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Hori busca ônibus escolar 
0km em Botucatu

O prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori, foi à Botucatu (SP) buscar mais um 
veículo zero-quilômetro para o transporte dos estudantes da rede municipal. 
O governador Márcio França e o secretário estadual da Educação, João Cury, re-
cepcionaram o prefeito na sexta-feira (07). O investimento foi de R$ 226,5 mil.

Veículo comporta 44 estudantes sentados

Histórico! Grande público comparece à Praça da 
Fonte e dá início às festividades de Natal

Foi uma noite histórica para Jaboticabal. A população aceitou o convite e 
compareceu em grande número à Praça Dr. Joaquim Batista, a popular Praça 
da Fonte, para prestigiar o evento que deu início às festividades de Natal na 
cidade. O prefeito José Carlos Hori e a primeira-dama Adriana Hori fizeram 
a abertura oficial dos trabalhos inaugurando um painel iluminado.

Dória recebe Hori no 
escritório de transição

O governador eleito João Dória reuniu a imprensa do interior de São Paulo 
para apresentar alguns de seus projetos aos paulistas. José Carlos Hori foi 
o único convidado e citado pelo governador durante a cerimônia, represen-
tando os demais prefeitos do interior. O evento aconteceu na quinta-feira 
(13), no escritório de transição.

Hori é o único convidado para representar 
todos os prefeitos do interior

Córrego Rico ganha berçário e 
escola infantil é ampliada

Distrito terá mais novidades nos próximos dias

Começou a obra de construção de um berçário, a reforma e ampliação 
da EMEB Ademir Aparecido Corrêa, localizada em Córrego Rico, distrito de 
Jaboticabal. A intervenção no local está orçada em R$ 450 mil, um inves-
timento da própria prefeitura. O prefeito José Carlos Hori acompanhou o 
trabalho na terça-feira (11).

Aventura e diversão marcam o domingo 
(09) no aeroporto de Jaboticabal

Já está virando tradição. Pelo segundo ano consecutivo, o aeroporto mu-
nicipal recebeu o Jaboticabal Adventure e suas várias atrações aéreas e ter-
restres. O evento contou com a participação das famílias e amigos, que 
deixaram suas casas para curtir um domingo diferente.

Vitório participa de posse do 
novo presidente da ACIAJA

O vice-prefeito Vitório de Simoni participou na noite de segunda-feira 
(10) da cerimônia que empossou o empresário Maurício Palazzo Barbosa 
como novo presidente da Associação Comercial, Industrial e Agronegócio 
de Jaboticabal – ACIAJA. Barbosa terá dois anos de mandato e substitui o 
arquiteto Arthur Doria Guzzo.

Prefeitura começa a recapear mais 
22 quarteirões em vários bairros

A recuperação da antiga malha asfáltica de Jaboticabal não pára. Nesta 
etapa, estão sendo recuperados 22 quarteirões em vários pontos da cida-
de, cerca de 2 mil m². O prefeito José Carlos Hori acompanhou as obras no 
Jardim Grajaú, na terça-feira (11). O investimento é de R$ 500 mil, fruto de 
uma emenda parlamentar.
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Professor Benê

A  ARTE DE VIVER - PERSEVERANÇA

Nem tudo na nossa vida 
será fácil. Muitas coisas, 
quando começamos, faze-
mos mil planos, encontra-
mos apoio, tudo dá certo. 
Mas, às vezes, no meio do 
caminho, surgem difi cul-
dades e quem nos apoia-
va, de repente não dá o 
mesmo apoio, o que era 
fácil no começo,  de re-
pente começa a complicar.

E é nessa hora que sur-
ge a perseverança. É nessa 
hora que nós devemos ser 
fortes, acreditar realmen-
te naquilo que estamos 
fazendo. 

E assim encontramos 
pessoas que vivem come-
çando, mas nunca acabam 
nada. Sempre desistem 
no meio do caminho. São 
pessoas que não tem per-
severança.

LUIS CARLOS 
FERNANDES

Esaú, fi lho de Isaque, 
chegou do campo com 
muita fome e viu seu ir-
mão Jacó preparando um 
guisado e parecia muito 
saboroso. Ele pediu um 
pouco, mas Jacó disse: 
Você me dá o direito de 
ser o primogênito? Esaú 
não pensou duas vezes 
e disse: Estou com muita 
fome, e de que me vale 
esse direito? Se você não 
me der esta comida. Ele 
desprezou o direito de 
ser o herdeiro de todas 
as bênçãos, por um prato 
de lentilha. Quando caiu 
em si, já era tarde. Bus-
cou com lágrimas, mas 
não conseguiu a benção 
de volta. Tentou de tudo, 
infelizmente ele deu a 
sua palavra sem pensar. 
Quantas pessoas que hoje 
não estão fazendo como 
Esaú? Não pensam para 
comprar, nem para assu-
mir um compromisso, vão 
logo empenhando pala-
vra, sem saber se aquele 
negócio que estão fazen-
do é bom, Quando se dão 
conta, já fi zeram, depois 
choram amargamente e 
se arrependem, mas não 

Pr. Anastácio Martins

COM LÁGRIMAS

O Brasil deu um gran-
de passo nesta semana 
com a sanção da Lei 
que institui o Rota 2030 
Mobilidade e Logística. 
Uma estratégia para o 
desenvolvimento do 
setor automotivo que, 
amparando e estimu-
lando a inovação, nos 
colocará em condições 
de competir interna-
cionalmente. Esta pro-
posta incorporou uma 
emenda de minha auto-
ria como deputado fe-
deral, que visa fomen-
tar o desenvolvimento 
tecnológico e posterior 
produção de carros 
movidos a combustí-
veis renováveis como 
nosso brasileiríssimo 
etanol. Ela se alinha a 
importantes iniciativas 
compromissadas com a 
sustentabilidade como 
o Acordo de Paris e o 
RenovaBio.

A Medida cria um ar-
cabouço legal e favore-
cimento tributário para 
que os veículos híbridos 
equipados com motor 
que utilizem alternati-

OS VEÍCULOS HÍBRIDOS VIERAM PARA FICAR

Arnaldo Jardim – 
Deputado Federal PPS/SP

Voltam a estudar, de 
repente dizem que não 
dá mais. Começam um  
trabalho na comunidade, 
quando menos se espera,  
abandonam tudo.

Entram num trabalho 
voluntário, dizem que 
agora se encontraram, no-
vamente param no meio 
do caminho.

Não deixe isso aconte-
cer com você. Seja uma 
pessoa perseverante. 
Aquilo que você come-
çar, tente levar até o fi m. 
Não desista na primeira 
difi culdade. Não deixe se 
levar pelo cansaço, pelo 
desânimo. 

Quando aparecer a di-
fi culdade, peça ajuda. Se 
você não estiver dando 
conta, pare, pense, refl ita. 
Faça novos planos, bus-
que uma saída. 

O problema é que mui-
tas vezes, quando algo 
não vai bem, aparece al-
guém para nos desanimar 
ainda mais. Nessas horas, 
o melhor a fazer é não 
dar ouvidos, é identifi car 
quem realmente quer nos 
ajudar. Por isso, aproxi-
me-se de quem quer aju-
dar e afaste-se de quem 

quer apenas te fazer de-
sistir. Muitas vezes são 
pessoas que,  por não te-
rem a coragem que você 
teve, por serem medro-
sas, se realizam com a sua 
desistência. 

Não desista. Vá em fren-
te. Acredite que amanhã 
vai ser melhor. Acredite 
na sua capacidade. Tenha 

fé, lute, você nunca está 
sozinho. Sempre haverá 
alguém com quem você 
pode contar. 

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

tem como voltar atrás. 
Muitos estão completa-
mente vivendo na miséria 
e desiludido, porque não 
prestaram atenção, e fo-
ram falando sem pensar 
nas conseqüências que 
viriam. A melhor coisa, é 
sempre esperar, mesmo 
que demore, e tudo à sua 
volta, esteja desmoronan-
do. Não se entregue, resis-
ta até vencer, esse gigan-
te de problemas que se 
levantou contra você não 
é maior que o seu Deus. 
Esaú achou que iria mor-
rer de fome. Ele estava 
enganando, o Senhor não 
deixaria isso acontecer. 
Deus é fi el para com aque-
les que Nele esperam. Não 
troque Jesus por nada, 
mas parece que alguns 
fi ngem não ouvir a voz do 
Senhor, acabam trocando-
O por cinco minutos de 
prazer, e dizem: AH! Jesus, 
me entende, eu precisava 
ter um pouco de dinheiro. 
E assim por diante, cada 
um está cavando a própria 
sepultura. Quando acor-
darem, vão se arrepender 
com lágrimas, mas não te-
rão mais volta. (Hebreus 
12:15). 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 
19h30. 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. 

NATAL E RESSURREIÇÃO 

Tantas vezes festeja-
mos a vida social, com 
meros sonhos; enquan-
to simultaneamente 
somos escravos de 
uma ditadura egoísta e 
monetária!

