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Descontos sobre juros e multas chegam a 100% para pagamentos à vista

Refis 2018: 100% de desconto sobre 
juros e multas começa no dia 22

A Prefeitura de Jaboticabal está lançando o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2018. Com o re-
curso, o Executivo estimula os contribuintes a zerar impostos municipais atrasados, como IPTU, taxas 
e ISS. Pagamentos à vista podem dar desconto de 100% sobre juros e multas. Parcelado, o benefício 
pode chegar a 50%.

Festa das Crianças reúne cerca de 
2 mil pessoas no Cora Coralina

A tarde do último domingo (14) foi inesquecível para muitas crianças em Jaboticabal. Isso porque a 
Estação de Eventos Cora Coralina contou com várias atrações em comemoração ao Dia das Crianças. 
Cerca de 2 mil crianças participaram da festa.

Prefeito Vitório inicia projeto para 
reforma da Biblioteca e Museu Municipal

O prefeito de Jaboticabal, Vitório de Simoni, segue empenhado em modernizar os prédios públicos. 
Na quarta-feira (17), foi pessoalmente à Biblioteca Municipal “Julia Luiz Ruete” e ao Museu Histórico 
“Aloísio de Almeida” conhecer as instalações para iniciar o projeto de revitalização.

Apoio é imprescindível para coibir os sujões; 
o telefone da fiscalização é (16) 99603-6143

População pode denunciar o 
descarte irregular de entulhos

A Prefeitura de Ja-
boticabal intensifi-
cou os trabalhos e 
está multando quem 
descarta lixo irregu-
larmente. O objetivo 
é coibir os sujões, 
reduzir a quanti-
dade de entulhos 
e contribuir com o 
bem-estar social e o 
meio ambiente.

Outubro Rosa terá 
serviços gratuitos 
neste sábado (20)

Jaboticabal prepara um grande evento para 
conscientizar sobre o câncer feminino. A Prefeitu-
ra, a Associação Brasileira de Assistência às Pes-
soas com Câncer (Abrapec), o Senac e a Secretaria 
de Saúde terão uma série de serviços gratuitos à 
disposição da população neste sábado (20), das 
8h às 12h, na Praça 9 de Julho.

Prefeitura realiza 
recadastramento 
de mototaxistas

O Departamento de Trânsito e Transportes – 
DTT começa na segunda-feira (22) a recadastrar 
os mototaxistas de Jaboticabal. A iniciativa visa 
regularizar os profissionais e inibir a prática irre-
gular da função.

Procedimento deve ser feito entre 22 de 
outubro a 30 de novembro
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PL que institui Semana Municipal do 
Lixo Zero é aprovado em Jaboticabal

Manter a cidade lim-
pa e servir como instru-
mento de política públi-
ca socioambiental são 
algumas das propostas 
do projeto que cria a 
Semana Municipal do 
Lixo Zero.

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal apro-
vou na segunda-feira 
(15/10) o Projeto de Lei 
nº 155/2018, de autoria 
da totalidade dos vere-
adores, que institui a 
Semana Municipal do 
Lixo Zero. Conscienti-
zar a população sobre a 
importância da redução 
e da destinação correta 
dos resíduos sólidos, e 
manter a cidade limpa, 
estão entre as propos-
tas do projeto.

De acordo com a ma-
téria, a Semana passa 
a integrar o Calendá-
rio de Eventos Oficiais 
do Município e deverá 
ser realizada todos os 
anos na última semana 
de outubro. O primei-
ro evento para debater 
sobre o assunto já está 
marcado para o próxi-
mo dia 26 de outubro, 

às 20 horas, na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal.

O projeto pretende 
servir como instrumen-
to para o desenvolvi-
mento de uma política 
pública socioambiental 
no município. Isso por-
que, como acontece em 
diversas cidades pelo 
mundo, o aumento da 
produção de lixo, re-
sultado do crescimento 
populacional, somado 
ao descarte incorreto, 
tem castigado ao longo 
dos anos o meio am-
biente e provocado au-
mento dos gastos pú-
blicos para amenizar os 
impactos causados pelo 
lixo, e que poderiam 
ser aplicados em outras 
áreas. Em Jaboticabal a 
história não é diferente.

Entre as ações para 
a Semana, está a rea-
lização de campanhas 
educacionais para o 
descarte correto do 
lixo, discussões para 
conscientização sobre 
a temática dos resídu-
os sólidos no Municí-
pio, incentivo para um 

consumo consciente, e 
ações coletivas de lim-
peza em espaços públi-
cos do Município.

O projeto foi incluído 
na Ordem do Dia por 
requerimento assina-
do por todos os parla-
mentares, dispensando 
assim a apreciação nas 
comissões permanen-
tes da Casa, e aprovado 
por unanimidade em 
1ª discussão e votação, 
com pedido de dispen-
sa de 2º turno por re-
querimento verbal. A 
matéria segue agora 
para sanção ou veto do 
prefeito municipal.

Além do PL do “Lixo 
Zero”, outras duas pro-
posições foram igual-
mente incluídas na 
pauta de votação e 
aprovadas por unani-
midade em definitivo: 
o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 40/2018, 
de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 
que outorga o Título 
de Cidadão Jabotica-
balense ao médico Dr. 
Luiz Roberto Lins Fer-
raz; e o Projeto de Lei 

nº 154/2018, de auto-
ria do Poder Executivo, 
que permite a abertura 
de um crédito adicional 
especial de até R$ 2.8 
milhões, no orçamen-
to da prefeitura, para 
o recapeamento asfál-
tico de diversas ruas e 
avenidas do Município. 

De acordo com o texto, 
R$ 2.7 milhões serão 
provenientes de opera-
ção de crédito junto à 
Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo, o 
Desenvolve SP, e de até 
R$ 102 mil de recursos 
próprios, coberta por 
anulações parciais de 

dotações do orçamento 
de 2018.

Todos os projetos 
e suas tramitações na 
Câmara de Jaboticabal 
estão disponíveis para 
pesquisa no site institu-
cional www.jaboticabal.
sp.leg.br, em “Pesquisa 
de Proposições”.

Vereadores aprovam os projetos por unanimidade em votação simbóli-
ca (Art. 196 do RI), na sessão ordinária do dia 15 de outubro.

“Festa das Crianças” leva mais de duas 
mil pessoas ao Cora Coralina

Atividades artísticas 
como o concurso de 
dança e o desfile para 
a escolha da Beleza Mi-
rim, movimentaram o 
palco. A criançada tam-
bém pôde passear na 
carreta Super Cyclone, 
se divertir no pula-pula, 
escorregadores inflá-
veis, piscina de bolinha.

A primeira edição da 
“Festa das Crianças” 
reuniu mais de duas 
mil pessoas na Estação 
de Eventos Cora Cora-
lina, em Jaboticabal. O 
evento, promovido pela 
prefeitura municipal, 
por meio do departa-
mento de Cultura, nas-
ceu de uma indicação 

legislativa do vereador 
Pretto Miranda Cabelei-
reiro (PPS), e ofereceu 
às crianças um dia de 
brincadeiras regado a 
muitas guloseimas.

Ônibus gratuitos saí-
ram de diversas praças 
da cidade, além dos dis-
tritos de Córrego Rico 
e Lusitânia, para levar 

as crianças e suas famí-
lias para a festa. “Como 
vereador, este evento 
é uma conquista. Isso 
aqui, pra mim hoje, cha-
ma integração social. 
Você está próximo da 
população, e está devol-
vendo um pouco do que 
a população paga... seja 
dessa forma, com entre-
tenimento, com diver-
são, com alegria”, disse 
o parlamentar.

A fanfarra do Clube 
dos Desbravadores In-
tegração, composta por 
dezenas de crianças, 
desfilou entre o públi-
co. Além do Hino Nacio-
nal Brasileiro, o grupo 
executou músicas como 
a marchinha de Carna-
val “Cidade Maravilho-
sa”, entre outras.

Atividades artísticas 
como o concurso de 
dança e o desfile para 
a escolha da Beleza Mi-
rim, movimentaram o 
palco. A criançada tam-
bém pôde passear na 
carreta Super Cyclone, 
se divertir no pula-pula, 
escorregadores inflá-
veis, piscina de boli-

nha. Puderam pintar o 
rosto e aproveitar para 
comer cachorro-quente, 
pipoca, algodão-doce, 
geladinho, e beber refri-
gerante. Tudo gratuito 
e servido por dezenas 
de voluntários de diver-
sas entidades da cida-
de, que somaram forças 
junto ao poder público 
para atender não só as 
crianças, mas todas as 
famílias que aproveita-
ram a festa com os pe-
quenos. “No meu tempo 
acho que não tinha isso. 
Não tinha essa festa. 
Está aprovada”, disse 
Ana Paula Buzoti dos 
Santos, que levou a filha 
Izabele para se divertir 
entre a criançada.

“Eu gostei de brincar 
no tobogã e no caste-
lo pula-pula”, disparou 
Alicia Belini Elói. Já 
Ana Beatriz Magalhães 
destacou o “desfile” e 
Lorena Carvalho foi di-
reta: “Gostei de ganhar 
o presente”. A pequena 
se referiu às dezenas 
de brinquedos, arreca-
dados por entidades e 
parceiros do evento, 

que foram distribuí-
dos em sorteios entre 
os que participaram da 
festa em comemoração 
ao Dia das Crianças. O 
sorteio de seis bicicle-
tas fechou o dia de ati-
vidades.

Para o prefeito em 
exercício, Vitório De 
Simoni, o evento vai 
além de uma festa para 
as crianças. É acima 
de tudo, um momento 
para reunir as famílias. 
“A coisa mais impor-
tante que eu digo, que 
nós temos na cidade, 
são as crianças. É o fu-
turo da nossa cidade de 
Jaboticabal, é o futuro 
do nosso país, então 
nós temos que valori-
zar cada vez mais a fes-
ta de família. E a gente 
fica muito feliz de tra-
zer, pra molecada, essa 
dignidade, de trazer de 
volta esse resgate, tra-
zer a família de volta 
aqui...  então queremos 
novamente desenvolver 
essa festa para as nos-
sas crianças de Jaboti-
cabal”, finalizou o Chefe 
do Executivo.

