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Clima de Natal começa a tomar conta da 
praça Dr. Joaquim Batista

A Prefeitura de Jaboticabal trabalha para repetir em 2018 a 
grande festa de fim de ano realizada na Praça Dr. Joaquim Batis-
ta no ano passado. Equipes da secretaria de Obras e Serviços es-
tão encarregadas da instalação de enfeites e montagem de uma 
linda árvore de Natal. Entre as novidades deste ano está a utili-
zação de materiais reciclados na confecção dos adereços.

População pode adquirir kits da 
Caminhada Passos que Salvam

O Fundo Social de 
Solidariedade lembra 
que falta pouco, para a 
Caminhada Passos que 
Salvam. Os participan-
tes da ação que angaria-
rá fundos para o Hospi-
tal de Amor de Barretos 
e conscientizar sobre 
a importância do diag-
nóstico precoce nos ca-
sos infantojuvenil, tem 
mais um dia para com-
prar os kits em um dos 
pontos autorizados.

Caminhada acontece no domingo (25) com 
saída do Lago Municipal

Projeto “Adote uma Praça” 
tem novas adesões

A cidade de Jaboticabal é conhecida por ser solidária e comprometida 
com o bem-estar de sua população. Esse compromisso também garante o 
sucesso do projeto “Adote uma Praça” que, no último mês, conseguiu cinco 
novas adesões.

Parceria público-privada colabora com a 
manutenção de praças e áreas públicas

Inadimplentes têm prazo 
para recorrer ao Refis

A Prefeitura de 
Jaboticabal dis-
ponibiliza para 
inadimplentes até 
o final de dezem-
bro o Programa de 
Recuperação Fiscal 
– Refis 2018. Por 
meio dele é possí-
vel quitar débitos 
como IPTU, taxas e 
ISS. Basta procurar 
o Sistema Prático, 
no Paço Municipal, 
das 8h às 16h30.

Recadastramento de mototaxistas 
prossegue até final do mês

O Departamento de 
Trânsito e Transportes 
– DTT continua fazen-
do o recadastramento 
de mototaxistas de Ja-
boticabal. O objetivo é 
regularizar os profis-
sionais e inibir a práti-
ca irregular da função. 
O prazo vai até 30 de 
novembro.

Jaboticabal recebe workshop 
“Uma solução para cada fase 

do seu negócio”

Um importante evento voltado para negócios está sendo preparado para 
o dia 29 de novembro, em Jaboticabal. Durante todo o dia, palestras e con-
sultorias serão realizadas no workshop “Uma solução para cada fase do seu 
negócio”, no Senac Jaboticabal. A entrada é gratuita.

Evento é gratuito; inscrições devem ser feitas pelo 
link https://goo.gl/forms/KIDePoqr7ZhkIBiy1

Palestra sobre Patrimônio 
Imaterial segue em 

Jaboticabal

Interessados nos debates sobre o Patrimônio Imaterial de Jaboticabal par-
ticiparam do segundo dia de palestras sobre o tema que aconteceu na terça-
feira (20), às 19h30, no SENAC. 
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Comissão de Finanças e Orçamento faz audiência 
pública da LOA 2019

A matéria estima a re-
ceita e fi xa a despesa do 
Município para o exer-
cício 2019. A audiência 
é aberta ao público com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara.

A Comissão de Fi-
nanças e Orçamento da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, presidida 
pelo vereador Beto Ari-
ki (PSL), faz audiência 
pública na próxima se-
gunda-feira (26/11), às 
20 horas, para debater 
com a sociedade o Pro-
jeto de Lei nº 158/2018, 
de autoria do Poder 
Executivo. A matéria 
estima a receita e fi xa 
a despesa do Município 
para o exercício 2019. 
A audiência é aberta ao 
público com transmis-
são ao vivo pela WEBTV 

da Câmara (tv.camara-
jaboticabal.sp.gov.br).

De acordo com o pro-
jeto, o Orçamento de Ja-
boticabal para o próxi-
mo ano deve ser de R$ 
327 milhões (desconta-
das as receitas intra-or-
çamentárias e transfe-
rências fi nanceiras). Só 
com impostos e trans-
ferências de impostos 
(FPM, ITR, CIDE, ICMS, 
IPVA, IPI S/ EXPORTA-
ÇÃO), o Município espe-
ra arrecadar cerca de R$ 
190 milhões.

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, 
que representa 3,49% 
do orçamento total do 
Município.

Com relação às des-
pesas, saúde e educa-
ção continuam as prio-
ridades do Governo. 
Com base na arrecada-
ção e transferência dos 
impostos, a previsão 
é de que o Município 
deva gastar mais de R$ 
55 milhões com saúde, 
o que representa um 
índice de 28,97%, bem 
acima do mínimo cons-
titucional obrigatório, 
de 15%. No ensino, a 
aplicação de recursos 
próprios, somados ao 
FUNDEB, deve alcançar 
cerca de R$ 48 milhões, 
representando um índi-
ce de 25,35%, também 

Convite da audiência para a sociedade civil organizada e para a população.

acima da obrigação 
constitucional, de 25%.

A íntegra do proje-

to, com as descrições 
de receitas e despesas, 
está disponível para 

consulta no site da Câ-
mara Municipal (www.
jaboticabal.sp.leg.br).

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

Nº 17, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018 – Tendo em vista a Licença para tratamento 
de saúde do motorista MAURO IVO ASSINE, a Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, AUTORIZA o senhor HOMERO MARCIANO DA SILVA a conduzir o 
veículo do Poder Legislativo Municipal, Corolla com placa DMN 8169, no dia 07 de 
outubro de 2.018 para auxiliar nos trabalhos da Justiça Eleitoral, referente às eleições 
de 2.018, conforme previsão legal do artigo 3º da Resolução nº 347 de 07 de agosto 
de 2.018.

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA LOA 2019

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
de acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, 
que dispõe sobre a transparência na gestão fiscal, CONVIDA a população de 
Jaboticabal para AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto 
de Lei nº 158/2018, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
Jaboticabal para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. (LOA)

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

Data: 26 de novembro de 2018 (quinta-feira) 
Horário: 20h
Local: Câmara Municipal de Jaboticabal (Rua Barão do Rio Branco, nº 765)

BETO ARIKI
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Empreendedorismo: 
escola Afonso Tódaro fi naliza projeto com bazar de roupas

A realização de um 
bazar de roupas usa-
das fi nalizou o ciclo de 
atividades de 2018 do 
projeto Jovens Empre-
endedores Primeiros 
Passos (JEPP) na EMEB 
Afonso Tódaro, em Ja-
boticabal. O projeto 
estimulou o empreen-
dedorismo e a criativi-
dade de aproximada-
mente 220 alunos neste 
segundo semestre.

“Foi um projeto-
piloto realizado com 
bastante sucesso. Ti-
vemos a parceria do 
Sebrae e também da 
Unesp, aliando o pro-
jeto Educação Fiscal 
ao trabalho realizado 
junto aos alunos. Por 
meio de uma feira de 
empreendedorismo re-

alizada anteriormente 
e o bazar, eles pude-
ram colocar em prática 
os ensinamentos e sair 
da teoria”, comenta o 
secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Adilson Martins.

A atividade envolveu 
as famílias dos estu-
dantes e comunidade 
que incentivaram e in-
teragiram com a inicia-
tiva.

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 

Alunos colocaram em prática ensinamentos de projeto
transformadora desse 
sujeito e incentivá-lo à 
quebra de paradigmas 
e ao desenvolvimento 
das habilidades e dos 
comportamentos em-
preendedores. O curso 
procura apresentar prá-
ticas de aprendizagem, 
considerando a auto-
nomia do aluno para 
aprender e o desenvol-
vimento de atributos 
e atitudes necessários 
para a gerência da pró-
pria vida (pessoal, pro-
fi ssional e social).

Educação Fiscal - De-
senvolvido em parceria 
com Unesp de Jabotica-
bal, faz os alunos refl e-
tirem sobre o sistema 
monetário, planejar 
gastos, a importância 
dos impostos e como 

são revertidos. Ativida-
des são desenvolvidas 
em sala de aula e ativi-
dades práticas são es-
timuladas. A formação 
cidadã dos participan-
tes está em primeiro 
lugar.

Rua Juca Quito, 1.016, - Centro - Jaboticabal- @RealizaJaboticabal - (16) 3209-2470
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ILUMINAÇÃO NATALINA

Estamos “ beiran-
do” o NATAL! O co-
mércio acende suas 
“luzes”, propagan-
das e brilhos atraen-
tes para encantar ou 
atrair moedas que 
enriquecem cofres 
cobiçosos!

Sabemos lá?! São 
truques para encan-
decer as vaidades e 
a adoração da mo-
eda! Uma modali-
dade de escravidão 
que acorrenta a so-
ciedade:- vaidade 
ostensiva e invencí-
vel, contenta-se com 

Professor Benê

uma miniatura de 
um presépio colori-
do, falsamente ilu-
minado e finalmente 
abstrato!

O objetivo real é o 
lucro que os “carnei-
ros” do vil lucro po-
dem gerar nas “ga-
vetas” do comércio. 
Poderíamos até ver 
e ouvir exclamações 
como esta: “o Natal 
deste ano foi mara-
vilhoso, quanto bri-
lho de moedas”!

De uma realidade 
porém, não pode-
mos nos esquecer;  
na simplicidade de 
uma estrebaria, soou 
o anúncio da mensa-
gem angelical:

“GLORIA A DEUS 
NAS ALTURAS, QUE 
VEIO ATÉ NÓS, PARA 
NOS LEMBRAR NOS-
SO DESTINO”.

“VIVER A UNIVER-
SALIDADE FRATER-
NA”!

UM DIA 
VOLTAREMOS

Um dia, os sonhos serão realidades.
Um dia, a esperança nascerá.
Um dia, a fé será uma força.

Um dia, o amor será luz, iluminará a todos de boa 
vontade.

Um dia, a vida seguirá seu caminho,  guiada pelas 
mãos de Deus.

