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GAZETA ESPORTES

Crianças e gestantes de Jaboticabal terão 
visitas domiciliares de assistentes sociais

Crianças de 0 a 6 anos e gestantes beneficiárias 
do Bolsa Família estão recebendo uma atenção 
toda especial em Jaboticabal. Desde segunda-fei-
ra (20), visitadores sociais começaram a percorrer 
as 600 pessoas que serão beneficiadas pelo pro-
grama Criança Feliz, desenvolvido pela Prefeitura 
e o Governo Federal. 

Acompanhamento 
garantirá proteção e acesso 

aos serviços públicos

Fundo Social abre inscrições para curso 
preparatório para garçons

O Fundo Social de Solidariedade de Jaboticabal abriu inscrições para o 
curso preparatório para garçons. As inscrições acontecem de 29 de agosto a 
05 de setembro, das 13h às 17h, no Fundo Social de Solidariedade. 

Serão oferecidas 50 vagas

Jogos Escolares 2018 tem disputas 
no vôlei, dama e natação

Em Jaboticabal, 
empreendedorismo é 

aprendido em sala de aula

De olho nos futuros empreendedores, a Prefeitura de Jaboticabal, em par-
ceria com o SEBRAE-SP, começa a implantar na rede municipal o JEPP (Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos). Nesta primeira etapa o programa foi 
implantado na EMEB Afonso Tódaro.

Alunos da EMEB Afoso Tódaro participam do 
JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos) 

realizado em parceria com o SEBRAE-SP

Leia + Pág. 09

Adoção de praças já é 
realidade em Jaboticabal

Há cerca de três meses, Poder Público e setor privado se reunem para 
dar início ao Projeto “Adote uma praça”. Sete representantes de grupos da 
sociedade assinaram convênio com a Prefeitura de Jaboticabal e, desde 
então, são responsáveis pela manutenção de várias áreas verdes do mu-
nicípio. Com o projeto, os espaços públicos voltam a ter protagonismo e 
a atrair as famílias.

Proposta valoriza espaços públicos 
e atrai novamente as famílias

Alunos da rede municipal realizam 
atividades com novo material didático

Entregue no início deste mês, o novo material didático complementar das 
creches e escolas municipais já estão sendo utilizados. Por meio de ativida-
des teóricas e práticas, os educadores interagem com os alunos reforçando 
o aprendizado diário.
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Evento discutiu mudanças e apresentou novidades do setor

Jaboticabal participa de encontro sobre 
segurança pública que reuniu 120 municípios

No dia 16 de agosto, 
Jaboticabal esteve re-
presentada no 2º En-
contro de Guardas Mu-
nicipais do Interior de 
São Paulo, realizado 
em Campinas. O evento 
contou com a partici-
pação de cerca de 120 
municípios, onde foi 
discutido as mudanças 

proporcionadas pelo 
Plano Nacional de Segu-
rança Pública e apresen-
tadas novas tecnologias 
utilizadas na área.

“A gente pode co-
nhecer um pouco mais 
sobre as novas leis 
sancionadas pelo presi-
dente Temer, que fazem 
parte do Sistema Único 

de Segurança Pública, 
o SUSP, e entender qual 
a participação do mu-
nicípio na integração 
das forças policiais, por 
exemplo”, explica o di-
retor do Departamento 
de Vigia Patrimonial, 
José Eduardo Sostena.

O diretor destaca ain-
da o empenho para con-

Pais foram convidados a participar do projeto “Todos contra o 
Aedes Aegypti”. Primeira palestra aconteceu no sábado (18)

Dengue é tema de palestra na rede 
municipal de educação

Todos os anos as ar-
boviroses preocupam a 
rede municipal de saú-
de. Para garantir um 
trabalho mais eficaz no 
controle das doenças, 
uma iniciativa da Se-
cretaria de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer 
quer tratar o assunto 
com os pais e responsá-
veis dos alunos da rede 
municipal.

Desde o último dia 18 
de agosto, estão sendo 
agendadas palestras 

sobre a importância da 
eliminação dos focos 
do Aedes aegypti. A pri-
meira unidade a rece-
ber o programa “Todos 
contra o Aedes aegypti” 
foi a EMEB Ademir Apa-
recido Correa.

“As chuvas estão che-
gando e precisamos rea-
lizar ações preventivas 
contra o Aedes Aegypti. 
A ideia surgiu com o ob-
jetivo de conscientizar 
os pais e responsáveis 
sobre a importância de 

pequenos cuidados que 
devem ser adotados”, 
afirma o prefeito Vitó-
rio de Simoni.

O programa é uma 
parceria entre Prefeitu-
ra de Jaboticabal, Secre-
taria de Educação, Cul-

tura, Esporte e Lazer e 
Unesp de Jaboticabal. 
As palestras são profe-
ridas pelos Médicos Ve-
terinários do Programa 
de Residência em Área 
Profissional da Saúde - 
Medicina Veterinária e 
Saúde.

As próximas unida-
des que receberão o 
programa são as EMEB’s 
Zilda Arns, Honório 
Cardoso e Manoel Gon-
çalves. “As palestras 
acontecem nos dia 27, 
30 e 31 de agosto. Os 
pais serão convidados 
e esperamos que to-
dos possam participar”, 
ressalta o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 
Martins. 

quistar recursos e in-
vestir mais no setor. “O 
Governo Federal vai li-
berar uma porcentagem 
da arrecadação com as 
casas lotéricas para a 
segurança. Então nós 
fomos em busca desse 
conhecimento para que 
possamos nos creden-
ciar junto ao Ministério 
da Justiça e conseguir 
recursos para investir 
em tecnologia e segu-
rança pública para nos-

sa cidade”, completou.
Balanço positivo – Em 

pouco mais de um ano à 
frente do setor, Sostena 
celebra avanços impor-
tantes para a cidade. 
Num comparativo com 
2017, as ocorrências de 
furto em prédios públi-
cos caíram quase 90% 
neste ano. A recupera-
ção de câmeras de mo-
nitoramento também 
foram importantes no 
mesmo período.

“É um trabalho fei-
to em conjunto com as 
secretarias municipais. 
Contamos com uma sis-
temática de trabalho e 
dedicação dos nossos 
vigias. Agradeço ao pre-
feito Vitório de Simoni 
pelo apoio que tem nos 
dado, tanto na reestru-
turação dos trabalhos, 
quanto no evento em 
que participamos em 
Campinas”, concluiu 
Sostena.
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A esperança nunca 

morre, é eterna!
TEM QUE TER?

As estrelas brilhavam 
no céu em noite de lua 
cheia, repleta de so-
nhos, que se tornaram 
uma imensidão de pro-
messas e pedidos, num 
chamamento feito de 
coração, que se trans-
formava em uma luz gi-
gante de cores reais e 
poderosas.

Era a felicidade que 
batia na porta do tem-
po, na casa que um dia 
se transformaria em re-
alizações.

Tudo nasceu, cresceu 
e se tornou gente de ver-
dade, possuída de pode-
res que transformaram 
as trevas em luz, o ódio 
em amor, o egoísmo em 
divisão de poderes e re-
soluções materiais e es-
pirituais.

Nascemos em um 
mundo de provas e ex-
piações, onde tudo 
ocorre de uma forma de 
liberdade, para todos 
entre ações e reações, 
vivemos para prosse-
guir, achar o que procu-
ramos.

Entre todos, existe 
uma estrela maior, com 
desejos de estar unidas 
com todos, para lembrar 
sempre que somos fi-
lhos e filhas de Deus!

