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GAZETA ESPORTES

Prefeito Vitório vistoria novo 
calçamento no Parque 1ºde Maio

Atendendo um antigo pedido dos mora-
dores do Parque 1º de Maio, a Prefeitura 
de Jaboticabal está construindo mais de 
100 metros de calçamento na área locali-
zada entre as ruas Osvaldo Pereira Teixei-
ra, Milton de Cenço e Rogério Rigonato.

Equipe da prefeitura 
trabalha na construção 
de mais de 100 metros 

de calçamento

Vitório pede apoio aos 
profissionais e mostra a  guarra 

que iniciou o novo governo

Prefeito Vitório recepciona servidores públicos

O prefeito de Jaboticabal, Vitório De Simoni, preparou uma 
recepção especial para os funcionários públicos na sexta-feira 
(17). O evento contou com a presença de profissionais de várias 
áreas – engenheiros, economistas, administradores, advogados, 
analistas, etc. “Estou muito motivado e conto com a colaboração 
de cada um de vocês para, juntos, construirmos uma Jaboticabal 
diferente, mais moderna e humana”, enfatizou.

Sábado (11) é dia D contra o sarampo e paralisia; 
apenas 40% se vacinaram em Jaboticabal

A Secretaria de Saúde promove mais um Dia D contra a para-
lisia infantil e o sarampo em Jaboticabal. As autoridades solici-
tam para pais ou responsáveis levarem as crianças de 1 a 4 anos, 
11 meses e 29 dias a um dos postos de saúde mais próximo de 
casa. Todas as unidades estarão abertas das 08h às 17h. Pouco 
mais de 40% das crianças já foram imunizadas.

Prefeitura recupera 2 
km de estradas rurais

Nas últimas semanas, as equipes da Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente realizaram a recuperação de 
duas estradas rurais: a que liga a Avenida Dr. José Lafranchi com 
a 15 de novembro e a estrada da Cascata.

GRUPO RODO-JABOTI 
E A DIREÇÃO DO BEM

Um projeto audacioso e necessário, realizado há vários anos, que é um treinamento de 
direção defensiva, com o suporte DIREÇÃO DO BEM VERSÃO II, abordando temas 
e atualizações do Código de Trânsito Brasileiro. Treinamento de qaualidade ISO 9.001, 
pelo qual o GRUPO é certificado pela DNV (Certificado Internacional).
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Presidente da Câmara prestigia 40ª 
edição da Volta do Câmpus da Unesp

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Dr. Edu Fe-
nerich (PPS), marcou 
presença na 40ª edição 
da Volta do Câmpus: 
Corrida e Caminhada 

da Unesp, realizada no 
sábado (11/08). Pro-
movido pela Faculdade 
de Ciências Agrárias e 
Veterinárias da Unesp 
Jaboticabal, o evento 
esportivo reuniu cer-

ca de 300 corredores 
em onze categorias, no 
masculino, e nove, no 
feminino. Também fo-
ram abertas 100 inscri-
ções para a caminhada.

Aberta a toda comu-

nidade, além de profes-
sores, funcionários e 
alunos, a prova foi re-
alizada dentro do câm-
pus e teve um percurso 
de 7.800 metros para 
a corrida e 3.000 me-
tros para a caminhada. 
Os participantes que 
completaram as provas 
foram premiados com 
medalhas e camisetas. 
Os troféus foram para 
as três primeiras equi-
pes colocadas. Também 
receberam troféus os 
cinco primeiros coloca-
dos no geral e os três 
primeiros de cada cate-
goria.

“É pacificado na medi-
cina e de conhecimento 
de todos o bem que o 
esporte traz, tanto para 
o corpo quanto para a 
mente, e incentivar a 
prática esportiva por 
meio de eventos como 
este é importantíssimo 
para estimular ainda 
mais os seus adeptos. 
É o caso desta corrida 
maravilhosa, que há 

praticamente 40 anos 
vem reunindo desde 
jovens até veteraníssi-
mos, com mais de 70 
anos. Parabenizo a to-
dos que, direta ou indi-
retamente, contribuem 
ano após ano para a re-
alização deste evento”, 
destacou Fenerich, que 
na juventude foi prati-
cante do atletismo.

HOMENAGEM – Antes 
da largada, dada pon-
tualmente às 16 horas, 
um breve ato homena-
geou os idealizadores 
da “Volta ao Câmpus”, 
entre eles os ex-alunos 
Adelino Augusto Du-
arte, hoje engenheiro 
agrônomo; José Antô-
nio Fregonesi, médico 
veterinário; e o Prof. Dr. 
Moacir Pazeto, presen-
tes no evento, e que re-
centemente receberam 
uma Moção de Congra-
tulações, proposta pelo 
vereador Dr. Edu Fe-
renich e aprovada por 
unanimidade na Casa 
Legislativa.

“Estamos muito hon-
rados e agradecidos 
por este ato que mar-
ca a homenagem aos 
idealizadores da Volta 
ao Câmpus, bem como 
àqueles que trabalha-
ram nas organizações 
da Volta, em muitas 
das quarenta edições, 
tendo ela nascida em 
5 de maio de 1979. Os 
nossos mais sinceros 
agradecimentos ao Di-
retor do Câmpus, Dr. 
Pedro Luís, que apoiou 
esta iniciativa, ao Pre-
sidente da Câmara, que 
apresentou a Moção, 
aos vereadores que a 
aprovaram, e de manei-
ra especial, ao profes-
sor Luiz Carlos Penariol 
(Penão), que teve a ideia 
de nos honrar com este 
inesquecível ato”, agra-
deceu o Prof. Dr. Moacir 
Pazeto em seu pronun-
ciamento.

Câmara de Jaboticabal faz sessão 
extraordinária na quarta-feira (15/08) 

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal se reúnem na 
quarta-feira (15/08), 
às 18 horas, em sessão 
extraordinária para a 
discussão e votação do 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 38/2018, 
que autoriza o prefeito 
municipal José Carlos 
Hori a se licenciar por 
120 dias para trata-
mento de saúde.

Isso porque, de acor-
do com a Lei Orgânica 
do Município (Art. 69.), 
o prefeito não pode se 
ausentar do Município 
ou afastar-se do cargo 

por mais de 15 dias 
sem licença da Câma-
ra Municipal, sob pena 
de perda do cargo. A 
Lei Orgânica ainda pre-
vê (Art. 70, II) que, em 
caso de doença, o pre-
feito pode se licenciar 
conforme autorização 
legal do Poder Legisla-
tivo.

Por meio de sua rede 
social no Facebook, 
o prefeito adiantou a 
questão que o levou a 
pedir o afastamento. 
“No final, em dezembro 
de 2017 tive um pro-
blema no meu ouvido 
direito. Fiquei surdo, 

conhecido na medici-
na como súbita sur-
dez... Fiz um tratamen-
to muito rígido, com 
medicamentos muito 
fortes. Tive efeitos co-
laterais... a parte neu-
rológica foi um pouco 
afetada. Também perdi 
um pouquinho já do 
meu ouvido esquerdo. 
E é nesse momento que 
eu preciso ser cuida-
do...”, disse Hori. O vi-
ce-prefeito, Vitório De 
Simoni (PMDB), substi-
tui o prefeito durante o 
período.
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IGNORÂNCIA... CHAGA DA HUMANIDADE

A TEMPESTADE

A eternidade é repleta 
de ações e reações. 

Tudo pode mudar, 
porque a vida do espí-
rito continua e é eterna, 
duradoura no além tu-
mulo, na vida junto do 
corpo, dentro do conhe-
cimento (ALMA) dos en-
carnados.

