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Reunião aconteceu na última segunda-feira (17), na Câmara Municipal

Prefeito Vitório se reúne com vereadores e apresenta detalhes de 
seu primeiro mês à frente da Prefeitura de Jaboticabal

Entendendo a importância do trabalho dos ve-
readores, o prefeito Vitório De Simoni participou 
de uma reunião com todos os representantes do 
poder legislativo. Vitório aproveitou para infor-
má-los sobre as medidas adotadas e avanços con-
quistados nos últimos 30 dias.

Arboviroses: início do período de 
chuva preocupa Departamento de 

Vetores e Zoonoses

O período de chuvas 
chegou e com ele a ne-
cessidade de redobrar 
a atenção em relação à 
dengue e as outras ar-
boviroses. Mesmo com 
todos os cuidados e tra-
balho contínuo da Pre-
feitura de Jaboticabal 
nunca a ajuda da popu-
lação foi tão importan-
te.

Sem os devidos 
cuidados, criadouros 

do Aedes aegypti 
se formam em 

diferentes pontos 
das casas e terrenos

ENTREVISTA
“Há uma urgente necessidade 
de melhorar nossas coberturas 
vacinais”, afirma diretora do 
Departamento de Vigilância 

Epidemiológica de Jaboticabal

Próxima do fim, a campanha de vacinação con-
tra a poliomielite e sarampo finalmente atingiu a 
cobertura desejada. Até o momento, 3.200 crian-
ças foram imunizadas em Jaboticabal, o que re-
presenta 96,47% do público-alvo. Entretanto, só 
foi possível chegar a esse número após o período 
final da campanha ser estendido e profissionais 
se deslocarem até unidades escolares do municí-
pio.

10ª Semana de Prevenção do
Câncer Ginecológico começa 

na próxima segunda-feira (24)
Jaboticabal realiza 

a partir da próxima 
segunda-feira (24) 
a 10ª Semana de 
Prevenção do Cân-
cer Ginecológico. O 
evento é promovido 
pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria 
de Saúde, e foi ide-
alizado pelo médi-
co ginecologista da 
rede municipal, Dr. 
Edu Fenerich. As ati-
vidades acontecem 
até 29 de setembro.

Prefeitura realiza mutirão de 
limpeza no Centro Esportivo 

“Antônio Mônaco”
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Assistência Social realiza ‘arrastão social’ em busca 
de melhorias para o bairro Cidade Jardim

Preocupada em pro-
mover qualidade de 
vida, melhorando o dia 
a dia da população, a 
Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio da Se-
cretaria de Assistência 
Social, esteve na última 
semana no bairro Ci-
dade Jardim. A equipe 
promoveu um ‘arrastão 
social’ onde ouviu mo-
radores e comerciantes 
sobre as necessidades 
daquela região.

“Um dos locais que 
nos chama muito a 
atenção por causa da 
visibilidade em relação 
ao uso de drogas, é ali 
no entorno das ruas 1 e 
2 do Cidade Jardim. A 
partir de uma conversa 

com um dos comercian-
tes, planejamos ações 
para conhecer as neces-
sidades de toda a re-
gião, o que a população 
entende e vislumbra”, 
explica a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Ela destaca a impor-
tância da participação 
popular. “A gente já 
faz um trabalho inten-
so com os usuários de 
drogas e tem chamado 
a atenção das pessoas, 
que tem nos procura-
do. É fundamental que 
a gente tenha a comu-
nidade do nosso lado 
para tomar as atitudes 
necessárias. Se a comu-
nidade está junta o pro-

jeto anda”, comentou.
O ‘arrastão social’ 

uniu Secretaria de Saú-
de, assistentes sociais e 
integrantes do projeto 
Voz da Rua. Com os de-
poimentos, foi possível 
identificar demandas 
sociais, educacionais e 
de saúde. “Foi impor-
tante identificar o perfil 
social daquela região 
para planejar ações que 
geram autonomia e po-
tencialize as habilida-
des deles para mudar 
esse cenário. Agora va-
mos juntos com repre-
sentantes da sociedade 
civil e grupos interessa-
dos para dar os próxi-
mos passos”, finalizou.

10ª Semana de Prevenção do Câncer Ginecológico 
começa na próxima segunda-feira (24)

Jaboticabal realiza a 
partir da próxima se-
gunda-feira (24) a 10ª 
Semana de Prevenção 
do Câncer Ginecológi-
co. O evento é promovi-
do pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria de 
Saúde, e foi idealizado 
pelo médico ginecolo-
gista da rede municipal, 
Dr. Edu Fenerich. As ati-
vidades acontecem até 
29 de setembro.

A Semana será aberta 
com a palestra “Preven-
ção de Colo Uterino e 

Mama”, ministrada pelo 
Dr. Bruno de Oliveira 
Fonseca, mastologista 
do Hospital de Amor de 
Barretos, a partir das 
20h, na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal.

Os Crás 1 e 2, o Sa-
lão Paroquial da Igreja 
Santo Reis, em Córrego 
Rico, e o Ciaf de Lusitâ-
nia também recebem a 
programação. O even-
to esclarecerá dúvidas 
do dia a dia feminino. 
Toda a população está 
convidada.

Confira 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 - 

Prefeito Vitório nomeia comissão para acompanhar 
andamento de obras em Jaboticabal

Com o desafio de 
acompanhar de perto 
todas as obras em an-
damento no município, 
o prefeito Vitório De Si-
moni instituiu uma for-
ça-tarefa formada por 
diferentes secretarias 
que fica responsável 
pelo acompanhamen-
to de todos os projetos 
realizados em Jabotica-
bal.

“É muito importante 
esclarecer a população 
do trabalho que esta-
mos realizando. O ob-
jetivo dessa comissão 
é acompanhar todos os 
detalhes dos projetos, 
verificando se tudo está 
transcorrendo confor-
me o planejado, sempre 
com muita transparên-
cia e legalidade. Dessa 

forma temos condições 
de saber os motivos 
que levam ao atraso do 
cronograma, se o pro-
blema é com a empresa 
vencedora da licitação, 
atraso nos repasses ou 
outro eventual proble-
ma que possa aconte-
cer”, afirma o prefeito 
Vitório De Simoni.

Ciaf VIII – O prefei-
to Vitório De Simoni 
acompanha de perto o 
andamento das obras 
de conclusão do Ciaf 
VIII. Na última semana, 
ele passou pelo Parque 
das Araras e conversou 
com a equipe que tra-
balha na conclusão da 
obra. 

A unidade contará 
com quatro consultó-
rios médicos, consultó-

rio odontológico, salas 
de vacinação, pré-con-

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

Fenerich
27/09
14h – Salão Paroquial 

da Igreja Santo Reis - 
Córrego Rico

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

28/09
11h – CIAF de Luzitâ-

nia
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
Mais informações 

pelo telefone (16) 3209-
1500.

Comissão é formada por representantes de diversas secretarias municipais

sulta, curativos e este-
rilização. Haverá ainda 

espaço para reuniões, 
almoxarifado, área de 

serviço, cozinha e ba-
nheiros adaptados. 
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CAMINHO DA PAZ

Humildade não é re-
baixamento, mas ali-
cerce do equilíbrio so-
cial.