Um dia, nasceremos outra vez.
Um dia, a verdade nascerá, a boa nova vencerá.

Um dia, juntos estaremos felizes e agradecidos à 
Deus.

Um dia, o sol iluminará os caminhos, se encontra-
rá com a luz que está no céu, juntos das estrelas, 
abraçados estaremos  para sempre, porque somos 

eternos.
Um dia, seremos trabalhadores em busca da evo-

lução.
Um dia, a felicidade nascerá, no bem e  no amor.

Um dia, tudo se transformará.
Um dia, o ontem estará perto do hoje.

O hoje nascerá, virá o ontem e o amanhã, abra-
çados  no tempo das realizações, filhos de Deus, 

criados para viverem eternos em espírito .

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

A ARTE DE VIVER - PASSADO

O presente que vive-
mos é fruto do nosso 
passado. Tudo o que 
somos foi se construin-
do aos poucos, passo a 
passo. Tivemos momen-
tos de alegria, quando 
fomos muito felizes. Fo-
ram muitas lutas e mui-
tas vitórias. Mas também 
tivemos momentos de 
tristezas, quando fomos 
muito infelizes. Foram 
muitas lutas e muitas 
derrotas. 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

O passado faz parte 
da nossa vida sim, mas é 
passado, não volta mais, 
não há como mudá-lo.  E 
muitas pessoas sofrem 
porque são prisioneiras 
do passado. Guardam 
mágoas e ressentimen-
tos, não conseguem per-
doar. 

A sombra do passado 
se faz tão real que essas 
pessoas não conseguem 
viver o presente. Deixam 
de desfrutar bons mo-
mentos em suas vidas, 
perdem oportunidades 
de ser felizes, porque 
continuam presas ao 
passado. É raiva desse, é 
mágoa daquele.  

Pessoas prisioneiras 
do passado não vivem o 
presente e não constro-
em o futuro, fi cam pa-
ralisadas no tempo. Não 

evoluem e não crescem. 
Quantas vezes, no 

meio de uma discussão, 
descarrega-se todo o pas-
sado, relembra-se coisas 
que estavam enterradas. 
E aí vem as ofensas, as 
lágrimas e o sofrimento. 

Não deixe isso acon-
tecer com você. Lembre-
se dos erros do passado 
apenas para não cometê-
los mais. Perdoe as pes-
soas, mas acima de tudo 
perdoe a você mesmo.

Não guarde ressenti-
mentos, mágoas e raivas. 
Liberte-se de tudo isso 
e você será uma pessoa 
muito mais feliz. Isso 
requer força de vonta-
de, paciência e determi-
nação. Determine para 
você mesmo, coloque 
como meta para sua vida 
não viver do passado. Se 

O capitão do exército 
romano, quando soube 
que Jesus havia chegado 
ali em Cafarnaum, foi ao 
Seu encontro e suplicou 
para que Ele curasse o 
seu servo que estava em 
casa de cama, paralitico 
e sofrendo muitas dores. 
Jesus disse: Eu irei e lhe 
darei saúde. Mas o capitão 
disse: Senhor, eu não sou 
digno que entre debaixo 
do meu telhado, mas diz 

Pr. Anastácio Martins

UMA PALAVRA
somente uma palavra e o 
meu servo sarará. Jesus 
fi cou maravilhado com fé 
daquele homem. Esse ca-
pitão sabia o que era ser 
uma autoridade e como a 
palavra tem poder. Ele não 
duvidou do Senhor Jesus, 
mas confi ou que Ele tinha 
autoridade sobre as do-
enças e enfermidades, e 
só Ele poderia curar o seu 
servo. Quando você reco-
nhece Jesus como Senhor 
da sua vida, o sofrimen-
to, a angústia, a solidão, a 
depressão e outros males 
saem da sua vida e da sua 
família. O inimigo não su-
porta quando você deixa 
a Palavra de Deus entrar 
no seu coração e transfor-
mar a sua vida de derro-
ta, numa vida de sucesso. 
Jesus tem autoridade para 
desfazer todas as obras 

do inimigo na sua vida, 
basta somente você crer! 
E tudo será transformado, 
até aquilo que você acha-
va impossível de aconte-
cer. 

Para Deus tudo é pos-
sível. Nunca duvide, nem 
seja covarde, se aproxime 
de Jesus e deixe-O agir em 
você e através de você. 
Quando Ele lhe der uma 
palavra, não fale é difícil, 
nem diga eu não vou con-
seguir. Apenas tome pos-
se e creia que tudo vai dar 
certo. Ele está com você 
em todo tempo, para lhe 
dar a vitória! Faça como o 
capitão, que vinha seguin-
do Jesus há muito tempo.
Ele já tinha visto muitos 
milagres que Jesus ope-
rou através do poder de 
Deus. Quando ele foi ao 
encontro de Jesus, não 

foi de qualquer jeito, mas 
foi determinado buscar a 
bênção. 

É assim que devemos 
fazer. Quando formos ao 
encontro de Jesus em ora-
ção, devemos crer que va-
mos receber tudo aquilo 
que pedimos em oração. A 
bênção já é sua, em nome 
de Jesus! (Mateus 8:5).

 Esta é a minha oração. 
(Catedral do Povo De 

Deus. Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Bairro: Cen-
tro. Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo às 
19:30. 

Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETAFM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook cate-
dral_dopovodedeus@hot-
mail.com   

você não conseguir sozi-
nho, procure ajuda. Pro-
cure ajuda na família, de 
um amigo ou, se se for o 
caso, de um profi ssional. 
Não fi que escravo do seu 
passado. Por mais difícil 
que tenha sido, já pas-
sou. 

O passado não volta 
mais e a única pessoa 
que pode permitir que 
ele te faça mal é você.  
E eu tenho certeza que 
você quer ser muito fe-
liz, não é verdade?

Então, liberte-se do 
passado, aproveite ao 
máximo o seu presente e 
construa um futuro mui-
to melhor. 

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

COMUNICADO

Considerando que em data de 12/12/2014, o (a)(s) Senhor(a)(es) 
WALDEMAR DE CARLOS JUNIOR, fi rmou INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ten-
do por objeto o LOTE 32, da QUADRA 01, do LOTEAMENTO 
PLANALTO VERDE II, situado na cidade de JABOTICABAL/
SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, a pessoa 
acima indicada, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 
contados da publicação da presente, entre em contato por meio do 
telefone (16) 3209-3292 ou, se preferir, compareça pessoalmente 
no endereço Avenida Benjamin Constant, nº 662 – Centro, da ci-
dade de Jaboticabal-SP, com o objetivo de apurar e  regularizar sua 
situação contratual, sendo que, após o prazo mencionado, em não 
havendo a regularização por força das clausulas contratuais e ainda 
do contido no artigo 475 do Código Civil1, O CONTRATO SERÁ 
CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, ocasião 
em que a PROMITENTE VENDEDORA tomara as demais medi-
das que julgar necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O PRE-
SENTE, CASO A SITUAÇÃO JÁ ESTEJA REGULARIZADA 
ATÉ SUA PUBLICAÇÃO.

________________________________ 
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a 

resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, 
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

 CONCESSIONARIA DE JABOTICABAL CONTRATA:
CARGO: VENDEDOR DE PEÇAS

INTERESSADOS ENVIAR CURRICULO COM FOTO COM 
O ASSUNTO VAGA PEÇAS PARA O EMAIL:

selecaovagasrh2018@hotmail.com

Bosque Municipal “Chico Buch” 
será reaberto neste domingo (25)
A Prefeitura de Ja-

boticabal reinaugura 
ofi cialmente neste do-
mingo (25), a partir das 
9h30, o Bosque Munici-
pal “Chico Buch”. O lo-
cal será reaberto para 
visitação popular moni-
torada após passar por 
período de revitaliza-
ção. A cerimônia deste 
domingo é aberta ao 
público. 

“Gostaria de convidar 
a todos para participar 
da reinauguração do 
nosso bosque. Essa foi 
uma iniciativa do nosso 
vice-prefeito Vitório de 
Simoni, quando ainda 
era presidente da Emur-
ja. Ele criou o projeto, 
foi buscar emenda par-
lamentar e esse projeto 

se viabilizou”, comenta 
o prefeito José Carlos 
Hori.

O bosque recebeu 
adequações como piso 
permeável, além de ou-
tras mudanças que per-
mitem a visitação ao lo-
cal e respeitam o Meio 
Ambiente. Um novo re-
gimento interno, desen-
volvido pelo Conselho 
Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente – Con-
dema –, também foi ela-
borado.

O Bosque Municipal 
“Chico Buch” está loca-
lizado na Avenida Car-
los Berchieri, ao lado do 
Centro Recreativo “Ed-
son Martini”, a popular 
“Terceira Idade”.

Trajeto da Caminhada Passos 
que Salvam está defi nido

O Fundo Social de 
Solidariedade trabalha 
nos últimos prepara-
tivos para mais uma 
Caminhada Passos que 
Salvam, em Jaboticabal. 
O evento acontece do-
mingo (25), a partir das 
8h30, com saída e che-
gada do Paço Municipal.

A caminhada percor-
rerá o início da Rua São 
João e fará a conversão 
na Avenida Tiradentes e 
Travessa General Osó-
rio para chegar à Aveni-
da Carlos Berchieri. Os 
participantes caminha-
rão até o cruzamento 
com a Rua Rui Barbosa, 
contornando pela ponte 

e retornando à Avenida 
Carlos Berchieri sentido 
Lago Municipal, ponto 
de chegada da mobili-
zação. No local, serão 
sorteados brindes.

Kits no valor de R$ 
35 com camiseta, boné 
e sacola personalizada 
ainda podem ser adqui-
ridos na Rotisserie Je-
saa e nas Óticas Carol.

O evento é realizado 
em prol de Hospital de 
Amor, de Barretos, que 
atua no combate ao cân-
cer infantojuvenil. Toda 
o valor arrecadado com 
a venda dos kits será 
revertido para a insti-
tuição de saúde.