DEUS É NOSSO PAI E 
CRIADOR

A nossa trajetória é 
longa, passando pelos 
séculos e por vários 
mundos, de acordo com 
a Evolução. Evolução é 
crescimento espiritual 
para adquirirmos co-
nhecimentos e valores, 
que nos elevam na hie-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

JESUS estava no meio 
do mar, dentro de um bar-
co, dormindo sobre uma 
almofada, tranquilamen-
te, enquanto os discípu-
los estavam apavorados, 
tentando tirar a água do 
barco. Quanto mais eles 
se esforçavam, mais as 
coisas pioravam. Quan-
do eles viram que não ti-
nham mais jeito, foram 
até Jesus, pedir ajuda. Ele 
se levantou e repreendeu 
o vento, e o mar se aquie-

Pr. Anastácio Martins

tou. Eles aprenderam uma 
grande lição, porque ha-
viam pegado Jesus de 
qualquer jeito e O coloca-
ram no barco sem pergun-
tar se Ele queria ir com 
eles, porque alí havia ou-
tros barquinhos. Eles não 
deram atenção para Je-
sus, o deixaram sozinho, 
ou talvez pensassem que 
Ele estava muito exausto 
e queria descansar. Enfi m, 
seja lá o que for, eles não 
deram nenhuma atenção, 
da qual deveria. Às vezes 
fazemos isso. Jesus en-
tra na nossa vida e quer 
fazer mudanças e nos 
transformar em uma nova 
criatura, mas estamos tão 
ocupados com coisas sem 
valor, que não lhe damos 
a menor atenção. Ele bate 
na porta do nosso cora-
ção, todas as vezes que 
ouvimos a pregação da Pa-

lavra. É Ele batendo, que-
rendo entrar, infelizmente 
não O deixamos, achamos 
que não precisamos, pen-
samos que podemos con-
seguir tudo do nosso jeito 
e da nossa maneira. Quan-
do a tempestade se levan-
ta, fi camos desesperados 
e tentando achar uma sa-
ída, começamos a murmu-
rar e a chorar, pensando 
que Deus não está mais 
do nosso lado. Mas es-
quecemos que fomos nós 
mesmos que não demos 
a devida atenção, quando 
Ele estava batendo na por-
ta do nosso coração. Ele 
só queria nos livrar dos 
perigos que estavam na 
nossa frente. 

Ouça a voz Dele no seu 
coração e não na sua ca-
beça. Ele sabe todas as 
coisas que vão acontecer 
no futuro, por isso é bom 

você andar na presença 
Dele, todos os dias. Não O 
deixe dormir na sua vida, 
mantenha- O sempre acor-
dado, fale sempre com Ele 
e conte tudo, tenha inti-
midade, Ele o amo muito. 

Quando surgir qualquer 
difi culdade, Jesus lhe 
mostrará uma porta aber-
ta, e você passará por ela 
e será muito abençoado! 
(Marcos 4:35). 

Esta é a minha oração. 
Catedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. 

Cultos: Quarta-feira, 
Sexta-feira e Domingo às 
19:30. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. face-
book catedral_dopovode-
deus@hotmail.com 

OBJETIVO DA VIDA

Todos desejamos 
vida em plenitude ou 
seja, felicidade sem li-
mites!

Há aqueles sonha-
dores com bens ter-
renos: “dinheiro” base 
da felicidade! Se afo-
gando no mar da cor-
rupção “metálica” ou 
material, via de lucro. 
Não é esse porém o 
caminho único, polí-

Professor Benê

tica, falsas ideologias 
e religiosidade e tan-
tas festividades áridas 
e vazias de sentido 
correto, que descami-
nham supostos ingê-
nuos.

Vida em plenitude 
concreta e nosso ob-
jetivo único; não po-
demos descaminhar-
mo-nos com sonhos 
pátrios que nos parali-
sam e fazem perder o 
sentido de felicidade 
autêntica!

O caminho concreto 
foi indicado por Deus 
que se fez humano e 
veio cohabitar conos-
co para nos mostrar 
a realidade da “vida 
em plenitude”: aceitar 
a luz divina e parti-
lhar de seus caminhos 
“AMAR O PRÓXIMO 
COMO A SI MESMO”!

rarquia maior criada por 
DEUS.                

A descobertas vivas 
nasceram nos tempos, 
para conhecimentos bá-
sicos da vida eterna do 
espírito. “Conhecereis a 
Verdade e ela vos Liber-
tara”.            

NOVOS CAMINHOS
Os caminhos foram 

abertos na codificação 
de ALLAN KARDEC, onde 
nasceu novas teorias 
e conhecimentos, que 
procuraram modificar 
os pensamentos e os 
modos de viver, dentro 
da vida religiosa.                 

ÍNDICES DE VALORES
Infelizmente a igno-

rância retarda a evo-
lução, que passa a ser 
lenta no decorrer dos 
tempos. Mais avançada, 
,requer conhecimentos 
e muito estudo. Temos 
que vencer, para nas-
cer a sabedoria, que nos 
conduz a um plano su-
perior, dentro da hierar-
quia de valores.        

A VIDA CONTINUA
O tempo passa e a 

fonte de conhecimentos 
aumentam. “Ouça quem 
tem ouvidos de ouvir, e 
veja quem tem olhos de 
ver”. A vida segue cami-
nhos que podem nos dar 
diretrizes seguras, para 
chegarmos à evolução. 
Tudo depende de nós.               

TEMOS QUE VENCER, 
PARA PROGREDIR

 São etapas vivas, 
onde reencarnamos 
em mundos diferentes, 
para criarmos a força 
do bem, do amor e do 
perdão, aprendermos a 
viver seguros e cientes 
da responsabilidade e 
do trabalho, no cumpri-
mento dos deveres, para 
termos direitos.        

O LAR TEM QUE SER 
ABENÇOADO POR DEUS

O relacionamento tem 
que existir no lar, den-
tro da família e ser apro-
veitado para pormos em 
prática a caridade. “A 
cada um será dado se-

gundo suas obras”.  
A união tem que fazer 

parte com a humildade, 
como qualidade essen-
cial, de cada um dos 
participantes, como lu-
tadores da paz e da fra-
ternidade. 

Tudo depende da evo-
lução, do crescimento 
moral e espiritual, que 
cada um adquire.         

VIVA JESUS PARA SEM-
PRE

Somos os eternos vi-
gilantes do orai e vigiai 
em nossas vidas, para 
vencermos as influên-
cias negativas. 

Precisamos acreditar 
em DEUS, ter fé, espe-
rança e praticar a ca-
ridade para sentirmos 
dentro de nós o amor, 
sermos os fiéis traba-
lhadores da BOA NOVA, 
ONDE MUITOS SÃO OS 
CHAMADOS,  POUCOS OS 
ESCOLHIDOS.

VAMOS AMAR E PER-
DOAR. 

A  ARTE DE VIVER - BONS PENSAMENTOS

Nós pensamos o tempo 
todo. Quando você pensa 
em não pensar, já pensou.  
Pensamentos bons nos 
trazem alegria, dão sen-
tido à vida, pensamentos 
ruins nos paralisam.

Todos nós podemos 
ter pensamentos bons e 
ruins, mas existem pes-
soas que só pensam coi-
sas ruins. O tempo todo 
pensam em problemas, 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

acidentes,  mortes,  tragé-
dias.

Quando alguém próxi-
mo está  doente, pensa 
que não há cura.

Um fi lho saiu e está de-
morando, o primeiro pen-
samento é de que alguma 
coisa ruim aconteceu. 

Vai passar por uma en-
trevista para um empre-
go,  pensa que não vai 
conseguir.

Ao aproximar-se de ou-
tras pessoas e elas de re-
pente param de conversar, 
pensam:  estavam falando 
mal de mim.  

E por aí vai. Não permi-
ta que seus pensamentos 
sejam sempre ruins. Sei 
que não é tão fácil, mas 
você  precisa tentar, pelo 
seu próprio bem. 

Destaco duas sugestões 
que podem  ajudar:

- evitar, na TV ou no 
rádio, noticiários que só 
falam de mortes e aciden-
tes. Isso é apenas para 
dar ibope. Não acrescen-
tam nada na sua vida, 
pelo contrário, só trazem 
medo e preocupações. 