Não se esperava, 
mas... uma surpresa 
aconteceu, não era a 
chuva, nem o vento, 
nem modificações, nem 
na temperatura, mas 
sim que a estrela chegou 
bem perto da lua, e com 
gestos e carinhos onde 
pôde levar a ela uma 
luz, um entendimento, 
uma dádiva, um abraço 
de amizade, um vínculo 
que podia ser o início de 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

História do Museu “Aloísio de 
Almeida” é contada em exposição 

no Jaboticabal Shopping

Tem que ter bom âni-
mo, para vencer todas as 
difi culdades da vida.

Se você desanimar ou 
desistir, nunca saberá o 
sabor da vitória. 

Por mais que o inimigo 
tenta, não abra mão da 
sua benção, fi que fi rme, 
Deus não o deixará sozi-
nho. Ele estará com você, 
ainda que não veja nem 
uma mudança, saiba que 
Ele já preparou uma saída.

 Quando Agar, escrava 

Pr. Anastácio Martins

de Sarai, foi para o deser-
to fugindo de sua senho-
ra, Agar passou por mui-
tos momentos difíceis. Ela 
estava sozinha no meio do 
deserto, sem a ajuda de 
ninguém, mas o anjo do 
Senhor falou com ela di-
zendo: Tenha bom ânimo! 
Volte para sua senhora, 
esse fi lho que está sendo 
gerado no seu ventre, será 
uma benção, e seu nome 
será Ismael. Ela voltou e 
contou tudo a Abraão, e 
ele disse: Deus é fi el. 

Mas se ela não tivesse 
obedecido à voz do Se-
nhor, e voltado, com cer-
teza Deus não teria com-
prido a sua Palavra na 
vida dela. 

Não importa o tipo de 
situação que você esteja 
enfrentando, ou as difi cul-
dades que tem se levanta-
do contra você, se Deus 

tem falando ao seu cora-
ção que algo de bom vai 
acontecer, apenas creia e 
não duvide. 

Agar experimentou o 
melhor de Deus. 

Com você não será dife-
rente, o mesmo Deus, que 
esteve com ela, está com 
você agora, lhe dizendo: 
Não temas! Porque Sou 
contigo. Não tenha medo 
porque Sou o Teu Deus. 
Que provas que você pre-
cisa para crer nesse Deus? 
Levanta-te e tome uma 
atitude, descida vencer, o 
caminho que Deus prepa-
rou para você andar e um 
caminho de poder, onde o 
inimigo não consegue fi -
car de pé. 

Seja uma pessoa ani-
mada, mesmo que tudo 
esteja dando errado, e 
nada está acontecendo a 
seu favor. Recuse a acei-

tar a derrota ou fracasso. 
Não viva daquilo que o 
inimigo está mostrando, 
ele fará de tudo para você 
não dar um passo. 

Mas viva daquilo que 
Deus tem colocado no seu 
coração. Declare: Eu não 
vivo do que eu vejo, mas 
sim, daquilo que eu creio! 
(Gênesis 16). 

Esta é a minha oração. 
Catedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. Cul-
tos: Quarta-Feira, Sexta-
Feira e Domingo às 19:30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook cate-
dral_dopovodedeus@hot-
mail.com

ESPORTE E EDUCAÇÃO 

Brasil, um dos pa-
íses do futebol. Tan-
tas vezes campeão, 
berço de craques es-
palhados pelo mun-
do esportivo.

Charles Miller se-
meou em nossa pá-
tria o amor pela 
“bola rolante e vo-
lante” que se trans-
formou ”campinhos” 
em estádios monu-
mentais que acolheu 
as apaixonadas “pe-
ladas” cuja mira são 
os “gols” da vitória.

Domingo, “dia do 
Senhor”, feriado, 
pausa para descan-

Professor Benê

so: “campinhos” es-
tádios diminutos 
para a molecada exi-
bir a “classe” e har-
monia entre pés e 
cérebro.

Quantos adultos 
barbados por aí, 
transformam-se em 
“crianças” buscando 
a glória de um gol!

Vitória é nosso so-
nho, é meta univer-
sal que deve ultra-
passar os pequenos 
limites de metros 
quadrados, para 
chegar à glória de 
um gol em qualquer 
situação de vida. 
“Vencer e perder”, 
“lutar e desanimar” 
são atitudes que fa-
zem diferença nos 
horizontes de nossa 
vida. Esporte, mais 
do que movimen-
tação é filosofia de 
vida”. 

Não chores meu fi-
lho ”que a vida é luta 
renhida, “marca” dos 
fortes que buscam 
vitória!

Através de objetos 
do acervo permanente, 
será contada um pouco 
da história de Jabotica-
bal, do próprio museu e 
de personalidades im-
portantes de nosso mu-
nicípio como o empre-
sário Carlos Tonanni.

O diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira, 
convida a população e 
confi rma que a expo-
sição está aberta, no 
saguão do Jaboticabal 
Shopping. “A abertura 
aconteceu na terça-feira 
(21) com uma palestra 
sobre a história do mu-
seu. Escolhemos cada 
objeto que sai pela pri-
meira vez do palácio da 
Turca para uma exposi-
ção itinerante com mui-
to carinho. Espero que 
a população prestigie 
esse momento inédito”, 
afi rma o diretor de Cul-
tura, José Mário de Oli-
veira. 

Um pouco da rica história de Jaboticabal será 
contada na exposição “Museu no Shopping” 

que vai até o dia 31 de agosto

levar a paz e a felicida-
de; tudo poderia aconte-
cer, era só esperar para 
ver.

Deus foi lembrado, e 
Jesus também tomaram 
parte deste aconteci-
mento para derrama-
rem fluidos e fontes de 
poderes, para que cada 
um seguisse, que os le-
variam à fonte do amor. 

Na cor azul a força, no 
branco a pureza, para 
provarem que todos nós 
podemos caminhar jun-
tos até um fim, que não 
existe, mas um tempo 
marcado na eternidade.

Tudo gerou em paz, 
tudo foi criado por 
Deus. Somos eternos ca-
minheiros da Boa Nova, 
para vivermos sempre, 
encontrar a verdade 
para que, seguros, pos-
samos agradecer a Deus 
pela vida que nos deu, e 
podermos evoluir cada 
vez mais, encontrarmos 
as estrelas e a lua que 
estão no céu, mas certas 
de que Deus existe e são 
verdadeiras.

O encontro é natural. 
Tudo parece verdade,  
as criações acontecem 
porque as vidas são ca-
minhos difíceis, as ve-
zes fáceis, em outras 
abraçados juntos, che-
garemos ao fim de uma 
etapa muito pequena, 
mas muito proveitosa. 
Somamos tudo, chega-
mos a um derradeiro 
ponto onde a fraterni-
dade, o elo de amor, são 
de luz que Jesus nos 
mostrou, provando que 
podemos ser reais e ver-
dadeiros filhos de Deus, 
com condições de ven-
cer e sairmos na luta, 
que precisamos agra-
decer a Deus, porque o 
ontem passou, o agora é 
o hoje, e o futuro só na 
esperança. Gloria Deus e 
a Jesus nas alturas, com 
verdadeira fé e alcançar 
muito em breve a felici-
dade, que tanto procu-
ramos.

Louvado seja os que 
são reais e possuidores 
da fé, esperança e cari-
dade.

A Vivo informa que devido rompimento  na  rede de cabo metálico da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de Taiúva, tiveram seu funcionamento prejudicado no dia 
16/08/2018 das 14h57 às 14h42 do dia 18/08/2018. Assim que houve a ocorrência 
a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram o lance de cabo 
danificado.

Comunicado

Audiência pública debate “Quinzena 
do Meio Ambiente e Mobilidade 

Urbana” na Câmara de Jaboticabal
Com o objetivo de 

discutir com a popula-
ção ações convergentes 
entre o meio ambien-
te, o Plano de Mobili-
dade Urbana e o Plano 
Diretor, acontece na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, na próxi-
ma terça-feira (28/08), 
uma audiência pública 
organizada pelo vere-
ador João Bassi (PEN), 
conjuntamente com as 
ONGs Muda, Amajab, 
Adescolas e Cerea. 