Criançada faz o show na festa em comemoração ao dia delas.
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Os tempos passaram. Tudo se 
modifi cou. Uma nova era surgiu!

Foi pelos séculos, que 
as leis de Deus deram 
seu tributo real e bas-
tante religioso a todos 
os seres que procura-
ram aprender, estudar e 
crescer espiritualmente.

As vidas são sucessi-
vas, que se alimentam 
dentro dos princípios 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

básicos de entendimen-
to, procurando viver, 
crescendo dentro de 
uma crença que nos leva 
a vencer a ignorância, 
mas depende dos nos-
sos esforços e muita de-
dicação.

Voltamos, para viver-
mos junto de uma famí-
lia, para todos juntos, 
trabalhar, para chegar  
a uma evolução. Sen-
tirmos dentro de nós a 
pureza de coração e as 
virtudes básicas de um 
aprendizado, acrescido 
de conhecimentos espi-
rituais.

O passado e o presen-

Sansão tinha um segre-
do bem guardado, mas in-
felizmente ele se deixou 
ser seduzido por mulher 
chamada Dalila. 

Quando os fi listeus sou-
beram que Sansão estava 
com Dalila,  viram uma 
grande oportunidade para 
matá-lo, porque Sansão 
estava acabando com os 
fi listeus. Eles chamaram 
Dalila e lhe ofereceram 

Pr. Anastácio Martins

uma boa quantia em di-
nheiro. Aceitou entregá-
lo. 

Ela arquitetou um plano 
bem diabólico para desco-
brir de onde vinha a sua 
força. 

Ele nunca lhe falava a 
verdade, e isso a deixava 
com raiva, furiosa e muito 
magoada. Então ela disse: 
como você pode dizer que 
me ama se o seu coração 
não está comigo? Já três 
vezes você me enganou, 
e não me fala de onde 
vem a sua força? Como 
você pode dizer que sou 
importante para você? 
Você só fala mentiras. Até 
quando você zombará de 
mim? Ele continuou guar-
dando o segredo, até que 
ela foi importunando-o 

todos os dias com as suas 
palavras e molestando a 
sua alma, se angustiou, 
até que descobriu, todo o 
seu coração. 

Ele não agüentando 
mais, disse: nunca o meu 
cabelo foi cortado, por-
que desde que nasci foi 
separado para fazer a 
vontade de Deus. Esse foi 
o seu fi m. Então ela foi se-
duzindo-o e o fez dormir 
em seus joelhos e cortou 
o seu cabelo, quando os 
fi listeus chegaram, ele já 
estava sem forças. Eles o 
cegaram e o prenderam. 
Muito cuidado, o inimigo 
é muito esperto quando 
quer derrubar alguém. 

Ele faz de tudo, usa pes-
soas de onde você não es-
pera, nem imagina.  

SEGREDO

te se encontram, para 
unidos, viverem felizes. 
Unidos se fortificarem, 
dando ao corpo e ao es-
pírito encarnado, luz, 
amor e perdão, dentro 
da fé raciocinada.

Precisamos evoluir, 
para sentirmos dentro 
de nós a pureza de co-
ração, as virtudes bási-
cas de um aprendizado, 
acrescido na luta pela 
renovação.

Descobrirmos onde 
esta a verdade. As lições 
da Boa Nova é um a mais, 
dentro das leis de Deus, 
para se juntarem dentro 
de nós e formarmos uma 

Constroen Construções e Engenharia Ltda. - CREA 0257912
Rua Bandeirantes, 603 •  CEP 16010-090 •  Araçatuba/SP

Tel.: 18 3636-4440 • www.constroen.com.br
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PAT informa novas vagas de emprego 
17 de outubro de 2018

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaboticabal informa as seguintes 
vagas oferecidas:

Vagas  Cargo   Informações adicionais
01  Controle de Qualidade Com experiência
01  Operador de Máquinas Gráfi cas Com experiência
01  Tapeceiro de Móveis   Com experiência
01  Representante Comercial Com experiência
01  Técnico Agrícola  Com experiência
01  Auxiliar de Linha de Produção Com experiência
01  Montador de Móv. de Escritório Com experiência
05  Motorista Carreteiro  Com experiência

O Posto de Atendimento ao Trabalhador fi ca no Paço Municipal. Os interessados 
devem procurar pessoalmente o PAT portando RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho 
e CEP da rua.
O horário de funcionamento é das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30. Os interessados 
também podem obter mais informações no site maisemprego.mte.gov.br, ou pelo 
telefone (16) 3203-8275.

SONHO ANTIGO E ATUAL

Estamos às vésperas 
do final “das eleições”! 
A dúvida que paira 
desde antanho será 
destruída ou persisti-
rão as “trevas” de an-
tanho?!

Sonhamos e traba-
lhamos para funda-
mentar os alicerces de 
uma pátria brilhante e 
sadia.

É bem verdade que 
nem todos almejam 
um país irradiante! 
Há tanta “gente” que 
por aí empunha o es-
tandarte de “ORDEM E 
PROGRESSO”! Tantos 
por aí, dinamizados 
pelo egoísmo ou char-

Professor Benê

latanismo, pouco “so-
nham” com uma pátria 
soberana e universa-
lista, berço igual para 
todos os cidadãos!

Lembro-me me mui-
to bem que ainda nos 
primeiros dias esco-
lares, sedentos e can-
sados, aguardarmos 
a visita prometida do 
“poderoso” chefe da 
nação.

Daí por diante as 
“cerimônias” conti-
nuaram idênticas: 
promessas vazias! A 
criançada uniformi-
zada, esfomeada, se-
denta foi dispersada, 
porque a autoridade 
máxima, não deu o “ar 
das graças”!

Nos meus noventa 
anos continuo segu-
rando bandeirolas flu-
tuantes ao “vento” das 
ilusões políticas.

Parece que  a dinâ-
mica política, só favo-
rece quem “finge” que 
acredita!

Somos todos irmãos!

Elas vem até você, pa-
recendo um anjo, de tão 
doce que são. Não conte 
seus segredos, nem os 
seus sonhos, a quem quer 
que seja, somente a Deus, 
e não caia nas armadilhas 
do inimigo, acreditando 
nas mentiras que ele fala. 
Acredita somente nas re-
velações da Palavra de 
Deus. (Juízes 16:16). 

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

bagagem cultural.
Deus é o criador, Je-

sus, irmão mais evolu-
ído, filho do criador, 
mensageiro de luz e 
perdão, para nos trazer 
o exemplo da humil-
dade, da fraternidade, 
vontade de servir. A re-
novação tem que ser 
constante. Vivemos lado 
a lado, ombro a ombro, 
na mistura de elos, onde 
adquirimos caminhos 
seguros de luz, amor e 
prosperidade, dentro 
dos ensinamentos que 
nasceram nos tempos 
eternos, dentro das en-
carnações.

Eleições do Seprem: inscrição para novos 
conselheiros é prorrogada até 30 de novembro

Servidores e pensio-
nistas ainda podem se 
inscrever para as elei-
ções dos conselhos ad-
ministrativo e fi scal do 

Serviço de Previdência 
Saúde e Assistência Mu-
nicipal – SEPREM .

Para se inscrever, 
basta apresentar cópias 

Interessados podem procurar o prédio do SEPREM na 
Avenida 13 de Maio, 530 - Centro

do RG e holerite e com-
provar a conclusão do 
segundo grau. 

Podem participar 
qualquer servidor ativo 

que não esteja em está-
gio probatório ou apo-
sentado. 

Mais informações 
pelo (16) 3202-0995.

Prefeitura realiza recadastramento de mototaxistas

O Departamento de 
Trânsito e Transportes 
– DTT começa na segun-
da-feira (22) a recadas-
trar os mototaxistas de 
Jaboticabal. A iniciativa 
visa regularizar os pro-
fi ssionais e inibir a prá-
tica irregular da função.

“Todos os mototaxis-
tas precisam realizar o 
procedimento até 30 de 
novembro. Eles serão 
convocados via Cor-
reios e também comu-
nicados pelas agências 
em que estão cadastra-
dos”, explica Cláudio 
Fioresi, diretor de Trân-
sito. 

Fioresi destaca a im-
portância do procedi-
mento. “Hoje nós vemos 
que tem muitos profi s-
sionais não cumprindo 

a regularização vigente. 
Essa é a oportunidade 
para acertar o que está 
irregular e oferecer 
mais tranquilidade para 
os profi ssionais e tam-
bém para a população 
que utiliza dos servi-
ços”, completou Fioresi. 

O recadastramento é 
feito de 22 de outubro 
a 30 de novembro no 
DTT, localizado na Av. 
Libero Badaró, 697. Os 
telefones de contato 
são (16) 3202-8558 e 
3209-1210.

Confi ra abaixo a do-
cumentação exigida:

•	Antecedentes	crimi-
nais atual (máximo 90 
dias);

•	 Antecedentes	 de	

Procedimento deve ser feito entre 22 de outubro a 30 de novembro
trânsito atual (máximo 
90 dias);

•	C.N.H.	Deve	constar	
“exerce atividade remu-
nerada”;

•	C.N.H.	Deve	constar	
curso mototáxi ou mo-
tofrete e ou apresentar 
certifi cado de conclu-
são do curso;

•	 D.P.V.A.T.	 do	 exer-
cício quitado (seguro 
obrigatório);

•	 Prova	 de	 inscrição	
no cadastro municipal 
(fi cha cadastral e ou al-
vará de licença de fun-
cionamento do ano vi-
gente);

•	 Laudo	 vistoria	 veí-
culo conforme formulá-
rio ;

•	 Declaração	 de	 par-
ticipação em agência de 
mototáxi atual (máximo 

90 dias);
•	 Documento	 e	 ou	

nota fi scal da moto (até 
12 anos);

•	 Autorização	 legal	
proprietário da moto 
atual (máximo 90 dias);

•	 Cópia	 da	 carta	
habilitação categoria 
A2 ( + de 01 ano);

•	 Cópia	 R.G.,	 C.P.F.	 e	
título de eleitor;

•	Cópia	comprovante	
de residência em nome 
do requerente atual 
(máximo 90 dias), em 
caso do comprovante 
não estar em nome do 
requente apresentar 
declaração com fi rma 
reconhecida do pro-
prietário e ou cópia do 
contrato de locação do 
imóvel.

