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Semana da Arte e da Música 
chega ao fim em Jaboticabal

Com programação eclética, evento movimentou novembro e dezembro

O público não ficou 
sem opções de lazer 
e cultura durante os 
meses de novembro 
e dezembro em Jabo-
ticabal. Organizado 
pela Escola de Arte 
Professor Francisco 
Berlingieri Marino, a 
Semana da Arte e da 
Música ofereceu gra-
tuitamente uma série 
de atrações.

Música, dança, tea-
tro e oficinas para to-
dos os públicos e gos-

tos movimentaram 
a Praça Dr. Joaquim 
Batista, Esplanada do 
Lago e Escola de Arte. 
“Professores e alunos 
da Escola de Arte se 
empenharam e ofe-
receram uma progra-
mação bastante inte-
ressante, que levou 
muitas famílias nos 
espetáculos, encer-
rando as atividades 
da Escola de Arte em 
2018 com chave de 
ouro”, afirma o dire-

tor da Escola de Arte, 
Carlinhos Santiago.

“A Prefeitura, por 
meio do Departamen-
to de Cultura, tem 
procurado oferecer 
opções para diferen-
tes públicos e a Se-
mana da Arte e da 
Música foi muito im-
portante para conso-
lidar esse objetivo”, 
explica o diretor de 
Cultura, José Mário 
de Oliveira. 

Fundo Social de Solidariedade 
distribui Cestas de Natal

Cartões foram distribuídos nos CRAS e outros equipamentos sociais da prefeitura
Famílias assistidas 

pelos programas so-
ciais da Prefeitura 
Municipal, através 
do Fundo Social de 
Solidariedade, terão 
um Natal muito fe-
liz. Na última sexta-
feira (21), aconteceu 

a entrega das cestas 
básicas de Natal.

Foram distribuídas 
550 cestas. “Supera-
mos as dificuldades 
e, mais um ano, es-
tou feliz em garan-
tir um Natal melhor 
para muitas famílias, 

fechando as ações do 
Fundo Social de Soli-
dariedade em 2018. 
Aproveito para agra-
decer a todos que 
contribuíram duran-
te todo este ano”, 
afirma a primeira-
dama, Adriana Hori.

Hou Hou Rock – O 
festival que aconte-
ceu no último final 
de semana em Jabo-
ticabal também co-
laborou com o Natal 
de muitas famílias. 
Em parceria com o 
Fundo Social de So-

lidariedade, a comis-
são organizadora do 
Hou Hou Rock fez a 
doação de brinque-
dos que foram doa-
dos às crianças que 
estiveram presentes 
na Estação de Even-
tos Cora Coralina.

“Agradeço a parce-
ria com a comissão 
organizadora do Ho 
Ho Rock. Os brin-
quedos fizeram nos-
sas crianças felizes 
e com certeza o Na-
tal será muito mais 
iluminado”, finaliza 
Adriana. 
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População precisa adotar medidas preventivas 
contra os escorpiões

Estado de São Paulo registra aumento de picadas

As cidades dos es-
tados de São Paulo e 
Minas Gerais travam 
uma batalha contra o 
aumento no registro 
de casos de picadas 
de escorpião. Com 

hábitos noturnos, o 
artrópode passa os 
dias escondido em 
pedras, tijolos, tron-
cos caídos, cupin-
zeiros e material de 
construção.

Segundo dados dis-
ponibilizados pelo 
Ministério da Saúde, 
o número de picadas 
passou de 52.509 em 
2010 para 124.903 
no ano passado - um 

salto de 138% nos re-
gistros. “O escorpião 
busca locais úmidos. 
Ele se alimenta de ba-
ratas, grilos e cupins. 
Por isso, a limpeza de 
terrenos e quintais é 
tão importante para 
conter o seu avanço”, 
informa a secretária 
de Saúde, Maria An-
gelica Dias Conte.

O veneno do escor-
pião é nocivo ao ser 
humano e pode ser 
fatal para crianças e 
idosos. A picada pro-
voca dor imediata e 
intensa no local, po-
dendo causar febre, 
vômito e suor inten-
so. “Quem for picado 
deve procurar a Uni-
dade de Pronto Aten-
dimento o mais rápi-
do possível. Apenas o 

atendimento médico 
pode definir o me-
lhor tratamento para 
o caso”, alerta Maria 
Angelica.

Prevenção: O traba-
lho preventivo deve 
ser constante man-
tendo a limpeza, de-
sinfetando ralos, evi-
tando o acúmulo de 
material, acondicio-
nando o lixo, vendan-
do portas e janelas, 
examinando sapatos 
e roupas antes de 
vestir e aparando a 
grama do quintal.

“Mesmo os tijolos 
de oito furos, conhe-
cidos como tijolos 
baiano, precisam de 
uma atenção espe-
cial. Existem casos 
registrados de escor-
piões encontrados 

entre as fiadas dos 
tijolos e, por isso, é 
aconselhável rebocar 
as paredes evitando 
espaços”, lembra Ma-
ria Angelica.

O Departamento de 
Controle de Vetores 
e Zoonoses faz um 
trabalho preventivo, 
orientando a popula-
ção e verificando ca-
sas e terrenos. “Essa 
é mais uma batalha 
de todos. Cada um 
deve fazer a sua par-
te, limpando quintas, 
terrenos baldios e ve-
rificando o interior 
das residências. Pe-
quenos cuidados po-
dem evitar incidentes 
e a proliferação dos 
escorpiões em nossa 
cidade”, finaliza Ma-
ria Angelica.

Confira os bairros visitados pelas equipes 
de limpeza da prefeitura

A poucos dias do 
fim do ano, a Secre-
taria de Obras e Ser-
viços, de Jaboticabal, 
continua empenhada 
nos serviços públi-
cos, como limpeza de 
áreas verdes e tapa-
buraco.

Córrego Rico, Pla-

nalto do Bosque e Par-
que do Trevo tiveram 
seus espaços verdes 
roçados, enquanto 
Aparecida, Ponte Seca 
e Barreiro receberam 
a equipe de capinação 
de guias e sarjetas.

O trabalho de poda 
de árvores e retirada 

de entulhos acontece 
em várias regiões da 
cidade.

Tapa buraco – 

Os seguintes bair-
ros receberam melho-
rias em ruas e aveni-
das: Jardim Paulista, 

Cidade Jardim, Nova 
Aparecida, Vila Serra 
e Jardim das Rosas.

A secretaria tam-
bém trabalha na 
construção de uma 

lombofaixa nas pro-
ximidades da escola 
Antônio José Pedroso.
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“Bala de Prata”
Versículos da Bíblia

VONTADE DE VENCER

A beleza realmen-
te vem de dentro de 
cada um. Pensar po-
sitivo é fundamental. 
Todos nós passamos 
por muitas mudanças. 
Vontade de vencermos 
é ponto de luz interior 
e abre caminhos para 
a felicidade. Aceitar 
a vida como ela é, se 
torna mais fácil dian-
te dos problemas que 
vamos encontrar. Pre-
cisamos encontrar os 
meios e as condições 
para vencer.

Tudo na vida pode 
ser belo e grandioso, 
dependendo de nós 
para seguirmos um 
caminho, onde a paz 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

existe e os planos de 
vitórias são planifica-
dos e executados para 
um resultado que nos 
leve à evolução.

Vamos acreditar 
que nós nascemos 
para sermos felizes. 
Não devemos esque-
cer que a felicidade 
não virá se não nos es-
forçarmos com muitas 
lutas e renuncias em 
nossas ações, pensa-
mentos e um trabalho 
incessante para uma 
renovação interna do 
espírito.

Vamos agradecer 
a Deus por tudo que 
recebemos. Saibamos 
sonhar para realizar, 
perdoar perdoando, 
vencer vencendo, com 
humildade e perdão.

Vamos vencer a nós 
mesmos em primei-
ro lugar, crescendo 
e buscando poderes 
para marchar firmes 
e chegarmos a passos 
largos e poderosos.
Enfim, sermos os Deu-

ses da eterna felicida-
de.   

Vontade de vencer 
no desejo e no traba-
lho, dentro da carida-
de, porque fora dela 
não haverá salvação. 
Vamos crescer espi-
ritualmente e o dese-
jo material virá por 
acréscimo, de acordo 
com nossas obras, 
num sinônimo de luz 
e amor. Para um mun-
do maior e evoluído.

Sonhar com a felici-
dade é viver amor.

Vontade de cami-
nhar é uma chama de 
luz, que se transforma 
em realidade quando 
existir amor, na cer-
teza de que somos 
imortais em espírito 
e verdade. O conheci-
mento é fruto do livre 
arbítrio.