O evento começa às 
19h30, no plenário da 
Câmara, e contará com 
a palestra “Plano Am-
biental como Subsídio 
ao Plano de Mobilidade 
Urbana de Jaboticabal”, 
que será ministrada 
pelo engenheiro agrô-
nomo, Dr. Maurício José 
Borges (China). Audiência pública vai discutir ações voltadas ao 

meio ambiente. 
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Serviços de manutenção em 
áreas públicas continuam

A Secretaria de Obras 
e Serviços segue desen-
volvendo o cronograma 
de limpeza, manuten-
ção de asfalto e trocas 
de lâmpadas em Jaboti-
cabal.

As equipes de capina-
ção de guias e sarjetas 
visitam essa semana os 
bairros Jardim Kenne-
dy, Santa Mônica, Verde 
Ville, Jardim Morumbi, 
Jardim Grajaú e Cohab 
2. Já o roçamento de 
áreas verdes segue nas 
praças e jardins de toda 
a cidade.

Podas de árvores e 
trocas de lâmpadas 
continuam sendo exe-
cutadas, enquanto a 
operação tapa-buraco 
passa pelas seguintes 
vias: 13 de maio, Dr. 

Além da exposição, evento oferece cursos 
sobre o cultivo de orquídeas

Locke, Vicente Quirino, 
Américo de Castro, José 
Batista Ferreira, Manoel 

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 

Jaboticabal sedia 35ª 
Exposição Nacional de Orquídeas

A Associação Jaboti-
cabalense de Orquidó-
fi los e Prefeitura de Ja-
boticabal realizam nos 
dias 31 de agosto, 1º e 
2 de setembro, na Esta-
ção de Eventos Cora Co-
ralina, a 35ª Exposição 
Nacional de Orquídeas. 
A abertura do evento 
acontece às 18h. 

Além de apreciar as 
belas fl ores, os visitan-
tes podem adquirir as 
orquídeas e receber di-
cas de cultivo com os 
expositores. “O even-
to recebe visitantes de 
todo estado de São Pau-
lo. A entrada é gratuita 
e toda população está 
convidada”, convida o 
prefeito Vitório de Si-
moni.

Atenção para a pro-

gramação:
•	 31	 de	 agosto	 –	

Sexta-feira
18h – Abertura da 35ª 

Exposição Nacional de 
Orquídeas de Jabotica-
bal

•	 1º	de	setembro	–	
Sábado

9h às 20h – Exposição 
aberta ao público

15h – Aula sobre cul-
tivo de orquídeas (ins-
crições no local)

•	 2	 de	 setembro	 –	
Domingo

9h às 16h30 – Exposi-
ção aberta ao público

Os interessados em 
adquirir plantas podem 
procurar a Estação de 
Eventos Cora Coralina a 
partir das 9h de sexta-
feira (31). 

EMURJA realiza limpeza da avenida 
Carlos Berchieri

A Empresa Munici-
pal de Urbanização de 
Jaboticabal – EMURJA 
- trabalha na limpeza 
da Avenida Carlos Ber-
chieri. Além da ação, 
equipes também reali-
zam a pintura de solo 
na Cohab II, Aparecida 
e Nova Aparecida.

“As equipes da EMUR-
JA vem colaborando 
com a manutenção de 
Jaboticabal, realizando 
um trabalho rápido e 
efi caz. Nas últimas se-
manas, além da limpe-
za, os funcionários tra-
balharam na reforma e 
manutenção de nossas 
escolas municipais”, 

afi rma o prefeito Vitó-
rio de Simoni.

A autarquia realiza 
nesta semana manuten-
ção nas EMEB’s Honório 

Cardoso (Ciaf II) e Se-
nhora Aparecida. “Esta-
mos realizando serviços 
de pintura, roçamento, 
troca de lâmpadas e 

instalação de ventilado-
res nas creches e esco-
las municipais”, lembra 
o presidente da EMUR-
JA, Cláudio Correia.

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Revoredo e Coronel So-
dré.

Mais informações 

pelo telefone (16) 3209-
4100.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, no uso de suas atribuições, vem CONVOCAR os candidatos classifi-
cados no Concurso Público nº 01/2018 deste Poder, para os cargos abaixo rela-
cionados:

Motorista:
Maykon Caetano da Costa    RG 43.877.894-7/SP

Procurador Jurídico:
Leonardo Latorre Matsushita    RG 27.669.213-5/SP

Os candidatos convocados deverão apresentar-se no Departamento de Adminis-
tração e Recursos Humanos da Câmara Municipal de Jaboticabal, sito a Rua Barão do 
Rio Branco nº 765, Centro, Jaboticabal-SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
do recebimento do telegrama ou publicação deste Edital, de segunda a sexta-feira, 
das 7:30h as 11:30h ou das 13:00h as 17:00h, para entregar os documentos necessá-
rios para a respectiva admissão.

Informamos que o não comparecimento no período supracitado configura o de-
sinteresse pelo cargo.

Jaboticabal, 20 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

PORTARIAS

Nº 103, DE 17 DE AGOSTO DE 2018 – Nomeia Comissão de representa-
ção para participarem do Curso Completo de Pregão Presencial e Eletrônico, a ser 
realizado no período de 20/08/2018 a 24/08/2018, na cidade de São Paulo-SP.

Provas para vagas de 
agentes comunitários 

serão no dia 02 de setembro
Os inscritos no pro-

cesso seletivo para a 
contratação de agentes 
comunitários de saúde 
e de endemias realizam 
a prova no domingo 
(02 de setembro), na EE 
Dr Joaquim Batista. Os 
portões serão abertos a 
partir das 8h30, sendo 
que às 09h serão fecha-
dos e mais nenhum can-
didato poderá entrar.

O edital completo 
está disponível no site 
www.institutomais.org.
br.

Confi ra a relação 
completa das vagas dis-
poníveis:

•	 Agente	 comuni-
tário de saúde – Área 
01: ESF Maria De Lour-
des Ferreira (córrego 
Rico)

•	 Agente	 comuni-
tário de saúde – Área 
02: ESF José Francisco 
Nuno (LUZITÂNIA)

•	 Agente	 comuni-
tário de saúde – Área 
03: ESF Aurélio Niero 
(CIAF V) – Equipe I

•	 Agente	 comuni-
tário de saúde – Área 
04: ESF Aurélio Niero 
(CIAF V) – Equipe II

•	 Agente	 comuni-

tário de saúde – Área 
06: ESF Tereza Fernan-
des Barbosa – Equipe IV

•	 Agente	 comuni-
tário de saúde – Área 
08: ESF Alice Kamla 
(CIAF Vii) – Equipe II

•	 Agente	 comuni-
tário de saúde – Área 
09: ESF/Ubs Antônio Ri-
cardo Benatti (CIAF IV)

•	 Agentes	de	ende-
mias
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Jogos Escolares 2018 tem disputas 
no vôlei, dama e natação

Começou mais uma 
semana de muita com-
petição nos Jogos Esco-
lares 2018, de Jabotica-
bal. Desde 6 de agosto, 
27 escolas participam 
com 3.200 alunos ins-
critos. Nesta semana, 
estão marcados duelos 
em várias modalidades, 
entre elas, vôlei, dama 
e natação. 

