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Em 190 anos, pela 1ª vez Jaboticabal tem 
pai e filho como prefeitos

Quarta-feira (29) foi especial no Paço Municipal. O ex-prefeito Adail Alés-
sio De Simoni e sua esposa, Shirley De Simoni, visitaram o filho Vitório De 
Simoni, prefeito de Jaboticabal. O encontro é histórico: é a primeira vez que 
pai e filho ocuparam o cargo máximo do Poder Executivo.

Prefeito Vitório 
confirma R$ 

2 milhões 
para recapear 
Jaboticabal

O prefeito de Jaboticabal, Vitório De Simoni, 
esteve em São Paulo e garantiu uma verba de 
R$ 2 milhões para o asfalto. Acompanhado do 
secretário de Planejamento, Paulo Polachini, o 
prefeito concretizou a liberação dos recursos do 
Consórcio de Municípios da Mogiana – CMM. A 
audiência aconteceu no Palácio dos Bandeiran-
tes, na segunda-feira (28).

370 pais ou responsáveis ainda não 
vacinaram os filhos; prefeitura vai 
aos bairros na sexta-feira e sábado

A Secretaria de Saúde está procurando as 370 crianças que ainda não fo-
ram imunizadas contra o sarampo e a paralisia infantil. Na sexta-feira (31) 
foi o último dia da campanha de vacinação e, em Jaboticabal, a programação 
foi diferente. Além de todos os CIAFs estarem de portas abertas, a equipe 
percorreu os bairros, levando a dose ainda mais próxima da casa das famí-
lias. Neste sábado, a estratégia nos bairros se repete.

Meta é atingir 95% do público-alvo
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Prova para agente comunitário 
será na EE Dr Joaquim Batista

A Prefeitura de Ja-
boticabal reforça o 
local da prova para o 
processo seletivo que 
prevê a contratação 
de agentes comuni-
tários de saúde e de 
endemias. Os inscri-
tos realizam o exame 
no próximo domingo, 
dia 02 de setembro, 
na EE Dr Joaquim Ba-
tista.

É importante frisar 
a importância da pon-
tualidade. Os portões 
serão abertos a partir 
das 8h30, sendo que 
às 09h serão fecha-
dos e nenhum candi-
dato poderá entrar.

Comunidade da Cohab IV e bairros próximos está convidada para participar da programação 
repleta de artistas locais

Assistência Social realiza 1º Sarau 
ComuniArte
A Secretaria de Assis-

tência Social, através 
do CRAS II, promove 
hoje a primeira edição 
SARAU ComuniArte. A 
programação começa 
às 18h, na praça ao lado 
da EMEB Alice Kamla, na 
Cohab 4.

“Artistas de Jabotica-
bal participam da ini-
ciativa. Teremos a aber-
tura com Rafa Thor, 
rima, poesia, desenhos 
incríveis, dança e uma 

roda de conversa com 
os jovens. Convido a to-
dos os moradores para 
participar da prorroga-

ção”, afirma a secretária 
de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

Para mais informa-

ções, o telefone de con-
tato da Secretaria de 
Assistência Social é (16) 
3202-8301.

O edital completo 
está disponível no 
site www.instituto-
mais.org.br.

Confira a relação 
completa das vagas 
disponíveis:

•	 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	 comu-
nitário de saúde – 
Área 06: ESF Tereza 
Fernandes 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 
Ricardo Benatti (CIAF 
IV)

•	 Agentes	 de	 en-
demias
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Vereadores apreciam dois vetos e dois 
projetos na segunda-feira (03/09)

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal apreciam, 
em sessão ordinária, 
na próxima segunda-
feira (03/09), dois ve-
tos totais do Executivo 
Municipal aos proje-
tos de lei nº 134/2018 
e nº 135/2018, ambos 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone (PPS), 
que denominam res-
pectivamente a via pú-
blica localizada na Rua 
São João, junto ao nú-
mero 1.444, de Traves-
sa Odette Célico Godoy, 
e a via pública também 
na Rua São João, junto 
ao número 1.360, de 
Travessa Benedito Si-
queira Neves. Os vetos 

já possuem parecer da 
Comissão de Justiça e 
Redação da Casa pela 
rejeição ao veto do Exe-
cutivo. A sessão começa 
às 20 horas, com trans-
missão ao vivo pela WE-
BTV da Câmara.

Igualmente previsto 
na Ordem do Dia, em 
1ª discussão e votação, 
está o Projeto de Lei 
nº 143/2018, de auto-
ria do vereador Samuel 
Cunha, que denomina 
de Oswaldo Bazone o 
Coreto da Praça Muni-
cipal Ernesto Poli, pró-
ximo ao Centro Recre-
ativo Municipal “Edson 
Martini”. 

Também será discuti-
do e votado em 1º tur-

no o Projeto de Lei nº 
144/2018, de autoria 
do vereador Dr. Edu Fe-
nerich (PPS), que inclui 
o “Dia Municipal do Sur-
do” no Calendário Ofi-
cial de Eventos do Mu-
nicípio de Jaboticabal. 
De acordo com o texto, 
a comemoração deverá 
ocorrer anualmente em 
qualquer dia da sema-
na em que cair o dia 26 
de setembro, podendo 
os poderes Legislativo 
e Executivo realizar ou 
apoiar eventos relacio-
nados com o tema para 
conscientização, inclu-
são e combate ao pre-
conceito.

Hortas comunitárias são ampliadas em 
Jaboticabal

Os moradores do Jar-
dim Grajaú, Cohab II e 
arredores estão empol-
gados com a novidade. 
A nova horta comunitá-
ria chega para fortale-
cer os vínculos comu-

nitários e oferecer mais 
opções de alimentos. 

O projeto é coorde-
nado pela Secretaria 
de Assistência Social, 
com o apoio do grupo 
Monsanto Prime. “Na 

Crianças do Cras 1 já podem participar do projeto
horta do Cras 1 tere-
mos o monitoramento e 
orientação de alunos da 
Unesp. A horta do Crás 
2 já é uma realidade e 
contamos com a ajuda 
de funcionários do Cras 

Prefeitura inicia recuperação de reservatórios de água 
no Morada Nova e Nova Aparecida

O SAAEJ (Serviço Au-
tônomo de Água e Esgo-
to de Jaboticabal) con-
tinua trabalhando para 
garantir melhorias nos 
serviços prestados à 
população, desde a cap-
tação até o tratamento 
do esgoto gerado. 

“Apenas no Morada 
Nova são 450 mil litros 

destinados ao abasteci-
mento daquela região. 
Nos últimos meses vá-
rias benfeitorias foram 
realizadas para melho-
rar a eficácia do serviço 
e a garantia de que os 
problemas de abasteci-
mento será amenizado”, 
afirma o prefeito Vitório 
De Simoni. 

Com o objetivo de 
melhorar o abasteci-
mento de água na cida-
de, dois reservatórios 
passam por manuten-
ção: o reservatório da 
Nova Aparecida – próxi-
mo ao Clube Pioneiros 
da Sela – e o reservató-
rio do Morada Nova.

e da secretaria de Meio 
Ambiente”, comenta a 
secretária da pasta, Ta-
tiana Pellegrini.

A secretária elogia 
o projeto e destaca a 
participação das crian-

ças. “Está sendo bem 
bacana. Vamos envol-
ver a comunidade para 
também usufruir da 
produção dessa horta. 
E as crianças já estão 
envolvidas, até porque 

são elas que vão ajudar 
a pulverizar esse proje-
to”, afirma.

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

Oportunidade é destinada a homens e mulheres acima de 18 anos; vagas são limitadas

Inscrição para curso de garçons 
começa na quarta-feira (29)

Começou na quarta-
feira (29) e vai até 5 de 
setembro, das 13h às 
17h, no Fundo Social 
de Solidariedade, o pe-
ríodo de inscrição para 
o curso preparatório 
gratuito para garçons e 
garçonetes. Os interes-
sados, maiores de 18 
anos, devem compare-
cer na Avenida General 
Glicério, 276, portando 
os documentos pesso-
ais. 50 vagas devem ser 
preenchidas.

