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Verba foi conquistada pelos deputados Baleia Rossi e Léo 
Oliveira; investimento será de R$ 2,5 milhões

Prefeitura conclui sondagem da pista 
do aeroporto para iniciar o asfalto

A Prefeitura de Jaboticabal já terminou a primeira etapa do projeto que recapeará a pista de pouso 
e decolagem do aeroporto. A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo finalizou a sondagem e co-
leta de material; o próximo passo será enviar para a ANAC, abrir a licitação e iniciar a obra, que deve 
ocorrer em 2019.

Prefeito reservou o dia para conhecer um pouco mais sobre o dia a dia das unidades

Ao lado de alunos da EMEB São Sebastião, prefeito Vitório comprova 
qualidade da merenda servida nas creches e escolas de Jaboticabal

Com aproximadamente 8 mil alunos e 25 mil refeições servidas diariamente, as creches e escolas 
de Jaboticabal garantem qualidade no ensino e toda estrutura necessária para que as crianças possam 
absorver o conteúdo apresentado em sala de aula.

Obra será entregue em 30 dias

Prefeitura reinicia obras da 
quadra poliesportiva do São José

A prefeitura trabalha na conclusão das obras da quadra do bairro São 
José. Reivindicação feita pelos moradores do local, o projeto que conta com 
cobertura e vestiários foi paralisada no último governo municipal.

Articulação do deputado federal Baleia 
Rossi foi essencial

Jaboticabal garante 
castramóvel para 2019

O Ministério da Saúde publicou na quarta-feira (23) a aprovação de R$ 150 
mil para a compra de um castramóvel. A escolha pela Prefeitura de Jabotica-
bal já está disponível no Diário Oficial da União, em http://twixar.me/vbv3. 
Devido ao período eleitoral, a compra só pode ocorrer no ano que vem.

Funcionários públicos 
poderão doar imposto de 

renda em prol de crianças e 
adolescentes de Jaboticabal

A Prefeitura de Jaboticabal elaborou um projeto 
pioneiro em defesa da infância e da juventude. 
A Secretaria de Assistência Social possibilitou a 
doação do imposto de renda dos servidores ati-
vos e inativos ao Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Jaboticabal, através 
do Decreto nº 6.896.

Prefeito Vitório fez questão de 
viabilizar o plano

Prefeito Vitório recebe 
estudantes de Córrego 
Rico em seu gabinete

Um grupo de estudantes da EMEB Tereza No-
ronha de Carvalho, preocupado com a qualidade 
de vida do distrito, decidiu ouvir a população e 
preparar uma série de sugestões e solicitações ao 
prefeito de Jaboticabal, Vitório De Simoni.
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Lembranças, sorrisos e choros marcam sessão 
solene para entrega de honrarias

Histórias recheadas 
de conquistas e amor 
ao próximo marcaram a 
sessão solene, na noite 
de sexta-feira (19/10), 
na Câmara Municipal de 
Jaboticabal, para a en-
trega de três diplomas 
de Honra ao Mérito e 
um título de cidadania 
àqueles que trabalham 
cotidianamente, em be-
nefício do Município, 
em seus campos de atu-
ação.

A primeira homena-
gem da noite foi pres-
tada pelo vereador 
Samuel Cunha à Asso-
ciação Protetora dos 
Animais, que recebeu 
o Diploma de Honra ao 
Mérito por proposição 
de Cunha conjuntamen-
te com o vereador Luís 
Carlos Fernandes. “A 
APA faz um trabalho es-
petacular na causa ani-
mal... Fica o meu cla-
mor à prefeitura para 
que toda a sua equipe 
gestora possa sentar e 
criar alternativas, pos-
sibilidades, para que 
essa grande entidade, 
que está quase fechan-
do as suas portas, não 
feche. Jaboticabal agra-
dece o trabalho que 
vocês desenvolvem na 
causa animal”, elogiou 
Cunha. 

Na sequência, o presi-
dente da APA, Profº Drº 
Jeff rey Frederico Lui, 
discursou em nome da 
instituição. Ele relem-
brou a história da en-
tidade, que já castrou 
mais de 27 mil animais 
desde a sua criação, fa-
lou da importância da 
castração dos animais, 
e chamou a atenção do 
poder público para a ne-
cessidade de parcerias 
para a continuidade da 
prestação de serviço. 
“[A APA foi] criada em 
18 de agosto de 2001, 
e de lá pra cá, a gente 

sempre teve como obje-
tivo principal, diminuir 
a população de animais 
errantes de Jaboticabal 
para que não houvesse 
todo transtorno à po-
pulação, desde atrope-
lamentos, animais do-
entes... e para que as 
pessoas de baixa renda 
pudessem ter um apoio 
veterinário... O animal 
traz muita alegria, tira 
as pessoas da depres-
são, ajuda as crianças 
a se socializarem mais, 
enfi m... o animal é tudo 
de bom! O animal sa-
dio e castrado é melhor 
ainda para evitar sur-
presas desagradáveis, e 
trabalhamos para isso... 
Agradeço a essa Casa de 
Lei pela homenagem, a 
todos os voluntários, 
munícipes, e espero 
contar com o apoio de 
todos”, discorreu. 

Depois foi a vez do 
vereador Dr. Edu Fene-
rich subir à tribuna para 
homenagear o músico 
Edwsilon Valério. Em 
seu discurso, Fenerich 
relembrou a carreira 
do músico e enalteceu 
a contribuição musical 
de Valério. “... é um ci-
dadão jaboticabalense 
exemplar, que através 
do fantástico exercício 
da sua arte, levou e leva 
o nome da nossa que-
rida Cidade da Música 
aos mais longínquos 
rincões desse país... Em 
nome da querida gente 
jaboticabalense, tenho 
prazer de homenageá-
lo com o Diploma, sin-
gelo, porém merecidís-
simo reconhecimento a 
você, que incontáveis 
vezes embalou e mar-
cou a vida de todos nós 
com sua maravilhosa 
música e indiscutível 
talento”, parabenizou 
Fenerich. 

Edu Valério, como o 
músico é conhecido, 

classifi cou a noite como 
memorável. “Hoje tive 
um dia com um misto 
de emoção, ansiedade e 
gratidão por essa noite, 
por esse carinho, por 
esse reconhecimento à 
minha pessoa. Só tenho 
aqui a agradecer”, pon-
tuou Valério. 

Já o título de cidada-
nia, concedido a pesso-
as que não nasceram, 
mas que, de alguma 
forma, contribuem para 
o desenvolvimento da 
cidade, foi conferido à 
médica veterinária Fáti-
ma Camacho, por conta 
do Decreto Legislativo 
nº 667/2017, de auto-
ria do vereador Ednei 
Valêncio (PR). “Jabotica-
bal tem a graça e a hon-
ra de ter em seu seio 
uma profi ssional tão 
competente e que tra-
balha com o coração e 
com a alma em prol dos 
animais. Sabemos que 
temos muitos profi s-
sionais bons em Jaboti-
cabal, mas quero home-
nagear a senhora pelo 
coração, pelo carinho e 
pelo amor que a senho-
ra trata os bichos. Mui-
to obrigado de coração 
pela senhora existir em 
Jaboticabal”, exaltou o 
propositor da honraria. 

Visivelmente emo-
cionada, Dra. Fátima 
Camacho agradeceu o 
título recebido. “[Agra-
deço] Jaboticabal, por 
ter me aconchegado 
na época de faculda-
de, ter aconchegado o 
meu lar, os meus fi lhos 
e a minha clínica. Des-
ta cidade recebi muitas 
fl ores e muitos, muitos 
amigos. Eu falo, eu sou, 
eu vivo Jaboticabal! E o 
meu sentimento é: Gra-
tidão”. 

Para fi nalizar a noite 
de homenagens, Wil-
sinho Locutor saudou 
o servidor aposentado 

da Câmara Municipal, 
João Alberto Carregari, 
o João Farofa. Em seu 
pronunciamento, Wilsi-
nho destacou a dedica-
ção de Carregari duran-
te sua vida profi ssional, 
sobretudo, como ser-
vidor da Casa de Leis. 
“Falar do João Farofa 
é uma emoção mui-
to grande... prudente, 
competente, atencioso, 
dedicado, cortes e ver-
dadeiro são alguns dos 
inúmeros predicados 
de João Carregari como 
profi ssional, mas foi na 
sua simplicidade e de-
dicação com as pesso-
as, não importa a classe 
social, sempre fazendo 
o bem, que conquistou 
dezenas de amigos, en-
tre eles a mim... dedi-
cado a todas as pesso-
as no qual trabalhou e 
continua trabalhando. 
Que Deus possa sempre 
te iluminar até o fi nal da 
sua carreira...”, desejou 
Wilsinho, que se emo-
cionou durante várias 
vezes em seu discurso. 