- toda vez que vier um 
pensamento ruim pense 
em algo bom: 

Alguém próximo  está 
doente? - pense que está 
sendo curado,

Seu fi lho está demoran-
do para chegar? - pense 
que ele está se divertindo,  
tente ligar para ele. Se não 
conseguir, pense que  aca-
bou a bateria. Se continu-
ar preocupado, faça uma 
oração.

Vai passar por uma en-
trevista? - pense que você 
é capaz e imagine  já estar 
trabalhando. E se não for 
dessa vez haverá outras 
oportunidades.

Aproximou-se de outras 
pessoas e elas pararem 
de falar? -  pense que elas 
pararam para te dar mais 
atenção. 

Comece já e você vai 
ver que quanto mais pen-
samentos bons você tiver 
melhor será sua qualidade 
de vida. O mais importan-
te não são exatamente os 
fatos, mas o signifi cado  
que damos à eles. 

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

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Fernando Prestes e Agulha tiveram seu 
funcionamento prejudicado no dia 09/08/2018 das 16h59 às 22h36. Assim que houve 
a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico 
danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, alguns 

telefones fixos da localidade de Taiuva tiveram seu funcionamento prejudicado no dia 

13/08/2018 das 16h40 às 19h00. Assim que houve a interrupção, enviamos equipes 

especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 704, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ex-
traordinária realizada dia 15 de agosto de 2018, aprovou e 
nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Dispõe sobre concessão de licença ao Prefeito Municipal José 
Carlos Hori, e dá outras providências.

Autoria: Mesa Diretora Biênio 2017/2018

Art. 1º Fica concedida ao senhor José Carlos Hori, Prefeito do Município de 
Jaboticabal, licença de seu cargo, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a 
partir do dia 13 de agosto de 2018, para tratamento de saúde, com fundamento 
no Artigo 70, II, da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, com 
seus efeitos retroagindo à 13 de agosto de 2018.

Jaboticabal, 15 de agosto de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, aos 15 de agosto de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1872/2018) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 38/2018)

 ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 11/2018

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das 
atribuições que lhe compete a legislação vigente,

Compõe a Comissão para a escolha de 13 (treze) Professores de Educação 
Física que receberão a placa comemorativa em comemoração à Semana do 
Profissional de Educação Física, em data a ser definida. A referida comissão fi-
cará assim composta: Presidente - Samuel Cunha e Vereador e autor da propo-
situra; Membros - Fábio Henrique Bortolossi, representante do Departamento 
Esporte e  Lazer de Jaboticabal e Marcelo Daniel Simielli, representante do 
Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo.

Jaboticabal, 14 de agosto de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 12/2018

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das 
atribuições que lhe compete a legislação vigente resolve que:

Na forma do disposto no Parágrafo único do artigo 2º do Decreto Legisla-
tivo nº 703, de 07 de agosto de 2018, c/c o disposto no Ato da Presidência nº 
11/2018, as seguintes pessoas receberão placas em comemoração à Semana 
do Profissional de Educação Física:

1. Murilo Fernandes da Silva;
2. Dionisio Tabajar Gulli;
3. João Henrique Pifer;
4. Salvador Aparecido de Marco; 
5. Clauber Diego de Oliveira ;
6. Fabio Travaini de Lima;
7. Carlos Augusto de Freitas;

8. Luciana Cristina Carone Verardino;
9. Hilda Silva Lessi;
10. Abigail Honório Ferreira Gabriel; 
11. André de Toledo Piza;
12. Valdirene de Cássia Vieira; e
13. Erica Regina Bejo Pifer.

Jaboticabal, 16 de agosto de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, vereador Dr. CARLOS EDU-
ARDO PEDROSO FENERICH, no uso de suas atribuições legais, nos termos do dis-
posto no Edital do Concurso Público nº 001/2018:

HOMOLOGA o resultado do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2018, 
para os cargos de motorista (01 vaga), Procurador Jurídico (01 vaga), conforme clas-
sificação definitiva divulgada no jornal “A Gazeta”, datado de 11 de agosto do ano 
em curso, cuja validade será de 02 (dois anos), contado da data da homologação 
de seus resultados, prorrogável por uma única vez por igual período, a critério da 
Administração.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente 
edital.

Jaboticabal, 17 de agosto de 2.018.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

EXTRATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA - EPP 
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 03/2018
OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por empreitada global, 

destinado a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
desenvolvimento, implantação, treinamento para sistema de gestão de processos le-
gislativos e modernização da atividade de comunicação institucional na internet,  con-
forme especificações constantes do edital e seus anexos.

VALOR: de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/08/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA - EPP 
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 03/2018
OBJETO: prestação de serviços de desenvolvimento, implantação, treinamento 

para sistema de gestão de processos legislativos e modernização da atividade de 
comunicação institucional na internet.

VALOR DO CONTRATO: R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais)
DATA DO CONTRATO: 16/08/2018

PRIMEIRA IGREJA BATISTA 
EM JABOTICABAL

Rua Penha Borsari, n 117 - 
Bairro Saul Borsari - Cep 14.883.272

Fone – (16) 3202-7199 - CNPJ. 54.165.444/0001-06

Convocamos os membros a participarem da Assem-
bleia Extraordinária da Primeira Igreja Batista em Ja-
boticabal a ser realizada na Rua Penha Borsari, n 117, 
Bairro Saul Borsari, dia 09 de Setembro de 2018, às 09h 
em primeira chamada ou às 09h20 em segunda e última 
chamada, com qualquer número de participantes.

Serão tratados os seguintes assuntos:
Alteração do mandato da Diretoria Estatutária para 2 

(dois) anos;
As datas das Assembleias Regulares.
Contando com a presença de todos, pois a omissão 

implica na concordância com as decisões dos presentes.
Atenciosamente

__________________________________
Pr. Antônio Carlos Alves de Carvalho

Presidente
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SEBRAE Aqui e Central do Empreendedor 
oferecem curso sobre técnica de vendas

Representantes das 
empresas de Jabotica-
bal estão convidados 
para participar da pró-
xima ofi cina do SEBRAE 
Tec em Jaboticabal. 
Acontece no dia 11 de 
setembro, das 8h às 
17h, na sede da Asso-
ciação Comercial, In-
dustrial e Agronegócio 
de Jaboticabal, a ofi cina 
Técnica de Vendas Con-
sultivas.

“As empresas inte-
ressadas podem inscre-
ver quantos funcioná-

Inscrições já estão abertas na Central do Empreendedor
rios quiserem. O curso 
aborda um assunto im-
portante, que vai mui-
to além da venda, mas 
na satisfação do clien-
te, atendendo suas ex-
pectativas em relação 
ao processo”, afi rma a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves. 

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato da Central do 
Empreendedor é (16) 
3203-3398.

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 

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.

Aleitamento Materno foi tema de 
palestra no ESF da Cohab 3

Agosto marca a pro-
moção do aleitamen-
to materno no Brasil. 
Diante da importância 
da data, a Estrategia de 
Saúde da Família da Co-
hab 3, realizou na ma-
nhã de terça-feira (14) 
uma programação espe-
cial sobre o tema.

As usuárias da uni-
dade básica de saúde 
encontraram o local 
decorado, assistiram 
palestra sobre o aleita-
mento e participaram 
do sorteio de brindes. 
“Pesquisas mostram 
que o aleitamento vem 
crescendo ano a ano 
no Brasil. Diante dessa 
realização, nada mais 
justo que tratar o tema 
com as usuárias da rede 
de saúde”, afi rma a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

A palestra tratou 
de temas importantes 
como os benefícios, me-
canismo de produção 
e composição do lei-
te, além de técnicas de 
amamentação. “A pales-
tra foi ministrada pela 
Drª Caroline Geraldo e 
todo programação or-
ganizada pelos funcio-
nários da unidade que 
gostaria de agradecer”, 
fi naliza Maria Angelica.