“É muito bacana ver 
essa meninada compe-
tindo e aprendendo a 
ter espírito esportivo. 
As famílias estão com-
parecendo para dar 
apoio e nossa equipe 
tem trabalhado muito 

bem na organização. 
Não tenho dúvida que 
vamos colher um resul-
tado bastante positivo 
ao final da competição”, 
comentou o prefeito Vi-

GAZETA ESPORTES
Li Tchuó Pa Kung-Fu no Tiro de Guerra

Com o apoio e incen-
tivo da Prefeitura Muni-
cipal, Tiro de Guerra de 
Jaboticabal e Associa-
ção Li Tchuó Pa Kung-
Fu, iniciou-se um proje-
to que visa a promoção 
da saúde e qualidade de 
vida por meio da práti-
ca de atividade física, 
conciliada às Instruções 
Militares na sede do TG 
02-018. 

Aulas de Li Tchuó Pa 
Kung-Fu, Tai Chi Chuan, 
Lian Gong, Qui Gong 
(Chi Kung) e condicio-
namento físico, são ofe-
recidas de forma gratui-
ta aos Atiradores do TG, 
e extensivas aos demais 

familiares e amigos. No 
projeto idealizado pelo 
colaborador, Professor 
Celso Bomfim, estão se 
matriculando turmas 
mistas de faixa etária, 
masculino e feminino, 
sob os cuidados do ex-
periente profissional 
graduado Mestre no es-
tilo Li Tchuó Pa Kung-
Fu, Valcir Albieri. E já se 
mostra promissor, devi-
do à significativa procu-
ra por matrículas.  

A prática destas artes 
marciais proporcionam 
diversos benefícios, 
como: controle do peso 
corporal, melhora na 
mobilidade articular, na 

flexibilidade e resistên-
cia física, manutenção 
da densidade óssea, da 
força muscular e equilí-
brio, diminuição da hi-
pertensão arterial, me-
lhora da autoestima e 
autoconfiança, alivia o 
stress e aumenta o bem-
estar. Contribui para a 
concentração, melhoria 
das relações entre pais 
e filhos (por meio da 
disciplina), desenvolve 
a coordenação e coope-
ração (por meio da in-
tegração) e aprimora a 
responsabilidade. Seus 
benefícios, já compro-
vados, reduzem o risco 
de desenvolvimento de 

doenças crônicas e ain-
da passa a ser um fator 
contribuinte para o au-
mento da longevidade.

Inicialmente as aulas 
no TG estão sendo apli-
cadas nas segundas, 
quartas e sextas-feiras, 
em horários de manhã e 
noite, e aos sábados no 
período da tarde. Mais 
informações e matrícu-
las podem ser feitas na 
sede do Tiro de Guerra 
à Avenida Mal Deodoro, 
998, Centro, ou no De-
partamento de Esporte 
e Lazer - Ginásio Muni-
cipal de Esportes à Pra-
ça Doutor Joaquim Na-
buco, s/n, Centro.

Ginásio Municipal ‘Alberto Bottino’ teve 
bom público para rodada tripla

Duelos acontecem até 30 de agosto

Após estreia com vitória, Jaboticabal jogou ‘em casa’ 
na quarta (22) pela Copa Record de Futsal

Jaboticabal foi a Bata-
tais na última semana e 
estreou com uma vitória 
por 2 a 1 contra Santa 
Cruz da Esperança, na 
Copa Record de Futsal 

Masculino 2018. Desta 
vez, a equipe contou 
com a apoio da torcida 
no Ginásio Municipal de 
Esportes ‘Alberto Boti-
no’ na quarta-feira (22), 

a partir das 19h30, para 
conseguir mais uma vi-
tória e avançar para a 
próxima fase.

“Tivemos uma boa 
estreia, e com os gols 

de Gattuso e Baiano 
voltamos com os três 
pontos. Agora é contra 
Dumont, dentro da nos-
sa casa. Esperamos que 
a torcida compareça e, 
como sempre, faça uma 
grande festa e empurre 
nosso time para a vitó-
ria”, comenta o diretor 
do Departamento de 
Esporte e Lazer, Fábio 
Bortolossi.

Antes, dois jogos 
completam a rodada no 
“Botinão”. Guariba en-
frenta Taquaritinga e 
Matão joga contra Serra 
Azul. A entrada é gra-
tuita.

tório de Simoni.
Os atletas disputam 

provas no basquete, 
futsal, futebol, hande-
bol, damas, atletismo, 
atletismo PPF, atletismo 

PPD, karatê, voleibol e 
natação nas categorias 
pré-mirim, mirim e in-
fantil. O evento chega 
ao fim em 30 de agosto.
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Rua Juca Quito, 1.016, 
Centro - Jaboticabal
@RealizaJaboticabal

(16) 3209-2470

Parabéns a todos corretores de imóveis!

BANDA MUSICAL SÃO LUIS NOVAMENTE 
EM BARRETOS

A Banda Musical São 
Luis realiza a 5ª apre-
sentação de 2018 - (25 
de agosto), neste sá-
bado, no período ma-
tutino, por ocasião no 
Desfile Cívico e Alegó-
rico dos 164 Anos de 
Barretos e da 63ª Festa 
do Peão de Boiadeiro. A 
corporação comparece 
com 110 componentes 
(3 ônibus), indo nova-
mente a convite pessoal 
do Clube “Os Indepen-
dentes”.

A apresentação sai-
rá do antigo Recinto 
“Paulo de Lima Correia” 
percorrendo as vias 
centrais de Barretos 
culminando com uma 
apresentação especial 
no palanque oficial da 
festa, com autoridades, 
convidados e público 
em geral. A Banda Musi-
cal São Luis tradicional-
mente participa há 31 
anos, desde 1987, sen-
do muito esperada pela 
população e turistas. A 
imagem da banda apa-
rece no cartaz oficial da 

festa.
Comando musical do 

Maestro Nilton Carlos 
Luppia Junior (Nuno)

Presidente Ricardo 
Martins

Diretor Charlex Leite 
Bueno

Parceria da Linha de 
Frente com Pradópo-
lis e com as presenças 
de instrumentistas de 
Taquaritinga, Jurupe-
ma, Monte Alto, Taiuva, 
Guariba, Pirangi, Bebe-
douro e Ribeirão Preto.

Será o desfile nº 419 
de sua história.

A Banda Musical São 
Luis completa 60 ANOS 
em 1º de setembro de 
2018, cuja comemora-

ção será na Parada Cí-
vico/Militar de 7 de Se-
tembro em Jaboticabal, 
onde virá estreiando a 

nova indumentária em 
nossa cidade encerran-
do o desfile, inclusive 
com ex integrantes.

A corporação ainda 
se apresentará no 7 de 
Setembro à tarde em ci-
dade da Severínia.

Comitê Gestor do Sebrae Aqui, de Jaboticabal, se 
reúne para alinhar estratégia de trabalho

A Prefeitura de Jabo-
ticabal sediou na últi-
ma semana reunião do 
comitê gestor do Sebrae 
Aqui, de Jaboticabal. O 
encontro serviu para 
avaliar as atividades 
desenvolvidas e proje-
tar ações futuras.

“Essa é uma reunião 
de trabalho importan-
te, realizada periodi-
camente. Nos ajuda a 

alinhar nossa estratégia 
de trabalho, avaliando o 
que foi desenvolvido e 
reforçando o que ainda 
está por vir. Agradece-
mos às entidades par-
ceiras pelo envolvimen-
to nesse trabalho em 
grupo”, disse a diretora 
da Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gonçal-
ves 

Participaram repre-

sentantes da Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
de Indústria, Comércio 
e Turismo, Sebrae, As-
sociação Comercial, In-
dustrial e Agronegócio 
de Jaboticabal – Aciaja 
-, Instituto Tecnológico 
de Jaboticabal – ITJ - e 
Incubadora de Empre-
sas.