“É uma grande oportu-
nidade para essas pes-
soas que buscam uma 
colocação no mercado 
de trabalho. A previsão 
para início do curso é 
dia 10 de setembro com 
término no dia 21 do 
mesmo mês e as aulas 
sendo realizadas no pe-
ríodo da tarde. É impor-
tante ressaltar que nós 
ofereceremos transpor-
te gratuito com saída 
de nossa sede”, explica 
a primeira-dama, Adria-

na de Simoni.
O curso é realizado 

pelo Fundo Social de 
Solidariedade em par-
ceria com o restauran-
te Aeroporto, contando 
com a colaboração do 
Sindicato dos Funcioná-
rios Públicos Municipal. 
Todos os participantes 
receberão certificado 
de conclusão de curso.

Mais informações, o 
telefone de contato é 
(16) 3202-8994.
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Jaboticabal abre exposição de 
orquídeas na sexta-feira (31)

A cidade volta a re-
ceber turistas de toda 
a região. Os apaixona-
dos por orquídeas terão 
três dias de exposição, 
cursos e troca de co-
nhecimentos em Jabo-
ticabal. A 35ª Exposição 
Nacional acontece nos 
dias 31 de agosto, 1 e 
2 de setembro, na Es-
tação de Eventos Cora 
Coralina.

O evento é promo-
vido pela Prefeitura e 
Associação Jaboticaba-
lense de Orquidófi los. 
“Jaboticabal recebe os 
turistas com muito ca-
rinho. Teremos belas 
paisagens, aula de cul-
tivo, exposição e co-
mércio de orquídeas. É 
um momento de lazer 
e confraternização, que 
aquece o comércio lo-

cal”, diz o prefeito Vitó-
rio De Simoni.

Confi ra a programa-
ção completa:

31 de agosto – Sexta-
feira

18h – Abertura da 35ª 
Exposição Nacional de 
Orquídeas de Jabotica-
bal

1º de setembro – Sá-
bado

9h às 20h – Exposição 
aberta ao público

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

2 de setembro – Do-
mingo

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

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

Entrada é gratuita

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

PATRIOTISMO

Aproximam-se ra-
pidamente as “elei-
ções pátrias”.

Candidatos aos  
“cargos patrióticos” 
andam por aí, subin-
do nos palanques, 
ávidos de votos ao 
se revelarem “pais 
da pátria”!

Palavras solenes, 
confissões patrió-
ticas pipocam por 
aí como “rojões bri-
lhantes”, nos varia-
dos meios de comu-
nicação!

Professor Benê

Conteúdo porém!? 
Promessas e mais 
promessas! Até pare-
ce um “coro” maravi-
lhoso de inocentes! 
Ao povo sobram” va-
ras”! E, varas doloro-
sas!

Praças, ruas, ave-
nidas, vielas, esgo-
tos emporcalham-se 
e entopem-se! Falsas 
promessas, “santi-
nhos” espalham-se 
ao vento!

É o “eco” do “ grito 
do Ipiranga”, quando 
o imperador voltava 
dos braços de sua 
corrupta amante!

Necessário se faz 
mudar a qualidade 
de nosso voto cons-
trutivo. Vamos cons-
truir um BRASIL bri-
lhante e sadio, que 
seja “honrada” pá-
tria para todos os 
tempos!

Fundo Social 
de Solidariedade 
abre inscrições 

para quatro 
cursos gratuitos
Estão abertas as ins-

crições para os cursos 
de manicure, depi-
lação, computação e 
panifi cação do Fundo 
Social de Solidarieda-
de, de Jaboticabal. Os 
interessados devem 
comparecer à Avenida 
General Glicério, 276, 
Centro, portando do-
cumentos pessoais e 
comprovante de re-
sidência até 5 de se-
tembro. As vagas são 
limitadas.

“Ao mesmo tempo 
em que abrimos va-
gas para o curso de 

garçom, decidimos 
também liberar as 
inscrições para esses 
outros quatro cursos 
gratuitos. Vale lem-
brar que essas opor-
tunidades são bas-
tante concorridas, 
por isso é importante 
que as pessoas que 
queiram estar se qua-
lifi cando procurem o 
Fundo Social o quanto 
antes”, destaca a pri-
meira-dama, Adriana 
de Simoni. 

Mais informações, o 
telefone de contato é 
(16) 3202-8994.  

SAAEJ inicia plano de 
setorização e redução de perdas

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ja-
boticabal – SAAEJ – já 
desenvolve na prática 
o plano municipal de 
setorização de rede e 
redução de perdas de 
água. Nesta semana, os 
bairros Nova Jabotica-
bal e Colina Verde re-
cebem as adequações 
necessárias e novos 
equipamentos tecnoló-
gicos. O investimento 
é realizado com recur-
sos do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos – 
FEHIDRO. 

“Vivemos um momen-
to de modernização e, 
consequentemente, au-
tomação deste serviço. 
A iniciativa vai dividir 
a cidade em 18 setores 
e equilibrar a distribui-
ção de água com a im-

Autarquia implanta válvulas redutoras de pressão e 
investe em equipamentos tecnológicos

plantação de válvulas 
redutoras de pressão 
e controle, agregando 
também o monitora-
mento eletrônico em 
tempo real”, explica o 
presidente do SAAEJ, 

José Carlos Abreu.
Com a setorização 

será possível realizar 
possíveis manutenções 
sem afetar outros bair-
ros. Além disso, a pres-
são da água deve ser 

controlada, evitando 
possíveis vazamentos 
subterrâneos quando a 
potência for maior.

Para saber mais, o te-
lefone de contato do Sa-
aej é (16) 3209-9900.
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GAZETA ESPORTES
Campeonato Municipal de Futebol Amador 

começa no próximo domingo (02)

Domingo é dia de fu-
tebol em Jaboticabal. 
Começa mais uma edi-
ção do Campeonato 
Municipal de Futebol 
Amador. 20 equipes di-
vididas em quatro gru-
pos disputam partidas 
realizadas sempre aos 
domingos.

A primeira rodada 
acontece no Centro Es-
portivo Antônio Mô-
naco e no campo do 
Cruzeirão, a partir das 
8h30. “A pedido do pre-
feito Vitório trabalha-
mos muito na organi-
zação do campeonato. 
Os times participaram 

ativamente de todas as 
etapas, inclusive aju-
dando em detalhes que 
serão adotados na pró-
xima edição. Convido a 
população a prestigiar 
os jogos”, afi rma o dire-
tor de Esporte e Lazer, 
Fábio Bortolossi.

Disputam o campeo-
nato as equipes Panela 
FC, Comunidade Viver, 
Nossa Senhora de Lour-
des, Luzitânia, Trianon 
Futebol Clube, Cohab 
3, Flamenguinho, Atlé-
tico Alvorada, Boa Vista 
Futebol Clube, Fortale-
za Futebol Clube, Pega 
Leve, Nova Alvorada, 
Mundiças Futebol Clu-

be, Oxiquímica, Juven-
tude, Lanchonete Nº1, 
Cohab 4, Associação 
Atlética Moacir Pazze-
to, Vila Futebol Clube e 
Brother’s Corrégo Rico.

