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Baleia Rossi e Léo Oliveira estão entre os 
mais votados em Jaboticabal

Os deputados que mais ajudaram Jaboticabal 
nos últimos anos também estão entre os mais vo-
tados na última eleição, que aconteceu no dia 07 
de outubro. Baleia Rossi conquistou quase 10% 
dos votos para deputado federal, enquanto Léo 
Oliveira renovou o mandato para deputado esta-
dual com o apoio de 6,5% dos jaboticabalenses.

Escolinhas de massificação esportiva 
movimentam 600 alunos 

As modalidades atendem vários públicos, idades e esportes, 
movimentando as praças esportivas e distanciando nossas 

crianças das drogas e da violência
Após um ano de mui-

ta economia e auste-
ridade com as contas 
públicas, a Prefeitura 
de Jaboticabal, em par-
ceria com a Fundação 
de Amparo ao Esporte 
e Departamento de Es-
porte e Lazer, aceitou 
o desafio e reorganizou 
as escolinhas de massi-
ficação esportiva.

Contribuintes já podem 
participar do REFIS 2018

A Prefeitura de Jaboticabal lançou este mês o 
Programa de Recuperação Fiscal – Refis 2018. O 
objetivo é estimular o munícipe a quitar débitos 
municipais pendentes, como IPTU, taxas e ISS. O 
Executivo oferece 100% de desconto sobre juros e 
multas para pagamentos à vista.

Interessados devem 
acessar o site www.
viarapida.sp.gov.br 
para garantir vaga

Curso gratuito 
de Soldador está 
com inscrições 

abertas

Jaboticabal recebera até o final do mês de 
novembro a carreta de cursos do Via Rápida, 
do Governo do Estado de São Paulo. Nela será 
ministrado curso básico de Soldador, que 
oferta 60 vagas gratuitas para o município. 
Os interessados devem acessar o site www.
viarapida.sp.gov.br para garantir presença.

O prefeito de Jaboticabal, Vitó-
rio de Simoni, participou de au-
diência de prefeitos com o Minis-
tro de Governo, Carlos Marun. 
Acompanhado do Deputado Ba-
leia Rossi, solicitou a agilidade 
nos pagamentos das emendas 
parlamentares para iniciar no-
vas obras na cidade. O encontro 
aconteceu na terça-feira (30), no 
Palácio do Planalto.

Prefeito Vitório vai à Brasília cobrar 
agilidade no pagamento de obras e projetos
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Câmara Municipal de Jaboticabal vota dois 
projetos na segunda-feira (05/11)

A sessão ordinária co-
meça às 20 horas, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal se reúnem 
em sessão ordinária na 
próxima segunda-feira 
(05/11), a partir das 20 
horas, para a discus-
são e votação de dois 
projetos: o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
39/2018, de autoria do 

vereador Pretto Miran-
da Cabeleireiro (PPS), 
que outorga Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se a Sebastião Fidelis 
Martins; e o Projeto de 
Lei nº 150/2018, tam-
bém de autoria de Pret-
to Cabeleireiro, que cria 
a Semana Municipal da 
Saúde Bucal no Munici-
pal de Jaboticabal.

De acordo com o pro-
jeto de lei, a Semana da 
Saúde Bucal deverá ser 
realizada anualmente 
tendo como marco o 

dia 22 de Outubro, con-
siderado o Dia Mundial 
para um Futuro Livre de 
Cárie, e passa a integrar 
o Calendário de Eventos 
Oficiais do Município. 
Para o autor da matéria, 
o principal objetivo é 
conscientizar a popula-
ção sobre a importância 
do cuidado com a saúde 
e a higiene bucal, com 
destaque para a esco-
vação no combate a do-
enças periodontais, cá-
ries, entre outros, além 
da redução da ingestão 
de açúcares.

Poder Executivo apresenta proposta de 
Orçamento para 2019

O Poder Executivo 
apresentou na noite de 
segunda-feira (29/10), 
em audiência pública 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal, a pro-
posta orçamentária 
para o exercício de 
2019. A previsão é de 
que o Orçamento glo-
bal do Município seja 
de pouco mais de R$ 
377 milhões, um au-
mento de 10,73% em 
relação a este ano. A 
despesa, por sua vez, 
está fixada em cerca de 
R$ 327 milhões. O Exe-
cutivo teve até quarta-
feira (31/10) para pro-
tocolar na Casa de Leis 
o projeto da Lei Orça-
mentária Anual (LOA), 
que deve ser analisada 
e votada pelos verea-
dores.

“Hoje nós trazemos 
uma das peças de pla-
nejamento para 2019. 
É uma exigência le-
gal... [em cumprimen-

to] à transparência na 
gestão fiscal”, disse na 
abertura da audiência 
a secretária da Fazen-
da, Angela Nazario.

Da previsão total de 
receita, a prefeitura 
terá R$ 278.8 milhões; 
o SAAEJ R$ 32 milhões; 
o SEPREM, R$ 53.7 mi-
lhões; a FAE R$ 1.3 mi-
lhão; e a Câmara Muni-
cipal, R$ 11.4 milhões.  
Quanto às despesas, 
as áreas de saúde e 
educação continuarão 
no topo dos gastos. A 
previsão é de que seja 
aplicado cerca de R$ 
78 milhões (28,97%) 
na saúde e de R$ 76 
milhões no ensino 
(25,35%). Também está 
previsto um gasto com 
pessoal de cerca de R$ 
120 milhões, que re-
presenta 49,60% do or-
çamento, próximo ao 
limite prudencial de 
51,3%. 

Além de represen-
tantes do Poder Exe-
cutivo, os vereadores 
Beto Ariki (PSL), atual 
presidente da Comis-
são de Finanças e Or-
çamento da Casa, e Da-
niel Rodrigues (PSC), 
também acompanha-
ram a audiência.

PARA SABER – Na 
peça orçamentará deve 
constar a previsão de 
receita e as despesas 
programadas pelo Go-
verno, ou seja, é no or-
çamento que a Admi-
nistração deve apontar 
as necessidades e os 
problemas da popula-
ção, e com que recur-
sos eles deverão ser 
executados. Vale lem-
brar que o orçamento 
inclui toda a progra-
mação de gasto, desde 
pagamento de pessoal, 
aposentadoria, aplica-
ção na saúde, na edu-
cação, entre outros.

“O orçamento é a úl-
tima etapa do planeja-
mento municipal, que 
inicia com o PPA, de-
pois tem a LDO, e fe-
cha com o orçamento. 

É como serão executa-
das as contas no ano 
que vem”, arrematou o 
contador da Prefeitura 
Municipal, José Apare-
cido Quintino.

A íntegra da audi-
ência está disponível 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br)

 Proposta da LOA 2019 é apresentada em audiência pública na Câ-
mara de Jaboticabal

Programação e calendário de Finados 
Como é de costume, 

os cemitérios do mu-
nicípio e distritos de 
Córrego Rico e Lusi-
tânia receberam mui-
tos visitantes no dia 2 
de novembro, feriado 
de Finados. Por isso, a 
Prefeitura de Jabotica-
bal empenhou detalhes 
para tudo estar organi-
zado.

Para famílias que de-
sejavam realizar reves-
timentos e pinturas nos 
túmulos, a data limite 

foi até 31 de outubro. Já 
para lavagem, o prazo 
foi 1º de novembro. Os 
cemitérios funcionaram 
no dia 2 de novembro 
das 7h às 18h.

Os profissionais do 
Departamento de Vi-
gilância de Vetores e 
Zoonoses realizaram 
orientação no dia sobre 
a utilização e descarte 
de sacos plásticos nos 
locais. 

Programação

Cemitério Municipal – 
2 de novembro

7h – Missa – José Be-
nedito Di’ Tulio

9h – Missa - Padre Bru-
no Cesar Siqueira

15h – Missa – Padre 
Rodrigo Antonio Biso

Cemitério de Córrego 
Rico

2 de novembro - 8h – 
Padre Éder Soares

Capela de Lusitânia
2 de novembro – 

17h30 – Padre Adilson 
Vieira
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Isso é maravilhoso! Je-
sus falou sobre isso na 
continuação do sermão 
da montanha, enquanto 
ensinava à multidão sobre 
o Reino de Deus, e como 
as pessoas deveriam ser 
umas com as outras e não 
fi car julgando ou repa-
rando os defeitos do seu 
semelhante. Ele disse: E 
por que se preocupar com 
um cisco no olho do teu 
irmão, quando você tem 

*Por Mariana Rosa Alves 
Ladeira

Com a redemocratiza-
ção do Brasil e a promul-
gação da Constituição 
Federal de 1988, organi-
zações da sociedade ci-
vil, sem fi ns lucrativos, 
se estabeleceram a fi m 
de fortalecer e construir 
condições igualitárias que 
colaborassem com o cum-
primento dos direitos so-
ciais dos cidadãos. Nesse 
sentido, as parcerias e os 
projetos sociais são estra-
tégias que materializam 
o objetivo de cada insti-
tuição: um caminho para 
que a colaboração interse-
torial aconteça e viabilize 
as transformações deseja-
das. 