Todos somos iguais. 
Acertos e desvios fa-
zem parte de nosso 
quotidiano; por isso, o 
amor fraterno é a ener-
gia gerada por essa di-
nâmica: “vida comuni-
tária harmoniosa em 
todas as situações da 

Professor Benê

vida humana”!
Humildade não é 

inferioridade, é reco-
nhecimento de que 
todos somos constru-
tores da perfeição ou 
equilíbrio social.

Construir uma so-
ciedade fraterna não é 
sonho ideológico, mas 
um “fim” a ser alcança-
do intelectual e social-
mente.

De “mãos dadas” lu-
tamos para construir-
mos a “sociedade tão 
sonhada”!

Por essa razão o “SE-
NHOR DA PAZ” desceu 
de sua “morada”, re-
vestiu-se de nossa na-
tureza, para revelar a 
todos os povos irmãos, 
a essência da vida 
social:“FRATERNIDADE 
E IGUALDADE”.

NÃO POSSO!

Neemias era simples-
mente o copeiro do rei 
Artaxerxes, mas quando 
ele soube que os judeus 
estavam em Jerusalém, vi-
vendo em completa misé-
ria, e a cidade destruída, 
ele orou ao Senhor Deus, e 
pediu perdão pelo pecado 

Pr. Anastácio Martins

do povo, porque eles ha-
viam abandonado as Leis 
do Senhor, e não obede-
ciam mais os Seus manda-
mentos. O rei vendo que 
Neemias andava muito 
triste, lhe perguntou o que 
havia acontecido, ele dis-
se: o meu povo está pas-
sando por muitas difi cul-
dades. Eu preciso ir até lá 
para ajudá-los. O rei per-
mitiu que ele fosse e até 
ajudou com material para 
reconstruir o muro, enfi m 
tudo o que ele precisou o 
rei lhe concedeu, segundo 
a boa Mão de Deus, que 
estava sobre ele. Quan-
do os inimigos souberam 
que Neemias, estava na 

cidade para reconstruí-la, 
foram ameaçá-lo, mas ele 
fi cou fi rme, confi ando no 
Senhor, nem se importou 
com as  ameaças, nem 
com a afronta. Ele estava 
numa obra que não podia 
parar, e continuou a sua 
missão, até que terminou 
tudo o que Deus lhe colo-
cou em seu coração. Deus 
também tem uma obra 
para você fazer aqui na 
terra, mas o inimigo tem 
usado pessoas para te fa-
zer desistir, dizendo que 
você é muito fraco, e que 
Deus não está com você, 
enfi m o inimigo fará de 
tudo para você não chegar 
ao topo da montanha e 

dar o grito da vitória! Você 
deve confi ar somente na 
Palavra que Deus tem co-
locado no seu coração, 
e não nas palavras que o 
inimigo tem colocado na 
sua cabeça. Deus já prepa-
rou tudo para você ser um 
grande vencedor, e ajudar 
a outros vencerem tam-
bém. Não se deixe levar 
pelas mentiras do malig-
no, ele não desiste de ten-
tar fazer você voltar atrás. 
Lembre-se que o Senhor 
sempre estará com você. 

Ele nunca te deixará so-
zinho. 

Então, prá que se pre-
ocupar se Deus está no 
controle de tudo e nada 
acontecerá sem Ele permi-
tir. 

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 ex-
periências 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-
se pela libertação das 
trevas e da ignorância. 
São novos sonhos que 
nascem, com diferenças 
de merecimentos, den-
tro 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 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

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 importante é ven-
cer a ignorância, porque 
passamos por um atraso 
espiritual, que muitas 
vezes nos levam às tre-
vas e ao mundo nega-
tivo. A cultura nos faz 
adiantar na evolução. 
Os caminhos se abrem 
iluminados pelo amor, 
como fonte maior de en-
tendimento, quando as-
sumimos nossas respon-
sabilidades e deveres a 
fim de descobrirmos os 
mistérios que nos en-
volvem, que temos que 
entender, usando os re-
cursos necessários, ad-
quirindo conhecimentos 
e partirmos para a evo-

lução. A vida transitória 
no planeta TERRA, den-
tro do relacionamento 
entre os dois planos, ma-
terial e espiritual, nos 
alerta para entendermos 
que a reencarnação é 
fonte de verdade, que 
existe vida após o túmu-
lo. O espírito é eterno, 
não morre, voltando ao 
corpo para vivermos no-
vamente, reencarnando.
Tudo depende de nós. 
Somos trabalhadores 
que exercem papeis im-
portantes na família, 
onde a qualidade tem 
que vencer as más ten-
dências e diferenças, 
para todos se unirem em 
torno do entendimento 
mútuo, que leva cada 
um a uma crescente paz. 
A desunião nos leva às 
dores. O mundo das ten-
tações requer de nós o 
orai e vigiai. Vigiando 
nossas ações, modos de 
viver, no exemplo das 
lições evangélicas de 
JESUS, perdoando para 
ser perdoado. A reforma 
se processa lentamen-
te, de encarnação em 
encarnação. A felicida-
de é uma conquista que 
se consegue, depois de 
muito esforço, trabalho 
e dedicação. É o agora 
que tem início para uma 

caminhada a longo pra-
zo, onde passamos por 
provas ou expiações de 
caráter de resgate, de 
dívidas contraídas em 
vidas anteriores, em um 
passado que se vai lon-
ge.                     

AS LEIS DE DEUS SÃO 
PATRIMONIOS ETERNOS 
GRAVADOS NO LIVRO DE 
LUZ, COM AMOR, PER-
DÃO E HUMILDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001199-21.2015.8.26.0291 - Controle nº 3475/2017
Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: Marcelo José Perina
Requerido: Danieli Cristina Andrade

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1001199-21.2015.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) DANIELI CRISTINA ANDRADE, Brasileiro, RG 43.466.824-2, CPF
219.575.558-07. Com endereço à Rua Doutor Mario de Campos, 187, Jardim Santa Rita, CEP
14887-042, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Marcelo José
Perina, alegando este em síntese que é credor da requerida, do valor de R$ 7.972,86 (sete mil,
novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referente à venda de produtos, cujo
pagamento foi realizado com 02 (dois) cheques, devolvidos pelos motivos 70, 11 e 21,
encontrando-se pendentes de pagamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento da quantia especificada acima, devidamente atualizada, hipótese em que ficará isenta
de custas e de honorários advocatícios ou apresente embargos ao mandado monitório. Não sendo
efetuado o pagamento ou apresentada impugnação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 11 de julho de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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14887-042, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Marcelo José
Perina, alegando este em síntese que é credor da requerida, do valor de R$ 7.972,86 (sete mil,
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pagamento foi realizado com 02 (dois) cheques, devolvidos pelos motivos 70, 11 e 21,
encontrando-se pendentes de pagamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento da quantia especificada acima, devidamente atualizada, hipótese em que ficará isenta
de custas e de honorários advocatícios ou apresente embargos ao mandado monitório. Não sendo
efetuado o pagamento ou apresentada impugnação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 11 de julho de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Pa
ra

 c
on

fe
rir

 o
 o

rig
in

al
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/p

as
ta

di
gi

ta
l/p

g/
ab

rir
C

on
fe

re
nc

ia
D

oc
um

en
to

.d
o,

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 1

00
11

99
-2

1.
20

15
.8

.2
6.