Atenção para os jogos 
da primeira rodada:

Campo do Cruzeiro:
8h30 – Panela Futebol 

Clube x Comunidade Vi-
ver

10h – Cohab 3 x Fla-
menguinho

Centro Esportivo An-
tônio Mônaco

8h30 – Pega Leve x 
Nova Alvorada

10h – Lanchonete Nº 
1 x Cohab 4

Competições até 30 de agosto

Reta fi nal: 
última semana dos Jogos Escolares 2018

Terminou a última 
semana dos Jogos Esco-
lares 2018. A 8ª edição 
do evento esportivo, 

que tem rendido boas 
disputas em todas as 
modalidades, terminou 
na quinta-feira (30). Na 

última semana, todas 
as atenções estiveram 
voltadas para o vôlei, 
basquete, damas, fute-

bol e futsal. 
“É um período muito 

legal e que já está dei-
xando saudades. O im-
portante é o aprendi-
zado que vai fi car para 
essa garotada que com-
petiu, se esforçou e deu 
o melhor de si durante 
as competições. Mas ti-
veremos uma semana 
bastante movimenta-
da”, destaca o diretor 
de esportes, Fábio Bor-
tolossi.

ESQUECENDO O PASSADO

Muitas pessoas não con-
seguem esquecer o passa-
do, porque estão presos 
nele. É preciso tomar uma 
atitude, para se livrar de 
uma vez por toda. O após-
tolo Paulo, tomou uma po-
sição diante do seu pas-
sado. Quando ele estava 
com os Filipenses, disse: 
não que já tenha alcança-
do ou que seja perfeito, 
mas prossigo para alcan-
çar aquilo, para o que fui, 
também preso por Cristo 

Pr. Anastácio Martins

Jesus. Irmãos, quanto a 
mim, não julgo que o haja 
alcançado, mas uma coisa 
faço, e é que, esquecendo-
me das coisas que atrás 
fi cam e avançando para as 
que estão diante de mim. 
Paulo não conseguia es-
quecer das coisas que o 
inimigo havia usado ele 
para fazer. Antes de ter 
um encontro com Cristo, 
ele perseguia todos os 
cristãos. Alguns, mandava 
matar, outros, mandava 
para a prisão, enfi m ele 
foi uma peste e até par-
ticipou da morte de Es-
têvão, homem cheio do 
Espírito Santo. Paulo teve 
um passado muito dolo-
roso, mas não se deixou 
abalar por isso, colocou a 
sua confi ança no Senhor, 
mesmo enfrentando to-
dos os tipos de desafi os. 
Ele não perdeu a fé, ao 

contrário, procurava estar 
mais perto de Deus. Ele 
não se considerava perfei-
to, mas todos os dias fa-
zia uma coisa, seguia em 
frente e crendo no melhor 
de Deus. 

Com você não será de-
ferente, basta somente 
confi ar no Senhor e entre-
gar sua vida nas mãos de 
Deus. Ele abrirá novos ca-
minhos e grandes oportu-
nidades irão surgir, pode 
confi ar. Mas você terá que 
esquecer o seu passado, 
e avançar. Enquanto você 
fi car falando do seu pas-
sado para fulano e para 
beltrano, é sinal que ainda 
está vivendo do passado. 
Pare de falar o que acon-
teceu. Comece a falar do 
que Deus vai fazer na sua 
vida, através da Palavra e 
do Espírito Santo. Deixe o 
Senhor dirigir a sua vida. 

Ele sabe qual é o melhor 
caminho para você ser fe-
liz. Não fi que preso nas 
coisas passada. Olhe para 
frente e a cada dia vai 
avançando. Quando você 
se der por conta, estará 
tão abençoado que todos 
vão querer conhecer esse 
Deus Maravilhoso! (Fili-
penses 3:12).

 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 progra-
ma: A Verdade da Palavra. 

Diáriamente na GAZE-
TA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. face-
book catedral_dopovode-
deus@hotmail.com                   

NOS MUNDOS NASCEM VIDAS

A reencarnação é a vol-
ta do espírito ao corpo. 
Desencarnação é a saí-
da do espírito do corpo, 
se libertando, voltando 
ao plano espiritual; é 
a vida no além túmu-
lo. Percorremos vários 
mundos numa viagem 
em busca de novas expe-
riências, e esperanças, 
onde a evolução é res-
trita e própria para cada 
um. São trajetórias que 
se alteram com o passar 
do tempo, nas diferen-
tes situações, lutando 
pela libertação das tre-
vas e da ignorância. São 
novos sonhos que nas-
cem, com diferenças de 
merecimentos, dentro 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

de um projeto de for-
mação religiosa, social e 
profana. Tudo depende 
de nós. No agora surge 
uma luz, que não pode 
apagar o andamento dos 
trabalhos já executados 
no decorrer das encar-
nações, que se sucedem, 
de acordo com as neces-
sidades que aparecem, 
que precisam ser lapida-
das e transformadas em 
realidade. A família nos 
dá a formação temporá-
ria de orientações, das 
verdades eternas, que 
caminham pelos tem-
pos idos do crescimento 
espiritual, nos ligando 
a princípios básicos do 
amor com perdão, da 
humildade e da união, 
num importante papel, 
dentro da hierarquia 
de valores. O importan-
te é vencer a ignorân-
cia, porque passamos 
por um atraso espiri-
tual, que muitas vezes 
nos levam às trevas, ao 
mundo negativo. A cul-
tura nos faz adiantar na 
evolução. Os caminhos 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA MESA

ATO DA MESA Nº 14/2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal, de Jaboticabal, de confor-
midade com o artigo 17, inciso IV, alínea “c”, da Resolução nº 230 
de 07 de Março de 1.995.

NOMEIA, o senhor LEONARDO LATORRE MATSUSHITA, em vir-
tude de aprovação em Concurso Público Nº 01/2018, a partir do dia 03 de setembro de 
2018, em caráter probatório, para o cargo de PROCURADOR JURÍDICO, conforme a 
Lei nº 4677/2015, de 23 de Abril de 2015 e suas alterações.

REGISTRE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Jaboticabal, 31 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente

Uilson José de Miranda
1º Secretário

Ednei Aparecido Valêncio
Vice-Presidente

Daniel Gonçalves Rodrigues
2º Secretário

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – APRESENTAÇÃO PARA POSSE 

A Câmara Municipal de Jaboticabal, após nomeação por Ato da Mesa nº14/2018, 
convoca LEONARDO LATORRE MATSUSHITA, a apresentar-se para posse no 
cargo de PROCURADOR JURÍDICO do Concurso Público nº 01/2018 dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias contados a partir de 03 de setembro de 2018, das 7:30h às 
11:30h ou das 13:00h às 17:00h. Informamos que o não comparecimento configura 
desinteresse pela vaga.

Jaboticabal, 31 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

PORTARIAS

Nº 104, DE 27 DE AGOSTO DE 2018 – CONCEDE, a pedido da funcionária 
DENISE CARDOZO, lotada no Departamento Técnico Legislativo, Licença Prêmio em 
gozo, de 03/09/2018 a 17/09/2018, referente ao 2º período aquisitivo (de 03/03/2013 
a 02/03/2018).

Nº 105, DE 27 DE AGOSTO DE 2018 – CONCEDE 15 (quinze) dias de fé-
rias em gozo no período de 03/09/2018 a 17/09/2018 à servidora NATÁLIA DOS SAN-
TOS PINTO DURANTE, referente ao período aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018.

Nº 106, DE 27 DE AGOSTO DE 2018 – EXONERA, a partir de 27 de agosto 
de 2018, o Assessor de Gabinete ANDERSON LUIZ RENZI, lotado no gabinete do 
vereador Paulo Henrique da Silva dos Santos, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de 
abril de 2015.

