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Semana foi de muito trabalho,  
acompanhando de perto o andamento  

dos serviços prestados à população

Prefeito Vitório visita departamentos, secretarias, 
conversa com funcionários públicos e fiscaliza obras

O prefeito de Jaboti-
cabal, Vitório De Simo-
ni, saiu do gabinete e 
visitou as secretarias, 
departamentos e obras 
que estão sendo reali-
zadas na cidade. O ob-
jetivo foi acompanhar 
de perto o andamento 
de cada etapa e levan-
tar as necessidades de 
cada setor.

Um dos pontos visita-
dos foi o Centro Espor-
tivo Antônio Mônaco. 
“Não podemos fugir dos 
problemas, precisamos 
enfrentar todos os de-
safios de frente, mos-
trar que Jaboticabal é 
uma cidade diferencia-
da. 

Nos últimos meses, Secretaria de 
Saúde coloca 7 veículos nas ruas

Pacientes de Jaboticabal 
ganham micro-ônibus 

adaptado Zero Km

A Prefeitura de Jaboticabal segue trabalhando 
para modernizar a frota da saúde. Desta vez, os 
pacientes receberam um confortável micro-ôni-
bus zero Km, adaptado para cadeirantes...

Tradição de 7 de Setembro 
é mantida em Jaboticabal 

com desfile cívico

Uma Rui Barbosa repleta de pessoas acompa-
nhou mais um desfile cívico em comemoração ao 
7 de Setembro – independência do Brasil. 

Grande público acompanhou a passagem 
de 35 instituições e mais de 2 mil 

participantes; ponto alto foi a comemoração 
dos 60 anos da Banda São Luís

Cursos do Fundo Social 
estão em andamento

Começou na última segunda-feira (10) os cursos 
de garçom, manicure, depilação e panificação pro-
movidos pelo Fundo Social de Solidariedade de 
Jaboticabal. A iniciativa ajuda os participantes na 
busca por uma colocação no mercado de trabalho.
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Pepa Servidone comemora a chegada dos novos 
mobiliários para as EMEBs de Jaboticabal

O vereador Pepa Ser-
vidone (PPS) foi confe-
rir de perto o novo mo-
biliário recebido pelas 
escolas municipais de 
Jaboticabal. Ao todo, a 
prefeitura adquiriu cer-
ca de 1200 kits de car-
teiras e cadeiras para 
alunos e 200 mesas 
para os professores. 
Entre as escolas muni-
cipais contempladas 
estão a EMEB Paulo Frei-
re, a EMEB Senhora Apa-
recida e a EMEB Tereza 
Noronha Carvalho.

Segundo a vice-di-
retora da EMEB Paulo 
Freire, Priscila Fide-
lis Martins Roger, “as 

crianças já estavam se 
queixando do mobili-
ário da escola. Então 
veio no momento certo. 
São carteiras coloridas, 
mesas atrativas. Então 
as crianças... se senti-
ram motivadas, né, não 
só as crianças, mas os 
adolescentes também”.

A diretora Janine Ze-
chetto Pito, da EMEB 
Senhora Aparecida, sa-
lientou a importância 
dos novos mobiliários: 
“cada carteira, cada ca-
deira, tem o tamanho 
do aluno, então a gente 
disponibiliza nas salas 
de aula de acordo com 
o desenvolvimento e o 

tamanho das próprias 
crianças... Isso é muito 
importante por conta 
principalmente da pos-
tura do aluno”.

“O impacto foi bas-
tante positivo, as crian-
ças na hora que viram 
as salas com os mó-
veis, com as carteiras, 
foi uma felicidade, né, 
vindo tudo novo. Com 
isso, ... até a conserva-
ção da sala de aula, de 
não escrever nas cartei-
ras, isso foi muito bom. 
E hoje é uma sala ale-
gre, é uma sala colori-
da”, destacou a diretora 
da EMEB Tereza Noro-
nha Carvalho, Rosana 

de Castilho Manduca 
Ferreira.

O recurso para a 
compra dos móveis é 
proveniente do Fundo 
Nacional de Desenvol-
vimento Escolar (FNDE) 
e contou com o inter-
médio do vereador 
Pepa Servidone (PPS), 
que observou: “diante 
desse trabalho político, 
dessa nossa ida para 
São Paulo, ida para Bra-
sília, que finalizou na 
conquista dessas 1200 
carteiras e 200 jogos de 
mesas. E agora nós es-
tamos finalizando as vi-
sitas nas escolas, para 
ver em prática aquilo 
que nós conseguimos 
com nossos deputados, 
com nossos secretários, 
e podemos presenciar 
aqui o grande benefício 
que vem trazendo aqui 
para nossas escolas de 
Jaboticabal”.

O vice-prefeito, Vitó-
rio De Simoni (PMDB), 
no exercício do cargo 
de Prefeito, conjuga a 
importância dessa con-
quista. “Isso vai ser ex-
tremamente importante 
para nossa rede muni-
cipal de Educação. Por-
que quem ganha com 
isso são as crianças, 

são os nossos profes-
sores da rede também, 
que tem uma qualidade 
melhor para poder tra-
balhar através desses 
equipamentos”.

Um dos diferenciais 
dos novos móveis está 
no tamanho das cartei-
ras e cadeiras, que varia 
de acordo com a estatu-
ra do aluno, e na ergo-
nomia.

Para a aluna da EMEB 
Paulo Freire, do 9º C, 
Ana Carolina de Casto, 
“elas [carteiras] deixa-
ram um clima bem ale-
gre nas salas de aulas. 
Muito mais confortável. 
Ajeita a coluna, sabe, 
deixa uma postura”. 
A aluna Raíssa Gomes 
Francisco, também do 
9º Ano, afirmou que “a 
gente fica mais à vonta-
de prá gente estudar”, já 
o aluno Vinicius Cons-
tante alertou: “A gente 
tem que cuidar bem de-
las porque a gente sabe 
o quanto que tá difícil 
prá conseguir novas”.

E teve até dirigen-
te escolar percebendo 
melhora no desenvolvi-
mento pedagógico dos 
alunos com a chegada 
das novas carteiras. “O 

aluno, a família, os pais 
vendo esse processo de 
melhoria da estrutura 
da escola, do mobiliá-
rio. Motiva e estimula 
na própria questão da 
aprendizagem do aluno 
também”, destacou Ja-
nine Pito. “Eles se sen-
tem mais motivados a 
ficarem sentados, a fi-
carem nos lugares de-
les”, comentou Priscila 
Roger.

“E esse, acho que é 
um dos trabalhos que 
o vereador tem que fa-
zer... além de fazer pro-
jetos de lei na Câmara, 
além de fiscalizar tanto 
o Executivo como o Le-
gislativo, mas mais que 
isso é ajudar”, destacou 
De Simoni. Para Pepa, 
“esse é o trabalho, Exe-
cutivo e Legislativo jun-
to, unindo forças para 
resolver os problemas 
da cidade. Então só te-
nho que agradecer aqui 
o prefeito Vitório pela 
colaboração e colocan-
do toda sua estrutura à 
disposição do nosso ga-
binete também. Então, 
essa parceria tem dado 
certo e vai vim muito 
mais coisas para Jabo-
ticabal, se Deus quiser”, 
concluiu o vereador.