Agosto Dourado: palestras sobre amamentação 
marcam o mês de agosto em Jaboticabal

As gestantes e puér-
peras de Jaboticabal 
vem participando em 
agosto de palestras so-
bre a importância da 
amamentação. Na últi-
ma semana, os encon-

tros aconteceram na 
estratégia de Saúde da 
Família da Cohab 3 e na 
terça-feira (21), a pales-
tra aconteceu no distri-
to de Luzitânia.

Além das palestras, 

aconteceu sorteio de 
brindes e foi oferecido 
ao público um café da 
manhã. “O trabalho rea-
lizado por nossas equi-
pes é muito importante 
para orientar nossa po-

pulação, principalmen-
te em agosto, quando 
tratamos de um tema 
fundamental que é o 
aleitamento materno. 
Agradeço ao empenho 
de todos os profissio-

nais que estão prepa-
rando essa programa-
ção”, afirma o prefeito 
Vitório de Simoni.

“A amamentação é 
muito importante. O 
leite materno contém 

todos os nutrientes, 
proteínas, açúcar, gor-
dura e vitaminas que o 
pequeno necessita por 
6 meses para crescer 
e se desenvolver com 
saúde. Por isso é tão 
importante abordar o 
tema nas unidades bá-
sicas de saúde”, afirma 
a secretária de Saúde, 
Maria Angelica Dias.

Agosto foi instituído 
como o mês do Aleita-
mento Materno que 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”. 
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Câmara de Jaboticabal aprova abertura de 
crédito para recapeamento asfáltico

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal aprovaram por 
unanimidade em sessão 
ordinária, na segunda-
feira (20/08), o Projeto 
de Lei nº 140/2018, que 
permite ao Poder Exe-
cutivo abrir um crédito 
adicional suplementar 
de R$ 2 milhões no or-
çamento da Prefeitura 
para a execução de reca-
peamento asfáltico em 
Jaboticabal. De acordo 
com o Executivo, não 
haverá impacto orça-
mentário e financeiro, 
uma vez que o valor 
será coberto por trans-
ferências do Governo 
do Estado de São Paulo.

Também foi apro-
vado o Projeto de Lei 
nº 139/2018, de auto-

ria do vereador Pretto 
Miranda Cabeleireiro, 
que cria a Semana Mu-
nicipal das Tradições 
de Matrizes Africanas 
e das Nações do Can-
domblé e a institui no 
Calendário de Eventos 
Oficiais do Município, 
tendo como marco o 
dia 20 de novembro. A 
matéria recebeu cinco 
votos favoráveis (Pret-
to Miranda, Beto Ariki, 
Luís Carlos Fernandes, 
Pepa Servidone, Wilsi-
nho Locutor), quatro 
contrários (Dona Cidi-
nha, João Bassi, Paulo 
Henrique Advogado e 
Samuel Cunha) e uma 
abstenção (Carmo Jorge 
Reino) em 1ª discussão 
e votação. 

Com o resultado, 

o vereador Ednei Va-
lêncio, que presidiu a 
sessão, convocou uma 
extraordinária, na sequ-
ência, para apreciação 
do projeto em 2º tur-
no. A matéria voltou a 
ser aprovada por maio-
ria, em definitivo, com 
mesmo resultado (5 fa-
voráveis, 4 contrários e 
1 abstenção). Valêncio, 
que não precisou votar 
por conduzir a sessão, 
declarou seu voto favo-
rável.

Os projetos seguem 
para sanção ou veto do 
vice-prefeito munici-
pal, Vitório De Simoni, 
no exercício do cargo 
de prefeito.

Pais ou responsáveis não levaram 1 mil crianças para serem 
vacinadas contra o sarampo e a pólio em Jaboticabal

Vereadores durante a votação do PL 140/2018; Sessões ordinária e extraordinária: 
Vereadores durante a votação do PL 139/2018

Dado preocupa Secretaria de Saúde; Ciaf’s continuam vacinando até 31 de agosto
Além do atendimento 

realizado diariamente 
nas unidades básicas 
de saúde, a Secretaria 
de Saúde de Jaboticabal 
promoveu dois sábados 
de vacinação contra o 
sarampo e a poliomie-
lite.

As ações resultaram 
na imunização de 63% 
das crianças entre zero 
e quatro anos. Mesmo 
com o bom número 
atendido, aproxima-
damente mil crianças 
ainda não foram vaci-
nadas. “Precisamos ga-
rantir que o maior nú-
mero de crianças seja 
imunizada. Apenas com 
a vacina podemos ga-
rantir que não registra-
remos casos dessas do-
enças em Jaboticabal, 
por isso é tão importan-
te que os pais procurem 
as unidades básicas de 
saúde”, afirma a secre-
tária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

A preocupação em 
imunizar o maior nú-
mero de crianças está 
amparada nos 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. O Minis-
tério da Saúde também 
informou haver alto ris-
co de retorno da polio-
mielite em pelo menos 
312 cidades brasileiras. 

“Infelizmente os nú-
meros são preocupan-
tes. Nossas equipes tra-
balharam dois sábados 
atendendo a população 
nos Ciaf’s e agora é ne-
cessário que aqueles 
que perderam essas da-
tas procurem as unida-
des básicas de saúde o 
mais rápido possível”, 
declara a diretora do 
Departamento de Vigi-
lância Epidemiológica, 
Maura Guedes Barreto.

Para mais informa-
ções sobre a campanha, 
o telefone de contato 
do Departamento de Vi-
gilância Epidemiológica 
é (16) 3203-8545.
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Adoção de praças já é realidade em 
Jaboticabal

Há cerca de três me-
ses, Poder Público e 
setor privado se reu-

nem para dar início 
ao Projeto “Adote uma 
praça”. Sete represen-

tantes de grupos da 
sociedade assinaram 
convênio com a Prefei-

Proposta valoriza espaços públicos e atrai novamente as famílias
tura de Jaboticabal e, 
desde então, são res-
ponsáveis pela manu-
tenção de várias áreas 
verdes do município. 
Com o projeto, os es-
paços públicos voltam 
a ter protagonismo e a 
atrair as famílias.

“As praças sempre 
foram sinônimo de en-
tretenimento e família. 
Lugar onde pessoas se 
encontram para com-
partilhar coisas boas. 
Mas, nos últimos tem-
pos, perdemos um 
pouco disso devido a 
uma série de fatores. 
Esse projeto leva toda 
a sociedade a refletir e 
propor uma mudança 
nos nossos hábitos”, 
comenta o prefeito Vi-
tório de Simoni.

A iniciativa espera 
em breve contar com 
novos adotantes e criar 

uma sinergia no muni-
cípio. “O ‘ponta pé’ ini-
cial foi dado e estamos 
muitos felizes com o 
resultado até agora. Es-
ses grupos ‘abraçaram’ 
a ideia e já podemos 
visualizar mudanças 
positivas nesses es-
paços. A expectativa 
é que mais pessoas se 
sensibilizem e possa-
mos fazer uma Jaboti-
cabal muito melhor”, 
destaca Simoni.

A empresa, grupo ou 
entidade interessada 
em participar do pro-
jeto precisa protocolar 
um requerimento no 
Sistema Prático, indi-
cando a área pública 
de seu interesse a ser 
adotada. A partir dis-
so, a prefeitura elabora 
um processo interno e 
alinha com o interessa-
do o procedimento de 

legalização.
Confira abaixo a rela-

ção dos primeiros ado-
tantes e as áreas ver-
des escolhidas:

•	 Associação	 dos	
Moradores do Residen-
cial Cidade Alta – área 
verde no bairro

•	 Roberto	Luis	Ari-
ki – Praça dos Imigran-
tes Japoneses

•	 Colégio	 Duílio	
Poli – Praça Duílio Poli

•	 Manoel	 Soares	
do Amaral (Pão Kent) – 
Praça Dom Assis

•	 Genaro	 Paschoi-
ni – Área verde no bair-
ro São Judas Tadeu

•	 Galeria	Novo	Es-
paço – Rotatória Dr. 
Domingos Lavechia

•	 Paróquia	 São	 Ju-
das Tadeu – Praça Dom 
José Varani

Stand apresenta modelos de móveis construídos com pallets

Secretaria de Agricultura participa de Dia do Campo 
Limpo em Jaboticabal

Um projeto desen-
volvido pelo Centro de 
Educação Ambiental de 
Jaboticabal está sendo 
apresentado para os 
participantes do Dia do 
Campo Limpo em Jabo-
ticabal. A Secretaria de 
Agricultura, Abasteci-

mento e Meio Ambiente 
organizou o stand com 
móveis criados com 
pallets reutilizados.