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 07/2017
OBJETO: Acréscimo de prazo ao contrato consubstanciado na prestação 

de serviços de organização, gerenciamento e administração de Sistema de Cartão 
Alimentação Eletrônico

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 850.000,00 (oitocentos e cin-
quenta mil reais)

DATA DO CONTRATO: 17/08/2018

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: TMO – Consultoria e Assessoria Ltda 
FUNDAMENTO: Carta Convite nº 07/2014
OBJETO: Prorrogação do prazo e manutenção do equilíbrio econômico e 

financeiro do contrato administrativo
VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 123.520,68 (cento e vinte e três 

mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e oito centavos)
DATA DO CONTRATO: 27/08/2018

se abrem, iluminados 
pelo amor, como fonte 
maior de entendimen-
to, quando assumimos 
nossas responsabilida-
des, deveres a fim de 
descobrirmos os misté-
rios que nos envolvem, 
que temos que enten-
der, usando os recursos 
necessários, adquirindo 
conhecimentos e partir-
mos para a evolução. A 
vida transitória do pla-
neta TERRA, dentro do 
relacionamento entre 
os dois planos, material 
e espiritual, nos alerta 
para entendermos que a 
reencarnação é fonte de 
verdade, que existe vida 
após o túmulo. O espíri-
to é eterno, não morre, 
voltando ao corpo para 
viver, novamente reen-
carnando. Tudo depende 
de nós. Somos trabalha-
dores que exercem pa-
peis importantes na fa-
mília, onde a qualidade 
tem que vencer as más 
tendências e diferenças, 
para todos se unirem em 

torno do entendimento 
mútuo, que leva cada 
um, a uma crescente 
paz. A desunião nos leva 
a dores. O mundo das 
tentações requer de nós 
o orai e vigiai. Vigiando 
nossas ações, modos de 
viver no exemplo das li-
ções evangélicas, de JE-
SUS, perdoando para ser 
perdoado.  A reforma se 
processa lentamente, de 
encarnação em encarna-
ção. A felicidade é uma 
conquista que se con-
segue, depois de muito 
esforço, trabalho e de-
dicação. É o agora que 
tem inicio, para uma ca-
minhada a longo prazo, 
onde passamos por pro-
vas ou expiações, de ca-
ráter de resgate de dívi-
das contraídas em vidas 
anteriores, em um pas-
sado que se vai longe.                     

AS LEIS DE DEUS 
SÃO PATRIMONIOS 
E T E R N O S , G R AVA D O S 
NO LIVRO DE LUZ, COM 
AMOR DE PERDÃO E HU-
MILDADE.
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Câmara de Jaboticabal faz sessão solene para 
homenagear profissionais de Educação Física

Na próxima terça-
feira (04/09), a Câmara 

Municipal de Jabotica-
bal entregará a treze 

profissionais de Edu-
cação Física da cidade 

Comissão de Ética inocenta Valêncio no caso de 
suposta venda de extintores na Câmara

A Comissão Perma-
nente de Ética da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal concluiu na 
manhã de quinta-feira 
(30/08) a investigação 
aberta para apurar su-
posto uso da máquina 
pública para fins parti-
culares pelo vereador 
Ednei Valêncio (PR). 
Após a leitura do rela-
tório final, os membros 
da comissão delibera-
ram favoráveis à impro-
cedência da denúncia e 
absolveu por unanimi-
dade o parlamentar.

“É caso de impro-
cedência da denúncia 
devido a não caracte-
rização e ausência de 
materialidade dos fatos 
imputados ao vereador 
Ednei Valêncio”, julgou 
o relator do proces-
so, vereador Beto Ariki 
(PSL), que foi acompa-

nhado pelo presidente 
da comissão, vereador 
Luís Carlos Fernandes 
(PSC), e pelos demais 
membros, os verea-
dores Samuel Cunha 
(PSDB), Paulo Henrique 
Advogado (PEN) e João 
Bassi (PEN).

Durante a investiga-
ção, aberta em feverei-
ro de 2018 após uma 
denúncia de que Valên-
cio estaria utilizando 
a estrutura da Câmara 
para a comercialização 
de extintores, foram 
ouvidos o autor da de-
núncia e o denunciado. 
De acordo com a comis-
são, também foi convi-
dada uma testemunha 
indicada pelo denun-
ciante, que seria a auto-
ra da gravação feita por 
telefone ao assessor do 
parlamentar e ao pró-
prio vereador, mas ela 

acabou não compare-
cendo para a oitiva.

“Reunimos todas as 
provas possíveis sobre 
a denúncia. Ouvimos 
todos os lados, tanto de 
acusação quanto de de-
fesa, e constatamos que 
não houve, nem por 
meio dos depoimentos 
e nem das documen-
tações apresentadas, 
nenhuma prova que de 
fato demonstrasse que 
o vereador estaria usan-
do a Câmara para co-
mercializar extintores. 
O que houve foi uma 
ligação com pedido de 
informação, forçando 
um flagrante induzido 
que nunca existiu. A 
suposta cliente apre-
sentou um nome falso, 
o endereço que ela pas-
sou também era falso, e 
tudo foi comprovado ao 
longo do processo. Por 

placas comemorativas 
em alusão à Semana 
do Profissional de Edu-
cação Física. O ato se-
gue determinação do 
Decreto Legislativo nº 
703/2018, de autoria do 
vereador Samuel Cunha 
(PSDB). Também será 
entregue o Diploma de 
Honra ao Mérito ao Pro-
fessor Lino José Appa-
recido Amancio Junior, 
conforme o Decreto Le-
gislativo nº 695/2018, 
também de autoria de 
Samuel Cunha. A ses-
são começa às 20 horas, 
no plenário da Casa de 
Leis, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara.

Os nomes dos es-
colhidos para receber 
as primeiras placas 
foram sugeridos por 

uma comissão forma-
da pelo vereador autor 
da propositura; pelo 
representante do De-
partamento de Esporte 
e Lazer de Jaboticabal, 
Fábio Bortolossi; e pelo 
representante do Con-
selho Regional de Edu-
cação Física do Estado 
de São Paulo, Marcelo 
Simielli. Receberão a 
placa comemorativa 
Murilo Fernandes da 
Silva; Dionisio Tabajar 
Gulli; João Henrique 
Pifer; Salvador Apare-
cido de Marco; Clauber 
Diego de Oliveira; Fabio 
Travaini de Lima; Car-
los Augusto de Freitas; 
Luciana Cristina Carone 
Verardino; Hilda Silva 
Lessi; Abigail Honório 
Ferreira Gabriel; André 
de Toledo Piza; Valdi-

rene de Cássia Vieira; e 
Erica Regina Bejo Pifer.

PARA SABER – A Sema-
na Municipal do Profis-
sional de Educação Físi-
ca foi criada em 2018 e 
instituída no Calendá-
rio de Eventos Oficiais 
do Município por conta 
da Lei nº 4.934/2018, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha, e deve 
acontecer anualmente 
na primeira semana do 
mês de setembro por 
conta do “Dia do Profis-
sional de Educação Fí-
sica”, comemorado dia 
1º, podendo contar com 
atividades de conscien-
tização da população da 
importância da prática 
regular de atividades fí-
sicas, entre outros.

isso a absolvição do ve-
reador”, explicou Luís 
Carlos Fernandes, que 

destacou a imparciali-
dade e o compromisso 
dos membros da comis-

são na apuração dos fa-
tos. O processo segue 
para arquivamento.

Membros da Comissão de Ética decidem que denúncia contra Va-
lêncio é improcedente por ausência de materialidade.

Concluído novo calçamento do Parque 1º de Maio
Os moradores do Par-

que 1º de Maio, em es-
pecial os estudantes da 
Escola Estadual Aurora 
Ferraz Vianna dos San-
tos, já podem utilizar 
os mais de 100 metros 
de calçamento realiza-
dos pela Prefeitura de 
Jaboticabal, entre as 
ruas Osvaldo Pereira 
Teixeira, Milton de Cen-
ço e Rogério Rigonato.

“Tenho um carinho 
especial pelo Parque 

1º de Maio. Lembro da 
época em que meu pai, 
então prefeito de Jabo-
ticabal, realizou o asfal-
to e construiu 2/3 das 
casas que hoje com-
põem o bairro. Não po-
deria deixar de atender 
essa solicitação”, lem-
bra o prefeito Vitório de 
Simoni.