Pontos de vendas:
Rotisserie Jesaa – Rua 

São Sebastião, 684 – te-
lefone (16) 3203-2543 

Óticas Carol – Rua Rui 
Barbosa, 800 – telefone 
(16) 3202-6162
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Processo 0004734-72.2015.8.26.0291 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco Bradesco S/A – EDITAL DE 
CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO Nº 0004734-72.2015.8.26.0291 - Ordem nº 1360/15 A Doutora ANDREA SCHIAVO, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei, 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo e Cartório do 1º Ofício se 
processam regularmente os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO BRADESCO S/A contra ADÃO 
GOMES SANTOS, feito nº 0004734-72.2015.8.26.0291 - Ordem nº 1360/15 - 1ª Vara Cível. Assim, constando dos autos que o 
executado ADÃO GOMES SANTOS, brasileiro, CPF nº 036.353.878-00, encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o 
presente edital, pelo qual fica o mesmo devidamente CITADO, para que dentro do prazo legal de TRÊS (03) DIAS, efetue o 
pagamento do débito reclamado no pedido inicial, nos termos dos arts. 652 e 652-A, ambos do Código de Processo Civil, no valor de 
R$49.940,29(quarenta e nove mil, novecentos e quarenta reais e vinte e nove centavos), (valor até maio/2017), que deverá ser 
devidamente atualizado na data de seu efetivo pagamento, acrescido das custas processuais a serem calculadas e de honorários 
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue o 
pagamento integral do débito no prazo acima assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 652-A, § único do 
Código de Processo Civil) ou, querendo, nomeie bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quanto bastem à 
satisfação do crédito, ficando ainda devidamente INTIMADO(A)(S), para que, querendo, apresente(m) EMBARGOS dentro do prazo 
legal de QUINZE (15) DIAS (art. 738, do Código de Processo Civil), ou, neste mesmo prazo, reconhecido o crédito do exequente e 
comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o 
executado, através de Advogado, requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 745-A, do Código de Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de 
todos, em especial do executado ADÃO GOMES SANTOS, é expedido o presente edital com prazo de trinta (30) dias, que será 
publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Jaboticabal, 05 de setembro de 2018 K-17e24/11

Prefeitura divulga pontos benefi ciados pela  
operação Tapa Buraco – 20 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 César 
Nhoncancer, Luiz Niero, 
Carlos Berchiere, 24 de 
Maio, Floriano Peixoto, 
Major Hilário Tavares 
Pinheiro, João Panosso, 
Antônio Casalete e São 

João.
As equipes de lim-

peza realizam a capi-
nação e roçamento na 
Nova Aparecida, praças 
e áreas públicas. Troca 
de lâmpadas, serviço 
de podas e retirada de 
entulhos são realizadas 
em diversos bairros de 
Jaboticabal.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

Recadastramento do Bolsa 
Família vai até 17 de dezembro
Os benefi ciários do 

Bolsa Família não po-
dem perder o prazo 
de recadastramento. O 
procedimento é realiza-
do nos Ciafs onde, além 
dos documentos pesso-
ais, é necessário a apre-
sentação da Carteira 
Nacional de Vacinação 
da família.

“Exalto mais uma vez 
a importância de não 
deixar o recadastramen-
to para a última hora. 
Quem perder o prazo 
pode ter o benefício 
suspenso pelo Governo 
Federal. As nossas uni-
dades básicas de saúde 
estão à disposição para 
todos os benefi ciários”, 
comenta a secretária de 
Saúde, Maria Angélica 
Dias.

Confi ra 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 Ri-
cardo Benatti” - Rua 
Djalma Aleixo de Sou-
za, nº. 499 - COHAB II

Ciaf V “Aurélio Niero” 
- Rua Aurélio Migliori, 

nº. 100 - Jardim Santa 
Rosa

Ciaf VI “Gino Bassi” 
- Rua Jornalista Cláu-
dio 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 Noro-
nha”- Rua Rita Ribeiro, 
10 – Cohab I

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

MADE IN BEBEDOURO

Basta lançar apenas 
um  olhar sobre a be-
leza de Henrico Ennes, 
18, para compreender 
todo seu encanto e sa-
ber que ele tem tudo 
para arrasar na carrei-
ra nacional e interna-
cional. Loiro de olhos 
verdes, o garotão é 
dono de uma beleza 
distribuída sobre 1, 86 
de altura e conta com 

humildade, carisma, 
talento e profissiona-
lismo. O belo foi des-
coberto pelo olhar crí-
tico do scouter Marcos 
di Pietro, que percebeu 
imediatamente o seu 
potencial. Atualmen-
te faz parte do seleto 
time de modelos Ford 
Models Brasil e vem se 
preparando para acon-
tecer. Recentemente 
riscou a passarela do 
SPFW desfilando para 
nada mais nada menos 
que a OSKLEN. Rico, 
assim chamado, tem 
em suas qualidades, 
determinação. 

Anotem bem esse 
nome, pois temos cer-
teza que será mais um 
sucesso internacional, 
não temos dúvida.

De olho nele!

Idosos benefi ciários do BPC devem passar 
por cadastramento

Os idosos benefi ciá-
rios do BPC – Benefício 
de Prestação Continuada 

–, de Jaboticabal, devem 
passar por cadastra-
mento na Casa do Bolsa 

Família. Aqueles que já 
possuem cadastro preci-
sam atualizá-lo. 

O não compareci-
mento pode acarretar 
em cancelamento do 
benefício.“É muito im-
portante que essas pes-
soas procurem a Casa 
do Bolsa Família. Lá, o 
pessoal realizará todo o 
trâmite para que o bene-
fi ciário evite transtornos 
no começo de 2019”, ex-
plica a secretária de As-
sistência Social, Tatiana 
Pellegrini.

A Casa do Bolsa Famí-
lia fi ca na Praça Abreu 
Sodré, 93 – ao lado da 
Unidade de Saúde da 
Mulher. O telefone de 
contato é (16) 3204-
4405.
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Chega ao fim ciclo de palestras da Educação
Gestores do Ensino 

Fundamental e Educa-
ção Infantil do muni-
cípio participaram de 
palestra na tarde de 
terça-feira (20) no Se-
nac Jaboticabal. Com o 
tema “Reflexões sobre 
o contato com o outro 
numa visão de gestor”, 
o conteúdo foi minis-

trado pelos docentes 
Marcilene Leme e César 
Renato Poletti. 

O evento representou 
o fim do ciclo de pa-
lestras promovido por 
meio de parceria entre 
Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
e Senac. 

“Agradecemos imen-

samente ao Wellington 
Argolo, gerente do Se-
nac Jaboticabal, que 
esteve sempre aberto a 
atender nossas necessi-
dades, e aos nossos pro-
fissionais da Educação 
que se dedicaram nes-
ses dias de palestras”, 
destacou o secretário de 
Pasta, Adilson Martins.

Mercado de trabalho é tema de oficina no Crás II
A Secretaria de Assis-

tência Social, por meio 
do Crás II, promoveu na 
última semana oficina 
para preparar jovens 
de Jaboticabal para o 
mercado de trabalho. O 
evento foi realizado em 
parceria com o Centro 
de Integração Empresa-
Escola (CIEE) e ministra-
do para participantes 
do programa Ação Jo-
vem.

“Quando a gente tra-

balha essas questões, 
buscamos diminuir de 
forma compartilhada as 
vulnerabilidades. Nos-
sa grande preocupação 
está relacionada à pro-
moção da autonomia 
das pessoas e garantir 
que elas tenham con-
dições de serem autos-
suficientes”, comenta a 
secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pelle-
grini.

A oficina ajudou os 
jovens a se superarem 

e se adequarem ao mer-
cado de trabalho, além 
de esclarecer dúvidas 
levantadas pelos parti-
cipantes. “Gostaria de 
agradecer ao CIEE por 
essa parceria e todos 
os profissionais envol-
vidos nas atividades 
promovidas nos nossos 
Cras e Creas. Com a de-
dicação de todas essas 
pessoas temos conse-
guido importantes re-
sultados”, finaliza Pelle-
grini.

Leilão de lotes do Colina Verde e Córrego 
Rico acontece na próxima semana

Ainda dá tempo dos 
interessados em parti-
cipar do leilão de lotes 
entrar no site, consul-
tar o edital e cadastrar-
se para a compra dos 
lotes disponibilizados 
pela Prefeitura de Jabo-
ticabal. A venda aconte-
ce de 26 a 30 de novem-
bro com lances on-line 
ou pessoalmente no dia 
30, às 13h30, na Prefei-
tura de Jaboticabal.

“É uma excelen-
te oportunidade para 
comprar esses lotes em 
até 24 parcelas. Todos 
os detalhes estão no 
edital que já foi dispo-
nibilizado no site da 
empresa responsável. 
A Secretaria de Admi-
nistração também está 
a disposição para even-
tuais dúvidas”, alerta o 
secretário de Adminis-
tração Leonardo Yama-

zaki.
Acompanhe abaixo os 

terrenos disponibiliza-
dos:

LOTE 01, IMÓVEL, o 
lote 24, da quadra 17, 
do loteamento Colina 
Verde, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, 
mede 12,00 metros de 
frente para a Rua Sebas-
tião Morgato, nº 140, 
12,00 metros na linha 
dos fundos, na confron-
tação o lote 16, 32,08 
metros do lado direito 
de quem da rua olha o 
terreno, confrontando 
com o lote 23, 31,83 
metros do lado esquer-
do, confrontando com 
o lote 25; encerrando 
a área de 383,47 m2, 
objeto da matricula nº 
25.874, do CRI de Ja-
boticabal, cópia em 
anexo; avaliado em R$ 
91.180,02 (noventa e 

um mil, cento e oitenta 
reais, e dois centavos).