E se para o vereador 
foi difícil segurar as 
lágrimas, para o ho-
menageado a história 

não foi diferente. “Pas-
sa um fi lme na cabeça, 
mas felizmente a vida 
é assim...”, iniciou João 
Carregari. Em sua fala, 
ele relembrou de um 
dos conselhos de seu 
pai: “Se você quer se 
dar bem na profi ssão, 
segue esse caminho: Be-
bida, aventura e volan-
te não combinam! Você 
sempre respeite as pes-
soas, sua hierarquia, 
e você sempre vai ter 
um serviço bom e mui-
tos amigos. E foi isso 
que aconteceu, graças 
a Deus... Sou grato pe-
las oportunidades que 
a vida me deu... Encerro 
agradecendo novamen-
te e me desculpando 
pela minha ausência, 
quando muitas vezes 
precisaram de mim, os 
meus fi lhos o Bruno, o 
Antonio e a Paula, e a 
minha esposa Gislene”. 
Ao citar os familiares, 
Carregari acabou dei-
xando a emoção extra-
vasar, emocionando 
boa parte do público, 
entre eles o presidente 
e funcionários da Casa. 
“É isso aí, minha mãe. 
Tentei fazer o melhor. 

Tem falhas, tem. Mas o 
ser humano não é per-
feito. Obrigado e que 
Deus abençoe a todos”, 
fi nalizou. 

Prestigiaram a sole-
nidade, além dos par-
lamentares autores das 
homenagens, os vere-
adores Dona Cidinha 
(PRB), João Bassi (PATRI) 
e Pepa Servidone (PPS); 
o diretor administrativo 
da secretaria Municipal 
de Saúde, Luciano Au-
gusto Malandri, repre-
sentando na solenidade 
o prefeito em exercício, 
Vitório De Simoni; e o 
diretor municipal de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

A galeria de fotos 
está disponível no Fa-
cebook da Câmara (fa-
cebook.com/Camara-
Jaboticabal). O vídeo 
da íntegra da sessão 
está disponível na WE-
BTV da Câmara, pelo 
endereço eletrônico: 
tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br.

EMPRESA B. TOBACE
 DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e Telefô-
nia LTDA. está abrindo processo seletivo para porta-
dores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Paulino 

Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Dumont tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 19/10/2018 às 21h53 até 20/10/2018 às 00h22. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 19/10/2018 às 21h56 até 20/10/2018 à 00h20. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 19/10/2018 às 22h00 até 20/10/2018 às 00h15. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 125, 25 DE OUTUBRO DE 2018 – RESOLVE decretar Ponto Facultativo na 
Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 01 de novembro de 2018, em virtude do 
feriado do dia 02 de novembro (Finados).
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Sessão ordinária do Parlamento Jovem 
será no dia 31 de outubro

Câmara de Jaboticabal faz sessões 
extraordinárias na segunda-feira (29/10)

Os jovens parlamen-
tares que integram a 6ª 
edição do Parlamento 
Jovem da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
se reúnem na próxima 
quarta-feira (31/10), às 
20 horas, no Plenário 
da Casa, para a sessão 
ordinária do projeto. O 
evento será transmitido 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br).

O grupo, formado por 
24 jovens parlamen-
tares de doze escolas 
públicas e privadas da 
cidade, votarão quatro 
projetos de lei e oito 
indicações. A primeira 
matéria a ser apreciada 
será o PL nº 01/2018, 
de autoria dos jovens 
parlamentares do Co-
légio Moura Lacerda, 
que dispõe sobre o pro-
cesso de implantação 
da “Corrida do Bem”, 
evento esportivo que 
pretende mobilizar os 
cidadãos jaboticaba-
lenses, promovendo o 
esporte e a cidadania; 
na sequência serão vo-
tados o PL nº 02/2018, 
de autoria da totalidade 
dos jovens parlamenta-
res, que dispõe sobre a 
criação de feiras livres; 
o PL nº 03/2018, de au-
toria de todos os jovens 
parlamentares, que re-
serva vagas em estacio-

Projeto que auto-
riza abertura de cré-
dito suplementar no 
orçamento da Pre-
feitura será o único 
apreciado.

Na próxima segun-
da-feira (29/10), os 
vereadores da Câma-
ra Municipal de Ja-
boticabal se reúnem 
às 18 horas, em ses-
sões extraordinárias 

namento de shopping 
center, centros comer-
ciais e hipermercados 
para gestantes no mu-
nicípio de Jaboticabal; 
e o PL nº 04/2018, de 
autoria dos jovens par-
lamentares do Colégio 
Novo Anglo, que dispõe 
sobre o  aumento da 
área verde nas calçadas 
de estabelecimentos co-
merciais e residenciais 
no município.

Também será apre-
ciada a Indicação nº 
01/2018, de autoria 
conjunta dos jovens 
parlamentares do Cen-
tro Educacional SESI e 
da E.E. Profº Luiz Lator-
raca, que dispõe sobre 
a criação do Programa 
“CAÇAMBA SOCIAL” no 
município de Jaboti-
cabal; a Indicação nº 
02/2018, de autoria 
dos jovens parlamen-
tares do Colégio Téc-
nico Agrícola, que dis-
põe sobre a criação da 
Semanal Municipal da 
Juventude; a Indicação 
nº 03/2018, de autoria 
dos jovens parlamenta-
res da E.E. Antônio José 
Pedroso, que dispõe so-
bre a criação e aprova-
ção de faixa de pedes-
tre elevada; a Indicação 
nº 04/2018, de autoria 
dos jovens parlamen-
tares do Colégio Nossa 
Senhora do Carmo, que 

já convocadas, para a 
apreciação do Projeto 
de Lei nº 157/2018, 
enviado em regime de 
urgência pelo Poder 
Executivo.

A matéria, que auto-
riza a abertura de um 
crédito suplementar 
de R$ 19.850.000,00 
milhões no orçamen-
to da Prefeitura para 
despesas fixadas para 

indica a obrigatorie-
dade de identificação 
de todos os animais 
da cidade; a Indicação 
nº 05/2018, de autoria 
dos jovens parlamenta-
res do Colégio Polige-
nes, que dispõe sobre 
a instalação de lixeiras 
coloridas e temáticas 
para diversos tipos de 
lixos na área central de 
Jaboticabal; a Indicação 
nº 06/2018, de autoria 
dos jovens parlamen-
tares da E.E. Proª Dona 
Aurora Ferraz Vianna 
dos Santos, que dispõe 
sobre a instituição nas 
Unidades Escolares o 
projeto Lacres do Amor, 
a ser realizado sema-
nalmente durante o ano 
letivo; a Indicação nº 
07/2018, de autoria dos 
jovens parlamentares 
do Colégio Santo André, 
que dispõe sobre a in-
serção da LIBRAS como 
disciplina facultativa 
nas escolas públicas 
municipais; e a Indi-
cação nº 08/2018, de 
autoria dos jovens par-
lamentares do Colégio 
Maria, que dispõe sobre 
a implantação de dispo-
sitivo chamado “Bocas 
de Lobo Inteligentes” 
no âmbito do Município 
de Jaboticabal.

Apesar dos projetos 
e indicações apresenta-
dos, e do rito da sessão 

pagamento de pesso-
al e encargos sociais 
e, prestadores de 
serviços essenciais, 
como transporte de 
alunos e despesas 
com saúde pública, 
será lida na primeira 
sessão extra da noite 
e submetida à 1ª dis-
cussão e votação na 
sequência, em segun-
da extraordinária.

ordinária serem apenas 
uma representação do 
real, para a diretora da 
Escola do Legislativo, 
responsável pelo pro-
jeto do Parlamento Jo-
vem, Silvia Mazaro, “a 
sessão é um exercício, 
uma simulação do que 
ocorre na prática com 
os vereadores. Neste 
caso, da sessão em si, 
é um momento em que 
os alunos, escolhidos 
por suas escolas, defen-
derão os projetos trazi-
dos de seus estabeleci-
mentos de ensino. São 
ótimas ideias, e quem 
sabe alguma delas pos-
sa se tornar realmente 
norma municipal caso 
seja abraçada por al-
gum vereador ou pelo 
Poder Executivo, nas 
suas competências?!”, 
torce a diretora.

A sessão será presi-
dida pelo aluno Hen-
rique de Paula Villato, 
do COC Jaboticabal, ao 
lado dos 1º e 2º secretá-
rios Mateus Lusvarghi, 
do Colégio Maria, e Car-
los Eduardo, do Colégio 
Novo Anglo, respectiva-
mente, e do vice-presi-
dente Anderson José de 
Carvalho Junior, da EE 
Profº Antônio José Pe-
droso.

ELEIÇÃO DA MESA – 
A Mesa Diretora para a 
condução dos trabalhos 
do Parlamento Jovem 
2018 foi eleita na se-
gunda oficina do pro-
jeto, realizada no dia 
04 de outubro, em uma 
disputa acirrada para 
os cargos de presidente 
e vice-presidente. Com 
a diferença de apenas 
um voto, Villato foi elei-
to presidente com oito 
votos, diante de Nathá-
lia Senhor, do Colégio 
Santo André, que ficou 
com sete. Já a disputa 
pelo cargo de vice-pre-
sidente terminou em-
patada, com sete votos 
para Anderson Junior, 
da E.E. Profº Antônio 
José Pedroso, e sete 
para Andreina Xavier, 
da E.E. Profª Dona Au-

rora Ferraz Vianna dos 
Santos. O desempate 
foi realizado pelo cri-
tério por idade, ficando 
eleito Anderson. Já para 
o cargo de 1º Secretá-
rio, Mateus foi eleito 
com 12 votos, e para 2º 
Secretário, Carlos Edu-
ardo, com 11.

