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Hori retoma recuperação 
do asfalto de Jaboticabal

A Prefeitura de Jaboticabal continua investindo na recuperação do asfalto 
da cidade, trabalho iniciado em 2017 e paralisada no período eleitoral. A 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos trabalhou, na segunda-feira (26), na 
Rua Artílio Artoni, no Parque do Trevo. O prefeito José Carlos Hori acompa-
nhou de perto o trabalho da equipe.

Programa prevê o trabalho em 
cerca de 50 quarteirões

Pacientes de Jaboticabal ganham 
ultrassom de última geração

O prefeito José Carlos Hori acompanhou os primeiros exames realizados 
no mais novo aparelho da rede SUS. Gestantes e pacientes de ortopedia, 
vascular e cardiologia passam a contar com ultrassom morfológica, dispo-
nível na Unidade de Saúde da Mulher - Av. Monteiro Lobato, 987 – Centro. A 
Prefeitura investiu R$ 90 mil.

Pelo segundo ano consecutivo, 
Praça Dr. Joaquim Batista será 

ponto alto das festividades de Natal

Está tudo pronto para mais um final de ano inesquecível em Jaboticabal. 
Como no último ano, a Praça Dr. Joaquim Batista surpreenderá as famílias, 
com uma decoração repleta de luzes e cores e da magia do Natal. E a agita-
ção começou já na sexta-feira (30) com a montagem da praça de alimenta-
ção.

Lugar já conta com enfeites e árvore de Natal; praça 
de alimentação foi montada na sexta (30)

Em Jaboticabal, empresa 
pode ser aberta em 24 horas

Prefeitura implanta outros mecanismos 
para atrair novas empresas

Mesmo com tempo nublado, Caminhada Passos que Salvam 
reúne bom número de participantes  

O tempo nublado e a garoa que caiu na manhã de domingo (25) não fo-
ram suficientes para evitar o bom número de participantes na Caminhada 
Passos que Salvam. O evento é realizado em prol do Hospital de Amor, de 
Barretos, que atua no combate ao câncer infantojuvenil. 

Simoni Organização Contábil: 50 
anos de credibilidade e tradição

O Simoni Organização Contábil completa 50 anos de serviços prestados 
em Jaboticabal e região. O escritório, que é reconhecido por sua qualidade e 
atendimento impecável, está sempre pronto para auxiliar outros empreen-
dimentos no crescimento e fortalecimento administrativo, financeiro e con-
tábil através do empenho de seus funcionários e colaboradores. Estes pre-
dicados são fundamentais às empresas no momento de tomada de decisões.

Empresa prioriza bons resultados e auxilia seus 
clientes na tomada de decisões
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Alunos do Colégio Poligenes visitam a Câmara 
Municipal de Jaboticabal

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal rece-
beu na segunda-feira 
(26/11) os alunos do 
1º ao 5º anos do Colé-
gio Poligenes, acompa-
nhados das professoras 
Elaine, Edineia, Márcia 
e Carina, para uma visi-
tação guiada na Casa de 
Leis.

A diretora do depar-
tamento Jurídico e da 
Escola do Legislativo, 
Silvia Mazaro, recebeu 
os visitantes no salão 
nobre, que abriga a Ga-
leria dos Presidentes. 
O objetivo da visita 
foi mostrar aos alunos 
como funciona a Casa 
de Leis jaboticabalense.

Silvia explicou a dife-
rença entre a Prefeitura 
e a Câmara Municipal e 
a função das autorida-
des Municipais. Ainda 
no salão, ela explanou 
sobre os departamen-
tos da Casa, como o 
administrativo e o le-
gislativo, sendo este 
responsável pela orga-
nização dos Projetos de 
Lei e demais documen-
tos.

Na sequência, a ser-
vidora conduziu os vi-
sitantes até o Plenário 
“Dorival Borsari” e ex-
plicou como fica o es-
paço no momento das 
sessões e as autorida-
des representantes da 

Mesa Diretora, como 
funciona o uso da tribu-
na pela população e pe-
los vereadores, e ainda 
ressaltou que a popula-
ção deve participar das 
sessões, “porém não 
podem interagir com 
os vereadores durante 
o expediente”, explicou 
Silvia.

A visitação se esten-
deu às demais depen-
dências internas da 
Casa, para que os vi-
sitantes conhecessem 
também os gabinetes 
parlamentares e os de-
partamentos adminis-
trativos.

AGENDAMENTO - Es-
tabelecimentos de ensi-

no e demais entidades 
que queiram realizar 
visitação guiada na Câ-

mara Municipal de Ja-
boticabal deve entrar 
em contato com a Se-

cretaria da Casa pelo 
telefone (16) 3209-9477 
para o agendamento.

Saúde promove ações do dia “D” contra o HIV
Durante essa semana, 

a Secretaria de Saúde 
promoveu campanhas 
em torno do dia “D” 
de combate ao HIV. Na 
quarta-feira (28) equi-
pes realizaram testes rá-
pidos na Faculdade São 
Luís. Na segunda-feira 
(26), foi a vez do Assen-
tamento Terra Rica re-
ceber os técnicos para a 
realização de testes rá-

pidos para HIV, Sífilis e 
Hepatite B e C.

O ônibus da saúde 
também esteve no as-
sentamento realizando 
coleta de exame Papani-
colau e atendimento de 
técnicos da assistência 
social. “As ações foram 
muito positivas e de boa 
participação. Não pode-
mos esquecer de exaltar 
a importância dos testes 

rápidos e principalmen-
te da quebra do precon-
ceito por parte da popu-
lação que hoje não deixa 
de participar de nossas 
campanhas”, afirma a 
secretária de Saúde, Ma-
ria Angelica Dias.

A data - O Dia Inter-
nacional da Luta contra 
a AIDS é comemorado 
anualmente em 1º de 

dezembro. A data tem 
o objetivo de conscien-
tizar a população sobre 
uma das doenças que 
mais mata no mundo: a 
AIDS. Não apenas infor-
mar as pessoas sobre os 
sintomas, perigos e for-
mas de se prevenir da 
doença, o Dia Mundial 
de Luta contra a AIDS 
também tem a função de 
auxiliar no combate con-

Campanhas aconteceram em Jaboticabal e Córrego Rico

Câmara de Jaboticabal vota cinco projetos 
na segunda-feira (03/12)

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal votam na 
próxima segunda-feira 
(03/12), em sessão or-
dinária, dois projetos 

de Lei e três projetos de 
Decreto Legislativo.

O primeiro item da 
pauta previsto para vo-
tação é o Projeto de Lei 
nº 153/2018, que auto-

riza o Poder Executivo a 
alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Parque 
1º de Maio, a José Ru-
bens Fermino da Costa 

e Edna Aparecida Jacin-
to da Costa.

Na sequência, os par-
lamentares vão discutir 
em 1º turno o Projeto 
de Lei nº 156/2018, de 
autoria do Executivo, 
que institui o Programa 
Municipal de Parcerias 
Público-Privadas (PPP) 
e cria o Conselho Ges-
tor do Programa, que 
deverá ser vinculado à 
Secretaria de Governo.

De acordo com a ma-
téria, o programa será 
destinado a promover, 
fomentar, coordenar, 
regular e fiscalizar a 
estruturação e a cele-
bração de PPPs para a 
execução de projetos 
de interesse público em 
Jaboticabal. Entre as 
atividades que poderão 
ser objeto de parcerias 
público-privadas no 
Município estão as de 
implantação, amplia-
ção, melhoramento, re-

forma, manutenção ou 
gestão de infra-estrutu-
ra pública; a prestação 
de serviço público; a ex-
ploração de bem públi-
co; a execução de obra 
para alienação, locação 
ou arrendamento à Ad-
ministração Pública; e a 
construção, ampliação, 
manutenção, reforma e 
gestão de bens de uso 
público em geração, 
incluídos os recebidos 
em delegação do Estado 
ou da União. “As parce-
rias público-privadas 
têm sido adotadas nas 
diversas esferas da Ad-
ministração Pública e 
a conveniência de se 
aparelhar a Adminis-
tração Municipal dos 
institutos de Direito 
Administrativo visan-
do a melhor prestação 
do serviço público e a 
realização de obras pú-
blicas faz necessária a 
presente propositura”, 

defende o Executivo.
Também serão apre-

ciados o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
42/2018, de autoria 
do vereador João Bas-
si (PATRI), que outorga 
Título de Cidadão Jabo-
ticabalense a Luiz Pe-
reira Pardim; o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 43/2018, também 
de autoria de João Bas-
si, que outorga Título 
de Cidadão Jaboticaba-
lense a Paulo Roberto 
Teodoro de Lima; e o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 44/2018, 
de autoria do vereador 
Beto Ariki (PSL), que 
outorga Título de Cida-
dão Jaboticabalense ao 
Profº Drº Jairo Augusto 
Campos de Araújo. 

A sessão começa às 20 
horas, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br).

tra o preconceito que os 
portadores de HIV - ví-
rus humano de imuno-

deficiência - sofrem na 
sociedade por causa da 
doença.
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Destaques do Ano da PC, PM, Bombeiros e Tiro de 
Guerra são homenageados em sessão solene

Em uma noite mar-
cada por gratidão e va-
lorização da família, a 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal entregou, 
na quarta-feira (21/11), 
os Diplomas de Desta-
ques do ano ao Atira-
dor do Tiro de Guerra 
Matheus Barreto de 
Araújo, à Cabo da Po-
lícia Militar Elisangela 
Cristina Lima, ao Escri-
vão de Polícia Roberto 
Luís Limeira Volpe e ao 
Bombeiro Valdinei Nu-
nes da Silva.

O vereador Wilsinho 
Locutor (PSB) saudou 
os homenageados em 
nome do Poder Legisla-
tivo. Em seu discurso, 
o parlamentar destacou 
a importância de se re-
conhecer o “comprome-
timento, desempenho 
profissional e os servi-
ços de excelência pres-
tados a Jaboticabal” por 
parte dos homenagea-
dos. O vereador ainda 
destacou que mesmo 
“faltando aparelhamen-
tos necessários para o 
trabalho, o aperfeiço-
amento profissional é 
constante, e que o Le-
gislativo de Jaboticabal 
reconhece o trabalho 
ostensivo e prevenção 
de força de inteligên-
cia, de sensibilidade 
de disciplina e planeja-
mento”. 

A primeira homena-
gem da noite foi pres-
tada pelo chefe de 
instrução do Tiro de 
Guerra 02-18, 1º Sar-
gento Nalon Oliveira, 
ao jovem Atirador Tiro 
de Guerra Matheus Bar-
reto de Araújo, que re-
cebeu o Diploma Atira-
dor Destaque do Ano. 
“Matheus demonstrou 
tributos que são de ver-
dadeiro soldado, e em 
consequência de suas 
virtudes e qualidades 
demonstradas no de-
correr do ano... Barreto 
com muita determina-
ção e abnegação está 
conseguindo êxito em 
seu objetivo. Em 1º de 
Abril deste ano iniciou 
o curso de Cabo, que 
o habilita a promoção 
de segunda categoria, 
também aprovado em 

exame intelectual con-
cluindo em 30 de maio 
a primeira fase em pri-
meiro lugar. Por estes 
feitos é que o Monitor 
Barreto merece tal hon-
raria”, discorreu Nalon. 