LOTE 02, IMÓVEL, o 
lote 25, da quadra 17, 
do loteamento Colina 
Verde, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, 
mede 12,00 metros de 
frente para a Rua Sebas-
tião Morgato, nº 130, 
12,00 metros na linha 
dos fundos, na confron-
tação o lote 15, 31,83 
metros do lado direito 
de quem da rua olha o 
terreno, confrontando 
com o lote 24, 31,57 
metros do lado esquer-
do, confrontando com 
o lote 26; encerrando 
a área de 380,38 m2, 
objeto da matricula nº 
25.875, do CRI de Ja-
boticabal, cópia em 
anexo; avaliado em R$ 
90.657,23 (noventa mil, 
seiscentos e cinquen-
ta e sete reais e vinte e 
três centavos).

LOTE 03, IMÓVEL, o 
lote 26, da quadra 17, 
do loteamento Colina 
Verde, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, 
mede 12,00 metros de 
frente para a Rua Sebas-
tião Morgato, nº 120, 
12,00 metros na linha 
dos fundos, na confron-
tação o lote 14, 31,57 
metros do lado direito 
de quem da rua olha o 
terreno, confrontando 
com o lote 25, 31,31 
metros do lado esquer-
do, confrontando com 
o lote 27; encerrando 
a área de 377,29 m2, 
objeto da matricula nº 
25.876, do CRI de Ja-
boticabal, cópia em 
anexo; avaliado em R$ 
89.920,78 (oitenta e 

nove mil, novecentos e 
vinte reais e setenta e 
oito centavos).

LOTE 04, IMÓVEL, o 
lote 27, da quadra 17, 
do loteamento Colina 
Verde, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, 
mede 12,00 metros de 
frente para a Rua Sebas-
tião Morgato, nº 110, 
12,00 metros na linha 
dos fundos, na confron-
tação o lote 13, 31,31 
metros do lado direito 
de quem da rua olha o 
terreno, confrontando 
com o lote 26, 31,05 
metros do lado esquer-
do, confrontando com 
o lote 28; encerrando 
a área de 374,21 m2, 
objeto da matricula nº 
25.877, do CRI de Ja-
boticabal, cópia em 
anexo; avaliado em R$ 
89.186,72 (oitenta e 
nove mil, cento e oiten-
ta e seis reais e setenta 
e dois centavos).

LOTE 05, IMÓVEL, o 
lote 28, da quadra 17, 
do loteamento Colina 
Verde, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, 
mede 12,00 metros de 
frente para a Rua Sebas-
tião Morgato, nº 100, 
12,00 metros na linha 
dos fundos, na confron-
tação o lote 12, 31,05 
metros do lado direito 
de quem da rua olha o 
terreno, confrontando 
com o lote 27, 30,08 
metros do lado esquer-
do, confrontando com 
o lote 29; encerrando 
a área de 371,12 m2, 
objeto da matricula nº 
25.878, do CRI de Ja-
boticabal, cópia em 
anexo; avaliado em R$ 

88.450,27 (oitenta e 
oito mil, quatrocentos e 
cinquenta reais e vinte 
e sete centavos).

LOTE 06, IMÓVEL, Um 
terreno de formato ir-
regular, indicado como 
o lote 20, do desmem-
bramento denominado 
“RESIDENCIAL CAVI-
CHIOLI”, no distrito de 
Córrego Rico, municí-
pio e comarca de Jaboti-
cabal, com frente para a 
Avenida Manoel Barbo-
sa, lado da numeração 
ímpar, onde mede 10,01 
metros, do lado direi-
to de quem da rua olha 
para o lote, mede 24,64 
metros, confrontando 
com o lote número 21; 
do lado esquerdo mede 
24,18 metros, confron-
tando com o lote nº 
19, e nos fundos mede 
10,00 metros, confron-
tando com o lote nº 17, 
encerrando a área de 
244,14 m2, objeto da 
matricula nº 44.214, do 
CRI de Jaboticabal, có-
pia em anexo; avaliado 
em R$ 35.807,07 (trinta 
e cinco mil, oitocentos 
e sete reais e sete cen-
tavos).

LOTE 07, IMÓVEL, Um 
terreno de formato ir-
regular, indicado como 
o lote 22, do desmem-
bramento denominado 
“RESIDENCIAL CAVI-
CHIOLI”, no distrito de 
Córrego Rico, municí-
pio e comarca de Jaboti-
cabal, com frente para a 
Avenida Manoel Barbo-
sa, lado da numeração 
ímpar, onde mede 10,01 
metros, do lado direi-
to de quem da rua olha 
para o lote, mede 25,56 

metros, confrontando 
com o lote número 23; 
do lado esquerdo mede 
25,10 metros, confron-
tando com o lote nº 21, 
e nos fundos mede 9,56 
metros, confrontando 
com o lote nº 17, encer-
rando a área de 247,69 
m2, objeto da matricu-
la nº 44.216, do CRI de 
Jaboticabal, cópia em 
anexo; avaliado em R$ 
36.372,57 (trinta e seis 
mil, trezentos e setenta 
e dois reais e cinquenta 
e sete centavos).

LOTE 08, IMÓVEL, Um 
terreno de formato ir-
regular, indicado como 
o lote 23, do desmem-
bramento denominado 
“RESIDENCIAL CAVI-
CHIOLI”, no distrito de 
Córrego Rico, municí-
pio e comarca de Jabo-
ticabal, com frente para 
a Avenida Manoel Bar-
bosa, lado da numera-
ção ímpar, onde mede 
10,07 metros, do lado 
direito de quem da rua 
olha para o lote, mede 
26,65 metros, confron-
tando com o imóvel nº 
200 da Rua Giacomo 
Foganholo (matricula nº 
40.782); do lado esquer-
do mede 25,56 metros, 
confrontando com o 
lote nº 22, e nos fundos 
mede 5,40 metros, con-
frontando com o lote nº 
17, encerrando a área 
de 202,32 m2, objeto 
da matricula nº 44.217, 
do CRI de Jaboticabal, 
cópia em anexo; ava-
liado em R$ 29.673,53 
(vinte e nove mil, seis-
centos e setenta e três 
reais e cinquenta e três 
centavos).

Edital completo foi disponibilizado no site valleleiloes.com.br

Novo hidrômetro ajuda SAAEJ no controle do 
abastecimento de bairros de Jaboticabal

As equipes do SAAEJ 
– Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jabo-
ticabal – instalaram no 
booster da Marcagni 
um novo hidrômetro. 

O equipamento ajuda 
na tomada de futuras 
decisões para melho-
rias no abastecimento 

de bairros como Mora-
da Nova, Recreio dos 
Bandeirantes e outros 
localizados na parte 
alta da cidade.

“Vamos ter condi-
ções de acompanhar a 
quantidade de água que 
abastece essa parte da 

cidade. Esses números 
são importantes prin-
cipalmente para enten-
der as dificuldades en-
frentadas no dia a dia 
e, amparados, teremos 
mais agilidade na toma-
da das decisões”, diz o 
presidente do SAAEJ, 
José Carlos Abreu.



6 sábado, 24 dE NoVEMbRo dE 2018

GAZETA ESPORTES FAE divulga resultados das 
quartas de final do Campeonato 
Municipal de Futebol Amador

Atleta de Jaboticabal conquista duas medalhas 
de bronze no sul-americano de Jiu Jitsu

Alunos da escolinha da FAE participam 
de exame de troca de faixa

Nove lutas movimentam card do Jabuka Fight 7
Começou no domingo 

(18) os primeiros jogos 
das quartas de final do 
Campeonato Municipal 
de Futebol Amador pro-
movido pela Fundação 
de Amparo ao Esporte 
(FAE).

Acompanhe abaixo 
a tabela completa:

18 de novembro de 
2018:

Campo do Cruzeiro:
Lusitânia 0x 7 Cohab 

3
Nossa Senhora de 

Lourdes 3 x 1 Boa Vista
Centro Esportivo An-

São Paulo sediou no 
último final de semana 
o Campeonato Sul-Ame-
ricano de Jiu Jitsu. O 
evento reuniu os prin-
cipais atletas tanto na 
disputa por categoria 
quanto no absoluto.

O atleta Orlando Fi-
gueredo do Espaço In-
sano/Lajedo Jiu Jitsu/
PSLPB Cícero Costa re-
presentou Jaboticabal 
no evento e conquistou 
duas medalhas de bron-

Foi um desafio e tanto 
para os alunos da esco-
lhinha de Li Tchuó Pa 
Kung Fu da Fundação 
de Amparo ao Esporte 
(FAE) de Jaboticabal. No 
último domingo (18), 
cerca de 30 crianças, 
adolescentes e jovens 
colocaram em prática 
os ensinamentos para 
continuar avançando 
na modalidade, partici-
pando do exame de tro-
ca de faixa, realizado na 
sede do Tiro de Guerra.

O evento foi acom-
panhado de perto por 
amigos e familiares dos 
participantes. “São alu-
nos bastante esforça-
dos e dedicados. Quero 
agradecer ao professor 
Valcir Albieri pela par-
ceria e parabenizá-lo 
pelo trabalho realizado 
até aqui. Além de atle-
tas, ele nos ajuda a for-
mar cidadãos”, comenta 
o presidente da FAE, Fá-

Já está tudo pronto 
para a sétima edição 
do Jabuka Fight. A co-
missão organizadora 
preparou um card di-
versificado com atletas 
de diferentes cidades 
do estado de São Pau-
lo. Nove lutas de Muay 
Thai e MMA. O evento 
aconteceu na sexta-fei-
ra, às 21h, na Estação 
de Eventos Cora Cora-
lina. 

“O Jabuka Fight se 
consolidou como um 
dos grandes eventos de 
artes marciais de nossa 
região. Nesta edição, ti-
vemos a grata surpresa 
de ver um dos atletas 
formados no projeto 
DBF/Jatobá defendendo 
as cores de Jaboticabal”, 
lembra o presidente da 

tônio Mônaco:
Vila FC 0 x 0 Mundis-

sas
(2)x(4) -Pênaltis
Juventude 4 x 0 Atlé-

tico Alvorada
25 de novembro de 

2018
Campo do Cruzeiro:
Panela x Brothers 
Fortaleza x Pizzaria 

Nº 1
Centro Esportivo An-

tônio Mônaco:
Nova Alvorada x 

Unesp
Clínica Viver x Pega 

Leve

bio Bortolossi.
As aulas de Li Tchuó 

Pa Kung Fu acontecem 
às segundas, quartas 
e sextas em três perío-
dos, na sede do Tiro de 
Guerra, e aos sábados 
no Ginásio Municipal de 
Esportes “Alberto Botti-
no”. Para saber mais ou 
se inscrever para parti-
cipar, basta se dirigir ao 
Ginásio, na Praça Joa-
quim Nabuco, s/n, Cen-
tro, das 7h30 às 11h30 

Fundação de Amparo ao 
Esporte, Fábio Bortolos-
si.