Educação participa do “Sala de Educadores”, do Senac Jaboticabal
A Secretaria de Edu-

cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, de Jaboticabal, 
participou de mais uma 
edição do “Sala de Edu-
cadores”, evento pro-
movido pelo Senac Ja-
boticabal na noite de 
quarta-feira (17). Neste 
ano, o evento teve como 
tema “Aprender a apren-
der no século 21”.

“Nossos gestores e 
professores foram con-
vidados a participar da 
Sala de Educadores e 
puderam acompanhar a 
palestra do professor de 
criatividade e gestão da 
inovação, Tadeu Brettas. 
O conteúdo abordou o 
papel dos educadores e 
alunos na sala de aula”, 
conta o secretário de 
Educação, Adilson Mar-
tins.

O secretário aprovei-

tou para destacar a par-
ceria com a instituição. 
“O Senac é um grande 
parceiro, desde 2017 
nos ajudando a promo-

ver ações educacionais 
como palestras, ofi cinas 
e encontro de professo-
res que contribuem e es-
timulam o processo de 

ensino e aprendizagem, 
além de apresentar ex-
periências de desenvol-
vimento dos processos 
educacionais”, disse.
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Problemas com iluminação pública podem ser resolvidos pelo 0800-777-9541

Após um mês de implantação, atendimento via 0800 já 
solucionou mais de 500 pedidos de trocas de lâmpadas

A Prefeitura de Jabo-
ticabal modernizou no 
último mês o atendi-
mento na manutenção e 
troca de lâmpadas. Com 
a incorporação de um 
número 0800, o serviço 
ganhou mais agilidade 
e 543 pedidos já foram 
atendidos desde então.

“Mesmo enfrentan-
do difi culdades diá-
rias como a chuva, por 
exemplo, que tem acon-
tecido com certa frequ-
ência, conseguimos oti-
mizar nossos serviços 
e dar o respaldo que a 
população precisa”, co-

mentou o secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, Josué Santos.

“Esse é um tipo de 
serviço que não pára, 
sempre vamos ter de-
manda. Até por isso, 
peço que a população 
nos ajude indicando o 
local que necessita da 
troca de lâmpada em 
locais públicos”, falou o 
secretário.

O telefone para fazer 
a solicitação é 0800-
777-9541 e está à dis-
posição das 8h às 21h, 
todos os dias da sema-
na, inclusive feriados.

Iniciativa ajudará no desenvolvimento da 
primeira infância; meta é atingir 600 crianças

Criança feliz completa 2 meses com 
vínculos em 350 famílias

O programa Criança 
Feliz tem apenas dois 
meses mas os resulta-
dos estão sendo fantás-
ticos para as crianças de 
Jaboticabal. 18 visita-
dores vão até a casa das 
famílias com fi lhos de 0 
a 3 anos, crianças de 3 
a 6 anos com defi ciên-
cia (BPC) e gestantes do 
Bolsa Família anos em 
situação de vulnerabili-
dade, com o objetivo de 
ouvi-las, fortalecer vín-
culos familiares e pro-
duzir ações que mudem 
a sua realidade. 

“Já é possível visua-
lizar diversos avanços. 
As 350 famílias recebe-
ram nossos visitadores 

15 vagas são oferecidas; serão cinco encontros semanais

Fundo Social abre inscrições para curso de pão 
de mel, alfajor, panetone e bolo de natal

Quem precisa de uma 
renda extra ou está 
pensando em melho-

Campanha reforça riscos da água parada 
para reprodução do Aedes aegypti 

Nunca foi tão impor-
tante a participação da 
população no comba-
te ao Aedes aegypti. O 
mosquito responsável 

pela transmissão das 
arboviroses se repro-
duz rapidamente. Uma 
campanha realizada 
pela Prefeitura de Jabo-

O mosquito é o transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela
ticabal pretende cons-
cientizar a população 
sobre a importância de 
eliminar possíveis cria-
douros.

“Entramos em um pe-
ríodo do ano propício 
para a reprodução do 
Aedes. Água limpa e pa-
rada, dias de sol, ofere-
cem o melhor ambiente 
para a reprodução do 
mosquito. Mais uma 
vez chamo a atenção da 
população sobre a ne-
cessidade de eliminar 
possíveis focos nas re-
sidências”, reforça a Se-
cretária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

Cuidados necessários 
– A população precisa 
verifi car principalmen-
te os locais de difícil 
acesso, como atrás de 
máquinas de lavar, ca-
lhas, telhados, reci-

pientes de água do des-
congelamento atrás das 
geladeiras e ralos aber-
tos. Bebedouros de ani-
mais e bandejas de ar-
condicionado também 
devem ser verifi cados 
constantemente. 

“Em apenas 45 dias, 
um simples mosquito 
pode gerar outros 1.500. 
Se pensarmos que cada 
um desses pode infec-
tar 300 pessoas, temos 
noção do risco que es-
tamos correndo. Feliz-
mente temos profi ssio-
nais capacitados em 
nosso Departamento de 
Controle de Vetores e 
Zoonoses, mas não po-
demos deixar de cobrar 
a participação da po-
pulação nas ações pre-
ventivas”, fi naliza Maria 
Angelica.

rar a qualidade do ser-
viço oferecido na área 
de confeitaria, o Fundo 

Social de Solidariedade 
abriu vagas para o cur-
so de pão de mel, alfa-
jor, panetone e bolo de 
natal.

Os interessados de-
vem procurar a sede do 
Fundo Social na avenida 
General Glicério, 276, 
Centro. “Com a chegada 
do fi nal de ano, a produ-
ção desse tipo de doce 
pode gerar uma renda 
extra. São poucas va-
gas e as inscrições vão 

até 23 de novembro. 
Os interessados devem 
procurar o Fundo Social 
portando RG o mais rá-
pido possível”, afi rma a 
primeira-dama Adriana 
De Simoni.

Os encontros aconte-
cem nos dias 25 de ou-
tubro, 1º, 8, 22 e 23 de 
novembro, das 19h30 
às 2h30. Para mais in-
formações, o telefone 
de contato é (16) 3202-
8994.

de portas abertas e per-
mitiram a convivência. 
Nós adultos temos a ilu-
são de que as crianças 
não sofrem e entendem 
os problemas familia-
res mas os visitadores 
mostraram o nível de 
consciência infantil. 
Com diálogo, já temos 
registros de mudança 
no comportamento de 
membros das famílias”, 
comemora a secretária 
de Assistência Social, 
Tatiana Pelegrini, “mas 
ainda temos muito tra-
balho pela frente”, com-
pleta.

A iniciativa do Go-
verno Federal estimula 
o desenvolvimento in-

tegral das crianças. A 
meta é atingir nos pró-
ximos dias 600 famí-
lias. “Discutimos com as 
crianças os problemas a 
serem superados. Nota-
mos como tem sido su-
perfi cial as relações nas 
famílias atualmente. 

Nosso trabalho é con-
versar, brincar, ouvir e 
ajudá-las a fortalecer os 
vínculos com os pais, 
avós e familiares”, fi na-
liza Tatiana.

Para mais informa-
ções o telefone é (16) 
3202-8301.
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GAZETA ESPORTES
Nos Estados Unidos, Jéssica Messali consegue 

sua primeira vitória internacional
Buscando se classifi-

car para as Paralímpia-
das de Tokyo em 2020, 
a  paratleta Jéssica Mes-
sali foi até Sarasota, nos 
Estados Unidos,  dispu-
tar a Copa do Mundo 
de Paratriathlon, que 
ocorreu no último  do-
mingo (14/10). Mes-
mo com problemas no 
equipamento, Jéssica 
desbancou  a americana 
Kendall Gretsch, invicta 
até então, e conquistou 
sua primeira vitória in-
ternacional da carreira.

Por conta de proble-
mas climáticos, a com-
petição não contou com 
a  natação, primeira 
modalidade no Paratria-
thlon, mantendo apenas 
a corrida e o ciclismo. 
A mudança poderia ter 
atrapalhado os planos 
de Jéssica, já que sua 
handbike estava dani-
ficada. O equipamento 
teve peças quebradas 
pela companhia aérea, 
quando a paratleta vol-
tava da Austrália, em 

setembro, para a dis-
puta de outra etapa do 
campeonato mundial.

“Ainda não caiu a fi-
cha que ganhei essa 
prova. É um misto de 
felicidade com respon-
sabilidade, pois preciso 
continuar evoluindo até 
chegar em Tokyo, prin-
cipalmente a parte da 
natação. Os adversários 
são muito fortes, mas 
essa vitória me mostra 
que tenho reais chances 
de medalha nas Para-
limpíadas”, afirmou.

Jéssica terminou a 
prova no tempo de 
1:01:44, apenas 16 se-
gundo à frente da ame-
ricana Kendall Gretsch, 

que era a favorita na 
competição. A mexica-
na Brenda Osnaya com-
pletou o pódio em ter-
ceiro lugar.

“Não foi fácil manter 
minha concentração 
na prova. Estava triste 
com o que ocorreu com 
meus equipamentos na 
última viagem, e pres-
sionada, pois poderia 
ser uma das minhas úl-
timas chances de pon-
tuar visando Tokyo. 
Tive que fazer um re-
mendo na minha hand-
bike para disputar essa 
competição, e durante 
a prova o remendo es-
tourou. Mesmo assim, 
consegui manter meu 

foco e obtive um ótimo 
resultado”, ressaltou 
Jéssica.

A quebra da handbike 
fez com que Jéssica en-
cerrasse sua temporada 
já em outubro. Era pre-
visto a disputa de mais 
um campeonato em 
Portugal, o que poderia 
melhorar seus números 
para as Paralímpiadas. 
Agora o foco da paratle-
ta está na aquisição de 
um novo equipamento 
para poder voltar aos 
treinos.