A data - O Mês do Alei-
tamento Materno foi 
instituído no ano pas-
sado pela Lei Federal 
13.435, mas a Semana 
Mundial do Aleitamen-
to Materno existe desde 
1992 e é comemorada 
de 1º a 7 de agosto em 
mais de 120 países. O 
tema deste ano é “Alei-
tamento materno: a 
base da vida”. 

Casa do Bolsa Família volta a atender
A Prefeitura de Jabo-

ticabal, por meio da Se-
cretaria de Assistência 
Social, informa que a 
Casa do Bolsa Família 
voltou a realizar aten-
dimento normalmente, 
após período de atua-
lização do sistema em 
Brasília (DF).

“Nós conseguimos 
junto ao Ministério do 
Desenvolvimento Social 
e Caixa retomar o fun-
cionamento do sistema 
do Cadastro Único e do 
Bolsa Família. Depois 
de mais de 30 dias pa-
rado por uma atualiza-
ção do sistema, onde 
a gente não conseguia 
fazer nada”, explica a 
Secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pelle-
grini.

A secretária elogia a 
compreensão dos usu-
ários. “Queria muito 
agradecer à população 
pela paciência. Muitas 
pessoas precisavam 

dos serviços e não po-
díamos ajudar. Agora 
tudo voltou ao normal”, 
comenta Pellegrini.

A Casa do Bolsa Famí-
lia fi ca na Praça Abreu 

Sodré, 93 – ao lado da 
Unidade de Saúde da 
Mulher. O telefone de 
contato é (16) 3204-
4405.

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 
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Jogos Escolares prossegue 
em Jaboticabal

Estudantes de 27 es-
colas participam desde 
o último dia 6 de agos-
to de mais uma edição 
dos Jogos Escolares de 
Jaboticabal. Crianças e 
adolescentes de 9 a 17 
anos disputam meda-
lhas em três categorias: 
pré-mirim, mirim e in-
fantil.

“Os Jogos Escolares 
cumprem o seu papel 
social de mostrar no-
vos caminhos às nos-
sas crianças e adoles-
centes, criando novos 
vínculos de amizade 
e apresentando novas 
possibilidades para to-
dos”, afirma o prefeito 
Vitório de Simoni.

Evento reúne mais 
de 3200 alunos

Associação De Li Tchuó Pá Kung Fu
No dia 05 de Agosto 

de 2018, Jaboticabal re-
aliza mais um Evento.

II Copa Albieri de Li 
Tchuó Pá Kung Fu, onde 
tivemos a participação 
de 14 cidades do mu-
nícipio, contando com 
aproximadamente 160 
competidores.

Hove a conquista do 
primeiro lugar, com 
maior numero de parti-
cipantes.

O Mestre Valcir Albie-
ri e toda comissão agra-
dece aos colaboradores, 
autoridades, alunos e 
familiares pela presen-
ça. Agradece também o 
apoio do Prefeito José 
Carlos Hori, Refrige-
rante Jaboti, Sociedade 
Servidores da Unesp, 
San Marino, 

Maiores Informações 
entrar em contato com 
o Mestre Valcir Albieri 

no telefone: 92713632. 
Prá você que queira 

conhecer e participar 
dessa grande família, 
procure o CRAS 1 Gra-

Ginásio do Jatobá recebeu a 
competição no último dia 5 de agosto

Alunos de Li Tchuo 
Pa Kung Fu do CRAS 

conquistam medalhas 
na Copa Albieri

Toda dedicação aos 
treinos começa garan-
tir os primeiros frutos 
aos alunos de Li Tchuo 
Pa Kung Fu do CRAS do 
Jardim Grajaú. Repre-
sentando Jaboticabal 
na II Copa Albieri, os 
atletas conquistaram 
medalhas em diversas 
categorias.

“O projeto vem alcan-
çando seus objetivos 
de incentivar as crian-
ças e jovens dos bair-
ros próximos ao CRAS 
de procurarem outros 

caminhos, longe das 
drogas e da violência. O 
mestre Valcir vem cati-
vando todos com mui-
ta dedicação, carinho 
e disciplina”, ressalta a 
secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pelle-
grini.

O CRAS 1, no Jardim 
Grajaú, oferece aulas de 
kung fu todas as quar-
tas e sextas-feiras, das 
19h30 às 21h30. Mais 
informações pelo tele-
fone (16) 3204-1303.

GAZETA ESPORTES

Os atletas estão dis-
putando provas no bas-
quete, futsal, futebol, 
handebol, damas, atle-
tismo, atletismo PPF, 
atletismo PPD, karatê, 
voleibol e natação. “Os 
estudantes estão dan-
do exemplo de com-
petitividade e respeito 
ao esporte. As praças 
esportivas estão movi-
mentadas e as primei-
ras premiações já estão 
acontecendo, incenti-
vando ainda mais a prá-
tica esportiva em nosso 
município”, afirma o 
secretário de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer, Adilson Martins.

Evento da Federação Aquática Paulista traz profissionais renomados dos esportes aquáticos 
para compartilharem experiências e conhecimento com o público, entre eles o treinador 

americano de natação e Phd em Fisiologia do Exercício, Ernest Maglischo

Medalhista olímpica Poliana Okimoto vem a Jaboticabal 
e fala sobre sua carreira em maratonas aquáticas

Agosto de 2018 – Es-
tudantes, professores 
e amantes da natação 
têm encontro marcado 
com a medalhista olím-
pica Poliana Okimoto, 
neste sábado, dia 18, 
na academia Cardiofí-

sico em Jaboticabal. Ela 
e outros profissionais 
e especialistas da mo-
dalidade estarão no 1° 
Congresso Paulista de 
Esportes Aquáticos re-
alizado pela Federação 
Aquática Paulista (FAP).

Primeira mulher bra-
sileira a conquistar 
medalha na natação, 
Poliana é a convidada 
especial de uma pales-
tra sobre Maratonas 
Aquáticas, oportunida-
de única de aprendiza-
do para nadadores que 
buscam aperfeiçoamen-
to técnico e de desem-
penho. Ela fala sobre 
sua carreira e divide o 
palco com Ricardo Cin-

tra, seu marido e técni-
co olímpico, que con-
tará os bastidores do 
trabalho realizado com 
a atleta.

Para o evento, a FAP 
também traz à Jaboti-
cabal uma atração in-
ternacional: um dos 
mais respeitados e re-
nomados treinadores 
de natação do mundo e 
autor do livro “Nadan-
do o mais rápido possí-
vel”, Ernest Maglischo, 
fará uma apresentação 
sobre o que é possível 
aprender nos treinos a 
partir da nova ciência 
da biologia molecular. 
Essa é a primeira vez 
que um congresso com 

esse formato é realiza-
do no país, com pales-
tras realizadas paralela-
mente, incluindo outras 
modalidades, como sal-
tos ornamentais, polo 
aquático e nado sincro-
nizado.

Os interessados em 
participar podem ca-
dastrar-se diretamente 
pelo site da Federação 
Aquática Paulista. A 
inscrição, que dá direi-
to a acompanhar todas 
as atividades durante 
todo o final de sema-
na do congresso (18 e 
19 de agosto), custa R$ 
250,00. Estudantes pa-
gam meia (R$ 125). A 
programação completa 

pode ser acessada pelo 
link: www.aquaticapau-
lista.org.br

1º Congresso Paulista 
de Esportes Aquáticos

Data: 17 a 19 de agos-
to de 2018

Local: Academia Car-
diofísico - R. Castro Al-

Partida aconteceu no Ginásio Municipal de Batatais

Jaboticabal estreia na sexta (17) 
na Taça Record de Futsal

A equipe de futsal de 
Jaboticabal se prepara 
para o início da Copa 

Redord. A partida de es-
treia aconteceu ontem 
(17), no Ginásio Muni-

cipal de Batatais contra 
Santa Cruz da Esperan-
ça.