No entanto, a crescente 
expansão desse segmento 

Pr. Anastácio Martins

uma tábua no seu próprio 
olho? Você dirá: Amigo, 
deixe-me ajudar a tirar 
cisco do teu olho, quando 
na verdade você mesmo 
nem pode enxergar, por 
causa da tábua que está no 
seu próprio olho? Hipócri-
ta! Livre-se da tábua pri-
meiro, assim você poderá 
enxergar para tirar o cis-
co do olho do seu irmão. 
Jesus só queria que as 
pessoas parassem de fi car 
julgando e condenando 
os outros, enquanto elas 
mesmas estavam fazendo 
pior, sem se dar conta que 
Deus um dia pedirá con-
ta de tudo o que fazemos 
ou deixamos de fazer. É 
bom você começar a se 
preocupar, se realmente 
você está cuidando da sua 
própria vida ou da vida 
dos outros. Têm pessoas 

que gostam de fi car ven-
do os defeitos e as falhas 
do próximo e comentam 
com todo mundo, achan-
do bonito, pensando que 
estão agradando a Deus, 
com estes comentários 
maldosos. Se você, ver-
dadeiramente quer ajudar 
alguém que está no erro, 
primeiramente seja um 
exemplo, e não aponte o 
erro da pessoa, nem fale 
palavras negativas. Pro-
cure ajudá-la, mostrando 
o amor de Deus, e como 
Ele está sempre pronto 
para perdoar qualquer pe-
cado, que tenham cometi-
do. O amor suporta tudo, 
quando você tem compai-
xão de alguém. Deus tem 
prazer em lhe abençoar. 
Nunca fi que reparando, e 
querendo corrigir alguém, 
se você ainda não foi to-

O CISCO?

Entidades sociais: futuro conectado às mudanças

talmente transformado 
pelo poder de Deus. Ape-
nas ore para o Senhor ter 
misericórdia daquela pes-
soa que ainda não abriu o 
coração para Jesus entrar 
e mudar a vida dela. So-
mente através das suas 
orações o Senhor poderá 
transformar aquela vida.  
(Mateus 7:1). 

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

CONSTRUIR A PAZ

Este deve ser nos-
so objetivo da ci-
dadania. Não existe 
outro que possa su-
perar nossas ener-
gias construtivas.

“Todos somos 
iguais” indepen-
dentemente de di-
ferenças “tribais”! 
A harmonia social é 
nosso sonho único, 
de construir ORDEM 

Professor Benê

para o PROGRESSO.
As discriminações 

partidárias são me-
ramente adjetivas, 
sem qualquer sen-
tido substantivo. 
“Amai-vos uns aos 
outros” é o único ali-
cerce possível para 
construir uma so-
ciedade em plenitu-
de  de vida dinâmi-
ca. PAZ gerada pela 
união fraterna da so-
ciedade e o caminho 
único para alcançar 
sucesso. 

A verdade de nos-
so legislador “divino 
guia” é esta: SOU A 
LUZ DA “ COMUNI-
DADE” com o obje-
tivo único para se 
conseguir a “vida em 
abundância”!

PRECISAMOS SABER COMO VIVER

O estudo para adqui-
rirmos conhecimentos 
é fundamental para a 
nossa EVOLUÇÃO, que é 
lenta e demorada dentro 
dos tempos que vive-
mos, somando progres-
sos e criando oportuni-
dades. Tudo vive, nada 
morre, tudo se trans-
forma. Caminhamos pe-
los tempos em busca 
de uma EVOLUÇÃO, que 
cresce gradativamente, 
de acordo com nosso 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

merecimento e aptidão 
necessária, dentro da 
reforma íntima e do de-
sejo de vencermos, tra-
balhando e renunciando 
muitos desejos ao apego 
aos bens materiais.

SOMOS OS ESCOLHI-
DOS OU NÃO. SOMOS OS 
TRABALHADORES DA ÚL-
TIMA HORA. SOMOS OS 
MENSAGEIROS DA BOA 
NOVA.        

OS SÉCULOS CAEM NAS 
LEMBRANÇAS E SAUDA-
DES. 

Visitamos muitas mo-
radas, nascemos em 
eternas encarnações,  
nos transformamos em 
cada etapa, em cada 
mundo, no convívio com 
a humanidade          

CADA UM TEM UMA 
HISTÓRIA PARA CON-
TAR. SOMOS OS APREN-
DIZES DA GRANDE ESCO-

LA DO PLANETA TERRA, 
TRANSPORTANDO E 
TRANSMITINDO CONHE-
CIMENTOS, A CURTO E A 
LONGO PRAZO.                                

PRINCÍPIOS GERAIS 
CRISTÃOS:                

Vontade firme e for-
te, para o bem, com 
pensamentos elevados 
na prática da caridade, 
mantendo equilíbrio nas 
emoções, eliminando 
as discussões com de-
sencontros, procuran-
do os acertos. Fugindo 
dos maus pensamentos, 
com bom humor e mui-
ta alegria. A disciplina 
é essencial para o bom 
comportamento, peran-
te a família, e a vida 
profana. A prática da 
caridade, no auxílio aos 
necessitados. Vencer as 
fontes negativas, adqui-
rindo com muita humil-

dade a paciência, calma 
tolerância, sabendo mu-
niciar os pensamentos, 
orando e vigiando. Não 
desejar para os outros o 
que não queremos para 
nós. Lutarmos para ven-
cermos o mal e cultivar 
o bem. Não sermos in-
gratos, nem egoístas, 
muito menos falsos.         

A VIDA SE FUNDAMEN-
TA EM TRÊS DIMENSOES, 
QUE SÃO: CRENÇA EM 
DEUS;

CARIDADE;
E AMOR...                                 
FORTALECIDOS PELA 

FÉ E ESPERANÇA.         
DENTRO DE PRINCÍ-

PIOS BÁSICOS QUE SÃO: 
ENTENDIMENTO DA 
VIDA ETERNA DO ESPI-
RITO, REENCARNAÇÃO, 
E AGIRMOS DENTRO DA 
REFORMA ÍNTIMA. 

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

(Itens 293 e 294, Cap. XX das NSCGJSP)

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

   FAZ SABER a todos quantos virem o 
presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem possa in-
teressar que LAERCIO PEDRO DA SILVA, RG nº 13.744.555-
SSP/SP, CPF nº 043.351.078/11, trabalhador rural, e sua mulher 
MARIA DE ANDRADE SILVA, RG nº 15.868.496-5-SSP/SP, 
CPF nº 257.744.378/17, do lar, ambos brasileiros, casados sob o 
regime da comunhão de bens, anteriormente à Lei nº 6.515/77, 
residentes e domiciliados neste município, no Sítio São Ben-
to, depositaram nesta Serventia, em 08/10/2018, prenotação nº 
162.750, os documentos exigidos nos itens 293 e 294, Cap. XX 
das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, para  
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IMÓVEL, indicado 
como lote 8, da Gleba B, com área de 250,00 metros quadrados, 
parte de uma área maior do imóvel objeto da matrícula número 
11.699, livro 2RG, com a seguinte descrição: Um terreno tido 
como lote 8, da Gleba “B”, situado na Rua Alexandre Detogni, 
lado ímpar, distante 125,10 metros da Avenida Francisco Alves 
de Oliveira, neste município e comarca de Jaboticabal, na quadra 
compreendida pela Rua Alexandre Detogni, Rua Tenente Gar-
cia, Avenida Francisco Alves de Oliveira e Avenida João Batista 
Ferraz Sampaio, de formato regular, com as seguintes medidas, 
características e confrontações: mede 10,00 metros (dez metros) 
de frente e igual medida na linha dos fundos, por 25,00 metros 
(vinte e cinco metros) da frente aos fundos em ambos os lados, se 
confrontando pela frente com a Rua Alexandre Detogni; quem da 
citada via olha para o imóvel, pelo lado esquerdo confronta com 
o imóvel da Rua Alexandre Detogni, lote 7 (matrícula número 
51.589); pelo lado direito confronta com o imóvel da Rua Ale-
xandre Detogni, lote 9 (matrícula número 11.699), e pelos fun-
dos com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, número 275 (ma-
trícula número 45.305), perfazendo uma área de 250,00 metros 
quadrados (duzentos e cinquenta  metros quadrados), cuja exata 
localização acha-se retratada no desenho abaixo. A regularização 
fundiária do imóvel, possibilitará a abertura de nova matrícula 
para a fração destacada e averbação do destaque na matrícula 
matriz. Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, 
que será publicado em jornal de circulação local, por 02 (dois) 
dias consecutivos, podendo a regularização ser impugnada no 
prazo de quinze dias, contados da última publicação, nos termos 
do item 294.2 Cap. XX das NSCGJSP. Jaboticabal, 31 de outu-
bro de 2018. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei 
e subscrevi.