“O Dia do Campo 
Limpo nos remete a 
celebrar os resultados 
da logística reversa de 
embalagens vazias de 

defensivos agrícolas 
no Brasil. Decidimos 
apresentar o projeto 
desenvolvido por fun-
cionários do CEA que 
trabalham na destina-
ção correta de pallets 
utilizados na constru-
ção de diferentes mode-

los de móveis”, ressalta 
o secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, André 
Nozaki.

Dia do Campo Limpo 
– A Coplana organizou 
a programação. Mais de 
2000 crianças de diver-

sas cidades da região 
devem passar pela Es-
tação de Eventos Cora 
Coralina. 

O evento conta com 
diversas abordagens 
relacionadas a meio 
ambiente, resíduos só-
lidos, destinação cor-

reta de embalagens de 
defensivos agrícolas, 
sempre com temáticas 
voltadas para os jovens.
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Fundo Social abre inscrições para curso 
preparatório para garçons

O Fundo Social de 
Solidariedade de Jabo-
ticabal abriu inscrições 
para o curso prepara-
tório para garçons. As 
inscrições acontecem 
de 29 de agosto a 05 de 
setembro, das 13h às 
17h, no Fundo Social de 
Solidariedade. 

“O curso atende uma 
demanda que existe 
em Jaboticabal. Além 
de totalmente gra-
tuito, o Fundo Social 
oferece a todos os in-
teressados transpor-
te gratuito, com saída 
de nossa sede. É uma 
grande oportunidade 

para aqueles que dese-
jam abrir novas portas 
e aumentar as possibi-
lidades de conquistar 
uma vaga no mercado 
de trabalho”, afirma a 
primeira-dama, Adriana 
de Simoni.

Os interessados no 
curso preparatório para 
garçons devem procu-
rar o Fundo Social de 
Solidariedade com os 
documentos pessoais 
na Avenida General Gli-
cério, 276. Para mais 
informações, o telefone 
de contato é (16) 3202-
8994. 

Serão oferecidas 50 
vagas
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APÁS de Jaboticabal completa 40 anos e 
testemunho de irmã de surdo emociona 

A Associação de Pais 
e Amigos dos Surdos 
(APÁS) de Jaboticabal 
realizou na noite de 
quarta-feira (22/08), 
com apoio da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal, uma cerimônia de 
comemoração aos 40 
anos da instituição.

Fundada em 26 de 
agosto de 1978, a APÁS 
é uma associação civil 
beneficente sem fins 
lucrativos com atuação 
nas áreas de saúde, edu-
cação e assistência so-
cial. Atualmente atende 
aproximadamente 120 
surdos de Jaboticabal, 
Guariba, Taquaritinga, 
Monte Alto, Pradópolis, 
Barrinha, Pitangueiras e 
Guatapará.

“É neste local que os 
surdos conhecem sua 
língua, descobrem sua 
identidade surda e de-
senvolvem suas poten-
cialidades, com profis-
sionais especializados 
dispostos a ajudá-los a 
exercer seus direitos de 
cidadãos, fortalecendo-
os para enfrentarem os 
desafios que, possivel-
mente, encontrarão em 
seu meio social, levan-
do-os a participarem da 
vida em sociedade”, ex-
plicou a supervisora da 
APÁS, Miucha Carregari.

O presidente da Câ-
mara de Jaboticabal, Dr. 
Edu Fenerich (PPS), que 
não pôde participar da 
cerimônia, enviou um 
vídeo de congratula-
ção à instituição pelas 
ações desenvolvidas ao 
longo dos anos na cida-
de, e adiantou que a Câ-
mara, através da Escola 
do Legislativo, se pre-
para para oferecer um 
curso gratuito em Lín-
gua Brasileira de Sinais 
(Libras) voltado à popu-
lação. “Muito obrigado 
a todos, especialmente 
a vocês [funcionários e 
apoiadores], pelo que 
fazem pela nossa terra 
e nossa gente”, finali-
zou Fenerich. 

Por sua vez, o secre-
tário de Administração, 
Leonardo Yamazaki, re-
presentando o vice-pre-
feito, Vitório De Simoni, 
no exercício do cargo 
de prefeito, também 
destacou a importân-
cia da instituição para 
Jaboticabal. “Nós como 
poder público só temos 
que agradecer uma ins-
tituição como a APÁS, 
por prestar esse servi-
ço à nossa comunida-
de. Então, por todo esse 
amor e dedicação, que 
esses funcionários têm 
por esses alunos, o mu-
nicípio só tem a agrade-
cer”, discursou.

A fundadora da APÁS, 
Celia Marisa Faria Ta-
verna, aos 84 anos, 
hoje residente em Goi-
ás, também enviou um 
vídeo de agradecimento 
e relembrou a implan-
tação da instituição. 
“Conseguimos visibi-
lidade para todos os 
nossos alunos, e assim 
proporcionando uma 
inclusão no mercado 
de trabalho. Sou muito 
grata pela oportunida-
de que tive”, enalteceu 
Celia. 

Para o presidente da 

APÁS, Eduardo Chieron, 
“a verdadeira felicidade 
é quando você faz al-
guém feliz. E é isso que 
eu sinto através das en-
tidades a qual hoje eu 
estou tentando ajudar. 
Gostaria que todos os 
empresários pudessem 
abraçar essa causa”.

Prestigiaram o evento 
autoridades dos pode-
res Legislativo e Execu-
tivo, entre eles os verea-
dores Daniel Rodrigues, 
Luís Carlos Fernandes e 
Samuel Cunha, os se-
cretários municipais de 
Administração, Leonar-
do Yamazaki; de Indús-
tria Comércio e Turis-
mo, José Vantini Junior; 
além do presidente da 
ABCDOWN, Luiz Fieno; 
e de professores e co-
ordenadores que aju-
daram, e ajudam, na 
educação e formação 
da comunidade surda 
da cidade e região.

TESTEMUNHO – Vir-
ginia Antonino, atual-
mente intérprete con-
cursada da Casa de Leis 
Jaboticabalense, com-
partilhou seu testemu-
nho pessoal de desa-
fios e vitórias. Histórias 
certamente enfrentadas 

por milhões de famílias 
ao redor do mundo. 

Para Virginia, a moti-
vação em aprender Li-
bras veio de dentro de 
casa: a surdez do irmão 
mais velho, Florival-
do Antonino, hoje com 
49 anos. Flori, como é 
chamado pelos amigos 
e familiares, aprendeu 
Libras aos 12 anos por 
meio da antiga escola 
Municipal Estrelinha 
Azul e, posteriormente, 
da APÁS. Mas antes, en-
frentou resistência den-
tro de casa. O pai não 
acreditava que o filho 
pudesse ser educado 
em Libras. A mãe insis-
tiu e venceu. O pai aca-
bou virando um adepto 
da língua, mas acabou 
morrendo pouco tem-
po depois de abraçar 
a causa do filho. Virgi-
nia, que desde criança 
aprendeu a se comuni-
car com o irmão através 
de sinais, viu na morte 
do pai um gatilho para 
decidir que aprenderia 
Libras e seria professo-
ra “para ajudar outras 
crianças especiais”, que 
assim como seu irmão, 
um dia precisou daque-
le empurrãozinho para 

a aprendizagem e, so-
bretudo, para a forma-
ção cidadã. 