Limpeza do Centro 
Esportivo Antônio Mô-
naco: Começou a limpe-
za das dependências do 

Centro Esportivo Antô-
nio Mônaco. Equipes da 
Prefeitura de Jabotica-
bal trabalham em todo 
complexo deixando 
todo espaço em ordem.

A capinação acontece 
em Córrego Rico, Luzi-
tânia, Jardim Santo An-
tônio, Jardim Kenedy e 
Bairro X. O roçamento 
está sendo realizado 
nas lagoas de conten-
ção.

Equipes trabalham na manutenção do asfalto 
de ruas e avenidas

Operação tapa buraco beneficia mais bairros

A Prefeitura de Jabo-
ticabal continua com a 
operação tapa buraco. 
As equipes da Secreta-
ria de Obras trabalham 
no Parque Argeu Roma. 
Nos próximos dias ou-
tras regiões da cidade 
serão beneficiadas.

Nesta semana as ruas 
13 de maio, Dr Lock, Vi-
cente Quirino, Américo 
de Castro, José Batista 

Ferreira, Manoel Rivo-
redo, Coronel Sodré, 
Mário Guarita Cartaxo, 
João Antônio Costa, 
Amália Monteli Vita, Al-
feu Rampazo, Joaquim 
Antônio de Sousa, Ed-
mundo de Lima, Menot-
ti Ruaro, Jácomo Betioli, 
Pércio da Rocha Neves, 
Jaime Ribeiro, Alcebía-
des Ziti, Eduardo Zam-
bianchi, Francisco Ga-

gliardi, Bráz Giangreco 
e José Bento Marques 
foram beneficiadas.

As equipes do Depar-
tamento de Trânsito 
e Transportes realiza-
ram pintura de solo na 
Ponte Seca, Aparecida e 
Parque das Araras. Até 
a sexta-feira, o estacio-
namento do Paço Muni-
cipal deve ser beneficia-
do pelas ações. 
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Caminhada #EuAcreditoNaVida abre Semana 
de Prevenção ao Suicídio em Jaboticabal

A segunda edição do 
“Setembro Amarelo: um 
grito pela vida” vai mo-
vimentar Jaboticabal 
entre os dias 8 e 14 de 
setembro com diversas 
palestras que aborda-
rão um dos temas ainda 
considerados tabu para 
muitos: o suicídio.

A Caminhada #EuA-
creditoNaVida abre as 
atividades no próxi-
mo sábado (08/09), na 
Rui Barbosa, com saída 
às 9h do Ginásio Mu-
nicipal de Esportes e 
chegada na Praça 9 de 
Julho. Neste ano, tam-
bém estão programa-
das sete palestras com 
profissionais da área 
da saúde mental, como 
psicólogos, psiquiatra e 
fisioterapeuta, que vão 
apresentar assuntos 
relacionados à preven-
ção ao suicídio: mitos 
e verdades, o que leva 
alguém a cometer sui-
cídio, quais os indícios, 
como prevenir, entre 
outros.

De acordo com dados 
do Sistema de Informa-
ção sobre Mortalidade 
(2017), divulgados pelo 
Ministério da Saúde, 
11 mil pessoas tiram a 
própria vida, por ano, 
em média no Brasil. O 
suicídio já é a quarta 
maior causa de mor-
te entre pessoas de 15 
a 29 anos. Só no Esta-
do de São Paulo, foram 

2.339 mortes por suicí-
dio em 2014, segundo 
dados da Fundação Sis-
tema Estadual de Aná-
lise de Dados (SEADE), 
divulgados em setem-
bro de 2016.

“Convido a todos 
para participar conosco 
desta Semana tão im-
portante de conscienti-
zação. O suicídio é um 
final trágico de proble-
mas que tem causado 
tanta dor para diversas 
pessoas e suas famílias. 
É importante compre-
ender as causas que po-
dem levar uma pessoa a 

atentar contra a própria 
vida e, sobretudo, o que 
fazer para ajudar”, pon-
tuou o vereador Luís 
Carlos Fernandes (PSC), 
autor da lei de criação 
da Semana Municipal 
de Prevenção ao Suicí-
dio em Jaboticabal.

PARA SABER – A Se-
mana Municipal de 
Prevenção ao Suicídio 
foi criada pela Lei nº 
4.872/2017 e passou a 
integrar o Calendário 
Oficial de Eventos de 
Jaboticabal. O objetivo 
é intensificar, durante 
a Semana, os trabalhos 

Departamento de Alimentação Escolar inova na 
compra de legumes embalados

Mudança representa desperdício zero e 
controle higiênico maior

Desde a última se-
mana, o Departamen-
to de Alimentação Es-
colar passou a contar 
com uma novidade na 
produção diária da me-
renda em Jaboticabal. 
Legumes como cabo-
tiá, cenoura e beterraba 
chegam selecionados, 
higienizados, picados e 
embalados a vácuo.

“Antes, todo o pro-
cesso era feito pelas 

profissionais do depar-
tamento. Foi uma ati-
tude pensada e impor-
tante, pois o produto é 
100% aproveitado, ou 
seja, a gente consegue 
diminuir a zero a perda 
dos alimentos, além de 
otimizar os trabalhos 
do setor”, explica a nu-
tricionista Francille De-
cenço de Carvalho.

A profissional des-
taca ainda o ganho no 

controle higiênico dos 
alimentos. “Temos uma 
vigilância muito gran-
de quanto a segurança 
do alimento. Com esse 
novo procedimento, 
eliminamos uma eta-
pa muito importante 
da manipulação, mini-
mizando o risco desse 
alimento se deteriorar 
e de haver uma conta-
minação alimentar”, co-
menta.

O Departamento de 
Alimentação Escolar 
garante o preparo de 
milhares de refeições 
diariamente. Contando 
com um grupo de pro-
fissionais qualificados, 
o setor está sempre em 
busca de inovações. 
Em 2017, por exemplo, 
implantou no cardápio 
das escolas o filé de ti-
lápia, alimento rico em 
vitaminas e minerais.  

de atenção primária em 
especial as relacionadas 
à prevenção ao suicídio 
e outros transtornos, 
além de ampliar o de-
bate sobre o problema, 
incentivar a criação de 
programas para cons-
cientização e orienta-
ção quanto à impor-
tância da prevenção, 
alertando sobre o risco 
das doenças que levam 
ao suicídio, e das van-
tagens do diagnóstico 
precoce e possibilidade 
de cura, entre outros.

CONFIRA A PROGRA-
MAÇÃO COMPLETA E 

PARTICIPE:
08/09 – Caminhada 

#EuAcreditoNaVida
Horário: 9h00
Concentração e saída: 

Ginásio Municipal de 
Esportes e chegada na 
Praça 9 de Julho

10/09/2018 – Palestra 
“Precisamos continuar 
falando sobre suicídio” 
(aberta ao público)

Horário: 19h30 
Palestrante: Dr. Viní-

cius Faria (Médico Psi-
quiatra)

Local: Plenário da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal

11/09/2018 – Pales-
tra “Suicídio, conhecer 
para prevenir” (para a 
Polícia Militar)

Horário: 13h00
Palestrante: Fernanda 

Stéfani Cassiano (Psicó-
loga)

Local: Auditório do 
Sindicato dos Motoris-
tas

11/09/2018 – Pales-
tra “O que você precisa 
saber sobre suicídio” 
(na APÁS)

Horário: 19h30
Palestrante: Bruna 

Serra Montedor (Psicó-
loga)

Local: Associação de 
Pais e Amigos dos Sur-
dos

12/09/2018 – Pales-
tra “Como a postura 
pode influenciar em sua 
vida”