 

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR

BALTICO AUTOMÓVEIS  LTDA 
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SALÁRIO: R$ 960,00 POR MÊS
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 consultoriarh@baltico.com.br OU
 julianavenanciovend@baltico.com.br

pode fazer com que sur-
ja concorrência entre as 
organizações, já que, ge-
ralmente, elas dependem 
apenas de recursos locais 
e regionais. Isso limita a 
atuação da instituição e, 
para reverter esse cená-
rio, empresas e profi ssio-
nais de todos os estados 
poderiam estabelecer re-
des para angariar fundos 
com foco no desenvolvi-
mento de projetos.

Ainda hoje, as prin-
cipais formas de so-
brevivência das ONGs 
(Organizações Não Gover-
namentais) são as ideias 
fi nanciadas por órgãos 
públicos e/ou privados, 
doações da sociedade ci-
vil e renúncia fi scal (quan-
do o governo abre mão de 
um percentual cobrado 
pelo Imposto de Renda, 
da pessoa física ou jurí-
dica, para que a iniciativa 
privada possa investir e 
patrocinar projetos). 

Existem recursos mu-
nicipais, federais e esta-
duais, assim como editais 
de iniciativas públicas e 
privadas, que viabilizam 
o fi nanciamento para a 
realização de projetos em 

organizações não gover-
namentais. Porém, muitas 
instituições desconhecem 
o percurso para candida-
tar-se a esses editais ou 
não têm a qualifi cação 
necessária para inscrever 
projetos possíveis e exe-
quíveis. 

Há inúmeras formas 
de desenvolver projetos 
sociais por meio de par-
cerias. Na esfera pública, 
por exemplo, as socieda-
des podem ser por meio 
de permissão, convênio, 
consórcio, privatização, 
terceirização ou via em-
presas público-privado, 
todas reguladas pelo di-
reito administrativo. Cada 
formato apresenta suas 
normas e princípios espe-
cífi cos. O grande desafi o 
está em encontrar parcei-
ros que compartilhem vi-
são de mundo, estratégias 
de trabalho e objetivos.

Para ingressar nessas 
novas formas de atuação, 
as entidades precisam 
preparar seus profi ssio-
nais. Para isso, devem 
buscar capacitação, com 
estratégias de mediação, 
comunicação, reconheci-
mento e interpretação de 

diferentes aspectos ine-
rentes aos projetos so-
ciais e às realidades a se-
rem transformadas. 

Assim, é de fundamen-
tal importância identifi car 
os potenciais parceiros, 
organizar a documenta-
ção do projeto social e 
aplicar critérios de viabi-
lidade relativos ao proje-
to ou à organização. São 
estratégias fundamentais 
para a concretização das 
parcerias e, consequente-
mente, realização dos ob-
jetivos das entidades.

Somente um profi s-
sional capacitado possui 
competência para reco-
nhecer os objetivos e as 
metodologias de um pro-
jeto social e a realidade 
que deseja transformar. 
Portanto, buscar esse co-
nhecimento é imprescin-
dível no processo de ma-
nutenção da entidade e, 
principalmente, como for-
ma de benefício à popula-
ção assistida.

*Mariana Rosa Alves La-
deira, docente da área de 
desenvolvimento social 
do Senac Jaboticabal

Pais e responsáveis tem até segunda (05) 
para matricular crianças de 4 e 5 anos na 

rede municipal de ensino

A Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer informa aos pais 
e responsáveis que as 
inscrições para a 1ª e 

2ª etapas da educação 
infantil foram prorro-
gadas até a próxima 
segunda-feira, dia 5 de 
novembro. O procedi-

mento deve ser feito 
das 8h às 11h, na se-
cretaria (Avenida Carlos 
Berchieri, 101).

Atenção para os docu-
mentos necessários:

• Certidão de Nas-
cimento

• Carteira Nacional 
de Vacinação

• Número do car-
tão nacional do SUS

• Número do NIS 
(crianças cadastradas 
no Bolsa Família)

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, CI-
DADE 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

• Comprovante de 
residência.

De acordo com a Lei 
9394-96 de Diretrizes 
e Bases da Educação 
Nacional, toda criança 
a partir de quatro anos 
deve estar matriculada. 
A Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer fi ca na Avenida 
Carlos Berchieri, 101, 
ao lado da Terceira Ida-
de. 

O telefone de contato 
é (16) 3209-2469.
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Sebrae Jaboticabal inscreve 
para última oficina do ano

A Central do Empre-
endedor e o Sebrae 
Aqui, de Jaboticabal, 
está com inscrições 
abertas para a última 
oficina de formalização 
de 2018, que acontece 
em 12 de novembro. O 
evento é gratuito.

“Essa oficina tem aju-
da bastante microem-
preendedores que es-
tão no início e pessoas 
que querem começar a 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA 
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSE-
LHO PATRIMONIAL DA CASA DE ESTUDOS ESPÍRITAS CHICO XAVIER.

 
A Casa de Estudos Espíritas Chico Xavier, com sede nesta cidade, na Av. Dr. Fon-

tes, nº 665 – Bairro X – Jaboticabal/SP – CEP:14870-620, através de sua Diretoria 
Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. (a) EDUARDO CHIE-
RON, CONVOCA através do presente edital, todos os associados efetivos em pleno 
gozo de seus direitos, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sua 
sede, às 20:00 horas, do dia 30 de Novembro de 2018, com a seguinte Ordem do Dia:

1- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Patrimonial.
A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da C.E.E.C. XA-

VIER até 20 (vinte) dias antes da eleição, que se realizará dentre as chapas devida-
mente inscritas e homologadas pela Comissão Eleitoral. 

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 20 horas, com a pre-
sença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, 
meia hora depois, não exigindo a lei, quorum especial.

Eduardo Chieron - Presidente

SAAEJ realiza intervenção 
em Córrego Rico

O Serviço Autonomo 
de Água e Esgoto de Ja-

Pontos beneficiados pela operação 
Tapa Buraco (1º de novembro)

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diversos 

bairros da cidade. As 
equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos promovem me-

lhorias nas ruas Cláudio 
Luiz Berchieri, Edival-
do Balini, Mário Guari-
ta Cartaxo, Fortunato 

Consultório dentário da escola 
Walter Barioni é reformado

A Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer finalizou a refor-
ma estrutural do con-
sultório dentário da es-
cola Walter Barioni. Piso 
e paredes receberam 
melhorias.

O consultório funcio-
na diariamente aten-
dendo urgências e re-
alizando o preventivo. 
Mais de 300 crianças de 
06 a 10 anos de idade 
são beneficiadas.

Mais informações na 
secretaria que fica na 
Avenida Carlos Berchie-
ri, 101, ao lado do Bos-
que Municipal. O telefo-
ne é (16) 3209-2469.

boticabal – SAAEJ – rea-
lizou na última semana 

um procedimento de-
nominado ‘curva de ní-

vel’, em Córrego Rico. 
A intervenção impede a 
captação de água suja e 
reforça a qualidade do 
serviço realizado pela 
autarquia.

“Uma área vizinha 
não estava protegida, 
e no caso de chuvas 
fortes a terra existente 
naquele local poderia 
sujar a água da capta-
ção. Portanto, fizemos 
a curva de nível para 
evitar esse problema e 
garantir o fornecimen-
to de água limpa para 
a população”, explica 
o presidente do SAAEJ, 
José Carlos Abreu.

Frasca, Luiz Petroucic e 
Antônio Ruette.

As equipes de limpe-
za realizam a capinação 
no Bairro X, Jardim Ke-
nedy e Patriarca. O ro-
çamento de áreas ver-
des acontece nas Cohan 
1, 3, Jardim Botânico e 
Alvorada.

Troca de lâmpadas, 
serviço de podas e re-
tirada de entulhos são 
realizadas em diversos 
bairros de Jaboticabal.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

empreender. É um con-
teúdo que tem agrada-
do bastante, pois re-
presenta um ponto de 
partida para um negó-
cio de sucesso”, comen-
ta a diretora da Central 
do Empreendedor, Va-
nessa Gonçalves.

Os interessados de-
vem procurar a Central 
do Empreendedor no 
Paço Municipal ou ligar 
para (16) 3203-3398.

Associação ECOE de Jaboticabal  
realizou o projeto “Dia Feliz”

No último dia 20 de 
outubro (sábado) a 
ECOE, “Associação de 
Apoio a Qualidade de 
Vida da Comunidade”, 
realizou o projeto 
“Dia Feliz” no bairro 
COHAB II em Jaboti-
cabal, proporcionan-
do à crianças, jovens 
e adultos um dia de 
alegria e diversão.