A educação é um fa-
tor primordial para o 
crescimento progres-
sivo, na evolução de 
nós, dentro do prin-
cípio vital de desen-

volvimento moral e 
espiritual. Nascemos 
com um plano pré-
estabelecido. Vivemos 
com direitos e deve-
res, onde o amor é a 
semente da felicidade 
para germinar e cres-
cer, para produzir os 
frutos na árvore da 
vida eterna do espíri-
to imortal. 

O presente mais 
querido é amar e ser 
amado.  

           
PRINCÍPIOS BÁSI-

COS

Acreditar na exis-
tência de Deus como 
criador.

As vidas sucessivas 
através da reencarna-
ção.

A justiça divina ex-
pressa liberdade indi-
vidual.

A existência e so-
brevivência e indivi-
dualidade do espírito.

A pluralidade dos 
mundos habitados.

Depois ele chamou seus 
discípulos e o povo e disse: 
“Se qualquer um de vocês 
quiser ser meu seguidor, 

Reunião marca 
encerramento de ano letivo

Na última sema-
na, o prefeito José 
Carlos Hori esteve 
reunido com direto-
res, vice-diretores, 

coordenadores pe-
dagógicos e equi-
pe da Secretaria de 
Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer, 

participando do en-
cerramento do ano 
letivo de 2018.

“Encerramos o 
ano com muitos 

deve pôr de lado os seus 
próprios interesses, tomar 
sobre os ombros a sua cruz, 
e seguir-me. Se você insis-
tir em salvar a sua própria 
vida, você a perderá. So-
mente aqueles que põem de 
lado a sua vida por minha 
causa e por causa da boa-
nova é que a salvarão.

Marcos 8:34-35 NBV-P

pontos positivos: 
instalando lousas 
panorâmicas, con-
vocando o primei-
ro grupo de pais 
das crianças que 
precisam de vagas 
nas creches, con-
quistando um novo 
micro-ônibus esco-
lar e trabalhando 
muito para manter 
a qualidade da edu-
cação municipal, 
uma marca de Ja-
boticabal. Todos os 
avanços e conquis-
tas só foram possí-
veis graças à parce-
ria dos professores 
que durante todo o 
ano, que trabalha-
ram para o bem de 
nossas crianças”, 
diz o prefeito José 
Carlos Hori.
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Tendência climática para o 
verão 2019 Região Sudeste 11 filmes mais esperados de 2019 

que você não pode perderO verão começa ofi-
cialmente no dia 21 de 
dezembro, às 20h23,  no 
horário brasileiro de ve-
rão, e se prolonga até às 
18h58 do dia 20 de mar-
ço, pelo horário de Bra-
sília. É nesta estação que 
ocorre grande parte da 
chuva anual da Região 
Sudeste. Os meses de 
janeiro e fevereiro são 
o primeiro ou o segun-
do mês mais chuvoso do 
ano na maioria das áreas 
do Sudeste.

O verão 2019 terá in-
fluência do fenômeno 
oceânico-atmosférico El 
Niño que se efetiva até o 
fim de 2018 e o começo 
de 2019. O El Niño 2019 
será fraco a moderado e 
terá curta duração, ter-
minando no fim do ve-
rão. O outono 2019 já 
não terá influência deste 
fenômeno.

A primavera de 2018 
trouxe bastante chuva 
para muitas áreas de to-
dos os estados da Região 
Sudeste. Mas os eventos 
de frio atípico também 
foram destaque. Na cida-
de de São Paulo, a média 
das temperaturas máxi-
mas foi de 24,7°C, a mais 
baixa em 8 anos.  Em de-
zembro, algumas áreas 
da cidade de São Paulo e 
locais na zona oeste da 
cidade do Rio de Janeiro 
registram temperatura 
em torno dos 13°C, que 
é um valor muito baixo 
para os padrões de de-
zembro.

O calor da primavera 
demorou para chegar, 
mas veio forte no Sudes-

Entre os filmes mais 
esperados de 2019 estão 
longas de super-herói, 
adaptação de desenho 
animado clássico e até a 
Turma da Mônica.

O ano de 2018 foi in-
tenso para os cinéfilos 
de plantão. Ainda sim, 
todos estão com os âni-
mos à flor da pele para 
conferir todos os lon-
gas que irão estrear em 
2019.

Entre filmes mais es-
perados de 2019 estão 
os mais variados gêne-
ros, para todos os gos-
tos. O último ano, dos 
anos 10 do século 21, 
conta com obras cinema-
tográficas do universo 
dos super-heróis, adap-
tações live-action de an-
tigos clássicos da Disney 
grandes filmes de ação e 
até uma arrojada adapta-
ção de anime.

Confira os filmes 
mais esperados de 
2019:

1 – O Rei Leão
Em 1994, saiu a ani-

mação O Rei Leão, se tor-
nando um dos maiores 
filmes da Walt Disney. 
Dia 19 de julho de 2019, 
teremos a adaptação em 
“live action” do clássico 
moderno, e existem pre-
visões que o longa pode 
chegar a arrecadar quase 
2 bilhões de dólares em 
bilheteria.

A expectativa para ver 
novamente a história de 
Simba, Mufasa, Scar, Ti-
mão e Pumba está tão 
em alta, que o primei-
ro teaser trailer da obra 
conseguiu ser o segundo 
mais visto em um espaço 
de 24 horas.

2 – Aladdin
Os 10 filmes mais es-

perados de 2019 que 
você não pode perder

te nas duas últimas se-
manas da estação.

Resumo do verão 
2019 no Sudeste

Em janeiro de 2019, 
a circulação de ventos 
sobre a América do Sul 
vai manter os canais de 
umidade do Norte para 
o Sudeste do Brasil.  As-
sim, o mês de janeiro 
ainda será marcado por 
pancadas de chuva fre-
quentes sobre a Região 
Sudeste. De forma geral, 
a maioria das áreas desta 
Região terminam janeiro 
com um total de chuva 
próximo da média histó-
rica. No norte de MG, a 
chuva deve ficar pouco 
abaixo da média.  No sul 
de MG e em SP, janeiro 
deve terminar com chu-
va ligeiramente acima da 
média.

Durante o mês de fe-
vereiro de 2019, o El 
Niño passa a mostrar 
suas características e a 
chuva diminui. Muitas 
áreas do Sudeste terão 
alguns períodos de tem-
po seco e, consequen-
temente, nestes dias a 
temperatura pode subir 
bastante. A chuva ao fi-
nal do mês acaba abaixo 
da média no Sudeste.

Em março de 2019, 
a áreas de instabilida-
de retornam e a maior 
parte da Região fecha o 
mês com chuva dentro 
do normal para a época 
do ano. Em MG, ES e RJ, 
março de 2019 terá chu-
va ligeiramente acima da 
média.

O calor persiste em 
toda a Região Sudeste.

Essa nova leva de 
adaptações live action 
de animações clássicas 
da Disney parece ter che-
gado para ficar. Uma das 
três programadas para 
2019 (que também in-
cluem O Rei Leão, já cita-
do nessa lista, e Dumbo), 
é Aladdin.

A história do garoto 
humilde que encontra a 
lampada mágica com um 
gênio é um dos grandes 
lançamentos do ano que 
vem. Estréia em 24 de 
maio de 2019.

3 – Alita: Anjo de 
Combate

Os 10 filmes mais es-
perados de 2019 que 
você não pode perder

Hollywood sempre 
teve dificuldade de adap-
tar animes e mangás. A 
maior prova é a decep-
ção Ghost in the Shell, 
de 2017.

Mas, a industria de ci-
nema americana pode se 
redimir com um mangá 
clássico que chegará aos 
cinemas em 14 de feve-
reiro de 2019: Alita: Anjo 
de Combate. O longa, 
que mistura computação 
gráfica avançada com 
pessoas e cenários reais, 
conta a história de uma 
androide criada para ma-
tar.

4 – Pokémon: Deteti-
ve Pikachu

Os 10 filmes mais es-
perados de 2019 que 
você não pode perder

Pokemon é um dos 
animes mais famosos 
do mundo, tendo seu 
universo expandido 
para o mundo dos ga-
mes da Nitendo. Ainda 
sim, era difícil imaginar 
esse universo adaptado 
para o cinema feito em 
Hollywood.

Mas, bastou um trai-
ler de Pokémon: Deteti-
ve Pikachu para deixar o 
mundo de boca aberta, e 
na expectativa de ver um 
Pikachu, que fala, dubla-
do por Ryan Reynolds. 
Estréia em maio de 2019.

5 – John Wick – Ca-
pítulo 3

Em 16 de maio de 
2019 nós teremos o tão 
aguardado Capitulo 3 de 
John Wick. A franquia, 

protagonizada por Ke-
anu Reeves, é conside-
rada uma das melhores 
obras de ação atuais.