Comissão de Finanças e Orçamento faz audiência 
pública para discutir projeto da LDO 2019

No dia 19 de setem-
bro, às 20 horas, a Co-
missão de Finanças e 
Orçamento da Câmara 
Municipal de Jabotica-

bal, presidida pelo ve-
reador Beto Ariki (PSL), 
realiza audiência públi-
ca para a apresentação 
e discussão do Projeto 

de Lei nº 147/2018, de 
autoria do Poder Execu-
tivo, que dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) do Municí-

pio de Jaboticabal para 
2019. A audiência é 
aberta a toda comuni-
dade.

Além da previsão de 
metas e prioridades da 
Administração Muni-
cipal Direta e Indireta 
para 2019, a matéria 
prevê as orientações 
para a elaboração e exe-
cução da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA), que 
deve ser enviada à Casa 
de Leis até 31 de outu-
bro de 2018, elenca as 
disposições sobre a Le-
gislação Tributária do 
Município, bem como 
fixa as diretrizes rela-
tivas às despesas com 
pessoal e encargos.

A previsão do Executi-
vo é de que Jaboticabal 
tenha uma receita total 
de R$ 377.3 milhões de 
reais para 2019, par-
ticionados entre Pre-
feitura, Câmara, SAA-
EJ, SEPREM e Fundação 

de Amparo ao Esporte 
(FAE). Do montante es-
timado, R$ 278.8 mi-
lhões serão destinados 
à Prefeitura Municipal; 
R$ 53.7 milhões para o 
SEPREM; R$ 32 milhões 
para o SAAEJ; R$11.4 
milhões para a Câmara 
Municipal; e R$ 1.3 mi-
lhão para a FAE.

Por que é importante? 
– É na LDO que se es-

tabelecem quais serão 
as prioridades da Admi-
nistração Pública Muni-
cipal para o ano seguin-
te. 

A partir das diretrizes 
é então feito o proje-
to da Lei Orçamentária 
Anual, ou seja, o orça-
mento propriamente 
dito, que terá validade 
para o ano seguinte. 

Além das indicações 
do Executivo, cada 
vereador pode apre-
sentar emendas parla-
mentares à proposta 

orçamentária, de modo 
a aperfeiçoá-la. Ou seja, 
os vereadores podem, 
dentro dos programas 
que o Executivo define 
previamente, acrescen-
tar uma proposta, como 
obras e/ou equipamen-
tos para manutenção e 
melhoria dos serviços 
públicos oferecidos, 
por exemplo. 

Os parlamentares, no 
entanto, não podem ex-
ceder o valor determi-
nado pelo Executivo.

Da mesma forma, é 
importante saber que 
o Orçamento se baseia 
em estimativas, ou seja, 
na prática, sua execu-
ção é uma possibilida-
de e não uma obrigato-
riedade. Para se fazer 
gastos, depende da ar-
recadação da receita, 
prioridades de governo 
e atendimento das me-
tas fiscais.

 Convite para a audiência pública da LDO 2019
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Tradição de 7 de Setembro é mantida em 
Jaboticabal com desfile cívico

Uma Rui Barbosa re-
pleta de pessoas acom-
panhou mais um desfile 
cívico em comemora-
ção ao 7 de Setembro 
– independência do Bra-
sil. O evento foi organi-
zado pela Prefeitura de 
Jaboticabal através do 
Departamento de Cul-
tura, Tiro de Guerra e 
Comissão dos 100 anos 

do Tiro de Guerra.
A programação come-

çou às 8h com o has-
teamento da bandeira 
nacional. “Fico honra-
do em participar de um 
momento tão tradicio-
nal de nossa cidade. 
Desfilei como atirador e 
agora, como prefeito de 
Jaboticabal, pude aju-
dar a manter mais essa 

tradição”, afirma Vitório 
De Simoni.

“Jaboticabal hoje é 
uma das poucas cida-
des que realiza o desfile 
de 7 de Setembro. Mui-
tas entidades estiveram 
presentes, com mais 
de 2 mil envolvidos. 
Só posso agradecer a 
comissão organizado-
ra por todo empenho”, 
declara o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 
Martins.

“A soma de todos cul-
minou no sucesso do 
ato cívico. Confesso 
que fiquei surpreso com 
o número de pessoas 
que prestigiaram o des-
file. Também aproveito 
para agradecer todos os 
parceiros que não me-
diram esforços para a 
realização do evento”, 
comemora o diretor de 

Cultura, José Mário de 
Oliveira.

Homenagem espe-
cial – O fechamento do 
desfile ficou por conta 
da Banda São Luís que 
está comemorando 60 

anos de fundação. “A 
Banda São Luís é mui-
to agradecida à cidade 
de Jaboticabal, que nos 
acolheu e sempre este-
ve ao nosso lado. Ho- 
je levamos o nome de 

nosso município para 
todos os cantos e essa 
homenagem é uma ma-
neira da banda também 
agradecer todo carinho 
que recebemos nesses 
60 anos de história”. 

Grande público acompanhou a passagem de 35 instituições e mais de 2 mil 
participantes; ponto alto foi a comemoração dos 60 anos da Banda São Luís

Cursos do Fundo Social estão em andamento
Começou na última 

segunda-feira (10) os 
cursos de garçom, ma-
nicure, depilação e pa-
nificação promovidos 
pelo Fundo Social de 
Solidariedade de Jabo-
ticabal. A iniciativa aju-
da os participantes na 
busca por uma coloca-
ção no mercado de tra-
balho.

“Quando essas pesso-

as terminarem a qualifi-
cação poderão disputar 
seu espaço e até empre-
ender na área. Podemos 
perceber que são pesso-
as dedicadas e que tere-
mos bons profissionais 
em breve”, comentou a 
primeira-dama, Adriana 
de Simoni.

Realizado em parce-
ria com o restaurante 
Aeroporto, o curso pre-

paratório de garçom 
tem suas aulas minis-
tradas no próprio esta-
belecimento. Na próxi-
ma segunda-feira (17), 
começa o curso de com-
putação.

O Fundo Social de So-
lidariedade fica na Ave-
nida General Glicério, 
276, Centro. O telefone 
de contato é (16) 3202-
8994.

Prefeitura comunica munícipes sobre inadimplência
A Prefeitura de Ja-

boticabal, por meio da 
Secretaria de Fazenda, 
começou a enviar cor-
respondências a todos 
os contribuintes que 
estão em débito com o 
município. O objetivo 
é chegar a um acordo 
para que os impostos 
atrasados sejam quita-
dos e os valores investi-
dos na manutenção dos 
serviços públicos.

“O boleto bancário 
pode ser pago em qual-

quer agência ou corres-
pondente bancário. É 
importante que todos 
tenham conhecimento 
dos valores que devem 
perante a Fazenda Pú-
blica, possam se plane-
jar e fazer as quitações”, 
explica a secretária de 
Fazenda, Angela Nazá-
rio.