Na sequência, o jo-
vem Atirador Barreto 
fez seus agradecimen-
tos. “Termino este ano 
completamente dife-
rente de como come-
cei, e levo comigo que 
‘o sucesso depende do 
esforço individual de 
cada um e que ser bem 
sucedido não signifi-
ca estar bem financei-
ramente, mas sim ser 
íntegro, honesto bus-
cando melhorar a cada 
dia’, sou grato à turma 
2018 do Centenário 
Tiro de Guerra, Jaboti-
cabal, São Paulo. Pátria, 
Brasil!”, enalteceu o jo-
vem Atirador.

Depois foi a vez do 
Capitão da PM Vander-
lei Corrêa Alves prestar 
sua homenagem à Cabo 
da Polícia Militar Eli-
sangela Cristina Lima. 
“Quando estava no mo-
mento da escolha da 
Policial Militar do ano, 
de primeira veio em 
minha mente a cabo 
Elisangela...” comparti-
lhou o Capitão, que re-
sumiu a homenageada 
em apenas uma pala-
vra, COMPROMETIMEN-
TO. Corrêa Alves res-
saltou ainda o trabalho 
realizado com dedica-
ção e entusiasmo pela 
Cabo como instrutora 
do Programa Educacio-
nal de Resistência às 
Drogas (PROERD).

Por sua vez, a Cabo 
da Polícia Militar Eli-
sangela Cristina Lima, 
há 22 anos na Polícia 
Militar, agradeceu a 
oportunidade de viver 
um momento tão espe-
cial e relembrou com 
saudades de seu pai, 
falecido recentemen-
te. Para a Cabo, “estar 
à frente do PROERD e 
ensinar com carinho e 
amor as crianças a di-
zerem Não às Drogas 
e a Violência me deixa 
muito feliz... Sempre 
que puderem, doe de 
vocês o melhor, não es-

pere reconhecimento... 
Nunca imaginei estar 
aqui em cima, como Po-
licial do Ano, mas com 
certeza, se não for o 
seu chefe, terá alguém 
muito importante ven-
do, que a pessoa mais 
importante de todo o 
mundo: Deus. Sejam o 
melhor para Deus e seu 
próximo. Eu nasci para 
ser Policial”, finalizou 
Elisângela.

O delegado de Polícia 
Bruno Quidini, durante 
seu discurso ao Policial 
Civil do Ano, o Escrivão 
de Polícia Roberto Luís 
Limeira Volpe, revelou 
que apesar de conhe-
cer o Robertão (como 
é conhecido) há pouco 
tempo, já foi suficiente 
para reconhecer que se 
trata de um profissio-
nal competente e que 
realiza de maneira ze-
losa suas funções, sen-
do seu parceiro predi-
leto de trabalho. “É uma 
pessoa dócil, fácil de 
lidar no dia-a-dia. Não 
cria problemas e exerce 
sempre as suas funções 
da melhor maneira”, 
descreveu o delegado.

Já o homenageado 
Roberto Luís Limeira 
Volpe, muito emocio-
nado, agradeceu aos 
amigos e familiares que 
o ampararam durante 
sua trajetória, em es-

pecial os momentos 
difíceis, como sua luta 
contra a depressão. 
Volpe comparou a Car-
reira Policial ao Sacer-
dócio, “pois ambas as 
carreiras necessita de 
abdicação familiar em 
prol de ajudar o pró-
ximo... O Policial tem 
que estar pronto para 
aplicar a lei e também 
aplicar a humanidade... 
Filhos vocês são meu 
orgulho, vocês são mi-
nha vida, sei que foram 
prejudicados pela mi-
nha carreira, pois es-
tive ausente. Tatiana, 
minha esposa obrigada 
por me fazer esquecer 
os problemas de traba-
lho, assim que entro em 
casa, para que a gente 
possa conviver harmo-
nicamente...”

O 1º Sargento Giu-
liano Tavares, por sua 
vez, defendeu que usar 
farda de Bombeiro sig-
nifica dedicar-se e ar-
riscar-se pelo próximo. 
O Sargento ainda sa-
lientou a dedicação e o 
espirito de companhei-
rismo de seu escolhido 
para o diploma de Bom-
beiro do Ano. “Obriga-
da, Nunes! Temos uma 
longa jornada pela 
frente, e a gente pre-
cisa de pessoas como 
você para nos auxiliar, 
e assim, chegar ao nos-

so objetivo.” 
Homenageado como 

Bombeiro do Ano, Val-
dinei Nunes da Silva 
destacou o companhei-
rismo na corporação. 
“Na hora do trabalho 
não há distinção entre 
Bombeiros Civis e Mi-
litares, e sim, um é ir-
mão do outro, um aju-
da o outro, um precisa 
do outro.” Na oportuni-
dade, Nunes agradeceu 
o exemplo recebido de 
seus pais, o apoio da 
esposa e de seus filhos, 
e deixou uma mensa-
gem para o 1º Sargento 
Giuliano Tavares: “um 
amigo que iniciou ago-
ra os trabalhos à frente 
do Comando da Base de 
Jaboticabal, mas tem 
toda a força e toda a 
garra para que a roda 
gire, e nós todos temos 
feito tudo para que isso 
aconteça em prol da 
sociedade onde nossas 
famílias moram.” Nu-
nes ainda relembrou de 
uma vez que foi ques-
tionado pelo filho se 
eles eram ricos... “a ri-
queza de uma pessoa 
é onde está o coração 
dela. E eu sou o cara 
mais rico que pode ter 
nesse mundo. Eu tenho 
vocês minha família, 
meus filhos, a minha 
mãe, meus irmãos. En-
tão essa é a maior ri-

queza. E quando olho 
para vocês vejo meus 
tesouros. Aí está à ri-
queza de um homem”, 
concluiu. 

Em nome do Poder 
Executivo, o prefeito 
municipal, José Carlos 
Hori (PPS), agradeceu 
aos homenageados e 
reconheceu “os esfor-
ços sem medidas para 
que Jaboticabal viva em 
segurança... Que todos 
abram o coração com o 
espírito natalino, e que 
sejam abençoados com 
muita força e muita fé. 
Que 2019 venha cheio 
de energia”, finalizou 
Hori.

Por fim, o presidente 
da Casa, Dr. Edu Fene-
rich (PPS), que presidiu 
a sessão solene, para-
benizou os homenagea-
dos e agradeceu tudo o 
que eles fizeram, fazem 
e farão “por nossa Terra 
e por nossa gente”.

Além dos chefes dos 
poderes Legislativo e 
Executivo, e de autori-
dades militares, pres-
tigiaram a solenidade 
os vereadores Dona Ci-
dinha (PRB), Pepa Ser-
vidone (PPS), João Bas-
si (PRATI), Luís Carlos 
Fernandes (PSC), Pau-
lo Henrique advogado 
(PRATI), e Wilsinho Lo-
cutor (PSB).
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1002304-96.2016.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,  Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
G.B.L. - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ 18.339.633/0001-94, com endereço à Rua Aureliano Garcia 
de Oliveira, 96, Nova Ribeirania, CEP 14096-750, Ribeirão Preto - SP, e GUSTAVO BIZINOTO LIMA, brasileiro, empresário, CPF 
219.211.638-10, com último endereço conhecido na rua Francisco Puzzoni nº 213, Aparecida, em Jaboticabal/SP, que lhes foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: "Citem-se os 
executados para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por 
cento, no prazo de 3 dias, a contar da citação. Os executados deverão ter ciência de que, nos termos do art.827, § 1º, do Código de 
Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 
Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com 
cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. 
Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 
parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. 
Ficam os executados advertidos que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação 
dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.". Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 21 de novembro de 2018. K-01e08/12

ABENÇOADAS FÉRIAS

Professor Benê

Iniciamos um período 
iluminado para mestres 
e alunos: interrupção 
das aulas! Mero aconteci-
mento ou período analí-
tico do desenvolvimento 
humano que se realiza 
entre “paredes” de salas 
escolares?

Poucas idéias ilumi-
nam o objetivo funda-
mental do descanso co-
letivo! Educação ou via 
de desenvolvimento cul-

A ARTE DE VIVER - NÃO DESISTA DOS SEUS FILHOS

Ter um fi lho é ter a ca-
pacidade de gerar uma 
vida. Deus nos deu essa 
capacidade. E quando, 
por algum motivo, não for 
possível gerar, Deus nos 
deu a oportunidade da 
adoção. E o amor por esse 
fi lho será o mesmo, pois 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

fi lho é sempre fi lho.
Filho é a extensão do 

seu próprio corpo, da sua 
vida. Mas aquela criança 
bonitinha e fofi nha, que 
faz você rir e se divertir, 
um dia cresce.

E com o seu crescimento 
aparecem as difi culdades 
da vida, os obstáculos, os 
caminhos errados, as más 
companhias, as dúvidas, 
os confl itos, principal-
mente na adolescência.

E aquele serzinho que 
você tanto protegeu, tanto 
deu carinho, agora, mais 
do que nunca, precisa de 
você pai, de você mãe.

Muitos pais já desisti-
ram dos seus fi lhos. Tan-

tos problemas, tantos 
erros, vícios, brigas, não 
querem estudar, não acei-
tam os conselhos, não li-
gam para nada.

Jamais desista dos seus 
fi lhos. Por pior que você 
ache que eles são, que 
não tem mais jeito, não os 
abandone. São seus fi lhos, 
são seu sangue, são sua 
carne. Se você que é pai 
ou mãe desistir, que espe-
rança lhes resta?

Nunca tenha vergonha 
de seus fi lhos. Eles podem 
estar perdidos, desorien-
tados, mas são seus fi lhos. 
Converse, procure ajuda, 
não os deixe se perder. 