O evento reuniu atle-
tas profissionais e pre-
parados para esse tipo 
de competição e conta 
com o apoio da Prefei-
tura de Jaboticabal, De-
partamento de Espor-
te e Lazer e Fundação 
de Amparo ao Esporte. 
“Primamos pela organi-
zação de nossos even-
tos e, com isso, o Ja-
byuka Fight é sucesso 
de público, reunindo 
mais de 1.200 pessoas 
na última edição. Nos-
sa expectativa é a me-
lhor e a população de 
Jaboticabal prestigiou 
os atletas da cidade que 
subiram no octógono”, 
enfatiza o membro da 
comissão organizadora 

Evento aconteceu no último final de semana em São Paulo

Evento aconteceu na sexta-feira (23), na Estação de Eventos Cora Coralina

Demetro Borges.
Pesagem – Todos fo-

ram convidados para a 
pesagem oficial dos lu-
tadores que aconteceu 
na quinta-feira (22), no 
Hotel Ibis, às 20h. “É 
um momento onde o 

público tem acesso aos 
lutadores, até para co-
nhecer mais detalhes 
deste momento que é 
tão importante para a 
organização e transpa-
rência do evento”, fina-
liza Demetro.

e das 13h às 17h, ou 
entrar em contato pelo 
telefone (16) 3202-0587 

e obter mais informa-
ções. A faixa-etária é li-
vre.  

ze, vencendo cinco lu-
tas na faixa marrom.

“Sabia das dificulda-
des do evento e por isso 
foquei na preparação. 
O resultado foi muito 
importante devido à 
qualidade dos atletas 
que participaram desta 
edição. Aproveito para 
agradecer a Art Golpe 
Kimonos e Imobiliária 
Realiza pelo apoio nes-
te momento”, declara 
Orlando Figueredo.

Professores da academia Cardiofísico Ja-
boticabal, Credenciados no Encontro Inter-
nacional de Natação - Metodologia Gustavo 
Borges.

O encontro Internacional destinado a to-
dos os profissionais da natação, onde teve 
a convenção de professores da Metodologia 
Gustavo Borges, evento criado há 5 anos, 
que se tornou tradicional no calendário de 
todo profissional de natação. Desde o come-
ço, apresentamos os assuntos mais pertinen-
tes no que diz respeito ao ensino da natação, 
em palestras e minicursos conduzidos por 
profissionais de competência, amplamen-
te reconhecida na área. Super atração na 
área de desenvolvimento aquático: Stephen 
Langendorfer, autor renomado sobre de-
senvolvimento motor, referência na área de 
Educação Física e autor do livro Aquatic 
Readiness: Developing Water Competence in 
Youg Children. (Cardiofísico)

10º Festival da Associação 
de Capoeira Ginga que 
Educa reúne atletas de 

diferentes cidades

Mestres, alunos e vi-
sitantes de diversas 
cidades estiveram pre-
sentes no 10º Festival 
de Capoeira da Associa-
ção de Capoeira Ginga 
que Educa, realizado no 
último sábado (17) no 
Ginásio do Jatobá. 

O objetivo, além da 
troca de experiências 
e o fortalecimento de 

vínculos, também ser-
viu para que os alunos 
participassem da gra-
duação. “Fico feliz em 
acompanhar de perto a 
importância da capoei-
ra para nossa cultura e 
também a eficácia como 
ferramenta de inserção 
social”, diz o diretor de 
Cultura José Mário de 
Oliveira.

Evento marcou a graduação 
de diversos alunos do projeto 
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Fundo Social entrega as fotos do Casamento Comunitário 
Os participantes do 

Casamento Comunitá-
rio procuraram o Fundo 
Social de Solidariedade  
quinta (22) e sexta-feira 
(23), a partir das 14h, 
para retirar as fotos da 
cerimônia realizada em 
junho deste ano, na Es-
tação de Eventos Cora 
Coralina.

“As fotos ficaram mui-
to bonitas e conseguem 
traduzir um momento 
muito especial. O Casa-
mento Comunitário foi 

idealizado e preparado 
com carinho pelo pre-
feito Hori e a primeira-
dama Adriana com o 
intuito de legitimar o 
enlace de quase 150 ca-
sais”, comenta a secre-
tária de Assistência So-
cial, Tatiana Pellegrini.

O Fundo Social de Soli-
dariedade está localiza-
do na Avenida General 
Glicério, 276, Centro. 
O telefone de contato é 
(16) 3202-8994.

O casamento – Após 
alguns anos, o prefei-
to Hori viabilizou o 
resgate do Casamento 
Comunitário em meio 
a diversas realizações. 
Nesta edição, os casais 
se inscreveram em abril 
e passaram por uma 
triagem realizada pela 
Assistência Social. Entre 
os critérios de seleção 
estava a necessidade da 
renda per capta do casal 
ser de até meio salário-
mínimo.

SAAEJ trabalha na implantação de setor de dívida ativa
O Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Ja-
boticabal – SAAEJ – tem 
trabalhado este final de 
ano na implantação de 
um setor de cobranças e 
dívida ativa. O objetivo 
é oferecer oportunida-
des para o munícipe em 
débito com a autarquia 
acertar suas pendências 
e, consequentemente, 
ajudar na melhora da 
saúde financeira da au-

tarquia. 
A expectativa é que 

um grande Refis seja re-
alizado no começo de 
2019. “Foi cedido para 
nós uma fiscal de tribu-
tos da prefeitura e com 
ela estamos fazendo um 
diagnóstico das dívidas 
e elaborando estratégias 
de recebimento para o 
próximo ano”, comenta 
o procurador do SAAEJ, 
Aratus Fernandes.

O procurador destaca 
que os trabalhos estão 
avançados e a criação 
do departamento está a 
caminho. “Esse mês, in-
clusive, já estamos tra-
balhando internamente 
para conseguir receber 
uma parcela dessas pen-
dências até o final do 
ano. É um serviço árduo 
que esperamos gerar 
bons resultados”, finali-
za.

Alunos da EMEB Milton Mattos Braga visitam Coplana
Durante o ano letivo 

de 2018, as escolas de 
Jaboticabal tiveram o 
desafio de incentivar e 
valorizar a história do 
município entre os alu-
nos da rede municipal 
de educação. 

A expectativa é que, 
apresentando detalhes 
da cultura, economia 
e patrimônio local, as 
crianças e adolescentes 
adotem posturas prote-
cionistas e de valoriza-
ção da história. “Jaboti-
cabal tem uma história 

muito rica e precisamos 
apresentar para nossas 
crianças detalhes de 
nosso passado. E nada 
melhor que conhecer 
esses grandes empre-
endimentos, como é o 
caso da Coplana”, exal-
ta o prefeito José Carlos 
Hori. 

Na última semana, 
alunos da 5ª série da 
EMEB Milton Mattos Bra-
ga, visitaram a sede da 
Coplana. Na ocasiona-
rão, foram apresenta-
dos detalhes da criação 

da cooperativa e de seu 
segmento. 

“Muitas crianças ou-
vem a respeito, mas não 
sabem a importância da 
Coplana para nossa ci-
dade, conquistando com 
a excelência de suas 
ações destaque nacional 
no beneficiamento do 
amendoim. Todo fica-
ram felizes e surpresos 
com os detalhes apre-
sentados”, finaliza o se-
cretário de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins.

Atividade faz parte do projeto “Jaboticabal, a cidade da música. Um resgate cultural”

Jaboticabal sedia 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

Realizada de três em 
três anos, Jaboticabal 
prepara uma programa-
ção diversificada ampa-
rada em diretrizes de-
finidas pelo Conselho 
Nacional. A 9ª Confe-
rência dos Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te acontece na segun-
da-feira (26), às 8h, na 
EMEB Paulo Freire.

“Agradeço a todos 

que contribuíram para 
a organização do Fórum 
cujo principal intuito é 
envolver cada vez mais 
as crianças e jovens nos 
debates que envolvem a 
defesa de seus direitos. 
Trabalhamos nos últi-
mos ajustes e a expec-
tativa é a melhor pos-
sível”, diz a secretária 
de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

Os temas abordados 
tratam sobre a prote-
ção integral, diversida-
de e enfrentamento da 
violência. “Além dos 
debates, a conferência 
também define os pró-
ximos delegados que 
representarão nossa ci-
dade em conferências 
regionais, estaduais e 
até nacionais”, enfatiza 
a secretária.

Equipe trabalha nos últimos detalhes do evento
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Jaboticabal recebe workshop 
“Uma solução para cada fase do seu negócio”

Um importante even-
to voltado para negó-
cios está sendo prepa-
rado para o dia 29 de 
novembro, em Jaboti-
cabal. Durante todo o 
dia, palestras e consul-
torias serão realizadas 
no workshop “Uma so-
lução para cada fase do 
seu negócio”, no Senac 
Jaboticabal. A entrada é 
gratuita.

“Será a oportunidade 

para muitos empreen-
dedores conhecerem 
alguns serviços, inclu-
sive o Desenvolve SP e 
o Crédito Digital, por 
exemplo, modalidade 
de financiamento de ca-
pital de giro com apro-
vação em até 48 horas”, 
explica a diretora da 
Central do Empreende-
dor, Vanessa Gonçalves.

O evento terá início 
às 8h, com coffe break 

para os participantes. 
Em seguida, haverá pa-
lestras do Desenvolve 
SP, Sebrae SP e Banco do 
Povo. A partir das 10h 
serão realizadas con-
sultorias individuais.