“Lucro” é o objetivo 
de tantas comemora-
ções pseudo religiosas, 
fundamentadas porém, 
em ganhos fantasiados 
com falso brilho de 
“amor fraterno”!

Estamos às vésperas 

da homenagem do tal 
“papai Noel”, imaginá-
rio guloso da frater-
nidade escravizante! 
Começam a andar por 
aí “velhinhos pechin-
chando auxílios para 
mascarar injustiça so-
cial”!

O tal do “Papai Noel”, 
muito sentimental co-
move crianças e adul-
tos!

Na verdade, as festas 
natalinas servem mui-
to para disfarçar ou en-
cobrir os males sociais, 
enquanto o comércio 
injusto e as empresas 
que exploram com ex-
cesso de trabalho e sa-
lários de escravatura.

Não podemos fi car 
na ilusão do “por vir”, 
“quem sabe Deus aju-
da”! “Mas todos não so-
mos irmãos”? A maioria 
mendiga nas escadas 
da pobreza!

va ou simultaneamente 
gasolina e álcool (Flexi-
ble fuel engine) tenham 
vantagem competitiva 
em relação aos veículos 
convencionais. Deter-
mina uma redução de, 
no mínimo, três pontos 
percentuais na alíquota 
do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados 
(IPI) para os híbridos.

Este passo é necessá-
rio porque é possível 
a ocorrência de situa-
ções em que a alíquota 
do IPI para os veículos 
híbridos fl ex será igual 
ou maior do que a de-
fi nida para os veículos 
fl ex convencionais. Isso 
incentiva a introdução 
do veículo híbrido fl ex 
no mercado nacional, 
signifi ca incorporar o 
conceito de “externali-
dades positivas”.

Propus a emenda, e 
estabeleceu um dife-
rencial mínimo a ser 
obedecido pelo Poder 
Executivo que, de fato, 
criará condições para 
que os fabricantes de 
veículos a introduzir 
a nova tecnologia no 
país. Abre-se um novo 
caminho de inovação 
tecnológica, com o Bra-
sil oferecendo condi-
ções para isso.

Tanto é que o Execu-
tivo Federal promoveu 
evento para comemorar 
esta aprovação e na oca-
sião, a Toyota tomou a 
frente desta onda de 
novos investimentos e 
anunciou que usará o 
Brasil como plataforma 

mundial de fabricação 
de carros híbridos eta-
nol/eletricidade. É ape-
nas o começo do que 
temos certeza será um 
momento atrativo para 
novos investimentos, 
aquecendo nossa ainda 
frágil economia ao mes-
mo tempo em que cuida 
do planeta.

É um passo impor-
tante para o Brasil en-
trar de vez na chamada 
economia verde, onde 
os recursos naturais 
são extremamente im-
portantes. Não se pode 
mais produzir sem le-
var em conta o cuidado 
com a natureza – uma 
demanda crescente dos 
próprios consumido-
res.

E os incentivos para 
que a produção seja 
cada vez mais susten-
tável são dever do Es-
tado. Com uma Medida 
como esta, o governo 
federal mostra estar ali-
nhado aos objetivos da 
COP 15, a Conferência 
do Clima de Paris. As-
sinamos um documen-
to nos comprometendo 
a reduzir as emissões 
de gases causadores 
do efeito estufa (GEE) e 
precisamos seguir fi r-
mes neste compromis-
so.

Nosso Estado tem 
tudo para ser protago-
nista. Produziu na últi-
ma safra nada menos do 
que 357.142 mil tonela-
das de cana-de-açúcar. 
Número que fi ca ainda 
mais importante quan-

do consideramos que 
cada tonelada de cana 
gera R$ 10.260 por hec-
tare, fi cando à frente da 
soja (R$ 3.460), do mi-
lho (R$ 2.420) e da pe-
cuária (R$ 1.093).

A Rota 2030 se ali-
nha a Paris e encontra 
em território brasilei-
ro condições para ser 
executada. Com a san-
ção do RenovaBio, em 
março deste ano, o Po-
der Executivo fomenta 
a produção de um dos 
combustíveis mais ver-
des de todos, o nosso 
etanol.

Com essa previsão e 
incentivo legais trazi-
dos pelo RenovaBio, re-
forçados com a MP ago-
ra aprovada, teremos 
espaço para mostrar ao 
mundo que é possível 
produzir, se locomover 
e comercializar sem 
agredir nosso planeta.

O mundo já conhece 
nosso potencial de pro-
dução agrícola da cana-
de-açúcar, com o Estado 
de São Paulo como cam-
peão de exportações. 
Agora além do açúcar 
é a hora do etanol. É a 
hora de o mundo todo, 
começando por nós 
brasileiros, entrar de 
vez em um novo ciclo 
econômico: sustentá-
vel, produtivo e motivo 
de orgulho para quem 
dele participa.

O motor da nossa eco-
nomia deve a partir de 
agora funcionar à base 
de etanol, o mais brasi-
leiro dos combustíveis.

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1000467-   40.2015.8.26.0291.  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) G3 Fomento Mercantil 
Ltda, CNPJ 10.401.111/0001-63, com endereço à Rua Jorge Bistane, 185, Parque Residencial Candido Portinari, CEP 14093-591, 
Ribeirão Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: "O 
requerente é credor da requerida na importância de R$ 68.368,08, referente a um saldo devedor com encargos legais e contratuais 
referente ao Borderô de Desconto emitido pela requerida, porém não pagos. Os referidos documentos foram emitidos em decorrência 
de um "Acordo Comercial para Desconto de Duplicatas Físicas e Escriturais, Cheques e Antecipação de Direitos Creditórios" 
obrigando-se a requerida a ressarcir a quantia adiantada no período entre 28/11/2013 a 25/03/2014. Contudo, ocorre que 44 
(quarenta e quatro) dos títulos descontados não foram pagos e a requerida não ressarciu o requerente da importância recebida por 
antecipação. Portanto, a fim de impedir o locupletamento indevido, foi promovida a presente ação." 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 15 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-15 e 22/12
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Internet Popular da Câmara Municipal tem novo 
horário de funcionamento

A Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, presidida 
pelo vereador Dr. Edu 
Fenerich (PPS), estabele-
ceu novas normas para 
a utilização da “Internet 
Popular” oferecida gra-
tuitamente pelo Legis-
lativo jaboticabalense a 
todos os cidadãos.

De acordo com o Ato 
da Mesa nº 20/2018, 
publicado no site insti-
tucional da Casa na sex-
ta-feira (14/12), o horá-
rio de funcionamento 
do serviço passa a ser 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h30 às 17horas 
(direto). Idosos, ges-
tantes e estudantes em 
realização de trabalhos 
e pesquisas escolares 
têm prioridade de uso 
da Internet Popular.

O tempo máximo de 
utilização segue de 30 
minutos por dia, po-
dendo ser prorrogado 
por igual período caso 
não haja fila de espera. 
Da mesma forma, cada 
usuário tem direito a 
impressão de até 30 pá-
ginas semanais.

Ainda segundo a nor-
matização, o servidor 
responsável pela In-
ternet Popular fica im-
pedido de auxiliar e/
ou emitir certidões de 

antecedentes criminais 
ou registrar boletins de 
ocorrências. Por outro 
lado, o próprio usuário 
pode acessar e emitir as 
certidões ou outros do-
cumentos, bem como 
realizar suas pesquisas, 
conforme achar neces-
sário.

O QUE É? – A “Inter-
net Popular” é um servi-
ço de acesso à internet 
oferecido gratuitamen-
te pelo Poder Legislati-
vo de Jaboticabal à po-
pulação, e que permite 
ainda, aos seus usuá-
rios, a impressão de 
trabalhos/documentos.

O serviço, que nasceu 
a partir de um projeto 
semelhante da Câmara 
Municipal de Ouro Preto 
(MG), foi criado em 2006 
conforme a Portaria nº 
25/2006, de autoria do 
presidente da época, 
Dr. Edu Fenerich, com o 
objetivo de garantir às 
pessoas, sobretudo aos 
estudantes, o acesso 
gratuito à rede mundial 
de computadores. “De-
pois de alguns estudos, 
de algumas tratativas 
no sentido de melho-
rar aquele projeto [de 
Ouro Preto], finalmente 
no dia 23 de junho de 
2006, nós conseguimos 
implantar, inaugurando 

aqui o nosso projeto, 
denominado Internet 
Popular, cujo objetivo 
foi introduzir no mun-
do virtual aquelas pes-
soas que não tinham 
condição de fazê-lo 
por conta própria. Por-
que não tinham recurso 
para pagar o provedor, 
porque não tinham re-
curso para adquirir um 
computador, enfim... E 
esse projeto graças a 
Deus hoje com mais de 
12 anos é sucesso ab-
soluto. Nós temos aqui 
nossos estudantes fa-
zendo suas pesquisas e 
imprimindo seus traba-
lhos, outros munícipes 
fazendo suas pesqui-
sas, imprimindo currí-
culos, e enviando cur-
rículos para diferentes 
empresas na busca de 
emprego, enfim, o ob-
jetivo foi atingido total-
mente, que era a intro-
dução dessas pessoas 
no mundo virtual. Por-
tanto, uma felicidade 
imensa poder ter tido 
a ideia de implantar 
aqui na nossa Câmara, 
ter implantado efetiva-
mente em 23 de junho 
de 2006, há mais de 12 
anos, e poder verificar 
que essa criança nasceu 
forte e continua cres-
cendo cada vez mais 

forte”, contou Fenerich. 
[clique aqui e ouça na 
íntegra]

Atualmente a “Inter-
net Popular” da Câmara 
de Jaboticabal disponi-
biliza 16 computadores 
no hall de entrada da 
sede da Casa de Leis, 
sendo um deles com 
acessibilidade para 
cegos. Para utilizar o 
espaço é necessário 
apenas conhecimento 
básico de informática.