De acordo com o Cen-
so de 2010, do Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), Ja-
boticabal possuía 105 
surdos e 2.823 habitan-
tes com alguma dificul-
dade auditiva. Em todo 
o estado são mais de 90 
mil surdos e quase 1.5 
milhão de pessoas com 
alguma dificuldade de 
audição.

Vale lembrar que em 
Jaboticabal, confor-
me a Lei municipal nº 
3.607/2007, todos re-
cém-nascidos são obri-
gados a passar pelo 
exame de surdez, po-
pularmente conhecido 
como o teste da ore-
lhinha. De acordo com 
a lei, em caso positivo 
para surdez ou perda 
parcial das possibilida-
des auditivas sonoras 
em recém-nascidos, se-
rão encaminhados para 
instituição especializa-
da, atualmente a APÁS, 
para tratamento e enca-
minhamento para a cor-
reta educação destas 
crianças.

Na Câmara Munici-

pal de Jaboticabal as 
sessões ordinárias, ex-
traordinárias e solenes 
contam com a inter-
pretação de Libras em 
tempo real, bem como 
na transmissão ao vivo 
pela WEBTV, desde fe-
vereiro de 2018.

O CORPO FALA – Ape-
sar da música fazer 
parte da cultura ouvin-
te, ela também está pre-
sente no universo sem 
som. Através do corpo, 
com suas expressões fa-
ciais e dos sinais vindos 
dos movimentos dos 
braços e mãos, através 
da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) a infor-
mação vai se comple-
tando e abrindo o uni-
verso de compreensão 
para o surdo. Prova dis-
so foi a interpretação 
do Hino Nacional, reali-
zada pela surdacega Ja-
naina Iwanaga. Mesmo 
sem poder ver e ouvir, 
ela aprendeu através do 
tato a se comunicar por 
meio da Libras. E foi 
assim que Janaina re-
geu o Hino Nacional. Ao 
mesmo tempo em que 
ela interpretava, com 
auxílio para a marcação 
de início de entrada da 
música para o público 
ouvinte, todos os sur-
dos presentes acompa-
nharam a letra em Li-
bras.

O público também 
pôde assistir a um ví-
deo relembrando as 
atividades da institui-
ção, de sua equipe e 
parceiros ao longo dos 
anos. A poesia também 
ganhou espaço durante 
o evento. “O Tempo”, de 
Mario Quintana, foi in-
terpretado pela surda 
Aline Nunes. A íntegra 
da cerimônia pode ser 
vista pela WEBTV da Câ-
mara (tv.camarajaboti-
cabal.sp.gov.br).

Comissão de Seleção 2018 
no Tiro de Guerra 

Desde 1906, o alista-
mento militar é um ato 
previsto a todo brasilei-
ro nato, do sexo mascu-
lino, que completa 18 
anos de idade. O perío-
do de alistamento com-
preende os seis primei-
ros meses do ano em 
que o cidadão comple-
tar 18 anos. Para fazê-
lo, é preciso compare-
cer à Junta de Serviço 
Militar de seu municí-
pio. Quem mora fora 
do País deve dirigir-se à 
Embaixada ou Consula-
do mais próximo. A par-
tir deste ano, para os 
cidadãos inscritos no 
Cadastro de Pessoa Fí-
sica (CPF), o alistamen-
to para o Serviço Mili-
tar pôde ser realizado 
pela Internet em todo o 
território nacional, por 
meio da página www.
alistamento.eb.mil.br.

A 8ª Delegacia de Ser-
viço Militar e Tiro de 
Guerra de Jaboticabal, 
nos dias 15, 16, 17 e 20 
de agosto de 2018 rea-
lizaram a comissão de 

seleção 042/2018, onde 
jovens da classe de 
2000 e anteriores, que 
se alistaram no primei-
ro semestre desse ano, 
apresentaram-se nesse 
período para avaliações 
que visam selecionar os 
cidadãos que comporão 
o contingente para ma-
trícula no ano de 2019 
ao serviço militar em 
Jaboticabal. O Tiro de 
Guerra, tradicionalmen-
te apoia esta atividade 
da Delegacia de Serviço 
Militar. 

Foram realizados exa-
mes médicos, entrevis-
tas e levantamento de 
dados ergométricos. 
Esta importante fase do 
serviço militar propor-
cionou a muitos jovens 
o único contato que te-
rão com o serviço mili-
tar, uma vez que alguns 
alistados já foram dis-
pensados por excesso 
de contingente. Have-
rá uma próxima etapa 
onde os conscritos ap-
tos pela Comissão de 
Seleção retornarão para 

continuar em Seleção 
Complementar, até a 
definição de cinquenta 
cidadãos para matrícu-
la no serviço militar.

Os jovens que se 
apresentaram e cumpri-
ram com esse importan-
te evento, passaram a 
exercer a sua cidadania 
plena. Estes poderão 
ter registro em cartei-

ra de trabalho, retirar 
ou renovar passaporte, 
exercer cargo público, 
entre outros.

O 1º Tenente Flávio 
Oliveira da Silva – De-
legado da 8ª Delegacia 
de Serviço Militar de 
Jaboticabal presidiu a 
comissão de seleção, 
onde reuniu uma equi-
pe composta por: Celso 

Bomfim, Cláudia Rubia 
Campana Fonseca, Jus-
sara Aparecida Teixei-
ra Homem, Maria de 
Lourdes Santos, Maria 
do Carmo Martins de 
Campos, Marin Miramar 
Montini, Ronaldo de 
Souza, Sergio Ramos, 
Atiradores do contin-
gente matriculado em 
2018 do TG 02-018, 

além do Aspirante Gui-
lherme Henrique Zanlu-
chi (médico militar do 
HMASP), e o 1º Sargento 
Nalon Oliveira – Chefe 
da Instrução do TG 02-
018.

“TIRO DE GUERRA DE 
JABOTICABAL/SP – BRA-
ÇO FORTE, MÃO AMIGA! 
– 100 ANOS LAPIDANDO 
CARÁTER!”
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Alunos da rede municipal realizam atividades 
com novo material didático

Entregue no início 
deste mês, o novo ma-
terial didático comple-
mentar das creches e 
escolas municipais já 
estão sendo utilizados. 
Por meio de atividades 
teóricas e práticas, os 
educadores interagem 
com os alunos refor-
çando o aprendizado 
diário.

“A Educação sempre 
foi nossa prioridade. 
Ver essas crianças mu-
niciadas com ótimos 
materiais de apoio e 
profissionais altamente 
dedicados é motivo de 
muita satisfação”, co-
menta o prefeito Vitório 
de Simoni.

A educação infan-
til recebeu o material 
“Gênese – Sistema de 

Força-tarefa orienta população sobre 
perigos da Leishmaniose

A Secretaria de Saúde, 
por meio da Vigilância 
de Vetores e Zoonoses, 
e médicos veterinários 
residentes da FCAV/
Unesp realizaram uma 
série de atividades nos 
últimos dias para aler-
tar a população sobre 
causas, sintomas e tra-
tamento da Leishmanio-
se. A iniciativa fez par-
te das comemorações 
da Semana Nacional de 
Prevenção da Leishma-
niose.

“Foram realizadas 
abordagens nas praças 

Nove de Julho e Dom 
Assis, além de pales-
tras com nossos agen-
tes comunitários e de 
endemias. É importante 
conscientizar a popula-
ção para que possamos 
evitar a proliferação do 
mosquito transmissor”, 
comenta a secretária de 
Saúde, Maria Angélica 
Dias.