A secretária destaca 
ainda a legalidade do 
processo e a possibili-
dade de parcelamento. 
“A secretaria tem seus 

Correspondências chegam com valores e opção para pagamento em agências bancárias
compromissos e o de-
ver da cobrança, são 
imposições legais, por 
isso temos que tomar 
providências. 

Vale destacar que 
existe ainda a possibi-
lidade de parcelamento 
em até 60 meses ou en-
tão que seja emitido o 
boleto dentro das pos-
sibilidades que a pes-
soa tem para quitar a 
dívida, basta procurar 
o Sistema Prático”, con-
cluiu.

Prefeitura divulga pontos beneficiados pela 
operação Tapa Buraco 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diversos 
bairros da cidade. As 
equipes da Secretaria de 
Obras e Serviços Públi-
cos promovem melho-
rias nas ruas Francisco 
Borges Macota, Fernão 
Dias, Padre Justino da 

Rocha, Borba Gato e Pa-
dre Justino da Rocha.

Até o final da semana 
bairros como Santa Lu-
zia, Santa Teresa, Bar-
reiro, Sanbra, Cohab IV, 
Residencial Jaboticabal 
e Coab III serão benefi-
ciados. As equipes de 
limpeza realizam a ca-
pinação e limpeza no 

Monterrey e Parque dos 
Girassóis. 

A troca de lâmpadas 
acontece no Parque 1º 
de Maio, Jardim Patriar-
ca e Jardim Botânico

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

Parceria viabiliza curso de manutenção de 
máquinas agrícolas 

Uma parceria entre 
Usina Santa Adélia, Se-
nai e Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador 
– PAT – abriu inscrições 
para curso de manuten-
ção de máquinas agrí-
colas e veículos pesa-
dos em Jaboticabal. Os 
interessados devem ter 
entre 18 e 30 anos, En-
sino Médio Completo 
ou Técnico na área de 
atuação e entregar cur-

rículo no PAT até 21 de 
setembro.

“É um curso muito in-
teressante para qualifi-
car mão de obra e com 
duração de cerca de 3 
meses. Vale destacar 
que o número de vagas 
é limitado e a seleção 
dos participantes será 
feita a partir da análi-
se dos currículos e das 
entrevistas”, destaca o 
secretário de Indústria, 

Comércio e Turismo, 
José Vantini Junior.

O curso será reali-
zado na Usina Santa 
Adélia e o transporte 
oferecido pela própria 
empresa. O PAT de Ja-
boticabal fica no Paço 
Municipal – Esplanada 
do Lago, 106, Vila Serra. 
O telefone é (16) 3203-
8275.

Imagem ilustrativa
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Comemorações da Semana da Árvore 
começam neste sábado (15) em Jaboticabal

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, promove de 15 
a 22 de setembro várias 
atividades para celebrar a 
Semana da Árvore. A pro-
gramação envolve toda a 
comunidade.

“Preparamos um con-
teúdo bastante rico e di-

verso. Teremos plantio, 
faxina ambiental, ofi cina, 
exposição e muito mais. 
Contamos com a parti-
cipação da população, 
pois acreditamos que o 
envolvimento popular é 
sempre importante para 
fortalecermos as políticas 
ambientais e conseguir 
avançar”, afi rma o secre-
tário da Pasta, André No-
zaki.

Confi ra a programação 
completa:

Dia 15
8h | FAXINA AMBIENTAL:
Os Jovens Demolays 

participarão de uma ação 
de limpeza nas margens 
da Cascata do Mendes. Lo-
cal conhecido como pon-
to crítico de acúmulo de 
resíduos que descem do 
Córrego Jaboticabal e Cer-
radinho.

Dia 17
8h30 | PLANTIO DE EN-

RIQUECIMENTO:
O plantio de enrique-

cimento em APP urbana 
próximo a COHAB IV

14h | PLANTIO NO BOS-
QUE ‘CHICO BUCK’:

Atividade de plantio de 
enriquecimento com os 
adolescentes da Escola Es-
tadual Dr. Joaquim Batista

Dia 18
8h30 | PROTEGENDO A 

FAUNA:
Para segurança dos ani-

mais e das pessoas que 
utilizam as estradas vici-
nais, serão fi xadas 4 pla-
cas de sinalização de fau-
na em vias próximas as 

matas e áreas de APP do 
município.

Dia 19
8h30 | CAFÉ AMBIEN-

TAL:
Exposição de fotos e pa-

lestra sobre a importância 
dos pássaros com João 
Souza (fotógrafo) e plan-
tio de mudas na EMEB ZIL-
DA ARNS NEUMANN.

15h | Exposição de fotos 
e palestra sobre a impor-
tância dos pássaros com 
João Souza (fotógrafo) e 
plantio de mudas na área 
verde do Jardim Mariana 
com as crianças da EMEB 
EDGARD D’AMICO.

Dia 20
19h30 | CONSTRUÇÃO 

PARTICIPATIVA DO PLANO 
MUNICIPAL DE EDUCACÃO 
AMBIENTAL

Ofi cina de trabalho com 
representantes da socie-
dade civil, para discutir 
a criação do plano. Local: 
Câmara Municipal de Ja-
boticabal.

Dia 21
8h30 | MEGA ABRAÇO
Participação de várias 

crianças da Rede Muni-
cipal de ensino e esco-
las particulares, todos se 
unindo num abraço sim-
bólico na Praça 9 de Ju-
lho, exposição de fotos 
sobre a importância dos 
pássaros com João Souza 
(fotógrafo) e distribuição 
de mudas de árvores fru-
tíferas e nativas.

19h30 | CONSTRUÇÃO 
PARTICIPATIVA DO PLANO 
MUNICIPAL DE ARBORIZA-
ÇÃO

Ofi cina de trabalho com 
representantes da socie-
dade civil, para discutir 
a criação do plano. Local: 
Câmara Municipal de Ja-
boticabal.

Dia 22
8h30 | GESTÃO AMBIEN-

TAL PARTICIPATIVA
Reunião com os mora-

dores do condomínio Vida 
Nova I e II sobre a necessi-
dade de plantio de árvores 
ao lado do condomínio.

Sebrae promove palestra sobre 
tributação para dentistas

O Sebrae Aqui, de 
Jaboticabal, em parce-
ria com a Associação 
Paulista de Cirurgiões 
Dentistas (APCD), Unio-
donto e Associação dos 
Contabilistas de Jabo-
ticabal (ACJ), promo-
ve dia 24 de setembro 
(segunda-feira), a partir 

das 19h30, na sede da 
APCD de Jaboticabal, 
palestra sobre tributa-
ção para dentistas.

“O encontro é resulta-
do do Projeto Odonto-
lógico, realizado no pri-
meiro semestre, onde 
foi identifi cada uma 
demanda pelo assun-

to. A palestra é aberta 
a todos os dentistas de 
Jaboticabal e micror-
região e será ministra-
da pelo advogado João 
Henrique Gonçalves 
Domingos”, explica a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Para se inscrever ou 
obter mais informa-
ções, o Sebrae Aqui 
fi ca no Paço Municipal 
– Esplanada do Lago, 
160, Vila Serra. Os te-
lefones de contato são 
(16) 3203-3398 e 3202-
3211.