As brincadeiras, 
gincanas, apresen-
tações teatrais, de-
monstração de Parkur 
pelo grupo RasTracer, 
jogo de malha, fute-
bol de botão  e uma 
palestra inspiradora, 
fizeram do sábado, 
um dia especial.



sábado, 03 dE NoVEMbRo dE 2018 5

GAZETA ESPORTES

Presidente da Area e diretoria da 
Unesp Jaboticabal fecham parcerias

Alunos do Senac Jaboticabal promovem 
atividades para a população

O presidente da As-
sociação Regional de 
Engenharia e Agrono-
mia (AREA), Engenheiro 
Eletricista Pedro Ales-
sandro Iughetti, se reu-
niu, na tarde de (31 de 
outubro), com o Diretor 
do câmpus da Unesp de 
Jaboticabal, Pedro Luis 
da Costa Aguiar Alves, 
o Vice-diretor Antonio 
Sergio Ferraudo e o En-
genheiro Agrônomo,  
professor Doutor assis-
tente no Departamento 
de Engenharia Rural, 
José Renato Zanini, para 
tratar de duas parcerias 
entre as instituições. 

“O objetivo do encon-
tro foi estreitar o víncu-
lo entre a associação e 

Para promover a inte-
ração com a sociedade e 
proporcionar um dia de 
lazer, cultura e bem-es-
tar, os alunos do Senac 
Jaboticabal prepararam 
uma ação especial para 
o dia 10 de novembro, 
o Inter Ação. O even-
to acontecerá na Praça 
Nove de Julho, das 9 às 
14 horas, e oferecerá 
serviços para empre-
endedores, orientação 
para qualidade de vida 
e entretenimento. A 
participação é gratuita.

Entre as ações previs-
tas estão o atendimento 
do Sebrae para atuais e 
futuros empreendedo-
res; banca do volunta-
riado para aqueles que 
desejam se candidatar 
para trabalhar em al-
guma entidade social; 
orientações para uma 
alimentação saudável e, 
também, sobre a cam-
panha Novembro Azul, 

a Unesp de Jaboticabal, 
um dos melhores cen-
tros de ensino e pes-
quisa do nosso país, 
para iniciarmos o que 
esperamos que seja a 
primeira de uma série 
de parcerias entre nós”, 
afi rmou Iughetti.

que conscientiza, em 
especial, os homens so-
bre as doenças masculi-
nas.

Os participantes do 
Inter Ação ainda pode-
rão praticar aulas de 
Zumba e Capoeira Flash 
Mob, esta ministrada 
pelo Sesc; trocar livros; 
obter orientações sobre 
como cultivar plantas; 
ter acesso à recreação 
infantil, com escorrega-
dor e pula-pula; e pres-
tigiar uma apresenta-
ção de capoeira.

O evento foi articula-
do e organizado pelos 
alunos da 14ª turma do 
Técnico em Adminis-
tração do Senac Jabo-
ticabal. A atividade faz 
parte do Projeto Inte-
grador, que assimila te-
oria e prática por meio 
de ações reais e em prol 
do desenvolvimento da 
comunidade.

“Será uma grande 

Inter Ação trará serviços do Sebrae e atividades interativas do Sesc; 
participação é gratuita

Segundo o presidente 
da AREA, os dois pri-
meiros eventos a serem 
realizados pela associa-
ção, em parceria com a 
Unesp Jaboticabal, te-
rão o apoio do Conselho 
Federal de Engenharia e 
Agronomia (Confea) e 

oportunidade para os 
nossos alunos vivencia-
rem e praticarem todos 
os desafi os da área ad-
ministrativa, temas que 
já foram abordados em 
sala de aula e que fa-
rão parte do dia a dia 
profi ssional deles”, diz 
Wellington Argolo, ge-
rente do Senac Jabotica-
bal. Ainda, segundo ele, 
“a iniciativa dos alunos 
também é uma grande 
prestação de serviço 
para a população, que 
sempre prestigia as ati-
vidades da unidade”. 

Serviço: 
Inter Ação
Data: 10 de novem-

bro de 2018
Local: Praça Nove de 

Julho
Endereço: Rua Rui 

Barbosa, 739 – Centro – 
Jaboticabal/ SP

Participação gratuita
Programação:

do CREA-SP.

“Devemos realizar um 
importante workshop 
sobre a cadeia produ-
tiva do amendoim nos 
dias 11, 12 e 13 de de-
zembro de 2018 e um 
debate técnico-científi -
co sobre inovações tec-
nológicas da Engenha-
ria e Agronomia para o 
desenvolvimento sus-
tentável nos dias 26, 
27 e 28 de fevereiro de 
2019. Estamos buscan-
do apoio também jun-
to a outras instituições 
renomadas e empresá-
rios para projetar nossa 
cidade no cenário na-
cional de forma positi-
va no que diz respeito 
à geração de conheci-
mento e inovação”, fi -
nalizou Iughetti.

Sebrae
Horário: sábado, das 

9 às 14 horas
Troca de Livros
Horário: sábado, das 

9 às 14 horas
Recreação Infantil
Horário: sábado, das 

9 às 14 horas
Aula de Zumba
Horário: sábado, das 

10 horas às 10h30
Ofi cina – Cultivo de 

plantas
Horário: sábado, das 

9 horas às 12h30
Campanha Novembro 

Azul
Horário: sábado, das 

9 às 13 horas
Orientação Alimentar
Horário: sábado, das 

9 às 13 horas
Banca do Voluntaria-

do
Horário: sábado, das 

11 às 14 horas
Aulas de Capoeira
Horário: sábado, das 

10 às 12h30

Defi nidas equipes classifi cadas para oitavas 
do Campo Municipal de Futebol Amador

Após o término da 
primeira fase, 16 equi-
pes garantiram parti-
cipação nas oitavas de 
fi nal do Campeonato 
Municipal de Futebol 
Amador promovido 
pela Fundação de Am-
paro ao Esporte (FAE).

Acompanhe abaixo os 
resultados da última ro-
dada:

Campo do Cruzeiro:
8h15– Vila FC 1 x 1 

Brother’s
10h – Cohab IV 5x 8 

Unesp
Campo do Jardim das 

Rosas:
8h15 – Panela 4 x 1 

Lusitânia
Centro Esportivo An-

tônio Mônaco:
8h15 – Oxiquímica 1x 

6 Pega Leve
10h – Mundissas FC 0 

x 3 Juventude
Atenção para os jogos 

das oitavas de fi nal:
4 de novembro:
Campo do Cruzeiro:
Fortaleza x Mundis-

sas
Clínica Viver x Lusitâ-

nia 
Centro Esportivo An-

tônio Mônaco:

Nova Alvorada x Nos-
sa Senhora de Lourdes

Pizaria Nº 1 x Vila F.C
11 de novembro:
Campo do Cruzeiro:
Brothers x Juventude

Panela x Atlético Al-
vorada

Centro Esportivo An-
tônio Mônaco:

Cohab 3 x Unesp
Pega Leve x Boa Vista

Casa Residencial com 
piscina e churrasqueira

178m2 A.C/ 390m2 terreno
Rua Regina Zacharias de Almeida Castro, 190 - 

Jaboticabal/SP R$ 268mil
www.123leiloes.com.br

(11) 21310300 / 11 983837272
Pague em ate 30x

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 126, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018 – CONCEDE, a pedido da funcioná-
ria SOLANGE MARY FERNANDES, lotada no Departamento Contábil e Financeiro, 
Licença Prêmio em gozo, de 05/11/2018 a 09/11/2018, referente ao ao 3º período 
aquisitivo (de 01/07/2012 a 30/06/2017), conforme Processo RD 2007/2018.

Nº 127, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018 – NOMEIA, a partir de 05 de no-
vembro de 2018, MARCOS ANTONIO DE SOUZA , para ocupar o cargo de Assessor 
de Gabinete, lotado no gabinete do vereador Carmo Jorge Marques Reino, de acordo 
com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.
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Comissão Municipal de Emprego 
discute ações para Jaboticabal

Representantes de 
entidades voltadas às 
classes trabalhadora 
e patronal estiveram 
reunidos na manhã de 
quarta-feira (31) no sa-
lão nobre da Prefeitura 
para encontro da Co-
missão Municipal de 
Emprego - CME. Na oca-
sião, foram discutidas 
ações futuras e realiza-

da nomeação do presi-
dente.

“O grupo é importan-
te para encontrarmos 
alternativas e soluções 
relacionadas à geração 
de emprego e impulsio-
nar o mercado de tra-
balho em Jaboticabal”, 
comenta o secretário 
municipal de Indústria, 

Comércio e Turismo e 
secretário executivo da 
CME, José Vantini Ju-
nior.