Sobre – A Leishma-
niose é uma doença 
infecciosa causada por 
parasitas do gênero 
Leishmania. As fontes 
de infecção das leish-

manioses são, princi-
palmente, os animais 
silvestres e os insetos 
flebotomíneos que abri-
gam o parasita em seu 
tubo digestivo. O hos-
pedeiro também pode 
ser o cão doméstico. 

Alguns dos sintomas 
da doença são a febre 
irregular e prolongada, 
anemia, indisposição, 
palidez da pele e ou 
das mucosas, falta de 
apetite, perda de peso 
e inchaço do abdômen 
devido ao aumento do 
fígado e do baço.

Ensino”. A coleção é 
elaborada para aten-
der às necessidades de 
educadores e alunos. 
Oferece material com 
abordagens amplas, di-
versificadas e estimu-
lantes. Visa não apenas 
informar, mas educar, 
constituindo-se em fer-
ramentas para o desen-
volvimento cognitivo e 
emocional, sempre de 
modo lúdico e fluído.

Já os alunos do ensi-
no fundamental usam o 
material complementar 
“Um Giro pela Apren-
dizagem”, elaborado 
especialmente para de-
senvolver competên-
cias em língua portu-
guesa e matemática.

Prefeitura executa obra de drenagem no bairro Alto
Os moradores do bair-

ro Alto e pessoas que 
transitam diariamente, 
seja a pé ou com veícu-
los automotores, pela 
Rua Comendador João 
Maricato serão benefi-
ciadas por uma obra de 
drenagem que está sen-
do executada no cruza-
mento com a Rua Kamil 
Kennan. A intervenção 
é necessária para me-
lhorar o escoamento da 
água das chuvas.

“Estamos acompa-
nhando de perto mais 
essa obra tão importan-
te para aquela região. 
As enxurradas que des-
ciam pela Rua Kamil 
Kennan, em muitas ve-
zes, acabava dificultan-
do a vida de muita gen-
te naquele cruzamento 
de vias. O objetivo é 
acabar com esse trans-
torno”, afirma o prefei-
to Vitório de Simoni.

O secretário de Obras 

e Serviços Públicos, Jo-
sué Santos, explica a 
complexidade do servi-
ço. “Uma nova rede está 
sendo feita e bocas de 
lobo sendo implanta-
das. Com isso, a água 
percorrerá esse canal 
subterrâneo até chegar 
ao Córrego Jaboticabal. 
A expectativa é que nas 
próximas semanas esse 
trabalho seja concluí-
do”, disse.
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Crianças e gestantes de Jaboticabal terão 
visitas domiciliares de assistentes sociais

Crianças de 0 a 6 
anos e gestantes benefi-
ciárias do Bolsa Família 
estão recebendo uma 
atenção toda especial 
em Jaboticabal. Desde 
segunda-feira (20), vi-
sitadores sociais come-
çaram a percorrer as 
600 pessoas que serão 
beneficiadas pelo pro-
grama Criança Feliz, 
desenvolvido pela Pre-
feitura e o Governo Fe-
deral. 

Liderado por assis-
tentes sociais e visita-
dores, o “Criança Feliz” 
surge para fortalecer 
a convivência social, 
os vínculos familiares 
e garantir acesso à es-
cola, saúde e serviços 
públicos. “É um avanço 
fantástico. Vamos parti-

cipar da rotina infantil, 
conhecer as necessida-
des de cada uma des-
sas 600 pessoas, dando 
atenção e o encaminha-
mento que cada um 
precisa e merece”, en-
fatiza o prefeito Vitório 
De Simoni.

A secretária da Assis-
tência Social, Tatiana 
Pellegrini, explica que o 
acompanhamento será 
semanal. “Os 18 visita-
dores vão conhecer as 
famílias, vão brincar 
com as crianças, convi-
ver e ajudar a fortalecer 
os vínculos. Vamos tra-
balhar com as gestantes 
e na primeira infância 
atingindo os territórios 
mais vulneráveis, pro-
duzindo ações que mu-
dem a realidade delas”.

Acompanhamento garantirá proteção e acesso aos serviços públicos
Serão atendidas as 

crianças de 3 a 6 anos 
que participam do pro-
grama BPC - Benefício 
de Prestação Continua-
da. Famílias dos bairros 
Cohab IV, Jd Boa Vista, 
Solar Corinthiano, Bar-
reiro, Morada do Cam-
po, Parque dos Laran-
jais, Pedro Morelo, Jd 
Bela Vista, Bairro X, Vila 
Industrial, Santa Tere-
za, Santa Luzia, Ponte 
Seca, Jd Perina, Jd Pery, 
Aparecida, Jd São Bom 
Jesus, Residencial Jabo-
ticabal, Jd Universitário 
e Vale do Sol foram vi-
sitados nesta primeira 
semana.

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

Em Jaboticabal, empreendedorismo é 
aprendido em sala de aula

De olho nos futu-
ros empreendedores, 
a Prefeitura de Jaboti-
cabal, em parceria com 
o SEBRAE-SP, começa a 
implantar na rede mu-
nicipal o JEPP (Jovens 
Empreendedores Pri-
meiros Passos). Nesta 
primeira etapa o pro-
grama foi implantado 
na EMEB Afonso Tóda-
ro.

E as crianças vesti-
ram a camisa e desen-
volveram diversas ati-
vidades. “O JEPP foi um 
programa muito bem-
sucedido que deve ser 
implantado em toda 
rede municipal a par-
tir de 2019. Precisamos 
tratar o empreendedo-
rismo entre os alunos, 
acreditando que tere-
mos bons frutos em um 
futuro próximo”, afirma 

o prefeito Vitório de Si-
moni.

Os professores da 
EMEB passaram por 
uma capacitação antes 
de abordar o assunto 
em sala de aula. “Os alu-
nos abraçaram a ideia 
e realizaram uma série 
de atividades como a 
fabricação de presilhas 
de cabelo, a organiza-
ção de uma horta e a fa-
bricação de geladinhos, 
sempre acompanhados 
e atentos às normas de 
segurança e higiene”, 
lembra o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 
Martins.

“Neste ano de 2018 
foi realizada uma capa-
citação aos professores 
da escola Afonso Tóda-
ro para que eles pudes-
sem implementar em 

sala de aula o progra-
ma Jovens Empreende-
dores. Parcerias como 
esta são exemplos de 
um Brasil Empreende-
dor”, declara o analista 
do Sebrae - SP e coorde-
nador regional do JEPP, 
Adriano Buzolli.

São 256 alunos do 
1º ao 5º ano do ensino 
fundamental que rece-
beram apostilas gratui-
tamente do Sebrae-SP e 
estão aprendendo mais 
sobre empreendedoris-
mo todos os dias. “O 
projeto JEPP_ Jovens 
Empreendedores Pri-
meiros Passos trouxe 
motivação extra para 
a sala de aula. Com o 
desenvolvimento das 
atividades, as crian-
ças percebem que uma 
atitude empreendedo-
ra exige mais que uma 

Alunos da EMEB Afoso Tódaro participam do JEPP (Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos) realizado em parceria com o SEBRAE-SP

ideia criativa e com as 
aulas aprendem a mon-
tar um plano de negó-
cios para alcançar re-
sultados satisfatórios”, 
afirma a diretora da 
EMEB Afonso Tódaro, 
Fabiana Sanches Bracia-
li.

“Atuando em diversas 
vertentes, o Sebrae Aqui 
Jaboticabal promove o 
desenvolvimento local, 
através de palestras, 
cursos e oficinas. O tra-
balho realizado com 
as crianças incentiva o 
empreendedorismo ge-

rando grandes expecta-
tivas para o futuro dos 
alunos participantes 
do programa”, pontua 
a diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.. 