Jéssica Messali: (16) 
99726 0687

Caio Queiroga (Asses-
soria): (24) 99228 4724

Jaboticabal conquista bons resultados no 
2ª Festival de Taekwondo de Itápolis

Os atletas da escoli-
nha de Taekwondo da 
FAE representaram Ja-
boticabal em uma im-
portante competição 
regional. No último 
domingo (14), Itápolis 
sediou o 2º Festival de 

Taekwondo. 
Foram conquistadas 

quatro medalhas de 
bronze, quatro de prata 
e uma medalha de ouro. 
“O professor Fábio Fer-
nandes faz um excelen-
te trabalho e começa a 

Evento aconteceu no último final de semana, no Ginásio 
de Esportes Dultrão, e reuniu atletas de 7 a 19 anos

Promovido pelo grupo de Capoeira 
Angola Chipaía de Ouro, iniciativa 

atende jovens de Ribeirão Preto, 
Jaboticabal, Franca e Guariba

colher os frutos. Para-
béns a todos os atletas 
que representaram Ja-
boticabal”, afirma o pre-
sidente da FAE, Fábio 
Bortolossi.

Acompanhe abaixo a 
classificação dos atletas 

Projeto usa capoeira para 
manter jovens longe das 
drogas e criminalidade

Um projeto social que 
une capoeira, música 
e artesanato está mu-
dando a vida de ado-
lescentes e jovens em 
Ribeirão Preto. Trata-se 
do “Resgates da Matriz 
Africana”, promovido 
há 17 anos na cidade, 
gratuitamente, pelo 
grupo de Capoeira An-
gola Chipaía de Ouro. O 
foco principal é manter 
os jovens e adolescen-
tes longe das drogas e 
da criminalidade. 

À frente do trabalho 
está o mestre Garcia, 
como é conhecido fun-
cionário público José 
Eduardo Aparecido de 
Souza, 54. “São 43 anos 
dedicados à capoeira 
com um trabalho social 
que beneficia pessoas 
nas mais variadas fai-
xas etárias, em Ribeirão 
Preto e também na re-
gião”, diz ele, ressaltan-
do que a entidade atua 
em Jaboticabal, Franca 
e Guariba. “Também te-
mos uma parceria com 
a Alemanha, em Ber-
lim”, ressalta.

Garcia, além de mes-
tre, é uma espécie de 
tutor dos alunos e conta 
que faz um acompanha-
mento periódico para 
se certificar que os seus 
discípulos estão bem 
encaminhados na vida 
pessoal e profissional. 
“Procuro fazer contato 
por telefone, ligar para 
saber como estão, ga-
rantindo que estão to-
dos bem. Alguns alunos 
acabam se tornando 
mais próximos, como 
afilhados”, diz.

O projeto, que acon-
tece na Vila Virgínia, já 
atendeu centenas de 
pessoas. Hoje, são 11 
alunos fixos, além de 
frequentadores ocasio-
nais. “É necessário se-
lecionar quem serão as 
pessoas atendidas por-
que é um projeto desen-
volvido com recursos 
próprios, sem ajudas 
financeiras de qualquer 
instituição”, conta.

MUDANDO VIDAS
Como a vontade de 

mudar vidas supera li-
mites, o mestre Garcia 
conseguiu, por exem-
plo, contribuir para a 
recuperação de pacien-
tes viciados em drogas. 
“Durante dois anos, fi-
zemos um trabalho em 
uma instituição que tra-
ta dependência. Os pa-
cientes recebiam aula 
de capoeira. Como re-
sultado, notamos que 

isso contribuiu muito 
para o processo de re-
abilitação e reinserção 
na sociedade”, enfatiza. 

Ele explica que isso 
acontece porque a ca-
poeira, além de traba-
lhar a questão física 
do paciente, trabalha 
a questão psíquica e 
a expressão corporal. 
“Além disso, trabalha 
a tensão, a força física 
e a socialização. Com 
o projeto, tivemos um 
resultado bastante po-
sitivo da recuperação 
de um jovem, que era 
viciado em drogas – fo-
ram nove meses de tra-
tamento, mais três me-
ses de reabilitação com 
a família”, revela.

Outra frente de tra-
balho do projeto é in-
centivar que os alunos 
aprendam atividades 
manuais como artesa-
nato e, com isso, des-
cubram uma forma de 
complementar a renda 
familiar. “Os alunos re-
cebem aulas de artesa-
nato, confeccionando 
panos de prato, berim-
bau. A venda desses 
produtos contribui para 
a própria renda familiar 
e também no desenvol-
vimento do projeto”.

As atividades do pro-
jeto Resgates da Matriz 
Africana são realizadas 
duas vezes por semana, 
na Rua  Anália Franco, 
730, na Vila Virgínia. In-
formações pelo telefo-
ne 16-98826-1024.

CONSCIÊNCIA NEGRA
O grupo de Capoeira 

Angola Chipaía de Ouro 
também tem objetivo 
de fazer o resgate da 
cultura Afro-brasileira. 
Entre os meses de outu-
bro e dezembro, o gru-
po apoia o 9º Festival 
da Cultura Afro-brasi-
leira, que acontece em 
Ribeirão Preto.

O encerramento será 
no dia 15 de dezembro 
com a apresentação da 
bateria e de roda de ca-
poeira Angola da Casa 
Chipaia, além de roda 
de conversa  sobre o 
intercâmbio cultural e 
apresentação de roda 
de samba.

O evento será reali-
zado às 14 horas, com 
entrada gratuita, na 
Casa da Cultura, na Pra-
ça Alto do São Bento. A 
programação completa 
está disponível no site 
www.ieacaocultural.
com.

FAE divulga resultados e próximos jogos do 
Campo Municipal de Futebol Amador

A Fundação de Ampa-
ro ao Esporte divulgou 
os resultados da última 
rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol 
Amador. Os jogos acon-
teceram na sexta-feira 
(12).

Acompanhe abaixo os 

resultados:
Boa Vista 0 X 0 Forta-

leza 
Pega Leve 2 X 0 Mun-

dissas 
Viver 7 X 1 Trianon
Atenção para os jogos 

do próximo domingo:
Campo do Cruzeiro:

8h15– Luzitânia x 
Nossa Senhora de Lour-
des

10h – Cohab 3 x Atlé-
tico Alvorada

Campo do Jardim das 
Rosas:

8h15 – Pizzaria Nº 1 x 
Unesp

10h – Boa Vista FC x 
Flamenguinho

Centro Esportivo An-
tônio Mônaco

8h15 – Nova Alvorada 
x Mundissas FC

10h – Brothers x Co-
hab 4

da FAE:
Márcio Cosme da Sil-

va Gabriel - medalha de 
bronze na categoria ju-
venil

Vinícius Augusto de 
Oliveira - medalha de 
bronze categoria juve-
nil

Brendo William Re-
tondin Santiago - meda-
lha de prata categoria 
juvenil

Rogério faria de Paula 
- categoria juvenil me-
dalha de bronze

João Augusto da Silva 
Luiz - categorial juvenil 
medalha de bronze

Felipe Santos Martins 
- categorial infantil me-
dalha de prata

Paulo Henrique - cate-
goria infantil medalha 
de prata

Kauan Pagotto Ferrei-
ra - medalha de ouro ca-
tegoria juvenil

Prefeitura libera campo do Centro Esportivo “Antônio Mônaco” 
para treinos do Jaboticabal Atlético

As categorias de base 
do Jaboticabal Atlético 
ganharam um importan-
te aliado para os treinos 
preparatórios sema-
nais. O prefeito Vitório 
de Simoni autorizou a 
utilização do campo do 
Centro Esportivo “Antô-
nio Mônaco” para o clu-
be.

Os treinos acontecem 
quatro vezes por sema-
na. “Nosso objetivo é 
colaborar com o Atléti-

co, um clube centená-
rio que sempre levou o 
nome de nossa cidade 
e que, particularmente, 
tenho um carinho muito 
grande”, disse o prefei-
to.

A decisão também faz 
parte de uma série de 
ações para recuperar 
o local. “É uma forma 
de ocuparmos o ‘Môna-
co’ também e fazer ele 
voltar a ser referência 
para nossos atletas e re-

gião. No que depender 
de nós, vamos continu-
ar trabalhando pesado 
para isso”, finalizou Si-
moni.

Equipes da Secreta-
ria de Obras e Serviços 
Públicos realizaram um 
mutirão de limpeza no 
local no último mês. A 
intervenção represen-
tou o início das ações 
no local que terá a segu-
rança reforçada contra 
vândalos.



6 sábado, 20 dE oUTUbRo dE 2018

Projeções para investidores no mercado 
imobiliário de 2019

P/ LUCAS RAMOS 
(REALIZA - EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS)

As projeções para o 
mercado imobiliário de 
2019 são muito otimis-
tas para os investidores 
que buscam boas opor-
tunidades de alcançar 
uma boa rentabilidade. 
Após vários anos com-
plicados para o seg-
mento de imóveis, 2017 
colocou fim na crise, e 
2018 vem se mostrando 
um ano de consolida-
ção – criando as condi-
ções ideais para o cres-
cimento em 2019.

Na prática, o cresci-
mento do mercado imo-
biliário significa que au-
mentará a procura pela 
compra de imóveis por 
parte da população – 
gerando um movimento 
no setor e abrindo no-
vas oportunidades para 
os investidores. Quanto 
maior é o número de 
transações realizadas, 
melhores são as opor-
tunidades que surgem.

A seguir, confira quais 
são as projeções para 
investidores no merca-
do imobiliário de 2019. 
Acompanhe.

Quais são as previ-
sões para o mercado 
imobiliário de 2019?

Os especialistas es-
timam que o mercado 
imobiliário começará 
uma nova fase de cres-
cimento a partir de 
2019. Entre os princi-
pais motivos que levam 
a essa conclusão estão 

a perspectiva de oferta 
de crédito barato para 
construção e aquisição 
de imóveis e um cená-
rio macroeconômico 
com taxa básica de ju-
ros e inflação controla-
das.