Na reunião, os parti-
cipantes elegeram José 
Aparecido Tomé Junior, 
representante da Câma-
ra de Dirigentes Lojis-
tas (CDL), presidente da 
comissão.

Aprovado projeto que autoriza crédito 
suplementar no orçamento da Prefeitura

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal aprovou 
por maioria o Projeto 
de Lei nº 157/2018, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, que autoriza a 
abertura de um crédi-
to suplementar de R$ 
19.850.000,00 no or-
çamento da Prefeitura 
Municipal. A matéria 
foi discutida e votada 

em dois turnos, em ses-
sões extraordinárias se-
quenciais realizadas na 
noite de segunda-feira 
(29/10).

O crédito será desti-
nado à aquisição de ma-
teriais de distribuição 
gratuita, como medica-
mentos de alto custo 
para a área da saúde; 

além do pagamento de 
prestadores de serviços 
essenciais, como trans-
porte de alunos; para o 
pagamento de pessoal e 
encargos sociais, entre 
outros.

Os vereadores voltam 
a se reunir, em sessão 
ordinária, no dia 05 de 
novembro, às 20 horas.

Comunidade marcou presença e prestigiou os produtos infantís

Escola une empreendedorismo e educação 
fiscal em Jaboticabal

As crianças de Ja-
boticabal estão dando 
um show de responsa-
bilidade. Os alunos da 
EMEB Afonso Tódaro, de 
06 a 11 anos, desenvol-
vem o projeto JEPP (Jo-
vens Empreendedores 
Primeiros Passos), em 
parceria com o SEBRAE. 
No 2º semestre, profes-
sores aliaram o empre-

endedorismo à educa-
ção fiscal, resultando 
na Feira de Empreen-
dedorismo Afonso Tó-
daro, que aconteceu no 
sábado (27).

Cerca de 260 alunos 
do 1º ao 5º ano que 
receberam apostilas e 
aprendem em sala de 
aula detalhes da ges-
tão empreendedora. “O 

JEPP estimula imagina-
ção e a criatividade das 
crianças, que apendem 
desde cedo a aliar res-
ponsabilidade fiscal 
aos negócios inovado-
res. Eles aprendem a 
montar um plano de ne-
gócios para alcançar o 
sucesso nos pequenos 
negócios”, diz o prefei-
to Vitório De Simoni.

O prefeito informa 
que o projeto-piloto 
está sendo bem-sucedi-
do. “Devemos expandir 
para toda rede muni-
cipal, começando em 
2019. Temos que inse-
rir empreendedorismo 
no dia a dia infantil 
para colhermos bons 
frutos em um futuro 
próximo”, completa.

Os professores pas-
saram por uma capaci-
tação antes de abordar 
os dois assuntos em 
sala de aula. “Os alu-
nos abraçaram a ideia 
e realizaram uma série 
de atividades, como a 
fabricação de presilhas 
de cabelo, a organiza-
ção de uma horta e a fa-
bricação de geladinhos, 
sempre acompanhados 
e atentos às normas de 
segurança e higiene”, 
lembra o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 
Martins.

O JEPP - A educação 

empreendedora pro-
posta pelo Sebrae para 
o ensino fundamental 
incentiva os alunos a 
buscar o autoconheci-
mento, novas aprendi-
zagens, além do espí-
rito de coletividade. A 
ideia é a de que a edu-
cação deve atuar como 
transformadora desse 
sujeito e incentivá-lo à 
quebra de paradigmas 
e ao desenvolvimento 
das habilidades e dos 
comportamentos em-
preendedores.

A solução educacio-
nal do Sebrae para esta 
etapa da Educação Bási-
ca é o curso Jovens Em-
preendedores Primeiros 
Passos – JEPP, destinado 
a fomentar a educação 
e a cultura empreende-
dora. O curso procura 
apresentar práticas de 
aprendizagem, consi-
derando a autonomia 
do aluno para aprender 
e o desenvolvimento 

de atributos e atitudes 
necessários para a ge-
rência da própria vida 
(pessoal, profissional e 
social).

Educação Fiscal - O 
projeto está sendo de-
senvolvido em parceria 
entre Prefeitura e Unesp 
de Jaboticabal, sob 
orientação da profes-
sora Sheila Farias Alves 
Garcia. “É um tema que 
faz os alunos refletirem 
sobre o sistema mone-
tário, planejar gastos, 
qual a importância dos 
impostos e como são 
revertidos. Atividades 
estão sendo desenvol-
vidas em sala de aula 
e na segunda quinzena 
de novembro eles fa-
rão uma apresentação 
na escola”, explica o 
prefeito. Aproximada-
mente 220 alunos par-
ticipam do projeto que 
tem o intuito de auxiliar 
na formação cidadã dos 
participantes.
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Rua Juca Quito, 1.016, 
Centro - Jaboticabal
@RealizaJaboticabal

(16) 3209-2470

Iniciativa está ajudando no desenvolvimento da primeira infância; 
400 famílias já estão sendo acompanhadas

Visitadores do projeto Criança Feliz 
recebem uniformes

O programa Criança 
Feliz segue evoluindo 
em Jaboticabal. Os 18 
visitadores receberam, 
nesta semana, unifor-
mes completos para agi-
lizar os trabalhos com 
as famílias com filhos 
de 0 a 3 anos, crianças 
de 3 a 6 anos com de-
ficiência (BPC) e gestan-
tes do Bolsa Família. O 
kit é composto por ca-
misetas, bonés, saco-
chila e protetor solar.

De acordo com a se-
cretária de Assistência 
Social, o prefeito Vitório 
De Simoni pediu aten-
ção total para famílias 
em situação de vulnera-
bilidade. “A meta é ouvi-
las, fortalecer vínculos 
familiares e produzir 
ações que mudem a sua 

realidade. Dar melhores 
condições de trabalho 
aos nossos visitadores 
é importante para a mo-
tivação e proteção aos 
nossos profissionais”, 
esclarece.

O programa tem pou-
co mais de dois meses 
mas os resultados estão 
sendo fantásticos para 
as crianças de Jabotica-
bal. “As 400 famílias os 
recebem de portas aber-
tas e permitiram a con-
vivência. Nós adultos 
temos a ilusão de que 
as crianças não sofrem 
e entendem os proble-
mas familiares mas os 
visitadores mostraram 
o nível de consciência 
infantil. Com diálogo, 
já temos registros de 
mudança no comporta-

mento de membros das 
famílias”, comemora Ta-
tiana.

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-
perficial 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”, fina-
liza Tatiana.

Para mais informa-
ções o telefone é (16) 
3202-8301.

Câmara de Jaboticabal outorga títulos de 
Cidadão Jaboticabalense em sessão solene

A solenidade, aber-
ta à toda comunidade, 
está marcada para às 20 
horas, com transmissão 
pela WEBTV da Câmara.

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal realiza 
sessão solene na sexta-
feira (09/11), às 20 ho-
ras, para a entrega de 
quatro títulos de Cida-
dão Jaboticabalense.

As outorgas serão 

concedidas ao Professor 
Doutor Moacir Pazeto, 
conforme o Decreto Le-
gislativo nº 669/2017, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone; ao 1º 
Sargento Giuliano Ta-
vares, em cumprimento 
ao Decreto Legislativo 
nº 702/2018, de autoria 
do vereador Luís Carlos 
Fernandes; ao Capitão 
da PM Vanderlei Cor-
rêa Alves, conforme o 

Decreto Legislativo nº 
692/2018, de autoria 
de Wilsinho Locutor; 
e ao Professor Doutor 
Carlos Ruggiero, como 
determina o Decreto Le-
gislativo nº 694/2018, 
também de autoria de 
Pepa Servidone.

A sessão será transmi-
tida ao vivo pela WEBTV 
da Câmara (tv.camaraja-
boticabal.sp.gov.br)
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 Colégio Objetivo Jaboticabal proporciona para 
seus alunos a MARATONA ENEM

Àqueles que 
prestarão o 
Enem 2018, as-
sistem aulas es-
peciais no pe-
ríodo da tarde, 
onde os melho-
res professores 
da região, dão 
dicas de suas 
especialidades. 
Em alguns con-
teúdos, prepa-
rada aulas com 
dois professo-
res ao mesmo 
tempo, poten-
cializando ainda 
mais o preparo 
do aluno.

Esta sema-
na, foi focado 
nos conteúdos 
de Linguagens, 
Códigos e suas 
Tecnologias, Re-
dação, Ciências 
Humanas e suas 
Te c n o l o g i a s , 
além de Dicas 
de Saúde e ou-
tras Técnicas 
para se dar bem 
no Enem.

Na semana que 
vem o foco será 
Ciências da Na-
tureza e suas 
Tecnologias / 
Matemática e 
suas Tecnolo-
gias.