A iniciativa é da Pre-
feitura de Jaboticabal, 
em parceria com Asso-
ciação Comercial, In-
dustrial e Agronegócio 
de Jaboticabal (ACIAJA), 
Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL), Senac, 
Sebrae SP, Banco do 
Povo Paulista e Institu-
to Tecnológico de Jabo-
ticabal (ITJ). O evento 
tem apoio do Governo 
do Estado de São Paulo 
e Desenvolve SP.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3203-
8014 ou enviando e-
mail para sincotur@ja-
boticabal.sp.gov.br.

Evento é gratuito; inscrições devem ser feitas pelo link https://goo.gl/forms/KIDePoqr7ZhkIBiy1

Palestra sobre Patrimônio Imaterial segue em Jaboticabal
Interessados nos de-

bates sobre o Patrimô-
nio Imaterial de Jaboti-
cabal participaram do 
segundo dia de pales-
tras sobre o tema que 
aconteceu na terça-feira 
(20), às 19h30, no SE-
NAC. 

Na segunda-feira, a 
pauta foi os “Saberes 
de Cura nas Nações do 
Candomblé”, proferida 
pela Ila Orixá Leda de 
Ossain e pelo Babalorixá 

Júlio César de Oxóssi. 
Na terça (20) foi a vez 

de Thais Creolezio e 
Eduardo Torati falarem 
a respeito das “Formas 
de promoção e proteção 
do Patrimônio Cultural 
Brasileiro” e “Inventário 
do Patrimônio Cultural 
de Jaboticabal”.

“O fórum propõe 
apresentar e propor 
discussões sobre o que 
é entendido como pa-
trimônio material e 

imaterial da cidade de 
Jaboticabal. Um assun-
to relevante, principal-
mente na organização e 
desenvolvimento de po-
líticas públicas relacio-
nadas ao tema”, afirma 
José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura.

O Fórum é uma reali-
zação da Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra e conta com o apoio 
do Senac.
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Projeto “Adote uma Praça” tem novas adesões
A cidade de Jabotica-

bal é conhecida por ser 
solidária e comprome-
tida com o bem-estar 
de sua população. Esse 
compromisso também 
garante o sucesso do 
projeto “Adote uma Pra-
ça” que, no último mês, 
conseguiu cinco novas 
adesões.

De acordo com a ini-
ciativa, a entidade ou 
pessoa parceira colabo-
ra na manutenção dos 
espaços públicos. Ape-
nas em 2018 foram dez 
adesões. “Fico feliz em 
ver o engajamento des-
ses parceiros na manu-
tenção de nossas pra-

ças, canteiros e áreas 
verdes. Todo esse zelo 
garante que nossas fa-
mílias tenham espaços 
organizados”, afirma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Confira abaixo a rela-
ção dos novos adotan-
tes e as áreas escolhi-
das:

• Sidney Antônio Mar-
ques – Praça “Rute Ka-
neshiro”, localizada na 
rua Juca Quito, esquina 
com 15 de novembro

• Ângela Maria dos 
Santos – Praça localiza-
da na Rua Djalma Alei-
xo de Souza com Amé-
rico Cristófaro

• Renata Michele Del 
Vecchio – Canteiro cen-
tral da Rua Professor 
Valdir Pedro Morano

• Rafael Teodoro de 
Oliveira – Praça “O Com-
bate”, localizada no Jar-
dim Morumbi

• Jabotur Transportes 
ME – Área verde loca-
lizada a Via de Acesso 
Izidoro Nechar

As empresas ou pes-
soas físicas interessa-
das em participar do 
projeto “Adote uma 
Praça” devem procurar 
a Secretaria de Planeja-
mento no Paço Munici-
pal. O telefone de con-
tato é (16) 3209-3303.

Parceria público-privada colabora com a manutenção de praças e áreas públicas

Inadimplentes têm prazo para recorrer ao Refis
A Prefeitura de Jabo-

ticabal disponibiliza 
para inadimplentes até 
o final de dezembro o 
Programa de Recupera-
ção Fiscal – Refis 2018. 
Por meio dele é possí-
vel quitar débitos como 
IPTU, taxas e ISS. Basta 
procurar o Sistema Prá-
tico, no Paço Municipal, 
das 8h às 16h30.

“O prazo para paga-
mento à vista com 100% 
de desconto sobre ju-
ros e multa finda em 
30 de novembro. Ainda 
há outras opções para 
pagamento com por-
centagens menores de 
desconto. É a oportuni-
dade para o munícipe 

ficar em dia com suas 
obrigações”, explicou a 
secretária de Fazenda, 
Angela Nazário Fonse-
ca.

Penalizações
Inadimplentes podem 

ser protestados no car-
tório e ter o nome ne-
gativado no Serasa. Se 
a dívida persistir, uma 
ação judicial é formula-
da, podendo acarretar, 
em seguida, em blo-
queio de conta bancária 
e até penhora de veícu-
lo.

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 físi-
ca. Os interessados de-
vem procurar o Sistema 
Prático, no Paço Muni-
cipal, das 8h às 16h30. 
O telefone é (16) 3209-
3300;

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato é (16) 3209-3300.

Recadastramento de mototaxistas prossegue até final do mês
O Departamento de 

Trânsito e Transportes 
– DTT continua fazen-
do o recadastramento 
de mototaxistas de Ja-
boticabal. O objetivo é 
regularizar os profis-
sionais e inibir a práti-
ca irregular da função. 
O prazo vai até 30 de 
novembro.

“Os profissionais têm 
comparecido. Peço para 
aqueles que ainda não 
se apresentaram que 
não deixe para a última 
hora. Queremos fortale-
cer a classe e dar mais 
tranquilidade para eles 

e também para quem 
utiliza os serviços”, co-
menta Cláudio Fioresi, 
diretor de Trânsito.

O recadastramento é 
feito no DTT, localiza-
do na Rua Libero Bada-
ró, 697. Os telefones de 
contato são (16) 3202-
8558 e 3209-1210.

Confira abaixo a do-
cumentação exigida:

• Antecedentes cri-
minais atual (máximo 
90 dias);

• Antecedentes de 
trânsito atual (máximo 
90 dias);

• C.N.H. Deve 

constar “exerce ativida-
de remunerada”;

• C.N.H. Deve 
constar curso mototáxi 
ou motofrete e ou apre-
sentar certificado de 
conclusão do curso;

• D.P.V.A.T. do 
exercício quitado (segu-
ro obrigatório);

• Prova de inscri-
ção no cadastro muni-
cipal (ficha cadastral e 
ou alvará de licença de 
funcionamento do ano 
vigente);

• Laudo vistoria 
veículo conforme for-
mulário ;

• Declaração de 
participação em agên-
cia de mototáxi atual 
(máximo 90 dias);

• Documento e ou 
nota fiscal da moto (até 
12 anos);

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

• Cópia da carta 
habilitação categoria A 
( + de 02 anos);

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

• Cópia compro-
vante de residência em 
nome do requerente 
atual (máximo 90 dias), 

em caso do comprovan-
te não estar em nome 
do requente apresentar 
declaração com firma 

reconhecida do pro-
prietário e ou cópia do 
contrato de locação do 
imóvel.
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Apresentação em praça pública abre a 
Semana da Arte e da Música 

Começou mais uma 
tradicional Semana da 
Arte e da Música de Ja-
boticabal. Até o dia 14 
de dezembro várias 
atrações percorrerão 
vários pontos da cida-
de em comemoração à 
data. No último domin-
go (18), a praça Dr. Joa-
quim Batista recebeu o 
primeiro dia de evento.

“É uma programação 
extensa e muito bacana. 
Estamos valorizando 
nossos alunos, nossos 
artistas e dessa forma 
investindo para que Ja-
boticabal perpetue esse 
codinome de Cidade da 
Música”, comentou o di-
retor da Escola de Arte, 
Carlinhos Santiago.

O Trio Art Show se 
apresentou no coreto 
da Praça Dr. Joaquim 
Batista no domingo 
(18). Na segunda-feira 
(19) foi a vez da Prefei-
tura Municipal receber 
o coral Art Melodia.

Confira as próximas 
atrações:

Novembro
Dia 24 – Sábado
20h – Apresentação 

“Concertos Sinfônicos” 

CULTURA

da Orquestra Sinfôni-
ca de Ribeirão Preto, 
no Estacionamento do 
Paço Municipal

Dia 25 – Domingo
9h -Banda da Igreja 

Redenção, no coreto da 
Feira Livre

11h – Orquestra de 
Cordas Caipiras da Es-
cola de Arte, no Pavi-
lhão de Festas da Apa-
recida

20h – Orquestra de 
Cordas Caipiras da Es-
cola de Arte, no Estacio-
namento do Paço Muni-
cipal

Dezembro
Dia 6 – Quinta-feira
20h – Apresentação 

Semana de Arte e Música 
traz uma edição especial 

de violão e voz

Cidades para Pessoas reúne 
mais de 200 participantes

Começou a Semana da Consciência Negra

O quinto dia da 21ª 
Semana de Arte e Música 
terá como uma das atra-
ções o professor Mar-
celo Henrique Armoa 
que se apresentará nos 
jardins do Museu Histó-
rico, às 19h30. Armoa 
preparou um repertório 
recheado com clássicos 
da música brasileira 
que sempre devem ser 
relembrados. Presen-
te na história da nossa 
música desde o samba 
ao rock nacional, desde 
o choro ao violão clássi-
co, o violão é a pequena 
orquestra que podemos 
por nos ombros e levar 
para onde quisermos.

Com uma apresenta-
ção de pouco mais de 
uma hora, Armoa mos-
trará algumas influên-
cias da sua trajetória 
musical, que incluem 
música popular brasi-
leira e algumas inter-
pretações do violão 
instrumental, e ainda 
Tárrega, Villa-Lobos, Zé 
Ramalho, Chico Buar-
que, dentre outros gran-
des nomes da música.