Segundo o economis-
ta-chefe do Sindicato 
da Habitação de São 
Paulo (Secovi-SP), Cel-
so Petrucci, a expec-
tativa é que a taxa de 
juros baixa e a inflação 
sob controle permitam 
o crescimento do mer-
cado imobiliário a par-
tir de 2019 – e o setor 
da construção também 
pode ter um impulso 
relevante.

Além disso, outro 
aspecto que contribui 
para as previsões oti-
mistas para o mercado 
imobiliário de 2019 é a 
disposição dos bancos 
para aprovar financia-
mentos – uma vez que 
existem mais recursos 
à disposição para esse 
tipo de crédito. Segun-
do o presidente da As-
sociação Brasileira das 
Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança, 
os excessos de recur-
sos para financiamen-
to de casa própria po-
dem atingir a marca de 
R$100 bilhões, ou su-
perar esse número até 
2020.

Com todas as condi-
ções econômicas favo-
ráveis, o crescimento 
do mercado imobiliário 
se torna apenas uma 

consequência natural.
Razões para o otimis-

mo dos investidores
De acordo com dados 

apresentados na pes-
quisa Focus do Banco 
Central, a projeção para 
o ano de 2019 é que o 
PIB do Brasil cresça em 
2,8% – um valor expres-
sivo em comparação 
com o crescimento de 
1,01% registrado em 
2017. Mas como esse 
desenvolvimento eco-
nômico pode impactar 
nos resultados obtidos 
por um investidor no 
mercado imobiliário?

É preciso ter a visão 
de que muitos fatores 
externos influenciam no 
desempenho do merca-
do imobiliário – afetan-
do o valor de compra e 
venda, a demanda por 
imóveis e os ganhos 
que um investidor pode 
obter. Todo esse oti-
mismo em relação ao 
mercado imobiliário de 
2019 tem origem em 
várias razões aponta-
das pelos especialistas:

Diminuição da taxa 
de juros

No primeiro semestre 
de 2018, a taxa de ju-
ros básica do mercado 
teve uma redução para 
6,5% – um valor muito 
baixo quando compara-
do com as taxas regis-
tradas até cinco anos 
atrás, que beiravam os 
14,5%. Com essa ten-
dência de diminuição 
da taxa de juros, é faci-
litado o acesso a finan-

ciamentos imobiliários 
e aumenta a confiança 
do consumidor.

Inflação controlada
A projeção dos eco-

nomistas para 2019 
indica uma inflação de 
4,25%, com meta de 
4,25% e margem de 1,5 
ponto. Trata-se de um 
valor bastante controla-
do após ter encerrado o 
ano de 2016 com avan-
ço de 6,29%.

Além disso, em 2017, 
o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
(IPCA) acumulou alta de 
2,79% – que foi o nível 
mais baixo desde 1998. 
Segundo a Agência Bra-
sil, a inflação medida 
pelo IPCA deve ficar em 
torno de 3,95% no ano 
de 2018, com meta de 
4,5% e margem de 1,5 
ponto percentual para 
mais ou menos. 

Redução da taxa de 
desemprego

Segundo o Indicador 
Antecedente de Empre-
go (IAEmp), divulgado 
pela Fundação Getú-
lio Vargas (FGV), existe 
uma tendência de re-
cuperação do mercado 
de trabalho para o ano 
de 2018. A pontuação 
do índice registrou 107 
pontos em dezembro 
de 2017 – o melhor re-
sultado desde junho de 
2008.

Facilidade do finan-
ciamento imobiliário

A dificuldade no aces-
so a financiamentos 
imobiliários pela popu-

lação afeta diretamente 
o mercado imobiliário. 
Com a redução da taxa 
de juros e aumento do 
otimismo da economia, 
as instituições financei-
ras começam a facilitar 
o acesso a essas linhas 
de crédito – o que fo-
menta as transações no 
mercado imobiliário de 
2019.

Diminuição da queda 
real no preço dos imó-
veis

Após 10 anos, 2017 
foi o primeiro ano em 
que os preços médios 
dos imóveis encerraram 
o período nominalmen-
te menor do que o do 
ano anterior. Segundo 
o Índice FipeZap, que 
acompanha o preço de 
venda de imóveis resi-
denciais em 20 cidades 
brasileiras, o preço no-
minal dos imóveis teve 
uma redução de 0,53% 
entre 2016 e 2017.

Com preços mais atra-
tivos, o mercado imobi-
liário se torna mais pro-
missor para as famílias 
que buscam a compra 
de um imóvel próprio e, 
também, para os inves-
tidores que buscam por 
boas oportunidades.

Aumento das unida-
des habitacionais co-
mercializadas

De acordo com a Pes-
quisa do Mercado Imo-
biliário, realizada pelo 
Departamento de Eco-
nomia e Estatística do 
Secovi-SP, o número 
de unidades habitacio-

nais vendidas em 2017 
apresentou um aumen-
to de 32,8% em relação 
a 2016 – representando 
um salto de 14.048 para 
18.660.

Mesmo que sejam 
resultados regionais 
levantados ao final de 
2017, eles contribuem 
para indicar uma ten-
dência positiva para o 
mercado imobiliário 
de 2019. O número de 
unidades habitacionais 
vendidas é um podero-
so indicativo do cresci-
mento do setor.

Como aproveitar as 
melhores oportunida-
des de 2019?

Independentemen-
te das condições do 
mercado imobiliário, o 
segredo para alcançar 
bons resultados com 
os investimentos é o 
mesmo: encontrar boas 
oportunidades de com-
pra e revender por va-
lores superiores. 

Entretanto, com o 
crescimento do merca-
do imobiliário de 2019, 
a tendência é que os 
investidores tenham 
acesso a novas opor-
tunidades e consigam 
encontrar mais pessoas 
interessadas na compra 
de seus imóveis. Com 
isso, o potencial de lu-
cratividade se torna 
muito maior.

FONTE: https://vita-
con.com.br/new/blog/
projecoes-para-investi-
dores-no-mercado-imo-
biliario-de-2019/

Rua Juca Quito, 1.016, 
Centro - Jaboticabal
@RealizaJaboticabal

(16) 3209-2470
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Comemorações vão até 27 de outubro com palestras, cãominhada e muito mais

Semana de Proteção Animal começa a ser celebrada no 
domingo (21) em Jaboticabal

Com a realização de 
uma “cãominhada” e 
orientações de profis-

sionais do segmento ve-
terinário, a Semana de 
Proteção Animal 2018 

terá início no próximo 
domingo (21), na Pra-
ça Ernesto Poli, a partir 

das 9h. As comemora-
ções vão até 27 de ou-
tubro e reúnem várias 
atividades.

“Preparamos mais 
uma Semana de Prote-
ção Animal com bastan-
te carinho e contamos 
com a participação da 
população em todas as 
atividades. Agradeço ao 
prefeito Vitório e toda 
nossa equipe de apoia-
dores e profissionais 
envolvidos no evento”, 
fala a diretora do De-
partamento de Proteção 
Animal, Valéria Barbie-
ri.

A programação envol-
ve ainda um ciclo de pa-
lestras, feira de adoção 
e atividades nas escolas 

municipais. Confira:
21 de outubro
Praça da Terceira Ida-

de, às 9h
Cãominhada e orien-

tações veterinárias so-
bre prevenção de doen-
ças infecciosas

Participação da equi-
pe de médicos veteri-
nários residentes da 
Unesp de Jaboticabal.

22, 24, 25 e 26 de ou-
tubro

Atividades nas es-
colas municipais (pa-
lestra sobre posse res-
ponsável e bem-estar 
animal), com banners e 
flyers, em parceria dos 
médicos residentes da 
Unesp.

22 de Outubro

Câmara Municipal, a 
partir das 19h

Ciclo de palestras:
•	 Andressa	 Rodri-

gues Pereira, palestra 
“Prevenção de zoono-
ses para o bem-estar 
humano e animal”

•	 Ana	 Beatriz	 Bot-
to de Barros da Cruz 
Favaro, palestra“Como 
manter o bem-estar de 
animais em abrigos”

27 de outubro
Praça Dom Assis, às 

9h
Feira de adoção com 

orientações veteriná-
rias sobre castração, 
posse responsável, ver-
mifugação e vacinação

Se o resultado for positivo medida será adotada 
definitivamente

Prazo para inscrição de 
vestibular da Fatec termina 

em 13 de novembro

Prefeitura testa novo formato para entrega das 
cestas básicas dos servidores, na sexta-feira

A FATEC – Faculdade 
de Tecnologia de Jabo-
ticabal – informa que as 
inscrições para o vesti-
bular já estão abertas 
e vão até 13 de novem-
bro. 

Os interessados de-
vem acessar o site – 
www.vestibularfatec.
com.br – para realizar 
a inscrição e imprimir o 

A Prefeitura continua 
buscando alternativas 
para oferecer mais con-
forto aos servidores 
ativos, aposentados e 
pensionistas de Jaboti-
cabal. 

A partir de outubro, 
a Secretaria de Admi-
nistração faz a entrega 
em dois dias – na sexta-
feira e neste sábado. O 

boleto de pagamento.
“No site, o candidato 

tem acesso ao Manual 
do Candidato e todas 
as informações sobre 
a prova. Oriento a não 
deixar a inscrição para 
última hora. A FATEC 
de Jaboticabal também 
está à disposição para 
eventuais dúvidas”, afir-
ma a coordenadora do 

teste deve durar até o 
final do ano.

Se o resultado for po-
sitivo o novo formato 
será adotado a partir de 
janeiro de 2019. Dia 19,  
foi  entregue aos apo-
sentados e pensionistas 
do Seprem, das 14h às 
18h. 

Hoje, dia 20, será a 
vez dos funcionários 

vestibular, Simone Ro-
berta Scatollim.

Em Jaboticabal, a FA-
TEC oferece os cursos 
de Tecnologia em Bi-
combustíveis e Gestão 
Ambiental. 

Para mais informa-
ções o telefone é (16) 
3202-6519 ou pelo 
Whatsapp (16) 99789-
8095.

ativos, das 7h às 12h. 
“É uma preocupação do 
prefeito Vitório para di-
minuir o trânsito próxi-
mo ao ‘DER’, facilitar o 
estacionamento e ofere-
cer mais conforto. 