Mais de 11 mil pesso-
as já utilizaram o ser-
viço desde sua implan-
tação, em 2006. Até 06 
de dezembro de 2018 o 

serviço totalizou mais 
de 130 mil acessos. De 
acordo com dados do 
setor de Tecnologia da 
Informação da Casa, 
responsável por geren-
ciar o serviço, aproxi-
madamente 1.4 milhão 
de folhas foram impres-
sas desde a sua implan-
tação.

Desde fevereiro de 
2018 os usuários têm 
passado por um reca-
dastramento por con-
ta da adequação do 
sistema de gestão do 
serviço. Mais de três 
mil usuários já foram 
recadastrados. O re-

cadastramento é feito 
no momento em que o 
usuário volta a utilizar 
o serviço, não sendo 
necessário comparecer 
à Câmara somente para 
se recadastrar.

COMO UTILIZAR A 
INTERNET POPULAR? – 
Basta comparecer à Câ-
mara Municipal, na Rua 
Barão do Rio Branco, 
765, e se cadastrar. Tra-
ga o RG, ou um docu-
mento oficial com foto, 
se estudante o Registro 
do Aluno (R.A.); além 
do CPF e de um com-
provante de endereço 
atualizado.

Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Jaboticabal é na segunda-feira (17/12)

A eleição da Mesa 
Diretora da Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal para o biênio 
2019-2020 acontece na 
segunda-feira (17/12). 
Isso porque, conforme 
o Regimento Interno, 
a votação deve ocorrer 
na última sessão plená-
ria do ano, que começa 
às 20 horas, com trans-
missão ao vivo pela WE-
BTV da Câmara (www.
jaboticabal.sp.leg.br).

Ainda de acordo com 
o Regimento Interno da 
Casa, os quatro inte-
grantes da Mesa Direto-
ra, composta pelo Presi-
dente, Vice-Presidente, 
1º e 2º Secretários, se-
rão eleitos por meio de 
votação escrita dos ve-
readores.

Três parlamenta-
res já se posicionaram 
como postulantes para 
a disputa da cadeira de 
Presidente: João Bas-

si (PATRI), Luís Carlos 
Fernandes (PSC) e Pret-
to Miranda Cabeleireiro 
(PPS).

A Mesa Diretora é o 
órgão da Câmara res-
ponsável em conduzir 
os trabalhos legislati-
vos e administrativos 
do Poder Legislativo. A 
eleição para composi-
ção da Mesa acontece a 
cada dois anos.

Foto: Bruno Vinicius
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Secretaria de Educação divulga 
funcionamento das unidades 

de Educação Infantil

Restaurante do aeroporto amplia 
horário de atendimento

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Espor-
te e Lazer informa aos 
pais e responsáveis que 
suas unidades de Edu-
cação Infantil funcio-
nam normalmente em 
horário normal até 18 
de dezembro.

As aulas nas creches 
retornam normalmente 
em 7 de janeiro. Para 
mais informações, o 
telefone da Secretaria 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer é (16) 
3209-2469. 

O Restaurante 
Brother’s Grill Airport, 
vencedor da concorrên-
cia pública realizada 
pela prefeitura, informa 
ao público que, atenden-
do a pedidos, mudou o 
horário de atendimento.

O local ficará aberto 
de quarta a domingo. De 
quarta-feira a sexta-feira 

Dengue: batalha contra o Aedes continua 

Chuvas seguidas de 
períodos com sol ofe-

recem o ambiente pro-
pício para a prolifera-
ção do Aedes aegypti. 
E mesmo com toda 
calmaria e sensação de 
tranquilidade, a prefei-
tura não mede esforços 
para garantir que Jabo-
ticabal fique livre das 
arboviroses.

O trabalho dos agen-
tes continua nos bairros 
visando a eliminação 
de possíveis criadou-
ros. “Uma simples tam-
pinha de garrafa pode 
representar um perigo 
à nossa população. Não 
é a quantidade de água, 
mas as condições en-
contradas em cada lo-

Visita ao Executivo encerra o Parlamento Jovem 2018 da 
Câmara Municipal de Jaboticabal na segunda (17/12)

Os membros do Par-
lamento Jovem 2018 da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal visitam na 
próxima segunda-feira 
(17/12), pela manhã, o 
prefeito Municipal José 
Carlos Hori, no Paço 
Municipal.

A visita ao Chefe do 
Executivo terá como 
objetivo mostrar para 
os integrantes do Parla-
mento Jovem o percur-
so de uma proposição 
após sua discussão e 
votação em Plenário, na 
Câmara Municipal, seja 
um projeto de lei, uma 
indicação, requerimen-
tos, entre outros dis-
positivos do universo 
Legislativo. Na oportu-
nidade, os estudantes 
poderão compartilhar 
suas proposições com 
o prefeito.

Para o presidente 
da EL, vereador Pretto 
Miranda Cabeleireiro 
(PPS), a recepção do Exe-
cutivo é fundamental 
no processo de apren-
dizado do trâmite Le-
gislativo. “É importante 
que os alunos também 
visitem a prefeitura, 
porque é o prefeito 
Municipal que torna os 
projetos de lei que vo-

tamos na Câmara, em 
uma Lei propriamente 
dita. É o que chamamos 
de sancionar uma lei, e 
que todos nós devere-
mos cumprir”, explicou 
o parlamentar.

VIAGEM – Na última 
quarta-feira (12/12), os 
jovens parlamentares 
participaram de uma 
visita político-cultural 
à capital do estado. 
No passeio, os alunos 
e seus professores pu-
deram conhecer um 
pouco mais sobre a 
Assembleia Legislativa 
do Estado de São Pau-
lo. “Levo a experiên-
cia de perceber que a 
política é por meio de 
acordos mesmo, não só 
por meio de opiniões 
pessoais e que se deve 
fazer realmente pro-
jetos que auxiliem as 
pessoas de modo geral 
e não somente algumas 
partes da sociedade”, 
pontuou o jovem par-
lamentar Davi Eduardo 
Pereira, do SESI, que foi 
acompanhado por sua 
mãe Francisca Balbino 
Siqueira. “É a primeira 
vez que eu vim [na As-
sembleia], e achei legal. 
O que eu mais gostei 
foi lá no plenário. É 
importante para que a 

gente possa fazer um 
julgamento não tão er-
rôneo dos deputados, 
vereadores, esse tipo 
de julgamento que a 
gente sem conhecer 
acaba fazendo”, opinou 
Francisca.

Já para a jovem par-
lamentar Mc Kelling O. 
Afonso, da Escola Esta-
dual Profª Luiz Latorra-
ca, a experiência valeu 
para somar conheci-
mento. “Eu nunca tinha 
vindo. Foi explicado 
bastante sobre as leis 
e esse tipo de coisa... 
Eu não entendia muito 
e passei a entender um 
pouquinho mais. A par-
te das exposições [de 
obra de artes na Alesp] 
eu achei interessante. 
Eu levo mais conheci-
mento sobre as obras, 
sobre política, que é o 
nosso caso, sobre leis”, 
disse a jovem.

“Eu não conhecia, 
eu tô encantada, até 
emocionada. Eu vejo a 
importância da consci-
ência política, da cida-
dania, da informação. 
Então eu acho que o 
Parlamento Jovem traz 
essa consciência... que 
a gente tem que ter 
da participação na so-
ciedade. Incrível! Eu 

tô muito feliz de estar 
aqui, e acho que eles 
também. É um trabalho 
muito sério, que todos 
deviam conhecer, ver 
a seriedade...”, consi-
derou a professora da 
Escola Estadual Dona 
Aurora, Adriana Vitória 
Alves.