“O Parlamento Jovem 
é muito interessante, 
porque é um momento 
em que os jovens po-
dem refletir um pouco 
mais sobre a importân-
cia do Poder Legislati-
vo, e principalmente, a 
importância da Demo-
cracia. Porque é daqui 
que saem as leis que po-
dem mudar a vida das 
pessoas, e toda decisão 
é tomada pelo colegia-
do de vereadores, e não 
apenas por uma pes-
soa. Aqui eles tiveram 
a oportunidade de sen-
tir na pele como é uma 
eleição da Mesa Direto-
ra, que é a responsável 
por dirigir os trabalhos 
do Legislativo, também 
elegeram o local cultu-
ral para a viagem que 
vai acontecer no final 
do ano, e essa sessão 
vem para brindar o tra-
balho feito pelos alu-
nos e por suas escolas 
ao longo do projeto”, fi-
nalizou o presidente da 
Escola do Legislativo, 
vereador Pretto Miran-
da Cabeleireiro.

Os jovens parlamen-
tares, e seus respecti-
vos professores, viajam 
para a capital paulista 
em um passeio políti-
co-cultural neste final 
de ano. Apesar da data 
ainda não estar confir-
mada, o roteiro já foi 
definido: pela manhã, 
uma visita guiada ao 
Catavento Cultural, e à 
tarde, a visita será na 
Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo.

Confira a relação dos 
jovens parlamentares 
de 2018:

COC Jaboticabal – 
Henrique de Paula

COC Jaboticabal – An-
toninho Penariol

Centro Educacional 
SESI – Davi Eduardo Si-
queira

Centro Educacio-
nal SESI – Laura Estér 
Florêncio

Colégio Maria – Ma-
teus Berlingieri Lusvar-
ghi

Colégio Maria – Ga-
briel Martinelli

Colégio Nossa Senho-
ra do Carmo – Bárbara 
Monique da Silva

Colégio Nossa Senho-
ra do Carmo – Maria 
Luiza Pereira Bassetti

Colégio Poligenes – 
Yago Augusto Carvalho 
Assumpção

Colégio Poligenes – 
Anita Lopes

Colégio Santo André – 
Nathalia Jardim Senhor

Colégio Santo André 
– Gabriel Despezzi Bal-
dassi

Colégio Técnico Agrí-
cola – Sara Guerreiro

Colégio Técnico Agrí-
cola – Vinícius Daniel 
de Lima e Silva

Escola Estadual Profº 
Antônio José Pedroso – 
Anderson José de Car-
valho Junior

Escola Estadual Profº 
Antônio José Pedroso – 
Guilherme de Matos e 
Silva

Escola Estadual Profª 
Dona Aurora Ferraz 
Vianna dos Santos – An-
dreina Vitória Duarte 
Xavier

Escola Estadual Profª 
Dona Aurora Ferraz 
Vianna dos Santos – 
Brenda Akemi Rui Fraga

Escola Estadual Profª 
Luiz Latorraca – Mc 
Kellin Victória O. Afon-
so

Escola Estadual Profª 
Luiz Latorraca – Kátia

Colégio Moura La-
cerda – Vinicius Verdi 
Brogna Selmini

Colégio Moura Lacer-
da – João André de O. 
Gregio

Colégio Novo Anglo – 
Carlos Eduardo Camillo 
Kmniecik

Colégio Novo Anglo 
– Guilherme Lucizano 
Scuarcina
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Programação vai até este sábado
Semana de Proteção Animal segue até hoje

Jaboticabal celebra 
a Semana de Proteção 
Animal. A programação 
começou na manhã do 
último domingo (21), 
na Praça Ernesto Poli, 
com um evento especial 
que reuniu orientação, 
concursos e prêmios. 
“Foi um período mui-
to gostoso onde várias 
pessoas levaram seus 
cãozinhos e puderam 
esclarecer dúvidas. Fi-
zemos também alguns 
miniconcursos, presen-
teando, por exemplo, o 
animalzinho mais sim-
pático, o que parece 
mais com o dono, entre 
outros”, contou a dire-
tora do Departamento 
de ProteçãoAnimal, Va-
léria Barbieri. Na noite 
de segunda-feira (22), 
a Câmara Municipal re-
cebeu a partir das 19h, 
duas palestras. A pri-
meira, ministrada por 
Andressa Rodrigues 

Pereira, falou sobre 
“Prevenção de zoono-
ses para o bem estar 
humano e animal”. Em 
seguida, Ana Beatriz 
Botto de Barros da Cruz 
Favaro ministrou a pa-
lestra “Como manter o 
bem-estar de animais 

Avanço possibilita o pleiteio de equipamentos, serviços e 
recursos para a área

Assistência Social comemora adesão ao Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN

Desde 2017, a Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria de 
Assistência Social, tem 
trabalhado para con-
seguir avanços na área 
de segurança alimentar. 
E uma boa notícia che-
gou esta semana com a 
aprovação da inserção 
do município no Siste-
ma Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nu-
tricional – SISAN.

Para Tatiana Pellegri-
ni, secretária da pasta, 
a conquista representa 
mais um passo de um 
trabalho efi caz e apro-

Professores participam de capacitação
A Secretaria de Edu-

cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, de Jaboticabal, 
promoveu na sexta-fei-
ra do dia 19, um encon-
tro entre professores da 
pré-escola e maternal 2 
para troca de experiên-
cias e orientações sobre 
o desenvolvimento das 
crianças da rede muni-
cipal. 

“Durante a formação 
foram realizadas ofi -
cinas para construção 
de brinquedos, jogos 
e desenvolvimento de 
brincadeiras para com-

Semana do Empreendedor 2018 registra 
mais de 70 participantes

A Semana do Empre-
endedor movimentou 
Jaboticabal. Realizada 
pela Central do Empre-
endedor e SEBRAE-SP, 
o evento ofereceu uma 
série de palestras volta-

das para os MEIs e pe-
quenos empreendedo-
res de Jaboticabal.

Mais de 70 pessoas 
participaram das lives 
e dos atendimentos in-
dividuais. “Cada vez 

mais os empreendedo-
res vem se interessan-
do em conhecer os te-
mas técnicos. Por isso 
toda agenda SEBRAE em 
Jaboticabal é tão con-
corrida e sempre com 

excelente público. Com 
a Semana do Empreen-
dedor não foi diferen-
te”, afi rma a diretora da 
Central do Empreende-
dor, Vanessa Gonçalves. 

Agenda de Novem-
bro – A Central do Em-
preendedor e SEBRAE-
SP abrem novas vagas 
para a última ofi cina 
sobre formalização do 
ano, que acontece em 
12 de novembro, às 9h. 
Os interessados devem 
procurar a Central do 
Empreendedor no Paço 
Municipal ou ligar para 
(16) 3203-3398. 

plementar o trabalho 
pedagógico desenvol-
vido em sala de aula”, 
conta o secretário da 

Pasta, Adilson Martins.
A Secretaria de Edu-

cação, Cultura, Esporte 
e Lazer fi ca na Avenida 

Carlos Berchieri, 101, 
ao lado do Bosque Mu-
nicipal. O telefone é 
(16) 3209-2469.

ximado. “Iniciamos os 
trabalhos com o prefei-
to Hori, colocando em 
andamento dispositi-
vos importantes como 
o Comsean e Caisan. 
O prefeito Vitório tem 
dado continuidade e 
ampliado as ações, tan-
to é que agora temos 
uma equipe muito ativa 
para começar a desen-
volver um Plano Nacio-
nal de Segurança Ali-
mentar”, comenta.

A adesão possibilita 
pleitear equipamen-
tos, serviços e recursos 

para a área. “Nos pos-
sibilita trazer grandes 
avanços para uma área 
que nunca foi desen-
volvida no município. 
Agradeço a toda equipe 
do Conselho Municipal 

de Segurança Alimentar 
e Nutricional, na pessoa 
do presidente José Luiz 
Bariani e equipe, que 
tem sido muito ativos 
na empreitada”, fi nali-
zou Pellegrini.

em abrigos”. “Gostaria 
desde já agradecer to-
das as pessoas envolvi-
das na Semana de Pro-
teção Animal, pois sem 
elas não seria possível 
realizar uma programa-
ção como essa”, destaca 
Barbieri. Até sexta-feira 

(26) escolas municipais 
receberam palestras 
sobre posse responsá-
vel e bem estar animal. 
Neste sábado (27), fe-
chando a programação, 
será realizada feira de 
adoção na Praça Dom 
Assis, a partir das 9h.