A ação é mais rápida, 
com atendimento espe-
cial aos aposentados em 
dia específico”, esclare-
ce o secretário da pasta, 

Leonardo Yamazaki.
Também, atendimen-

to preferencial para 
gestantes e idosos aci-
ma de 60 anos. 

A entrega continua 
sendo realizada no an-
tigo DER, atual Depar-
tamento de Transporte 
Escolar. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3209-3395.
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Fatec inaugura Memorial 
Nilo de Stéfani

Jaboticabal, 6 de no-
vembro de 2018 - Falar 
da história de Jaboticabal 
é impossível sem falar de 
Nilo De Stéfani. Nascido 
em Tabapuã, chegou na 
terra do amendoim ainda 
muito menino, para morar 
com os avós. O Nono, An-
gelo Morello, viu que Nilo 
tinha dificuldades na ali-
mentação e trouxe a famí-
lia para perto, a começar 
por Nilo. Sua mãe e seus 
4 irmãos vieram depois, 
logo após o nascimento 
da caçula. Foi assim, com 
essa união familiar e o 
respaldo do Nono, que os 
irmãos De Stéfani começa-
ram a construir seu legado 
na cidade de Jaboticabal.

Mesmo vindos de uma 
família simples, Nilo e os 
irmãos não se deixaram 
levar pelas dificuldades 
da vida. 

O Nono inspirou toda 
família com o sonho de 
comprar seu próprio ne-
gócio. 

Ainda muito jovens, os 
meninos começaram a tra-
balhar e economizar jun-
tos. 

De tempos em tempos, 
o Nono lhes prestava con-
tas, informando o valor 
que tinham conseguido 
juntar até então.

Em 1947, os Irmãos Sté-
fani juntaram economias 
suficientes para comprar 
uma cerâmica. Finalmen-
te, o negócio próprio que 
todos sonhavam. 

Hoje a Cerâmica Stéfani 
se tornou a maior cerâ-
mica de filtro de água do 
país e emprega milhares 
de pessoas direta e indire-
tamente. Seu pátio fabril 
tem mais de 17 mil me-
tros quadrados com alta 
capacidade de produção 
que possibilita exportar 
filtros para mais de 47 pa-
íses. 

Depois da Cerâmica 

Stéfani, muitos outros 
empreendimentos surgi-
ram, como a Comercial 
Stéfani (primeira reven-
dedora Mercedes Benz do 
interior de São Paulo) e a 
Ribeirão Diesel em Ribei-
rão Preto, empresas fortes 
que, até hoje comerciali-
zam centenas de veícu-
los das marcas Mercedes 
Benz, Massey Fergusson, 
Volkwagem, Jepp, Crysler, 
Toyota, Dogde, além das 
motos Yamaha.

Além das conquistas 
empresariais, Nilo De 
Stéfani se destacou pelo 
seu envolvimento com a 
comunidade jaboticaba-
lense. Foi um dos funda-
dores da Associação Co-
mercial de Jaboticabal, 
patrocinou a construção 
do corpo de bombeiros 
da cidade, apoiou o curso 
de Medicina Veterinária e 
Agronomia da Faculdade 
de Jaboticabal (cedendo 
os tratores do showroom 
para que os alunos tives-
sem acesso à tecnologia 
dos maquinários da épo-
ca), participou da história 
da Fundação Judith Bu-
zaid, criada em 1970 em 
São Paulo, com o objetivo 
de promover bolsas de es-
tudos de pós-graduação 
para estudantes de Jabo-
ticabal e até uma Lei Fe-
deral conseguiu alterar, 
assegurando que a pro-
priedade das jazidas de 
argilas fosse do proprietá-
rio da terra, e não daquele 
que requeresse a explora-
ção - um marco histórico 
para todo o Brasil.

Nilo também era conhe-
cido por acreditar no me-
lhor das pessoas. Tantas 
foram as vidas impacta-
das por cruzarem seu ca-
minho que, até hoje, ele é 
referência de alguém que 
se importava não apenas 
com o sucesso de suas 
empresas, mas com o su-

cesso do ser humano. Uma 
fato curioso de sua vida é 
que, na sua rota diária de 
Jaboticabal a Ribeirão Pre-
to, Nilo fazia questão de 
dar carona para os anda-
rilhos.

Sonhava alto. Para Nilo, 
nem o céu era limite. Gos-
tava tanto de voar que foi 
integrante fundamental 
da fundação do Aeroclube 
de Jaboticabal, em 1941. 
Por sua dedicação, foi ho-
menageado com a Meda-
lha Santos Dumont, uma 
das mais importantes da 
aviação, e teve seu nome 
batizado em uma das ae-
ronaves do clube.

Participou também da 
constituição do Clube de 
Campo Laffranchi e de 
inúmeras outras propos-
tas em prol ao desenvol-
vimento e crescimento da 
cidade de Jaboticabal. Por 
onde passou, deixou uma 
lição de ética, trabalho, 
dedicação e fé.

Não por menos, a Fatec 
de Jaboticabal adotou seu 
nome desde sua funda-
ção, em 2012. E agora, 6 
anos depois, a faculdade 
cria o memorial Nilo De 
Stéfani, que abre as portas 
para registrar a história 
desse importante cidadão 
e inspirar futuras gera-
ções com seu exemplo de 
dedicação e sucesso. O 
espaço recebeu um acer-
vo replicado de medalhas, 
fotos e condecorações de 
Nilo, além de um vídeo 
que narra em detalhes os 
feitos dessa importante fi-
gura pública.

O memorial foi inaugu-
rado na terça- feira, dia 
6,dentro da própria Fatec 
(Av. Eduardo Zambianchi, 
31) e está aberto ao públi-
co para visitação gratuita. 
Informações pelo número 
(16) 3202-6519
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Prefeito Vitório inicia projeto para reforma da Biblioteca e 
Museu Municipal

O prefeito de Jaboti-
cabal, Vitório de Simo-
ni, segue empenhado 
em modernizar os pré-
dios públicos. 

Na quarta-feira (17), 
foi pessoalmente à Bi-
blioteca Municipal “Ju-
lia Luiz Ruete” e ao Mu-
seu Histórico “Aloísio 
de Almeida” conhecer 
as instalações para ini-
ciar o projeto de revita-
lização.

O prefeito visitou to-
das as dependências e 

pavimentos dos prédios 
municipais para checar 
suas necessidades. “É 
importante acompanhar 
os trabalhos desde o 
início. Diagnosticamos 
os pontos a serem me-
lhorados e, agora, fare-
mos o projeto técnico. 
Depois disso é colocá-
lo ‘de baixo do braço’ e 
buscar ajuda dos gover-
nos Federal ou do Es-
tado de São Paulo para 
concretizá-los”, infor-
mou.

Apoio é imprescindível para coibir os sujões; o telefone da fiscalização é (16) 99603-6143

População pode denunciar o 
descarte irregular de entulhos

A Prefeitura de Jabo-
ticabal intensificou os 
trabalhos e está multan-
do quem descarta lixo 
irregularmente. O obje-
tivo é coibir os sujões, 
reduzir a quantidade de 
entulhos e contribuir 
com o bem-estar social 
e o meio ambiente.

“É um pedido do pre-
feito Vitório que está 
bastante preocupado 
com a quantidade de 
lixo descartada em di-
versas áreas da cidade. 
Estamos trabalhando 
em conjunto com a Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, e o nosso 
fiscal já está atenden-
do várias denúncias”, 
explica o secretário de 

Planejamento, Paulo Po-
lachini.

O secretário lembra 
que o descarte pode ser 
feito gratuitamente no 
aterro sanitário e pede 
participação ativa da 
população. “Temos um 
telefone onde o muníci-
pe pode ligar e denun-
ciar quando presenciar 
o descarte de entulhos. 
A união de forças é fun-
damental para comba-
ter essa irregularidade”, 
completou.

Para denunciar em 
qualquer dia da sema-
na, o telefone da fisca-
lização é (16) 99603-
6143. 

Adequação de caçam-
beiros – Na semana pas-
sada, representantes da 

Prefeitura se reuniram 
com os responsáveis 
por quatro das cinco 
empresas de caçambas 
que prestam serviços 
no município. 

O encontro serviu 
para definir prazos para 
que as empresas se 
adaptem às normas vi-
gentes.

Ficou combinado que 
as empresas terão 30 
dias para realizar todas 
as melhorias nos cami-
nhões, instalação de fai-
xas refletivas e cober-
tura das caçambas no 
momento do transporte 
do lixo. 

Os presentes também 
se comprometeram a 
descartar todo o lixo no 
aterro sanitário.

População e especialistas discutem os direitos 
das crianças e adolescentes de Jaboticabal

Jaboticabal foi pio-
neira na criação da Rede 
Social de Proteção dos 
Direitos das Crianças e 
Adolescentes, há qua-
se 10 anos. O projeto é 
visto até hoje como um 
dos melhores exemplos 
no Brasil na proteção 
infantojuvenil, através 
de projetos e debates 
sociais. A edição deste 
ano do Fórum da Rede 
Social de Proteção dis-
cutiu sobre uma cidade 
sustentável. 

“A rede é referência 
para outras cidades. Ti-
vemos uma manhã de 
formação aos especia-
listas da área e popu-

lação em geral, em es-
pecial as entidades que 
lutam pela preservação 
dos direitos de nossas 
crianças e jovens”, diz 
o prefeito Vitório De Si-
moni.

Dr. Guilherme Athay-
de Ribeiro Franco, Pro-
motor de Justiça de 
Campinas, especialista 
em Dependência Quí-
mica pela Unifesp e 
Membro do Conselho 
Estadual de Políticas 
sobre Drogas, fêz uma 
palestra especial. A 
programação teve ainda 
apresentações do coral 
“Mãos que Encantam”, 
do Grêmio da Rede Es-

Evento aconteceu no dia 19 (sexta-feira), das 08h às 12h, no Centro de Convenções da Unesp

tadual de Ensino e de 
grupos comunitários da 
cidade.