Dê amor, carinho, os in-

Faça tudo o que Ele dis-
ser para fazer. Foi isso 
que a mãe de Jesus disse 
aos empregados. Jesus 
estava com os seus dis-
cípulos numa festa de 
casamento, sua mãe dis-
se: Acabou o vinho, (sem 
fermento). Ele disse: Que 
tenho Eu contigo? Ela não 
falou mais nada, mas en-
tendeu que Ele sabia o 
que deveria ser feito, en-

Pr. Anastácio Martins

FAÇA TUDO
tão ela chamou os empre-
gados e deu uma ordem 
para eles. Faça tudo o que 
Ele disser. Eles obedece-
ram. Jesus pediu para que 
eles enchessem as talhas 
de água e eles encheram, 
depois pediu para eles le-
varem ao mestre na sala. 
Quando este provou, fi cou 
surpreso e disse: Nunca 
vi coisa igual, primeiro 
se serve o vinho inferior 
e depois o melhor. Este 
foi o primeiro milagre de 
Jesus. Quando você fi zer 
tudo o que Ele te disser 
para fazer, você fi cará sur-
preso. Como Deus é mara-
vilhoso. Aquilo que pare-
cia impossível, se tornará 
possível, e todas as coisas 
vão dar certo na sua vida. 
As portas se abrirão, você 

será tão abençoado que 
todos vão quer estar per-
to de você. Jesus trans-
formou a água em vinho. 
Para Ele transformar uma 
vida destruída e sem va-
lor, isto não é nada; basta 
somente fazer tudo que 
Ele lhe disser para fazer, 
sem medo e sem murmu-
rar, apenas obedeça à voz 
do Senhor, que fala no seu 
coração. Se eles não tives-
sem obedecido, o milagre 
não teria acontecido. É por 
isso que muitas pessoas 
perdem a benção.Eles ou-
vem a voz do Senhor, mas 
não obedecem e querem 
ser abençoados, e quando 
não recebem aquilo que 
pediram, fi cam impacien-
tes e desanimados, dizen-
do que Deus se esqueceu, 

e não se importam mais. 
Mas tudo isso é mentira, 
o inimigo joga na mente 
delas, para afastá-las da 
presença do Senhor. Que 
ser abençoado? Quer ver 
todas as bênçãos serem 
derramadas na sua vida? 
Faça tudo o que Jesus fa-
lar no seu coração. (João 
2:1). Esta é a minha ora-
ção. 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 pro-
grama: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE FÉ. 
(016) 992679230

centive, os apoie, esteja 
sempre do lado deles. 

Tenha fi rmeza, sem 
maltratar. Fale as verda-
des, sem ofender. Mostre 
tudo o que você já fez por 
eles, sem cobranças.

Nada pode ser mais for-
te do que o amor. O amor 
que você dedicar aos seus 
fi lhos fará deles pessoas 
do bem e, um dia, todo 
esse amor voltará para 
você.

PROGRAMA CORREN-
TE DO BEM – DE SEGUN-
DA A SEXTA-FEIRA ÀS 
08H00 PELA RÁDIO GA-
ZETA FM - 107,9.

tural? Na realidade, edu-
cação é um processo de 
crescimento que se ori-
gina desde que somos 
integrados no mundo so-
cial!

Férias então não se 
limitam a períodos de 
folga; são essenciais ao 
desenvolvimento huma-
no. Animal, adestra-se 
enquanto o homem, edu-
ca-se com exemplos e 
ensinamentos, para que 

“viva plenamente”!
“Férias” não significam 

mera interrupção, mas 
sim processo renovado 
de desenvolvimento.

Talvez “Morte e Vida 
de Severina” retrate um 
aspecto errôneo e esd-
rúxulo de “educação”!

Trinta dias(?) de folga 
mais do que mera parali-
zação do período letivo; 
integram o processo de 
uma análise substancial 
de  “educação em pleni-
tude”!

A reencarnação é uma 
realidade. É a volta do 
espírito ao corpo. Volta-
mos muitas vezes para 
renascer a evolução. So-
mos eternos trabalhado-
res que dão seqüência às 
vidas que se multiplicam, 
no tempo e no espaço vi-
bratório da eterna evolu-
ção. Os elos se unem no 
mundo das ilusões, onde 
os sonhos nascem, para 
serem, um dia realidades.     

NÃO VIM DESTRUIR A 
LEI.         

MOISES, CRISTO E O ES-
PIRITISMO

 Há duas partes distin-
tas na lei de DEUS, pro-
mulgada no Monte Sinai. 
A Lei Civil e Disciplinar, 
estabelecida por MOISÉS. 
Uma é invariável, outra 
adaptada aos costumes e 
o caráter do povo. JESUS 
não veio destruir a lei, veio 
cumpri-la, de acordo com 
o grau de adiantamento 
do homem. Espiritismo, 
terceira revelação codifi -
cada por ALLAN KARDEC, 
é uma ciência, fi losofi a e 
religião. Abriu novos ca-
minhos para a EVOLUÇÃO. 
Vivemos em encarnações 
eternas, em mundos di-
versos, para caminharmos 
juntos, lado a lado, ombro 
a ombro, com irmãos e 
irmãs em busca de enten-
dimentos, entrosamentos 
de paz fraterna e união, 
trazendo acertos com di-
reitos e obrigações, a se-
rem realizadas no tempo 

VOLTAMOS MUITAS VEZES

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

exato, que precisam ser la-
pidadas ao longo da vida, 
que é iluminado pela fé, 
esperança e caridade. Vol-
tamos do plano material 
para o espiritual, ou fora 
da matéria, e o vice-versa. 
A vida é dos encarnados e 
dos desencarnados. O es-
pírito é eterno. Vivemos 
dentro do corpo e fora 
dele. Passamos por pro-
vas ou expiações, no PLA-
NETA TERRA, onde habita-
mos, vivendo na família 
ou fora dela, cumprindo 
etapas na escola de apren-
dizagem para evoluirmos. 
Somos pecadores e reple-
tos de dívidas contraídas 
em vidas anteriores, num 
passado que se vai longe, 
num relacionamento en-
tre encarnados e desen-
carnados, na procura de 
sermos iluminados e com 
muito crédito espiritual. 
Os sonhos são promessas 
e conquistas que acumula-
mos no decorrer dos tem-
pos. A reencarnação é uma 
realidade, para os que tem 
olhos de ver e ouvidos de 
ouvir. A vida além túmu-
lo, prova que não existe 
morte para o espírito que 
continua a viver. É eterno 
e duradouro na continua-
ção de vidas sucessivas. 
A mudança é radical, para 
nos aperfeiçoarmos em 
cada raça, credo, religião, 
modo de falar, mundo e 
país. Nacionalidade, cor, 
alimentação, vestimenta 
e outros. Nascemos sim-
ples e ignorantes, para 
vivermos encarnados a 
curto ou a longo prazo. 
Nascemos na semente do 
amor, respeito, num rela-
cionamento baseado em 
ensinamentos: Crescei e 
Multiplicai-vos.

 O OBJETIVO DA REEN-
CARNAÇÃO...             

A justiça de DEUS está 
na oportunidade, para 
nos aprimorarmos para 

um fi m de amor, perdão 
e renúncia progressiva da 
humanidade, diante dos 
problemas que aparecem 
no decorrer das encarna-
ções, com apego aos bens 

materiais. 
O SENTIDO DE ENTEN-

DIMENTO DA VIDA ETER-
NA É DO ESPIRITO. A DO 
CORPO É TRANSITÓRIA E 
PASSAGEIRA.

PENITENCIÁRIA FEMININA DE GUARIBA
PROCESSO Nº 526/18-PFG

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018-PF GUARIBA

COMUNICADO
Encontra-se aberta na Penitenciária Feminina de Guariba, 

Chamada Publica nº 001/2018-PF GUARIBA, visando aquisição 
de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros para o período de 
01/01/2019 a 30/04/2019, através do PPAIS – Inexigibilidade de 
Licitação.

O edital e seus anexos serão fornecidos aos interessados no sitio 
eletrônico: www.sap.sp.gov.br, www.itesp.sp.gov.br e www.cati.
sp.gov.br/ppais, ou poderá ser retirado no Núcleo de Finanças e 
Suprimentos da Penitenciária Feminina de Guariba, sito à Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima, SP 326, km 323, Zona Rural, Guariba/SP, 
mediante apresentação de CD virgem, no período de 03/12/2018 a 
17/12/2018.

As propostas serão recebidas até o dia 18/12/2018, às 09h.
A sessão de abertura dos envelopes será realizada no dia 

18/12/2018, às 09h30min.
Eventuais contatos poderão ser realizados através do telefone: 

(16) 3251-9495 ou 3251-9497 ou pelo e-mail: fi nancas@pfguari-
ba.sap.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

Nº 19, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018 – A Mesa Diretora DECIDE pelo 
ingresso da Câmara Municipal de Jaboticabal à lide para que sejam praticados 
os atos processuais cabíveis em defesa do interesse público, nos autos do pro-
cesso nº 1003947-89.2016.8.26.0291.

PORTARIAS

Nº 131, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 – CONCEDE, a   pedido   da   fun-
cionária ROBERTA LUCAS SCATOLIM, lotada no Departamento de Administra-
ção, Licença Prêmio em gozo, de 30/11/2018 a 09/12/2018, referente ao 3º perí-
odo aquisitivo (de 01/07/2012 a 30/06/2017), conforme Processo RD 2016/2018.

Nº 132, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 – NOMEIA os funcionários per-
tencentes ao quadro efetivo de pessoal do Legislativo, SOLANGE MARY FER-
NANDES, CARINA MOREIRA e LUIZ GUSTAVO PEREZ FERREIRA, sob a 
presidência do primeiro membro, para comporem a COMISSÃO DE CONTRO-
LE INTERNO da Câmara Municipal de Jaboticabal.

*A íntegra dos documentos estão disponíveis para consulta no site da Câmara  
Municipal de Jaboticabal (www.jaboticabal.sp.leg.br).
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Desfile de Moda marca a 9ª Virada 
Inclusiva em Jaboticabal

Em comemoração ao 
Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiên-
cia (03 de dezembro), 
a Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio do De-
partamento de Cultu-
ra, juntamente com a 

Secretaria Estadual dos 
Direitos da Pessoa Com 
Deficiência, o Grupo 
Amigas Solidárias e a 
Abc Down de Jabotica-
bal promove o Desfile 
Down – Beleza ao alcan-
ce do coração. 

Integrando a progra-
mação oficial da 9ª Vira-
da Inclusiva do Gover-
no do Estado, o desfile 
acontece neste sábado, 
dia 1º de dezembro, às 
20h, na Concha Acústi-
ca “Lions Clube de Jabo-
ticabal” e contará com 
a participação de vinte 
e nove alunos da Asso-
ciação do Bem Comum 
ao Down de Jaboticabal 
(ABC Down), instituição 
voltada exclusivamente 
para o atendimento a 
pessoas com Down.

O desfile acontece em 
três faixas etárias: de 
6 meses a 11 anos, de 
15 a 20 anos, e de 25 a 
41 anos, e será aprecia-
do por quatro jurados 
e uma coreógrafa nos 
quesitos: Miss/mister 
Fofura, Simpatia, Ele-
gância e entre o desfile 
de uma faixa etária e 
outra, ocorrerão apre-
sentações artísticas 

igualmente executadas 
por pessoas Down, que 
passarão por ensaios 
nos meses de outubro e 
novembro.

Idealizado e organi-
zado pela mãe de uma 
criança com Síndro-
me de Down, Fernanda 
Chelli Franciscatto, o 
evento é inédito em Ja-
boticabal e vem marcar 
uma data bastante es-
pecial.