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE 
ALCOÓLATRA DE JABOTICABAL - CEREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos dos estatutos do Centro de Recuperação de Alcoóla-
tra - CEREA, de Jaboticabal/SP, em vigência, e ainda, de resolução 
da Diretoria Executiva, fi cam convocados por este EDITAL, todos 
os membros da entidade com direito a voto para Assembléia Geral 
Ordinária, com vistas às eleições gerais que serão reaçozadas em 
18 de dezembro de 2018, terça-feira, com início às 21h e término 
às 22h, na séde da CEREA, sita à rua Valdir Pedro Morano nº 640, 
bairro Santa Luzia, nesta cidade de Jaboticabal/SP.

ORDEM DO DIA

Eleições da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal - Mandato 
de 2019 a 2021.

Jaboticabal, 18 de Outubro de 2018

JOÃO BASSI - PRESIDENTE
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GAZETA ESPORTES
Futebol: escolinhas da FAE participam de 

primeiros amistosos
Após o reinício das 

atividades das escoli-
nhas de massifi cação 
da Fundação de Ampa-
ro ao Esporte, os alunos 
de futebol de campo 
das categorias Sub 10, 
13 e 16 participam de 
amistosos com os da 
base do Taiuva Futebol 
Clube.

“O prefeito Vitório pe-
diu atenção especial às 

atividades esportivas 
realizadas em Jaboti-
cabal. Com o início das 
escolhinhas, os alunos 
aprendem os funda-
mentos necessários e, 
enquanto não começam 
as competições, vamos 
promovendo amistosos 
para incentivá-los. Nos-
so objetivo é que todas 
modalidades partici-
pem dessas atividades”, 

informa o presidente da 
FAE, Fábio Bortolossi.

Os jogos acontecem 
no campo do “Cruzei-
rão”, neste sábado (27), 
a partir das 8h. Para 
mais informações sobre 
os amistosos e também 
sobre as escolinhas de 
massifi cação, o telefone 
de contato da FAE é (16) 
3202-0587.

FAE divulga resultados do Campo Municipal 
de Futebol Amador – 21 de outubro

A Fundação de Ampa-
ro ao Esporte divulgou 
os resultados da última 
rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol 
Amador. Os jogos acon-
teceram no domingo 
(21).

Acompanhe abaixo os 
resultados:

Campo do Cruzeiro:
8h15– Luzitânia 2 x 6 

Nossa Senhora de Lour-
des

10h – Cohab 3 2x 2 
Atlético Alvorada

Campo do Jardim das 
Rosas:

8h15 – Pizzaria Nº 1 4 
x 0 Unesp

10h – Boa Vista FC 3 x 
0 Flamenguinho

Centro Esportivo An-
tônio Mônaco:

8h15 – Nova Alvorada 
1 x 1 Mundissas FC

10h – Brothers 1 x 0 
Cohab 4

Atenção para os jogos 
do próximo domingo:

Campo do Cruzeiro:
8h15– Vila FC x 

Brother’s
10h – Cohab 4 x Unesp
Campo do Jardim das 

Rosas:

Obra será entregue em 30 dias

8h15 – Panela x Lusi-
tânia

Centro Esportivo An-
tônio Mônaco:

Prefeitura reinicia obras da quadra 
poliesportiva do São José

A prefeitura trabalha 
na conclusão das obras 
da quadra do bairro 
São José. Reivindicação 
feita pelos moradores 

do local, o projeto que 
conta com cobertura e 
vestiários foi paralisa-
da no último governo 
municipal.

“A retomada da obra 
faz parte do trabalho 
da comissão que acom-
panha o andamento dos 
projetos realizados em 

Jaboticabal. A quadra 
representa um impor-
tante espaço de lazer e 
saúde para os morado-
res do São José e bair-
ros próximos. Aprovei-
to para pedir o auxílio 
de todos na conserva-
ção do local da quadra”, 
afi rma o prefeito Vitó-
rio De Simoni.

A prefeitura em par-
ceria com as secretarias 
de Obras e Serviços Pú-
blicos, Planejamento e 
EMURJA (Empresa Mu-
nicipal de Urbanização 
de Jaboticabal) trabalha 
na conclusão dos ves-
tiários, muro em torno 
do local e pintura da 
quadra. 

8h15 – Oxiquímica x 
Pega Leve

10h – Mundissas FC x 
Juventude

Alunos da EMEB Afonso Tódaro 
participam de recreação na Unesp

A manhã de sábado, 
dia 21 de outubro, foi 
de bastante alegria e 
descontração no Câm-
pus da Unesp Jaboti-
cabal. Alunos da EMEB 
participaram de ativi-
dades recreativas no 
local. A Atlética/Unesp 
foi a responsável pela 
organização e contou 
com a ajuda de algumas 
famílias no monitora-

ETEC Jaboticabal abre 
inscrições para cursos 

técnicos

A ETEC (Escola Técni-
ca Estadual de São Pau-
lo) está com inscrição 
aberta para interessa-
dos no ensino médio 
profi ssionalizante gra-
tuito. São 70 vagas nos 
cursos presenciais do 
período noturno - 35 
vagas em administra-
ção e 35 em serviços ju-
rídicos. Inscrições pelo 
site www.vestibulinho-
etec.com.br.

A seleção será para 
o 1º Semestre de 2019. 
O ensino técnico é des-
tinado aos alunos que 
concluíram o ensino 
médio ou estão matricu-
lados no ensino médio 
em 2018 e pretendem 
ter a formação técnica 
em uma determinada 
área de atuação, con-
forme as opções dispo-
níveis de cursos.

Para se inscrever o 
candidato deverá se-
guir as seguintes eta-

pas e períodos: preen-
cher a fi cha de inscrição 
(www.vestibulinhoetec.
com.br), fornecer os da-
dos pessoais e indicar 
a Etec, o curso e o pe-
ríodo em que pretende 
estudar. É necessário 
pagar uma taxa de ins-
crição no valor de R$ 
30. 

É obrigatório o can-
didato ou seu repre-
sentante legal tomar 
conhecimento de todas 
as normas e procedi-
mentos indicados no 
Manual do Candidato, 
que está disponível no 
mesmo site.

Os interessados que 
não possuem internet 
devem procurar o posto 
de inscrição na própria 
ETEC, das 19h às 22h, 
na EE Aurélio Arrobas 
Martins (Escola Esta-
dão) - Rua São Sebas-
tião, nº 294, Centro. 

Inscrições online vão até dia 12 
de novembro até às 15h

mento dos alunos.
“É um projeto muito 

bacana que vem se de-
senvolvendo após uma 
parceria da Prefeitura 
com a universidade, 
por meio de seus uni-
versitários. Gostaria 
de parabenizar todos 
os envolvidos pela bri-
lhante iniciativa”, des-
taca o prefeito Vitório 
de Simoni.

Os fariseus e os Escri-
bas fi zeram um plano 
mais que diabólico. Con-
trataram um homem para 
cometer um adultério, 
com uma mulher de má 
fama, e combinaram de 
pegar a mulher no próprio 
ato,  levá-la até Jesus para 
ver o que Ele faria. Isso foi 
horrível. Jesus estava no 
templo ensinando a Pala-
vra de Deus, quando eles 

Pr. Anastácio Martins

trouxeram a mulher nua e 
a jogaram-na no chão no 
meio do pátio e disseram: 
Na Lei de Moisés diz que 
as tais, devem ser ape-
drejadas até a morte, e o 
que o Senhor diz? Jesus 
não disse nada, conti-
nuou escrevendo no chão, 
mas como eles continua-
ram insistindo, o Senhor 
olhou para o coração de 
cada um deles, e viu que 
eles tinham mais pecados 
do que a mulher. Mas eles 
estavam vendo somente 
o pecado da mulher e es-
quecendo que eles esta-
vam numa situação mui-
to pior. Jesus respondeu: 
Quem não tiver nenhum 
pecado, atire a primeira 
pedra. Todos foram em-
bora, porque sabiam que 

o pecado deles foi desco-
berto. Jesus olhou para a 
mulher e viu que ela esta-
va arrependida de todos 
seus pecados. Ele a amou 
com todo o Seu coração 
e mostrou para ela que 
Deus a amava como fi lha, 
e disse para ela: Filha se 
eles não te condenaram, 
Nem Eu te condeno, vai e 
não peques mais. Era tudo 
o que ela precisava para 
mudar de vida. O amor 
do Senhor a libertou de 
todo mal. Ela se tornou 
uma santa do Senhor, saiu 
dali transformada e feliz.
Teve uma vida restaura-
da e uma família muito 
abençoada. Ela foi exalta-
da no meio dos grandes, e 
passou a seguir o Senhor 
Jesus. Eu não sei quem é 

EXALTADA você ou os caminhos er-
rados que você trilhou ou 
está trilhando, mas quero 
que você saiba, Jesus quer 
lhe perdoar e restaurar a 
sua vida, seu casamento, 
sua família e etc. Só Jesus 
tem poder para trazer de 
volta a sua honra e a sua 
dignidade. Aceite Jesus 
como Salvador da sua 
vida!  (João 8:1). Esta é a 
minha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Fei-
ra e Domingo às 19h30. 
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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Rua Juca Quito, 1.016, 
Centro - Jaboticabal
@RealizaJaboticabal

(16) 3209-2470

Protesto e até penhora de veículo: saiba o que 
pode acontecer ao não pagar o IPTU

A Prefeitura de Jaboti-
cabal lançou este mês o 
Programa de Recupera-
ção Fiscal – Refi s 2018. 
O objetivo é estimular o 
munícipe a quitar débi-
tos municipais penden-
tes, como IPTU, taxas e 
ISS. Para tornar atrati-
vo, o Executivo oferece 

100% de desconto sobre 
juros e multas para pa-
gamentos à vista. Mas e 
quem não paga os im-
postos municipais em 
dia mesmo com o acor-
do disponível? Pode ter 
que tipo de problema?