D e s e j a m o s 
uma excelente 
prova a todos!
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Interessados devem acessar o site www.
viarapida.sp.gov.br para garantir vaga

Curso gratuito de Soldador 
está com inscrições abertas

Jaboticabal recebe-
ra até o final do mês 
de novembro a car-
reta de cursos do Via 
Rápida, do Governo 
do Estado de São Pau-
lo. Nela será minis-
trado curso básico de 
Soldador, que oferta 
60 vagas gratuitas 
para o município. Os 
interessados devem 
acessar o site www.
viarapida.sp.gov.br 

para garantir presen-
ça.

“Serão aproxima-
damente 30 dias de 
curso, onde nossa po-
pulação terá a oportu-
nidade de se qualificar 
na área. Vale destacar 
que as inscrições são 
feitas exclusivamente 
pelo site. Aproveito 
para parabenizar o 
vereador Pepa Servi-

done pelo empenho 
nesta conquista para 
Jaboticabal e dizer 
que a Prefeitura não 
mede esforços para 
apoiar iniciativas 
como esta”, declara o 
prefeito Vitório de Si-
moni.

Passo a passo – Após 
acessar o site, o can-
didato deve clicar no 
link “Inscreva-se”, no 

canto superior direito 
da tela. Lá ele fará um 
cadastro e será dire-
cionado à escolha do 
curso após confirma-
ção de e-mail. 

Mais informações 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal, loca-
lizada na Rua Barão 
do Rio Branco nº 765, 
Centro, ou pelo tele-
fone (16) 3209-9494.

Escolinhas de massificação esportiva 
movimentam 600 alunos 

As modalidades atendem vários públicos, idades e esportes, movimentando as 
praças esportivas e distanciando nossas crianças das drogas e da violência

Após um ano de mui-
ta economia e auste-
ridade com as contas 
públicas, a Prefeitura 
de Jaboticabal, em par-
ceria com a Fundação 
de Amparo ao Esporte 
e Departamento de Es-
porte e Lazer, aceitou 
o desafio e reorganizou 
as escolinhas de massi-
ficação esportiva.

Após a abertura das 
inscrições, as aulas 
começaram em setem-
bro e já movimentam 
aproximadamente 600 
alunos em 11 modali-
dades. Além de garantir 
a continuidade na for-
mação de atletas que 
representarão Jabotica-
bal nas competições, o 
objetivo maior é man-
ter as crianças focadas, 
disciplinadas e longe 

das drogas e da violên-
cia e oferecer qualidade 
de vida aos adultos que 
também procuram as 
escolinhas.

“Em Jaboticabal es-
porte é prioridade. 
Aceitamos o desafio de 
reestruturar as escoli-
nhas e, aos poucos, es-
tamos colocando a casa 
em ordem. São 600 alu-
nos frequentando as 
aulas, participando de 
treinos e aprendendo 
que a vida tem muito a 
oferecer”, diz o prefeito 
Vitório De Simoni.

“Nada se constrói so-
zinho. O sucesso inicial 
de nossas escolinhas 
dá-se ao empenho do 
prefeito, professores e 
treinadores que acredi-
tam no esporte como 
ferramente de inclusão 

social”, declara o presi-
dente da Fundação de 
Amparo ao Esporte, Fá-
bio Bortolossi.

As modalidades – 
Atualmente, Jaboti-

cabal oferece aulas 
gratuitas de karatê, bas-
quetebol, voleibol, fut-
sal, tae kwon do, kung 
fu, muay thai, ginástica 
funcional, natação, hi-

droginástica e futebol 
de campo. 

Além das aulas, os 
alunos são incentiva-
dos a participar de tor-
neio e campeonatos, 

tanto regionais como 
os realizados em Jabo-
ticabal, como os Jogos 
Escolares, que na últi-
ma edição reuniu 3200 
alunos.

Contribuintes já podem 
participar do REFIS 2018

A Prefeitura de Ja-
boticabal lançou este 
mês o Programa de Re-

cuperação Fiscal – Re-
fis 2018. O objetivo é 
estimular o munícipe 

a quitar débitos muni-
cipais pendentes, como 
IPTU, taxas e ISS. O Exe-
cutivo oferece 100% de 
desconto sobre juros e 
multas para pagamen-
tos à vista.

A secretária da Fazen-
da, Ângela Nazário Fon-
seca, confirma que os 
descontos sobre juros e 
multa giram entre 30% 
e 100%, dependendo da 
forma de pagamento. 
“Essa é a oportunida-
de dos contribuintes 
regularizarem a situa-

ção junto à prefeitura 
de Jaboticabal e evitar 
problemas como o pro-
testo do nome e a pe-
nhora”.

Confira abaixo as van-
tagens 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 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 
(parcelado em 08 ve-
zes)

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 físi-
ca. Os interessados de-
vem procurar o Sistema 
Prático, no Paço Muni-
cipal, das 8h às 16h30. 
Para mais informações, 
o telefone de contato é 
(16) 3209-3300.
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Departamento de Cultura dá início a mais 
uma Semana do Livro e da Biblioteca

Começou na segun-
da-feira (29) mais uma 
edição da Semana do 
Livro e da Bibliote-
ca, de Jaboticabal. O 
evento é promovido 
pelo Departamento de 
Cultura e homenageia, 
este ano, o profes-
sor e escritor Antônio 
Pascoal André. A pro-
gramação seguiu até 

CULTURA

quarta-feira (31).
“Escolhemos abrir 

esta edição com uma 
exposição de obras e 
a trajetória de vida do 
professor, na Biblio-
teca Municipal. É com 
muita alegria que pres-
tamos esta homena-
gem e aproveito para 
convidar toda a popu-
lação para comparecer 

e conferir”, destaca 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

A programação en-
volveu ainda uma feira 
de troca de livros, bate 
papo com o escritor e 
lançamento de fascí-
culo. A programação, 
gratuita. Confira:

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 Melodia” 
da Escola de Arte

Lançamento do 15º 
fascículo de “Persona-
gens da História de Ja-
boticabal”

Bate papo com o Pro-
fessor Antônio Pascoal 
André

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

Público: livre
31/10/2018 – QUAR-

TA-FEIRA
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

Praça da Cohab I recebe sarau na 
próxima quinta-feira (08)

Uma parceria entre 
Cras 3 e ComuniArte 
leva para a Praça da 
Cohab 1, de Jabotica-
bal, na noite da pró-
xima quinta-feira (08) 
um sarau. O evento 
tem início às 19h e é 
aberto à população. 

“Queremos envol-
ver a comunidade e 
compartilhar coisas 
boas. Quem compa-
recer vai prestigiar 
apresentações mu-

sicais, de poesia e 
dança. Desde já pa-
rabenizo e agradeço 
à ComuniArte pela 
parceria”, comenta a 
secretária de Assis-

tência Social, Tatiana 
Pellegrini.

O sarau terá ainda 
exposições de arte e 
artesanato. Mais in-
formações pelo tele-

fone (16) 3204-4424. 
O Cras 3 fica na Rua 
José Marfará, 160, 
Parque 1º de Maio.

Imagem ilustrativa

Prefeitura 
redobra atenção 
com arboviroses 

A Prefeitura de Ja-
boticabal continua 
conversando com a 
população a respeito 
dos cuidados neces-
sários com a prolife-
ração das arboviro-
ses. A dengue, zyka, 
Chikungunya e febre 
amarela, são doenças 
transmitidas pelo Ae-
des aegypti e a pre-
venção ainda é o me-
lhor remédio. 

“O tempo de vida 
do Aedes aegypti é 
em torno de 30 dias. 
Após 7 dias como lar-
va o mosquito já está 
maduro, é ele quem 
voa e se infectado 
com o vírus transmite 
a doença. Eles voam a 
uma altura média de 
60 centímetros acima 
do chão. O horário de 
preferência do mos-
quito é no início da 
manhã e no final da 

tarde”, explica a dire-
tora do Departamen-
to de Vigilância Epi-
demiológica, Maura 
Guedes Barreto.

A população pre-
cisar eliminar todos 
os criadouros das re-
sidências e terrenos 
baldios. Maura refor-
ça a necessidade da 
população colaborar 
com as ações preven-
tivas, reservando dez 
minutos semanais 
para conferir casas e 
quintais.

“O mosquito é o ve-
tor que transmite o 
vírus para o humano. 
A mudança começa 
pelas nossas casas, 
onde a gente menos 
espera ele pode se 
proliferar”, diz a dire-
tora do Departamen-
to de Vigilância Epi-
demiológica, Maura 
Guedes Barreto.

Beneficiários do Bolsa Família devem realizar 
pesagem nos Ciafs até 17 de dezembro

A Secretaria de Saúde 
de Jaboticabal informa 
que todos os beneficiá-
rios do programa Bolsa 
Família devem passar 
pelo processo de pesa-
gem e apresentação da 
Carteira Nacional de Va-
cinação.