Segundo a idealizado-
ra do projeto, o intuito 
é promover a inclusão 
através da moda, e as-
sim seu sonho foi to-
mando forma e princi-
palmente se colorindo, 
ao ver olhos amendoa-
dos e radiantes de ale-
gria de sua filha a pe-
quena Sofia de 9 anos.

“Desfilar para reco-
nhecer em si capaci-
dades e habilidades de 
expressão corporal e 
desenvoltura, reforçar 

valores de igualdade 
e respeito e ao mesmo 
tempo despertar no 
público a importância 
do protagonismo da 
pessoa com Down, que 
em cada performance 
individual, terá a pos-
sibilidade de demos-
trar sua desenvoltura e 
expressividade. Assim, 
pretende-se que o des-
file, por si, deixe de ser 
apenas uma vitrine viva 
para a exposição de 
roupas, e passe, sobre-
tudo, a servir de canal 
para o reconhecimen-
to das habilidades das 
pessoas que carregam, 
em sua genética, um 
cromossomo a mais”, 
afirma Fernanda.

A entrada será um li-
tro de leite longa vida, 
cuja arrecadação será 
destinada ao Fundo So-
cial de Solidariedade e 
à ABC Down.

Cultura e inclusão

Em Jaboticabal, a cul-
tura tem caminhado de 
mãos dadas com a in-
clusão. Exemplo disso 
são as ações culturais 
que contam com a par-
ticipação de pessoas 
com deficiência como o 
coral “Mãos que encan-
tam”, que faz parte do 
projeto de inclusão de-
senvolvido pela EMEB 
Senhora Aparecida com 
a participação de alu-
nos surdos.

“O prefeito Hori tem 
demonstrado uma pre-
ocupação muito gran-
de com as questões de 
inclusão social, e jun-
tamente com Adilson 
Martins, secretário da 
Educação, apoiam ini-
ciativas culturais que 
tenham a participação 
de jovens e adultos 
com deficiência”, expli-
ca José Mário de Olivei-
ra, diretor de Cultura.

Participantes da 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente 
escolhem novos delegados e discutem propostas

Uma galera compro-
metida com os debates 
em torno de seus direi-
tos marcaram presença 
na 9ª Conferência dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente que acon-
teceu na manhã da úl-
tima segunda-feira (26), 
às 8h, na EMEB Paulo 
Freire.

Na ocasião, além de 
levantar proposta em 
todos dos eixos temá-
ticos, os participantes 

também elegeram 14 
delegados que partici-
parão de outras confe-
rências realizadas na 
região. “Foi uma grata 
surpresa a participação 
das crianças e adoles-
centes. Todos tiveram a 
oportunidade de opinar 
e, juntos, definir os te-
mas que deveriam ser 
levados adiante, nas 
próximas conferências 
regional, estadual e na-
cional. Mostraram aci-
ma de tudo sensibilida-

de e compromisso com 
a causa”, afirma a secre-
tária de Assistência So-
cial, Tatiana Pellegrini.

Amparada em diretri-
zes definidas pelo Con-
selho Nacional, a Con-
ferência dos Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te acontece de três em 
três anos. Nesta edição, 
os temas abordados fo-
ram a proteção integral, 
diversidade e enfrenta-
mento da violência.

Crianças deram show de participação e todas as propostas serão 
encaminhadas para a conferência regional

Workshop “Uma solução para cada fase 
do seu negócio” aconteceu no dia 29

A Central do Empre-
endedor e SEBRAE-SP 
promoveram no dia 
29 de novembro o 
workshop “Uma solu-
ção para cada fase do 

seu negócio”. Duran-
te todo o dia, foram 
oferecidas palestras 
e consultorias que 
aconteceram no Senac 
Jaboticabal. A entrada 
foi gratuita.

“Foram tratados di-
versos temas impor-
tantes para o empre-
sário. A orientação é 
que os interessados 
pudessem acessar o 
site e fizessem a ins-
crição”, explica a dire-
tora da Central do Em-
preendedor, Vanessa 

Gonçalves.
Programação - O 

evento teve início às 
8h, com coffe break 
para os participantes. 
Em seguida, houve pa-
lestras do Desenvolve 
SP, Sebrae SP e Banco 
do Povo. A partir das 
10h foram realizadas 
consultorias individu-
ais.

A iniciativa é da Pre-
feitura de Jaboticabal, 
em parceria com As-
sociação Comercial, 
Industrial e Agrone-

gócio de Jaboticabal 
(ACIAJA), Câmara de 
Dirigentes Lojistas 
(CDL), Senac, Sebrae 
SP, Banco do Povo Pau-
lista e Instituto Tecno-
lógico de Jaboticabal 
(ITJ). O evento teve 
apoio do Governo do 
Estado de São Paulo e 
Desenvolve SP.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3203-8014 ou envian-
do e-mail para sin-
cotur@jaboticabal.
sp.gov.br.

Na rota do turismo, Jaboticabal recebe mais de 700 
visitantes em apenas 15 dias

Jaboticabal foi uma 
das cidades da região 
mais visitadas nos últi-
mos dias. Integrando o 
programa Roda SP, do 
Governo do Estado, a 
cidade viu 721 visitan-
tes conhecerem pontos 
turísticos do municí-
pio. O programa acon-
teceu de 10 a 25 de no-
vembro envolvendo 13 
municípios da região de 
Ribeirão Preto.

“Foi um sucesso, as 
pessoas gostaram bas-
tante e muita gente já 
está perguntando se vai 
ter de novo. O nosso 
objetivo é que no ano 
que vem a gente consi-

ga trazer novamente o 
Roda SP para fomentar 
nosso turismo e mos-
trar o que a gente tem 
de interessante e impor-
tante na nossa cidade”, 
comenta o secretário 
de Indústria, Comércio 
e Turismo, José Vantini 
Júnior.

Quem veio a Jaboti-
cabal pôde conhecer 
o Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida, a 
Cabana da Fonte, onde 
são produzidos queijos 
de cabra, e a Estância 
Santa Amélia. 

Enquanto isso, 154 
pessoas saíram de Ja-
boticabal para visitar 

Dumont, Ribeirão Pre-
to, São Simão e Sertão-
zinho. O passeio custou 
apenas R$ 10 para cada 
participante. Pontos 
tradicionalmente co-
nhecidos como a Rota 
da Cerveja Artesanal, 
Quarteirão Paulista, 
Museu da Cana, Casa de 
Santos Dumont e Prai-
nha de Sertãozinho fo-
ram visitados.

O Roda SP tem como 
objetivo a promoção do 
aquecimento da eco-
nomia local e regional, 
além de gerar empre-
gos. Em toda a região, 
o programa mobilizou 
3.976 pessoas.

Cidade participou do Roda SP, programa do governo do Estado que 
estimula o intercâmbio entre municípios

Dia 29/11, foi 
um aniversario 
memorável e ines-
quecível, e agora 
é hora de festejar 
a sua vida! Você 
está de PARA-
BÉNS. Feliz ani-
versário e muitas 
felicidades... sem-
pre! Seus pais Fa-
biana e Cláudio 
Agostini, desejam 
tudo de bom na 
sua vida!

SOFIA  DURO AGOSTINI
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Jaboticabal é destaque em torneio regional de 
natação

Karatecas das escolinhas de artes marciais da 
FAE participam de exame de graduação

Basquete: escolinha da FAE participa de 
campeonato

Associação Li Tchuó Pa Kung-Fu

Os nadadores de Ja-
boticabal fizeram boni-
to no Torneio Regional 
de Natação realizado 
nas piscinas da Fonte 
Luminosa, em Arara-
quara. Foram 42 meda-
lhas conquistadas, sen-
do 12 de ouro, 18 de 
prata e 12 de bronze.

“Entre os atletas que 
representaram Jaboti-
cabal, cinco foram for-
mados em nossas esco-
linhas de massificação. 
Juntos, eles conquista-
ram duas medalhas de 
ouro, cinco de prata e 
quatro de bronze”, in-
forma o presidente da 
Fundação de Amparo 

Karatecas participan-
tes das escolinhas de 
massificação da Funda-
ção de Amparo ao Es-
porte, participaram no 
último final de semana 
do tradicional exame 
de graduação. O evento 

Após o reinício das 
atividades das escoli-
nhas de massificação da 
Fundação de Amparo ao 
Esporte (FAE), alunos de 
basquete da categoria 
sub 16 (masculino) par-
ticiparam da Liga Re-
gional de Basquete de 
Ribeirão Preto.

“As escolinhas são 
muito importantes na 
formação de bons ci-
dadãos. Estamos traba-
lhando com várias mo-
dalidades e o prefeito 
Hori sempre nos apoia 
e incentiva com as ati-
vidades. Parabenizo 

Foi realizado no dia 25 
de novembro, na cida-
de de Brodowski, o 34° 
Campeonato Nacional 
de Li Tchuó Pa Kung Fu. 
O evento contou com a 
participação de todas 
as cidades  do estado 
de São Paulo e algumas 
cidades de Minas Gerais 
Mais uma vez, Jabotica-
bal, juntamente com o 
Mestre Valcir Albieri e 
sua equipe de alunos, 
representado pelo  Tiro 
de Guerra, CRÁS Grajaú  
e  Servidores da UNESP, 
conquistam as seguin-
tes colocações:

Categoria Senior - 
Claudemir Costa -1º Lu-
gar em Formas.

Categori Baby - João 
Gabriel Cardoso Costa 
-1º Lugar em Formas.

Categoria Infantil 
-Luiz Felipe Patriota Pe-
reira -2º Lugar em For-
mas.

toda a equipe de bas-
quete pela quarta co-
locação na liga e tenho 
certeza que 2019 será 

Categoria Infantil - 
Isac Garcia da Silva- 1º 
Lugar em Combate e 
Formas.

Categoria Infantil - 
Jackson Garcia da Silva- 
1º Lugar em Combate e 
Formas.

Categoria Senior - Fa-
bio Gonçalves Pinheiro- 
1º Lugar em Combate.

Categoria Adulto - 

Equipe conquistou 42 medalhas em evento realizado na cidade de 
Araraquara

Jaboticabal conquista medalhas em mais um campeonato Nacional

Grandes lutas marcam 7ª 
edição do Jabuka Fight

E nem as fortes chu-
vas que ocorreram em 
Jaboticabal na noite da 
última sexta-feira esfria-
ram as lutas do Jabuka 
Fight 7. Um bom públi-
co acompanhou a sequ-
ência de nove lutas de 
MMA e K1, que reuniram 
atletas de diferentes ci-
dades do estado de São 
Paulo.

“O Jabuka Fight se 
fortalece a cada edição 
como um dos principais 
eventos da região no 
segmento. Além de uma 
opção de lazer para os 
que acompanham tam-
bém serve de inspiração 
para os jovens que pen-
sam em treinar alguma 
modalidade de arte mar-
cial”, diz o presidente da 
Fundação de Amparo ao 
Esporte, Fábio Bortolos-
si.