02
91

 e
 c

ód
ig

o 
18

FA
1A

E.
Es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 C

AR
M

EN
 S

IL
VI

A 
AL

VE
S 

e 
JU

LI
M

AR
 G

U
ED

ES
 D

E 
PA

U
LA

, l
ib

er
ad

o 
no

s 
au

to
s 

em
 1

3/
07

/2
01

8 
às

 1
7:

19
 .

fls. 65

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
Foro de Jaboticabal
2ª Vara Cível
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0007755-90.2014.8.26.0291
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Maria Cecilia Tucci dos Santos Caldo e outro

2ª Vara Cível2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0007755-90.2014.8.26.0291 - 2014/002336

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Massaharu Nakano, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria Cecilia Tucci dos Santos Caldo
e Ademir Oliveira Caldo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando tornarem-se possuidores da
totalidade do seguinte bem imóvel, UM PRÉDIO sob nº 564, da Rua Barão do Rio Branco,
Jaboticabal-SP, registrado no C.R.I. de Jaboticabal, na transcrição nº 19.262, livro 3XX, fls. 80,
de 17 de novembro de 1971, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 24 de
agosto de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Coloca toda a sua fé e 
confi ança Nele. (Neemias 
1:1). 

Esta é a minha oração. 
Catedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. Cul-
tos: Quarta-Feira, Sexta-
Feira e Domingo às 19:30. 

Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook cate-
dral_dopovodedeus@hot-
mail.com 
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Arboviroses: início do período de 
chuva preocupa Departamento de 

Vetores e Zoonoses

O período de chuvas 
chegou e com ele a ne-
cessidade de redobrar 
a atenção em relação à 
dengue e as outras ar-
boviroses. Mesmo com 
todos os cuidados e tra-
balho contínuo da Pre-
feitura de Jaboticabal 
nunca a ajuda da popu-
lação foi tão importan-
te.

“Em apenas dez mi-
nutos verificamos os 

nossos quintais, calhas 
e outros pontos que 
podem acumular água. 
Hoje não evitamos ape-
nas a dengue, mas tam-
bém a febre amarela, 
zika e Chikungunya. 
Não existe remédio me-
lhor contra essas do-
enças do que a preven-
ção”, afirma a secretária 
de Saúde, Maria Angeli-
ca Dias.

Cuidados necessários 

Sem os devidos cuidados, criadouros do Aedes aegypti se 
formam em diferentes pontos das casas e terrenos

– Quem for verificar 
os pontos de casa não 
pode esquecer também 
dos locais mais altos. 

A água limpa das 
chuvas pode ficar em-
possada na laje, calhas 
entupidas, caixa d’água 
sem tampa e base do ar-
condicionado.

Bebedouros de ani-
mais, piscinas, pneus 
abandonados, garrafas, 
base do motor da gela-

deira e vasos de plantas 
também podem acumu-
lar água. 

“Uma simples tam-
pinha de garrafa pode 
virar um criadouro. Por 
isso é tão importante 
manter casas, quintais 
e terrenos baldios sem-
pre limpos e organi-
zados. Mais uma vez, 
pedir o empenho de to-
dos”, finaliza Maria An-
gelica. 

Reunião aconteceu na última segunda-feira (17), na Câmara Municipal

Prefeito Vitório se reúne com vereadores e apresenta detalhes de 
seu primeiro mês à frente da Prefeitura de Jaboticabal

Entendendo a impor-
tância do trabalho dos 
vereadores, o prefeito 
Vitório De Simoni par-
ticipou de uma reunião 
com todos os represen-
tantes do poder legisla-
tivo. Vitório aproveitou 
para informá-los sobre 
as medidas adotadas e 
avanços conquistados 
nos últimos 30 dias.

“Agradeço a todos os 
vereadores presentes 
na reunião, foram mui-
to solícitos e interessa-
dos nos rumos que nos-
sa cidade está tomando. 
Tive oportunidade de 
apresentar detalhes 
das ações realizadas, 

das nossas atitudes e 
respondi aos questio-
namentos dos nobres 
edis”, disse o prefeito.

Nos últimos dias a 
agenda do prefeito Vi-
tório foi muito intensa. 
O prefeito passou por 
secretarias e departa-
mentos, conversou com 
funcionários e conhe-
ceu a estrutura dos pré-
dios públicos. “Fiquei 
satisfeito com a recep-
tividade e do trabalho 
realizado. Realmente 
Jaboticabal é uma cida-
de privilegiada por ter 
funcionários públicos 
tão empenhados”, fina-
lizou.

Prefeito Vitório se reúne com representantes 
da sociedade civil organizada

Na manhã de segun-
da-feira (17), o prefeito 
Vitório de Simoni e se-
cretários receberam os 
membros do Fórum de 
Entidades de Jabotica-
bal – FEJA, para tratar 
de assuntos de inte-
resse da sociedade. O 
encontro aconteceu na 
sala de reuniões da pre-
feitura.

“A presença deles foi 
muito positiva. São lí-
deres que, acima de 
tudo, querem ajudar 
Jaboticabal, por isso é 
sempre uma satisfação 
enorme recebê-los. Na 
oportunidade, o grupo 

se apresentou e discu-
timos assuntos relevan-
tes para toda Jabotica-
bal”, comenta Vitório.

O presidente da Acia-
ja, Arthur Dória Guzzo, 
fala em ajudar a admi-
nistração municipal 
com sugestões e mais 
participação. “Nós po-
demos identificar os 
problemas da cidade, 
tentar trazer possíveis 
soluções e conversar 
com a gestão para que 
em conjunto possamos 
colaborar para avançar 
em vários temas. A ex-
pectativa e a receptivi-
dade é muito boa”, dis-
se.

Agenda SEBRAE-Aqui movimenta o mês de setembro 
Os empresários e 

empreendedores de Ja-
boticabal tiveram que 
se organizar para par-
ticipar das atividades 
propostas pelo SEBRAE-
Aqui e Central do Em-
preendedor neste mês. 
Desde a última semana 
foram realizadas ofici-
nas e consultorias indi-
viduais.

“Um bom número de 
participantes compa-
receu nas atividades 
propostas, mostrando 
o interesse dos empre-
endedores locais em 
melhorar a eficácia de 
seus negócios. Ressalto 
a importância de todos 
acompanharem cons-
tantemente a nossa 

agenda de eventos para 
não ficar de fora das pa-
lestras e oficinas”, de-
clara a diretora da Cen-
tral do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves.

No dia 11 de setem-
bro, em parceria com 
o SENAC, foi realizado 
a palestra “Técnica de 
Vendas Consultiva” e no 
dia 12 um grupo de em-
presários participou de 
uma consultoria indivi-
dual. “Mais do que nun-
ca a profissionalização 
é fundamental para o 
sucesso de um negócio, 
por isso é tão importan-
te procurar a Central do 
Empreendedor e parti-
cipar de nossas ações”, 
afirma Vanessa.