Os beneficiários de-
vem procurar o Ciaf 
mais próximo. Quem 
perder o prazo pode ter 
o benefício suspenso. 
“O prazo é longo e a po-
pulação atendida pelo 
programa deve se orga-
nizar e procurar as uni-
dades básicas de saúde 

dentro do prazo”, afir-
ma a secretária de Saú-
de, Maria Angelica Dias.

Confira os locais:
Ciaf I “Luiz Alberto 

Bernal” - Praça Saul Bor-
sari, s/n - Santa Luzia

Ciaf III “Amadeu Les-
si” - Avenida Duque de 
Caxias, nº. 2000 - Soro-
cabano

Ciaf IV “Antonio Ricar-
do Benatti” - Rua Djalma 
Aleixo de Souza, nº. 499 
- COHAB II

Ciaf V “Aurélio Niero” 
- Rua Aurélio Migliori, 
nº. 100 - Jardim Santa 

Rosa
Ciaf VI “Gino Bassi” - 

Rua Jornalista Cláudio 
Luiz Berchieri, s/n - 
Santa Mônica

Ciaf VII “Alice Kamla” 
- Rua São João, 3051, 
Conjunto Habitacional 
Ulisses Guimarães

Ciaf IX “Dr. Edimar 
Biazibeti” - Rua Eduardo 
Vantini, 90 – Residen-
cial dos Ipês 

Ciaf Córrego Rico - 
Avenida Manoel Barbo-
sa, s/n

ESF “Tereza Noronha” 
- Rua Rita Ribeiro, 10 – 
Cohab I 

Secretaria de Assistência social promove 
novo pit stop da Campanha “Não dê esmola”

Na quinta-feira (1), 
integrantes da Secre-
taria de Assistência 
Social, de Jaboticabal, 
estiveram nos semá-
foros do cruzamen-
to da Avenida Carlos 
Berchieri, com João 
Aleixo de Paula e Ave-
lino Geraldes Martins 
Filhos (próximo a 
Fiat). A ação foi reali-
zada a partir das 14h.

“A Secretaria de As-
sistência Social vem 

trabalhando o tema 
nos últimos meses 
nos locais utilizados 
pelos moradores em 
situação de rua. Nos-
so objetivo é mos-
trar à população que 
a esmola prejudica a 
recuperação dessas 
pessoas e que Jabo-
ticabal oferece à po-
pulação de rua, uma 

série de programas e 
oportunidades”, co-
menta a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Para mais informa-
ções a respeito da 
campanha, o telefone 
de contato da Secreta-
ria de Assistência So-
cial é (16) 3202-8301.
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Falta de água na cidade é assunto de 
reunião entre Legislativo e SAAEJ

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal receberam o 
presidente do Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal 
(SAAEJ), José Carlos 
Abreu, para tratar da 
falta de água que atin-
ge alguns bairros da 
cidade, como o Morada 
Nova, o Jardim Perina, 
entre outros. A reunião, 
aberta pelo presidente 
da Casa, Dr. Edu Feneri-
ch (PPS), ocorreu na sala 
de reuniões Aldo Senen, 
no dia 22 de outubro.

Duas razões foram 
apontadas como causas 
para a falta de água em 
Jaboticabal: uma por 
problemas de manuten-
ção de rede, e a outra, 
pela falta de oferta de 
água. É o que apresen-
tou aos parlamentares 
o dirigente da autar-
quia, que realizou re-
centemente um estudo 
do zero, com sua equi-
pe, já que até a poucos 
meses, sequer contava 
com um mapa da rede 
para saber por onde 
passam as tubulações 
de abastecimento de 
água da cidade.

Hoje, sabe-se que Ja-
boticabal possui cerca 
de 380 quilômetros de 
rede de distribuição de 
água enterrados há dé-
cadas, e que boa parte, 
precisa ser trocado. “O 
estudo da rede, capa-
cidade de produção e 
consumo, foi feito ago-
ra. Se tivesse sido feito 
no passado, a situação 
poderia ser outra”, con-
siderou o secretário de 
Governo, Wellington de 
Caiado Castro, que tam-
bém participou da reu-

nião.

Entre os vilões para 
a falta de água está a 
deterioração das tubu-
lações, das bombas de 
captação, de materiais 
e equipamentos, e prin-
cipalmente, a inexistên-
cia de setorização para 
a distribuição de água. 
“Estamos com um ativo 
totalmente sucateado. 
Temos que começar do 
zero para recuperar o 
SAAEJ”, pontuou Abreu.

Ainda conforme 
Abreu, a rede de abas-
tecimento da cidade é 
toda interligada. “Hoje, 
se acontece uma rup-
tura na rede no Colina 
Verde. Eu tenho que 
parar praticamente o 
bombeamento do poço 
da rodoviária para po-
der consertar uma rede 
que estourou aqui no 
Colina. Todo o restan-
te onde é atendido pelo 
poço, é afetado. O cor-
reto é a cidade ser se-
torizada”, avaliou o di-
rigente da autarquia. 
Segundo ele, é preciso 
‘cortar a cidade’ em 18 
setores, assim “se você 
tem um problema em 
um determinado pon-
to, você isola somen-
te aquele setor, e pode 
avisar as famílias da-
queles bairros que vai 
faltar água por um pe-
ríodo, mas o restante 
vai ter água. Como hoje 
nossa rede é toda in-
terligada não consegui-
mos fazer isso, nem fe-
chando registro. Temos 
que parar a bomba. Aí 
vêm as reclamações da 
falta de água. Por vezes 
um vazamento não tem 
nada haver com a casa 
da pessoa, mas ela so-

fre também”, explicou.

Já quando o assunto é 
a falta de água por con-
ta da oferta, a ausência 
de um sistema de logís-
tica de distribuição é o 
principal gargalo a ser 
resolvido. “Temos água 
mais do que suficiente 
para atender a cidade 
de 70 mil habitantes. 
Mas por que falta água? 
Porque até hoje não foi 
feito nenhum trabalho 
para a logística de dis-
tribuição”, disse o pre-
sidente do SAAEJ. Para 
ele, um ponto crítico 
para a oferta da água 
está no reservatório 
localizado na José da 
Costa. Apesar da sua 
capacidade de reservar 
2,5 milhões de litros, a 
água que sai da ETA não 
consegue chegar até lá. 
O mesmo acontece com 
o reservatório da Mora-
da Nova.

“Como a rede é toda 
interligada, a água que 
deveria ir para o re-
servatório da José da 
Costa acaba seguindo 
também por outros ca-
minhos. Soma-se a isso 
que, durante o dia, to-
dos usam a água para 
cozinhar, limpar a casa, 
lavar roupa, para hi-
giene pessoal, então o 
reservatório começa a 
baixar, e sem água sufi-
ciente, temos que desli-
gar a bomba. Isso leva 
à falta de água. Duran-
te a madrugada, tam-
bém temos que desligar 
a bomba porque joga 
água fora. No caso do 
Morada, o reservatório 
já tem mais de 20 anos, 
e foi criado para ser um 
reservatório auxiliar. 
Mas o bairro foi cres-

cendo, outros bairros 
criados, e agora esse 
reservatório passou a 
ser principal com ca-
racterística de auxiliar. 
O que tem que ser fei-
to? O grande desafio 
é fazer com que essa 
água que está na ETA 
chegue livre e direto no 
reservatório do José da 
Costa, e também no da 
Morada Nova. Já come-
çamos o trabalho”, ga-
rantiu Abreu.

PARA SABER – 70% da 
água que abastece a ci-
dade vêm do Córrego 
Rico (fonte superficial), 
25% dos poços artesia-
nos e semi-artesianos 
(fonte profunda), e 5% 
do dreno da Estiva. Até 
chegar à torneira das 
casas, a água começa 
seu percurso por meio 
de uma bomba, que faz 
a sucção da água do rio/
poço, que segue para a 
Estação de Tratamento 
de Água (ETA).

A bomba do córrego, 
instalada há décadas, 
capta cerca de 600 me-
tros cúbicos de água a 
um custo mensal de R$ 
180 mil de energia elé-
trica. O estudo aponta 
a necessidade da troca 
do equipamento, para 
possibilitar um aumen-
to para 900 metros cú-
bicos com redução na 
conta de energia, que 
pode chegar à metade 
do valor pago atual-
mente. “Viemos perden-
do eficiência de capta-
ção por motorização, 
bombas”, contou o diri-
gente.

Ao chegar na ETA, a 
água passa por vários 
processos: floculação, 
decantação, filtração, 
desinfecção, fluoreta-
ção e correção de PH; 
somente depois de se 
tornar potável, a água 
segue para os reserva-
tórios de distribuição, 
onde fica acumulada 
para atender a deman-
da de consumo.