“O que era um sonho 
tornou-se realidade. Fi-
camos apreensivos com 
a chuva, mas graças a 
Deus, o público foi mui-
to bom. Agradeço a to-
dos os atletas que deixa-
ram suas casas, muitos 
rodando mais de 400 
quilômetros para parti-
ciparem do evento e de-

ram show. Agora é focar 
na próxima edição que 
terá grandes novida-
des”, promete o organi-
zador do evento, Deme-
tro Borges.

Destaque da noite – 
A novidade do Jabuka 
Fight 7 foi a participa-
ção do primeiro atleta 
formado pelo projeto 
social DBJ Jatobá reali-
zado em parceria com a 
Fundação de Amparo ao 
Esporte. Daniel Pereira, 
o Cisco, fez sua terceira 
participação em even-
tos e venceu por pontos 
Kauan Matheus da equi-
pe Muay Thai Fight Clu-
be de Catanduva.

“As portas do projeto 
estão abertas para todos 
os interessados. Ressal-
to que o objetivo não é 
apenas formar atletas, 
mas reunir um grupo 
de pessoas que queiram 
melhorar sua qualidade 
de vida, independente-
mente da idade. Tam-
bém destaco o trabalho 
realizado com os jovens 
que comprometidos 
com os treinos ficam 
distantes da violência e 
das drogas”, concluí De-
metro. 

Dionatan Aparecido 
de Souza- 1º Lugar em 
Combate.

Categoria Baby - Ota-
vio Aparecido de Souza 
-1º Lugar em Combate e 
Formas.

Categoria Juvenil - Vi-
tor Gustavo da Silva -1º 
Lugar em Combate.

O Mestre Valcir Albie-
ri, agradece aos alunos 

e seus pais a confiança 
depositada em seu tra-
balho, ao apoio da Pre-
feitura Municipal, de-
sejando Votos de Boas 
festas a todos e novas 
conquistas para 2019.

Maiores Informações, 
entrar em contato com 
o Mestre Valcir Albie-
ri no telefone: (016) 
992713632.

promissor”, comentou 
o presidente da FAE, Fá-
bio Bortolossi.

Para mais informa-

ções sobre as escoli-
nhas de massificação, o 
telefone de contato da 
FAE é (16) 3202-0587.

ao Esporte, Fábio Borto-
lossi.

A Fundação de Am-
paro ao Esporte ofere-

contou com a participa-
ção de atletas de dife-
rentes academias.

“A graduação repre-
senta um importante 
momento para os alu-
nos. Após um longo pe-

Definidos semifinalistas 
do Campeonato Municipal 

de Futebol Amador

Novo percurso garante o 
sucesso de mais uma Corrida 
São Silvestre de Jaboticabal

A Fundação de Ampa-
ro ao Esporte informa 
que foram definidos as 
equipes que disputam 
as semifinais do Cam-
peonato Municipal de 
futebol Amador. Os jo-
gos acontecem no pró-
ximo domingo no Cen-
tro Esportivo Antônio 
Mônaco e no campo do 
Cruzeiro.

Acompanhe abaixo a 
os resultados e próxi-
mas partidas:

25 de novembro de 
2018:

Campo do Cruzeiro:
Panela 2 x 0 Brothers 
Fortaleza 0 x 2 Pizza-

ria Nº 1
Centro Esportivo An-

Com boa adesão em 
um novo percurso, a 
Corrida São Silvestre 
de Jaboticabal mante-
ve a tradição em mais 
um final de ano levando 
bastante gente para as 
ruas no final de tarde 
do último sábado (24). 
A 70ª edição do even-
to esportivo manteve o 
percurso de 5 km com 
saída e chegada da Ga-
leria Novo Espaço.

“O evento foi bonito, 
participantes de várias 
idades e com uma tem-
peratura bastante agra-
dável. Parabenizo toda 
a organização e reafir-
mo que a Fundação de 
Amparo ao Esporte está 
sempre à disposição 
para contribuir com o 
fomento do esporte em 
Jaboticabal”, comenta 
o presidente da funda-
ção, Fábio Bortolossi, 

tônio Mônaco:
Nova Alvorada 7 x 1 

Unesp
Clínica Viver 0 x 3 

Pega Leve
Atenção para os jo-

gos das semifinais que 
acontecem no próximo 
domingo, 2 de dezem-
bro:

Primeira Divisão – 
Centro Esportivo Antô-
nio Mônaco

Nova Alvorada x Pega 
Leve

Panela x Pizzaria Nº 1
Segunda Divisão – 

Campo do Cruzeiro
Mundissas x Juventu-

de
Cohab 3 x Nossa Se-

nhora de Lourdes

que apoiou o evento.
Os participantes per-

correram parte do anel 
viário “Izidoro Nechar” 
e ruas do bairro Athe-
nas Paulista. Além dis-
so, houve um percurso 
de 2,5 km dedicado a 
uma caminhada em prol 
da entidade ABCDown. 

O evento foi realiza-
do por Samuel Cunha e 
Guardiões do Esporte e 
teve o apoio da Prefei-
tura de Jaboticabal.

Confira abaixo como 
ficou o pódio nas cate-
gorias masculino e fe-
minino geral:

MASCULINO: LUCAS 
F. CARDOSO, ADRIANO 
DA SILVA SIMÃO E JOSÉ 
MARIO G. BATISTA

FEMININO:EULÁLIA 
DOS SANTOS, MARIA 
AMÉLIA DA CRUZ PEREI-
RA E MIRELA MARQUES

ríodo de treinos é a hora 
de serem avaliados e 
conquistarem a próxi-
ma graduação. Parabe-
nizo todos os atletas e 
mestres envolvidos”, 
afirma o presidente da 
FAE, Fábio Bortolossi.

Os interessados em 
participar dos treinos 
das escolinhas de ar-
tes marciais, basta pro-
curar a secretaria do 
Ginásio de Esportes 
ou telefonar para (16) 
3202-0587. 

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

ce escolinhas de várias 
modalidades gratuita-
mente. Os interessados 
podem obter mais in-

formação na secretaria 
do Ginásio de Esportes 
ou pelo telefone (16) 
3202-0587.
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Com fiscalização intensa, descarte de lixo em 
terrenos e estradas rurais reduziu 79%

A Prefeitura de Jabo-
ticabal vem travando 
uma batalha para garan-
tir que nossas ruas, es-
tradas rurais e terrenos 
baldios fiquem limpos e 
organizados. Por meio 
de fiscalização intensa, 
principalmente nos lo-
cais utilizados para o 
descarrego de entulho, 
o descarte clandestino 
vem reduzindo sensi-
velmente.

Em estudo realizado 
de 1º de outubro a 26 
de novembro, a redu-
ção foi de 79%. “Neste 
período foram regis-
trados 62 abordagens e 
aplicação de 29 multas. 
A população vem enten-

dendo a importância de 
garantir o descarte cor-
reto do lixo através do 
trabalho de conscien-
tização”, afirma o se-
cretário de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, Aldo Bellodi 
Neto.

Além de garantir uma 
cidade mais limpa, os 
bons resultados tam-
bém refletem economia 
para o município. “Me-
ses atrás precisávamos 
de 80, até 90 horas por 
mês para realizar a lim-
peza e retirar o entulho. 
Nesse período destina-
mos apenas 10 horas”, 
esclarece Aldo.

Uma reunião com 
empresas responsáveis 
pelo aluguel de caçam-
bas também colaborou 
com os resultados. “As 
equipes da Secretaria 
de Planejamento fize-
ram um importante tra-
balho com as empresas 
de caçamba, que hoje 
servem de exemplo, 
destinando o material 
recolhido ao aterro sa-
nitário”, finaliza Aldo.

Quem quiser destinar 
qualquer material in-
servível no aterro sani-
tário fica isento de taxa 
desde que a quantidade 
não ultrapasse duas to-
neladas.

Abordagens constantes, orientação e aplicação de multas 
colaboram para a redução significativa

Pequenos cuidados podem evitar a 
proliferação de escorpiões em sua casa

Segundo dados do 
Instituto Butantã, o 
número de mortes por 
ataques de escorpiões 
aumentou 165% nos 
últimos dez anos. De 
olho nos riscos, o De-
partamento de Controle 
e Zoonoses de Jabotica-
bal iniciou uma campa-
nha preventiva visando 
evitar incidentes.

Pequenos cuidados 
são muito importan-
tes. “Manter o quintal 
limpo, evitar restos de 

materiais de constru-
ção, lenha ou qualquer 
outro objeto que man-
tenha umidade e que 
possa servir de cria-
douro, vedar as portas 
da casa ao anoitecer e 
principalmente veri-
ficar constantemente 
os berços e camas an-
tes de deitar. Esses são 
apenas alguns dos cui-
dados que devem ser 
tomados dentro de sua 
casa”, afirma a secretá-
ria de Saúde, Maria An-

gelica Dias. 
O cuidado também 

vale na zona rural. “Os 
moradores da zona ru-
ral devem evitar a pro-
ximidade de barrancos, 
cupinzeiros e troncos 
de árvores”, esclare-
ce Maria Angelica, que 
orienta a pessoa pica-
da ser encaminhada à 
unidade de saúde mais 
próxima. 

“A picada de escor-
pião, na maioria das 
vezes, causa poucos 

Campanha do Departamento de Vetores e Zoonoses passa dicas para evitar incidentes
sintomas, como verme-
lhidão, inchaço e dor 
no local, entretanto, al-
guns casos podem ser 
mais graves, causando 
sintomas generaliza-
dos, como enjoo, vô-
mitos, dor de cabeça, 
espasmos musculares 
e queda da pressão, 
havendo, até, risco de 
morte. Por isso é im-
portante o atendimento 
médico, principalmente 
se a vítima for criança, 
onde o risco aumenta 

consideravelmente”, 
declara Maria Angelica.

Para mais esclareci-
mentos, o telefone do 

Departamento de Con-
trole de Vetores e Zoo-
noses é:

(16) 3202-8320.

Fim de ano: 
Trânsito interdita rua a partir de sexta-feira (30)

O Departamento de 
Trânsito e Transportes – 
DTT – interditou a partir 
das 18h de sexta-feira 
(30) trecho da Praça Dr. 
Joaquim Batista, entre a 
Avenida General Osório 
e a Avenida Pintos. No 
local, foi instalada uma 
praça de alimentação 
para as festividades de 
Natal.

“A via será interdita-

da diariamente no final 
da tarde e liberada no 
final da noite. Portan-
to, o condutor que vier 
pela Rua Mimi Alemag-
na, por exemplo, con-
tornará a praça e obri-
gatoriamente subirá a 
Avenida General Osó-
rio. Isso ocorrerá até o 
fim da programação de 
Natal preparada para a 
praça”, explica o diretor 

do DTT, Claudio Fioresi.
Segundo ele, a in-

tervenção trará mais 
segurança para os mu-
nícipes e ajudará no 
trabalho dos ambulan-
tes. “Os trailers serão 
alocados para a rua for-
mando um grande cor-
redor, com a montagem 
de mesas no centro. 
Pensando nisso, o pre-
feito Hori nos pediu to-

Segurança de pedestres e condutores é prioridade; prefeitura prepara grande festa de fim de ano
tal atenção para que os 
pedestres se sentissem 
seguros e pudéssemos 
fazer uma grande fes-
ta”, completou.