Além das ações realizadas na última semana, 
SEBRAE-SP e Central do Empreendedor abrem 

inscrições para palestra “Tributação para Dentistas”

Tributação para Den-
tistas – 

A Central do Empre-
endedor em parceria 
com o Sebrae Aqui, As-
sociação Paulista de 
Cirurgiões Dentistas 
(APCD), Uniodonto e 
Associação dos Conta-
bilistas de Jaboticabal 
(ACJ), promove dia 24 
de setembro, às 19h30, 
palestra sobre tributa-
ção para Dentistas.

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

dupla da Copa Record

Dia 20, a partir das 
20h20, Jaboticabal en-

trou em quadra pela 
Copa Record de Futsal 
no Ginásio Municipal 
“Alberto Bottino”.

“Nossos meninos es-
tiveram confi antes para 
o jogo. A semana foi 
de treinos muito inten-

Prefeitura realiza mutirão de limpeza no 
Centro Esportivo “Antônio Mônaco”

A pedido do prefei-
to Vitório de Simoni, 
equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos, de Jaboticabal, 
iniciaram na manhã 
de terça-feira (18) um 
mutirão de limpeza no 
Centro Esportivo “An-
tônio Mônaco”. A inter-
venção faz parte dos 
esforços do Executivo 
Municipal para a recu-
peração do local.

“Tenho dito que preci-

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

samos enfrentar todos 
os desafi os de frente. 
No Mônaco esse traba-
lho começa pela limpe-
za. Em seguida, vamos 
aumentar a segurança 
no local. Esperamos, 
em breve, recuperar to-
talmente o complexo e 
voltar a oferecer ativi-
dades esportivas diá-
rias”, afi rma Vitório.

Segundo o secretário 
da Pasta, Josué Santos, 
a limpeza deve ser con-

sos e a expectativa é 
conquistar um resulta-
do positivo dentro de 
casa. Por isso foi muito 
importante que a nossa 
torcida comparecesse”, 
afi rmou o diretor de 
Esportes e Lazer, Fábio 

Resultados do Campo Municipal de Futebol Amador

Vinte Anos da Lei de Crimes Ambientais

Passeio ciclístico e caminhada movimentou o 
domingo em Jaboticabal

O Departamento de 
Esporte e Lazer di-
vulgou os resultados 
da última rodada do 
Campeonato Munici-
pal de Futebol Ama-
dor. Os jogos acon-
teceram no domingo 
(16) no campo do 
Cruzeiro e no Jardim 
das Rosas.

Acompanhe abaixo 
os resultados:

Campo do Cruzeiro
Juventude 0 x 4 

Pega Leve

Aconteceu entre os 
dias 13 e 17 de se-
tembro de 2018 na 
AREA- Associação Re-
gional de Engenharia, 
Arquitetura e Agro-
nomia de Jaboticabal, 
o Encontro Regional 
Sobre os Vinte Anos 
da Lei de Crimes Am-
bientais – Avanços e 
Retrocessos.

O palestrante, ad-
vogado especialista 
em Direito Socioam-
biental, Waldemir So-
ares Júnior, uma das 
maiores autoridades 
no assunto no Bra-

As famílias jaboti-
cabalenses deixaram 
o sofá de lado na ma-
nhã do último domin-
go (16) e participaram 
do Passeio Ciclístico e 
Caminhada Movimente-
se. Realizado pela Uni-
med Jaboticabal, com o 
apoio da Prefeitura Mu-
nicipal a concentração 
para a saída aconteceu 
no Lago Municipal.

“Como todos espera-
vam o Movimente-se foi 
um grande sucesso. O 
mais legal é que o even-
to não se restringiu 
apenas a caminhada e 

ao passeio ciclístico, os 
organizadores pensa-
ram numa programação 
voltada para todo tipo 
de público”, comenta o 
diretor de Cultura, José 

Mário de Oliveira.
O público participou 

de aula de zumba e 
alongamento com edu-
cador físico. O evento 
ofereceu aferição de 

glicose, pressão e índi-
ce de massa corpórea 
(IMC), além do sorteio 
de bicicleta e brindes.

Fotos: Fábrica da Pa-
lavra

cluída até o fi nal desta 
semana. “O serviço está 
rendendo bem, temos 
uma equipe empenha-
da e estamos com ma-

quinários no local. Se a 
previsão do tempo nos 
ajudar terminaremos 
até quinta-feira esse 
trabalho”, explicou.

Brother’s 2 x 0 Asso-
ciação Atlética Moacir 
Pazetto 

Centro Esportivo 
Antônio Mônaco

Trianon FC 0x 4 Pa-

nela FC
Flamenguinho 1 x 0 

Atlético Alvorada

Bortolossi.  A rodada 
dupla teve Bebedouro x 
Brodowski e Jaboticabal 
x Batatais. A entrada, 
franca. Mais informa-
ções na secretaria do 
Ginásio Municipal ou 
pelo (16) 3202-0587.

sil, tendo defendido 
grandes empresas e 
movimentos sociais 
em causas impor-
tantes envolvendo o 
meio ambiente brasi-
leiro. 

A Lei 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, 
é considerada pelo 
nosso Direito como a 
primeira lei que tra-
ta especifi camente 
dos crimes cometidos 
contra o meio am-
biente. O palestrante 
tirou todas as dúvi-
das sobre o assunto, 
que é de extrema im-

portância para toda a 
população. 

Em duas décadas, 
o que mudou com 
a introdução da lei? 
Houve avanços ou 
retrocessos? A res-
ponsabilização das 
pessoas jurídicas 
acontece de fato no 
Brasil? As multas são 
justas? As penas são 
aplicadas na prática? 
Quais são os tipos de 
crimes punidos com 
essa lei? Todos esses 
questionamentos fo-
ram feitos durante a 
palestra e nos dias do 

Debate. 

No último dia do 
evento foi realizada 
uma Palestra Insti-
tucional do CREA-SP 
com o tema: Legisla-
ção, Ética e o Papel 
do CREA-SP frente à 
sociedade, ministra-
da pelo Eng. Quim.
Francisco Innocêncio 
Pereira.

 
O evento gratuito 

teve o apoio do CREA 
– Conselho Regional 
de Engenharia e Agro-
nomia. 
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ENTREVISTA
“Há uma urgente necessidade de melhorar nossas 

coberturas vacinais”, afirma diretora do Departamento 
de Vigilância Epidemiológica de Jaboticabal

Próxima do fim, a 
campanha de vacinação 
contra a poliomielite 
e sarampo finalmente 
atingiu a cobertura de-
sejada. Até o momento, 
3.200 crianças foram 
imunizadas em Jaboti-
cabal, o que represen-
ta 96,47% do público-
alvo. Entretanto, só foi 
possível chegar a esse 
número após o período 
final da campanha ser 
estendido e profissio-
nais se deslocarem até 
unidades escolares do 
município.

Doenças até então 
erradicadas no Brasil, 
a Poliomielite e o Sa-
rampo voltaram a pre-
ocupar as autoridades. 
Segundo dados da Or-
ganização Mundial de 
Saúde (OMS), apenas 
nos seis primeiros me-
ses de 2018 foram re-
gistrados 995 casos de 

sarampo no país (sendo 
611 no Amazonas e 384 
em Roraima), incluindo 
duas mortes. O Minis-
tério da Saúde também 
informou haver alto ris-
co de retorno da polio-
mielite em pelo menos 
312 cidades brasileiras.