“Muitas pessoas que 
pagam em dia ques-

tionam possíveis van-
tagens recebidas por 
esses munícipes em dé-
bito com a prefeitura. 
É importante ressaltar 
que existe o desconto 
sobre juros e multas 
proporcional a cada 
modalidade de paga-
mento, mas na dívida 
vigente recebe uma cor-
reção monetária, calcu-
lada com base no índice 
IPCA”, explica a secretá-
ria de Fazenda, Ângela 
Nazário.

Entretanto, o pro-
blema pode ser ainda 
maior. Inadimplentes 
podem ser protestados 
no cartório e ter o nome 
negativado no Serasa. 
Se a dívida persistir, 
uma ação judicial é for-
mulada, podendo acar-

retar, em seguida, em 
bloqueio de conta ban-
cária e até penhora de 
veículo. 

“Temos que cumprir 
com o que determina a 
lei, até para fazer justi-
ça a quem paga em dia. 
Sabemos também que 
são transtornos que 
ninguém gosta de ter, 
até por isso a prefeitura 
oferece formas de rene-
gociar a dívida, como o 
Refi s”, argumenta a se-
cretária.

Refi s 2018 – os des-
contos sobre juros e 
multa giram entre 30% 
e 100%, dependendo da 
forma de pagamento. 
A adesão evita os pro-
blemas acima citados 
e ajuda o município a 
continuar investindo 

em áreas importantes 
para a população. Confi -
ra mais detalhes abaixo:

Para pagamento à vis-
ta:

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 até 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 par-
celado:

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 parcela-

mento:

O valor mínimo por 
parcela é de R$ 250 para 
pessoa jurídica e R$ 
100 para pessoa física. 
Os interessados devem 
procurar o Sistema Prá-
tico, no Paço Municipal, 
das 8h às 16h30. O tele-
fone é (16) 3209-3300.

Jaboticabal promove a 1ª Semana do Lixo Zero
A partir de terça-feira 

(23), Jaboticabal passou 
a celebrar a 1ª Semana 
do Lixo Zero. O objeti-
vo é estimular a cida-
dania e diminuir cada 
vez mais a produção 
de lixo. Escolas muni-
cipais, Faculdade São 
Luis e Fatec receberão 
palestras. As comemo-
rações envolvem ainda 
debate na Câmara Mu-
nicipal e evento na Pra-
ça Nove de Julho.

“É um movimento 
bastante interessante já 
desenvolvido em várias 
lugares do país. Sem 
dúvida nenhuma que-
remos um planeta mais 
sustentável, e são ini-
ciativas como essa que 
impulsionam as dis-
cussões sobre o tema 
e estimulam mudanças 
de comportamento”, co-
mentou o prefeito Vitó-
rio de Simoni.

Confi ra a programa-

ção completa:
Terça-feira (23) – Dia 

D Lixo Zero nas escolas 
municipais, São Luis e 
Fatec.

Quarta-feira (24) – 
Palestras com coorde-
nador do Lixo Zero de 
São José dos Campos 
e membro do Instituto 
Lixo Zero Brasil (Cida-
de Lixo Zero), às 19h, 
no Auditório do Colégio 
Santo André.

Sexta-feira (26) – Rota 

da reciclagem (visita 
ao Aterro) – ônibus dis-
ponível com saída às 
8h da Faculdade São 
Luis, 8h15 na Fatec e 
19h palestra com Saaej 

(Situação Atual e seus 
desafi os) e debates no 
auditório da Câmara 
Municipal.

Sábado (27) – Exposi-
ções com viveiro, com-

postagem doméstica, 
troca de livros, doações 
de livros, doações de 
mudas, na Praça Nove 
de Julho, a partir das 
9h.
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Encontro possibilitou a apresentação de potencialidades do município

Representantes da Região Metropolitana de 
Ribeirão Preto visitam Jaboticabal

A Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Turis-
mo recebeu na última 
semana representantes 
da Região Metropolitana 
de Ribeirão Preto para 
uma reunião. Na oca-
sião, foram apresenta-
das as potencialidades 
do município em bus-
ca de uma contribuição 
mútua junto ao grupo. 

Participaram do en-
contro o secretário da 
Pasta, José Vantini Jú-
nior, o secretário de 
Planejamento, Paulo 
Polachini e o secretário 
de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambien-
te, Aldo Bellodi Neto. 
“A reunião foi muito 

produtiva. Apresenta-
mos alguns números 
da produção agrícola, 
números também dos 
nossos três distritos 
industriais, mobilidade 
urbana e outras ques-
tões relacionadas ao 
planejamento da cida-
de”, conta Vantini.

O secretário faz ques-
tão de destacar a impor-
tância da participação 
de Jaboticabal no grupo 
e o momento de união. 
“A melhor maneira de 
fortalecer todas as ci-
dades é com a união de 
todos e a Região Metro-
politana vem com esse 
intuito, inclusive esse 
também é um dos obje-

tivos do prefeito Vitório 
de Simoni. Vale destacar 
que somos a terceira ci-
dade em número de ha-
bitantes e em importân-
cia econômica”, conclui 
Vantini.

A Região Metropoli-
tana de Ribeirão Preto 
(RMRP) foi institucio-
nalizada em 2016 e 
reúne 34 municípios. 
A região reúne aproxi-
madamente 1,7 milhão 
de habitantes, segundo 
estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) em 
2017, e produziu 2,84% 
do Produto Interno 
Bruto (PIB) paulista em 
2015.  

Iniciativa faz parte do projeto de controle de perdas da autarquia

SAAEJ instala primeira válvula de 
redução de pressão

O Serviço Autôno-
mo de Àgua e Esgoto 
de Jaboticabal – SAAEJ 
– instalou nesta sema-
na a primeira válvula 
de redução de pressão 
VRP da cidade. O equi-
pamento contribui com 
melhorias significativas 
na logística de distri-
buição de água.

“A semana foi de mui-
to trabalho e a instala-
ção desse nova válvula 

nos deixa esperançosos 
sobre a qualidade do 
serviço que prestamos 
em Jaboticabal. Essa é 
apenas uma das mudan-
ças propostas por nos-
so plano de controle de 
perdas”, afirma o pre-
sidente do SAAEJ, José 
Carlos Abreu.

A válvula foi insta-
lada entre as vias João 
Batista da Rocha e Olga 
Morello de Stéfani. 

Evento na Praça Nove de Julho conscientizou sobre o Outubro Rosa
Um evento realizado 

no último sábado (20) 
em parceria entre Pre-
feitura de Jaboticabal, 
Associação Brasileira de 
Assistência às Pessoas 
com Câncer (Abrapec), 
Senac e Secretaria de 
Saúde atraiu o público 
feminino para conscien-
tizar sobre o Outubro 
Rosa.

“Foi uma manhã mui-
to gostosa e importante 
para nossas mulheres. 

Lá elas foram recebidas 
de braços abertos por 
toda a equipe que este-
ve engajada no evento”, 
comentou a secretária 
de Saúde, Maria Angéli-
ca Dias.

A mobilização con-
tou com o ônibus da 
Saúde para aferição de 
pressão, testes rápidos, 
orientações de saúde e 
distribuição de folhe-
tos informativos, além 
de nutricionistas escla-

recendo dúvidas sobre 
alimentação saudável.

As unidades de Saúde 
do município continua 
atuante na campanha. 
“Nossas equipes estão 
preparadas para aten-
der da melhor forma e 
seguir com as orienta-
ções. É muito impor-
tante que a mulher se 
antecipe realizando pe-
riodicamente o exame 
preventivo do câncer de 
mama”, finalizou a se-
cretária.
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Funcionários públicos 
poderão doar imposto de 

renda em prol de crianças e 
adolescentes de Jaboticabal

A Prefeitura de Ja-
boticabal elaborou 
um projeto pioneiro 
em defesa da infância 
e da juventude. A Se-
cretaria de Assistên-
cia Social possibilitou 
a doação do imposto 
de renda dos servi-
dores ativos e inati-
vos ao Fundo Muni-
cipal dos Direitos da 
Criança e do Adoles-
cente de Jaboticabal, 
através do Decreto nº 
6.896.

O promotor de jus-
tiça Carlos Macayo-
chi de Oliveira Otuski 
teve uma participação 
determinante nesta 
conquista. “Dr Carlos 
é muito atuante e faz 

a diferença nas ações 
conjuntas da prefei-
tura, os conselhos e 
as entidades. Jaboti-
cabal passa a ser um 
exemplo para outras 
cidades na destina-
ção voluntária destes 
recursos em folha de 
pagamento. Teremos 
um trabalho respon-
sável, transparente e 
vamos avançar muito 
na proteção dos di-
reitos”, comemora o 
prefeito Vitório de Si-
moni. 

