14870-720, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Modi-
fi cação de guarda, c/c Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 por parte de Luis de 
Oliveira, alegando em síntese: “Alega o autor que o pai, ora requerido não tem mais 
contato com os menores e a mãe, ora requerida, vive como se não tivesse fi lhos e que 
os requeridos não oferecem qualquer tipo de auxílio na criação dos menores. Alega 
ainda que sempre adotou todos os cuidados com os netos, porém, sempre com difi cul-
dade, em virtude de não deter a guarda dos mesmos, razão pela qual ingressou com a 
presente ação.” Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 06 de 
julho de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001090-24.2015.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
TIAGO ALEX CHIODA, Brasileiro, CPF 215.630.978-77, Rua Angelo Perina, 151, Jardim Perina, CEP 14876-024, Jaboticabal - SP.
RCA ROLAMENTOS E VEDAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ 06.191.284/0001-27, Rua Sao Joao, 120, Jardim Perina, CEP 14876-000,
Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Itaú Unibanco S/A, alegando em síntese: “Em 10/09/2013,
o requerente celebrou com os requeridos um contrato de refinanciamento de dívida consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário
nº413671363, no valor de R$37.798,28, já acrescido das taxas pactuadas com vencimento da primeira parcela em 14/11/2013.
Porém, não houve qualquer iniciativa dos requeridos em quitar a dívida. Dá-se a causa o valor de R$43.337,05.” Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 43.337,05 devidamente
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos
ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 02 de maio de 2018.

                              JORNAL “ A GAZETA ”    Jaboticabal / SP
04 + 11 / 08 / 2018

VENDEDOR (A)
Gosta de desafi os e tem sede de resultados???
Chegou a sua vez de fazer parte do nosso time!!!
Atividade: Realizar venda de lançamentos 
imobiliários.
Se você se interessou envie o currículo para: 
recrutamento@vittaresidencial.com.br 
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SEBRAE promove dia do Empreendedor 
na Praça 9 de Julho

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, SEBRAE, Cen-
tral do Empreendedor e 
parceiros promovem no 
próximo dia 9 de agos-
to, na praça 9 de Julho, 
região central de Jaboti-
cabal, um dia de atendi-
mento à população.

O objetivo é orien-
tar os interessados em 
abrir um novo negócio 
ou mesmo participar do 
processo de formaliza-
ção de sua atividade. 
“Toda população está 
convidada a participar 
dessa importante ação 
do SEBRAE em Jaboti-
cabal. O atendimen-
to acontece das 9h às 
16h”, afi rma a diretora 
da Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gonçal-
ves.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato é (16) 3203-3398.

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

EMPRESA B. TOBACE
DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e
Telefonia LTDA. está abrindo processo seletivo

para portadores de Necessidades Especiais.
Os interessados deverão enviar currículo

para:
andre@tobace.com.br

ou entregar diretamente na Avenida Paulino
Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

A empresa KPZB EMPREENDIMENTOS E PARTICI-
PAÇÕES EIRELI, estabelecida nesta cidade de Jabotica-
bal - SP, na Rua Ituo Koba nº 44, Sala 01, Bairro Jardim Tan-
gará, CEP.: 14.890-045, inscrita perante o CNPJ/MF  sob o nº 
20.683.206/0001-70, com seu ato constitutivo arquivada na JU-
CESP sob nº 35.600.699.179. Reduzir o capital social da socieda-
de R$ 5.264.000,00 (cinco milhões duzentos e sessenta e quatro 
mil reais) para R$ 1.885.905,00 ( hum milhão oitocentos e oitenta 
e cinco mil, novecentos e cinco reais) pois o Capital tornou-se 
excessivo em relação ao objeto social da empresa.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 99, DE 30 DE JULHO DE 2018 – EXONERA, a partir de 31 de julho 
de 2.018, o Assessor de Gabinete RIVALDO GINO BERNARDO, lota-
do no Gabinete do vereador Ednei Aparecido Valêncio.

Nº 100, DE 30 DE JULHO DE 2018 – NOMEIA, a partir de 01 de agos-
to de 2.018, LUANA GINO ULIAN, para ocupar o cargo de Assessor de 
Gabinete, lotada no Gabinete do vereador Ednei Aparecido Valêncio.

Nº 101, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 – EXONERA, a partir de 02 de  
agosto de 2.018, o Assessor de Gabinete JOSÉ ROBERTO DI GIOR-
GIO, lotado no Gabinete do vereador Ednei Aparecido Valêncio.