A Diretora do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica de Jabo-
ticabal, Maura Guedes 
Barreto, falou sobre a 
dificuldade enfrentada 
e a necessidade da po-
pulação aderir às cam-
panhas de vacinação, 
evitando assim a proli-
feração de doenças. 

Como o departamen-
to encarou o início des-
ta campanha?

R: Em agosto inicia-
mos a campanha de va-
cinação infantil contra 
o sarampo e a polio-
mielite em meio a um 
quadro que causa apre-

Maura Guedes Barreto analisa cenário local após esforços realizados em campanha de vacinação
ensão, pois em 2017 as 
taxas de vacinação de 
crianças atingiram os 
níveis mais baixos dos 
últimos anos.

O que os números 
evidenciaram? 

R: A cobertura vaci-
nal da tríplice viral (que 
protege contra o saram-
po, caxumba e rubéo-
la) alcançava 96% das 
crianças em 2015, bai-
xou para 84% em 2017 
e abriu caminho para o 
retorno do sarampo no 
país. 23% dos quase 3 
milhões de crianças que 
nasceram ou completa-
ram 1 ano em 2017, por 
exemplo, não haviam 
recebido proteção com-
pleta contra a poliomie-
lite, além das demais 
doses de vacinas.

Quais seriam os moti-
vos dessa baixa cober-
tura?

R: Existem várias 

“Estatuto do Idoso” completa 15 anos e Escola do 
Legislativo promove debate sobre direitos dos idosos

A Escola do Legisla-
tivo (EL), órgão da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, realiza na 
próxima quinta-feira 
(27/09), um debate 
aberto a toda comuni-
dade jaboticabalense 

acerca dos direitos dos 
idosos. O evento, em 
alusão ao Dia Municipal 
do Idoso, comemorado 
no dia 27 de setembro, 
será no Centro de Lazer 
Edson Martini, às 14 
horas, e contará com a 

participação de assis-
tente social e psicóloga 
do Município, e da dire-
tora jurídica da Câmara 
de Jaboticabal.

“A data serve para re-
fletirmos sobre a situ-
ação do idoso na nos-

sa sociedade, seja em 
questões ligadas à saú-
de, ao convívio fami-
liar, aos direitos, como 
aposentadoria, questão 
da violência – como 
identificar e o que fazer 
nestes casos -, entre ou-
tros”, destacou a direto-
ra jurídica da Casa de 
Leis, Silvia Mazaro.

Para o presidente 
da EL, vereador Pretto 
Miranda Cabeleireiro, 
“apesar do tema ser de 
interesse do público 
idoso, o evento não é 
só para eles. É para to-
das as faixas etárias, 
até porque, de forma 
geral, todos conhece-
mos alguma pessoa 
com 60 anos, ou mais, 
e que podemos auxiliar 
de alguma forma, seja 
sabendo para onde en-
caminhar quando acon-
tece algum problema, 
ou até mesmo para ter 
conhecimento sobre os 
direitos em si. Estão to-

dos convidados”, arre-
matou Pretto.

Segundo o IBGE, a po-
pulação brasileira está 
envelhecendo. O órgão 
aponta que entre 2012 
e 2016, o grupo de pes-
soas idosas (com 60 
anos ou mais) cresceu 
16%, enquanto que o de 
crianças (entre 0 e 13 
anos) diminuiu 6,7%. 
Em 2016, os idosos já 
representavam 14,4% 
da população brasilei-
ra. 

O cenário não é mui-
to diferente em Jaboti-
cabal, o Censo de 2010, 
último realizado pelo 
IBGE, mostra que a ci-
dade tinha quase 10 mil 
idosos, ou seja, 13,7% 
da população tinha 60 
anos ou mais. Os nú-
meros impactam direta-
mente na previdência e 
na necessidade de polí-
ticas públicas voltadas 
a este grupo, sobretudo 
na área de saúde, segu-

rança e lazer.
A ação conta com o 

apoio da Prefeitura Mu-
nicipal, por meio da se-
cretaria de Assistência 
Social, e do Centro de 
Convivência do Idoso.

PARA SABER – 

Em Jaboticabal, o “Dia 
Municipal do Idoso” é 
comemorado dia 27 de 
setembro, conforme a 
Lei nº 3.212/2003, de 
autoria do vereador 
Laurindo. 

No Brasil, a data tam-
bém era comorada no 
dia 27 de setembro, 
porém, em 2006 a Lei 
nº 11.433, de 28 de de-
zembro de 2006, trans-
feriu a data para o dia 
1º de Outubro. Também 
em 2003 foi instituí-
do o Estatuto do Idoso 
(Lei nº 10.741, de 1º de 
Outubro de 2003), que 
regula os direitos asse-
gurados às pessoal com 
60 anos ou mais.

causas prováveis e que 
possivelmente atuam 
em conjunto. Percepção 
enganosa de parte da 
população de que não 
é preciso vacina porque 
as doenças desapare-
ceram, receio de que o 
número elevado de va-
cinas sobrecarregue o 
sistema de defesa, falta 
de tempo das pessoas 
para ir às unidades de 
Saúde, pediatras que 
aconselham as pessoas 
a não se vacinarem con-
tra as doenças que não 
existem mais no país 
ou não se vacinarem 
com as doses de vaci-
nas ofertadas na rede 
pública.

Após essas constata-
ções, qual o alerta você 
faz para a população?

R: Isso evidencia uma 
urgente necessidade de 
melhorar nossas cober-
turas. Aproveitamos en-

tão este momento para 
colocarmos a importân-
cia da vacinação, já que 
almejamos uma melhor 

qualidade de vida para 
todos, prevenindo do-
enças e promovendo 
saúde.
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Novos concursados tomam posse na 
Câmara de Jaboticabal 

Dois servidores apro-
vados no Concurso Pú-
blico nº 01/2018 as-
sumiram suas vagas 
e passam a compor o 
quadro de servidores 
efetivos da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal. 
O primeiro a ocupar o 
cargo foi o novo Procu-

rador Jurídico, Leonar-
do Latorre Matsushita, 
na terça-feira (18/09). 
Na quinta-feira (20/09), 
foi a vez de Maykon Ca-
etano da Costa tomar 
posse da vaga de Moto-
rista.

Durante o ato de as-
sinatura dos termos de 

posse, na Sala da Presi-
dência, o presidente da 
Casa, Dr. Edu Fenerich 
(PPS), destacou a lisu-
ra de todo o processo 
do concurso, realizado 
pela Fundação Vunesp, 
e desejou boas vindas 
aos aprovados. Para 
Fenerich, a chegada 

dos novos servidores 
é benéfica para a con-
tinuidade dos serviços 
prestados nas suas res-
pectivas áreas de com-
petência. “É com alegria 
que recebemos os no-
vos concursados, que 
com seus conhecimen-
tos, conquistaram uma 
vaga no Legislativo ja-
boticabalense. Tenho 
certeza que vão somar 
ao nosso corpo técnico 
na prestação do servi-
ço”, concluiu.