                



        



              
           
                
                
                



             


                

             


 

 

Empreendedorismo como opção 
de carreira é tema de palestra 

O Sebrae-Aqui, Inova-
Jab e Central do Empre-
endedor realizam em 
Jaboticabal, no Câmpus 
da Unesp, uma palestra 
que trata sobre o em-
preendedorismo como 
opção de carreira. O 
evento acontece em 25 

de setembro, às 14h.
A diretora da Central 

do Empreendedor, Va-
nessa Gonçalves, infor-
ma os interessados que 
as inscrições já estão 
abertas. “A analista do 
SEBRAE, Maria Rossa-
ti Molina, vai tratar os 

Inscrições já estão abertas  no site da InovaJab

SAAEJ realiza manutenção em emissários
Nos últimos dias, o 

Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto – SAAEJ 
– realizou manutenção 
em emissários do cór-
rego Jaboticabal, locali-
zado no Jardim Perina. 
A iniciativa pretende 
evitar rompimentos da 
tubulação durante o pe-
ríodo de chuvas.

“Fizemos um grande 
trabalho com o nosso 
pessoal e maquinário, 
conseguimos trazer o 
rio novamente para seu 
leito natural e demos 
toda a proteção neces-

sária para esses emis-
sários, utilizando terra 
e pedras”, explicou José 
Carlos Abreu, presiden-
te da autarquia.

Abreu acredita que as 
fortes chuvas rompe-

riam os emissários. “Tí-
nhamos certeza que na 
primeira chuva forte te-
ríamos problemas, pois 
os emissários estavam 
muito expostos. Esse 
serviço é de suma im-

portância para que não 
possa acontecer algo 
mais grave como um 
vazamento de esgoto 
em grande quantidade 
dentro deste rio”, fi na-
lizou.

pontos importantes na 
hora de abrir um negó-
cio. Se você tem o sonho 
de ser um empreende-
dor, esse é o momento 
certo de participar da 
palestra”, afi rma a dire-
tora da Central do Em-
preendedor, Vanessa 

Gonçalves. 
As inscrições podem 

ser feitas pelo site – 
www.inovajab.com.br. 
O telefone de contato 
da Central do Empreen-
dedor é (16) 3203-3398.
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GAZETA ESPORTES
Campeonato de Futebol Amador registra 14 

gols marcados na 2ª rodada

O Departamento de 
Esporte e Lazer divul-

gou os resultados da 
última rodada do Cam-

peonato Municipal de 
Futebol Amador. Os jo-

Domingo (16) é dia de passeio ciclístico e 
caminhada em Jaboticabal

A Unimed Jaboticabal, 
com o apoio da Prefei-
tura Municipal, promo-
ve no próximo domingo 
(16), a partir das 8h, o 
Passeio Ciclístico e Ca-
minhada Movimente-se. 
O ponto de encontro 
será o Lago Municipal e 
a participação no even-
to é gratuita.

“Mais uma vez o Mo-
vimente-se envolve a 
população e chama as 
famílias para partici-
par. Nós fi camos muito 
felizes em poder aju-
dar nesta edição. Te-

mos certeza que será 
um grande sucesso”, 
comenta o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

Além da caminhada e 
do passeio de bicicleta, 
as atividades físicas in-
cluem também aula de 
zumba e alongamento 
com educador físico. 
O evento realizará ain-
da medição de glico-
se, pressão e índice de 
massa corpórea (IMC). 
Haverá sorteio de bici-
cleta e brindes para os 
participantes.

gos aconteceram no do-
mingo (10), no campo 
do Cruzeiro e no Cen-
tro Esportivo Antônio 
Mônaco.

Acompanhe abaixo os 
resultados:

Campo do Cruzeiro
8h30 – Mundiças FC 4 

x 1 Oxiquímica
10h – Associação 

Atlética Moacir Pazetto 
2 x 0 Vila FC

Centro Esportivo An-
tônio Mônaco

8h30 – Nossa Senhora 
de Lourdes 4 x 0 Tria-
non FC

10h – Atlético Alvora-
da 2 x 1 Boa Vista

Atenção para os jogos 
do próximo domingo:

Campo do Cruzeiro
Juventude x Pega 

Leve
Brother’s x Associa-

ção Atlética Moacir Pa-
zetto 

Centro Esportivo An-
tônio Mônaco

Trianon FC x Panela 
FC

Flamenguinho x Atlé-
tico Alvorada

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 293 e 294, Cap. XX das NSCGJSP)

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  
cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015. 

   FAZ SABER a todos quantos virem o presente 
edital ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar que JOSÉ ROBER-
TO BENEDICTO, RG nº 19.960.862-SSP/SP, CPF nº 084.422.198/89, lavrador, e 
sua mulher ELEONICE DA SILVA BENEDICTO, RG nº 33.678.053-9-SSP/SP, 
CPF nº 217.636.568/29, do lar, ambos brasileiros, casados sob o regime da comu-
nhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados nesta 
cidade, na Rua Alexandre Detogni, número 135, depositaram nesta Serventia, em 
09/08/2018, prenotação nº 161.847, os documentos exigidos nos itens 293 e 294, 
Cap. XX das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, para  REGU-
LARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IMÓVEL, indicado como lote 6, da Gleba B, com 
área de 125,00 metros quadrados, parte de uma área maior do imóvel objeto da ma-
trícula número 11.699, livro 2RG, com a seguinte descrição: Um terreno tido como 
lote 6, da Gleba “B”, situado na Rua Alexandre Detogni, lado ímpar, distante 115,10 
metros da Avenida Francisco Alves de Oliveira, neste município e comarca de Jabo-
ticabal, na quadra compreendida pela Rua Alexandre Detogni, Rua Tenente Garcia, 
Avenida Francisco Alves de Oliveira e Avenida João Batista Ferraz Sampaio, de for-
mato regular, com as seguintes medidas, características e confrontações: mede 5,00 
metros (cinco metros) de frente e igual medida na linha dos fundos, por 25,00 metros 
(vinte e cinco metros) da frente aos fundos em ambos os lados, se confrontando pela 
frente com a Rua Alexandre Detogni; quem da citada via olha para o imóvel, pelo 
lado esquerdo confronta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, lote 5 (matrícula 
número 11.699); pelo lado direito confronta com o imóvel da Rua Alexandre Detog-
ni, lote 7 (matrícula número 51.589), e pelos fundos com o imóvel da Rua Alexandre 
Detogni, número 275 (matrícula número 45.305), perfazendo uma área de 125,00 
metros quadrados (cento e vinte e cinco metros quadrados), cuja exata localização 
acha-se retratada no desenho abaixo. A regularização fundiária do imóvel, possibili-
tará a abertura de nova matrícula para a fração destacada e averbação do destaque na 
matrícula matriz. Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, que será 
publicado em jornal de circulação local, por 02 (dois) dias consecutivos, podendo a 
regularização ser impugnada no prazo de quinze dias, contados da última publica-
ção, nos termos do item 294.2 Cap. XX das NSCGJSP. Jaboticabal, 10 de setembro 
de 2018. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

 O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
       JOSÉ PEDRO JÚNIOR

ELEIÇÃO

Constitui na esco-
lha livre por voto, em 
favor de alguém para 
exercer responsabili-
dade administrativa, 
de qualquer institui-
ção, para o “bem estar” 
da comunidade.