Para mais informa-
ções, o DTT está loca-
lizado na Rua Libero 
Badaró, 697. Os telefo-
nes de contato são (16) 
3202-8558 e 3209-
1210.
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Prefeitura entrega revitalização do Bosque 
Municipal “Chico Buch” 

Foi realizada na ma-
nhã do último domin-
go (25), sob um clima 
bastante agradável, a 
entrega oficial da re-
vitalização do Bos-
que Municipal “Chico 
Buch”, em Jaboticabal. 
O local foi reaberto 
pela prefeitura para 
visitação popular mo-
nitorada após passar 

por uma série de me-
lhorias.

“É um momento mui-
to importante para a 
cidade a revitalização 
do nosso bosque. É um 
espaço muito agradá-
vel de lazer que se uni-
rá com a Feira Livre aos 
domingos. Momentos 
muito bons poderão 
ser vividos aqui”, co-

mentou o prefeito José 
Carlos Hori durante a 
reabertura do local.

Idealizado em 2009 
pelo então presidente 
da Emurja e hoje vice-
prefeito Vitório de Si-
moni, o bosque rece-
beu adequações como 
piso permeável, além 
de outras mudanças 
que permitem a visita-

ção ao local. Um novo 
regimento interno, de-
senvolvido pelo Con-
selho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente 
– Condema –, também 
foi elaborado.

“Foi um projeto que 
exigiu persistência e 
perseverança. Muito 
obrigado por acredi-
tarem que isso daria 

Local recebeu melhorias e passa a ter condições de ser visitado; proposta é unir lazer e educação ambiental 

certo. O bosque é um 
espaço público, da fa-
mília jaboticabalense 
e é importante deixar 
claro que não haverá 
prejuízo ao meio am-
biente, pelo contrário, 
a máxima desse proje-
to é conhecer para pre-
servar. A gente só ama 
o que a gente conhece, 
por isso nós estamos 

abrindo esse espaço 
para que as famílias 
voltem a conhecer esse 
lugar”, disse Vitório.

O secretário de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, Aldo 
Bellodi Neto, ressalta 
a importância da obra. 
“Nos dois meses que 
estou à frente da secre-
taria, pude estudar o 
projeto e contribuir um 
pouco. É um trabalho 
responsável, projetado 
dentro de todas as leis 
ambientais. Estamos 
preparando pessoas 
para que, por meio do 
CEA, possamos trazer 
alunos de escolas para 
que eles entendam o 
que é o meio ambien-
te”, revela.

O Bosque Municipal 
“Chico Buch” está loca-
lizado na Avenida Car-
los Berchieri, ao lado 
do Centro Recreativo 
“Edson Martini”, a po-
pular “Terceira Idade”.
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Simoni Organização Contábil: 50 anos de 
credibilidade e tradição

O Simoni Organi-
zação Contábil com-
pleta 50 anos de ser-
viços prestados em 
Jaboticabal e região. 
O escritório, que é 
reconhecido por sua 
qualidade e atendi-
mento impecável, 
está sempre pronto 
para auxiliar outros 
empreendimentos no 
crescimento e forta-
lecimento adminis-
trativo, financeiro e 
contábil através do 
empenho de seus 
funcionários e co-
laboradores. Estes 
predicados são fun-

damentais às empre-
sas no momento de 
tomada de decisões.

O sócio-diretor da 
empresa, Adail Alés-
sio de Simoni, agra-
dece a todas as pes-
soas que, em algum 
momento desses 50 
anos, fizeram parte 
da história da empre-
sa. “No mundo corpo-
rativo a atenção aos 
detalhes é impres-
cindível. Confiar sua 
empresa a um escri-
tório de contabilida-
de experiente e bem 
estruturado é a se-
gurança que o clien-

te precisa para tocar 
seus negócios com 
tranquilidade. Conta-
mos com uma equipe 
de funcionários alta-
mente qualificados 
e preparados para 
fazer toda a gestão 
contábil dos nossos 
clientes e usamos as 
melhores tecnologias 
para otimizar tem-
po, custo e garantir 
a melhor qualidade 
nos resultados, o que 
nos faz referência no 
setor”, comenta.

Como resultado do 
trabalho de qualidade 
e confiança, o Simoni 

Empresa prioriza bons resultados e auxilia seus clientes na tomada de decisões

Organização Contá-
bil, que é conduzido 
por pai e filho, atua 
em todos os segmen-
tos da economia, tais 
como: indústrias, co-
mércio, prestadores 
de serviços, profis-
sionais autônomos e 
liberais, produtores 
rurais, associações, 
sindicatos, entidades 
filantrópicas, entre 
outros. E por isso, 
tem por objetivo co-
nhecer profunda-
mente seus clientes, 
auxiliar na gestão, 
mas, principalmente, 
entender que ele tem 
personalidade única, 
são fatores que fa-
zem o diferencial da 
Simoni Organização 
Contábil no mercado 
de Jaboticabal e re-
gião. “Temos o dever 
de realizar um tra-
balho de excelência, 
com ética e compro-
misso”, ressalta o só-
cio-diretor Vitório De 
Simoni.

E todo esse cuida-
do com o cliente é 
feito em um espaço 
amplo e confortável 
para melhor atender 
seus clientes e via-Saiba mais sobre a empresa:

- Busca entender a necessidade do cliente, encontrar soluções inovado-
ras e compatíveis com o mercado, associados à melhor solução técnica, 
faz parte da essência do Simoni Organização Contábil, uma empresa di-
ferenciada e moderna, pois sempre busca a satisfação do cliente na sua 
expectativa máxima.

- Conta com uma equipe altamente qualificada, que utiliza modernos 
sistemas de informação.

- Seu trabalho dá a segurança na tomada de decisão para garantir os re-
sultados positivos almejados para a sua empresa.

- Oferece um suporte contábil efetivo às empresas que nos contratam.
- Conta com o suporte de Consultoria IOB, ECONET e parceiros especia-

lizados em Consultoria Tributária, Fiscal e Empresarial.

Serviços Prestados:
- Área Contábil
- Área Fiscal
- Área Trabalhista/Previdenciária
- Departamento Pessoal
- Área Societária/Legalização
- Imposto de Renda Física e Jurídica
- Consultoria
- Parceria Jurídica
- Abertura, Alteração e Encerramento de Em-

presas

Fique 
sabendo!

No dia 26 de julho, 
o sócio-diretor Vitório 
De Simoni foi empos-
sado como Delegado 
do Conselho Regional 
de Contabilidade do 
Estado de São Paulo.   

bilizar um ambiente 
aconchegante para 
toda equipe de traba-
lho. Quer saber mais 
sobre o Simoni Or-
ganização Contábil? 
Acesse: 

www.simonicon-
tabil.com.br ou cur-

ta a página www.
facebook.com/simo-
nicontabil. O escritó-
rio fica na Pça. Dom 
José Marcondes Ho-
mem de Mello, 133 - 
Centro - Jaboticabal 
(SP). O telefone é (16) 
3202-2167.
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CULTURA Semana da Arte e da Música fi naliza 
primeira etapa de apresentações

Profi ssionais do segmento 
alimentício participam de curso

SAAEJ instala válvula de redução 
de pressão na Nova Jaboticabal

Com apresentações 
da Banda Sinfônica Ju-
venil da Escola de Arte e 
da Orquestra de Cordas 
Caipiras, também da Es-
cola de Arte, a Semana 
da Arte e da Música, de 
Jaboticabal, fechou com 
chave de ouro o primei-
ro ciclo de apresenta-
ções no último fi nal de 
semana. A programação 
volta no dia 6 de dezem-
bro com peça teatral.

“São jovens talentos 
de Jaboticabal que es-
tão sendo valorizados. 
Estamos muito satisfei-
tos com essa primeira 
rodada de apresenta-
ções num evento tão 
importante como a Se-
mana da Arte e da Mú-
sica. Estamos ansiosos 
para a retomada no dia 
6 com teatro, mais mú-
sica e dança, com apre-
sentações para toda a 
população”, comentou 
o diretor da Escola de 
Arte “Francisco Berlin-

A Vigilância Sanitá-
ria, em parceria com o 
Programa de Residência 
em Medicina Veterinária 
e Saúde, da Unesp de 
Jaboticabal, promoveu 
esta semana curso de 
capacitação para mani-
puladores de alimentos. 
As aulas foram minis-
tradas no auditório da 
Prefeitura.

Cozinheiros, pro-
prietários de estabele-
cimentos alimentícios, 
ambulantes e demais 
profi ssionais interessa-
dos participaram e re-

O Serviço Autônomo 
de Àgua e Esgoto de Ja-
boticabal – SAAEJ – ins-
talou na última semana 
a segunda válvula de 
redução de pressão da 
cidade. O equipamento 
tem como funcionalida-
de melhorar a logística 
de distribuição de água.

“Fizemos essa insta-
lação no cruzamento 
da Rua Raul Vitta com a 
Rua Santo André. É um 
trabalho que está sendo 
bem feito pelos nossos 

gieri Marino”, Carlinhos 
Santiago.

A Banda Sinfônica Ju-
venil se apresentou na 
noite de sexta-feira (23), 
na Esplanada do Lago, 
enquanto a Orquestra 
de Cordas Caipiras fez 
concerto no mesmo lu-
gar e também no Pavi-
lhão de Festas da Apa-
recida no domingo (25).

Confi ra as próximas 
atrações:

Dia 23 – Sexta-feira
20h– Banda Sinfôni-

ca Juvenil da Escola de 
Arte, no Estacionamen-
to 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-

ceberam certifi cado. O 
documento tem a apro-
vação do MEC/SUS e ha-
bilita os participantes a 
treinarem suas próprias 

equipes de trabalho.
Para mais informa-

ções sobre a capacita-
ção, o telefone é (16) 
3202-8564.

Exposição “África em Nós” 
continua em Jaboticabal

A programação da Se-
mana da Consciência 
Negra, promovida pela 
Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio do De-
partamento de Cultura, 
terminou no último dia 
24, mas, a exposição 
fotográfi ca “África em 
Nós” continua em car-
taz pela cidade.

Depois de passar pela 
Fatec Jaboticabal, os 
quadros fi caram expos-
tos no Paço Municipal 
até o dia 30, devendo 
seguir para outros lo-
cais, encerrando no dia 
10 de dezembro, quan-
do serão devolvidos 
para São Paulo.