CONCORRÊNCIA E 
CONQUISTA – Para con-
quistar a vaga, eles tive-
ram que enfrentar uma 
forte concorrência. Para 
o cargo de Procurador, 
Matsushita teve que se 
sair melhor do que 224 
candidatos, Costa, por 
sua vez, melhor do que 
221 concorrentes para 
o cargo de Motorista. 

“A prova foi muito 
bem elaborada, cobran-
do os conhecimentos 
que efetivamente são 
utilizados no dia a dia 
do procurador. Passar 

foi uma satisfação pes-
soal por conta da con-
corrência alta. Na ver-
dade quem é da área 
[do Direito] nunca para 
de estudar, mas intensi-
fiquei meus estudos em 
2011. Nesse meio tem-
po tive dois filhos, mais 
trabalho, e o tempo para 
se dedicar aos estudos 
foi diminuindo, mas a 
oportunidade era boa”, 
lembra Matsushita, que 
até então era concursa-
do como Procurador do 
Município desde 2006 
e ocupava o cargo de 
secretário de Negócios 
Jurídicos na Prefeitura 
Municipal de Jabotica-
bal desde 2017. Agora, 
a expectativa do novo 
procurador da Câmara 
é “colaborar nos proce-
dimentos interno e nas 
análises das leis que se-
rão votadas pelos vere-
adores”, arrematou.

Já para Costa, que 
ocupava o cargo de Mo-
torista concursado na 
Câmara de Atibaia (SP), 
passar na Casa de Leis 

jaboticabalense veio em 
um momento importan-
te da vida. “Estávamos 
morando longe da casa 
dos nossos pais. Minha 
esposa estava sentin-
do falta, e eu também 
queria que minha filha, 
de dois anos, pudesse 
crescer tendo mais con-
tato com nossas famí-
lias. Então, quando vi a 
oportunidade, não tive 
dúvidas, prestei”, con-
ta. Enquanto esperava 
o resultado da classifi-
cação final da prova ob-
jetiva, um momento di-
fícil atingiu em cheio a 
família. Costa e a espo-
sa tiveram que enfren-
tar a perda de uma gra-
videz. “Eu pensei: não 
temos mais clima para 
ficar aqui. Tenho que 
acertar 100% na pro-
va prática”. E foi o que 
aconteceu. Costa garan-
tiu o primeiro lugar não 
só na prova objetiva, 
como também garantiu 
nota 100 na prática.

Vereadores da Câmara de Jaboticabal recebem 
prefeito em exercício em visita de cortesia

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal recebe-
ram o vice-prefeito, 
Vitório De Simoni 
(MDB), no exercício 
do cargo de prefeito, 

para uma visita de 
cortesia. No encontro, 
realizado na sala de 
reuniões Aldo Senen, 
antes da sessão ordi-
nária de segunda-fei-
ra (17/09), De Simoni 

destacou a importân-
cia do apoio dos par-
lamentares para a boa 
governabilidade de 
Jaboticabal.

Acompanhado pelo 
secretário de Gover-

no, Wellington de 
Caiado Castro, o Che-
fe do Executivo falou 
do empenho empre-
gado por ele e por 
sua equipe e servido-
res na gestão da pre-
feitura. “Tenho ado-
tado um sistema de 
gestão descentraliza-
do, estou delegando 
aos secretários, mas 
acompanhando tudo 
de perto. Cobrança 
de ações efetivas, de 
resultado. Temos que 
fazer mais em menos 
tempo. Estou tendo 
uma austeridade fis-
cal muito grande: se-
mana passada, soltei 
um decreto de conten-
ção de despesa extre-
mamente necessário 
para fazer frente ao 
13º [dos servidores], 
e estamos tomando 
atitudes, cotidiana-
mente, no sentido de 
tentar economizar 
o máximo possível”, 

disse De Simoni.
O dirigente máximo 

do Município também 
foi direto em pedir 
apoio aos vereadores: 
“Meu pedido para que 
vocês todos estejam 
juntos comigo, sendo 
parceiro... para que 
a gente possa contri-
buir para o PJ, Parti-
do de Jaboticabal, e 
que a gente possa fa-
zer dessa cidade, ela 
cada vez melhor. Te-
nho certeza absoluta 
que todos aqui são 
imbuídos da melhor 
das boas intenções. 
Vamos trabalhar jun-
tos! [Venho] Colocar a 
prefeitura à disposi-
ção de vocês. Vamos 
deixar de lado as pi-
cuinhas... As cores 
partidárias e bandeira 
ideológica estão mui-
to abaixo do interes-
se público de Jaboti-
cabal. Vocês têm um 
prefeito que está com 

muita vontade de fa-
zer, e fazer certo”, 
defendeu De Simoni, 
que também ocupou 
cadeira de vereador 
de 2013 a 2016. 

Para o presidente 
da Casa, Dr. Edu Fene-
rich (PPS), certamente 
a harmonia dos po-
deres deverá preva-
lecer. “Estamos aqui 
à disposição para fa-
zermos o trabalho do 
qual nós fomos elei-
tos. Evidentemente 
que haverá diferen-
ças, eventualmente, 
da própria indepen-
dência dos poderes, 
mas que deve ser 
também harmônicos 
entre si, como diz a 
Constituição”, con-
cluiu o Chefe do Le-
gislativo.

A galeria de fotos 
está disponível no 
Facebook da Câmara 
(www.facebook.com/
CamaraJaboticabal).

Simoni em primeira visita à Câmara no cargo de prefeito, após o licenciamento do prefeito Hori.

Matsushita durante o ato de assinatura do termo de posse, na terça-feira (18/09).
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Jaboticabal terá Jornada do Patrimônio Paulista
A Prefeitura de Jaboti-

cabal realiza a partir do 
dia 20 a Jornada do Pa-
trimônio Paulista 2018, 
com o apoio da Secreta-
ria da Cultura do Estado 
de São Paulo. O evento 
contará com uma ex-
posição fotográfica, 
palestra, caminhada e 
atividades culturais. A 
entrada é gratuita e se-
gue até este dia 22 de 
setembro.

A ação visa valori-
zar a história paulista, 
aproximar o público de 
patrimônios históricos 
e culturais e valorizar o 
potencial turístico, por 
meio de visitas guiadas, 
roteiro de passeios e 
atividades pela cidade. 
“É necessário conhecer 
para preservar. Vamos 
reforçar a nossa traje-
tória e os edifícios pú-
blicos para despertar a 

importância de preser-
var o nosso patrimô-
nio”, enfatiza o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

Confira a programa-
ção completa: 

20/setembro
20h - Jaboticabal Sho-

pping
Abertura Exposição 

Fotográfica “Jardim de 
Olhares”

21/setembro

Médico do Hospital de Amor de Barretos abre Semana de 
Prevenção do Câncer Ginecológico em Jaboticabal

Começa na segun-
da-feira (24/09) a 10ª 
edição da Semana de 
Prevenção do Câncer 
Ginecológico, em Jabo-
ticabal. A palestra “Pre-
venção de Colo Uterino 
e Mama”, que será apre-
sentada pelo masto-
logista do Hospital de 
Amor de Barretos, Dr. 
Bruno de Oliveira Fon-
seca, abre a semana. O 
evento ocorre no Plená-
rio da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, a partir 
das 20 horas, é aberto 
ao público e gratuito.