“Bem estar” coleti-
vo implica no cami-
nho para o progresso” 
visando seu destino 
fundamental: “o bem 
comum”!

Não pode ser con-
fundido com “mutre-

Professor Benê

ta” que beneficia  “gru-
pinhos”.

Infelizmente, pou-
co se fundamenta na 
consistência comuni-
tária, donde “partido” 
beneficia aos  “esper-
talhões”!

O objetivo básico é 
o progresso da comu-
nidade, por isso, não 
pode ser “atrelado” a 
um pequeno grupo. 
Sua base é “Ordem e 
Progresso” da “Comu-
nidade Integral”!  Seu 
lema é alicerçado no 
bem comum, não de 
uma pequena parcela, 
constituída por esper-
talhões, que se fanta-
siam com roupagens 
mascaradas ou mera-
mente falsas.

Aí está a dinâmica 
do raciocínio patrióti-
co!

Não podemos atirar-
mo-nos em meras pa-
lavras pois, a VERDA-
DE LIBERTA!

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

Nº 16, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018 – NOMEIA, em substituição ao cargo 
de CONTABILISTA, o servidor LUIZ GUSTAVO PEREZ FERREIRA, nos termos dos 
artigos 43 e 44, da Lei nº 4677/2015 a partir de 05 de setembro de 2018, em razão 
da licença médica da servidora MARIA PAULA THOMAZ KAWACHI, cessando de 
imediato os efeitos da substituição, a partir da reassunção do titular.

PORTARIAS

Nº 107, 10 DE SETEMBRO DE 2018 – CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo no período de 21/09/2018 a 05/10/2018 ao servidor ALEX FELICIO DE LIMA, 
referente ao período aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018.

Nº 108, 10 DE SETEMBRO DE 2018 – CONCEDE ao funcionário Efetivo deste 
Legislativo LUIZ GUSTAVO PEREZ FERREIRA, Função Gratificada de Nível 2, para 
exercer atividades e encargos de média complexidade concomitantemente com as 
atribuições de seu cargo de origem junto a Comissão de Controle Interno.

Nº 109, 10 DE SETEMBRO DE 2018 – CONCEDE ao funcionário Efetivo des-
te Legislativo SOLANGE MARY FERNANDES, Função Gratificada de Nível 1, para 
exercer atividades e encargos de média complexidade concomitantemente com as 
atribuições de seu cargo de origem junto a Comissão de Controle Interno.

Nº 110, 12 DE SETEMBRO DE 2018 – CONCEDE a servidora LARISSA SCAT-
TOLIN MARTINS AGUIAR, lotada no Departamento de Administração, Licença Ges-
tante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de 18/08/2018.

Nº 111, 12 DE SETEMBRO DE 2018 – NOMEIA Comissão de Representação 
para participarem do XVII Congresso Internacional e o XXIII Seminário Nacional de 
Educação de Surdos, a serem realizados no período de 18 a 20 de setembro de 2018, 
na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

Nº 112, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018 – NOMEIA os funcionários pertencen-
tes ao quadro efetivo de pessoal do Legislativo, SOLANGE MARY FERNANDES, 
CARINA MOREIRA e FABIANA APARECIDA MOTTA MORENO, sob a presidência 
do primeiro membro, para comporem a COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO da 
Câmara Municipal de Jaboticabal.

EXTRATOS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Mactron Comércio de Equipamentos para escritórios Ltda 
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 04/2017
OBJETO: Apostilamento para reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato.
VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 4.345,81 (QUATRO MIL, TREZENTOS E 

QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
DATA DO CONTRATO: 15/08/2018

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA LDO 2019

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
de acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, 
que dispõe sobre a transparência na gestão fiscal, CONVIDA a população de 
Jaboticabal para AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto 
de Lei nº 147/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município 
de Jaboticabal para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. 
(LDO)

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no 
site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br)

Data: 19 de setembro de 2018 (quinta-feira) 
Horário: 20h
Local: Câmara Municipal (Rua Barão do Rio Branco, nº 765)

BETO ARIKI
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Educação dá 
manutenção em 
creches e escolas

A Secretaria Mu-
nicipal de Educa-
ção segue dando 
manutenção para 
as unidades esco-
lares de Jabotica-
bal. Nesta semana, 
as EMEBs Afonso 
Tódaro, Armando 
Lerro, Zilda Arns, 
Andrea A Amân-
cio e Carlos Nobre 
Rosa receberam 
atenção especial.

O secretário da 
pasta reforça a 
importância de 
cuidar constante-
mente das creches 
e escolas. “A ma-
nutenção diária é 
muito importante 
para manter nos-
sas crianças segu-

ras, desde os pe-
quenos reparos até 
as reformas mais 
complexas. Des-
de o ano passado, 
não medimos es-
forços para deixar 
nossas unidades 
sem detalhes”, diz 
o secretário Adil-
son Martins.

A EMEB Afon-
so Tódaro, por 
exemplo, ganhou 
acessibilidade na 
quadra de espor-
tes e remodelação 
no banheiro mas-
culino. As demais 
unidades passa-
ram por reparos 
na rede de esgoto 
e pintura interna.

VENDE-SE
27 LOTES NO JARDIM NOVA APARECIDA

Com ótima localização na 
Avenida Antônio Barbieri.

Condições especiais para pagamento.
Tratar com Maurício

Fone (16) 9.9198-8741
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Inscrição para “Escola 
de Inventores” 

segue até o dia 19
Jaboticabal conta 

com um projeto para 
incentivar ainda mais 
os jovens talentos. A 
Agência Inova Paula 
Souza, desenvolvido 
pela Fatec Jaboticabal, 
com o apoio do Sebrae-
Aqui, está com inscri-
ções abertas para o 
programa gratuito “Es-
cola de Inovadores”. Os 
interessados devem se 
inscrever até o dia 19 
de setembro, pelo link 
https://bit.ly/2oNjef5.

O programa é aberto 
para todos os interes-

sados em transformar 
uma ideia em um negó-
cio. Serão 10 encontros, 
todas as quintas-feiras, 
das 19h às 22h30, na 
Fatec Jaboticabal. “O 
Sebrae-Aqui desperta 
o empreendedorismo 
desde a infância. Aqui 
em Jaboticabal pilota-
mos o JEPP - Jovens Em-
preendedores Primei-
ros Passos, para alunos 
de ensino fundamental. 
Nossa meta é incentivar 
o espírito empreende-
dor e orientar para os 
negócios nas novas ge-

rações. O resultado está 
sendo muito positivo”, 
diz a diretora da Cen-
tral do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves. 

A Escola de Invento-
res são cursos de ex-
tensão com o objetivo 
de viabilizar modelos 
de negócio e start-ups. 
O objetivo é disponibi-
lizar ferramentas ne-
cessárias básicas para 
a formação empreen-
dedora de alunos e ex-
alunos e qualquer outra 
pessoa que tenha inte-
resse em participar.