O ex-assassino está 
sempre se metendo em 
encrenca com ex-colegas 
do crime. Se você gos-
ta de um bom filme de 
alção, com coreografia 
afiada e uma trama inte-
ressante, esse longa será 
imperdível.

6 – Era uma Vez em 
Hollywood

Os 10 filmes mais es-
perados de 2019 que 
você não pode perder

Quentin Tarantino 
volta aos cinemas com 
seu 9°, e provavelmen-
te penúltimo, filme. Era 
Uma Vez em Hollywood 
se passará em 1969 e 
mostrará um ator e seu 
dublê tentando empla-
car em uma Hollywood 
em mutação, tudo isso 
com os assassinatos de 
Charles Manson e o mo-
vimento hippie como 
plano de fundo.

O longa, que está 
previsto para agosto de 
2019, contará com ato-
res como Leonardo DiCa-
prio, Brad Pitt e Margot 
Robbie.

7 – It: A Coisa – Par-
te 2

Os 10 filmes mais es-
perados de 2019 que 
você não pode perder

Em 2017, It: A Coisa 
se tornou um fenômeno 
cultural. A continuação 
do terror inspirado na 
obra de Stephen King 
chegará aos cinemas em 
5 de setembro de 2019 e 
promete trazer de volta 
o clube dos perdedores 
em versão adulta, lutan-
do contra o palácio do 
mal.

8 – Toy Story 4
Os 10 filmes mais es-

perados de 2019 que 
você não pode perder

Apesar de todos pen-
sarem que Toy Story ti-
nha terminado sua tra-
jetória nos cinemas com 
o fim da trilogia, a Pixar 
surpreendeu quando di-
vulgou que um quarto 
longa chegaria aos cine-
mas em 20 de junho de 
2019.

O longa parece trazer 

a história de um brin-
quedo com complexo de 
personalidade, devido 
ao fato de ter sido um 
garfo que virou brinque-
do.

9 – Coringa
Os 10 filmes mais es-

perados de 2019 que 
você não pode perder

Apesar da DC Comics 
não ir bem das pernas no 
cinema depois do fracas-
so de Liga da Justiça, ela 
resolveu arrumar a casa e 
lançar novas obras, com 
teor mais adulto e inde-
pendentize. A primeira 
empreitada nesse selo 
novo será o filme solo de 
Coringa, principal vilão 
do herói Batman.

Apesar do maior lan-
çamento da DC em 2019 
ser Shazan!, Coringa, que 
está previsto para 4 de 
outubro de 2019, atiça 
mais a curiosidade e é 
um dos maiores misté-
rios do ano que vêm.

10 – Vingadores 4
Os 10 filmes mais es-

perados de 2019 que 
você não pode perder

Talvez, Vingadores 4 
seja a maior estréia de 
2019. O longa, que pro-
mete continuar a trama 
de Vingadores: Guerra 
Infinita, ainda é um mis-
tério completo, apesar 
de estar marcado para 
sair em maio de 2019.

O longa não possui 
nome oficial e muito me-
nos teaser, apesar de fal-
tar menos de seis meses 
para sua estréia.

11 – Star Wars: Epi-
sódio 9

Os 10 filmes mais es-
perados de 2019 que 
você não pode perder

A franquia Star Wars 
está mais viva do que 
nunca, e último episó-
dio da nova trilogia, Star 
Wars: Episódio 9,  che-
gará aos cinemas em de-
zembro de 2019.

Finalmente veremos 
a conclusão da saga de 
Ray e Kylo Ren, que es-
tão encontrando seus ca-
minhos entre o lado bom 
e mal da força.

Fonte: https://se-
g r e d o s d o m u n d o .
r7.com/11-filmes-mais-
esperados-de-2019/

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De ordem do Presidente ficam convocados todos os 

Senhores Conselheiros, bem como todos os Sócios Man-
tenedores e Contribuintes da SOCIEDADE ESPÍRITA 
CRISTÃ IRMÃO VICENTE “SECIV”, para a Assem-
bléia Geral Ordinária de Eleição da nova diretoria a re-
alizar-se no dia 27 de Dezembro de 2018 às 18:00 horas 
em sua sede, no Lar do Caminho, situado à Via de Acesso 
Prof. Paulo Donato Castellani, s/nº, nesta cidade, a fim de 
ser eleito, dada a posse ao Presidente e ser formada a Di-
retoria que regerá os destinos desta Sociedade no biênio 
2018/2019.

Jaboticabal, 21 de Dezembro de 2018.

ELIALBA FRANCISCA ANTONIA DANIEL
(Secretária)
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FELIZ NATAL!

Pr. Anastácio Martins

Está época do ano 
é tão Especial! Onde 
as famílias e os ami-
gos se reúnem para 
festejar e se alegrar. 
e

Esse um momen-
to, que vale a pena 
ser desfrutado e vi-
vido em amor, uns 
com os outros. As 
pessoas se tornam 
mais sensíveis, 
amáveis e mais de-
dicadas em ajudar o 
próximo. 

Porque não apro-
veitar para plantar 
uma sementinha de 
amor nos corações 
de todas as pesso-
as que estão ao seu 

lado? Elas estão 
carentes de amor,  
precisando de um 
abraço bem aperta-
do, um gesto de ca-
rinho, uma amizade 
sincera. 

Deus fez todas 
as coisas perfeitas, 
para o nosso bem.

 Devemos desfru-
tar de todas elas, 
com a presença Dele 
em cada momento 
da nossa vida. 

Ao invés de você 
fi car se lamentan-
do ou remoendo o 
seu passado, faça 
com como o apósto-
lo Paulo, que disse: 
uma coisa eu faço, 
é que esquecen-
do as coisas que já 
passaram, e avan-
çando para aquelas 
que estão diante de 
mim. Ele sabia que 
não poderia mudar 
o seu passado, por 
isso que todos os 

dias ele determina-
va, e dizia: meu fu-
turo será perfeito.

 É assim que deve 
acontecer com você.

Fale somente coi-
sas boas, não impor-
ta o que o inimigo 
está tentando fazer 
para você desistir. 
Não aceite nenhuma 
sugestão dele. Ele é 
derrotado e nunca 
alcançará a felicida-
de. É por isso que 
ele fi ca tentando ti-
rar você da presença 
de Deus. Determine! 
Eu vou ter o melhor 
Natal da minha vida, 
porque Jesus veio 
ao mundo para que 
eu tenha vida, e vida 
com abundância. 

Quando as pesso-
as virem Jesus na 
vida, elas vão que-
rer conhecê-Lo, e 
serví-Lo com todo 
o coração. Assim 
como você está ser-

vindo, elas O servi-
rão. Fale como Jesus 
entrou na sua vida 
e como Ele fez para 
transformá-lo na 
jóia mais brilhante. 
Esse Natal é mais 
uma oportunidade 
que o Senhor está 
lhe dando para você 
falar do Amor Dele 
para todos. (FILI-
PENSE 3:13). Esta é 
a minha oração. Ca-
tedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cul-
tos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domin-
go às 19:30. Ouça o 
nosso programa: A 
Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e 
das 22h00mim às 
23h00. Seg. a Sex.    
RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ. (016) 
992679230.

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.A.M.P.)
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Pretto Miranda Cabeleireiro é eleito 
presidente da Câmara de Jaboticabal

O vereador Pret-
to Miranda Cabelei-
reiro (PPS) foi eleito 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal na noi-
te de segunda-feira 
(17/12), em sessão 
ordinária. 

As votações, con-
duzidas pelo pre-
sidente Dr. Edu Fe-
nerich (PPS), foram 
realizadas em se-
parado, para cada 
cargo da Mesa Di-
retora (presidente, 
vice-presidente, 1º 
e 2º secretários) se-
quencialmente e por 
escrutínio, ou seja, 
por votos manifes-
tados via cédulas de 
papel. Serviram de 
escrutinadores (res-
ponsáveis pela apu-
ração dos votos), os 
servidores Luiz Car-
los dos Santos e De-
nise Cardozo.

Pretto recebeu 
oito votos, diante 
de três computados 
a Luís Carlos Fer-
nandes (PSC) e dois 
a João Bassi (PATRI). 
Com o resultado, 
o parlamentar irá 
chefiar os trabalhos 
legislativos e admi-
nistrativos da Casa 
para o biênio 2019-
2020.