Nº 102, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 – NOMEIA, a partir de 02 de 
agosto de 2.018, DAVI SILVA BERNARDO, para ocupar o cargo de 
Assessor de Gabinete, lotado no Gabinete do vereador Ednei Apare-
cido Valêncio.

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 mínima de 
18 meses em carteira. 

Interessados enviar currículo para :

rh@betelnet.com.br

NOVENA A SATÍSSIMA VIRGEM MARIA
Rezar 09 Aves Maria durante 09 dias. Fazer 02 pedidos difi ceis e 
01 impossível.
Publicar no  9º dia. Mesmo sem fé verá o que acontece.
Agradecimento   M. C. G. P.
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Prefeitura inicia construção de quadra de 
areia no Santo Antônio

Os moradores do San-
to Antônio terão em 
breve uma nova opção 
de lazer. A prefeitura 
iniciou na última se-
gunda-feira (30) a terra-
planagem de uma nova 
quadra de areia loca-
lizada na Rua Carlos 
Agostinho Arton.

“Nessa semana come-
çamos a terraplanagem, 
em seguida vamos co-
locar a areia e instalar 
as quadras. A quadra 
é uma excelente opção 
para os moradores do 
Santo Antônio e bair-
ros próximos. O projeto 
é uma parceria com o 
vereador Daniel Rodri-
gues”, diz o diretor de 

Esporte e Lazer, Fábio 
Bortolossi.

Escolinhas de Massi-
ficação – O DEL abriu 
inscrições para as esco-
linhas de massificação. 
Os interessados tiveram 
até sexta-feira (3) para 
procurar a secretaria do 
Ginásio Municipal de 
Esportes. São ofereci-
das vagas nas seguintes 
modalidades: futebol, 
futsal, basquete, vô-
lei, atletismo, kung-fu, 
taekwondo, karatê ou 
judô. Há vagas rema-
nescentes para natação 
e hidroginástica.

Mais informações 
pelo (16) 3202-0547.

Nova quadra fica ao lado da EMEB Edgard D’amico

Rua Juca Quito, 1.016, 
Centro - Jaboticabal
@RealizaJaboticabal

(16) 3209-2470
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Além das palestras e oficinas, Jaboticabal tem um novo representante 
regional no Sistema Estadual de Museus

Jaboticabal participa de 
10º Encontro Paulista de Museus

Câmara Municipal de Jaboticabal vota 
dois projetos na segunda-feira (06/08)

Com o tema “Ges-
tão e Governança”, São 
Paulo sediou no Memo-
rial da América Latina 
o 10º Encontro Paulis-
ta de Museus. A edição 
tratou especificamente 
de temas relacionados 
à gestão dos museus e 
governança, apresen-
tando exemplos bem-
sucedidos de políticas 
aplicadas na transfor-
mação dos acervos, os 
deixando muito mais 
atraentes para os fre-
quentadores.

“O nosso museu con-
ta a história com dife-
rentes olhares. Temos 
objetos, documentos, 
fotos, enfim, um rico 
acervo sobre o passa-

O Projeto de Resolu-
ção nº 11/2018, de au-
toria da Mesa Diretora, 
que regulamenta o uso 
dos veículos oficiais 
pertencentes à Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal volta à Ordem do 
Dia da próxima segun-
da-feira (06/08). A ma-
téria recebeu pedido de 
vista na última sessão 

do de Jaboticabal. Todo 
encontro estadual apre-
senta a possibilidade de 
melhorias o que aumen-
ta a nossa responsabili-
dade. Nesta reunião em 
especial foi muito inte-
ressante pelos assuntos 
abordados e, principal-
mente, pela nomeação 
de um novo represen-
tante de Jaboticabal 
no Sistema Estadual de 
Museus na região de Ri-
beirão Preto”, afirma o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

Sistema Estadual de 
Museus – Jaboticabal foi 
representado no 10º En-
contro Paulista de Mu-
seus pelos funcionários 
do Departamento de 

Cultura Thaís Creolézio 
e Eduardo Torati, que 
é o novo representante 
do Sistema Estadual de 
Museus na região de Ri-
beirão Preto.

“Os representantes 
estaduais são respon-
sáveis por uma série de 
atividades na região, 
entre elas a organiza-
ção de palestras e ofi-
cinas. A participação 
efetiva do Eduardo nas 
ações nos deixa muito 
mais próximos e atua-
lizados em relação aos 
novos projetos desen-
volvidos pelo Sistema 
Estadual de Museus”, 
finaliza Oliveira.