Corra e transforme sua ideia em um negócio

Suicídio segue em 
pauta em Jaboticabal

Na última quarta-fei-
ra (12), a Estratégia de 
Saúde da Família Tere-
za Fernandes Barbosa 
reuniu a população dos 
bairros próximos para 
uma palestra da progra-
mação proposta pela 
Secretaria de Saúde so-
bre o Setembro Amare-
lo.

“Mais uma vez fala-
mos sobre os peque-
nos atos que podem 
prevenir o suicídio. O 

Palestras acontecem nas unidades 
básicas de saúde

psicólogo Dr Rogério 
Ricardo foi muito feliz 
na abordagem. Um bom 
público acompanhou a 
palestra e espero que 
possam multiplicar os 
conceitos abordados 
nesse encontro”, afirma 
a secretária de Saúde, 
Maria Angelica Dias.

Mais programação 
– Além dos encontros 
promovidos pela Se-
cretaria de Saúde nas 

unidades básicas, na 
segunda-feira (10), foi a 
vez da Câmara Munici-
pal abordar o Setembro 
Amarelo. A iniciativa 
do vereador Luís Carlos 
Fernandes contou com 
o apoio da Prefeitura de 
Jaboticabal e abordou o 
tema “Precisamos con-
tinuar falando sobre o 
suicídio”. A palestra foi 
ministrada pelo médico 
psiquiatra, Dr. Vinícius 
Faria.
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Estudo realizado pelos fiscais tributários mostram que Jaboticabal merece um repasse maior

Jaboticabal pede impugnação de índice de ICMS para 
ampliar arrecadação e melhorar serviços públicos

Após publicação do 
Diário Oficial do Estado, 
a Prefeitura de Jabotica-
bal entrou com pedido 
de impugnação do índi-
ce de participação dos 
municípios provisório 
do Imposto Sobre Cir-
culação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS).

A expectativa é de-
monstrar através de es-
tudos realizados pelos 
fiscais tributários que 

a cidade merece um re-
passe maior. “Jabotica-
bal conta com uma boa 
equipe de fiscais que 
vem acompanhando os 
relatórios que demons-
tram a possibilidade de 
Jaboticabal conseguir 
um repasse maior. En-
tramos com a impugna-
ção e, agora, esperamos 
o resultado de nosso 
trabalho”, diz o prefeito 
Vitório De Simoni. 

“O trabalho realizado 
por nossos fiscais, seja 
na análise de relatórios, 
como na visita às em-
presas instaladas em 
nossa cidade, foi mui-
to eficaz. O aumento 
no repasse é muito im-
portante para que pos-
samos garantir o bom 
gerenciamento das con-
tas públicas”, ressalta a 
secretária da Fazenda, 
Ângela Nazário Fonse-
ca. 

Na rede municipal de educação, 
civismo é abordado em sala de aula

Alunos da rede mu-
nicipal de educação ti-
veram muito trabalho 
na última semana. Jun-
to com professores, os 
alunos trabalharam o 
tema “Semana da Pá-
tria”, explicando deta-
lhes sobre a data e a 
importância do civismo 
para um país melhor.

“A comemoração da 
Semana da Pátria na 
Educação Infantil repre-
senta uma importante 

fonte de aprendizado, 
propiciando a oportu-
nidade de formar na 
criança o sentimento de 
patriotismo e, acima de 
tudo, formar atitudes 
de respeito ao Brasil”, 
diz o secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, Adilson Mar-
tins.

A rede municipal vem 
trabalhando de forma 
lúdica as datas mais 
importantes do ano. Em 

agosto, o Folclore foi 
abordado em sala de 
aula. 

“O trabalho diferen-
ciado nessas datas da 
maneira que é realiza-
do garante um aprendi-
zado mais interessante, 
ajudando na formação 
de nossas crianças e 
fortalecendo detalhes 
tão importantes de nos-
sa história”, finaliza 
Martins

Seprem apresenta balanço e 
planeja ações futuras

O prefeito Vitório de 
Simoni, a superinten-
dente do Serviço de 
Previdência Saúde e 
Assistência Municipal – 
SEPREM, Elivaine Almei-
da Silva, membros dos 
conselhos Administra-
tivo e Fiscal e secretá-
rios municipais se reu-
niram na quarta-feira 
(12) para acompanhar a 
apresentação que atua-
lizou o andamento das 
receitas da autarquia.

O Estudo Atuarial de 
Previdência Comple-
mentar é apresentado 
anualmente. A partici-

pação dos conselheiros 
e secretários do Execu-
tivo são importantes 
geradores de ideias e 
auxiliam nas tomadas 
de decisão. 

“Esse envolvimento 
ajuda bastante, prin-
cipalmente no atual 
momento, onde o ce-
nário econômico tem 
prejudicado muito o 
andamento da autar-
quia no sentido de que 
o Seprem trabalha com 
capitalização, mercado 
financeiro”, comenta a 
superintendente.
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Nos últimos meses, Secretaria de 
Saúde coloca 7 veículos nas ruas

Pacientes de Jaboticabal 
ganham micro-ônibus 

adaptado Zero Km

A Prefeitura de Jabo-
ticabal segue trabalhan-
do para modernizar a 
frota da saúde. Desta 
vez, os pacientes rece-
beram um confortável 
micro-ônibus zero Km, 
adaptado para cadei-
rantes se deslocarem 
aos tratamentos em ci-
dades da região, como 
Barretos, Ribeirão Pre-
to, Matão e Serrana. Fo-
ram investidos R$ 242 
mil, fruto da parceria 

da Prefeitura e o Gover-
no Federal.

Só nos últimos me-
ses, a cidade ganhou 7 
novos veículos. “É uma 
conquista muito signi-
ficativa, mas ainda va-
mos continuar melho-
rando a frota, com mais 
ônibus e ambulâncias 
modernas. Nossos pa-
cientes merecem essa 
atenção e tranquilidade 
no momento que mais 
precisam da atenção do 

poder público”, enfati-
za o prefeito Vitório De 
Simoni.

A Secretaria de Saúde 
já havia recebido duas 
ambulâncias e quatro 
veículos para o trans-
porte de pacientes, com 
um investimento de R$ 
R$ 172 mil, fruto de 
verbas parlamentares 
conquistadas junto aos 
governos Estadual e Fe-
deral.
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Semana foi de muito trabalho,  acompanhando de perto o 
andamento  dos serviços prestados à população

Prefeito Vitório visita departamentos, 
secretarias, conversa com funcionários 

públicos e fiscaliza obras

O prefeito de Jaboti-
cabal, Vitório De Simo-
ni, saiu do gabinete e 
visitou as secretarias, 
departamentos e obras 
que estão sendo reali-
zadas na cidade. O ob-
jetivo foi acompanhar 
de perto o andamento 
de cada etapa e levan-
tar as necessidades de 
cada setor.

Um dos pontos visi-
tados foi o Centro Es-
portivo Antônio Môna-
co. “Não podemos fugir 
dos problemas, preci-
samos enfrentar todos 
os desafios de frente, 
mostrar que Jaboticabal 
é uma cidade diferen-
ciada. Neste primeiro 
momento vamos limpar 
toda a área e aumentar 
a segurança no local. 
Nosso objetivo é recu-
perar o complexo e ofe-
recer atividades para 
toda a família”, afirma 

o prefeito Vitório De Si-
moni.