“O prefeito Hori tem 
nos pedido uma aten-
ção especial para temas 
que envolvam a cultura. 
E, desde o ano passado, 
o Departamento vem 
desenvolvendo ações, 
sempre em parceria 
com a Secretaria de Es-
tado da Cultura, a As-
sessoria de Cultura de 
Gêneros e Etnias do Es-
tado e a Escola de Arte 
Prof. Francisco B. Mari-
no”, lembra José Mário 
de Oliveira, diretor de 
cultura do município. 

A exposição itine-
rante possui fotos que 

registram a infl uência 
africana no cotidiano 
do povo brasileiro em 
diversos temas, e tem 
como principal objetivo 
a valorização da heran-
ça africana e toda a sua 
diversidade. O trabalho 
é resultado de um con-
curso feito pela Secreta-
ria de Cultura do Estado 
e as imagens seleciona-
das deram origem a um 
livro homônimo.

Exposição virtual 
Outra ação que vem 

sendo desenvolvida 
com base em material 
da Secretaria de Cultu-
ra do Estado e a Asses-
soria de Cultura para 
Gêneros e Etnias são as 
projeções visuais em 
eventos e prédios da ci-
dade. 

Por ganharem dimen-
sões maiores que as 
usuais, essas projeções 
chama bastante a aten-
ção do público, que aca-
ba interagindo com as 
imagens. 

“Não há um local ou 
uma data certa para es-
sas projeções acontece-
rem, quando o público 
percebe, a exposição já 
está acontecendo e ele 
fazendo parte do que 
vem sendo mostrado”, 
explica Oliveira. 

O primeiro teste foi 
feito na fachada lateral 
da Escola de Arte “Prof. 
Francisco B. Marino” e 
agora outros prédios 
estão em vistas de se 
transformarem em pai-
néis gigantes de fotos.
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cipal
Dezembro
Dia 6 – Quinta-feira
20h – Apresentação 

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-feira
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 Sa-
lão 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

EMEB’s Tereza Noronha 
de Carvalho e Paulo Freire 
promovem mostra cultural

Projetos desenvolvidos durante o ano letivo servem 
de inspiração nas escolas de Jaboticabal

Iniciativa faz parte do projeto de controle 
de perdas da autarquia

O ano dos alunos da 
rede municipal traba-
lharam muito em sala 
de aula, desenvolven-
do e discutindo temas 
importantes. A cada 
mês atividades lúdicas 
eram realizadas com o 
objetivo de incentivar o 
aprendizado e motivar 
ainda mais os alunos.

E todo esse conteú-
do serviu de inspira-
ção para exposições 
realizadas nas EMEB’s 

Tereza Noronha de Car-
valho e Paulo Freire. 
“Utilizando diferentes 
linguagens, os alunos 
trabalham os temas e 
apresentam aos visitan-

tes todo aprendizado 
abordado em sala de 
aula”, diz o secretário 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Adilson 
Martins.

funcionários e que em 
breve estaremos co-
lhendo bons frutos”, co-
mentou o presidente da 
autarquia, José Carlos 
Abreu.

O SAAEJ já havia ins-
talado a primeira válvu-
la no fi nal de agosto, en-
tre as vias João Batista 
da Rocha e Olga Morello 
de Stéfani.

O empresário PAULO CÉSAR 
VANTINI - Diretor Administrati-
vo das empresas de Transportes e 
Logística Rodo-Jaboti, tomou uma 
iniciativa exemplar e louvável. Nos 
últimos meses, adquiriu e plantou 
mais de uma centena de pés de JA-
BUTICABA, praticamente formadas 
(híbridas), prestes a produzir o fruto, 
nos mais diversos pontos da cidade, 
principalmente em rotatórias e pró-
ximo à malha viária. É uma forma de 
embelezar os locais e acessibilidade 
da população ao precioso fruto. Na 
ilustração, o empresário exibe uma 
jabuticabeira prestes à fl orir. Para-
béns pela capacidade e dinamismo.
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Sancionada lei que promove formação humanística 
na educação infantil em Jaboticabal

A lei, fruto de uma 
indicação legislativa do 
presidente da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal, Dr. Edu Fenerich 
(PPS), foi aprovada por 
unanimidade pelos ve-
readores no dia 05 de 
novembro.

O prefeito municipal, 
José Carlos Hori (PPS), 
sancionou a lei que es-
tabelece as diretrizes 
para a formação hu-
manística de crianças 
até cinco anos e onze 
meses na educação in-
fantil de Jaboticabal 
(Lei nº 4.948, de 08 de 
novembro de 2018). A 
norma prevê a garantia 
de acesso às vagas em 
creches e pré-escolas; 
a ressignificação da 
aprendizagem; a for-
mação complementar 
do profissional da edu-
cação infantil; além da 
participação familiar.

Com a publicação da 
lei, fruto de uma indica-
ção legislativa do presi-
dente da Câmara Mu-

nicipal de Jaboticabal, 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 
aprovada por unanimi-
dade pelos vereadores 
no dia 05 de novembro, 
a educação infantil deve 
estimular ainda mais o 
desenvolvimento inte-
gral da criança em seus 
aspectos físico, psico-
lógico, intelectual e so-
cial, complementando a 
ação da família e da co-
munidade.

De acordo com Fene-
rich, a ideia surgiu de 
um projeto chamado 
Movimento Abraçar, já 
realizado em diversas 
cidades brasileiras, en-
tre elas Campinas, onde 
o Chefe do Legislativo 
conheceu na prática o 
dia a dia das atividades 
voltadas à formação do 
caráter das crianças. 
“Lá, o abraço é um ato 
simbólico realizado to-
das as manhãs pelos 
professores. Com toda 
certeza essa lei vai le-
var para a rede pública 
da nossa querida Jabo-

ticabal o aprendizado 
da ética, do carinho e 
do amor, e essas crian-
ças, consequentemente 
vão levar isso para suas 
casas e fazer com que 
seus pais aprendam ou 
relembrem esses senti-
mentos. Além disso, e 
talvez o mais importan-
te, poderão se tornar 
futuros adultos éticos 
e mais maduros emo-
cionalmente”, acredita 
Fenerich.

EM JABOTICABAL – 
Conforme a lei, todas 
as creches e pré-escolas 
(oficiais ou contratadas) 
têm até novembro de 
2019 para adequar seus 
programas pedagógi-
cos à nova legislação. 
As instituições deverão 
acrescentar ao seu pro-
jeto pedagógico conteú-
dos especificamente di-
recionados à formação 
dos valores humanos e 
do caráter das crianças, 
sendo imprescindível a 
inclusão e participação 
da comunidade escolar.

Conhecimento na prática: Câmara recebe visita de 
alunos do Colégio Duílio Poli - Equilíbrio

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal recebeu 
na terça-feira (27/11) 
a visita de alunos do 
4º ano do Ensino Fun-
damental, do Colé-

gio Duílio Poli - Equi-
líbrio. No total, 32 
crianças acompanha-
das das professoras 
Cristina Jus Chioda e 
Aline Cristine Scarpim 

da Cunha fizeram a 
visitação guiada, que 
teve como objetivo 
ampliar a compreen-
são dos escolares a 
respeito da Casa de 

Leis.
A diretora da Esco-

la do Legislativo, ór-
gão da Câmara Muni-
cipal, Silvia Mazaro, 
foi quem recepcionou 
os visitantes no sa-
lão nobre, onde está 
localizada a Galeria 
dos Presidentes. Em 
seguida os estudantes 
foram acomodados 
na galeria do Plená-
rio e puderam conhe-
cer um pouco mais 
sobre o Poder Legis-
lativo, qual a função 
da Câmara, para que 
serve o parlamentar, 
o que é a Escola do 
Legislativo. A servido-
ra também explicou 
como funcionam as 
sessões, falou sobre a 
Mesa Diretora e como 
ela é composta, sobre 
as sessões ordinárias 
que são realizadas na 

primeira e terceira se-
gundas-feiras de cada 
mês, e, por fim, des-
tacou que as sessões 
da Câmara são aces-
síveis aos surdos por 
meio da interpretação 
simultânea da Língua 
Brasileira de Sinais 
(Libras). Além do Ple-
nário, o tour contou 
ainda com passeio pe-
los departamentos ad-
ministrativos e gabi-
netes parlamentares.

Para a professora 
Aline, conhecer a sede 
do Legislativo mu-
nicipal é uma forma 
de ampliar o conhe-
cimento dos alunos. 
“Eles estão estudan-
do sobre o assunto 
[os três poderes] na 
disciplina de Geogra-
fia. Então, conhecer 
a Câmara Municipal 
pessoalmente é um 

momento em que eles 
podem vivenciar o Le-
gislativo. É uma forma 
deles aprenderem ain-
da mais”, avalia a do-
cente.

AGENDAMENTO – 
Estabelecimentos de 
ensino e demais en-
tidades que queiram 
realizar visitação 
guiada na Câmara Mu-
nicipal de Jabotica-
bal devem entrar em 
contato pelo telefone 
(16) 3209-9477 para 
o agendamento, caso 
o grupo precise de 
interpretação de LI-
BRAS, basta avisar na 
hora do agendamento.

A galeria de fotos 
está disponível na 
página da Câmara no 
Facebook (facebook.
com/CamaraJabotica-
bal).

Da mesma forma, os 
profissionais de cre-
ches e pré-escolas de-
verão passar por ca-
pacitações voltadas à 
construção de valor e 
caráter das crianças por 
meio de atividades que 
despertam o autoco-
nhecimento, extraindo 
dos pequenos, atitudes 

positivas e solidárias. 
Para isso, o Município 
deverá desenvolver um 
programa pedagógico 
de formação comple-
mentar específico para 
os professores, que 
será voltada ao apri-
moramento do conhe-
cimento e da atuação 
na formação integral da 

criança, fundamentada 
em princípios éticos, 
políticos e estéticos. 
Ainda de acordo com a 
legislação, o município 
poderá buscar parcei-
ros na sociedade civil 
para viabilizar a forma-
ção complementar dos 
profissionais.

Projeto da LOA 2019 é apresentado 
em audiência pública

O presidente da Co-
missão de Finanças e 
Orçamento da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal, vereador Beto Ari-
ki (PSL), apresentou na 
segunda-feira (26/11) 
audiência pública para 
debater com a popula-
ção o Projeto de Lei nº 
158/2018, de autoria 
do Poder Executivo, 
que estima a receita e 
fixa as despesas do Mu-
nicípio de Jaboticabal 
para 2019. A comissão, 
formada ainda pelos 
vereadores Carmo Jor-
ge Reino (PSB) e Pretto 
Miranda Cabeleireiro 
(PPS), tiveram até sex-
ta-feira (30/11) para 
protocolar emendas ao 
projeto.