Teste de vazão seguiu até a tarde de quinta-feira (02); 
limpeza da água já começou

SAAEJ recupera poço artesiano desativado há 
20 anos em Córrego Rico

O SAAEJ - Serviço Au-
tônomo de Água e Esgo-
to de Jaboticabal - con-
tinua trabalhando para 
melhorar a distribuição 
de água. Desta vez, a 
equipe trabalha na res-
tauração de um poço 
artesiano de 155m de 
profundidade, desliga-
do há mais de 20 anos, 
no distrito de Córrego 
Rico. 

O presidente da au-
tarquia informou que 
o teste de vazão foi fi-
nalizado. “É importante 
frisar que não é des-
perdício de água. Fize-

mos todos os reparos e, 
agora, a água deve ficar 
jorrando por 24 horas 
para análise. É um pro-
tocolo para a medição, 
limpeza da água e os 
testes necessários para 
verificar a qualidade 
do poço. Estamos ten-
do uma grata surpresa: 
até o momento estamos 
com excelente vazão”, 
comemora José Carlos 
Abreu.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
9900.

para melhor apreciação 
entre os parlamentares. 
A sessão ordinária co-
meça às 20 horas, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara.

Também está previs-
to para ser votado pelos 
vereadores o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
36/2018, de autoria do 

vereador Luís Carlos 
Fernandes (PSC), que 
outorga o Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
ao Sargento Giuliano 
Tavares, que atualmen-
te comanda o Grupa-
mento de Bombeiros de 
Jaboticabal.

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

Senac Jaboticabal renova biblioteca para alunos e comunidade

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-
versidade de obras bi-
bliográficas 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”, afirma 
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 Jabo-

ticabal
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 
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Prefeitura instala nova cobertura em 
ponto de táxi da rodoviária

“Com a deteriora-
ção da antiga cober-
tura, foi necessário 

A Prefeitura de Jaboticabal informa que instalou nesta semana sombrite 
no ponto de táxi do Terminal Rodoviário. 

Interessados, procuraram 
a secretaria  do Ginásio 
Municipal de Esportes

Inscrição para as “escolinhas” esportivas 
terminou na sexta-feira (3)

Os interessados em 
participar das escoli-
nhas de massificação 
esportiva oferecido 
gratuitamente pelo 
DEL (Departamento 
de Esporte e Lazer), 
tiveram até sexta-fei-
ra (3) para procurar 
a secretaria do Giná-
sio de Esportes, das 
8h às 11h e das 14h 
as 17h. Houve vagas 
remanescentes para 
natação e hidroginás-
tica.

Os estudantes pu-
deram optar por fre-
quentar os treinos 
de futebol, futsal, 
basquete, vôlei, atle-
tismo, kung-fu, ta-

ekwondo, karate ou 
judô. “Foram neces-
sários poucos docu-
mentos para garantir 
vaga em uma das mo-
dalidades oferecidas. 
Nosso objetivo é edu-
car através do espor-
te, mantendo nossas 
crianças e adolescen-
tes longe das drogas 
e da violência”, afirma 
o diretor de Esporte e 
Lazer, Fábio Bortolos-
si.

Para se inscrever, 
necessário apresenta-
ção do RG ou certidão 
de nascimento, com-
provante de residên-
cia, atestado médico 
para atividade física 

e foto 3x4. Todas as 
modalidades terão 
espaço para o esporte 
feminino ou masculi-
no - as turmas serão 
montadas de acordo 
com a demanda. Além 
das crianças, as aulas 
de kung-fu, taekwon-
do, karate ou judô 
atenderão também 
os adultos a partir de 
18 anos. Iniciadas em 
2017, há vagas rema-
nesces para natação e 
hidroginástica.

Para mais infor-
mações, o telefone 
de contato do Giná-
sio Municipal é (16) 
3202-0587.

Crianças devem ser 
vacinadas contra 

Poliomielite e Sarampo a 
partir deste sábado (04)
Campanha abrange público com idade de 1 e 4 anos

A Secretaria de Saúde 
de Jaboticabal começa 
neste sábado (04) a va-
cinar contra a paralisia 
infantil e sarampo. Os 
pais e responsáveis de 
crianças de 1 a 4 anos, 
11 meses e 29 dias de-
vem levá-las ao Ciaf 
mais próximo para re-
ceber a vacina. A cam-
panha é realizada até 31 
de agosto.

“São doenças graves 
e que deixam sequelas. 
Mesmo a criança estan-
do com a vacinação em 

dia deve receber essa 
dose extra”, alerta a di-
retora do Departamento 
de Vigilância Epidemio-
lógica, Maura Guedes 
Barreto.