Também foram 
eleitos os demais 
integrantes da Mesa 
Diretora. Daniel Ro-
drigues (PSC) foi 
eleito vice-presiden-
te com oito votos, 
diante de Samuel 
Cunha, que contou 
com cinco votos; 
Dona Cidinha, foi 

A posse da Mesa Diretora está prevista para o dia primeiro de
 janeiro, às 10 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal
conduzida à 1ª se-
cretaria, com oito 
votos contra cinco 
de Beto Ariki (PSL); 
Ednei Valêncio (PR) 
conquistou oito vo-
tos e garantiu o car-
go de 2º secretário, 
diante de três vo-
tos para Carmo Jor-
ge Reino (PSB), um 
para Samuel Cunha 
(PSDB) e um para 
Beto Ariki.

A posse da Mesa 
Diretora está previs-
ta, conforme a Lei 
Orgânica Municipal 
(Art. 24, parágrafo 
3º), para o dia pri-
meiro de janeiro, às 
10 horas, na sede 
do Poder Legislativo 
Municipal.

PRESIDENTE ELEI-
TO – Uilson José de 
Miranda, mais co-
nhecido como Pret-
to Cabeleireiro, nas-
ceu em 04/04/1973, 
em Ivaiporã/PR, e se 
mudou para Jaboti-
cabal há 36 anos. É 
filho de Raimundo 
Gontijo de Miranda, 
in memoriam, e de 
Ilda Augusta Souza 
de Miranda. É casa-
do com Marcela Ma-
chado de Miranda e 
é pai de Júlia Rober-
ta de Miranda. 

Profissional na 
área da beleza há 25 
anos, líder comuni-
tário e voluntário 
em grupos sociais, 
também é fundador 
do GACC – Grupo 
Amigo da Criança 
Carente.

Iniciou na política 
em 2000 e disputou 
todas as eleições 

municipais desde 
então. Foi eleito em 
2016 com 1.226 vo-
tos, sendo o segun-
do mais votado no 
pleito de 02 de ou-
tubro de 2016. 

O QUE É A MESA 
DIRETORA? A Mesa 
Diretora é o órgão 
da Câmara Munici-
pal formado pelo 
presidente, vice-
presidente, 1º se-
cretário e 2º secre-
tário, que possuem 
a competência de 
dirigir os trabalhos 
em Plenário; propor 
Projetos de Reso-
lução e Projetos de 
Decreto-Legislativo; 
elaborar e expedir 
Ato de discrimina-
ção das dotações 
orçamentárias da 
Câmara; suplemen-
tar dotações do or-
çamento da Câmara; 
nomear, promover, 
reclassificar, exo-
nerar, comissionar, 
aposentar, demitir, 
exonerar, determi-
nar a apuração de 
responsabilidades 
administrativas ci-
vil e criminal de 
servidores faltosos; 
abrir sindicâncias 
e processos admi-
nistrativos e aplicar 
penalidades; atuali-
zar a remuneração 
dos Vereadores, nas 
épocas e condições 
previstas em Lei; 
devolver à Tesou-
raria da Prefeitu-
ra, o saldo de caixa 
existente na Câma-
ra, no final de cada 
exercício; enviar ao 
Prefeito, até o dia 

1º de março, as con-
tas do exercício an-
terior; e assinar os 
Autógrafos das Leis 
destinadas à sanção 
e promulgação pelo 
Chefe do Executivo. 
(Art. 17 do Regimen-
to Interno).

A Mesa Diretora é 
composta por vere-
adores escolhidos 
pelos próprios par-

lamentares por meio 
de votação via cé-
dula de papel. Cada 
cargo possui eleição 
própria, sendo ne-
cessária a maioria 
simples de votos – 
presentes pelo me-
nos, a maioria abso-
luta dos membros 
da Câmara – para se 
eleger. O mandato 
da Mesa Diretora é 

de 24 meses, e o ve-
reador não pode ser 
reconduzido para 
o mesmo cargo na 
mesma legislatura. 
(Art. 24 da Lei Orgâ-
nica).

A íntegra da ses-
são está disponível 
na WEBTV da Câma-
ra (tv.camarajaboti-
cabal.sp.gov.br)

Presidente eleito, Pretto Miranda Cabeleireiro, recebe os cumprimentos do atual 
presidente Dr. Edu Fenerich logo após o anúncio do resultado.

[Esq. à Dir.] Vice-presidente eleito Daniel Rodrigues (PSC); 1ª Secretária eleita, Dona 
Cidinha (PRB); e 2º Secretário eleito, Ednei Valêncio, compõem a Mesa Diretora sob o 
comando de Pretto Miranda Cabeleireiro (PPS) para o biênio 2019-2020.



SÁBADO, 22 DE DEZEMBRO DE 2.018 13

11 cidades brasileiras para curtir a 
magia do Natal com sua família

Se você ama a ma-
gia do natal e gosta 
de visitar lugares 
lindos, confira aqui 
no turismo em fa-
mília opções de des-
tinos que todos vão 
adorar!

Uma época espe-
cial de celebrar as 
luzes, as decorações 
e a alegria; pensar 
na vida e a supera-
ção, mesmo em um 
ano difícil (sempre 
há o que agradecer). 
É tempo de se emo-
cionar, e valorizar o 
que mais importa. E 
por que não conhe-
cer locais especiais 
que trazem toda a 
magia com aqueles 
que nós mais ama-
mos?

O Brasil tem sim 
destinos maravilho-
sos de natal. Prefei-
turas e organizações 
culturais e religiosas 
se unem para deixar 
as cidades mais lin-
das e repleta de atra-
ções. Ainda dá tem-
po de programar um 
passeio, um bate vol-
ta ou mesmo curtir 

alguns dias no início 
das férias do natal. 
Para ajudar aqui vão 
algumas ótimas op-
ções em nosso país 
que vão muito além 
dos shoppings e das 
grandes capitais:

1. Beto Carrero 
World – Penha/SC: 
E tem Natal no Beto 
Carrero também! A 
melhor época do 
ano é celebrada no 
parque com o es-
petáculo Natal do 
Shrek, realizado a 
partir do final de no-
vembro até o natal. 
O show conta não 
apenas com o ogro, 
mas com vários ou-
tros personagens 
da Dreamworks que 
divertem todos bem 
na entrada do par-
que. É um motivo ex-
tra para conhecer o 
maior parque temá-
tico do Brasil, não é?

2. Pato Branco/
PR: a maioria das 
pessoas nem imagi-
na que lá tem uma 
grande celebração. 
A cidade fica no su-
doeste do Paraná, a 

100km da fronteira 
com a Argentina e 
promete mais uma 
vez mostrar muita 
magia. A prefeitura 
promove um centro 
com lindas decora-
ções, apresentações 
e feira gastronômi-
ca, e destaque para 
o desfile de natal.

3. Garanhuns/
PE: há pouco mais 
de 200km de Reci-
fe, tem programação 
natalina e está linda 
para a família! Com 
destaque a ilumina-
ção do palácio Celso 
Galvão, o município 
também celebra com 
muita música e cul-
tura a programação 
A Magia de Natal até 
a virada do ano.

4. Gramado e Ca-
nela/RS:  O famosís-
simo natal luz está 
cada ano melhor. 
Em Gramado, a pro-
gramação é cheia: 
feiras, espetáculos, 
desfile, sempre com 
o momento especial 
à noite na hora em 
que as luzes se as-
cendem, é realmente 

mágico! 
E Canela não fica 

atrás, com atenção 
especial aos eventos 
que acontecem na 
catedral de pedra. 

O ideal é se pro-
gramar com alguns 
meses de antecedên-
cia, mas se desejar 
ainda existe sim in-
gressos para as atra-
ções. 

Claro que nos fi-
nais de semana há 
chance estarem lota-
dos, mas vale esticar 
uns dias durante a 
semana, ou mesmo 
passear apenas na 
região que já vale 
a pena, afinal tem 
muito mesmo o que 
fazer junto com o 
natal.

5. Petrópolis/
RJ: a opção é o Na-
tal Imperial, pro-
gramação que está 
cheia de shows, co-
rais, teatro, desfiles 
e iluminação espe-
cial não apenas no 
Centro Histórico, 
mas comunidades 
também (até porque 
haverá concurso da 
casa mais decorada), 
e ainda terá uma ár-
vore flutuante, de 15 
metros no Lago do 
Quitandinha.

Começa oficial-
mente em dezembro 
e a magia vai até o 
dia de reis em 06 de 
janeiro, ou seja, dá 
pra inclusive esticar 
a magia para quem 
vai passar o ano 
novo na festa mais 
famosa do Brasil.

6. Curitiba/PR: 
Não é a toa que a ci-

dade tem o título de 
capital do natal. Há 
exposição de presé-
pios e muitos deles 
outros em pontos tu-
rísticos; iluminação 
e decoração especial 
em vários bairros; e 
muitas apresenta-
ções com projeções, 
música e dança. E o 
destaque é sempre 
ao Palácio Avenida 
símbolo do natal 
curitibano, apresen-
tação que você vê da 
rua com a magia das 
crianças nas janelas. 
É sensacional.