Horário: 08h00

Palestrante: Claire Mi-
chelle Hara Vidotti (Fi-
sioterapeuta)

Local: Faculdade 
Moura Lacerda

13/09/2018 – “De-
pressão – Falta de 
Deus?” (aberta ao públi-
co)

Horário: 20h00
Palestrante: Taísa 

Cristina Del Vecchio 
(Psicóloga) e Padre Adil-
son Vieira

Local: Paróquia Santa 
Teresa de Jesus *após a 
missa das 19h30

14/09/2018 – Pales-
tra “Conhecer, cons-
cientizar, prevenir: um 
olhar sobre o suicídio” 
(para usuários do CRE-
AS)

Horário: 14h00
Tema: Palestrante: Vi-

tor Bars Falcão (Psicólo-
go)

Local: Centro de Refe-
rência Especializado da 
Assistência Social

14/09/2018 – Pa-
lestra “Um olhar de 
conscientização, inter-
venção emergencial e 
dados brasileiros sobre 
Suicídio” (aberta ao pú-
blico)

Horário: 19h30
Palestrante: Fabíola 

Salmeron (Psicóloga, 
Psicanalista e Coach 
Pessoal e Corporativa)

Local: Salão Nobre 
da E.E. Aurélio Arrobas 
Martins (Estadão)

Material gráfico da campanha, elaborado pela apoiadora Selva Co-
municação
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Prefeito Vitório confirma R$ 2 milhões para 
recapear Jaboticabal

O prefeito de Jaboti-
cabal, Vitório De Simo-
ni, esteve em São Paulo 
e garantiu uma verba 
de R$ 2 milhões para o 
asfalto. Acompanhado 
do secretário de Plane-
jamento, Paulo Polachi-
ni, o prefeito concre-
tizou a liberação dos 
recursos do Consórcio 
de Municípios da Mo-
giana – CMM. A audiên-
cia aconteceu no Palá-
cio dos Bandeirantes, 
na segunda-feira (28).

“Voltamos de São 
Paulo com ótimas notí-
cias. Em reunião com o 
subsecretário da Casa 
Civil do Governo do 
Estado de São Paulo, 
Dalmo Viana, conse-
guimos essa liberação 

tão importante para 
modernizar a malha vi-
ária da cidade. O valor 
já estava contemplado 
e, agora, está concre-
tizado e vamos conse-
guir transformar Jabo-
ticabal em um canteiro 
de obras. O trabalho 
começará após o perío-
do eleitoral, conforme 
manda a lei”, informa o 
prefeito.

O Consórcio de Mu-
nicípios da Mogiana – 
CMM é composto por 
municípios da região 
de Ribeirão Preto e foi 
criado para pleitear re-
cursos e defender os 
interesses dos municí-
pios consorciados jun-
to aos órgãos governa-
mentais e privados. 

“Terceira Idade” recebe prefeito Vitório e 
Primeira-Dama Adriana De Simoni

Na quinta-feira (30), 
os frequentadores do 
Centro de Convivência 
do Idoso receberam a 
visita do prefeito Vitó-
rio De Simoni e da pri-
meira-dama Adriana. O 
casal aproveitou para 
falar com os presentes 
e ressaltar a importân-
cia do projeto para Ja-
boticabal.

“Fico emocionado 
com o carinho que re-
cebi nesta tarde. Minha 
esposa e eu fomos mui-
to bem recebidos por 
todos, participamos 
desde o início das ativi-
dades do dia e da ora-
ção. Aproveitei para re-
ver grandes amigos que 
estavam presentes”, diz 
o prefeito Vitório.

Além do baile, acon-
teceram outras ativida-
des e em comemoração 
ao mês de agosto – mês 
dos pais – foram distri-
buídos lanches, suco e 
bolo a todos. “O primei-
ro contato não poderia 
ter sido mais acolhedor. 
Que esses encontros se-
jam mais frequentes e 
que possamos juntos 
fortalecer a nossa Ter-
ceira Idade”, afirma a 
primeira-dama Adriana 
De Simoni.

Casal foi recebido por frequentadores da Terceira Idade durante o tradicional baile
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370 pais ou responsáveis ainda não vacinaram os filhos; 
prefeitura vai aos bairros na sexta-feira e sábado

A Secretaria de Saú-
de está procurando as 
370 crianças que ainda 
não foram imunizadas 
contra o sarampo e a 
paralisia infantil. Na 
sexta-feira (31) foi o úl-
timo dia da campanha 
de vacinação e, em Ja-
boticabal, a programa-
ção foi diferente. Além 
de todos os CIAFs esta-
rem de portas abertas, 
a equipe percorreu os 
bairros, levando a dose 
ainda mais próxima da 
casa das famílias. Neste 
sábado, a estratégia nos 

bairros se repete.
A diretora do Depar-

tamento de Vigilância 
Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto, sen-
tiu melhora na procura 
na última semana, mas 
ainda há muitas crian-
ças suscetíveis a essas 
doenças. “Vamos ficar 
ainda mais próximo da 
população. O ônibus da 
saúde estacionará nas 
praças e convidaremos 
os pais e as crianças. 
Mais uma vez vamos 
conscientizar a impor-
tância da vacina e de 

Meta é atingir 95% do público-alvo
manter nossa cobertura 
vacinal segura”, infor-
ma.

Todos os CIAFs fun-
cionaram normalmente 
na sexta-feira e houve 
um reforço do ônibus 
da saúde, que percor-
reu o Parque 1º de Maio, 
Vida Nova 1 e 2, Cohab 
1, Vila Industrial, Par-
que das Araras, São Ro-
que, Jardim Barcelona 
e adjacências. Neste 
sábado, o ônibus con-
tinua percorrendo os 
bairros de Jaboticabal.
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Presidente da Câmara ofi cializa a 
doação de dois veículos ao SAAEJ 

O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, Dr. Edu 

Fenerich (PPS), acom-
panhado pela vereado-
ra Dona Cidinha (PR), 

ofi cializou na tarde de 
terça-feira (28/08) a en-
trega de dois veículos 

doados pelo Legislativo 
jaboticabalense ao Ser-
viço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboticabal 
(SAAEJ). 

As chaves foram en-
tregues ao presidente 
da autarquia, José Car-
los Abreu, em cumpri-
mento ao Decreto Legis-
lativo nº 697/2018, de 
autoria da Mesa Direto-
ra, aprovado em maio, 
por unanimidade, na 
Casa de Leis. Funcioná-
rios do setor adminis-
trativo do SAAEJ acom-
panharam a assinatura 
da documentação para 
transferência dos auto-
móveis. Com isso, os 
dois veículos, modelo 
Corolla, da montadora 
Toyota, passam agora 

a integrar o patrimônio 
do SAAEJ.

“Como todos sabe-
mos, [o SAAEJ] trabalha 
com muita difi culdade, 
com orçamento aper-
tado, e necessitava de 
algum auxílio especial-
mente no que tange à 
movimentação de seus 
funcionários, seus di-
retores, enfi m, no seu 
trabalho do dia a dia. 
Portanto, mais um mo-
mento de muita alegria, 
na nossa administra-
ção, poder estar con-
tribuindo, ainda que de 
forma simples, singela, 
com o SAAEJ de Jaboti-
cabal”, discorreu o Che-
fe do Legislativo.

Para o dirigente da 
autarquia, os veículos 

vêm em boa hora. “Te-
mos hoje uma frota de-
fi citária. O veículo que 
faz as viagens nossas, 
para a região, já é um 
veículo de bastante ida-
de, e esse veículo [do-
ado] veio exatamente 
no momento em que a 
gente estava pensando 
no que fazer para re-
solver isso. Então esse 
Ato do Dr. Edu veio exa-
tamente para resolver 
essa defi ciência que 
nós tínhamos. Um dos 
veículos será utilizado 
para fazer um pool, e 
outro fi cará à disposi-
ção da área administra-
tiva para ser usado no 
seu dia a dia”, pontuou 
Abreu.