Doenças até então er-
radicadas no Brasil, a 
Poliomielite e o Saram-
po voltam a preocupar 
as autoridades. Segun-
do dados da Organiza-
ção Mundial de Saúde 
(OMS), apenas nos seis 
primeiros meses de 
2018, foram registrados 
995 casos de sarampo 

no país (sendo 611 no 
Amazonas e 384 em Ro-
raima), incluindo duas 
mortes. O Ministério da 
Saúde também infor-
mou haver alto risco de 
retorno da poliomielite 
em pelo menos 312 ci-
dades brasileiras.

Para mais informa-
ções sobre a campanha, 
o telefone de contato do 
Departamento de Vigi-
lância Epidemiológica é 
(16) 3203-8545.

realizar a troca, ga-
rantindo mais confor-
to, tanto aos profis-

sionais que atuam no 
Terminal Rodoviário, 
como aos usuários 

do serviço”, afirma o 
secretário de Obras e 
Serviços Públicos, Jo-

sué dos Santos.
Para mais informa-

ções o telefone do 

Terminal Rodoviário 
é (16) 3202-8328.
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Jabuticabinha faz “esquenta” para os Jogos Escolares

O mascote oficial dos 
Jogos Escolares de Ja-
boticabal, o Jabutica-
binha, está levando o 
clima da competição 
para dentro das unida-
des de ensino do mu-
nicípio. Em visita às 
escolas, o mascote tem 
elevado a expectativa 
para o evento esporti-
vo, que acontece de 06 
a 24 de agosto e envol-
verá mais de 3.200 alu-
nos de 27 escolas da 
cidade.

Com faixa etária de 9 

Evento chega à sua 8ª 
edição; abertura será dia 06, 

às 19h, no Ginásio 
Municipal de Esportes

a 17 anos, os competi-
dores participarão em 
três categorias: pré-mi-
rim, mirim e infantil. 
“É a maior competição 
esportiva estudantil da 
região. Os preparativos 
estão em andamento e 
a nossa expectativa é 
que esta seja a maior 
edição já realizada”, 
comenta o prefeito 
José Carlos Hori.

“É muito legal ver a 
garotada recebendo 
com bastante alegria 
e entusiasmo o Jabu-

ticabinha. Fica o con-
vite para que todos 
prestigiem o evento e 
compareçam na aber-
tura, dia 6, próxima 
segunda-feira, às 19h, 
no Ginásio Municipal 
de Esportes”, convida 
o presidente da Funda-
ção de Amparo ao Es-
porte, Fábio Bortolossi. 

Mais informações so-
bre os Jogos Escolares 
2018 pelo telefone (16) 
3209-2469.
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Atividades do CEREA Jaboticabal 
O Centro de Recupe-

ração de Alcoólatra de 
Jaboticabal – CEREA re-
alizou em 22 de maio 
de 2018 às 20h em sua 
sede, a Palestra profe-
rida por Eulina Bernar-
do da Fonseca (imagem 
anexa) com o tema: Re-
novo Rumo a Esperan-
ça, onde houve boa pre-
sença de público.  

Em 09 de junho - sá-
bado, às 8h aconteceu 
a Cerimônia de Haste-
amento Definitivo do 
Pavilhão Nacional no 
jardim da associação, 
evento carregado de 
muita emoção com pre-
sença de grande públi-
co, autoridades e o Tiro 
de Guerra 02-018 de Ja-
boticabal sob o coman-

do do Sargento Nalon, 
teve como Mestre-de-
Cerimônias Celso Bon-
fim, falando pela comu-
nidade Mário Fernando 
Berlingieri e pelo CEREA 
o presidente João Bas-
si, cabendo a honra do 

hasteamento ao vice-
presidente Juracy Zi-
viani – Tim, idealizador 
do projeto junto à dire-
toria e colaboradores, 
sendo que a bandeira 
do Brasil ficará defini-
tivamente hasteada e 

devidamente iluminada 
conforme lei federal.

Em 29 de junho par-
ticipou com barraca na 
tradicional Festa Junina 
Beneficente na Socieda-
de Filarmônica “Pietro 
Mascagni” de Jaboti-

cabal comercializando 
fondue e crepe suíço. 

O CEREA convida para 
suas reuniões semanais 
sempre às terças-feiras 
às 20h em sua sede so-
cial na Rua Prof. Valdir 
Pedro Morano, 640.