7. Blumenau/SC:

 A cidade char-
mosa e de origem 
alemã tem sua pro-
gramação especial-
mente na Vila Ger-
mânica, com casa do 
Papai Noel, desfiles, 
mercado de natal, 
oficina de bolachas 
(hum…) e um espaço 
de neve. Assim como 
a cidade nordestina, 
sua programação 
Magia de Natal está 
repleta de atrações.

8. Guararema/
SP:

 não longe da ca-
pital paulista você 
pode visitar uma 
interessante cidade 
natalina, afinal as 
decorações são fei-
tas de garrafas pet 
e formam estruturas 
incríveis. As praças 
e espaços públicos 
da cidade também 
são palcos de muitas 
atrações culturais 
que já começaram e 
vão até o Natal.

9. Domingos 

Martins/ES:
 você sabia que no 

Espírito Santo tam-
bém tem um lindo 
natal? Escolhemos 
Domingos Martins/
ES para a foto des-
taque acima deste 
post, e a comemo-
ração fica por conta 
do Brilho de Natal, 
promovido pela pre-
feitura em uma linda 
Vila, quem tem inclu-
sive neve artificial, e 
toda programação 
cultural de música e 
apresentações.

10. Maceió/AL: 
Além da orla maravi-
lhosa para aprovei-
tar a praia durante 
o dia, a cidade tem 
investido cada vez 
mais em iluminação 
à noite nesta épo-
ca. Inicia-se com a 
celebração o natal 
dos folguedos, uma 
celebração cultural 
que marcou o ascen-
dimento das luzes 
na cidade, que fica 
com ruas e espaços 
públicos cheios de 
brilho.

11. Holambra/
SP:

 É o natal da vez 
em mais uma vizi-
nha de São Paulo. 
A cidade das flores 
também agora in-
veste na Noeland, 
que garante ser a 
maior celebração 
de natal do estado. 
Papai Noel Gigante, 
patinação no gelo, 
carros alegóricos de-
corados e espaços 
cenográficos deixam 
a cidade encantada.

Crédito: Divulgação - Prefeitura de Domingos Martins/ES



14 SÁBADO, 22 DE DEZEMBRO DE 2.018

Vereadora Dona Cidinha celebra a formatura dos 
alunos do curso de “Assistente Administrativo”

Em cerimônia rea-
lizada na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
na noite de sexta-feira 
(14/12), cerca de 30 
formandos em Assis-
tente Administrativo, 
do Programa de Qua-
lificação Profissional 
(PEQ) do Estado de São 
Paulo, receberam seus 
certificados de conclu-
são de curso.

A instrutora do PEQ 
Jaboticabal, Marina 
Souza Dias, abriu a 
rodada de pronuncia-
mentos e destacou os 
esforços dos forman-
dos durante a execu-
ção do curso e deu 
um recado: “Durante 
um mês e meio, faça 
chuva, faça sol, vocês 
estavam lá, em busca 
de mais conhecimen-
to. Mas não parem por 
aqui. O mercado de 
trabalho não está fá-
cil, e saber um pouco 
mais do que seu con-
corrente, faz a dife-

rença. Mas lembrem-
se, não adianta ter só 
o diploma na mão, 
tem que ir atrás das 
oportunidades”, pon-
tuou Marina.

Para a vereadora 
Dona Cidinha (PRB), 
que serviu de interlo-
cutora para a implan-
tação do curso em 
Jaboticabal, a persis-
tência é fundamental. 
“Vocês são jovens, e o 
futuro está nas mãos 
de vocês. Nós traça-
mos o nosso destino. 
Tenha um objetivo, 
um alvo, e não desis-
ta. Só vai vencer aque-
le que não desistir. Pa-
rabéns pelos esforços. 
Esperamos que muitos 
cursos venham por aí, 
mesmo com a mudan-
ça de governo”, disse 
a parlamentar.

O vereador Samuel 
Cunha (PSDB) também 
prestigiou o evento. 
“Todos que comple-
taram o curso, bus-

caram algo a mais. O 
mercado de trabalho é 
muito acirrado. Só os 
melhores prevalecem! 
E você só consegue 
ser melhor buscando 
conhecimento. Nada 
cai do céu. Então, to-
das as oportunidades 

que vocês tiverem, 
busquem esse conhe-
cimento. Que vocês 
consigam galgar pla-
nos ainda maiores”, 
finalizou Cunha.

O curso, totalmente 
gratuito, é oferecido 
pelo Governo do Esta-

do, por meio da secre-
taria estadual do Em-
prego e Relações do 
Trabalho, responsável 
por contratar institui-
ções para a realização 
dos cursos de qualifi-
cação profissional. O 
objetivo do PEQ é ca-

pacitar, qualificar ou 
requalificar o traba-
lhador, visando a au-
mentar suas chances 
de empregabilidade.

Curta e compartilhe 
a galeria de fotos do 
evento, disponível no 
Facebook da Câmara.

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 

Jaboticabal declara ponto 
facultativo nos dias 24 e 31

Serviços básicos serão mantidos

A Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal de-
clarou ponto facultativo 
nas repartições públicas 
municipais na próxima 
segunda-feira, dia 24, e 
no dia 31 de dezembro. 
As atividades voltam ao 
normal nos dias 26/12 e 

02/01, às 13h.
Apesar da suspensão 

das atividades, a Prefei-
tura manterá os plantões 
nos principais serviços 
públicos do município. 
Todos os de natureza 
inadiáveis serão man-
tidos, em especial, na 

UPA - Unidade de Pronto 
Atendimento, no Cemité-
rio Municipal e no Corpo 
de Bombeiros. 

Mais informações na 
Secretaria de Adminis-
tração, pelo telefone (16) 
3209-3314.
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Prefeito Hori recebe 
deputada Márcia Lia

Na manhã da úl-
tima segunda-feira 
(17), o prefeito José 

Carlos Hori recebeu 
a visita da deputada 
Márcia Lia (PT). Na 

ocasião, Márcia co-
locou seu gabinete à 
disposição e assegu-

rou a destinação de 
novos recursos para 
Jaboticabal.

“A deputada foi 
muito solícita com 
nossa cidade, enca-
minhando uma nova 
ambulância e R$ 
100 mil destinados 
ao custeio da saúde. 
Agradeço o intermé-
dio do sempre vere-
ador, professor João 
Roberto, que cola-
borou para a chega-
da desses recursos”, 
afirma o prefeito 
José Carlos Hori.

Começa entrega 
de carnês de IPTU

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
entrega dos carnês do 
IPTU 2018 começou na 
última segunda-feira 
(17). Neste ano, os mu-
nícipes, como aconte-
ceu em 2018, podem 
realizar o pagamento 
único com desconto 
até o mês de março.

“Para 2019 a corre-
ção foi de 4,53% e a 
prefeitura assegura 
desconto para os paga-
mentos à vista. Quem 
não receber o carnê, 
pode imprimir pelo 
site oficial do municí-
pio -www.jaboticabal.
sp.gov.br – ou procurar 

o Sistema Prático das 
8h às 16h30 de segun-
da a sexta-feira”, res-
salta a secretária da Fa-
zenda, Angela Nazario 
Fonseca.

Acompanhe abaixo a 
tabela de desconto:

Pagamentos em ja-
neiro: 5%

Pagamentos em fe-
vereiro: 4%

Pagamentos em mar-
ço: 3%

O vencimento da 
primeira parcela ou 
pagamento único está 
agendado para 19 de 
janeiro. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3209-3300.

2ª VARA CÍVEL FORO E COMARCA DE JABOTICABAL/SP
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital n°: 1002088-72.2015.8.26.0291. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial 
- Alienação Fiduciária. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: José Carlos Benedito e outro. EDITAL DE CITAÇÃO 
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1002088-72.2015.8.26.0291. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc, FAZ SABER a José Carlos Benedito, 
Brasileiro, CPF 748.416.538-72, com endereço à R. Almeida Junior, 70, Jd Pedroso, CEP 14871-315, Jaboticabal/SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: “Banco 
Bradesco S/A e Anderson Alex Benedito Júnior ME realizaram em 23.10.2014 Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital 
de Giro n. 351/8556685, ag. 394-8, cc 1374-9, concedendo-lhe empréstimo no valor de R$ 46.795,29 a ser pago em 36 
parcelas, vencendo a 1ª em 23.11.2014 e a última em 23.10.2017, com encargos prefi xados em 2,50% a.m. Em garantia, 
o requerido transferiu em Alienação Fiduciária, um 1/Dodge Journey SE 2.7, ano/modelo 2010, cor prata, placas ETY2160, 
chassi 3D4PG4FD7AT230234, Renavam 276041399, inadimplidas, porém prestações a partir de 23.12.2014. Constituída 
formalmente a mora, o débito atualizado até 03.12.2015 era de R$ 62.400,82”. 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 03 dias, 
pague a dívida que atualizada em 28.02.2017 era já de R$ 77.700,49, e que deverá ser atualizada à data do pagamento 
efetivo, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. Caso 
o executado pague no prazo retro assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art 827, §1°, do CPC). 
No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, 
acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer autorização do Juízo para pagar o restante do 
débito em até 6 parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art. 916 do CPC). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido 
em penhora (art 916, §4°, do CPCI). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre 
o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinicio dos atos executivos (art 916, §5°, do 
CPC). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art 916, §6°, do CPC). Prazo para Embargos: 
15 (quinze) dias, contados da publicação deste Edital (art 231, VII, do CPC). Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante 
o depósito de 30% do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica o executado advertido 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. Não sendo contestada a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial (art 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 03 de agosto de 2018.