Para a diretora da 
Escola do Legislativo, 
Silvia Mazaro, a mis-

são foi cumprida. “[Os 
jovens parlamentares] 
tiveram muitas infor-
mações a respeito tan-
to do funcionamento 
da Assembleia, como 
informações históricas 
e culturais a respeito 
do prédio, da história, 
da cultura... Enfim, é 
muito gratificante por-
que a gente percebe 
que a gente pôde, de 
uma forma mínima até, 

contribuir pela infor-
mação que os alunos 
têm, pela educação po-
lítica deles, e também 
pela satisfação que eles 
têm de aprender e de 
conhecer novos luga-
res, então a satisfação 
é muito grande”, finali-
zou Silvia.

Fotos: Virginia Anto-
nino/CMJ

Parlamento Jovem da Câmara visita Alesp

cal. Precisamos prestar 
atenção nos mínimos 
detalhes para evitar que 
nossa população sofra 
com as arboviroses”, 
reforça a secretária de 
Saúde, Maria Angelica 
Dias.

O sucesso dos tra-
balhos preventivos 
passam pelo apoio da 
população que precisa 
dedicar dez minutos 
semanais para verifi-
car quintal e terrenos 
baldios. “Essa parceria 
é muito importante. 
Como sempre digo, to-
dos tem responsabilida-
de em garantir que sua 
casa, quintal ou terreno 

esteja limpo. Apenas 
assim vamos manter Ja-
boticabal longe da den-
gue, zika, febre amarela 
e chikungunya”, finali-
za Maria Angelica.

Cuidados constantes 
A população precisa 

verificar principalmen-
te os locais de difícil 
acesso, como atrás de 
máquinas de lavar, ca-
lhas, telhados, recipien-
tes de água do descon-
gelamento, atrás das 
geladeiras e ralos aber-
tos. Bebedouros de ani-
mais e bandejas de ar-
condicionado também 
devem ser verificados 
constantemente. 

o estabelecimento aten-
derá das 17h às 24h, aos 
sábados das 10h às 24h 
e aos domingos das 10h 
às 20h.

O Aeroporto Municipal 
está localizado na Via de 
Acesso Prof. Paulo Dona-
to Castelani s/nº, próxi-
mo à Unesp. 
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Prefeitura realiza manutenção em estradas rurais
A Prefeitura de Jabo-

ticabal, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, tem traba-
lhado na manutenção 
de estradas rurais em 
várias regiões da cida-
de e distritos.

Na última semana, as 
equipes estiveram nas 
estradas Sidnei Bedore/
Sementes Esperança, 

Sabiá, que liga Jabotica-
bal a Monte Alto, e Ane-
lo Raimundo, em Ibiti-
rama. Houve também 
levantamento de lom-
badas e abaulamento 
na estrada do Panceli. 
Ruas de terra ao redor 
dos condomínios Vida 
Nova 1 e 2, e aeroporto 
também receberam me-
lhorias.

“É um trabalho cons-

Secretaria de Assistência Social fecha 2018 
com palestra de Guilherme Davoli

O ano está chegando 
aos seus últimos dias 
e a Secretaria de Assis-
tência Social aproveita 
o momento para reali-
zar um balanço das ati-
vidades realizadas ao 
longo do ano. Na ma-
nhã da segunda-feira 
(10), o grupo envolvido 
em projetos desenvol-
vidos em prol da popu-
lação, assistiu uma pa-
lestra com o psicólogo 
Guilherme Davoli, rea-
lizada na Câmara Muni-

cipal.

O evento contou com 
a abertura do prefeito 
José Carlos Hori. “Hoje 
vejo uma equipe iden-
tificada com o trabalho 
e pronta para ajudar 
quem mais precisa. Os 
nossos CRAS receben-
do a população, assim 
como todos os equipa-
mentos que assistem 
nossa população”, afir-
ma o prefeito Hori. 

“Os últimos dias fo-

ram muitos intensos 
com o fechamento de 
nossas atividades e um 
momento de reflexão 
sobre nossas falhas e 
acertos. Realizamos 
uma série de ativida-
des com o objetivo de 
fortalecer ainda mais 
os nossos laços e moti-
var nossa equipe. Espe-
ramos um 2019 ainda 
mais intenso e cheio de 
atividades”, diz a secre-
tária de Assistência So-
cial, Tatiana Pellegrini.

Encontro realizado na manhã de segunda-feira (10) 
reuniu funcionários e entidades de Jaboticabal

Dívidas com a prefeitura podem acarretar 
em perda de imóveis e veículos

A Prefeitura de Jabo-
ticabal continua ofe-
recendo a oportunida-
de para inadimplentes 
acertarem suas pendên-
cias com o município. O 
Programa de Recupera-
ção Fiscal – Refis 2018 
disponibiliza desconto 
de 90% em juros e mul-
tas até sexta-feira (14).

A quitação livra o 
contribuinte de penali-
zações como ter o nome 

protestado no cartório 
e o nome negativado 
no Serasa. “As sanções 
para quem tem dívidas 
de IPTU, taxas e ISS, 
por exemplo, chegam a 
acarretar em ação judi-
cial, bloqueio de conta 
bancária e até penhora 
de veículo e residên-
cia”, explica a secretá-
ria de Fazenda, Angela 
Nazário Fonseca.

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 pagamento à vis-
ta:

tante, que segue um 
cronograma de traba-
lho. Aproveito para pa-
rabenizar e agradecer 
o empenho de nossos 
funcionários que traba-
lham nessa frente tão 
importante para nossa 
cidade e distritos”, co-
mentou o secretário de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambien-
te, Aldo Bellodi Neto.

90% de desconto so-
bre juros e multa de 1º 
de dezembro até 14 de 
dezembro de 2018

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

Para pagamento par-
celado:

40% de desconto so-
bre juros e multa de 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)

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

Emoção marca formatura dos alunos dos 
quintos anos da rede municipal

“Tive o prazer de 
participar com os fa-
miliares da formatura 
de algumas escolas. Só 
posso desejar sorte aos 
nossos alunos e empe-
nho nessa nova fase 
que se inicia. Também 
não posso deixar de 
agradecer ao empenho 
de todos os profissio-
nais envolvidos”, afir-
ma o prefeito José Car-
los Hori.

Avanços – Desde o 
início de 2017, a pre-

feitura vem superando 
desafios para melhorar 
a qualidade do ensino 
nas escolas municipais. 
Após equacionar as va-
gas em creches, zeran-
do a fila naquele mo-
mento, foi investido na 
reforma de unidades, 
novo mobiliário, na 
inauguração da creche 
do Parque das Araras, 
melhorias no cardápio 
e na adequação do piso 
salarial dos professo-
res.

Celebrando o final de 2018, as EMEB’s realizaram nos últimos dias a 
formatura dos alunos que concluíram os quintos anos

Vitório participa de posse do 
novo presidente da ACIAJA

O vice-prefeito Vitó-
rio de Simoni participou 
na noite de segunda-
feira (10) da cerimônia 
que empossou o em-
presário Maurício Pala-
zzo Barbosa como novo 
presidente da Associa-
ção Comercial, Indus-
trial e Agronegócio de 
Jaboticabal – ACIAJA. 
Barbosa terá dois anos 
de mandato e substitui 
o arquiteto Arthur Do-
ria Guzzo.

“Participo não apenas 

como vice-prefeito, mas 
como amigo. Durante o 
período em que o Ar-
thur esteve à frente da 
associação, pudemos 
ver uma brilhante ges-
tão e seu engajamento 
com as questões do mu-
nicípio. Quanto ao Mau-
rício, posso dizer que é 
uma pessoa empreen-
dedora, dedicada e que 
tem tudo para fazer um 
excelente mandato”, 
afirma Vitório.

O representante do 

Executivo aproveitou 
para ressaltar o bom re-
lacionamento do Execu-
tivo com a ACIAJA.

 “Desde o início busca-
mos estar em harmonia 
com a associação visan-
do conquistar avanços 
para nossa cidade. Sin-
to que esse sentimento 
sempre foi recíproco e 
estamos muito conten-
tes com esse bom rela-
cionamento”, finalizou.
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1° In-Flow Parkour Experience é 
sucesso em Jaboticabal

Pega Leve Estudiantes goleia e fatura o 8º 
Campeonato Municipal de Futebol Amador

O grupo Rastracer Pa-
rkour, de Jaboticabal, 
está comemorando os 
resultados do 1° In-Flow 
Parkour Experience, re-
alizado no último fi nal 
de semana no municí-
pio. Cerca de 50 prati-
cantes da modalidade 
participaram do evento 
e cidades como Ribei-
rão Preto, São Carlos, 
Catanduva, Limeira, 
Campinas, Araçatuba e 
até Uberaba (MG) man-
daram representantes. 

“Tivemos um gran-
de apoio e, com custo 
mínimo, conseguimos 
realizar um grande 
encontro. Não faltou 
alimentação e confor-
to para todos, descan-
sarem. Nenhum dano 
físico ou material foi 
registrado e os locais 
de treino e alojamen-
to usados foram entre-
gues na mais perfeita 
ordem”, relata Adriano 
Fain, membro do Ras-
tracer Parkour e um dos 
organizadores.