“As expectativas são 
as melhores. Mantemos 
a base do time que dis-
putou a Taça EPTV e 
confirmamos a volta do 
Ivomar, velho conheci-
do de nossa torcida. 

Tivemos uma grande 
e excelente estreia”, diz 
o diretor do Departa-
mento de Esporte e La-
zer, Fábio Bortolossi.

Mais uma vez, Jabo-
ticabal acredita no po-
tencial dos “pratas da 
casa”. 

Como aconteceu nos 
campeonatos anterio-
res, a base da equipe é 
formada por alunos das 
escolinhas de massifi-
cação.

 
 

 
 
 

ves, 1079
Inscrições e mais in-

formações: www.aqua-
ticapaulista.org.br

Valor da inscrição: 
R$ 250,00 (inteira) e R$ 
125 (estudantes)

Organização: Federa-
ção Aquática Paulista

jaú, Ginásio Municipal 
de Esporte, Sociedade 
Servidores da UNESP, 
Tiro de Guerra, Acade-
mia Demétro Borges, 

Clínica Fisio Hara e Sin-
dicato dos Empregados  
no Comércio de Jaboti-
cabal.
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Qual a importância do corretor de imóveis 
em uma sociedade cada vez mais digital?

P/ BRUNO LESSA
No próximo dia 27 de 

agosto comemoraremos 
o dia do Corretor de 
Imóveis. Em um mundo 
cada vez mais conecta-
do, é comum refletir-
mos sobre como a tec-
nologia pode facilitar 
(ou substituir) o papel 
de certos profissionais. 
No mercado imobiliá-
rio não seria diferente, 
e fica sempre a dúvida: 
qual a importância do 
corretor de imóveis em 
uma sociedade onde 
aplicativos e softwares 
atuam como facilitador 
de compradores e ven-
dedores?

Mesmo com todas as 
transformações ocor-
ridas na sociedade, es-
pecialmente as trazi-
das pela tecnologia que 
chegam muitas vezes 
a automatizar atendi-
mentos e transações co-
merciais, o corretor de 
imóveis continua sendo 
uma das peças mais im-
portantes para o merca-
do imobiliário. Por este 
motivo, deve ser con-
siderado como um dos 
elementos principais 
em qualquer estratégia 
de marketing imobiliá-
rio.

O corretor de imóveis 
é muito mais do que um 
agente que atua na in-

termediação de um ne-
gócio envolvendo imó-
vel. É um profissional 
que auxilia pessoas a 
realizarem sonhos, au-
xilia empresas a pros-
perarem e auxilia o país 
a se desenvolver. Infe-
lizmente, no dia a dia 
é comum vermos casos 
de desvalorização desta 
classe profissional com 
corretores sendo vistos 
como meros interme-
diários, inclusive com 
clientes tentando reali-
zar negócios de forma 
direta para baratear o 
seu custo, o que gera 
um risco muito grande, 
pois ficam sem a devida 
orientação na hora do 
fechamento do negócio.

A compra de um 
imóvel é um processo 
complexo que envolve 
muitas etapas. Por este 
motivo, para prestar 
a correta assessoria a 
quem compra e a quem 
vende, é necessário que 
o corretor de imóveis 
tenha conhecimentos 
que englobam direito 
imobiliário, matemática 
financeira, engenharia, 
ética, economia, dentre 
outros. É este conjunto 
de conhecimentos que 
dará ao comprador a 
segurança para realizar 
um bom negócio, assim 

como dará para as em-
presas a segurança de 
uma venda segura.

A importância do 
corretor de imóveis é 
tão grande que a pro-
fissão é regulamentada 
pela Lei n° 6.530/78, ou 
seja, somente profissio-
nais legalmente habi-
litados e regularmente 
inscritos no conselho 
profissional correspon-
dente podem exercê-
la. E, para tal, é neces-
sário antes possuir a 
formação de Técnico 
em Transações Imobi-
liárias (TTI), um curso 
que também só pode 
ser oferecido por es-
colas autorizadas pelo 
sistema CRECI/COFECI 
conforme portarias pu-
blicadas regularmente. 

Mas a importância do 
corretor de imóveis vai 
além de toda a questão 
técnica e legal. Na prá-
tica, no dia a dia, o cor-
retor de imóveis tem a 
capacidade de humani-
zar toda a relação com 
o cliente, olhar nos 
seus olhos, compre-
ender suas necessida-
des, medos e angústias 
para, assim, poder indi-
car o melhor caminho e 
apresentar as melhores 
soluções. Tem a oportu-
nidade de transmitir se-

gurança, de demonstrar 
para aquele potencial 
cliente, de forma since-
ra, que compreende o 
quanto aquela compra é 
importante e que irá se 
empenhar ao máximo 
para que ela seja feita 
com todo o cuidado ne-
cessário.

No marketing imobi-
liário, diariamente pro-
curamos mídias que 
sejam eficazes para 
transmitir nossa men-
sagem aos potenciais 
compradores de imó-
veis. Porém, se consi-
derarmos que a palavra 
mídia no nosso merca-
do se refere a veículos 
de comunicação, ou 
seja, meios pelo qual 
uma mensagem é trans-
mitida, podemos dizer 
que o corretor de imó-
veis é a melhor mídia 
do mercado imobiliário 
justamente por ter a ca-
pacidade de informar, 
esclarecer, humanizar 
e engajar. Com o apoio 
das demais mídias, este 
poder se potencializa.

Mas não é somente 
“do meio para o fim” 
que o corretor de imó-
veis exerce o seu papel. 
Ele também pode ser 
peça fundamental no 
início de uma estraté-
gia de marketing. Por 
ter contato direto com 

potenciais clientes, tem 
a percepção de senti-
mentos do público-alvo 
que muitas vezes os 
demais envolvidos não 
possuem, o que pode 
ser de extrema impor-
tância na hora de defi-
nir a mensagem a ser 
passada.

No meu livro Marke-
ting Imobiliário de Alto 
Impacto e Baixo Custo, 
eu comento que o mer-
cado imobiliário, assim 
como todos os segmen-
tos de mercado, tem 
passado por grandes 
transformações que 
muitas vezes põem em 
xeque a atuação das 
pessoas. No entanto, 
como também ocorre 
em outros mercados, 
empresas e profissio-
nais que enxergarem as 
mudanças – sejam elas 
de processos ou de tec-
nologias – como aliadas 
do capital humano irão 
se sobressair. Taxis-
tas lutaram muito con-
tra aplicativos como o 
Uber que acabaram não 
percebendo que a ne-
cessidade das pessoas 
sempre foi a mesma: 
o transporte viável e 
de qualidade, portanto 
era necessário adaptar 
o serviço prestado. Re-
des de hotéis brigaram 

contra o Airbnb, mas a 
necessidade também 
sempre permaneceu a 
mesma: hospedagem. 
Jornais impressos so-
freram uma grave crise 
com a popularização da 
internet, no entanto, 
mais uma vez a neces-
sidade das pessoas era 
a mesma: a informação.

Que todos nós, pro-
fissionais de marketing 
e vendas no segmento 
imobiliário, tenhamos 
a habilidade de enxer-
gar as mudanças como 
aliadas, lutando para 
que possamos sempre 
prestar o melhor servi-
ço para o nosso cliente, 
pois, afinal, a necessi-
dade principal sempre 
permanecerá a mesma: 
ocupar e habitar um 
imóvel.

Bruno Lessa é publi-
citário e pós-graduado 
em Marketing pela USP. 
É diretor da Marketing 
SIM (www.marketing-
sim.com.br), agência 
de soluções integradas 
de marketing baseada 
em São Paulo que aten-
de clientes de diversos 
segmentos e editor do 
Portal VGV (www.por-
talvgv.com.br), além de 
autor do livro Marke-
ting Imobiliário de Alto 
Impacto e Baixo Custo.