Marcelo H. Armoa
Professor de química 

na FATEC de Jabotica-
bal desde 2008, Armoa 
é natural de São Paulo, 

As novas profissões 
são pautadas na econo-
mia criativa e na sus-
tentabilidade, a fim de 
otimizar recursos, iden-
tificar oportunidades de 
projetos e aproximar 
pessoas para o desen-
volvimento coletivo. 
Diante dessa realidade 
e para instigar novas 
propostas e projetos 
profissionais, o Senac 
Jaboticabal realizou, 
em 6 de novembro, o 
evento Cidades para 
Pessoas, reunindo mais 
de 200 participantes. 

A ação é inspirada no 
livro homônimo de Jan 
Gehl, que apresenta es-
tudos de fluxos e da qua-
lidade de vida nas cida-
des contemporâneas, 
apontando a necessida-
de de repensar os espa-
ços públicos. Para Gehl, 
os ambientes devem fa-
cilitar e promover mais 
integração e interação 
entre os habitantes, já 
que a convivência en-
tre pessoas de diferen-
tes áreas pode resultar 
em soluções criativas e 
sustentáveis para pro-
blemas comuns. 

Entre as atividades 
realizadas pelo Senac 
Jaboticabal, dentro des-
se conceito, estava a 
oficina de pintura Tin-
tas Naturais, na qual os 
participantes extraíram 
pigmentos de produtos 
naturais, como legu-
mes, folhas e plantas. 
Os tons colhidos foram 
utilizados para pintar 
materiais artesanais, e 

A programação da 
Semana da Consciên-
cia Negra e Semana das 
Tradições de Matrizes 
Africanas e das Nações 
do Candomblé, em Ja-
boticabal, já está em 
andamento. Ativida-
des acontecem até este 
sábado (24) em vários 
pontos da cidade.

“As atividades da Se-
mana da Consciência 
Negra e Semana das 
Tradições de Matrizes 
Africanas e Nações do 
Candomblé tiveram iní-
cio no último sábado 
(17) com a Festa das 
Àyabás no Templo de 
Candomblé Ilé Ìyá Omi 
Àse Sàngó Baru. Agrade-
ço ao Pai Júlio César e a 
Mãe Leda Maria Pereira 
Dos Santos pela atenção 
e o carinho que nos re-
ceberam”, comenta José 
Mário de Oliveira, dire-
tor do Departamento de 
Cultura.

Durante a programa-
ção, a Fatec Jabotica-
bal recebe a exposição 
de quadros “África em 
Nós”, em parceria com a 
Secretaria de Cultura do 

capital. Iniciou em 1991 
seus estudos autodida-
tas do violão, mas dez 
anos depois encontrou 
em Araraquara seus 
grandes Mestres do vio-
lão, Francisco Brasilino 
e Paulo Martelli, cres-
cendo seu conhecimen-
to técnico e histórico, e 
agregando isto ao violão 
popular à sua maneira.

Em Jaboticabal en-
controu nos corais Arte 
& Melodia e Jaboticoro 
(UNESP), de 2011 a 2015 
o prazer do canto, com 
participações no Teatro 
Pedro II, cidades do in-
terior de São Paulo e na 
Itália, mas buscando in-
cluir a influência na mú-
sica popular brasileira.

Semana de Arte e Mú-
sica 

Esta apresentação 
com violão e voz faz 
parte da programação 
da 21ª Semana da Arte 
e da Música, promovi-
da pela Escola de Arte 
“Prof. Francisco B. Mari-
no” e Departamento de 
Cultura da Prefeitura de 
Jaboticabal.

A programação pros-
segue até o dia 15 de 
dezembro, e pode ser 
conferida no site www.
jaboticabal.sp.gov.br

também sustentáveis, 
como vasos feitos com 
palitos de sorvetes.

Já a Feira do Desapego 
Solidário expôs um va-
ral de roupas em frente 
da unidade para a troca 
de peças ou acessórios, 
sem nenhum custo. A 
ação promoveu a cons-
cientização do consu-
mo sustentável. Mais de 
150 peças foram arreca-
das e 139 trocadas pela 
população.

Ao final da programa-
ção, a palestra Cidades 
Sustentáveis abordou 
as possibilidades e al-
ternativas para tornar 
Jaboticabal mais sus-
tentável. Ideias nos seg-
mentos de mobilidade 
urbana e climatização 
de ambientes foram 
sugeridas pelos partici-
pantes.

“Precisamos articular 
os desafios do mundo 
do trabalho com as mu-
danças da sociedade, 
por isso temos que pos-
sibilitar o acesso dos 
alunos e da comunida-
de a conteúdos inova-
dores e às discussões 
que estão na mira de 
criativos e, também, no 
cotidiano de muitos ou-
tros profissionais”, diz 
Danilo Leal, coordena-
dor de cursos do Senac 
Jaboticabal.

Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831, Centro – Ja-
boticabal/SP

Programação e inscri-
ções: www.sp.senac.br/
jaboticabal

Estado. Sarau e outras 
apresentações também 
vão acontecer nos pró-
ximos dias. Confira a 
programação completa:

Exposições Itine-
rantes

África em Nós (foto-
grafia)

• Fatec – 19 a 22 de 
novembro

• Dona Aurora – 23 de 
novembro

• Paço Municipal – 26 

a 30 de novembro
Consciência Negra em 

Cartaz
• Escolas Municipais
• Exposição Virtual-

Projeções noturnas em 
prédios da cidade

Dia 22 - Quinta-feira
Alunos do Projeto 

Guri - Polo de Jabotica-
bal

Apresentação em ho-
menagem à Semana da 
Consciência Negra

População ainda pode participar 
do Roda São Paulo

A população de Jabo-
ticabal tem até 25 de no-
vembro para participar 
do Roda São Paulo, um 
programa do Governo 
do Estado de São Paulo 
em parceria com a Pre-
feitura de Jaboticabal 
que valoriza a cultura 
do interior, incentivan-
do o turismo regional.

Com apenas R$ 10, os 
participantes conhecem 
de prédios históricos e 
atrações turísticas, com 
refeições a preços aces-
síveis. “Por um valor 

simbólico, os interessa-
dos conhecem um pou-
co mais de nossa região 
em um ônibus confortá-
vel e com guias prepa-
rados. Vamos aprovei-
tar a última semana do 
projeto para participar 
das viagens e também 
acolher os turistas que 
passam por Jaboticabal 
de braços abertos”, afir-
ma o prefeito José Car-
los Hori. 

Quem parte de Jabo-
ticabal passa pela Rota 

da Cerveja Artesanal e 
o quarteirão paulista de 
Ribeirão; a prainha e o 
Museu da Cana de Ser-
tãozinho; ou Casa de 
Santos Dumont e a lin-
guiça artesanal de Du-
mont, de acordo com as 
opções disponibiliza-
das pelo programa. 

Ao todo, o Roda São 
Paulo viabiliza 14 ro-
teiros de um dia, envol-
vendo 13 municípios da 
região de Ribeirão Pre-
to. Os ingressos do pro-
grama Roda São Paulo 

já estão a venda pelo 
site www.rodasp.com 
e no Jaboticabal Shop-
ping, loja 4 - Praça de 
alimentação, das 10h às 
18h. 

Por apenas R$ 10, interessados podem participar de tour 
regional com diferentes itinerários

Senac Jaboticabal está entre as unidades 
da rede que realizaram o evento com a 

oferta de atividades gratuitas

da peça de teatro “Co-
lecionador de Momen-
tos”, no Salão Nobre da 
Escola de Arte

Dia 7 – Sexta-feira
20h – Apresentação 

da peça de teatro “O 
Misterioso Assassinato 
da Madame Rutts”, no 
Salão Nobre da Escola 
de Arte

Dia 10 – Segunda-fei-
ra

19h – Recital de Alu-
nos da Escola de Arte 
com abertura do Coral 
Art Melodia e Dança de 
Salão, no Salão Nobre 
da Escola de Arte

Dia 11 – Terça-feira
19h – Recital de Alu-

nos da Escola de Arte 
com abertura da Banda 
Sinfônica Juvenil, no 
Salão Nobre da Escola 
de Arte

Dia 12 – Quarta-feira
19h – Recital de Alu-

nos da Escola de Arte 
com abertura da Or-
questra de Cordas Cai-
piras, no Salão Nobre 
da Escola de Arte

Dia 13 – Quinta-feira
19h – Formatura do 

Curso Técnico, no Salão 
Nobre da Escola de Arte

Dia 14 – Sexta-feira
19h – Festival de Dan-

ça “A Magia do Circo”, 
no Salão Nobre da Esco-
la de Arte

Horário: 11h
Local: Paço Municipal 

“Prof. Dayton A. de Sou-
za”

Dia 24 – Sábado
14h – Sarau 4P (mú-

sica, declamação de 
poesia, palestras, ex-
posição de fotos, arte e 
poesia, apresentação de 
capoeira, roda de sam-
ba, transista)

Local: Praça Dr. Joa-
quim Batista
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Fiéis lotam Missa Campal em frente ao Hospital 
e Maternidade Santa Isabel

A rua em frente ao 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel ficou pe-
quena no final da tar-
de de sábado, 17, para 
os quase 300 fiéis que 
foram acompanhar a 
Missa Campal em ho-
menagem à Santa Isabel 
da Hungria, conduzida 
pelo Padre Paulinho, da 
Paróquia São Benedito.

Esta foi a primeira vez 
que a realização da ce-
rimônia foi transferida 
da paróquia para outro 
local. A missa contou 
ainda com a participa-
ção do Padre Adilson, 
da Paróquia Santa Tere-
za de Jesus, e do Padre 
Bruno, da Paróquia São 
José Operário.

Nem a chuva que ame-
açava cair foi suficiente 
para espantar os fiéis, 
que ocuparam todas 
as cadeiras disponíveis 
para acompanhar a ce-
lebração, e muita gente 
ainda ficou de pé para 
poder ouvir as palavras 
do Padre Paulinho.