O evento, que contou 
o apoio da Prefeitura, 
agradou bastante quem 
compareceu. “Os pra-
ticantes fi caram muito 
felizes, partiram com 
vontade de voltar à 
essa cidade acolhedora, 
depois de um encontro 
tão bem organizado. 
A prefeitura nos deu 
apoio com alimentação 
e alojamento para os 
praticantes. Agradeço 
a todos que nos ajuda-
ram de alguma forma”, 
completa Fain.

Iluminação – “Casa” 
dos praticantes de Pa-

Jaboticabal conheceu 
na manhã do último do-
mingo (09) o campeão 
da 8ª edição do Campe-
onato Municipal de Fu-
tebol Amador “Davison 
Cléber Honorato”, série 
ouro, organizado pela 
Prefeitura Municipal e 
Fundação de Amparo ao 
Esporte (FAE). Com boa 
presença de público, o 
Pega Leve Estudiantes 
tornou conhecido do 
Panela FC, atual bicam-
peão, goleou por 5 a 2 e 
levantou o caneco.

“A nossa equipe en-
trou muito ligada no 
primeiro tempo, pois 
sabíamos que cometen-
do qualquer erro pode-
ríamos perder esse títu-
lo para a equipe deles 
que é muito qualifi cada. 
Tomamos dois gols no 
segundo, mas consegui-
mos acalmar os ânimos 
e assegurar a vitória. 
Foi uma grande fi nal, 
quem veio acompanhar 
saiu muito satisfeito”, 
comentou Xuxu, capi-
tão da equipe campeã.

Além do título, o 
Pega Leve Estudiantes 
recebeu dois prêmios 
individuais. O meia Hu-
guinho terminou como 
artilheiro da competi-
ção com 9 gols e o go-
leiro Barbatto foi o me-
nos vazado. 

Série prata – Antes, 
dois outros times fo-
ram a campo para de-
cidir a fi nal da divisão 
de acesso. De virada, o 
Juventude venceu por 2 
a 1 o Cohab 3. As duas 
equipes estão garan-
tidas na série ouro do 
próximo ano. O goleiro 
do Juventude, Thiago 
Damião, falou sobre a 
conquista e comemo-
rou o acesso.

“A gente foi guerrei-
ro, lutamos o ano todo. 
Começamos bem, mas 
saímos atrás no placar, 
pois o time deles tam-
bém tinha muita qua-
lidade. A gente conse-
guiu igualar no segundo 
tempo com muita raça e 
depois sair com a vitó-
ria e o título, coroando 
nosso ano”, disse Da-
mião.

Balanço positivo – O 
campeonato chega ao 
fi m com 230 gols mar-
cados, com média de 4 
bolas na rede por jogo. 
O presidente da FAE, Fá-
bio Bortolossi, celebrou 
o desfecho positivo e 
exaltou todos os envol-
vidos. 

“Foi um campeona-
to que começou muito 
bem, com os times sem-
pre muito empenhados 
e as fi nais não poderiam 
ser diferentes. Os joga-
dores brigaram pela vi-
tória até o fi m e a boa 
presença de público co-
roou essa grande festa 
preparada. Agradeço a 
todos os participantes 
e esperamos fazer um 
campeonato ainda mais 
forte em 2019”, disse.

• Classifi cação fi -
nal – série ouro

Campeão – Pega Leve 
Estudiantes

Vice-campeão – Pane-
la FC

3º colocado – Nova 
Alvorada

• Série prata
Campeão – Juventude
Vice-campeão – Co-

hab 3
3º colocado – Mundis-

sas
• Premiação indivi-

dual – série ouro
Artilheiro – Huguinho 

(Pega Leve Estudiantes) 
– 9 gols

Goleiro menos vaza-
do – Barbatto (Pega Leve 
Estudiantes) – 4 gols

• Série prata
Artilheiro – Carlos 

Modesto (Nossa Senho-
ra de Lourdes) – 7 gols

Goleiro menos vaza-
do – Alex (Cohab 3) – 9 
gols

rkour em Jaboticabal, 
o Pico do Leão recebeu 
iluminação, recente-
mente. A intervenção 
foi realizada pela Se-
cretaria de Obras e 
Serviços e era uma so-

licitação antiga dos fre-
quentadores.

Próximos eventos 
– Nos dias 28 e 29 de 
Janeiro, Jaboticabal re-
ceberá as meninas do 
Girls in Motion, um gru-

po de parkour feminino 
latino-americano, que 
conta com praticantes 
de vários países. O Pico 
do Leão, ao lado do Ter-
minal Rodoviário rece-
berá o evento.

Edição terminou com uma grande festa no 
campo do Jardim das Rosas

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2019

A CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA, em conjunto com 
as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com 
base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da 
Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do 
que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas 
físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a 
qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores 
Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para 
realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente 
ao exercício de 2019, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 
578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2019 para 
pessoa física e jurídica, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de 
compensação bancária. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos 
contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, 
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB com amparo no que 
estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 8º Termo Aditivo do 
Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não 
recebimento da Guia de Recolhimento, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, 
diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente pela internet, 
no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado à Contribuição 
Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN 
Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP 70830-021, ou da 
Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da 
CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil-CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos 
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 14 de dezembro de 2018
JOÃO MARTINS DA SILVA JUNIOR - Presidente da Confederação 

Evento teve boa adesão e agradou participantes

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Festas de fi nal de ano

Na hora de compor 
o make, sempre tenha 
em mente o equilíbrio 
entre boca e olhos. 
Para olhos mais mar-
cantes, batons mais 
suaves e para olhos 
neutros, batons vi-
brantes. 

O importante na ma-
quiagem para qual-
quer época, é que você 
se sinta bem e confor-
tável para estar entre 
seus familiares e entes 

queridos, comparti-
lhando essa momento 
com muito charme e  
beleza.

 Por ser uma estação 
quente, nunca carre-
gue na preparação da 
pele, deixando-a com 
aspecto artificial. A 
dica é trabalhar com 
suavidade e camadas 
leves, que cubram as 
imperfeições, mas dei-
xa a pele com aparên-
cia natural.

Como  já disse, co-
res podem ser usadas, 
mas lembre-se que 
elas devem harmoni-
zar com as cores das 
roupas e acessórios 
escolhidos, buscando 
um equilíbrio de tons 
e intensidades.

Make up: Cicinho
Modelo: Victória Si-

queira
Foto: Raoni Carneiro
Agradecimento: Ca-

therine Hill

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

Nº 20, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018 – RESOLVE baixar o seguinte Ato: Esta-
belece normas para utilização da Internet Popular da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, Estado de São Paulo.

A íntegra do Ato está disponível para consulta no site www.jaboticabal.sp.leg.br.
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Equipe discute revitalização da antiga 
sede da Polícia Militar 

Um grupo formado 
por secretários e fun-
cionários da Prefeitura 
de Jaboticabal se reu-
niu com o prefeito José 
Carlos Hori para definir 
detalhes do projeto de 
revitalização da anti-
ga sede do batalhão da 
Polícia Militar que, em 
breve, irá abrigar a Se-
cretaria de Saúde e di-
versos departamentos e 
serviços.

Hori pediu atenção 
a todos os detalhes do 
projeto. “Estive no local 
apresentando as ideias 
que tenho para a nova 
sede. Pedi empenho 
para que tudo atenda 
da melhor forma possí-

vel, tanto a população, 
quanto os servidores 
que serão transferidos 
para o local”.

Além de centralizar 
os serviços em um pré-
dio de fácil acesso à 
Santa Casa e Unidade 
de Pronto Atendimento, 
a prefeitura pretende 
economizar com alu-
gueis. “2019 é um ano 
promissor, mas precisa-
mos realizar mudanças 
que, além de ajudar na 
economia, também sim-
plifiquem a vida da po-
pulação”, ressalta Hori.

A área conta com pá-
tio e três prédios inde-
pendentes. “A estrutura 
é muito boa, com salas 

Antigo batalhão abrigará Secretaria da Saúde, vigilâncias sanitária e epidemiológica, almoxarifado e SAMU

Prefeitura começa a recapear mais 22 
quarteirões em vários bairros

A recuperação da an-
tiga malha asfáltica de 
Jaboticabal não para. 
Nesta etapa, estão sen-
do recuperados 22 
quarteirões em vários 
pontos da cidade, cerca 
de 2 mil m². O prefeito 
José Carlos Hori acom-
panhou as obras no 
Jardim Grajaú, na ter-
ça-feira (11). O investi-
mento é de R$ 500 mil, 
fruto de uma emenda 
parlamentar.