Confira a programa-
ção completa:

Data: 19 de outubro 
de 2018

Horário: 8h às 12h
Local – Centro de 

Convenções da UNESP 
de Jaboticabal

8h – Credenciamento
8h30 – Abertura - 

Hino Nacional com o 
Coral Mãos que Encan-
tam.

9h – Palestrante – Dr. 
Guilherme Athayde Ri-
beiro Franco (Promotor 

de Justiça de Campinas. 
Especialista em Depen-
dência Química pela 
Unifesp. Membro do 
Conselho Estadual de 
Políticas sobre Drogas.)

10h15 – Apresenta-
ção do Grêmio da Rede 
Estadual de Ensino;

10h30 – Apresenta-
ção de Grupos Comuni-
tários do Município de 
Jaboticabal;

11h – Coffee Break 
com Apresentação e 
Exposição de Projetos 
desenvolvidos pelos 
grupos comunitários na 
área externa.

12h - Encerramento

Todo leite doado foi 
arrecadado durante a 

última edição do Fest Car

Fundo Social de Solidariedade 
recebe doação de leite

Toda ajuda aos pro-
jetos assistenciais do 
Fundo Social de Solida-
riedade de Jaboticabal é 
bem-vinda. 

Nesta semana, a co-
missão organizadora da 
última edição do Fest 
Car fez a sua parte do-
ando 110 litros de leite 
que serão destinados 

às famílias carentes do 
município.

“Jaboticabal é uma ci-
dade abençoada pelos 
parceiros que colabo-
ram e acreditam no tra-
balho do Fundo Social 
de Solidariedade. Em to-
das nossas campanhas 
recebemos o apoio in-
condicional, o que dei-

xa felizes, em poder ga-
rantir um atendimento 
mais eficaz aos nossos 
assistidos. Agradeço 
a todos, em especial à 
equipe do Fest Car que 
não poupou esforços 
para colaborar com a 
nossa missão”, declara 
a primeira-dama, Adria-
na De Simoni.
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Outubro Rosa terá serviços 
gratuitos neste sábado (20)

Jaboticabal prepara 
um grande evento para 
conscientizar sobre o 
câncer feminino. A Pre-
feitura, a Associação 
Brasileira de Assistên-
cia às Pessoas com Cân-
cer (Abrapec), o Senac 
e a Secretária de Saúde 
terão uma série de ser-
viços gratuitos à dis-
posição da população 
neste sábado (20), das 
8h às 12h, na Praça 9 de 
Julho.

A prefeitura levará o 
Ônibus da Saúde para 
aferição de pressão, 
testes rápidos, orienta-
ções de saúde e distri-
buição de folhetos in-
formativos. 

As nutricionistas da 

Secretaria de Saúde 
também estarão pre-
sente para esclarecer 
dúvidas sobre a alimen-
tação saudável.

“É uma união de for-
ças no combate a uma 
das doenças que mais 
atinge as mulheres. O 
câncer de mama repre-
senta cerca de 28% dos 
casos novos a cada ano. 
A informação é a nossa 
maior arma para preve-
nir e diagnosticar logo 
no início, período que 
há chances maiores de 
cura”, enfatiza a secre-
tária de Saúde, Maria 
Angélica Dias.

A Abrapec oferecerá 
água potável e muita 
informação, com fol-

Concha Acústica recebe espetáculo 
“As 10 cordas de Tião Carreiro”

Músicos consagrados 
como Noel Andrade e 
Blues Etílicos dão rou-
pagem nova aos gran-
des clássicos do “Rei do 
Pagode”

Neste dia 20 de outu-
bro, a partir das 21h, a 
Concha Acústica rece-
be os dez shows “As 10 
Cordas de Tião Carreiro 
- Instrumental 1”, com o 
violeiro Noel Andrade e 
a banda Blues Etílicos.

Grandes sucessos 
eternizados na voz e na 
viola de Tião Carreiro, 
como O Rio de Piracica-
ba, Cabelo Loiro, Cho-
ra Viola, Nove e Nove, 
Em Tempo de Avanço 
fazem parte do espetá-
culo. “Mais uma opção 
diferente de lazer e cul-
tura para a noite deste 
sábado. O Blues Etílicos 
é uma banda super-res-
peitada e com a partici-
pação de Noel Andrade, 
é promessa de um gran-
de espetáculo”, afi rma o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

O show é promovido 
pelo Ministério da Cul-

CULTURA

tura, por meio de lei de 
incentivo à cultura, e 
conta com o apoio do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel e Prefei-
tura de Jaboticabal. A 
abertura será feita pela 
cantora Lara Ferraz. 
Para assegurar presen-
ça e poder se encantar 
com o espetáculo, bas-
ta levar dois litros de 
óleo de cozinha em um 
dos pontos de troca de 
ingresso e garantir sua 
entrada. Confi ra abaixo:

Pontos de troca de in-
gresso

- Hospital e Materni-
dade Santa Isabel (R. 
Marechal Floriano Pei-
xoto, 1.387, Centro - Ja-
boticabal)

- Supermercado Coji-
ba Loja 1 (R. Professor 
Valdir Pedro Morano, 
nº750, Santa Tereza)

- Supermercado Coji-
ba Loja 2 (Av. da Sauda-
de, nº 336, Centro)

- Supermercado da 
Nova (R. Maestro Gros-
si, 410, Nova Jabotica-
bal)

- Supermercado De-
beraldini (Av. Tiraden-
tes, 1.474, Sorocabano)

- Supermercado Cor-
rêa (Av. Dr. Elias da Ro-
cha Barros, 171, Ponte 

Escolas Municipais recebem apresentação da 
Sinfônica Juvenil 

Uma parceria entre 
Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
e Escola de Arte “Prof. 
Francisco Berlingieri 
Marino” viabilizou uma 
série de apresentações 
da Sinfônica Juvenil em 
escolas municipais de 

Jaboticabal. 
“Tem sido muito ba-

cana proporcionar 
apresentações como 
essa nas Emebs. Vários 
componentes são alu-
nos da rede municipal, 
por exemplo, e isso in-
centiva ainda mais a 

participação, além de 
despertar o interesse 
pela música”, explica 
o secretário da Pasta, 
Adilson Martins.

As apresentações co-
meçaram na última se-
mana e continuam nos 
próximos dias. A Sinfô-

nica Juvenil é composta 
por 30 crianças, jovens 
e adolescentes, entre 8 
e 16 anos, que tocam 
instrumentos de sopro 
e percussão. O repertó-
rio conta músicas clás-
sicas, internacionais e 
MPB.

Seca)
Para mais informa-

ções, o telefone de con-
tato do Departamento 
de Cultura é (16) 3202-
8323.

ders, panfl etos e venta-
rolas da campanha. Já 
o Senac disponibilizará 

o simulador de mama, 
molduras para fotos e 
abraços rosas.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 705 de 16 DE OUTUBRO DE 2018 

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal 
na Sessão Ordinária realizada dia 15 de outubro de 2018, apro-
vou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadão Jaboticabalense ao médico Dr. Luiz 
Roberto Lins Ferraz, e dá outras providências.

Autoria: Dr. Edu Fenerich

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão Jaboticabalense ao médico Dr. Luiz 
Roberto Lins Ferraz.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 
correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 16 de outubro de 2018.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 16 de outubro de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

PORTARIAS

Nº 124, 18 DE OUTUBRO DE 2018 – CONCEDE, a pedido da funcionária MA-
RIA PAULA THOMAZ KAWACHI, lotada no Departamento Contábil e Financeiro, Li-
cença Prêmio em gozo, de 23/10/2018 a 14/11/2018, referente ao 1º período aquisiti-
vo (de 29/12/1997 a 28/12/2002), conforme Processo RD 1999/2018.

EXTRATOS

ERRATA

Onde se lê: Cargo em Comissão, Matrícula 1120, Wilson Aparecido Ramiro
Leia-se: Cargo em Comissão, Matrícula 1214, Wilson Aparecido Ramiro Junior
Publicado no Quadro de Pessoal Referente à Outubro de 2018, edição nº 1.905, 

de 13 de outubro de 2018, página 3.

EXTRAVIO
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE 

DIREITO E NA MELHOR FORMA DA LEI, QUE 
FOI EXTRAVIADO TALÃO SEM USO DA GRA-
CIANA CORREA ROMITTO E OUTRO, CHACA-
RA CONCEIÇÃO - I SEM NUMERO - RURAL, 
CIDADE DE TAIUVA/SP, CEP: 14.720.000, CNPJ 
Nº 09.387.992/0001-26 E IE Nº 679.061.345.119. 
TALÃO NOVO SEM USO Nº 000026 A Nº 000050.

TAIUVA, 19 DE OUTUBRO DE 2018

a.) - GRACIANA CORREA ROMITTO E OUTRO
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Dia 26 de Setembro. Dia Nacional do Surdo
No último dia 26 de 

setembro, comemora-
mos o Dia Nacional dos 
Surdos, criada pela Lei 
nº 11.796 de 2008. Essa 
data foi escolhida de-
vido à inauguração do 
então chamado Institu-
to dos Surdos-Mudos 
do Rio de Janeiro/INSM, 
atualmente Instituto 
Nacional de Educação 
de Surdos – INES. Data 
que retrata anos de lu-
tas e superação de bar-
reiras da Comunidade 
Surda para conquistar 
o direito de exercer a 
sua cultura, a sua cida-
dania, enfim seus direi-
tos. Com tantas datas 
significativas, foi cria-
do também o Setem-
bro Azul. Azul por dois 
momentos que ficaram 
marcados, o primei-
ro foi que na Segunda 
Guerra Mundial, perío-
do em que os deficien-
tes eram identificados 
por uma fita azul expos-
ta em seus braços, des-
se modo, considerados 
inferiores. O segundo 
momento, ocorreu que 
após a guerra, a mesma 
cor ficou marcada como 
opressão aos surdos e 
orgulho da identidade 
surda, assim, em 1999, 
os surdos foram lem-
brados como vítimas da 
opressão na Cerimônia 
da Fita Azul.