“Foi uma alegria po-
der participar e fazer 
acontecer essa missa, 
que era um sonho de 
alguns funcionários do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel. Este hospi-
tal é uma obra de Deus; 
portanto, é uma obra 
que permanece. Te-
nho um carinho muito 
grande por ele, pois foi 
onde nasci, há 31 anos, 

pelas mãos do Dr. Na-
varro. Esperamos que o 
hospital realmente pos-
sa se desenvolver como 
uma obra de caridade 
de Deus e como uma 
expressão maior da 
própria Santa Isabel”, 
afirmou o padre.

Durante a celebração, 
ele anunciou que todo 
o valor arrecadado com 
as doações dos fiéis 
durante a missa seria 
destinado ao Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel. Após o ato, o 
hospital disponibilizou 
uma barraquinha com 
bebidas e comidas para 
o público, com toda a 
renda também reverti-
da para o HMSI.

Ednei Valêncio pede por mais sinalização de 
trânsito em casos de interdição de vias

Motivado por recla-
mações de munícipes, e 
com o objetivo de bus-
car soluções que ameni-
zem os transtornos cau-
sados no trânsito pelas 
interdições por obras e 
serviços nas vias da ci-
dade, o vereador Ednei 
Valêncio (PR) se reuniu 
na tarde de quarta-feira 
(20), na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, com 
o secretário municipal 
de obras, Josué dos San-
tos, com o presidente 
do SAAEJ, José Carlos 
Abreu, e com represen-
tantes da CPFL e da em-
presa Tobace.

“O problema que te-
mos visto não é a inter-
dição em si, que é muito 
necessária para garantir 
a segurança dos mo-
toristas e também de 
quem trabalha no local. 
O problema é que geral-
mente não há sinaliza-
ção antes do lugar que 

é interditado. Isso faz 
com que muitos moto-
ristas só descubram a 
interdição quando já 
estão no local, e muitas 
vezes o motorista não 
tem nem como sair, por-
que fica tudo congestio-
nado”, disse Ednei.

Para o parlamentar, 
é necessário que o De-
partamento de Trânsito 
e Transportes (DTT) da 
cidade, subordinado à 
secretaria de obras, faça 
planos de desvios para 
evitar os congestiona-
mentos por conta das 
interdições de vias.

Uma das sugestões 
apresentadas por Valên-
cio, além da atenção da 
engenharia de tráfego 
para se fazer os desvios, 
é a colocação de placas 
indicativas a alguns me-
tros de distância, antes 
da área interditada, o 
que para o parlamentar 
já seria um avanço. “Em 

algumas cidades que vi-
sitei, eles colocam uma 
placa escrito, por exem-
plo, “Via interditada a 
tantos metros”. “Esse 
aviso faz com que o mo-
torista consiga desviar 
seu trajeto sem ficar 
preso no trânsito, sem 
ser pego de surpresa, 
principalmente quando 
envolve carretas, que 
é ainda pior e acabam 
deixando tudo parado”, 
opinou o vereador.

De acordo com os re-
presentantes das em-
presas que participaram 
da reunião, nos casos 
de interdição programa-
da (marcada com ante-
cedência), já existe um 
protocolo de aviso ao 
departamento de trânsi-
to. Quando a interdição 
é emergencial, as de-
cisões são tomadas de 
imediato, e o aviso acon-
tece enquanto o serviço 
é executado. Com isso, 

os próprios funcioná-
rios acabam fazendo a 
interdição do local, sem 
a presença do departa-
mento de trânsito.

Por outro lado, segun-
do Josué, o município 
conta atualmente com 
apenas três agentes de 
trânsito, além da difi-
culdade financeira en-
frentada pela Adminis-
tração, tornando difícil 
o atendimento de todas 
as demandas da cidade. 
“Diante das demandas 
que temos, procuramos 

atender na medida do 
recurso que a gente tem. 
Fora as emergências, 
temos os serviços pro-
gramados (com empre-
sas, com telefônicas), 
e acabamos avaliando 
o que vai trazer menos 
prejuízo. Não podemos 
atender tudo ao mesmo 
tempo, mas podemos 
garantir que olharemos 
com atenção para essa 
questão”, pontuou Jo-
sué. Ainda conforme 
o secretário de obras, 
tudo o que é comunica-

do ao departamento de 
trânsito é encaminha-
do para a imprensa da 
prefeitura, responsá-
vel pela divulgação por 
meio de redes sociais, 
jornal e rádio.

“Da nossa parte, va-
mos nos reunir com a 
minha equipe e repen-
sar no que fazer para 
amenizar esses pro-
blemas”, adiantou em 
nome do SAAEJ, Abreu. 
Da mesma forma sina-
lizou os representantes 
da Tobace e da CPFL.

Projeto Guri está com inscrições abertas
O Projeto Guri, desen-

volvido pela Secretaria 
da Cultura do Estado de 
São Paulo em parceria 
com a Prefeitura de Ja-
boticabal, está com ins-
crições abertas. Crian-
ças e adolescentes de 6 
a 17 anos podem apren-
der música de graça se 
inscrevendo até dia 07 
de dezembro. 

Interessados devem ir 
até a Escola de Arte “Prof. 
Francisco Berlingieri Ma-
rino”, na Rua Mizael de 
Campos, 202, Centro, de 
segunda a quinta-feira, 
das 8h às 11h e das 13h 
às 17h30. Informações e 
dúvidas podem ser ad-
quiridas pelo telefone 
(16) 3202-9161.

Os cursos ofereci-
dos em Jaboticabal são: 
Clarinete, Contrabaixo 
acústico, Coral Infantil, 
Coral juvenil, Eufônio, 

Flauta transversal, Per-
cussão, Saxofone, Trom-
bone, Trompete, Viola, 
Violão, Violino e Violon-
celo.
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SORTEIO ESPECIAL DE 
FINAL DE ANO. Você comer-
ciário, associado ao Sindicato 
dos Empregados no Comércio 
de Jaboticabal: a partir do dia 
03/12/2019 já poderá retirar, 
na sede do Sindicato seu Bi-
lhete da Sorte. O sorteio será 
realizado no dia 22/12/2018, 
através da Loteria Federal de 
Natal... E você comerciário, 
que ainda não é sócio do Sin-
dicato, mais uma boa oportu-
nidade para se associar até o 
dia 15/12/2018 e participar do 
Sorteio especial de Final de 
Ano... Boa Sorte...

Clima de Natal começa a tomar conta da 
praça Dr. Joaquim Batista

A Prefeitura de Jabo-
ticabal trabalha para 
repetir em 2018 a gran-
de festa de fim de ano 
realizada na Praça Dr. 
Joaquim Batista no ano 
passado. Equipes da 
secretaria de Obras e 
Serviços estão encarre-
gadas da instalação de 
enfeites e montagem 
de uma linda árvore 
de Natal. Entre as novi-
dades deste ano está a 
utilização de materiais 
reciclados na confecção 
dos adereços.

“Nossa expectativa é 
finalizar os trabalhos 

até o início de dezem-
bro para que em se-
guida sejam iniciadas 
as festividades. Como 
sempre, o prefeito Hori 
nos deu total confiança 
e liberdade para traba-
lhar e a expectativa é 
que o ambiente esteja 
ainda mais bonito este 
ano”, afirma o secretá-
rio de Obras e Serviços, 
Josué Santos.

A atual decoração 
conta com o auxílio dos 
alunos da rede muni-
cipal de educação e dá 
exemplo de consciên-
cia ambiental, transfor-

mando milhares de gar-
rafas pet em enfeites. 
Mais de 60 mil itens de-
vem ser reutilizados na 
decoração.

Revitalização – O lo-
cal voltou a ser ponto de 
encontro das famílias e 
amigos no ano passa-
do, que encontraram 
uma praça revitalizada 
e bastante alegre. Com 
as fontes e iluminação 
recuperadas, além de 
uma decoração natalina 
especial, a praça foi um 
dos lugares preferidos 
para tirar fotos e com-
partilhar momentos.

População pode adquirir kits da Caminhada 
Passos que Salvam

O Fundo Social de So-
lidariedade lembra que 
faltam poucos dias para 
a Caminhada Passos 
que Salvam. Os parti-
cipantes da ação que 
angariará fundos para 
o Hospital de Amor de 
Barretos e conscienti-
zar sobre a importância 
do diagnóstico precoce 
nos casos infantojuve-
nil, tem poucos dias 
para comprar os kits 
em um dos pontos au-
torizados.

“A saída acontece às 
8h30 do Paço Municipal 
com chegada previs-

ta na Concha Acústica. 
Mais uma vez ressalto 
a importância de Jabo-
ticabal mostrar a sua 
força em mais essa ação 
do Hospital de Amor em 
nossa cidade. Vamos re-
tribuir um pouco do ca-
rinho que essa entidade 
tem por nossos doen-
tes”, afirma a primeira-
dama Adriana Hori. 

Para participar, bas-
ta adquirir o kit em um 
dos pontos de venda no 
valor de R$ 35, que dá 
direito a camiseta, boné 
e sacola personalizada. 
Toda a renda será re-

vertida para o hospital, 
que atua no combate ao 
câncer infantojuvenil.

Confira os pontos de 
vendas:

A.V.V.C. - (16) 3203-
1644

100% Básico – (16) 
3203-5647

Tereza Quinelato – 
(16) 3202-4121

Óticas Carol – (16) 
3202-6162

Rotisserie Jesaa – (16) 
3203-2543

Fabiana Sanches – 
(16) 3202-4071

Prever Jaboticabal – 
(16) 3209-9500

Caminhada acontece no domingo (25) com saída do Lago Municipal
Hotel Jaboticabal – 

(16) 3202-0088
Renê Color – (16) 

3202-7523
APEOESP – (16) 3203-

3879
Escola de Arte – (16) 

3202-9161
Secretaria Munici-

pal de Educação – (16) 
3209-2469

  
Mais informações no 

Fundo Social de Solida-
riedade, localizado na 
Avenida General Glicé-
rio, 276, Centro. O te-
lefone de contato é (16) 
3202-8994.