Tatiana Pelegrini, 
secretária da pasta, 
explica que o próxi-
mo passo será mobi-
lizar os servidores. 
“A legislação já foi 

Prefeito Vitório fez questão de viabilizar o plano

publicada e, agora, 
vamos nos unir em 
várias mãos para sen-
sibilizar a categoria. 
Agradeço o empenho 
do prefeito Vitório 
que, sensível a causa 
social, uniu as secre-
tarias e tirou a ideia 
do papel para trans-
formá-la em realida-
de. Estamos bastante 
otimistas”, diz.

A iniciativa pro-
porcionará o fortale-
cimento de vínculos 
familiares e sociais, 
preparando as crian-
ças para a vida. A ges-
tão do projeto será 
séria para avançar em 
diversos projetos so-
ciais.
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Promoção de final de ano iniciada no dia 25; Rede supermercadista 
ainda lançou, na mesma data, o aplicativo do “Nosso Cartão Savegnago”

Savegnago distribuirá R$ 1 milhão em prêmios na 
campanha “Com o Savegnago Você Ganha Sempre”

Consolidada como 
a Rede Forte do Inte-
rior Paulista, ocupan-
do o 1º lugar no inte-
rior – ranking ABRAS 

(Associação Brasileira 
de Supermercados) 
- , a Rede Savegnago 
de Supermercados 
iniciou na quinta-

feira, 25 de outubro, 
a campanha de fim 
de ano: “Com o Sa-
vegnago Você Ganha 
Sempre”. Na mesma 

Articulação do deputado federal Baleia Rossi foi essencial
Jaboticabal garante castramóvel para 2019

O Ministério da Saúde 
publicou na quarta-fei-
ra (23) a aprovação de 
R$ 150 mil para a com-
pra de um castramóvel. 
A escolha pela Prefei-
tura de Jaboticabal já 
está disponível no Di-
ário Oficial da União, 
em http://twixar.me/
vbv3. Devido ao perío-
do eleitoral, a compra 
só pode ocorrer no ano 
que vem.

A Portaria nº 3.397 
habilita Jaboticabal a 

receber recursos des-
tinados à saúde. “O Ba-
leia se mostrou muito 
disposto a conquistar 
este recurso e continu-
ar batalhando por Jabo-
ticabal. 

O castramóvel é im-
portante para nossa po-
lítica pública de redu-
zir animais domésticos 
abandonados. Vamos 
continuar trabalhando 
pela causa animal”, diz 
o prefeito Vitório De Si-
moni.

A secretária de Saú-
de, Maria Angélica Dias, 
informa que já traba-
lha no processo de li-
citação. “É uma com-
pra muito técnica, com 
equipamentos especí-
ficos. Estamos finali-
zando o levantamento 
para, em seguida, abrir 
a licitação para a com-
pra”.

Devido ao período 
eleitoral, a aquisição 
só pode ocorrer no ano 
que vem.

data, também aconte-
ceu o lançamento do 
aplicativo do cartão 
exclusivo da rede, o 
“Nosso Cartão Saveg-
nago”. O anúncio foi 
feito durante coleti-
va de imprensa, na 
quarta-feira, dia 24, 
em Sertãozinho, sede 
da rede.

Promoção: Com o 
Savegnago Você Ga-
nha Sempre

Tradição para os 
clientes, a campanha 
de final de ano da 
Rede recebeu neste 
ano o nome “Com o 
Savegnago Você Ga-
nha Sempre”. A pro-
moção vai até o dia 18 

de janeiro, com dura-
ção de 86 dias, em to-
das as 41 lojas e nos 
postos de combustí-
veis. A ação irá dispo-
nibilizar, além do to-
tal de R$ 1 milhão em 
prêmios, promoções 
e condições especiais 
aos consumidores.

A campanha está di-
vidida em 10 sorteios 
e duas etapas. A pri-
meira, composta por 
9 sorteios, irá con-
templar 3 consumi-
dores cada uma. Os 
contemplados parti-
cipam de uma ação 
que será transmitida 
pela TV em que esco-
lhem uma entre três 

chaves, sendo apenas 
uma verdadeira que 
liga um automóvel 
0km. Os outros dois 
sorteados levam 1 
motocicleta cada.

No último sorteio, 
marcado para o dia 
16 de janeiro, 3 con-
sumidores serão con-
templados e esco-
lhem uma entre três 
chaves. A verdadeira, 
que abre uma porta 
do cenário de uma 
casa, dá direito a R$ 
400 mil - em equiva-
lência em ouro – mais 
um carro 0km na ga-
ragem. Os outros dois 
sorteados levam um 
carro 0km cada.
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Alunos da rede municipal 
conhecem o Aterro Sanitário

A semana foi de mui-
to aprendizado para um 
grupo de alunos da rede 
municipal de educação. 
Como parte do projeto 
de educação ambiental 
desenvolvido no muni-
cípio pela Secretaria de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambien-
te, os alunos assistiram 
uma palestra e visita-
ram as dependências 
do Aterro Sanitário.

“A palestra aconteceu 
no auditório do SAAEJ 
onde o Engenheiro Am-
biental Paulo Rogério 
trouxe informações so-

bre o aterro sanitário 
de Jaboticabal, recicla-
gem e coleta seletiva”, 
diz o secretário de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, Aldo 
Bellodi.

Desde o início de 

Quase 900 litros de óleo doados para o Hospital e 
Maternidade Santa Isabel em Show Benefi cente

Teve muita música 
boa, bom público e mui-
ta, muita solidariedade. 
A Concha Acústica de 
Jaboticabal recebeu no 
sábado, 20 de outubro, 
o show As 10 Cordas de 
Tião Carreiro – Instru-
mental 1, em prol do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel. Os ingres-
sos individuais para o 
espetáculo puderam ser 
trocados por dois litros 
de óleo, e o volume ar-
recadado – cerca de 900 
litros - foi doado para o 

CULTURA

HMSI.
“Para nós, é muito 

gratifi cante receber 
esse grande público 
que veio assistir ao 
show, na Concha, e que 
ainda contribuiu com o 
Hospital e Maternida-
de Santa Isabel. Todo o 
óleo arrecadado com os 
ingressos será utilizado 
para atender nossos pa-
cientes”, afi rmou o Dr. 
Luiz Eduardo Romero 
Gerbasi, provedor da Ir-
mandade de Misericór-
dia.

Mais de 400 pessoas 
assistiram ao show do 
violeiro Noel Andrade e 
da banda Blues Etílicos, 
que contou com tradu-
ção simultânea em li-
bras para defi cientes 
auditivos.

Os músicos apresen-
taram um repertório 
que mistura música cai-
pira com o blues – rit-
mo nascido no sul dos 
EUA – que arrebatou o 
público. O espetácu-
lo trouxe grandes su-
cessos eternizados na 

voz e na viola de Tião 
Carreiro, como Rio de 
Lágrimas, Cabelo Loi-
ro, Chora Viola, Nove 
e Nove, Em Tempo de 
Avanço e muitos outros. 
A abertura foi feita pela 
cantora jaboticabalense 
Lara Ferraz.

O show foi uma ini-
ciativa do Ministério da 
Cultura, por meio de lei 
de incentivo à cultura, e 
contou com o apoio do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel e Prefeitura 
de Jaboticabal.

2018, a Prefeitura de 
Jaboticabal vem pro-
movendo ações como a 
Semana da Àgua, Sema-
na do Meio Ambiente, 
plantios e doações de 
mudas. “É um trabalho 
importante para cons-

cientização de nossa 
população, principal-
mente de crianças e 
adolescentes. Através 
dos novos conceitos 
essa nova geração pode 
transformar a realida-
de”, fi naliza Aldo.

Semana do Livro e da Biblioteca 
começa no dia 29 de outubro

Já está tudo pron-
to para a Semana do 
Livro e da Biblioteca. 
Organizada pelo De-
partamento de Cultu-
ra, esta edição oferece 
apresentação musical 
com o coral Arte e 
Melodia, feira de tro-
ca de livros usados e 
papo com o escritor.