Rua Juca Quito, 1.016, 
Centro - Jaboticabal
@RealizaJaboticabal

(16) 3209-2470

Parabéns a todos corretores de imóveis!

PL que abre crédito para obras de infraestrutura será 
votado na segunda-feira (20/08)

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal votam na 
segunda-feira (20/08), 
em 1ª discussão e vota-
ção, o Projeto de Lei nº 
140/2018, que permi-
te ao Poder Executivo 
abrir um crédito adicio-
nal suplementar de R$ 2 
milhões no orçamento 
da Prefeitura para a exe-
cução de recapeamento 
asfáltico em Jabotica-
bal. De acordo com o 
Executivo, não haverá 
impacto orçamentário e 
financeiro, uma vez que 
o valor será coberto por 
transferências do Go-

verno do Estado de São 
Paulo.

Também está previs-
to para votação em 1º 
turno o Projeto de Lei 
nº 139/2018, de autoria 
do vereador Pretto Mi-
randa Cabeleireiro, que 
cria a Semana Municipal 
das Tradições de Matri-
zes Africanas e das Na-
ções do Candomblé. A 
proposta legislativa é 
de que a semana, tendo 
como marco o dia 20 de 
novembro, seja insti-
tuída no Calendário de 
Eventos Oficiais do Mu-
nicípio. O texto ainda 

prevê que a semana po-
derá contar com ativi-
dades que contemplem 
ações de informação e 
conscientização a fim 
de quebrar paradigmas 
e preconceitos.

A sessão ordinária co-
meça às 20 horas, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara.

Dois projetos estão 
previstos na Ordem 
do Dia da Sessão Or-
dinária de segunda-
feira.
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 Show alia música e solidariedade

Câmara concede licença de 120 dias 
ao Prefeito de Jaboticabal

No último dia 10 de 
agosto aconteceu na 
Concha Acústica “Lions 
Clube de Jaboticabal” a 
apresentação dos De-
mônios da Garoa, com 
um show especial em 
comemoração aos 75 
anos do grupo. Em uma 
noite fria, o público se 
agasalhou e compare-
ceu em peso, totalizan-
do cerca de 1.400 pes-
soas.

O evento registrou 
um dos melhores pú-
blicos desde a reaber-
tura do local em 2015. 
“Foi uma apresentação 
que contou com a par-
ticipação do público, 
os lendários sambis-

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal aprovaram 
na noite de quarta-feira 
(15/08), em sessões ex-
traordinárias, o pedido 
de licença de 120 dias, 
feito pelo prefeito mu-
nicipal José Carlos Hori 
(PPS), para tratamento 
de saúde. Quem assu-
me durante o período 
é o vice-prefeito Vitório 
De Simoni (PMDB).

O Projeto de Decreto 
Legislativo nº 38/2018 
foi aprovado por unani-
midade com efeitos re-
troativos a 13 de agos-
to de 2018. De acordo 
com a Lei Orgânica do 

tas fizeram um show 
inesquecível, mesclan-
do sucessos antigos e 
composições mais atu-
ais, transformando a 
Concha Acústica em um 
enorme salão de baile”, 
comenta o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

O show foi realizado 
pelo Circuito Sescoop/
SP de Cultura, em par-
ceria com as cooperati-
vas Sicoob Coopecredi, 
Unimed Jaboticabal, 
Coplana, Copermed e 
Uniodonto Athenas Pau-
lista, juntamente com a 
Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio do Depar-
tamento de Cultura.

Município (Art. 69.), o 
prefeito não pode se 
ausentar do Município 
ou afastar-se do car-
go por mais de 15 dias 
sem licença da Câmara 
Municipal, sob pena de 
perda do cargo. A Lei 
Orgânica também prevê 
(Art. 70, II) que, em caso 
de doença devidamente 
comprovada, o prefeito 
pode se licenciar.

Por meio de sua rede 
social no Facebook, o 
prefeito publicou um 
vídeo no dia 10 de agos-
to adiantando a ques-
tão que o levou a pe-
dir o afastamento. “No 
final, em dezembro de 

Jaboticabal solidária
Além do bom samba 

paulistano, o show teve 
seu lado beneficente, 
com a troca do ingres-
so solidário por litros 
de leite, revertidos para 
o Asilo São Vicente de 
Paulo. O balanço final 
apontou a arrecadação 
de 2.500 litros.

“Jaboticabal é uma 
cidade essencialmen-
te solidária. O número 
de entidades que são 
beneficiadas por ações 
como esta do Circuito 
Sescoop/SP de Cultura 
e também por parcerias 
no uso da Concha Acús-
tica cresce a cada ano”, 
destaca Oliveira.

2017 tive um problema 
no meu ouvido direito. 
Fiquei surdo, conheci-
do na medicina como 
súbita surdez... Fiz um 
tratamento muito rígi-
do, com medicamentos 
muito fortes. Tive efei-
tos colaterais... a par-
te neurológica foi um 
pouco afetada. Também 
perdi um pouquinho já 
do meu ouvido esquer-
do. E é nesse momento 
que eu preciso ser cui-
dado...”, disse Hori. O 
vice-prefeito, Vitório De 
Simoni (PMDB), substi-
tui o prefeito durante o 
período.

Próxima parada: Rock 
and Roll

A agenda da Con-
cha Acústica não pára. 
Aproveitando esse pe-
ríodo de estiagem, já 

que o local é um teatro 
de arena, o dia 15 de se-
tembro está reservado 
para a terceira edição 
do Rock Solidário, um 
evento que reúne ban-

das de diversos estilos 
e está se tornando uma 
referência na região.

Fotos: Zé Mário

Obras do Programa Melhor Caminho chegam 
ao fim, em Lusitânia

Agricultores e mora-
dores de Lusitânia já 
podem desfrutar das 
melhorias realizadas na 
JBT 333, estrada rural 
que liga o distrito à ro-
dovia Brigadeiro Faria 
Lima. Após quase dois 
meses, a obra do Melhor 
Caminho, programa do 
Governo do Estado de 
São Paulo e realizada 
em parceria com a pre-
feitura, chega ao fim ao 
custo de, aproximada-
mente, R$ 1 milhão.

Entre as ações rea-
lizadas no local estão 
a adequação do leito, 
drenagem, incorpora-
ção e compactação de 
material granular. “Dá 
para ver uma grande di-
ferença no local, é um 
trabalho de primeira li-
nha. Vai ajudar bastan-
te quem utiliza o local 
para se locomover dia-
riamente”, comentou o 
secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, André 

Nozaki.
O Programa Melhor 

Caminho foi instituído 
pelo Decreto nº41. 721, 
de 17 de abril de 1997, 
para a elaboração de 
convênios entre a Se-
cretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Es-
tado de São Paulo e as 
Prefeituras Municipais. 
É dedicado à execução 
de obras em trechos de 
estradas rurais, para 
sua recuperação e con-
servação.

Sessão extraordinária é convocada para apreciação em regime de urgência de projeto que concede 
licença ao prefeito de Jaboticabal.
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Colégio Objetivo Júnior homenageia os  PAIS
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Departamento de Proteção Animal recebe 
doação de vermífugos

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio do De-
partamento de Defesa 
e Proteção Animal, re-
cebeu uma importante 
ajuda do setor privado 
nos últimos dias. As 
empresas Biofarm, Ime-
ve e Uzinas Chimicas 
Brasileiras doaram 300 
doses de vermífugo ani-
mal, que serão destina-
dos a animais de Jaboti-
cabal e distritos.

“O nosso público-alvo 
é pessoas carentes, que 
não podem comprar o 

vermífugo. Essas doa-
ções são muito impor-
tantes para chegarmos 
até esses munícipes 
que não sabem, por 
exemplo, que a cada 
seis meses é preciso 
vermifugar o animalzi-
nho”, explicou a Direto-
ra de Proteção Animal, 
Valéria Barbieri.