Ariki apresentou um 
resumo da previsão de 
receita da Administra-
ção Direta e Indireta, 
bem como das despe-
sas por órgão do Go-
verno. A estimativa é 

de que Jaboticabal te-
nha uma receita de R$ 
327 milhões (descon-
tadas as receitas intra-
orçamentárias e trans-
ferências financeiras). 
Da previsão total de 
arrecadação, a prefei-
tura terá R$ 278.8 mi-
lhões; o SAAEJ R$ 32 
milhões; o SEPREM, R$ 
53.7 milhões; a FAE R$ 
1.3 milhão; e a Câmara 
Municipal, R$ 11.4 mi-
lhões. Já as despesas, 
previstas em cerca de 
R$ 327 milhões, “coin-
cidem, como não pode-
ria deixar de ser, com 
as receitas”, discorreu 
o vereador.

Porém, o parlamentar 
chamou a atenção para 
a estimativa de receita 
prevista no projeto, de 
cerca de 10% maior em 
relação ao orçamento 
de 2018. Para o parla-
mentar, o número pode 
estar superestimado. “A 
gente pode estar crian-

do, à grosso modo, 
uma armadilha para o 
Município, porque esta-
mos autorizando o Exe-
cutivo a criar despesas 
em torno de R$ 327 mi-
lhões, e pode acontecer 
de não realizar a recei-
ta... Nós da comissão 
precisaríamos rever 
essa estimativa de re-
ceita”, disse Ariki.

Apesar da baixa par-
ticipação popular, para 
os que participaram, o 
Executivo deve ser mais 
claro sobre quais serão 
as diretrizes que o Go-
verno vai utilizar para 
garantir o equilíbrio de 
receita e despesa.

Quanto à realização 
da audiência pública, 
feita por uma obrigação 
legal, em cumprimento 
ao Parágrafo Único, Art. 
48, da Lei Complemen-
tar nº 101/2000, que 
dispõe sobre a trans-
parência na gestão fis-
cal, o vereador João 

Bassi, observou que “o 
objetivo da comissão 
é conversar com a po-
pulação, analisar e dar 
o parecer, que depois 
vem para o Plenário. Os 
13 vereadores vão ana-
lisar e votar”.

O projeto da LOA 
2019 está previsto para 
ser votado em sessão 
ordinária no dia 17 
de dezembro. A ínte-
gra da audiência está 
disponível na WEBTV 
da Câmara > http://

tv.camarajaboticabal.
s p . g o v. b r / a u d i e n -
cias-publicas/legis-
l a t u r a - 2 0 1 7 - 2 0 2 0 /
c m j a b o t i c a -
bal-26-11-2018_20-24.
mp4/view
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Hori retoma recuperação do asfalto 
A Prefeitura de Jaboti-

cabal continua investin-
do na recuperação do 
asfalto da cidade, tra-
balho iniciado em 2017 
e paralisada no perío-
do eleitoral. A Secreta-
ria de Obras e Serviços 
Públicos trabalhou, na 
segunda-feira (26), na 
Rua Artílio Artoni, no 
Parque do Trevo. O pre-
feito José Carlos Hori 
acompanhou de perto o 
trabalho da equipe.

Jaboticabal vem bus-
cando recursos nos go-

vernos Estadual e Fe-
deral para viabilizar o 
projeto. “Manter a ma-
lha asfáltica em boas 
condições é um desafio 
constante, devido ao 
desgaste natural das 
vias públicas. Em 2017 
buscamos o apoio dos 
deputados para ajudar, 
em 2018 começamos 
alguns recapes e, em 
2019, teremos muitas 
obras espalhadas por 
Jaboticabal”, informa 
Hori.

O trabalho é comple-

xo e dividido em várias 
etapas - nesta, serão 
investidos R$ 440 mil, 
frutos de emendas par-
lamentares dos deputa-
dos Léo Oliveira e Mar-
cos Zerbini “Sou muito 
grato aos amigos que 
ajudam sempre Jaboti-
cabal. Conseguiremos 
recuperar ruas do Jd 
Brandi, Nova Aparecida, 
Parque do Trevo, Cohab 
I, Jd Kenedy e Apare-
cida. E teremos muito 
mais no ano que vem”, 
agradece o prefeito.

Programa prevê o trabalho em cerca de 50 quarteirões

Pacientes de Jaboticabal ganham 
ultrassom de última geração

O prefeito José Carlos 
Hori acompanhou os 
primeiros exames rea-
lizados no mais novo 
aparelho da rede SUS. 
Gestantes e pacientes 
de ortopedia, vascular 
e cardiologia passam a 
contar com ultrassom 
morfológica, disponível 
na Unidade de Saúde da 
Mulher - Av. Monteiro 
Lobato, 987 – Centro. A 
Prefeitura investiu R$ 
90 mil.

São realizados, em 
média, 60 exames por 

dia. “O equipamento 
acompanha o avanço 
da tecnologia, com ima-
gens 4D e resultados 
mais precisos. Nossos 
pacientes poderão reali-
zar desde exames mais 
simples, como intrava-
ginal, diagnóstico de 
pedras nos rins e vesí-
cula, gordura ruins, até 
os mais sofisticados, 
como ecocardiograma e 
ecografia com doppler, 
podendo identificar in-
clusive tromboses”, in-
forma Hori.

A secretária de saú-
de informa que o novo 
ultrassom possibilita 
a conexão com a inter-
net, transferindo da-
dos rapidamente. “Não 
é necessário mais im-
primir as imagens, que 
são transferidas em um 
tempo muito menor, 
diminuindo a espera 
pelos resultados e, ain-
da, trazendo economia 
para aos cofres públi-
cos”, diz Maria Angélica 
Dias.

Pelo segundo ano consecutivo, Praça Dr. Joaquim 
Batista será ponto alto das festividades de Natal

Está quase tudo pron-
to para mais um final 
de ano inesquecível em 
Jaboticabal. Como no 
último ano, a Praça Dr. 
Joaquim Batista deve 

surpreender as famílias 
com uma decoração re-
pleta de luzes e cores e 
da magia do Natal. E a 
agitação promete come-
çar já nesta sexta-feira 

(30) com a montagem 
da praça de alimenta-
ção.

“Quem passa por ali 
à noite já visualiza um 
pouco da decoração e 

Lugar já conta com enfeites e árvore de Natal; praça de alimentação é montada na sexta (30)
de como será nossa ár-
vore de Natal. Uma das 
novidades será a mon-
tagem da praça de ali-
mentação. Este ano, os 
ambulantes formarão 
um corredor na rua que 
passa em frente à Igre-
ja Matriz, com mesas e 
cadeiras montadas ao 
centro. Está tudo bem 
adiantado e a nossa ex-
pectativa é que a popu-
lação goste e aproveite 
bastante”, comentou 
o prefeito José Carlos 
Hori.

O secretário de Obras 
e Serviços, Josué San-
tos, à frente da logística 
e montagem da estrutu-

ra no lugar, revela que 
um evento especial está 
sendo preparado para 
o dia 10 de dezembro, 
segunda-feira. “Tere-
mos atrações musicais 
e sortearemos bicicletas 
e outros brindes para os 
alunos da rede munici-
pal que participaram da 
arrecadação de material 
reciclável para a confec-
ção da decoração”, reve-
la.

Custo zero
Santos destaca o tra-

balho feito para que a 
prefeitura conseguisse 
realizar as comemora-
ções de Natal sem pre-
judicar as finanças do 

município. A parceria 
com empresas foi fun-
damental para que o ob-
jetivo fosse atingido e 
o evento saíra a custos 
zero para o Executivo.

“Nós tivemos mui-
to apoio da iniciativa 
privada pelo prestígio 
que o prefeito Hori tem. 
Todo o projeto das fes-
tividades de Natal na 
praça, hoje, é patrocina-
do por empresas. Agra-
deço desde já a eles e 
a todas as pessoas en-
volvidas, que acredita-
ram e vestiram a cami-
sa para realizarmos um 
evento como esse para 
a população”, disse.

Em Jaboticabal, empresa pode ser aberta em 24 horas
Com o intuito de des-

burocratizar a abertura 
de empresas e gerar em-
pregos, a Prefeitura de 
Jaboticabal fez significa-
tivas mudanças em pra-
zos de alvarás. A grande 
novidade fica por conta 
da autorização para fun-
cionamento, que passou 
de 48 horas para 24 ho-
ras.

“É uma mudança gran-
de. Desde quando o pre-
feito Hori concretizou o 
Distrito Industrial ‘José 

Prefeitura implanta outros mecanismos para atrair novas empresas
Aparecido Tomé’, sabía-
mos da necessidade de 
promover mais incen-
tivos. Foi quando, em 
2017, o prefeito viabili-
zou a criação de um me-
canismo para liberação 
de alvará em 48 horas. 
Agora, abaixamos esse 
prazo para apenas 24 
horas”, explicou o secre-
tário de Planejamento, 
Paulo Polachini.

As mudanças não pa-
ram por aí. A renovação 
do alvará de funciona-

mento ficou mais flexi-
va: passa de anual para 
a cada três anos. Já o al-
vará provisório muda de 
30 dias para 60 dias. “São 
mudanças estudadas em 
conjunto com vários se-
tores da prefeitura. Não 
temos dúvida que ajuda-
rá bastante na geração 
de novos negócios e em-
pregos em Jaboticabal”, 
disse Polachini.

A quarta e última mu-
dança é direcionada à 
empresa que não está 

regularizada. Ao identi-
ficar o problema, o fiscal 
realiza uma abordagem 
orientadora e determi-
na o prazo de 30 dias 
para que o empresário 
se enquadre nas normas 
vigentes. Se persistir a 
irregularidade após pe-
ríodo, é penalizado com 
multa.

Vale lembrar – apro-
vada desde 2017, a Lei 
Complementar nº 180, 
de mudança de zonea-
mento, permite a insta-

Mesmo com tempo nublado, Caminhada Passos que Salvam 
reúne bom número de participantes  

O tempo nublado e a 
garoa que caiu na ma-
nhã de domingo (25) 
não foram suficientes 
para evitar o bom nú-
mero de participantes 
na Caminhada Passos 
que Salvam. O evento 
é realizado em prol do 
Hospital de Amor, de 
Barretos, que atua no 
combate ao câncer in-
fantojuvenil. 

“Queria muito agra-

decer a toda a popula-
ção que, mesmo com 
esse tempo, esteve com 
a gente. Agradecer tam-
bém a todos que acredi-
taram, que compraram 
a camiseta, que abraça-
ram a causa e aqueles 
que nos doaram brindes 
para o sorteio. Sem dú-
vida, Jaboticabal conse-
guiu fazer um pouqui-
nho a sua parte”, fala 
a presidente do Fundo 

Social de Solidariedade, 
Adriana Hori.

A caminhada percor-
reu parte da Avenida 
Carlos Berchieri e teve 
como ponto de partida 
e chegada a Esplanada 
do Lago Municipal. No 
lugar, foram sorteados 
brindes aos participan-
tes. Todo o valor arreca-
dado com a venda dos 
kits é revertido para a 
instituição de saúde.

lação de empresas em 
qualquer região do mu-
nicípio, o que não ex-
clui a análise de outros 

órgãos envolvidos. A 
Lei completa o pacote 
de medidas implantado 
pelo governo atual.