“O professor André 
sempre foi um defen-
sor de nossa cultura 
e história, escritor, 
professor da rede pú-
blica de ensino e co-
laborador em nosso 
museu histórico. Uma 
singela homenagem 
para reconhecer todos 
os anos dedicados ao 
saber e uma oportu-
nidade de nossa po-
pulação reconhecer o 
seu trabalho em prol 
de nossa cidade”, diz 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Atenção para a pro-
gramação da Semana 
do Livro e da Biblio-
teca:

29/10/2018 – SE-
GUNDA-FEIRA

15h - Abertura ofi -
cial – exposição das 
obras e trajetória de 
vida do Professor An-
tônio Pascoal André

Local: Biblioteca Pú-
blica Municipal “Júlia 
Luiz Ruete”

Público: livre
30/10/2018 – TER-

ÇA-FEIRA
9h às 16h – Feira de 

Troca de Livros Usa-
dos do Projeto “Ler é 
Saber”

20h - Apresentação 
do Coral “Art Melo-
dia” da Escola de Arte

Lançamento do 15º 
fascículo de “Perso-
nagens da História de 
Jaboticabal”

Bate papo com o 
Professor Antônio 
Pascoal André

Local: Biblioteca Pú-
blica Municipal “Júlia 
Luiz Ruete”

Público: livre
31/10/2018 – 

QUARTA-FEIRA

Esta edição homenageia o professor e escritor Antônio Pascoal André

9h às 16h – Feira de 
Troca de Livros Usa-
dos do Projeto “Ler é 
Saber”

15h – Bate papo 
com o escritor

Local: Biblioteca Pú-
blica Municipal “Júlia 
Luiz Ruete”

Público: Alunos da 
rede municipal de en-
sino

A ARTE DE VIVER - AMIGOS

No mundo individua-
lista em que vivemos, a 
maioria das pessoas acre-
dita não precisar de nin-
guem. Triste engano, pois 
assim que os problemas 
surgem, sentimos a neces-
sidade de compartilhar, 
de dividir com alguém em 
quem possamos confi ar, 
que nos oriente, nos mos-
tre o caminho, estenda-
nos a mão.

Na correria do dia a dia, 
precisamos de alguém 
para nos ouvir, para desa-
bafar e colocar para fora 
tudo aquilo que, se não 
falarmos, acabará por nos 
adoecer.

Ter um amigo, é ter a 
certeza que Deus nos ama, 
e por esse amor imenso 
que Ele tem por nós, co-
locou em nosso caminho 
um de seus anjos, disfar-
çado de gente.  

Se  precisamos tanto de 
amigos, por que  dizemos  
ser tão difícil de encontrá-
los?  

O nosso desafi o não é 
achar amigos, pois ami-
gos não estão à venda, 
não os encontramos em 

LUIS CARLOS 
FERNANDES
(PSICÓLOGO)

grandes promoções, não 
os compramos pelo car-
tão de crédito e, apesar 
de toda  tecnologia,  ain-
da não é possível comprar 
um amigo pela Internet.

Nossa preocupação 
deve ser em nos tornar-
mos amigos do maior 
número de pessoas, ofe-
recendo nossa amizade 
sincera a todos que cruza-
rem nosso caminho.

Vamos levar amor e es-
perança às pessoas, dei-
xar de ser carrancudos e 
exibir em nosso rosto o 
mais belo sorriso e ofertá-
lo, gentilmente, a todos 
que fazem parte de nossa 
vida.

No dia que conseguir-
mos nos tornar amigos de 
verdade, sinceros, para 
todos os momentos, prin-
cipalmente nos de difi cul-
dade, que tivermos tempo 
e paciência  para ouvir, 
sorriso para acolher, mão 
para estender, colo para 
oferecer, lágrima para di-
vidir e amor para doar,  
teremos a certeza que 
encontramos muitos ami-
gos. É fazendo-se amigo 
que se encontra um ami-
go. 

Esqueça a tristeza de 
não TER um amigo e viva 
intensamente a alegria de 
SER um amigo.

Amigo fi el é proteção 
poderosa, e quem o en-
contra, terá encontrado 
um tesouro ( Ecl 6,14).

PROGRAMA CORRENTE 
DO BEM – DE SEGUNDA  
A SEXTA-FEIRA ÀS 08H00 
PELA RÁDIO GAZETA FM  
107,9.

 RELIGIÃO E POLÍTICA

“ Si Deus quiser 
venceremos”! Eis aí 
uma frase tantas ve-
zes repetida! Religio-
sidade, ignorância 
ou infantilismo?!” 
Estamos em plena 
construção pátria 
sob o ponto de vista 
de responsabilidade 
adulta!

O ponto de vista 
básico foi edificado 
pelo Divino Criador: 
“crescei, desenvol-
vei- vos e finalmente 
multiplicai-vos!” Di-
vino mandamento, 
mas de difícil cum-
primento configu-
rado na parábola de 
Caim e Abel.

Tarefa dificilmente 

Professor Benê

entendida quando se 
despreza o conceito 
de humanidade”!

A história humana 
atesta quantas inú-
meras vezes a ausên-
cia dessa reflexão, 
gerou e enriqueceu 
o egoísmo, enfra-
quecendo luz e vi-
gor deste mandato, 
desvirtuando a ener-
gia deste” paterno 
mandato” e o amor 
fraterno, tornando-
se ausente do viver 
humano, individual 
e social!

Política perdeu o 
sentido de constru-
ção fraterna de pá-
tria, absorvendo o 
veneno do individu-
alismo, destruindo 
portanto a energia 
da fraternidade!

A divina lição de 
Belém derrame luz e 
energia para aperfei-
çoar nosso senso de 
“política legítima”.

Somos todos ir-
mãos edificadores 
da PAZ E PROGRES-
SO!
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População pode denunciar descarte irregular de lixo pelo (16) 99603-6143

Prefeitura redobra atenção com lixo em terrenos baldios 
que podem servir de criadouros do Aedes aegypti

Diariamente a Pre-
feitura de Jaboticabal 
trabalha na retirada de 
entulhos e restos de 
construção de terrenos 
baldios localizados em 
diferentes bairros da 
cidade. Além de deixar 
a cidade suja e desor-
ganizada, objetos que 
acumulam água, en-
contrados nesses locais 
preocupam as equipes 
do Departamento de Ve-
tores e Zoonoses.

“Não podemos esque-
cer que uma simples 
tampinha de garrafa 
pode oferecer o am-
biente necessário para 
a proliferação do aedes. 

Mais uma vez peço a 
atenção de todos para 
a necessidade de fi sca-
lizar não apenas o nos-
so quintal, mas esses 
pontos que servem de 
descarte. Mesmo com o 
bom trabalho realizado 
pela prefeitura, poucas 
horas após a limpeza, 
o descarte de lixo nes-
ses locais recomeça, o 
que preocupa os nossos 
agentes e prejudica as 
ações preventivas”, diz 
a secretária de Saúde, 
Maria Angelica Dias.

Apenas dez minutos 
são necessários para 
eliminar criadouros 
do mosquito. “Nossos 

agentes estão nas ruas, 
verifi cando quintas, 
terrenos, eliminando 
todo tipo de foco da do-
ença e orientando a po-
pulação. Nesse período 
do ano, o envolvimento 
de todos nas ações pre-
ventivas é fundamen-
tal. Por isso, mais uma 
vez, convocamos nossa 
população”, declara Ma-
ria Angelica.

Denúncias – A popu-
lação pode denunciar 
quem descarta lixo em 
terrenos e vias públi-
cas. Basta ligar em qual-
quer dia da semana, 
para (16) 99603-6143.

Sociedade esteve representada por entidades, prefeitura e poderes constituídos

Em fórum movimentado, Rede Social de Proteção discute direitos da 
Criança e do Adolescente e projetos bem-sucedidos de Jaboticabal

A manhã de sexta-
feira (19) foi movimen-
tada para os defensores 
dos direitos das crian-
ças e adolescentes. O 
8º fórum realizado pela 
Rede Social de Proteção 
recebeu um público in-
teressado nas ações re-
alizadas no município.

O encontro aconte-
ceu no salão nobre da 
Unesp de Jaboticabal. 
“É muito grande a satis-
fação de ver tantas pes-
soas, representantes de 
tantos segmentos, par-

ticipando do fórum. Ti-
vemos oportunidade de 
assistir uma excelente 
palestra, depoimentos 
e tenho certeza que saí-
mos muito mais fortale-
cidos”, diz a secretária 
de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

A programação do 8º 
Fórum da Rede Social 
de Proteção aos Direitos 
das Crianças e dos Ado-
lescentes contou com 
a participação do coral 
de surdos “Mãos que 
encantam”. Em segui-

da, aconteceu a pales-
tra com o Dr. Guilherme 
Athayde Ribeiro Franco, 
Promotor de Justiça de 
Campinas, Especialista 
em Dependência Quími-
ca pela Unifesp e Mem-
bro do Conselho Esta-
dual de Políticas sobre 
Drogas.

“Neste momento não 
posso deixar de agra-
decer a participação de 
todos e também o apoio 
que recebemos do pre-
feito Vitório De Simo-
ni”, fi naliza Tatiana.

Prefeito Vitório recebe estudantes de Córrego Rico em seu gabinete
Um grupo de estu-

dantes da EMEB Tereza 
Noronha de Carvalho, 
preocupado com a qua-
lidade de vida do distri-
to, decidiu ouvir a po-
pulação e preparar uma 
série de sugestões e so-
licitações ao prefeito de 
Jaboticabal, Vitório De 
Simoni.

Com a conclusão do 
projeto, os estudantes 
apresentaram as pro-
postas pessoalmente ao 
prefeito, que recebeu o 
grupo em seu gabinete 
na manhã da última ter-
ça-feira (23). “Fico feliz 
em ver a preocupação 
desses jovens com Cór-
rego Rico. Eles apresen-
taram uma série de rei-

vindicações pertinentes 
e nos comprometemos 
a organizar um plano 
de ação para atender 
as reivindicações mais 
pontuais”, afi rma Vitó-
rio.