Entrega começou nesta segunda-feira. Como 
no ano passado, contribuinte tem 
três opções de pagamento à vista

Mercadão Municipal divulga horário 
de funcionamento no fim do ano

Para garantir maior 
comodidade aos seus 
frequentadores, o 
Mercadão Municipal 
informa que vai traba-
lhar em horário espe-
cial neste final de ano. 

De 17 a 21 de de-
zembro, o atendimen-
to foi prorrogado até 
22h. Nos dias 24 e 31 
até 18h e 22, 23 e 30, 
o atendimento aconte-
ce no horário normal. 
“O mercadão oferece 
uma infinidade de pro-

dutos que vão desde 
os ingredientes para a 
ceia até os presentes 
da família. Aprovei-
tem o horário especial 

e prestigiem os nos-
sos permissionários”, 
afirma o secretário de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambien-

te, Aldo Bellodi Neto. 
Para mais informa-

ções, o telefone de 
contato é (16) 3203-
8642. 

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

EMPRESA B. TOBACE
 DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e 
Telefônicas LTDA. está abrindo processo sele-
tivo para portadores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão enviar currículo para:

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

Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 134, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 – RESOLVE decretar Ponto Facultativo na 
Câmara Municipal de Jaboticabal nos dias 24 e 26 de dezembro de 2018, em virtude do 
feriado do dia 25 de dezembro de 2018 (Natal), e, no dia 31 de dezembro de 2018, em 
virtude do feriado do dia 01 de janeiro de 2019. (Confraternização Universal).

PROJETOS DE RESOLUÇÕES



SÁBADO, 22 DE DEZEMBRO DE 2.018 21

Aprovado projeto que altera tipo de 
zoneamento no Sítio Cerradinho

A última sessão or-
dinária antes do reces-
so parlamentar, que 
começa no dia 23 de 
dezembro, lotou a Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal na noite de 
segunda-feira (17/12). 
O motivo foi a possi-
bilidade de inclusão 

na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 23/2018, 
de autoria do Poder 
Executivo, que altera 
o tipo de zoneamen-
to de Zona de Alta 
Permeabilidade (ZAP) 
para Zona Mista (ZM) 
em uma área da cida-

de denominada Sítio 
Cerradinho, e que se 
confirmou.

Incluído na pauta 
de votação com dis-
pensa de parecer da 
Comissão de Finanças 
e Orçamento, por re-
querimento assinado 
pela maioria dos ve-

readores, a votação 
do projeto atraiu cen-
tenas de pessoas. Na 
prática, a alteração do 
uso do solo na área 
poderá possibilitar a 
implantação de um lo-
teamento de interesse 
social no futuro, uma 
vez que em zonas mis-
tas é possível a cons-
trução de residências, 
comércios e serviços.

O projeto acabou 
aprovado por maioria, 
com 12 votos favorá-
veis e uma abstenção, 
do vereador Ednei Va-
lêncio (PR). Com isso, 
o presidente da Casa, 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 
convocou sessão ex-
traordinária para 
apreciação da matéria 
em 2º turno, que aca-
bou aprovada em de-
finitivo pelo mesmo 
resultado.

MOBILIDADE UR-
BANA – Já o Projeto 
de Lei Complementar 
nº 22/2018, de auto-
ria do Executivo, que 
institui o Plano Muni-

cipal de Mobilidade 
Urbana Sustentável 
de Jaboticabal, único 
projeto previsto ori-
ginalmente na Ordem 
do Dia, não enfrentou 
dificuldades em ple-
nário e foi aprovado 
por unanimidade em 
1º turno, com pedido 
verbal para dispensa 
de apreciação em 2ª 
discussão e votação. 

O projeto estabele-
ce as diretrizes para 
melhoria da infraes-
trutura do sistema de 
transporte urbano; 
para os pedestres; 
para o transporte 
não-motorizado; bem 
como as diretrizes 
para a regulamentação 
e fiscalização do trans-
porte de carga; para o 
transporte público co-
letivo; entre outros. O 
texto também aponta 
o Consplan como res-
ponsável pelas fun-
ções fiscalizadoras e 
deliberativas do Plano 
de Mobilidade Urbana 
em consonância com 

o Planejamento Urba-
no. O projeto segue 
para sanção do prefei-
to municipal.

COMISSÃO DE ÉTI-
CA – Ainda durante 
a sessão ordinária, a 
Comissão de Ética da 
Casa apresentou o re-
sultado do processo 
aberto contra o presi-
dente da Casa, Dr. Edu 
Fenerich (PPS), por su-
posto uso do veículo 
oficial da Câmara para 
fins particulares. O ve-
reador Samuel Cunha 
(PSDB), membro da CE 
e relator do parecer, 
foi responsável pela 
leitura de todo o pro-
cesso. Após oitivas e 
provas apresentadas, 
a comissão decidiu 
pelo arquivamento do 
processo, inocentan-
do Fenerich.

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

Projeto que institui o Plano de Mobilidade Urbana de Jaboticabal também 
foi aprovado e segue para sanção do prefeito Municipal

População acompanha votação do PLC nº 23/2018, que altera o zoneamento de uma 
área da cidade.

Refis 2018: desconto de 80% vai até o final de dezembro

Restam poucos dias 
para os munícipes em 
débito com a Prefeitu-
ra de Jaboticabal qui-
tarem suas pendên-
cias com desconto. 
Até 28 de dezembro 
de 2018, o Executivo 
dá desconto de 80% de 
desconto sobre juros 
e multas para paga-
mentos à vista. 

O Programa de Re-
cuperação Fiscal – Re-
fis 2018 começou a 
valer em meados de 
outubro e estimula a 

quitação de débitos 
como IPTU, taxas e ISS. 
Para aderir, basta pro-
curar o Sistema Práti-
co, no Paço Municipal, 
das 8h às 16h30.

Penalizações
Inadimplentes po-

dem ser protestados 
no cartório e ter o 
nome negativado no 
Serasa. Se a dívida 
persistir, uma ação 
judicial é formulada, 
podendo acarretar, em 
seguida, em bloqueio 
de conta bancária e 

até penhora de veícu-
lo.

Para pagamento à 
vista:

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

Para pagamento 
parcelado:

30% de desconto so-
bre juros e multa de 
17 de dezembro até 
28 de dezembro de 
2018 (parcelado em 
12 vezes)

Regras para parcela-
mento:

O valor mínimo por 
parcela é de R$ 250 
para pessoa jurídica 
e R$ 100 para pessoa 
física. 

Os interessados de-
vem procurar o Siste-
ma Prático, no Paço 
Municipal, das 8h às 
16h30. O telefone é 
(16) 3209-3300.

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

Programa de Recuperação Fiscal estimula quitação de débitos como IPTU, taxas e ISS
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Hori assina com a Caixa e entrega 
projeto do aeroporto na Anac

Natal em Família tem programação especial 
a partir de quinta-feira (20)

O prefeito de Jabo-
ticabal, José Carlos 
Hori, foi à Caixa Eco-
nômica Federal entre-
gar o projeto de pavi-
mentação da pista de 
pouso e decolagem do 
Aeroporto Municipal. 
A reunião aconteceu 
na Superintendência 
da Caixa, em Ribeirão 
Preto, na sexta-feira 
(14) e protocolado na 
Agência Nacional de 
Aviação Civil — ANAC 
na segunda-feira (17).