Vitório De Simoni é nomeado Delegado Regional 
do Conselho Estadual dos Contabilistas

O Vice-Prefeito de Ja-
boticabal, Vitório De Si-
moni, assumiu um novo 
desafio em 2018. Os in-
tegrantes do Conselho 

Estadual dos Contabi-
listas o elegeram para 
representar os contabi-
listas da região. A pos-
se do novo delegado foi 

Contador substitui o ex-prefeito de Jaboticabal, Adail Simoni
no dia 25 de julho.

A Delegacia Regio-
nal representa profis-
sionais de Jaboticabal, 
Guariba, Pradópolis, 

Taiuva e Taiaçu. “É uma 
honra enorme ser esco-
lhido pelos contadores. 
Vamos trabalhar bas-
tante nos próximos me-

ses para valorizar cada 
vez mais uma das mais 
importantes profissões 
da economia. Tenho 
muito orgulho da mi-

nha profissão e substi-
tuir o meu pai, que por 
12 anos foi delegado 
regional, é gratifican-
te”, diz Vitório.
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14ª COPA DE FUTSAL DOS COMERCIÁRIOS
Com confiança e de-

terminação, BENEDI-
TO OCLÁVIO FRIZZAS 
- Presidente do Sindi-
cato dos Empregados 
no Comércio, realiza, 
mais um evento es-
portivo, com o mesmo 
empenho e sucesso de 
anos anteriores. Nes-
ta realização, o pú-
blico esportista dos 
comerciários suplan-
tou todas as expecta-
tivas, comparecendo 
no Ginásio Municipal 
de Esportes “Dr. Alber-
to Bottino”, sempre às 
20h00 para prestigiar 
mais uma conquista, 
que é entretenimento e 
união da classe, inicia-
do no dia 17 e término 
em 28/07/18, entre as 
equipes, pelo GRUPO 
“A”: GELO MACRI, ELZIO 
SUPERMERCADO, JU-
VENTUDE, ALMOXARI-
FUT INTERENG E REDE 
FORTE DO INTERIOR. 
Pelo GRUPO “B”: LEÃO 
DE JUDÁ, OLÍMPICOS, 
NOVA/DEBERALDINI E 
TRAMA MUSICAL.

A equipe CAMPEÃ AL-
MOXARIFUT INTERENG; 
acompanhada pelo 2º 
LUGAR GELO MACRI 
(vice-campeã); no TER-
CEIRO LUGAR LEÃO DE 
JUDÁ; e QUARTA COLO-
CAÇÃO ficou para TRA-
MA MUSICAL. O melhor 
ARTILHEIRO - IVOMAR 
SOARES; MELHOR GO-
LEIRO: CAIQUE TRIN-
DADE.

Felicíssimo com a 
festa esportiva, Bene-
dito Oclávio Frizzas, 
assim se pronunciou: 
“Fidelidade de união 
entre todos, me dei-
xa envaidecido, pelos 
momentos contagian-
tes dos participantes 
e torcida, em clima de 
extrema amizade e res-
peito. A realização é 
uma trajetória de luta 
e conquistas, em mais 
um projeto ousado, su-
perando todos os de-
safios, com sabedoria 
e sucesso. Viabiliza-
mos entretenimento, 
com respeito e coerên-
cia, para alcançarmos 
momentos saudáveis, 
com intuito sério para 
novas realizações, e 
fazemos da séde do 
Sindicato, atuação sin-
dical forte, com pres-
tação de serviços e 
benefícios aos nossos 
associados”, concluiu 
FRIZZAS.

Nesta copa, foram 
selecionados os me-

lhores atletas, para re-
presentar Jaboticabal 

na 11ª Copa Estadual 
de Futsal da Fecomer-

ciários, nos dias 18 e 
19 de agosto, na Praia 

Grande.

Benedito Oclávio Frizzas entrega o troféu a Guilherme Macri, 
da Equipe Gelo Macri (vice-campeã)

Mário Frizas entrega o troféu de campeão à equipe Almoxari-
fut Intereng

Equipe Rede Forte do Interior

Equipe Nova / Deberaldini

Equipe Leão de Judá - 3º colocado (ladeado por Benedito Oclávio Frizzas e Mário Frizas

Equipe OlímpicosEquipe Juventude

Equipe Elzio Supermercado

Equipe Gelo Macri - Vice-Campeão

Equipe Trama Musical Hall - Quarto Lugar

Entrega do Troféu de 3º lugar à equipe Leão de Judá

Luiz Ricardo Pereira Dias entrega troféu de goleiro menos va-
zado a Caique Trindade

Junior Caraski entrega o troféu de artilheiro a  Ivomar Soares

Equipe campeã - ALMOXARIFUT/INTERENG