Atividades sobre o folclore brasileiro 
agitam as unidades escolares

Lendas que povoam 
o imaginário popular 
como o Saci-Pererê, 
Curupira, Mula sem Ca-
beça, Lobisomem, Boi-
tatá, Boto, Cuca, Negri-
nho do Pastoreio, entre 
tantos outros, nortea-
ram as atividades esco-
lares durante o mês.

Aproveitando o dia 
do Folclore, comemo-
rado em 22 de agosto, 
a rede municipal de 
ensino incentivou a re-

alização de diversas 
atividades inspiradas 
no tema. Cada escola 
teve a oportunidade de 
escolher a abordagem. 
“É importante que as 
manifestações cultu-
rais sejam transmitidas 
através das gerações, 
para não se perder a 
tradição folclórica no 
Brasil”, afi rma o secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins.

Com muita criatividade, alunos aprenderam mais sobre as lendas e 
costumes do Folclore Brasileiro

Jaboticabal debate prevenção do câncer 
ginecológico a partir do dia 25 de setembro

A Prefeitura de Ja-
boticabal segue empe-
nhada na prevenção de 
doenças, em especial 
o câncer. A Secretaria 
de Saúde promove, de 
25 a 29 de setembro, a 
10ª edição da Semana 
de Combate ao Câncer 
Ginecológico. A série 
de debates reúne espe-
cialistas de renome na-
cional em Jaboticabal e 
nos distritos de Luzitâ-
nia e Córrego Rico.

Idealizada pelo mé-
dico ginecologista da 
rede municipal, Dr Edu 
Fenerich, o evento es-
clarecerá dúvidas do 
dia a dia feminino. “O 
câncer do colo do úte-
ro é o mais conhecido, 

mas existem outros ti-
pos de câncer feminino 
que muitas mulheres 
não conhecem. Convi-
do a população a ouvir 
nossas palestras, fazer 
perguntar, esclarecer 
mitos. É uma excelente 
oportunidade para tirar 
dúvidas e interagir com 
profi ssionais da área”, 
convida o médico.

Confi ra a programa-
ção completa:

24/09 – Abertura
20h – Câmara Munici-

pal de Jaboticabal
Palestrante: Dr. Bruno 

de Oliveira Fonseca - 
Mastologista do Hospi-
tal de Amor de Barretos

Hospital do Câncer 
de Barretos

25/09
14h – CRAS I – Grajaú 
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich 
26/09
14h – CRAS II - 

As atividades incluí-
ram jogos e brincadei-
ras, músicas de can-
cioneiros regionais, 
danças típicas regio-
nais, dramatização, 
conto e reconto de len-
das e parlendas. “ As 
crianças adoram esses 
temas, pois trabalham 
com material lúdico 
transformando as aulas 
em momentos muito 
criativos e agradáveis”, 
fi naliza Martins. 

C.D.H.U.
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
27/09
14h – Salão Paroquial 

da Igreja Santo Reis - 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

ELEGÂNCIA

Existe uma coisa di-
fícil de ser ensinada e 
que, talvez por isso, es-
teja cada vez mais rara: 
a elegância do comporta-
mento. 

É um dom que vai mui-
to além do uso correto 
dos talheres e que abran-
ge bem mais do que di-
zer um simples obrigado 
diante de uma gentileza. 

É a elegância que nos 
acompanha da primei-
ra hora da manhã até a 
hora de dormir e que se 
manifesta nas situações 
mais corriqueiras, quan-
do não há festa alguma 
nem fotógrafos por per-
to: é uma elegância de-
sobrigada. 

É possível detectá-la 
nas pessoas que elogiam 
mais do que criticam. 

Nas pessoas que escu-
tam mais do que falam.

É possível detectá-la 

também nas pessoas que 
não usam um tom supe-
rior de voz. Nas pesso-
as que evitam assuntos 
constrangedores porque 
não sentem prazer em 
humilhar os outros. 

É uma elegância que se 
pode observar em pesso-
as pontuais, que respei-
tam o tempo dos outros 
e seu próprio tempo. 

Elegante é quem de-
monstra interesse por 
assuntos que desconhe-
ce. É quem cumpre o que 
promete e, ao receber 
uma ligação, não reco-
menda à secretária que 
pergunte antes quem 
está falando e só depois 
manda dizer se está ou 
não. 

É elegante não ficar 
espaçoso demais. Não 
mudar seu estilo apenas 
para se adaptar ao de ou-
tro. 

É elegante retribuir ca-
rinho e solidariedade. 

Sobrenome, cargo e 
jóias não substituem a 
elegância do gesto. Não 
há livro de etiqueta que 
ensine alguém a ter uma 
visão generosa do mun-
do e a viver nele sem ar-
rogância. 

Pode-se tentar captu-
rar esta delicadeza na-
tural através da observa-
ção, mas tentar imitá-la 
é improdutivo. 

A pessoa de compor-
tamento elegante fala no 

Córrego Rico
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
28/09
11h – CIAF de Luzitâ-

nia

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
1500.

mesmo tom de voz com 
todos os indivíduos, in-
distintamente. 

Ter comportamento 
elegante é ser gentil sem 
afetação. 

É ser amigo sem coni-
vência negativa. 

Ser sincero sem agres-
sividade. 

É ser humilde sem re-
laxamento. 

Ser cordial sem fingi-
mento. 

É ser simples com so-

briedade. 
É ter capacidade de 

perdoar sem fazer alar-
de. 

É superar dificuldades 
com fé e coragem. 

É saber desarmar a 
violência com mansue-
tude e alcançar a vitória 
sem se vangloriar. 

Enfim, elegância de 
comportamento não é 
algo que se tem, é algo 
que se é.
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Programa Agita Galera 2018 visita 
escolas de Jaboticabal

Na sexta-feira (31) es-
colas municipais de Ja-
boticabal receberam o 
programa Agita Galera. 
As atividades são pro-
movidas pela Secreta-
ria de Saúde, em parce-
ria com a Secretaria de 
Educação, AAPROCOM e 
Estratégia de Saúde da 
Família, com o objetivo 
de influenciar os jovens 
estudantes sobre a im-
portância de uma vida 
saudável.

“É uma proposta bas-
tante enriquecedora 
onde nossos profissio-
nais propõe melhorar a 

qualidade de vida por 
meio da prática diária 
de 60 minutos de ati-
vidade física. É desde 
cedo que se convence, 
por isso o público-alvo 
são as escolas”, expli-
cou a Secretária de Saú-
de, Maria Angélica Dias.

O programa pertence 
ao Governo do Estado 
e neste ano tem como 
tema “Lançar, correr e 
saltar para todo mundo 
agitar”.

Confira o cronograma 
de atividades:

30/08/2018 – ESF – 
Antonio Ricardo Benatti

Crianças, adolescentes e jovens são estimulados a deixar o sedentarismo de lado
Local: EMEB Milton 

Mattos Braga
Das 8h às 9h e das 

13h às 14h
ESF – Tereza Fernan-

des Barbosa
Local: EMEB Carlos 

Nobre Rosa
Das 7h às 8h e das 

12h30 às 13h
ESF - Alice Kamla
Escola Municipal Pau-

lo Freire
Das 8h30 às 9h
EMEB Alice Kamla
Das 14h às 14h30
31/08/2018 – ESF – 

João Francisco Nuno
Local: EE Florassu 

Fernandes dos Santos
Das 9h às 10h

ESF – Córrego Rico
Local: EMEB Tereza 

Noronha de Carvalho
Das 8h às 8h30
ESF – Aurélio Niero
Local: EMEB Aurélio 

Niero
Das 8h às 8h30
Local: ONG Fênix
Das 14h às 15h
Local: Praça 9 de ju-

lho, Edgard de Palma 
Travassos e Coronel Vaz

Das 9h às 10h

Parlamento Jovem 2018: Prazo para envio de projetos 
e indicação de alunos vai até 10 de setembro

Termina no dia 10 de 
setembro o prazo para 
que os estabelecimen-
tos de ensino que quei-
ram participar do Par-
lamento Jovem 2018, 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, enviem 
para a Escola do Legis-
lativo as proposições 
selecionadas e o nome 
dos alunos que repre-
sentarão suas escolas 
no projeto.