O prefeito também 
fiscalizou o Centro de 
Distribuição de Alimen-
tação Escolar, conhe-
cida como Mini Usina. 
“Fiquei muito satisfeito 
com o trabalho realiza-
do pela equipe. Diaria-
mente são mais de 25 
mil refeições produzi-
das em nosso municí-
pio, tudo com muito 
carinho e dedicação”, 
elogia.

Vitório também pas-
sou por vários depar-
tamentos, como hor-
ta municipal, canil e 
viveiro. “A estrutura 
pública é muito abran-
gente. Temos um vivei-
ro que produz milha-
res de mudas usadas 
em reflorestamentos e 
outros projetos, uma 
horta que garante toda 
produção da merenda 

escolar e o canil mu-
nicipal que, dentro de 
suas possibilidades, faz 
um bom trabalho junto 
com os departamentos 
de Controle de Veto-
res e Proteção Animal. 
Pude conhecer de per-
to os detalhes e espero 
melhorar as condições 
de trabalho em cada um 
desses locais”, reforça o 
prefeito.

Durante a tarde Vitó-
rio passou pelo Corpo 
de Bombeiros, Secre-
taria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, SEPREM e 
CIAF VIII. “As equipes da 
prefeitura trabalham na 
conclusão das obras do 
CIAF VIII. Passei pelo lo-
cal para acompanhar de 
perto o andamento da 
obra e espero em breve 
informar a conclusão e 
data de inauguração”, 
finaliza Vitório.
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BANDA MUSICAL SÃO LUIS COMEMOROU 60 
ANOS NO 7 DE SETEMBRO EM JABOTICABAL

A BMSL se apresen-
tou em grande estilo, 
com 150 componen-
tes, garbosamente 
pela rua Rui Barbosa, 
comemorando o 60º 
aniversário de funda-
ção. Encerrou como 
de costume, a grande 
Parada Cívico/Mili-
tar de 7 de Setembro 
de (organizada pela 
Prefeitura Munici-
pal e Comissão dos 
100 Anos do Tiro de 
Guerra 02-018), com 
presença de milhares 
de pessoas. Participa-

ram Mural e Guarda 
Mural, Mascotes, Ba-
lizas, Mores, Tenor, 
2 Corpos Coreográfi-
cos, Pelotão Oficial de 
Bandeiras, Grupo de 
Apoio, Diretoria, Fun-
dadores, Mantenedo-
res, Veículo antigo 
e, como convidados 
especiais os “Inte-
grantes de Todos os 
Tempos”, recebendo 
inclusive dois maes-
tros vindos de outros 
municípios e que re-
geram a corporação, 
sendo homenageados 

com Certificado de 
Reconhecimento His-
tórico. Foi uma come-
moração em grande 
estilo, brilhando efu-
sivamente como uma 
das maiores repre-
sentantes em ativida-
des da “Cidade da Mú-
sica”. Em momento de 
muita emoção, houve 
a  Homenagem Póstu-
ma com a entrega de 
placa de aço de reco-
nhecimento à Família 
de Gildes Aparecido 
Scatolin, que parti-
cipou da instituição 

desde a sua fundação, 
sendo seu instrutor 
por décadas. À noite 
a agremiação ainda 
abrilhantou o Desfile 
Cívico na cidade de 
Severínia-SP, encer-
rando a data come-
morativa, perfazendo 
421 desfiles.

Breve histórico: 
Fundada em 1º de 
Setembro de 1958, 
exclusivamente para 
participar do Desfile 
Cívico de Jaboticabal, 
hoje a Banda Musical 
São Luis  se tornou 
referência nacional 
em corporações mu-
sicais de rua. Qual 
o segredo? Manteve 
desde a sua forma-
ção o mesmo esti-
lo no corpo musical 
(percussão e metais) 
executando peças 
compostas exclusiva-
mente para bandas, 
como marchas milita-
res, dobrados, hinos 
e músicas de época: 
carnavalesca, junina, 
cívica, natalina e al-
gumas composições 
internacionais, acom-

panhada de tenor. 
Convidada para os 
mais variados even-
tos em centenas de 
municípios brasilei-
ros, ela se apresenta 
quase sempre como a 
grande atração, sen-
do muito aplaudida 
e requisitada para 
voltar. Passaram em 
suas fileiras, através 
dos tempos, mais de 
4.000 integrantes ja-
boticabalenses e de 
outros municípios, 
hoje mantendo em 
sua formação, músi-
cos experientes de 
Guariba, Taquaritin-
ga, Jurupema, Monte 
Alto, Taiuva, Bebe-
douro e Ribeirão Pre-
to, além de parceria 
com a Banda Marcial 

de Pradópolis há  al-
guns anos. Tem em 
sua galeria 57 con-
quistas para Jaboti-
cabal. Já visitou 124 
municípios. A BMSL 
também organizou 
uma Exposição Histó-
rica Comemorativa no 
Jaboticabal Shopping, 
no período de 05 a 16 
de Setembro de 2018, 
onde mostrou parte 
de seu acervo como 
troféus, jornais, ins-
trumentos, fotos, ví-
deos, uniformes an-
tigos inclusive como 
Orquestra Carnava-
lesca São Luís. Longa 
vida à esta instituição 
musical que eleva o 
nome de Jaboticabal. 
(Fotos: Cláudia Grot-
ta)

Câmara de Jaboticabal abre curso gratuito 
de Libras para a comunidade

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal abre, na 
próxima segunda-feira 
(17/09), as inscrições 
para o curso de Língua 
Brasileira de Sinais (Li-
bras). As vagas são limi-
tadas e as inscrições de-
vem ser feitas até o dia 
28 de setembro. A Ficha 
de Inscrição está dispo-
nível no site da Câmara 
(www.camarajabotica-
bal.sp.gov.br) para ser 
preenchida e enviada 
para o endereço ele-
trônico cursodelibras.
cmj@gmail.com.

Determinado pelo 
presidente da Casa, Dr. 
Edu Fenerich (PPS), o 
curso será realizado 
pela Câmara de Jaboti-
cabal, por meio da Es-
cola do Legislativo (EL). 
“É com muita alegria 
que iremos implemen-
tar o curso de Libras 
na Câmara para todos 

aqueles que queiram se 
capacitar na Língua Bra-
sileira de Sinais, e desse 
modo, contribuir para 
o seu próprio conhe-
cimento, que somente 
Deus o tira, e para uma 
sociedade mais acessí-
vel e inclusiva. O curso 
será totalmente gratui-
to”, pontuou o Chefe do 
Legislativo.

Para o presidente da 
EL, vereador Pretto Mi-
randa Cabeleireiro (PPS), 
o órgão do Legislativo 
vem se preparando para 
oferecer o curso, que 
vem em boa hora. “To-
mamos todas as medi-
das para que possamos 
oferecer o curso da me-
lhor maneira possível. 
É um curso que, com 
certeza, vai abrir os ho-
rizontes das pessoas 
que fizerem [curso]. Por 
exemplo: se você traba-
lha em uma loja, pode-

rá atender melhor uma 
pessoa surda, que co-
nheça Libras, a mesma 
coisa vale para profes-
sores ou para qualquer 
outra pessoa da socie-
dade”, avaliou Pretto.