Estimativa do Institu-
to Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da 
Silva (INCA) é de que o 
país registre mais de 59 
mil novos casos de cân-
cer de mama em 2018. 
Diante dos números, as 
ações de prevenção e 
controle da doença de-
vem ser intensificadas 
no dia a dia da gestão 
da saúde. 

Durante o uso do ex-
pediente na sessão or-
dinária de segunda-feira 
(17/09), o presidente da 
Câmara de Jaboticabal, 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 
autor da Lei Municipal 
nº 2.931/2001, que ins-
tituiu a “Semana de Pre-
venção do Câncer Gine-
cológico” em Jaboticabal 
para alertar e conscien-
tizar a população sobre 
o risco da doença, as 
vantagens do diagnósti-
co precoce e a possibili-
dade de cura, convidou 
os vereadores e a po-
pulação para participar, 
“de tal sorte que o maior 
número possível de pes-
soas tome contato com 
as novidades relativas 
à prevenção do câncer 
do colo uterino e da 
mama”, disse Fenerich.

Além da Câmara, as 
palestras também se-
rão replicadas no CRAS 
I (Grajaú), às 14h; no 
CRAS II (C.D.H.U), às 14 

h; no Salão Paroquial 
da Igreja Santo Reis, de 
Córrego Rico, às 14h; e 
no CIAF de Lusitânia, às 
11h.

PARA SABER – A Se-
mana de Prevenção do 
Câncer Ginecológico faz 
parte do Calendário Ofi-
cial de Eventos do Muni-
cípio e é realizada pela 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde, 
conforme a Lei Munici-
pal nº 2.931/2001, de 
autoria do vereador Dr. 
Edu Fenerich (PPS). De 
acordo com a lei, a Se-
mana deve acontecer 
anualmente, com início 
na última segunda-feira 
do mês de setembro. O 
objetivo é intensificar 
os trabalhos de atenção 
primária para a preven-
ção e detecção precoce 
da doença.

CONFIRA A PROGRA-
MAÇÃO COMPLETA:

24/09/2017 – Segun-
da-feira (ABERTURA)

20h – Câmara Munici-
pal de Jaboticabal

Palestra: “Prevenção 
de Colo Uterino e Mama”

Palestrante: Dr. Bru-
no de Oliveira Fonseca 
(Mastologista do Hospi-
tal de Amor de Barretos)

25/09/2017 – Terça-
feira

14h – CRAS I | Grajaú
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich 
26/09/2017 - Quarta-

feira
14h – CRAS II | C.D.H.U.
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
27/09/2017 – Quinta-

feira
14h – Salão Paroquial 

da Igreja Santo Reis | 
Córrego Rico

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

28/09/2017 – Sexta-
feira

11h – CIAF de Luzitâ-
nia

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

19h30 – Auditório da 
Escola de Arte “Prof. 
Francisco B. Marino”

Palestra “Restauro 
de Edifícios Históricos: 
Possibilidades e desa-
fios na preservação pa-
trimonial”

Palestrante: Arthur 
Dória Guzzo

22/setembro
10h – Praça 9 de Julho
Atividade cultural
16h – Praça Dom José 

Marcondes Homem de 
Mello (São Benedito)

Caminhada do Patri-
mônio

Início na Igreja de São 
Benedito

Término na sede da 
San Marino Negócios 
Imobiliários (Antiga 
Casa do Bispo)

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
8323.

Professores da rede pública passam por formação
O “Giro pela Aprendi-

zagem”, projeto desen-
volvido pela Secretaria 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, reuniu 
professores da rede de 
ensino para discutir so-
bre a Língua Portuguesa 

na segunda-feira (17). 
Além de promover 

uma ampla análise so-
bre o IDEB - Índice de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica – os 
professores também 
discutiram o conteúdo 

do material pedagógico 
adotado na rede muni-
cipal de educação. 

“Além dos conteúdos 
descritivos, a professo-
ra Jaqueline Carvalho 
Silva, responsável pelo 
dia de formação tam-

Encontro aconteceu na sexta-feira e contou com a participação de professores das 3as e 4as séries

Semana da Árvore movimenta Jaboticabal
Começou no último 

sábado (15), as come-
morações em torno da 
Semana da Árvore. A 
Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, promove até 
hoje, 22 de setembro, 
várias atividades para 
celebrar a data envol-
vendo toda a comuni-
dade.

“A ideia é levar o con-
teúdo proposto aos 
mais diferentes públi-
cos, passando por es-
colas, creches, promo-
vendo ações diretas em 
locais de preservação 

com limpezas e plan-
tios”, afirma o secretá-
rio da Pasta, André No-
zaki.

Confira a programa-
ção completa:

Dia 19
8h30 | CAFÉ AMBIEN-

TAL:
Exposição de fotos 

e palestra sobre a im-
portância dos pássaros 
com João Souza (fo-
tógrafo) e plantio de 
mudas na EMEB ZILDA 
ARNS NEUMANN.

15h | Exposição de 
fotos e palestra sobre 
a importância dos pás-
saros com João Souza 
(fotógrafo) e plantio de 

mudas na área verde do 
Jardim Mariana com as 
crianças da EMEB ED-
GARD D’AMICO.

Dia 20
19h30 | CONSTRU-

ÇÃO PARTICIPATIVA DO 
PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCACÃO AMBIENTAL

Oficina de trabalho 
com representantes da 
sociedade civil, para 
discutir a criação do 
plano. Local: Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal.

Dia 21
8h30 | MEGA ABRAÇO
Participação de várias 

crianças da Rede Muni-
cipal de ensino e esco-

las particulares, todos 
se unindo num abraço 
simbólico na Praça 9 de 
Julho, exposição de fo-
tos sobre a importância 
dos pássaros com João 
Souza (fotógrafo) e dis-
tribuição de mudas de 
árvores frutíferas e na-
tivas.

19h30 | CONSTRU-
ÇÃO PARTICIPATIVA DO 
PLANO MUNICIPAL DE 
ARBORIZAÇÃO

Oficina de trabalho 
com representantes da 
sociedade civil, para 
discutir a criação do 
plano. Local: Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal.

Dia 22
8h30 | GESTÃO AM-

BIENTAL PARTICIPATIVA
Reunião com os mo-

radores do condomínio 
Vida Nova I e II sobre a 
necessidade de plantio 
de árvores ao lado do 
condomínio.

bém discutiu detalhes 
sobre a produção de 
textos de acordo com 
o material pedagógico”, 
afirma o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 
Martins.

Eventos aconteceram na Câmara Municipal nos 
dias 20 e 21 de setembro, às 19h30

Prefeitura convida população para elaborar planos de 
arborização e educação ambiental

A Semana da Árvore 
ganhou uma programa-
ção ainda mais especial 
neste ano. A Prefeitura 

de Jaboticabal convi-
dou a população para 
compor a elaboração de 
políticas públicas am-
bientais. A Secretaria 
de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambien-
te abriu a discussão de 
seus planos municipais 
de Educação Ambiental 
e Arborização - foram 
realizadas oficinas de 
trabalho com represen-
tantes da sociedade ci-
vil.