O trabalho começou 
pela travessa Antônio 
Carregari, no Jardim 
das Cigarras. “Jabotica-
bal é uma cidade antiga 
e o investimento em as-

falto deve ser constan-
te. Recapeamos ruas do 
Residencial Jaboticabal, 
Aparecida, Jd Grajaú e 
Residencial Jaboticabal. 
E não paramos por aí: 
temos muito asfalto pra 
chegar em 2019. Jabo-
ticabal será um cantei-
ro de obras no ano que 

vem”, enfatiza Hori.
Na semana passada, 

a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos recu-
perou ruas do Jardim 
Brandi, Nova Aparecida, 
Parque do Trevo, Cohab 
I, Jardim Kenedy e Apa-
recida, com um investi-
mento de R$ 440 mil.

amplas que precisam 
de ajustes para atender 
bem nossas equipes. Já 
definimos detalhes im-
portantes e, agora, nos-
sas equipes vão desen-
volver todo projeto”, 
finaliza Hori.

A história - Após 30 
anos de concessão, o 
antigo prédio que abri-
gava o Batalhão da Polí-
cia Militar foi devolvido 
para a prefeitura. Loca-
lizado na área central, 
próximo ao Hospital e 
Maternidade Santa Isa-
bel, o prédio também já 
abrigou o antigo prédio 
do Centro Operacional 
Municipal (antiga Gara-
gem).

Secretaria de Educação capacita  profissionais para 2019
Membros da equipe 

técnica da Secretaria de 
Educação, de Jaboticabal, 
participaram na última se-
mana de um curso de ca-
pacitação visando o próxi-
mo ano letivo. O objetivo é 
atender à Lei nº 4.948, de 
8 de novembro de 2018, 
que promove educação 
humanística na educação 
infantil do município.

“Esse projeto foi aco-
lhido pelo vice-prefeito 
Vitório de Simoni e o ve-
reador Dr. Edu Fenerich 
numa visita que fizemos 

a Campinas. Lá conhece-
mos o Movimento Abraçar 
e, achando que seria de 
grande valia, trouxemos 
para implantar nas nossas 
unidades de educação”, 
comenta o secretário de 
Educação, Cultura, Espor-
te e Lazer, Adilson Mar-
tins.

Meditação, círculo do 
amor, contação de histó-
rias e uma série de exer-
cícios rega o trabalho em 
sala de aula, envolvido 
por muito amor e resgate 
dos valores morais e cívi-

cos, da responsabilidade 
e do patriotismo. Martins 
explica ainda que o proje-
to representa um plus na 
educação municipal.

“Não mudará as ativida-
des já previstas na Lei de 
Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional e da Base 
Nacional Comum Curri-
cular, mas será um aliado 
de peso. O que muda é o 
modo de lidar com os con-
teúdos, enfatizando sem-
pre a amizade, a solidarie-
dade e o poder do abraço”, 
completou.

Objetivo é intensificar trabalho humanístico no ensino infantil
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Carreta Solidária Jaboti - Chegada do Papai Noel em Jaboticabal/SP
O Grupo Rodo Jaboti presenteou a cidade de Jaboticabal com a Carreta Solidária, em prol ao 

comércio e toda a população. A magia do Natal ficou muito mais bonita com uma carreta toda de-
corada e iluminada com a distribuição de doces, balas e brindes às milhares de crianças, marcando 
a chegada do papai Noel e a abertura do comércio à noite.

Aventura e diversão marcam o domingo (09) no 
aeroporto de Jaboticabal

Já está virando tradi-
ção. Pelo segundo ano 
consecutivo, o aeropor-
to municipal recebeu o 
Jaboticabal Adventure 
e suas várias atrações 
aéreas e terrestres. O 

evento contou com a 
participação das famí-
lias e amigos, que dei-
xaram suas casas para 
curtir um domingo di-
ferente.

“Foi mais uma edi-

ção muito bacana com 
shows aviatórios, para-
quedismo e tour pela 
Unesp. Agora é planejar 
a próxima edição para 
que a gente traga mais 
novidades em 2019 e 

façamos um evento ain-
da mais atrativo para a 
população de Jabotica-
bal”, comenta o secre-
tário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, José 
Vantini Junior.

O Jaboticabal Adven-
ture contou ainda com 
exposição de veícu-
los antigos e militares, 
brinquedos infantis e 
feira de adoção de ani-
mais, além música ao 

vivo durante todo o dia.

 O evento foi realiza-
do pelo Clube de Para-
quedismo com o apoio 
da Prefeitura Municipal 
e Unesp Jaboticabal.
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Córrego Rico ganha berçário e escola infantil é ampliada
Distrito terá mais novidades nos próximos dias

Começou a obra de 
construção de um ber-
çário, a reforma e am-
pliação da EMEB Ademir 
Aparecido Corrêa, loca-
lizada em Córrego Rico, 
distrito de Jaboticabal. 
A intervenção no local 
está orçada em R$ 450 
mil, um investimento 
da própria prefeitura. 
O prefeito José Carlos 
Hori acompanhou o 
trabalho na terça-feira 
(11).

“Cuidar da nossa Edu-
cação é também fazer 
os ajustes nos prédios, 
inclusive, a creche pas-
sará a contar com um 

berçário, já que antes 
recebia bebês a par-
tir de 1 ano e 4 meses. 
Agora vamos atender 
100% dos bebês a par-
tir de 6 meses, para as 
mães trabalharem mais 
tranquilas. Nos pró-
ximos dias voltamos 
para Córrego Rico com 
a equipe de asfalto para 
finalizar 2018 com um 
astral mais especial”, 
diz Hori.

O secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, Adilson Mar-
tins, detalha o trabalho 
realizado na creche. “O 

serviço inclui amplia-
ção de salas, constru-
ção de espaço coberto 
para eventos, pintura 
e troca de pisos, além 
de alguns serviços pon-
tuais e de adequação. 
É importante destacar 
que, com o novo espaço 
dedicado ao berçário, 
conseguiremos atender 
a uma importante de-
manda do distrito”, ex-
plica.

Para mais informa-
ções, o telefone da Se-
cretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
é (16) 3209-2469.
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Com muita música e alegria, idosos passaram um dia especial no 
Centro de Lazer Edson Martini com o tradicional almoço festivo

Com almoço festivo, Terceira 
Idade encerra atividades em 2018

Os frequentadores 
do Clube da Tercei-
ra Idade, participa-
ram de uma progra-
mação especial com 
a realização do al-
moço festivo que 

aconteceu n última 
quinta-feira (13).

“Sempre tive um 
carinho muito gran-
de pela Terceira Ida-
de e toda visita é 
uma festa. O almo-

ço coroou um ano 
de muito trabalho 
de toda nossa equi-
pe que não mede es-
forços para garantir 
que tudo aconteça 
da melhor forma 

possível. Aproveito 
para desejar a todos 
os frequentadores 
um Feliz Natal”, de-
clara a primeira-da-
ma Adriana Hori.

“Sempre prepara-

mos algo especial 
em datas importan-
tes como o dia dos 
pais, das mães, en-
tre outras. A festa 
foi muito bonita, 
todos se divertiram 

muito. Só posso 
agradecer a todos os 
presentes”, finaliza 
a diretora do Cen-
tro de Convivência 
do Idoso, Renata de 
Paula. 

Fundo Social realiza confraternização 
de final de ano para voluntárias

Para encerrar as 
atividades do ano, o 
Fundo Social de Soli-
dariedade promoveu 
uma festa de con-
fraternização para o 
grupo de voluntárias. 
O evento aconteceu 
na manhã da quinta-
feira (13), na sede do 
Fundo Social.

“O grupo faz um lin-
do trabalho durante o 
ano e, por isso, mere-
cem esse momento de 
lazer e descontração. 

Com carinho e simpa-
tia não pensam duas 
vezes em fazer o bem 
para as famílias que 
mais precisam”, de-
clara a primeira-dama 
e presidente Fundo 
Social, Adriana Hori.

Durante o ano, as 
voluntárias traba-
lham na produção de 
produtos bordados e 
crochês que são ven-
didos para arrecadar 
fundos.

Prefeitura inicia drenagem e pavimentação da 
rua Álvaro Vieira Lopes, no Vale do Sol

Desde a última terça-
feira – 11 de dezembro 
– a Prefeitura de Jabo-
ticabal trabalha na ins-
talação dos tubos de 
drenagem da Rua Álva-
ro Vieira Lopes. A obra 
beneficiará os morado-
res do Jardim Boa Vista, 
Vale do Sol e Cohab IV. 
Serão investidos R$ 200 
mil disponibilizados 
pelo Governo do Estado 

de São Paulo, através 
do Deputado Marco Vi-
nholi. 

O projeto atende 
uma antiga reivindica-
ção dos moradores que 
sofrem com a poeira 
nos dias secos e com 
o barro quando chove. 
“Muitas vezes quando 
chove, as crianças não 
conseguiam ir na esco-
la. O tempo seco deixa 

a casa suja, causando 
constrangimento quan-
do chegam as visitas. 
Foi um presente anteci-
pado de Natal para to-
dos nós”, afirma Valdi-
nei Francisco Lima, 46 
anos, morador da Rua 
Álvaro Vieira Lopes.