O tema para este ano 
é livre, e os alunos inte-
ressados em vivenciar 
na prática o papel de 
parlamentar jovem de-
vem se esforçar na sua 
escola para conquistar 
uma vaga. Ao final do 
processo, os estudan-
tes viajarão para São 
Paulo para conhecer a 
Assembleia Legislativa 
do Estado, bem como 
um ponto cultural da 

cidade, que, neste ano, 
assim como em 2017, 
será escolhido pelos 
alunos na segunda ofi-
cina do projeto.

O Parlamento Jovem 
(PJ) é um projeto apar-
tidário da Escola do Le-
gislativo voltado para 
alunos do 1º ano do En-
sino Médio de escolas 
públicas e privadas do 
município. O objetivo 

é estimular a partici-
pação política dos ado-
lescentes e fortalecer o 
processo democrático, 
além de mostrar na prá-
tica como funciona o 
Poder Legislativo, qual 
o papel do vereador, en-
tre outros.

Como funciona? – A 
Escola do Legislativo 
organiza o PJ anual-
mente, desde 2013, 
para alunos do 1º ano 
do Ensino Médio. O 
pontapé inicial é dado 
com as visitas nas esco-
las para esclarecimen-
tos e informações quan-
to ao funcionamento do 
projeto. Neste ano, as 
visitas ocorreram em 
junho. Todas as esco-
las, públicas ou priva-
das, com Ensino Médio 
podem participar.

A partir de então, co-
meça a etapa nos esta-
belecimentos de ensino, 
quando os professores 
devem trabalhar e de-
bater com os alunos um 
tema que considerem 
relevante. Na sequên-

cia, cada escola deve 
eleger uma das propo-
sições apresentadas e 
enviá-la à Câmara, bem 
como eleger dois alu-
nos que representarão 
suas respectivas insti-
tuições de ensino.

Com as indicações 
escolares enviadas à 
Casa de Leis, os estu-
dantes eleitos passam 
a participar de oficinas 
ministradas pela Escola 
do Legislativo na sede 
da Câmara Municipal e 
concluem a participa-
ção em uma viagem po-
lítico-cultural custeada 
pelo Parlamento jaboti-
cabalense.

Para informações ou 
dúvidas, entre em con-
tato com a Escola do Le-
gislativo pelo telefone 
(16) 3209-9477.

CONFIRA A PROGRA-
MAÇÃO PJ 2018:

10/09/2018 – Pra-
zo final para envio dos 
projetos pelos estabe-
lecimentos de ensino 
para a Escola do Legis-
lativo/Câmara Munici-

pal de Jaboticabal;
27/09/2018 | 13h – 

Primeira Oficina com os 
alunos representantes 
dos estabelecimentos 
de ensino – Funciona-
mento da Câmara, for-
matação e adequação 
de projetos;

04/10/2018 | 13h – 
Segunda Oficina – Orga-
nização e apresentação 
de uma sessão ordiná-
ria do próprio Parla-
mento Jovem;

25/10/2018 | 19h – 
Sessão Ordinária do 
Parlamento Jovem;

06/11/2018 – Reu-
nião com o Prefeito Mu-
nicipal;

23/11/2018 – Viagem 
a São Paulo – Assem-
bleia Legislativa e um 
espaço cultural (ainda a 
ser definido).

VEJA COMO FOI O PJ 
2017:

h t t p : / /
tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br/escola-do-
legislativo/legislatu-
ra-2017-2020/parla-
mento-jovem-2017
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Em 190 anos, pela 1ª vez Jaboticabal tem 
pai e filho como prefeitos

Quarta-feira (29) foi 
especial no Paço Mu-
nicipal. O ex-prefeito 
Adail Aléssio De Simo-
ni e sua esposa, Shirley 
De Simoni, visitaram o 
filho Vitório De Simoni, 
prefeito de Jaboticabal. 
O encontro é histórico: 
é a primeira vez que 
pai e filho ocuparam o 
cargo máximo do Poder 
Executivo.

Adail veio compar-
tilhar sua experiência 
e somar forças. “São 
meus pontos de refe-
rência como ser huma-
no, como pai, empre-
sário e político. Tenho 
muito orgulho das mi-
nhas raízes. Cuidar da 
vida de tantas pessoas 
é uma tarefa nobre, mas 
difícil. Ao lado do meu 
pai, tenho a segurança 
que estou no caminho 
certo”, diz Vitório.

Prefeito Adail gover-
nou Jaboticabal de 01 
de janeiro de 1993 a 31 
de dezembro de 1996.

Prefeito Vitório assina convênio para 
combate às drogas

Jaboticabal foi o úni-
co município da região 
beneficiado com o Pro-
jeto Recomeço. A as-
sinatura do convênio 
aconteceu na última 
sexta-feira (24), na Se-
cretaria Estadual de De-
senvolvimento Social e 
contou com a presença 
do prefeito Vitório de 
Simoni.

“O Projeto Recomeço 
realiza tanto ações pre-
ventivas quanto ofere-
ce alternativas para as 
pessoas que procuram 
tratamento contra as 
drogas. Uma importan-
te ferramenta que, em 
breve, será oferecida 
em Jaboticabal por nos-
sa Secretaria de Assis-
tência Social”, afirma 
Vitório.

O programa – Desen-
volvido pelo Governo 
do Estado de São Paulo, 
segundo o site oficial 

da Secretaria Estadu-
al de Desenvolvimento 
Social, o Recomeço pro-
move ações preventivas 
do uso de drogas, o en-
frentamento ao tráfico 
de drogas, controle e 
requalificação de terri-
tórios específicos, ofe-
rece acesso à Justiça e à 
Cidadania, apoio socio-
assistencial e tratamen-
to médico aos depen-
dentes de substâncias 
psicoativas, suas famí-
lias e comunidade.

O objetivo principal é 
proporcionar condições 
para uma vida saudável 
e digna à população e 
auxiliar os dependentes 
de substâncias psicoa-
tivas, seus familiares e 
comunidade a trilharem 
da melhor maneira pos-
sível o caminho para 
recuperação e retorno à 
uma vida plena.

Prefeitura realiza limpeza interna do 
Córrego Jaboticabal

O prefeito Vitório de 
Simoni acompanhou na 
manhã de terça-feira 
(28) o andamento da 
limpeza do Córrego Ja-

boticabal. Maquinários 
e profissionais da Secre-
taria de Obras e Servi-
ços Públicos trabalham 
na retirada de matos e 

resíduos no local desde 
segunda-feira (27).

“Tão importante 
quanto construir e fa-
zer uma nova obra é 

dar manutenção naqui-
lo que já foi feito, do 
contrário a gente perde 
dinheiro. Então, eu pedi 
para que a secretaria 

de Obras fizesse uma 
limpeza no Córrego Ja-
boticabal, iniciando no 
cruzamento da Avenida 
Amorim Brenha com a 
Rua Juca Quito, até che-
gar na Avenida Tiraden-
tes”, explica Simoni.

Em menos de dois 
dias de trabalho, mais 
de 30 caminhões de ter-

ra já foram retirados. 
“Nossa equipe está em-
penhada para executar 
um bom serviço. A ex-
pectativa é que a gente 
leve aproximadamen-
te 30 dias para finali-
zar essa intervenção”, 
afirma o secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, Josué Santos.