Breve História da Edu-
cação dos Surdos no 
Brasil

Na histórica da edu-
cação dos surdos no 
Brasil, a luta pelos di-
reitos, principalmente 
pela quebra da barreira 
da comunicação, sem-
pre foi o auge da con-
quista. Podemos dizer, 
que neste percurso, tem 
algumas datas mais sig-
nificativas:

•	 No	 ano	 de	 1855,	
aconteceu a primeira 
iniciativa da educação 
dos surdos com o en-
tão professor francês 
surdo, Ernest Huet, o 
mesmo preparou um 
programa com o uso do 
alfabeto manual e a lín-
gua de Sinais da França; 

•	 Em	 1857,	 exa-
tamente no dia 26 de 
setembro e autorizado 
pelo Imperador D. Pe-
dro II, fundou-se o Insti-
tuto dos Surdo-mudos, 
atual Instituto Nacional 
de Educação dos Surdos 
– INES;

•	 Em	 1880,	 na	
Itália, aconteceu Con-
gresso de Milão. Nesse 
Congresso reuniram-se 
professores de surdos 
de todo o mundo e re-
solveram que o melhor 
método de ensino era o 
oral, 

•	 Em	 1911	 deu-se	
início à Oralidade sem 
alfabetização, os sur-
dos tinham que apren-
der a falar; 

•	 No	 ano	 de	 1970	
qualquer forma de co-
municação era aceita, 
tínhamos então, a Co-
municação Total; 

•	 Em	 1980	 a	 di-
fusão do Bilinguismo, 
pois o surdo convive no 
dia a dia com as duas 
línguas, a de sinais e a 
língua portuguesa; 

•	 E	 finalmente,	 a	
Língua Brasileira de Si-
nais – Libras, foi oficiali-
zada pela Lei n. 10.436 
de  24 de abril de 2002.

Lei 13146/2015 Lei 
Brasileira da Inclusão

A inclusão tem sido 
tema de grandes pales-
tras. Recentemente com 
a Lei 13146/2015 – Lei 
Brasileira da Inclusão, 
temos contribuição 
para garantia de um en-

sino efetivo dos alunos 
com necessidade edu-
cacional especial den-
tro da sala de aula com 
os demais alunos da 
rede regular de ensino. 
Não significa que é, ou 
será fácil. Incluir é mais 
do que colocar o aluno 
dentro de uma sala de 
aula, incluir é garantir 
a participação efetiva 
desses alunos, seja edu-
cacional, cultural, so-
cial e outros.

Inclusão de Surdos na 
Educação Básica

Para incluir é neces-
sário dar abertura à 
uma educação em que 
prevaleça a igualdade, 
assim todos têm deve-
res, mas principalmen-
te, tem seus direitos 
garantidos. Para que 
haja inclusão tem que 

ter participação, seja da 
equipe gestora, equipe 
de funcionários, alunos 
e comunidade. Em nos-
so município, Jabotica-
bal/SP, temos a EMEB 
“Senhora Aparecida” 
com 3 salas bilíngues 
no período da tarde tra-
balhando para um en-
sino inclusivo, com os 
seguintes padrões já em 
funcionamento:

•	 Oferta	 da	 educa-
ção bilíngue, em que a 
Libras é ofertada como 
primeira língua e a lín-
gua portuguesa na mo-
dalidade escrita como 
segunda língua. 

•	 Disponibilidade	
de tradutores e intér-
pretes de Libras.

•	 Exclusão	 da	 bar-
reira da comunicação 
com a língua de sinais 
projetada em todo am-
biente escolar, favore-
cendo a acessibilidade, 
a participação de toda a 
comunidade escolar.

•	 Projetos	que	pos-
sibilitam maior desen-
volvimento educacio-
nal, cultural e social, e 
expressão de seus ta-
lentos, criatividade, ha-
bilidades e autonomia.

•	 A t e n d i m e n t o	
Educacional Especiali-

zado, com um profissio-
nal especializado, para 
possibilitar o acom-
panhamento do aluno 
dentro da sala regular, 
ampliar seu vocabulá-
rio.

Inclusão de Surdos no 
Ensino Superior

Momento marcante na 
vida de qualquer ser hu-
mano, e não é diferen-
te para os surdos, eles 
estão provando, cada 
vez mais, o quanto são 
capazes.  Nas institui-
ções de ensino superior 
devem oferecer condi-
ções adequadas neces-
sárias para a inclusão, 
bem como a oferta do 
tradutor e intérprete de 
Libras, a interação entre 

os profissionais, acesso 
às aulas das discipli-
nas antecipadas para 
ciência e estudo do in-
térprete, equipamentos 
que viabilizem a comu-
nicação e a educação, 
entre outros.

A comemoração na 
escola foi do dia 24 ao 
dia 28 de Setembro e 
encerrou com a abertu-
ra do Sarau na Semana 
de Letras da Faculdade 
São Luís, com o Coral 
Mãos que EnCantam 
(Damiana)

P/ Damiana Ramos 
Bomfim

Professora e Intérpre-
te de Libras
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Descontos sobre juros e multas chegam a 100% para pagamentos à vista

Refis 2018: 100% de desconto sobre 
juros e multas começa no dia 22

A Prefeitura de Jabo-
ticabal está lançando 
o Programa de Recu-
peração Fiscal – REFIS 
2018. Com o recurso, o 
Executivo estimula os 
contribuintes a zerar 
impostos municipais 
atrasados, como IPTU, 
taxas e ISS. Pagamentos 
à vista podem dar des-
conto de 100% sobre ju-
ros e multas. Parcelado, 
o benefício pode chegar 
a 50%.

“Essa é a oportunida-
de do munícipe regula-
rizar sua situação pe-
rante o município. Pelo 

momento que o país 
atravessa, oferecemos 
uma série de opções 
para que os interessa-
dos possam procurar o 
Sistema Prático o mais 
rápido possível”, diz o 
prefeito Vitório De Si-
moni.

Confira as vanta-
gens:

Para pagamento à 
vista:

100% de desconto so-
bre juros e multa de 22 
de outubro até 30 de 

novembro de 2018
90% de desconto so-

bre juros e multa de 1º 
de dezembro até 14 de 
dezembro de 2018

80% de desconto so-
bre juros e multa de 15 
de dezembro até 28 de 
dezembro de 2018

Para pagamento 
parcelado:

50% de desconto so-
bre juros e multa de 22 
de outubro até 30 de 
novembro de 2018 (par-
celado em 08 vezes)

40% de desconto so-
bre juros e multa até 1º 
de dezembro até 14 de 

dezembro de 2018 (par-
celado em 10 vezes)

30% de desconto so-
bre juros e multa de 15 
de dezembro até 28 de 
dezembro de 2018 (par-
celado em 12 vezes)

Regras para parce-
lamento:

O valor mínimo por 
parcela é de R$ 250 
para pessoa jurídica e 
R$ 100 para pessoa físi-
ca. Os interessados de-
vem procurar o Sistema 
Prático, no Paço Muni-
cipal, das 8h às 16h30. 
O telefone é (16) 3209-
3300.

Festa das Crianças reúne cerca de 
2 mil pessoas no Cora Coralina

A tarde do último do-
mingo (14) foi inesque-
cível para muitas crian-
ças em Jaboticabal. Isso 
porque a Estação de 
Eventos Cora Coralina 
contou com várias atra-
ções em comemoração 
ao Dia das Crianças. 
Cerca de 2 mil crianças 
participaram da festa.

“Disponibilizamos 
transporte para levar 
e buscar, além de pro-
mover várias brincadei-
ras, sorteios de brin-
des, guaraná e cachorro 
quente. Tudo gratuito. 
Fico muito feliz e satis-
feito com o que ocorreu. 

Agradeço o empenho de 
todos os envolvidos na 
realização deste grande 
evento, em especial ao 
vereador Preto Cabelei-
reiro e aos voluntários, 
que não mediram esfor-
ços”, disse o prefeito Vi-
tório de Simoni.

O evento contou com 
brinquedos infláveis, 
pula-pula, carreta fura-
cão com personagens, 
pintura facial e ginca-
nas. Teve ainda concur-
sos de talentos e beleza 
mirim, além de apre-
sentações artísticas e 
musicais.

Tudo está sendo organizado com todo carinho e cuidado; com ajuda 
das escolas, milhares de garrafas pets estão sendo reutilizadas

Decoração de natal deste ano será de 
material reciclado 

Com o auxílio dos 
alunos da rede munici-
pal de educação, Jabo-
ticabal dá exemplo de 
consciência ambiental e 
transforma milhares de 
garrafas pet nos enfei-
tes que serão utilizados 
na decoração natalina 
da Praça Dr. Joaquim 
Batista.

A expectativa é que 

uma grande festa mar-
que o início do mês de 
dezembro. “Ano pas-
sado realizamos uma 
grande reforma na Pra-
ça Dr. Joaquim Batista, 
com direto a árvore-de-
natal e uma programa-
ção que movimentou a 
região central de Jaboti-
cabal. Esse ano estamos 
trabalhando para garan-

tir que nossas famílias 
fiquem satisfeitas com 
tudo o que está sendo 
preparado”, afirma o 
prefeito Vitório De Si-
moni.

A expectativa da pre-
feitura é reutilizar mais 
de 60 mil garrafas pet 
em toda decoração. 

Projetos desenvolvidos durante o ano letivo viraram 
exposição nas escolas 

O ano dos alunos da 
rede municipal foi mui-
to intenso. A cada mês 
atividades lúdicas eram 
realizadas com o ob-
jetivo de incentivar o 
aprendizado e motivar 
ainda mais os alunos.

Começou uma série 
de mostras de traba-
lhos realizados pelos 

alunos. Cada escola 
teve liberdade para es-
colher o tema aborda-
do. “Os projetos são os 
mais diversificados. Es-
colhas utilizaram a po-
esia, outras a música, 
a obra de Monteiro Lo-
bato e a família. Fiquei 
surpreso com a criati-
vidade apresentada e o 

Alunos abusaram da criatividade inspirados no 
conteúdo abordado em sala de aula

empenho dos alunos”, 
diz o prefeito Vitório 
De Simoni.

A exposição é aber-
ta aos pais dos alunos 
do ensino fundamen-
tal. Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2469.