“Acompanho de per-
to o problema, conver-
sando com moradores 
e nos últimos anos, 

tentando amenizar os 
transtornos na medida 
do possível. Agora, va-
mos resolver esse pro-
blema crônico e, ainda, 
recapear a rua de fren-
te a igreja de São Bom 
Jesus que fica próximo 
a Rua Álvaro Vieira Lo-
pes.

Canteiro de obras – 
Nos últimos 15 dias, a 

prefeitura intensificou 
os recapeamentos em 
diversos bairros da ci-
dade. Já foram recu-
peradas as ruas Fran-
cisco Ferrari, Vitório 
Brendolan, Mamoe Ota, 
Pércio da Rocha Neves, 
Antônio Carregaria, 
José Brendolan, Achilio 
Gallo, Francisco Ber-
chieri e Atílio Artoni.

“Graças a Deus as 
emendas estão chegan-
do. Já fizemos um bom 
trabalho nessas ruas e a 
expectativa é que 2019 
seja ainda melhor, com 
a nova sede da Secre-
taria da Saúde, Termi-
nal urbano de ônibus e 
muitos outros projetos 
que vão beneficiar nos-
sa população”, finaliza 
Hori.
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CULTURA
Programação da Semana da Arte e da 

Música chega ao fim na sexta (14)

Prefeito Hori recebe escritor e 
tataraneto de João Pinto Ferreira

Saudosistas aproveitam o 
domingo para mais uma 
edição da Feira de Vinil

A Semana da Arte e da 
Música, de Jaboticabal, 
está chegando aos seus 
últimos dias de progra-
mação. Iniciado em no-
vembro, o evento tem 
atraído público com vá-
rias atrações em diver-
sos pontos da cidade.

“Estamos muito feli-
zes com as apresenta-
ções deste ano e com 
a participação popular. 
A expectativa é fechar 
com chave de ouro”, 
comenta o diretor da 
Escola de Arte “Francis-
co Berlingieri Marino”, 
Carlinhos Santiago.

Confira as próximas 
atrações:

Em sua obra “Fazen-
da Guarita 100 Anos - 
Memória da Noroeste 
Paulista”, autor resgata 
a memória da compra e 
da formação da Fazen-
da Guarita, cuja trajetó-
ria está ligada às histó-
rias de Araçatuba e de 
Jaboticabal

Tataraneto de João 
Pinto Ferreira, as raízes 
da família Guarita se 
misturam com os 190 
anos de Jaboticabal. 
E as particularidades 
dessa saga estão per-
petuadas na obra “Fa-
zenda Guarita 100 anos 
– Memórias do Noroes-
te Paulista”, escrita por 
Dário Guarita Filho.

A obra reúne informa-
ções sobre a história de 
Jaboticabal no período 
em que seus familiares 
moraram no município. 
“A história de nossa fa-
mília, de Jaboticabal e 
da Fazenda Guarita se 
misturam. Foram dois 
anos de pesquisas, en-
trevistas, seleção de fo-
tos históricas e produ-
ção de fotos atuais para 
escrever a obra que 
apresenta os cem anos 
de história da Fazenda 

Muitos assíduos fre-
quentadores da Feira 
Livre que acontece to-
dos os domingos na 
praça da Terceira Ida-
de aproveitam ocasiões 
especiais para voltar 
no tempo e conferir de 
perto os discos de vinil 
disponibilizadas para 
troca e venda.

O último domingo (9) 
foi um desses dias onde 
aconteceu mais uma 
feira de troca e venda 
de discos. “É muito le-
gal ver o fascínio que 
os discos ainda causam 
nas pessoas. Além das 
barganhas e compras, o 
local vira um ponto de 
encontro entre os ami-
gos que não abrem mão 
daquele chiadinho que 
traz um charme todo 

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

especial”, diz o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

A volta do vinil – 

Para muitos especia-
listas, o vinil voltou 
para nunca mais dei-
xar as prateleiras das 
lojas. Grandes grupos 
lançam seus novos tra-
balhos dando ênfase 
em encartes, capas e 
tudo que possa remeter 
aos tempos áureos da 
mídia. Segundo dados 
da Polysom, empresa 
especializada no ramo, 
o Brasil está há quatro 
anos empilhando cres-
cimentos na venda de 
discos de vinil – nessa 
temporada, tudo indica 
que o aumento deve ba-
ter na casa dos 60%. 

Sebrae de Jaboticabal continua 
sendo o melhor da região

O Sebrae-Aqui conti-
nua sendo destaque na 
região de Ribeirão Preto. 
Todos os comitês gesto-
res do Sebrae analisa-
ram o atendimento de 
todas as unidades das 
cidades vizinhas e con-
cluíram, mais uma vez, 
que Jaboticabal mantém 
o posto que mais atende 
empreendedores e futu-
ros empresários locais. 
A premiação aconteceu 
em Ribeirão Preto, na 

Números de cidades atendidas duplicou e, mesmo assim,  
Jaboticabal segue líder em atendimento

Guarita”, afirma Dário.
Durante a manhã de 

sexta-feira (14), Dário 
e familiares passaram 
por Jaboticabal onde 
foram recebidos pelo 
prefeito José Carlos 
Hori. O autor entregou 
exemplares da obra que 
serão encaminhados à 
biblioteca pública e Se-
cretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer.

“Fiquei feliz em ver 

mais uma parte impor-
tante de nossa história 
perpetuada na obra de 
Dário Guarita. Foi uma 
manhã agradável onde 
pude conhecer detalhes 
dessa época contada de 
maneira tão singular 
por um descendente de 
João Pinto Ferreira. Os 
livros serão disponibili-
zados em nossa biblio-
teca e logo estarão dis-
poníveis para consulta.

A obra – O livro tem 

207 páginas e foi ilus-
trado com fotografias 
históricas e atuais que 
revelam as belezas na-
turais e a arquitetura 
da propriedade que 
completou 100 anos 
em 2016, sob gestão 
da mesma família. Para 
contar a história do nú-
cleo jaboticabalense, o 
autor procurou jornais 
da época e também 
usou memórias escritas 
por seu pai.

quarta-feira (05).
A entidade comemo-

rou o resultado. “Fi-
zemos um balanço de 
2018. A unidade de Ja-
boticabal sempre se 
destacou mas este ano 
foi mais especial, já que 
nos últimos dois anos 
duplicamos os postos 
de atendimentos, que 
passou a contemplar 
16 cidades – antes eram 
apenas 8. Mesmo do-
brando a quantidade, 

Jaboticabal continuou 
sendo a líder em antedi-
mento”, enfatiza Naiana 
Vieira, gestora das uni-
dades do SEBRAE-Aqui.

O Sebrae também pre-
miou as agentes que 
atendem melhor os em-
preendedores. “A Vanes-
sa e a Ana Carolina re-
ceberam certificado de 
reconhecimento e um 
curso em São Paulo”, 
completou Naiana.

Para a diretora da 

Central do Empreende-
dor, Vanessa Gonçal-
ves, foi mais uma etapa 
vencida. “É motivador 
ter o trabalho reconhe-
cido. Nós [a Ana e eu] 
levamos muito a sério 
o atendimento e busca-
mos sempre oferecer o 
melhor aos empresários 
de Jaboticabal. Estamos 
muito felizes e ainda 
mais animadas para 
2019 com gás total”, fi-
naliza.

Vende-se 
Sítio em Monte Alto/Ibitirama”
“7,45 alqueires a 200m do asfalto”

“Odécio f: 16-99779-0565.”

EXTRAVIO DE TALÕES 2018 - APAE
Declaramos para todos os fins de direitos a na melhor forma da Lei, que foram 

extraviados os seguintes talões e numerações:
Talão 1215 - Numeração:  20391 - 20400
                                           48391 – 48400
                                           76391 – 76400
Talão 1034 – Numeração:  18581 – 18590
                                            46581 – 46590
                                            74581 - 74590

NOVENA À SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA
Reze 09 Ave Maria durante 09 dias. Fazer 02 pedidos difíceis e 

01 impossível.
Publicar no 07 dia. Mesmo sem fé verá o que acontece.
Agradecimento. (M.C.G.P.)