A diretora destaca 
ainda os perigos da ver-
minose e agradece às 
empresas parceiras. “A 
verminose pode levar o 
animal a óbito, por isso 

é muito importante que 
os tutores cuidem para 
que o pior não aconte-
ça. Somos muito gratos 
a essas empresas e gos-
taria de dizer que estão 
de portas abertas para 
receber todos que quei-
ram ajudar a causa”, fi-
nalizou.

O telefone do Depar-
tamento de Defesa e 
Proteção Animal é (16) 
3203-2487.

Foto ilustrativa

Emurja atua em diferentes projetos em Jaboticabal
Após a realização do 

processo seletivo e a 
formação de uma nova 
equipe, a Empresa Mu-
nicipal de Urbanização 
vem atuando em dife-
rentes áreas. A EMURJA 
já investiu na aquisição 
de duas novas Kombis, 
que estão sendo utiliza-
das no transporte dos 
funcionários.

Nas últimas sema-
nas, foi construída uma 
nova lombofaixa (PPP), 
escolas e creches estão 

sendo roçadas e a re-
forma de salas da EMEB 
Senhora Aparecida e do 
consultório odontológi-
co da EMEB Walter Ba-
rioni continuam a todo 
vapor.

“Aos poucos a Emur-
ja está se reestruturan-
do, fechando parcerias 
público-privadas (PPP) e 
prestando diferentes ti-
pos de serviços à nossa 
população. Nosso ob-
jetivo é ampliar ainda 
mais a sua área de atu-

ação”, afirma o prefeito 
Vitório de Simoni.

A EMURJA investiu na 
aquisição de duas no-
vas Kombis utilizadas 
no transporte das equi-
pes. “Estamos abertos a 
parcerias e novos pro-
jetos que possam be-
neficiar nossa cidade. 
Qualquer interessado 
nos serviços oferecidos 
podem procurar a sede 
da Emurja”, declara o 
presidente Cláudio Cor-
reia.

Em Jaboticabal, projeto Horta Educativa 
proporciona tour ambiental

Crianças participan-
tes do projeto Horta 
Educativa, do Cras 2, 
em Jaboticabal, partici-
param na quarta-feira 
(15) de um passeio com 
visitas à Nascente Mo-
delo Municipal, Estação 
de Captação de Água, 
de Córrego Rico, e Cen-
tro de Educação Am-
biental. O tour é fruto 
de uma parceria entre 
Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente e Secre-
taria de Assistência So-

cial. 
“São visitas bastante 

enriquecedoras, pro-
porcionando contato 
com a natureza, além 
de reforçar os conceitos 
trabalhados na horta e 
despertar o interesse 
quanto a questões am-
bientais”, comenta o Se-
cretário de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, André No-
zaki.

A Secretária de As-
sistência Social, Tatia-
na Pellegrini, ressalta a 

importância do projeto. 
“Movimenta ainda mais 
os nossos CRAS, onde o 
alimento é apenas uma 
ferramenta para a in-
trodução de conceitos 
de sustentabilidade e 
preservação do meio 
ambiente”, declara a se-
cretária de Assistência 
Social, Tatiana Pellegri-
ni. 

Mais informações so-
bre o projeto pelo tele-
fone (16) 3204-4405.

Prefeitura recupera 2 km de estradas rurais
Nas últimas sema-

nas, as equipes da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente realizaram 
a recuperação de duas 
estradas rurais: a que 
liga a Avenida Dr. José 
Lafranchi com a 15 de 
novembro e a estrada 
da Cascata.

“Trabalhamos dia-
riamente para garantir 
melhores condições em 
nossas estradas rurais. 
Os avanços são muitos, 
muitas estradas foram 

recuperadas, pontes 
substituídas e não po-
demos esquecer da fi-
nalização das obras do 
programa Melhor Cami-
nho, que garantiu R$ 1 
milhão em investimen-
tos na JBT 333”, lembra 
o prefeito Vitório de Si-
moni.

Nas duas obras foram 
retiradas mais de 70 ca-
minhões de entulhos do 
local. Após a limpeza, 
as equipes realizaram 
toda terraplanagem, 
abaulamento, levanta-

mento do leito da pista 
e novas lombadas.

“As estradas estavam 
em péssimo estado, in-
clusive a ligação da Ave-
nida Dr. José Lafranchi 
com a 15 de novembro 
não tinha condições de 
tráfego. O trabalho foi 
bem realizado, garan-
tindo toda segurança 
aos usuários”, afirma o 
secretário de agricul-
tura, abastecimento e 
meio ambiente, André 
Nozaki. 

Senac Jaboticabal debate o profissional do futuro
Palestra acontecerá 

durante o Casa Aberta, 
evento realizado neste 
sábado (18/8); partici-
pação é gratuita, mas as 
vagas são limitadas

O futuro mundo do 
trabalho exigirá profis-
sionais cada vez mais 
dinâmicos, em constan-
te mutação e focados 
na capacitação continu-
ada. Essa é a previsão 
de César Renato Poletti, 
docente da área de ges-
tão e negócios do Senac 
Jaboticabal, que ainda 
pontua ser imprescin-
dível aos candidatos ter 
capacidade para traba-

lhar com inteligência, 
inovação, planejamen-
to e solução de pro-
blemas. Para ampliar 
a discussão do tema, a 
terceira edição do Casa 
Aberta recebe, neste 
sábado (18/8), a pales-
tra O Profissional do 
Futuro, com Meiry Ka-
mia, psicóloga, mestre 
em administração de 
empresas, consultora 
convidada da TV Globo 
e ilusionista premiada 
como a melhor mágica 
feminina da América 
Latina.

Segundo César, o ba-
te-papo vai clarificar 

conceitos e práticas da 
área de gestão e negó-
cios e do futuro dos 
profissionais. “O mer-
cado e as formas de 
trabalhar estão passan-
do por uma revolução 
profissional. O vínculo 
trabalhista, os horários 
rígidos e os salários fi-
xos, entre outros tópi-
cos, estão em profunda 
mudança. Portanto, a 
palestra vai contextua-
lizar esse universo, que 
possibilita a renovação 
do olhar para o mundo 
profissional.” 

Neste momento de 
transformação, o olhar 

empreendedor também 
deve entrar em cena. O 
especialista do Senac 
destaca que “indepen-
dentemente de o profis-
sional ser funcionário 
de uma empresa ou de-
senvolver um trabalho 
autônomo, ele deverá 
praticar o empreende-
dorismo, posicionando-
se como provedor de 
soluções”.   

Os interessados em 
participar da palestra 
devem efetuar inscrição 
no Portal Senac (www.
sp.senac.br/casaaber-
ta). Pelo link também é 
possível conferir a pro-

gramação completa do 
Casa Aberta na unidade 
Jaboticabal. A partici-
pação é totalmente gra-
tuita, mas as vagas são 
limitadas.  

Realizado simultane-
amente em 57 unida-
des Senac na capital, 
Grande São Paulo, lito-
ral e interior do Estado, 
o Casa Aberta é uma 
oportunidade para toda 
a comunidade conhe-
cer a infraestrutura da 
instituição e, ao mesmo 
tempo, vivenciar, na 
prática, diversas profis-
sões. 

Serviço

Casa Aberta
Data: 18 de agosto de 

2018
Horário: sábado, das 

10 às 16 horas
Palestra - O Profissio-

nal do Futuro
Horário: sábado, das 

14 horas às 15h30 ho-
ras

Local: Senac Jabotica-
bal

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

Participação gratuita, 
mas as vagas são limi-
tadas

Programação e inscri-
ções: www.sp.senac.br/
casaaberta



sábado, 18 dE aGosTo dE 2018 11

Profissionais da 
Assistência Social 

participam de 
capacitação

Na última semana, 
profissionais da Secre-
taria de Assistência 
Social, de Jaboticabal, 
participaram de um 
curso de capacitação 
do programa Sibec, na 
Universidade Caixa, em 
São Paulo.