De toda água distri-
buída, cerca de 90% é 
feita por pressão, ou 
seja, é pressurizada na 
rede através de boos-
ters. Enquanto os pa-
râmetros normais para 
água pressurizada va-
riam entre 15 e 30 m.c.a 
(metros de coluna de 
água), em Jaboticabal, 
há pontos da cidade 
que chegam a 84 m.c.a. 

Esta alta pressão mui-
tas vezes leva a rom-
pimentos na tubulação 
e, consequentemente, 
necessidades de repa-
ro, sendo necessário o 
corte no fornecimento 
e deixando muitas fa-
mílias sem água. “Se to-
das as torneiras no tra-
jeto da água estiverem 
abertas e as caixas va-
zias, praticamente você 
não tem muita pressão. 
A hora que você come-
ça a fechar torneiras e 
registros, a pressão co-
meça a aumentar, e é aí 
que estouramos a nossa 
rede, que é muito anti-
ga e precisa ser troca-
da”, explicou o dirigen-
te do SAAEJ.

Enquanto o nível na-
cional de avarias em 
rede está em torno de 
0,35 por quilômetro de 
rede, em Jaboticabal, 
esse número sobe para 
2,85. Isso significa que 
“a cada quilômetro de 
rede, a média nacional 
é de 0,35 quebras. A 
nossa passa de 2,85, ou 
seja, a cada quilômetro 
a gente tem quase três 
rupturas de rede na ci-
dade. Imagine que hoje 
nós tenhamos na faixa 
de 70 rupturas por mês. 
Nós trabalhamos 20 
dias por mês, ou seja, 
temos aí basicamen-
te mais de 30 rupturas 
para resolvermos por 
dia. É muito alto o nú-
mero de rupturas que 
acontece em Jabotica-
bal”, pontuou Abreu.

O QUE FAZER? – Da 
série de perguntas fei-
tas pelos vereadores 
acerca do que será fei-
to para resolver os pro-
blemas, o dirigente da 
autarquia elencou uma 
série de ações que de-
verão ser colocadas em 
prática a curto, médio 
e longo prazo, entre 
elas: a instalação de 
uma válvula redutora 
de pressão, que marca 
o início da setorização 
da distribuição e do 
controle de perdas de 
água em Jaboticabal; a 
setorização e a logística 
de distribuição; a con-
tratação da telemetria, 
para o monitoramento 
que possibilite encon-
trar onde estão as per-
das; a substituição do 
revestimento do reser-
vatório do bairro Alto, 
com capacidade para 
2,5 milhões de metros 
cúbicos, que atende 

onze bairros; a troca 
da bomba do córrego 
rico, a fim de aumentar 
a produção e ao mesmo 
tempo reduzir o gas-
to de energia; e a troca 
de tubulações da rede, 
sobretudo as de ferro e 
amianto que ainda exis-
tem em algumas partes 
da cidade. Abreu tam-
bém revelou um estudo 
para a implantação de 
um Centro de Comando 
Operacional (CCO), com 
monitores para acom-
panhamento dos reser-
vatórios, motores, pres-
são de entrada e saída, 
entre outros. “Hoje não 
temos nada disso. Tudo 
é feito manualmente e 
visualmente no local”, 
destacou Abreu.

Questionado pelos 
parlamentares sobre 
o porquê da falta de 
recursos que o SAAEJ 
amargou nos últimos 
anos, e que levou ao 
sucateamento da au-
tarquia, Abreu acredi-
ta que o fato do SAAEJ 
ter utilizado parte do 
dinheiro da tarifa de 
água e esgoto para a 
coleta, destinação cor-
reta e tratamento do 
lixo, tenha contribuído 
para o agravamento da 
falta de recursos para 
a manutenção do sis-
tema. “Esse dinheiro 
foi fazendo falta com 
o passar dos anos. Bas-
ta somar: R$ 500 mil, 
retirados mensalmen-
te do orçamento, que 
deveria ser destinado 
para melhorias no sis-
tema de água e esgoto, 
e tivemos que usar para 
recolher e tratar o lixo. 
Por anos, isto custava 
aos cofres do SAAEJ cer-
ca de R$ 6 milhões, di-
nheiro que poderíamos 
ter usado para melhoria 
do sistema de água e 
esgoto. Soma-se a isso a 
inadimplência mensal, 
o custeio, etc,”, opinou.  

Participaram da reu-
nião os vereadores Dr. 
Edu Fenerich (PPS), 
Carmo Jorge (PSB), Da-
niel Rodrigues (PSC), 
Luís Carlos Fernandes 
(PSC), Beto Ariki (PSL), 
Samuel Cunha (PSDB), 
Pretto Miranda Cabelei-
reiro (PPS) e Wilsinho 
Locutor (PSB), além dos 
secretários municipais 
de Planejamento, Paulo 
Polachini, e o de Obras 
e Serviço Público, Josué 
dos Santos.

Vereadores se reúnem com presidente do SAAEJ para esclarecer dúvidas acerca da 
falta de água em alguns bairros da cidade

Semana do Lixo Zero envolve escolas 
e comunidade 

A 1ª Semana do Lixo 
Zero terminou com sal-
do positivo em Jaboti-
cabal. Com o objetivo 
de estimular a cidada-
nia e diminuir cada vez 
mais a produção de lixo, 
várias atividades foram 
desenvolvidas junto a 
escolas e faculdades 
do município, além de 
eventos abertos ao pú-
blico na última semana.

“Foi muito bacana ver 
a quantidade de pesso-
as envolvidas. Para se 

ter uma ideia, 11 esco-
las receberam o projeto 
e os alunos participa-
ram de passeata, ginca-
nas e visitas. Foi uma 
iniciativa espetacular e 
nossa torcida fica para 
que mais ações como 
esta sejam abraçadas 
por nosso município”, 
comentou o prefeito Vi-
tório de Simoni.

Durante a programa-
ção, houve também pa-
lestras no Colégio San-
to André e no Serviço 

Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal – 
SAAEJ -, além de debate 
no auditório da Câmara 
Municipal. Para fechar 
o cronograma, foi reali-
zado um evento na Pra-
ça Nove de Julho com a 
doação de 240 mudas 
nativas e frutíferas pela 
Secretaria de Agricul-
tura, Meio Ambiente e 
Abastecimento e distri-
buição de saquinhos de 
fertilizantes composta-
dos.
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Baleia Rossi e Léo Oliveira estão entre os 
mais votados em Jaboticabal

O prefeito de Jabo-
ticabal, Vitório de Si-
moni, participou de 
audiência de prefeitos 
com o Ministro de Go-
verno, Carlos Marun. 

Os deputados que 
mais ajudaram Jaboti-
cabal nos últimos anos 
também estão entre os 
mais votados na última 
eleição, que aconteceu 
no dia 07 de outubro. 
Baleia Rossi conquistou 
quase 10% dos votos 
para deputado federal, 
enquanto Léo Olivei-
ra renovou o mandato 
para deputado estadu-
al com o apoio de 6,5% 
dos jaboticabalenses.

Baleia cravou 3.089 
votos em vários bair-
ros da cidade. “O depu-
tado faz um trabalho 
belíssimo, está sempre 
apoiando o nosso de-
senvolvimento, além 
de ser muito presente. 
Enviou recursos para 

Acompanhado do De-
putado Baleia Rossi, 
solicitou a agilidade 
nos pagamentos das 
emendas parlamen-
tares para iniciar no-

recapear a pista do ae-
roporto, recuperar o as-
falto dos bairros, além 
das diversas obras de 
infraestrutura. Tenho 
a honra de tê-lo como 
amigo e um grande par-
ceiro”, reafirma o pre-
feito Vitório De Simoni.

Léo Oliveira conquis-
tou 2.133 jaboticaba-
lenses. “O deputado é 
uma pessoa íntegra, ho-
nesta e sempre aberto 
a projetos inovadores. 
Está sempre ao lado do 
Baleia, compartilhando 
o trabalho e as conquis-
tas para as cidades. É 
uma dobradinha que 
traz resultados fantás-
ticos para Jaboticabal”, 
finaliza o prefeito.

vas obras na cidade. 
O encontro aconteceu 
na terça-feira (30), no 
Palácio do Planalto.

“É importante co-

brar rapidez no an-
damento dos proje-
tos ainda em 2018. 
No Brasil, a liberação 
de recursos é len-
ta e devemos estar 

Prefeito Vitório vai à Brasília cobrar 
agilidade no pagamento de obras e projetos

atentos aos prazos. 
Já conseguimos via-
bilizar tantas obras 
para a cidade e, agora 
após as eleições, vie-
mos à Brasília buscar 

o apoio do Governo 
Federal. Só tenho a 
agradecer o deputa-
do Baleia Rossi pela 
oportunidade”, reafir-
ma o prefeito Vitório.