A verba de R$ 2,5 
milhões foi conquis-
tada pelos deputados 
Baleia Rossi e Léo Oli-
veira. “É sempre im-
portante frisar que um 
aeroporto estruturado 
atrai empresas para 
Jaboticabal, mostra 
aos empresários o po-
tencial de Jaboticabal, 
traz emprego e de-
senvolvimento. Quero 
agradecer mais uma 

As apresentações 
musicais da Progra-
mação de Natal 2018 
da Praça Dr. Joaquim 
Batista continuam em 
Jaboticabal. O local 
ganhou uma linda de-
coração natalina, pa-
pai noel, nova praça 
de alimentação e atra-
ções musicais. O co-
mércio continua fun-
cionando até as 22h.

Confira as atra-
ções no Coreto “Ma-
estro Edu Valério”:

Dia 20 – Quinta-fei-
ra

vez o vice-prefeito, 
Vitório De Simoni e os 
deputados Baleia e Léo 
Oliveira, que não me-
diram esforços para 
realizar esse sonho 
dos jaboticabalenses”, 
reforça Hori.

O próximo passo 
será abrir a licitação 
e iniciar a obra, que 
deve ocorrer em 2019. 
“Solicitamos ao Baleia 
Rossi e Léo Oliveira 
e, graças ao empenho 
de toda equipe, con-
seguimos conquistar 
esse sonho esperado 
há mais de 40 anos. Só 
temos a agradecer”.

Ponta pé - Uma reu-
nião histórica, em 
abril deste ano, uniu 
Prefeitura, deputados, 
empresários e socie-
dade civil para garan-
tir o projeto. 

No encontro, os de-
putados conheceram 
o projeto e, em junho, 

20h às 22h – Banda 
TERRA MARTE

Dia 21 – Sexta-feira
20h às 22h – Mar-

celo H. Armoa, Voz e 
Violão

Dia 22 – Sábado
20h às 22h – Juliane 

R. Mello Acústico
Dia 23 – Domingo
21h às 22h – Viní-

cius Sacco (DJ Vinilão) 
apresentando o proje-
to “Lo Cangaceiro”

Mais informações 
no Departamento de 
Cultura, pelo telefone 
(16) 3209-8323.

conquistaram o recur-
so de R$ 2,5 milhões 
para concluir a obra 
– o contrato foi assi-
nado na Caixa Econô-
mica Federal, em ou-
tubro. A terceira etapa 

foi realizada por téc-
nicos especializados 
em laudo técnico de 
inspeção, que foi as-
sinado na Caixa Fede-
ral em dezembro, na 
ANAC.

Iniciativa movimentará a economia regional e favorecerá a geração de novos empregos
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LOA 2019 é aprovada e segue para 
sanção do prefeito Municipal

O Orçamento de 
Jaboticabal para o 
Exercício de 2019 foi 
apreciado e aprovado 
em definitivo em ses-
são extraordinária na 
noite de segunda-feira 
(17/12), na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal.

A sessão extraordi-
nária para 1ª discus-
são e votação do Proje-
to de Lei nº 158/2018, 
que estima a receita e 
fixa a despesa do Mu-
nicípio para 2019, foi 
convocada ainda na 
sexta-feira (14/12).

Com 12 votos favo-
ráveis e um contrário, 
do vereador Beto Ari-
ki (PSL), a matéria foi 
aprovada por maioria, 
em 1º turno, e subme-
tida a 2ª discussão e 

votação em uma se-
gunda sessão extraor-
dinária convocada na 
sequência pelo pre-
sidente da Casa, Dr. 
Edu Fenerich (PPS). O 
projeto voltou a ser 
aprovado por mesmo 
placar e segue para 
sanção do prefeito 
José Carlos Hori (PPS).

A matéria (PL nº 
158/2018), de autoria 
do Poder Executivo, 
prevê uma receita de 
R$ 327 milhões (des-
contadas as receitas 
intra-orçamentárias e 
transferências finan-
ceiras). Da previsão 
total de arrecadação, 
a prefeitura terá R$ 
278.8 milhões; o SA-
AEJ R$ 32 milhões; o 
SEPREM, R$ 53.7 mi-
lhões; a FAE R$ 1.3 

milhão; e a Câmara 
Municipal, R$ 11.4 mi-
lhões. 

Já as despesas, estão 
previstas em cerca de 
R$ 327 milhões. Saúde 
e educação continuam 
as prioridades do Go-
verno. Com base na 
arrecadação e transfe-
rência dos impostos, 
a previsão é de que o 
Município deva gastar 
mais de R$ 55 milhões 
com saúde, o que re-
presenta um índice 
de 28,97%, bem aci-
ma do mínimo cons-
titucional obrigatório, 
de 15%. No ensino, a 
aplicação de recursos 
próprios, somados ao 
FUNDEB, deve alcan-
çar cerca de R$ 48 mi-
lhões, representando 
um índice de 25,35%, 

também acima da 
obrigação constitucio-
nal, de 25%.

A íntegra da ses-
são está disponível 
na WEBTV da Câmara 

(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br)

Vereadores durante a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2º turno.

Prefeitura convoca mais 117 crianças 
para matrículas em creches

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
da Secretaria Munici-
pal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 

realizou nos dias 12 
e 13 de dezembro o 
chamamento de 117 
inscritos da lista de 
espera de vagas para 

creche. O objetivo é 
suprir toda a demanda 
para 2019, oferecendo 
ensino e estrutura de 
qualidade. Em 2019 

será a terceira vez na 
história de Jaboticabal 
a zerar a fila de espe-
ra.

“É importante res-

saltar que as famílias 
ficaram surpresas e fe-
lizes com a rapidez do 
processo e a tranqui-
lidade em terem seus 
filhos nas unidades 
de creche municipais. 
Essa ação vem reafir-
mar o compromisso 
do prefeito José Car-
los Hori de atender de 
forma rápida e eficaz 
as famílias que neces-
sitam de uma vaga”, 
comenta o secretário 
da pasta, Adilson Mar-
tins.

Colocando a casa 
em ordem – No iní-
cio dos trabalhos, em 
2017, a secretaria rea-
lizou uma força-tarefa 
para zerar, pela pri-
meira vez na história, 
uma demanda de qua-

se 800 crianças que 
aguardavam vaga des-
de 2015. O trabalho 
esteve alicerçado em 
um planejamento es-
tratégico que ajudou 
a reorganizar todas as 
unidades de ensino.

O secretário destaca 
a evolução do trabalho 
e demonstra otimismo 
quanto ao futuro. “Já 
temos uma redução 
drástica no tempo de 
espera da lista, que 
vem diminuindo ano 
a ano. Essa foi uma 
constatação feita pe-
las nossas superviso-
ras de ensino, basea-
do num trabalho sério 
e produtivo que vem 
sendo feito pela secre-
taria desde o início”, 
finaliza Martins.

Secretaria de Educação tem trabalhado para atender de forma rápida e eficaz as famílias
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Câmara de Jaboticabal devolve 
R$ 700 mil ao Poder Executivo

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Dr. Edu Fe-

nerich (PPS), devolveu 
R$ 700 mil ao Governo 
Municipal na manhã 

de terça-feira (18/12). 
A quantia é fruto das 
economias no orça-

mento do Poder Legis-
lativo em 2018.

A devolução foi re-
alizada no Paço Muni-
cipal, onde o prefeito 
José Carlos Hori (PPS) 
recebeu o cheque das 
mãos do Chefe do Le-
gislativo. O dinheiro 
deve ser utilizado na 
folha de pagamento de 
janeiro dos servidores 
públicos municipais.

De acordo com Fe-
nerich, a devolução 
se tornou uma prática 
da sua administração, 
que vem se repetindo 
desde 2001. “Depois 
de fazer tudo o que a 
Câmara necessita, os 
vereadores, os servi-
dores, para o seu fun-
cionamento, e claro, 
da forma mais idônea 
e dedicada possível, a 

gente economiza o má-
ximo possível de re-
cursos para poder, no 
final do Exercício, de-
volver para a prefeitu-
ra municipal, que tem 
um orçamento muito 
comprometido. E esses 
recursos sempre aju-
dam a prefeitura nas 
suas despesas. Portan-
to, é com muita alegria 
que uma vez mais es-
tamos devolvendo à 
prefeitura Municipal 
de Jaboticabal, des-
ta vez uma devolução 
parcial de R$ 700 mil, 
para que o prefeito 
Hori possa utilizar da 
melhor maneira possí-
vel”, pontuou o presi-
dente da Câmara, uma 
vez que a devolução é 
parcial e a expectati-
va é de que mais uma 

quantia seja devolvida 
no início de 2019.