BÁSICO I – O curso 
de “Introdução à Lín-
gua Brasileira de Sinais 
(Libras)” é voltado para 
professores, represen-
tantes do comércio, de 
empresas, estudantes 
e público em geral que 
queira aprender a se-
gunda língua oficial do 
país.

As aulas, com módu-
los teóricos e práticos, 
começam no dia 02 de 
outubro, e seguem to-
das às terças-feiras dos 
meses de outubro, no-
vembro e dezembro, 
das 19h às 22 horas, na 
Câmara Municipal de Ja-
boticabal, totalizando 
40 horas. O encerramen-

to está previsto para o 
dia 19 de dezembro e o 
certificado será emitido 
aos participantes pela 

Servidores do setor de comunicação durante ajustes para a inter-
pretação de Libras simultânea nas transmissões das sessões da Câ-
mara.

Escola do Legislativo da 
Câmara.

Conheça o Projeto Pe-

dagógico do curso. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone 
(16) 3209-9478.
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Amantes do vinil movimentam feira livre

Rock Solidário agita Jaboticabal 
neste sábado (15)

Os amantes daquele 
“chiadinho” tão particu-
lar do discos estiveram 
presentes na última edi-
ção da feira do disco de 
vinil, que aconteceu na 
Praça Ernesto Poli. As 
opções são as mais va-
riadas, desde sucessos 
da discoteca, rock, pop, 
nacionais e internacio-
nais, agradando todos 
os gostos e bolsos.

“Todas as edições fo-
ram bem interessantes. 

A Concha Acústica 
de Jaboticabal será 
mais uma vez palco 
do Rock Solidário que 
acontece neste sába-
do (15), a partir das 
16h. O evento musi-
cal chega à sua ter-
ceira edição com oito 
bandas confi rmadas. 
Os ingressos custam 
a partir de R$ 15, 
comprando antecipa-
damente. 

“O Rock Solidário é 
um ‘prato cheio’ para 
os amantes do gêne-
ro. E o mais bacana 
é que a organização 
consegue agregar o 
entretenimento à so-
lidariedade, rever-
tendo parte da renda 
para instituições so-

CULTURA
Jaboticabal recebe concerto da 

orquestra USP-Filarmônica

O Ginásio Municipal 
de Esportes “Alberto 
Botino”, de Jaboticabal, 
recebeu na quinta-feira 
(13), a partir das 20h, 
concerto da USP-Filar-
mônica. A realização é 
da FCAV/Unesp (Facul-
dade de Ciências Agrá-
rias e Veterinárias da 
Universidade Estadual 
Paulista) e tem o apoio 
do Departamento Muni-
cipal de Cultura. A en-
trada, gratuita.

“Sem dúvida nenhu-
ma, um grande espetá-
culo. A população apro-
veitou e prestigiou. 
Desde já gostaria de 
parabenizar todos os 
envolvidos na organi-
zação deste evento que 
vem para valorizar ain-
da mais nossa Jabotica-
bal”, comenta o prefeito 
Vitório de Simoni.

A atração apresentou 

Apresentação contou com bom público; entrada, gratuita

Evento reúne oito bandas em prol de entidades assistenciais

É uma oportunidade de 
viajar no tempo, en-
contrando aquele disco 
que você ouviu há mui-
to tempo, sempre com 
a opção de comprar ou 
trocar por outros. A Fei-
ra do Vinil está virando 
um ponto de encontro 
obrigatório”, afi rma o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

A febre do vinil – O 
que antes era fora de 
moda, está voltando 
com força total nos úl-

timos anos. Grandes ar-
tistas estão substituin-

do os lançamentos dos 
já ultrapassados cd’s e 
investindo na confec-
ção dos discos de vinil, 
com encarte e tudo que 
os fãs têm direito.

Criado na década de 
40, o vinil ou Long Play 
substituiu os discos de 
goma-laca. Nos Estados 
Unidos, desde 2014, 
a venda de discos au-
mentou 50%, forçando 
diversos artistas inves-
tirem na mídia.

No Brasil a cultura do 
vinil voltou com força 
em 2016. Atualmente 
o país conta com duas 
empresas especializa-
das no segmento. 

ciais. Esperamos que 
mais uma vez seja 
um sucesso e Jaboti-
cabal saia ganhando”, 
comenta o diretor de 
Cultura, José Mário 
Oliveira.

Sweet Peppers, 
Abyssal Storm, Mr. 
Dam, Inanimalia, Ban-
da Point 90, Violência 
Moral, Lust e Insane 
Trip são atrações con-
fi rmadas. O evento 
promete ainda uma 
estrutura de bares e 
praça de alimentação.

Mais informações 
no Departamento de 
Cultura, ou pelos tele-
fones (16) 3202-8323 
ou (16) 99606-8799 
(Fernando Peixe).

um repertório variado, 
com árias de óperas 
como Habanera e Segue-
dilla, da ópera Carmen, 
de Bizet e a abertura 
La Forzadel destino, 
de Verdi, passando por 
obras de compositores 
brasileiros como Cláu-
dio Santoro, Mário de 
Andrade e Heitor Villa 

Lobos, e canção dos Be-
atles.

A orquestra recebeu 
como convidados a 
cantora mezzo-sopra-
no, Carla Rizzi (do Co-
ral do Theatro Munici-
pal do Rio de Janeiro) e 
Gustavo Silveira Costa 
(professor da FFCLRP-
USP), solista de viola 

caipira, sob regência do 
maestro Rubens Russo-
manno Ricciardi. Houve 
também a participação 
especial do Coral da 
UNESP de Franca e Ja-
boticabal, sob regência 
de Rafael Andrade (ex-
aluno da FFCLRP-USP).

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

LINDO

Apresento o modelo 
Rodrigo Rueda,  brasilei-
ro ,natural de Jardinópo-
lis/SP, 26 anos de idade, 
do signo  sagitário e com 
veias italiana e espanho-
la.

O bonitão faz parte do 
seleto time de modelos 
First Models e tem uma 
beleza distribuída em 
1,72 de altura, um cor-
po construído numa boa 

alimentação, academia, 
aula de dança e natação. 
Além disso é graduado 
em Administração e téc-
nico em Matemática; e 
atualmente é influencia-
dor de moda masculina, 
que por sinal está bom-
bando.

Rodrigo já viajou e 
passou por 7 países. 
Hoje, dono de um cur-
rículo recheado de tra-
balhos: Campanha Dia  
dos Namorados Cueca 
Duomo, Pânico na Band, 
Embaixador MC Feliz, 
Garoto propaganda aces-
sórios Mrsan e já gravou 
vários comercias.

A partir de agora a ro-
tina dele promete ser 
outra: castings, aponta-
mentos e muitos, muitos 
trabalhos. Alguém duvi-
da que ele fará sucesso? 
Nós não!

Fiquem de olho!
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