O primeiro debate 

aconteceu na quinta-
feira (20), às 19h30. 
“Queremos construir 
o Plano Municipal de 
Educação Ambiental ao 
lado da população, ou-
vindo seus desejos e 
ideias para alavancar a 
consciência ecológica 
desde a infância. Esco-

lhemos o horário no-
turno para facilitar o 
acesso de quem traba-
lha para, juntos, cons-
truirmos uma Jabotica-
bal mais sustentável”, 
enfatiza o secretário da 
pasta, André Nozaki. 

Na sexta-feira (21) 
foi a vez de discutir as 

diretrizes para a cons-
trução participativa do 
Plano Municipal de Ar-
borização. “Vamos reu-
nir a sociedade civil 
na elaboração de um 
material técnico que 
contribuirá no planeja-
mento e gestão da ar-
borização. Faremos um 

estudo complexo so-
bre a cobertura vegetal 
da cidade e, para isso, 
quanto maior for a par-
ticipação popular, me-
lhor será o resultado”, 
finaliza Nozaki.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2450.
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“Máquina do tempo” diverte e ensina 
crianças em Jaboticabal

USP-Filarmônica recebe 
aplausos em Jaboticabal

A criatividade e a 
curiosidade das crian-
ças da EMEB Carlos 
Nobre Rosa estão mais 
afl oradas nos últimos 
dias. O projeto “Má-
quina do tempo” reúne 

O Ginásio Municipal 
de Esportes “Alberto 
Botino”, de Jabotica-
bal, recebeu na noite 
de quinta-feira (13), 
uma apresentação da 
USP-Filarmônica. Pro-
movido pela FCAV/
Unesp (Faculdade de 
Ciências Agrárias e 
Veterinárias da Uni-
versidade Estadual 
Paulista), o evento 

CULTURA
Em 3ª edição, Rock Solidário transforma 
a Concha Acústica em templo do Rock

Sábado foi dia de 
Rock Solidário na Con-
cha Acústica. Em sua 
terceira edição, o even-
to inovou nas bandas 
que passaram pelo pal-
co. Além das atrações 
musicais, quem pas-
sou pelo local ainda 
pode conferir de perto 
a praça de alimentação 
montada especialmente 
para o evento.

“A cada edição o Rock 
Solidário mostra a sua 
força, oferecendo uma 
boa estrutura, excelen-
tes bandas e todo lazer 
que Jaboticabal mere-
ce. Agradeço a Prefei-
tura de Jaboticabal e 

Com grade de shows inédita, evento reuniu os 
amantes do bom e velho Rock and roll

Alunos vão apresentar seus trabalhos para as 
famílias no dia 18 de outubro

600 alunos do 1º ao 5º 
ano em uma divertida 
viagem no tempo – os 
estudantes estão co-
nhecendo as mudanças 
tecnológicas ocorridas 
nas últimas décadas. 

Além de estudar em 
sala de aula, os profes-
sores decidiram viven-
ciar para fortalecer o 
aprendizado. “Nossos 
alunos estão indo ao 
museu para interagir 
com peças antigas. A 
curiosidade deu espa-
ço ao aprendizado e as 
crianças estão conhe-
cendo o progresso de 
vários objetos e uten-
sílios do acervo, como 
eletrodomésticos e apa-
relhos eletrônicos. É 
uma viagem divertida 
e recheada de aprendi-
zado. Só tenho a agra-
decer ao empenho de 
todos os professores”, 
diz o secretário de Edu-
cação, Adilson Martins.

Ao todo, 600 alunos 

da escola participam 
do projeto, que foi di-
vidido em três etapas. 
Em sala de aula, alunos 
e professores realiza-
ram diversas pesquisas 
sobre o assunto, com-
parando os objetivos 
antigos com os que fo-
ram substituídos. Nesta 
segunda etapa, estão 
visitando o Museu His-
tórico de Jaboticabal 
“Aloísio de Almeida” e, 
na última, apresentarão 
aos familiares o resulta-
do do trabalho, em uma 
exposição no dia 18 de 
outubro. A escola fi cará 
aberta nos períodos da 
manhã e tarde para re-
ceber os pais.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
2469.

teve o apoio do De-
partamento Munici-
pal de Cultura.

“É uma alegria mui-
to grande para Jabo-
ticabal receber uma 
apresentação desse 
porte. Gostaria de 
parabenizar a FCAV/
Unesp pela realização 
deste evento e dizer 
que estamos à dis-
posição para apoiar 

todos os voluntários 
que contribuíram para 
a realização do evento”, 
diz Fernando Peixinho, 
membro da comissão 
organizadora.

Nesta edição, as ban-
das Sweet Peppers, 
Abyssal Storm, Mr. 
Dam, Inanimalia, Banda 
Point 90, Violência Mo-
ral, Lust e Insane Trip 

participaram do even-
to. “Também agradeço 
a todas as bandas que 
participaram do evento 
gratuitamente”, fi naliza 
Peixinho.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

VERÃO 2019

A mistura de cores, 
ousadia e sensualidade. 
Uma grande aposta nos 
tão queridos nudes, nas 
maquiagens fresh e nos 
lábios brilhantes. A pri-
mavera-verão 2019 veio 
quente e cheia de ousa-
dia

  A beleza deste Verão 
veio para confirmar e 
fortalecer algumas ten-
dências que já estavam 

no ar. Prepare-se para 
ver looks cada vez mais 
naturais, com cabelos 
propositalmente despen-
teados, peles com pouca 
cobertura e sobrance-
lhas bem selvagens.

 É essencial lembrar 
que a elegância da ma-
quiagem do verão está 
na naturalidade de cada 
um, independente de co-
res. Leveza e frescor são 
os conceitos do make 
up dessa estação. É im-
portante procurar quais  
combinam com sua per-
sonalidade e tom de pele 
e deixam seu make com 
o efeito natural. 

Seja você mesma, e 
lembre-se: O menos é 
mais! 

Make up: Cicinho
Hair: Maisa Pagliuso
Modelo: Jhennifer An-

gel
Agradecimento: Catha-

rine Hill

e disseminar cultura 
em nosso município”, 
comentou o diretor 
de Cultura, José Má-
rio de Oliveira.

A atração apresen-
tou um repertório 
variado, com várias 
óperas como Haba-
nera e Seguedilla, da 
ópera Carmen, de Bi-
zet e a abertura La 
Forzadel destino, de 

Verdi, passando por 
obras de composito-
res brasileiros como 
Cláudio Santoro, Má-
rio de Andrade e Hei-
tor Villa Lobos, e can-
ção dos Beatles.

Como convidados 
estavam a cantora 
mezzo-soprano, Car-
la Rizzi (do Coral do 
Theatro Municipal do 
Rio de Janeiro), Gus-
tavo Silveira Costa 
(professor da FFCLRP-
USP), solista de viola 
caipira, sob regência 
do maestro Rubens 
Russomanno Ricciar-
di e o Coral da UNESP 
de Franca e Jaboti-
cabal, sob regência 
de Rafael Andrade 
(ex-aluno da FFCLRP-
USP).

Foto: FCAV/Unesp

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

A Vivo informa que, por motivo de acidente no meio de transmissão da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Taiuva tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 18/09/2018 das 12h33 às 16h04. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado
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