Para o prefeito Hori, 
que já ocupou uma ca-
deira no Legislativo e 
acompanhou de perto 
a praxe da devolução 
de recursos, é “um 
hábito extremamente 
saudável e político. A 
Câmara economiza, e 
no final do ano, todo 
ano, Graças a Deus, 
dá esse retorno. Isso 
tudo demonstra par-
ceria, proximidade, e 
a consciência dos ve-
readores na necessi-
dade de caixa da pre-
feitura. O nosso 13º 
já está completo, mas 
vai ajudar na folha de 
pagamento que vamos 
ter logo nos primeiros 
dias de janeiro”, finali-
zou Hori.

A devolução é parcial e a expectativa é de que mais uma quantia seja devolvida no início de 2019

Prefeito Hori recebe o cheque da devolução de recursos das mãos do presidente da 
Câmara, Dr. Edu Fenerich.

2º Jaboticabal Adventure arrecada 
quase 1.500 litros de leite

O 2º Jaboticabal 
Adventure, que entre-
teve muita gente no 
dia 9 de dezembro no 
Aeroporto Municipal, 
também teve seu ca-
ráter social. Na opor-
tunidade, 1.489 litros 
de leite foram arreca-
dados durante todo o 
dia de evento. 

“Pedimos para que 
as pessoas que compa-
recessem nos ajudas-
sem, voluntariamente, 
com o leite. Muitos 
atenderam esse apelo 
e várias entidades do 
município estão sen-
do beneficiadas. Fica 
aqui o nosso muito 
obrigado ao grupo 

Amigos Solidários e a 
todos que de alguma 
forma participaram”, 
comenta o secretário 
de Indústria, Comér-
cio e Turismo, José 
Vantini Junior. 

A arrecadação foi 
dividida entre a APAE, 
APÁS, Asilo São Vicen-
te de Paulo, Recanto 
Menina, ABCDown, 
Olhos da Alma e Fun-
do Social de Solidarie-
dade.

O 2º Jaboticabal Ad-
venture foi realizado 
pelo Clube de Para-
quedismo e contou 
com o apoio da Prefei-
tura e Unesp.

Várias entidades do município foram beneficiadas
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FAE encerra 2018 com o resgate das 
escolinhas de massificação

2018 foi um ano de 
muito trabalho na re-
organização das esco-
linhas de massificação 
e na realização de ou-
tras atividades promo-
vidas pela Fundação 
de Amparo ao Esporte 
em Jaboticabal. Supe-
rando desafios após 
um ano de muitas di-
ficuldades, os primei-
ros frutos começam a 
ser colhidos.

Além do trabalho 
com crianças e ado-
lescentes, a FAE prio-
rizou a realização dos 
tradicionais torneios 
1º de Maio, Amador de 
Futebol de Campo e o 
Torneio dos Professo-
res. As equipes dispu-
taram diversas com-
petições e, utilizando 
valores locais, o futsal 
fez boas campanhas.

“A FAE buscou par-
cerias e conseguiu 
movimentar o esporte 
dentro de nossas pos-
sibilidades. Os Jogos 

Escolares reuniram 
mais de três mil alu-
nos, as equipes presti-
giaram as competições 
organizadas e, tudo 
foi possível, graças ao 

comprometimento de 
nossa equipe”, afirma 
o presidente da FAE, 
Fábio Bortolossi.

As escolinhas – Atu-
almente, Jaboticabal 

oferece aulas gratui-
tas de karatê, basque-
tebol, voleibol, futsal, 
tae kwon do, kung fu, 
muay thai, ginástica 
funcional, natação, hi-

droginástica e futebol 
de campo. 

Além das aulas, os 
alunos são incenti-
vados a participar de 
torneio e campeona-

tos, tanto regionais 
como os realizados 
em Jaboticabal, como 
os Jogos Escolares, 
que na última edição 
reuniu 3.200 alunos.

Modalidades movimentam mais de 600 alunos divididos em diversas categorias

Natação: Jaboticabal conquista 7 medalhas 
na Super Copa São Paulo de Verão

Mococa sediou a Su-
per Copa São Paulo de 
Verão, de 13 a 16 de 
dezembro. O evento 
organizado pela Fede-
ração Aquática Paulis-
ta (FAP) é o maior em 
número de atletas e 
equipes. Jaboticabal 
esteve presente e con-
quistou sete medalhas 
(cinco de prata e duas 
de bronze).

“O ano foi muito 
bom para nossa equi-
pe de natação. A par-
ceria com o Cardiofísi-
co garante uma equipe 

competitiva e que fez 
bonito nas competi-
ções, representando 
muito bem nossa ci-
dade”, declara o pre-
sidente da FAE, Fábio 
Bortolossi.

Saldo positivo – Ja-
boticabal esteve re-
presentada em dez 
competições realiza-
das em diferentes ci-
dades do Estado. Fo-
ram conquistadas 339 
medalhas, sendo 113 
ouros, 130 pratas e 
103 bronzes.
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Câmara de Jaboticabal faz sessão 
extraordinária na quinta-feira (27/12)

Os vereadores da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal se 
reúnem em sessão 
extraordinária na 
próxima quinta-feira 
(27/12) para a apre-
ciação do Projeto de 
Lei nº 169/2018, de 
autoria da Mesa Di-
retora, que dá nova 
redação ao ANEXO V 
da Lei nº 4677, de 23 
de abril de 2015, que 
dispõe sobre a estru-
tura e o quadro de 
servidores do Poder 
Legislativo Munici-
pal. 

Na prática, a ma-
téria altera o critério 
utilizado na Plani-
lha de Assiduidade 
para avaliação do 
servidor público do 
Poder Legislativo. 

Atualmente, as fal-
tas justificadas, que 
se enquadram nas 
licenças, concessões 
ou afastamentos 
considerados efetivo 
exercício, resultam 
em pontos negati-
vos na avaliação do 
servidor do Legisla-
tivo, o que não ocor-
re no Estatuto dos 
Servidores Públicos 
Municipais (Lei nº 
3.736/2008), cujas 
faltas justificadas 
são neutras. Caso o 
projeto seja aprova-
do, somente haverá 
valoração negativa 
na avaliação de assi-
duidade em caso de 
faltas injustificadas.

Segundo a Procu-
radoria Jurídica da 
Casa, para “promo-

ver a harmonização 
da questão, verifica-
se que a melhor al-
ternativa para resol-
ver a questão, sob 
a luz da coerência 
do ordenamento, é 
a alteração da Tabe-
la de Assiduidade, 
excluindo-se a previ-
são de valoração ne-
gativa para as faltas 
justificadas”.

Também será apre-
ciado o Projeto de 
Lei nº 170/2018, de 
autoria do Executi-
vo, que concede di-
reito real de uso de 
imóvel para fins de 
industrialização à 
firma SANTA CLARA 
AGROCIÊNCIA IN-
DUSTRIAL LTDA.

A sessão começa 

Jaboticabal cria lei que viabiliza parcerias público-privadas
A Prefeitura de Ja-

boticabal, por meio 
da Lei nº 4.955 de 10 
de dezembro de 2018, 
instituiu o Programa 
Municipal de Parce-
rias Público-Privadas. 
A iniciativa viabiliza 
a realização de par-
cerias na execução de 
projetos de interesse 
público.

“A criação dessa lei 

abre um leque de pos-
sibilidades para que 
se possa encontrar so-
luções para as neces-
sidades do município. 
Muitas cidades já ado-
tam esse modelo de 
parceria, conhecido 
como PPP, para execu-
ções de serviços e tem 
dado muito certo”, co-
menta o prefeito José 
Carlos Hori.

Com a criação da lei, 
fica instituído também 
o Conselho Gestor do 
Programa, que tem 
entre suas responsa-
bilidades promover 
estudos preliminares, 
definir serviços pú-
blicos ou obras consi-
deradas prioritárias e 
atuar na contratação 
da parceria público-
privada.

Prefeitura começa reforma do Ciaf Centro
Projeto prevê investimentos de aproximadamente R$ 262 mil

A Prefeitura de Ja-
boticabal começou a 
reforma total do pré-
dio do Ciaf Centro. 
Com recursos con-
quistados através de 
emenda parlamentar 
do Deputado Fede-
ral Arnaldo Jardim, o 
projeto será entregue 
em 150 dias.

Será realizada a re-

forma com adequa-
ção à acessibilidade e 
modernização inter-
na e externa, reforma 
do telhado, cozinha, 
sanitários, pisos e re-
vestimentos.

“Antes do final do 
ano, Jaboticabal rece-
be mais um presente. 
O Ciaf Centro será re-
vitalizado garantindo 

todo conforto que os 
usuários merecem. 
As obras já foram 
iniciadas e nossa ex-
pectativa é que seja 
concluída dentro do 
prazo estabelecido”, 
diz o secretário de 
Obras, Josué dos San-
tos.

às 11h30, com trans-
missão ao vivo pela 

WEBTV da Câmara 
(www. jabot i caba l .

sp.leg.br).
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