Processo 0006517-70.2013.8.26.0291 (029.12.0130.006517) - Monitória - Compra e Venda - Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo 
Sa - edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 0006517-70.2013.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Nancy Coelho Coutinho, CPF 150.915.318-74, 
com endereço à Rua Voluntarios da Patria, 4170, Apto 31, Santana, CEP 02011-000, São Paulo - SP Flavia Cássia Coutinho Baptistella, CPF 
128.649.218-12, com endereço à Rua Voluntarios da Patria, 4170, apto. 21, Santana, CEP 02011-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo Sa, alegando em síntese: A existência de dívida e tentativa de 
recebimento do valor de R$59.037,46 (maio/13), decorrente do inadimplemento das notas fiscais nºs 52746, 52965 e 53685, vencidas em 
09/02/09, 09/02/09 e 13.02.09. Encontrando-se as rés em lugar incerto ou não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 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 19 de novembro de 2018. K-15 e 22/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002804-94.2018.8.26.0291.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) 
requerido BRUNO DOS SANTOS DEMORE, Brasileiro, Solteiro, Bancário, RG 45584458-1, CPF 321.085.708-37, com endereço à 
Rua Jose de Jesus Marconato, 191, Jardim Nova Aparecida, CEP 14883-330, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte da requerente Cooperforte Coop Econ Cred Mutuo Funcionarios Instit Financ Pub Federais Ltda, alegando em 
síntese: "A requerente celebrou com o requerido, em 21.07.2015, com base em contrato de abertura de crédito, reescalonamento de 
empréstimos no valor de R$ 16.259,43, para reposição em 72 (setenta e duas) parcelas, com início em 20.01.2016, valor esse 
integralmente utilizado. O requerido autorizou o débito dessas parcelas em sua conta corrente no Banco do Brasil S/A, contudo 
deixou de manter saldo suficiente para suportar os débitos mensais previstos na operação. O valor atual, considerada a data de 
16.04.2018, de acordo com as condições pactuadas importava já em R$ 27.849,16, a ser atualizado, até a data do efetivo pagamento 
com acréscimo das custas processuais e de honorários advocatícios na base de 20%, na falta de pronto pagamento", considerando o 
prazo de 15 dias para tal, em consonância com determinação judicial, para que o requerido cumpra sua obrigação. 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 15 (quinze) 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 12 de dezembro de 2018. K-15 e 22/12

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

               SOCIEDADE ESPITUALISTA TEMPLO DA ESPE-
RANÇA (SETE), com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, sito na Avenida Aurélio Migliori, nº 181, 
Jardim Paulista,  FAZ SABER a todos  os seus associados, que 
fará realizar no dia 26/01 de 2.019, na sede da Entidade, às 14:00 
horas em primeira convocação, e às 15:00 horas em segunda con-
vocação,   ASSEMBLÉIA GERAL, para tratar da seguinte:  

PAUTA   DO   DIA:

-PROGRAMA DE ATIVIDADES;
- RELATÓRIO ANUAL GERAL;
-PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- VALOR MENSALIDADES;
-ELEIÇÃO DE DIRETORIA.

               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o 
presente  EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 14 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Valença Casaletti
Presidente
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Hori busca ônibus escolar 0km em Botucatu
O prefeito de Jabotica-

bal, José Carlos Hori, foi 
à Botucatu (SP) buscar 
mais um veículo zero-
quilômetro para o trans-
porte dos estudantes da 
rede municipal. O go-
vernador Márcio França 
e o secretário estadual 
da Educação, João Cury, 
recepcionaram o prefei-
to na sexta-feira (07). O 

Veículo comporta 44 estudantes sentados
investimento foi de R$ 
226,5 mil.

O atendimento diário 
de estudantes garante 
o acesso e a permanên-
cia às escolas e o trans-
porte de forma segura. 
“Recebemos as chaves 
das mãos do governa-
dor Márcio França. Nos-
sas crianças terão mais 
um veículo à disposição, 

um ônibus moderno, no-
vinho e adaptado para 
estudantes com deficiên-
cia”, diz Hori.

“Estivemos em Botuca-
tu fazendo esse anúncio 
importante. Entregamos 
os ônibus para 102 ci-
dades, que representam 
uma parceria fundamen-
tal do Governo de São 
Paulo”, ressaltou o go-

Histórico! Grande público comparece à Praça da 
Fonte e dá início às festividades de Natal

Foi uma noite histó-
rica para Jaboticabal. 
A população aceitou o 
convite e compareceu 
em grande número à 
Praça Dr. Joaquim Ba-
tista, a popular Praça 
da Fonte, para presti-
giar o evento que deu 
início às festividades 
de Natal na cidade. O 
prefeito José Carlos 
Hori e a primeira-da-

ma Adriana Hori fize-
ram a abertura oficial 
dos trabalhos inaugu-
rando um painel ilu-
minado.

Com uma decoração 
cheia de luzes, trenó 
e uma grande árvore 
de Natal, a praça re-
gistrou a chegada do 
Papai Noel e uma série 
de atrações promovi-
das no palco montado 

vernador. O investimen-
to total na iniciativa é de 
R$ 23 milhões.

A aquisição integra 
o “Programa Caminho 
da Escola”, criado pelo 
Fundo Nacional do De-
senvolvimento da Edu-
cação (FNDE). Todos os 
veículos são vistoriados 
pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia (Inmetro), 
com especificações ade-
quadas às vias das zonas 
rurais.

Caminho da Escola - 

O programa objetiva 
renovar, padronizar e 
ampliar a frota de veícu-
los escolares das redes 
municipal, do DF e esta-

dual de educação básica 
pública. Voltado a estu-
dantes residentes, prio-
ritariamente, em áreas 
rurais e ribeirinhas, o 
programa oferece ôni-
bus, lanchas e bicicletas 
fabricados especialmen-
te para o tráfego nestas 
regiões, sempre visando 
à segurança e à qualida-
de do transporte.

especialmente para o 
evento. A Banda Mu-
sical São Luis também 
participou da festa, 
que ainda sorteou bi-
cicletas para alunos 
das escolas munici-
pais que ajudaram na 
arrecadação de mate-
riais reciclados utili-
zados na decoração.

Na decoração fo-
ram usadas mais de 

230 mil garrafas pet. 
“Estamos muito feli-
zes, a praça está mais 
bonita e iluminada. 
Entregamos também 
um grande painel que 
representa a famí-
lia jaboticabalense. 
É o painel do Natal, 
da sensibilidade e da 
união. Que possamos 
aproveitar este mo-
mento para transmitir 

alegria, esperança e 
harmonia”, comentou 
o prefeito Hori.

Custo zero - A parce-
ria com empresas foi 
fundamental para que 
o objetivo fosse atin-
gido e o evento saís-
se a custo zero para a 
prefeitura. Segundo o 
secretário de Obras e 
Serviços, Josué Santos, 
todo o projeto é patro-

cinado por empresas. 
“Tivemos muito apoio 
da iniciativa privada 
graças ao prestígio 
que o prefeito Hori 
tem. Agradeço desde 
já a eles e a todas as 
pessoas envolvidas, 
que acreditaram e ves-
tiram a camisa para re-
alizarmos um evento 
como esse para a po-
pulação”, celebrou.

Dória recebe Hori no escritório de transição
O governador eleito 

João Dória reuniu a im-
prensa do interior de 
São Paulo para apresen-
tar alguns de seus pro-
jetos aos paulistas. José 
Carlos Hori foi o único 
convidado e citado pelo 
governador durante a 
cerimônia, representan-
do os demais prefeitos 
do interior. O evento 
aconteceu na quinta-
feira (13), no escritório 
de transição.

O Secretário de De-
senvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, e o 
vereador Pepa Servido-
ne participaram da co-
letiva. “Deixei claro que 
as cidades devem ter o 
mesmo atendimento, 
independente do seu 
tamanho. Por isso criei 
a secretaria e nomeie 
o Vinholi, que conhece 
muito o interior. Uma 
de nossas metas é tra-

balhar para reduzir os 
pedágios, melhorar in-
fraestrutura e instalar 
câmaras de segurança 
nas rodovias para mo-
nitorar carros rouba-
dos, placas e pessoas 
suspeitas”, disse Dória.

O futuro secretário 
regional, Marco Vinholi, 
possui fortes laços com 
Jaboticabal. “Hori é um 
prefeito exemplo e mui-
to respeitado em São 
Paulo. Está sempre na 
capital buscando pro-
jetos, creches, escolas, 
postos de saúde; ele 
não pára. Somos amigos 
de longa data e, agora, 
Jaboticabal passa a ter 
um relacionamento em 
um outro patamar com 
o Palácio dos Bandei-
rantes. Os projetos se-
rão tratados com mais 
carinho e Jaboticabal 
terá ainda mais portas 
abertas no governo do 

Hori é o único convidado para representar todos os prefeitos do interior

Estado de São Paulo”, 
enfatiza Vinholi.

Hori aproveitou a 
oportunidade para fazer 
pedidos ao governador 
mesmo antes da posse. 
“Já trouxe alguns proje-

tos em baixo do braço, 
em especial nas áreas 
de segurança e saúde. 
Ter o secretário ‘do in-
terior’ como um amigo 
de Jaboticabal é fantás-
tico para nossa cidade”, 

comemora o prefeito. 
“Sou muito próximo ao 
Rodrigo Garcia, vice-
governador. Esses bons 
relacionamentos só tra-
zem bons frutos para a 
população, que passa a 

ter mais apoio do Esta-
do. Fiquei surpreso ao 
ver que o prestígio do 
Hori aqui em São Paulo 
está ainda muito maior 
desde seu último gover-
no”, analisou Pepa.