“A prefeitura se faz 
presente no distrito 
através de ações em 
parceria com a popula-
ção. Hoje temos aulas 
de capoeira e outras ofi -
cinas. Esses jovens que 
estiveram com o pre-
feito Vitório são muito 
atuantes e participam 
de uma roda de conver-
sa realizada na EMEB 
Tereza Noronha de Car-
valho”, lembra a secre-
tária de Assistência So-
cial, Tatiana Pellegrini.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Edital de convocação dos proprietários rurais associa-
dos deste Sindicato Rural de Jaboticabal, quites com a 
tesouraria e em pleno gozo de seus direitos, na sede des-
te Sindicato, sito na Rua Castro Alves, nº 911 - Centro, 
nesta cidade e comarca de Jaboticabal/SP, para partici-
parem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dia 
09/11/2018, às 16:00 horas em primeira convocação com 
o número de associados estabelecido pelo Estatuto Social 
e, não havendo número sufi ciente para a instalação da As-
sembleia, será realizada às 17:00 horas em segunda con-
vocação com o número de associados determinado pelo 
Estatuto Social, dando plenos poderes à Diretoria deste 
Sindicato para deliberarem sobre a leitura, discussão e 
aprovação dos seguintes itens:
 1º)  Leitura, discussão e votação da Ata da Assem-
bleia anterior; 
 2º)  Leitura, discussão e votação da Proposta Orça-
mentária para o ano de 2019 com o parecer do Conselho 
Fiscal. 

 Jaboticabal, 26 de outubro de 2018. 

Ismael Perina Junior
Presidente

PRECISAMOS ESTUDAR E APRENDER PARA EVOLUIR

Quem não vem pelo 
amor, o virá pela dor. 
Somos eternos em es-
pírito.

A cultura adquirida 
nos leva a um mundo 
melhor.   

FORA DA CARIDADE 
NÃO HÁ SALVAÇÃO. O 
que nos dificulta é a 
ignorância.    

Temos que amar 
para perdoar. A humil-
dade é uma qualidade 
maior do que o espíri-
to, que vende o orgu-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

lho. A VERDADE nasce 
quando vencermos a 
ignorância e fazermos 
nascer a sabedoria, 
como luz, para ilumi-
nar os caminhos ao 
entendimento das leis 
de DEUS E O AMOR DE 
JESUS.                              

A responsabilidade 
de nós, está em ser-
mos construtores de 
um mundo, que nos 
leve a caminhos se-
guros, vividos e   ali-
cerçados pelo amor. 
Temos que trabalhar 
com olhos do coração, 
a humildade da felici-
dade, a fé do poder, a 
esperança no tempo, a 
caridade, vencendo o 
orgulho. Tudo nasce, 
para sermos vencedo-
res de nós mesmos, 
dentro da reforma ín-
tima.                          

EVOLUÇÃO A CURTO 
E A LONGO PRAZO...

Evolução, cresci-
mento lento e pro-
gressivo, no amadu-
recimento espiritual, 
que nos leva a galgar 
elevados degraus den-
tro da hierarquia de 
valores.                                

O tempo guarda sau-
dades e lembranças de 
outras vidas do pas-
sado para o presente, 
vindo do livro eter-
no da felicidade, do 
amor, trazendo acon-
tecimentos, revivendo 
recordações, nas liga-
ções do ontem, hoje e 
do sempre.            

Um mundo não é 
igual a outro. O mes-
mo acontecendo com 
as vidas que são dife-
renciadas pelas ações 

e reações. Nascemos 
para juntarmos direi-
tos e deveres nas vi-
das sucessivas, nas 
operações entre dois 
mundos, entre dois 
planos. Seremos men-
sageiros da BOA NOVA, 
pioneiros das mudan-
ças, num ciclo das di-
ferentes condições de 
vidas, que passam de 
uma época para outra, 
dentro de um sistema 
criado por DEUS, le-
vando em considera-
ção o KARMA coletivo 
ou individual.

Tudo muda com o 
tempo. Transforma-
ções, mudanças, por 
necessidade de evolu-
ção a curto e a longo 
prazo.                           

A FÉ, A ESPERANÇA 
E A CARIDADE SÃO LU-
ZES DE AMOR.  
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Verba foi conquistada pelos deputados Baleia Rossi e Léo Oliveira; 
investimento será de R$ 2,5 milhões

Prefeitura conclui sondagem da pista do 
aeroporto para iniciar o asfalto

A Prefeitura de Jabo-
ticabal já terminou a 
primeira etapa do pro-
jeto que recapeará a 
pista de pouso e deco-
lagem do aeroporto. A 
Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo fi-
nalizou a sondagem e 
coleta de material; o 
próximo passo será en-
viar para a ANAC, abrir 
a licitação e iniciar a 

obra, que deve ocorrer 
em 2019.

A iniciativa movimen-
tará a economia regio-
nal e favorecerá a ge-
ração novos empregos. 
“Uma notícia excelente. 
A empresa responsável 
pela sondagem já co-
lheu o material e estão 
finalizando a análise 
do solo para definir so-
bre escavação, os tipos 

de material ideal, etc. 
Não é uma rua comum, 
uma pista para aerona-
ves exige muitos cuida-
dos técnicos. Aproveito 
mais uma vez pra agra-
decer os deputados Ba-
leia e Léo Oliveira, que 
não mediram esforços 
para realizar esse so-
nho dos jaboticabalen-
ses”, reforça.

A empresa tem 15 
dias para concluir o re-
latório. “Vamos levar o 
laudo técnico de inspe-
ção para a Agência Na-
cional de Aviação Civil 
— ANAC, o órgão fisca-
lizador e responsável 
por liberar o projeto. 
Depois é só abrir a lici-
tação para, em seguida, 
iniciar a obra”, explica 
o secretário da pasta, 
José Vantini Júnior.

O prefeito Vitório 
trabalha pessoalmente 
para transformar esse 

sonho em realidade. 
“Ele iniciou o projeto 
quando ainda era verea-
dor e, desde então, não 
pára de lutar. Buscou 
apoio dos debutados 
e, finalmente, depois 
de tantos anos teremos 
nossa sonhada pista re-

Prefeito reservou o dia para conhecer um pouco mais sobre o dia a dia das unidades

Ao lado de alunos da EMEB São Sebastião, prefeito Vitório comprova 
qualidade da merenda servida nas creches e escolas de Jaboticabal

Com aproximada-
mente 8 mil alunos e 25 
mil refeições servidas 
diariamente, as creches 
e escolas de Jaboticabal 
garantem qualidade no 
ensino e toda estrutura 
necessária para que as 
crianças possam absor-
ver o conteúdo apresen-
tado em sala de aula.

A qualidade da me-
renda é fundamental 
nesta fase. Desde as 

verduras, legumes da 
horta até a destinação e 
organização dos cardá-
pios é feito com muita 
responsabilidade. Para 
comprovar tudo isso, 
o prefeito Vitório De 
Simoni reservou o dia 
para conhecer um pou-
co mais sobre o dia a dia 
das unidades, conver-
sando com diretores, 
educadoras, auxiliares 
de serviços gerais, me-
rendeiras e alunos.

“Em um desses en-
contros, tive o prazer 
de almoçar com nossas 
crianças. Fiquei muito 
feliz ao ver o carinho 
e dedicação de todos 
nossos funcionários. 
Comida muito bem-fei-
ta, balanceada, sempre 
preservando a saúde 
e desenvolvimento de 
cada faixa etária. Foi 
uma manhã diferente. 
O carinho e alegria dos 
pequeninos é conta-

capeada, trazendo mais 
desenvolvimento para a 
cidade”, diz Vantini.

Ponta pé - Uma reu-
nião histórica, em abril 
deste ano, uniu Prefei-
tura, deputados, em-
presários e sociedade 
civil para garantir o 

projeto. No encontro, 
os deputados conhece-
ram o projeto e, em ju-
nho, conquistaram o re-
curso de R$ 2,5 milhões 
para concluir a obra – o 
contrato foi assinado 
na Caixa Econômica Fe-
deral. 

giante”, afirma o prefei-
to Vitório De Simoni.

Desafios – Desde o 
início de 2017, a Pre-
feitura de Jaboticabal 
vence diversos desafios 
como a criação de mais 
de 800 vagas de creche, 
investimentos na for-
mação dos professores, 
a promoção do Fórum 
Municipal da Educação, 
mudanças no cardápio 
com a inclusão do filé 
de tilápia, adequação 
do piso dos professores 
com o estadual e a ado-

ção de material de ensi-
no complementar. 

“Educação é coisa 
séria e não podemos 
brincar com o futuro de 
nossas crianças. Mesmo 
com todas as dificul-
dades, investimentos 
são feitos para garantir 
a qualidade do ensino 
que é oferecido em nos-
sas escolas e creches. 
Acompanhar de perto e 
ver que tudo acontece 
conforme o esperado é 
recompensador”, finali-
za Vitório.