“É um programa que 
atua diretamente na 
gestão das condicionali-

dades do Bolsa Família. 
Vai permitir que a gen-
te melhore ainda mais 
a eficiência do serviço”, 
comentou a secretária 
de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

A secretaria fica na 
Praça Abreu Sodré, 93 – 
ao lado da Unidade de 
Saúde da Mulher. O tele-
fone é (16) 3202-8301.

Sábado (11) é dia D contra o sarampo e paralisia; 
apenas 40% se vacinaram em Jaboticabal

A Secretaria de Saúde 
promove mais um Dia D 
contra a paralisia infan-
til e o sarampo em Ja-
boticabal. As autorida-
des solicitam para pais 
ou responsáveis leva-
rem as crianças de 1 a 
4 anos, 11 meses e 29 
dias a um dos postos de 
saúde mais próximo de 
casa. Todas as unidades 
estarão abertas das 08h 
às 17h. Pouco mais de 
40% das crianças já fo-
ram imunizadas.

Em Córrego Rico as 

crianças já estão sendo 
imunizadas. A equipe 
da Estratégia de Saúde 
da Família antecipou a 
vacinação e visita ao as-
sentamento e área rural 
do distrito.

Importância da cam-
panha - Doenças até 
então erradicadas no 
Brasil, a Poliomielite 
e o Sarampo voltam a 
preocupar as autorida-
des. Segundo dados da 
Organização Mundial 
de Saúde (OMS), apenas 
nos seis primeiros me-

ses de 2018, foram re-
gistrados 995 casos de 
sarampo no país (sendo 
611 no Amazonas e 384 
em Roraima), incluindo 
duas mortes. 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 Vi-
gilância Epidemiológica 
é (16) 3203-8545.

Francisco Arré Filho, o querido jaboticabalense 
Chiquinho Arré, completa hoje 92 anos bem vividos. 
Nascido em 1926, filho de Francisco Arré e Serafina 
Gonzales Arré, morou na Argentina, Uruguai e Rio 
Grande do Sul. Foi mascote da Revolução de 1932 
junto ao seu irmão. Industrial no ramo de couros, com 
curtume em Córrego Rico, candidato a vereador, fun-
cionário exemplar da Unesp Jaboticabal como técnico 
do laboratório central e dirigente da CIPA, professor 
de Física, Química, Biologia e Ciências na antiga 
Escola Industrial, Estadão, São Luis e na Unaerp de 
Ribeirão Preto na área de tecnologia orgânica, sendo 
também colecionador de antiguidades e pintor. Foi ca-
sado com Eliza Carmem Verri Arré, onde tiveram os fi-
lhos: Matilde Cristina Arré (Rainha dos Jogos Abertos 
do Interior de 1968) e atriz internacional com o nome 
artístico de “Kristina Kristner” e Francisco Arthur 
Arré. Parabéns e felicidades ao estimado Chiquinho, 
comemorando o seu niver com amigos e familiares em 
alegre confraternização.

(a dir.) Chiquinho como mascote da Revolução de 1932 com seu 
irmão

Chiquinho hoje aos 92 anos Chiquinho aos 20 anos

Segurando uma bengala de sua família de 1872, como mostra 
a foto
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Prefeito Vitório vistoria novo calçamento 
no Parque 1º de Maio

Atendendo um antigo 
pedido dos moradores 
do Parque 1º de Maio, 
a Prefeitura de Jaboti-
cabal está construindo 
mais de 100 metros de 
calçamento na área lo-
calizada entre as ruas 
Osvaldo Pereira Teixei-
ra, Milton de Cenço e 
Rogério Rigonato.

O local é utilizado 
pela população, em es-
pecial por estudantes. 
“Priorizamos a constru-
ção desse calçamento 
para garantir a segu-
rança da população que 
passa diariamente pelo 
local. Conheço mui-
to bem o Parque 1º de 
Maio, meu pai quando 
prefeito construiu 2/3 
das casas existentes e 
ainda garantiu a pavi-
mentação de todas as 
ruas do bairro”, relem-

bra o prefeito.
Limpeza dos bairros: 

A Secretaria de Obras 
realiza diariamente a 
limpeza dos bairros e 
a operação Tapa Bura-
co. Nesta semana o ro-
çamento acontece no 
Monterrey, Cidade Alta, 
Jardim Grajaú, Jardim 
São Marcos e Verde Vil-
le. 

A operação Tapa Bu-
raco já passou pelas 
ruas Angelo Morelli, 
Antônio Casaletti, Do-
mingos Selaro, José Es-
panhol, Kamil Kenan, 
Aristides Bellodi, Italo 
Poli, Clotilde Verri, Fer-
mo Bellodi, Philomeno 
Bottino, Rotary Interna-
cional, Basílio Pinto, Pe-
dro Farinelli, Francisco 
Cascaldi, Miguel Lerro e 
João Maricato. 

Equipe da prefeitura trabalha na construção de mais de 100 metros de calçamento

Vitório pede apoio aos profissionais e mostra a  guarra que iniciou o novo governo

Prefeito Vitório recepciona servidores públicos

O prefeito de Jabo-
ticabal, Vitório De Si-
moni, preparou uma 
recepção especial para 
os funcionários públi-
cos na sexta-feira (17). 
O evento contou com 
a presença de profis-

sionais de várias áreas 
– engenheiros, econo-
mistas, administrado-
res, advogados, analis-
tas, etc. “Estou muito 
motivado e conto com 
a colaboração de cada 
um de vocês para, jun-

tos, construirmos uma 
Jaboticabal diferente, 
mais moderna e huma-
na”, enfatizou.

A gestão Vitório co-
meça com o pé direito. 
Desde segunda-feira 
(13), foram adotadas 

novas medidas admi-
nistrativas, com uma 
gestão descentralizada 
e focada no resultado. 
“Cada gestor possui 
a sua marca. Vamos 
trabalhar com metas, 
prazos e resultados. 

Trabalhamos muito e 
conquistamos R$ 16 mi-
lhões em verbas para a 
saúde e infraestrutura. 
A partir de 2019 vamos 
revolucionar Jabotica-
bal e transformá-la em 
um canteiro de obras”, 
reafirmou o prefeito.

Só na área da saúde 
serão investidos R$ 3,5 
milhões e, em asfalto, 

quase R$ 10 milhões. 
“São 40 quilômetros de 
asfalto. Para ter uma 
ideia, daria para ir de 
Jaboticabal a Sertão-
zinho. Isso tudo só foi 
possível graças ao em-
penho da equipe e, para 
concretizar, conto com 
a colaboração de todos 
vocês”, finalizou Vitó-
rio.

GRUPO RODO-JABOTI E A DIREÇÃO DO BEM
Um projeto audacioso 

e necessário, realizado 
há vários anos, que é um 
treinamento de direção 
defensiva, com o supor-
te DIREÇÃO DO BEM 
VERSÃO II, abordando 
temas e atualizações do 
Código de Trânsito Bra-
sileiro. 

Treinamento de qua-
lidade ISO 9.001, pelo 

qual o GRUPO é certifi-
cado pela DNV (Certifi-
cado Internacional).

Os temas principais 
abordados foram: alcoo-
lemia, cinto de segurança 
e a utilização de celular 
no trânsito, com as refe-
rências das possíveis pe-
nalidaders. Em análise da 
gestão, foi apurado 85% 
de satisfação dos clientes.

Realizado no dia 11 de 
agosto, houve a partici-
pação dos diretores do 
GRUPO, funcionários, 
convidados, e a partici-
pação de integrantes da 
Polícia Militar.

O PROJETO teve um 
desfecho instrutivo e 
exemplar, superando to-
das as expectativas.


