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Hori completa 2 anos à frente da prefeitura e encerra 
2018 com desafios e avanços em várias áreas

2018 foi delicado para o Brasil, mas em Jaboticabal foi possível avançar. 
O prefeito José Carlos Hori estabeleceu uma série de metas que foram al-
cançadas durante o ano, principalmente nas áreas de educação, saúde e 
geração de emprego. O cronograma do governo prevê, ainda, que a cidade 
se tornará um grande canteiro de obras em 2019, fruto de convênios apro-
vados no ano passado.

Após resgatar e avançar projetos que estavam desativados, 
prefeitura preparou pacote de medidas para 2019

Vitório de Simoni confirma 
a chegada de ônibus escolar e 

ambulância 

Jaboticabal receberá em breve dois novos veículos que beneficiarão a Saú-
de e a Educação. A novidade foi confirmada pelo vice-prefeito, Vitório de 
Simoni.

Jaboticabal volta a ser 
monitorada por câmeras

Projeto implantado em 2009 foi 
abandonado na última gestão

A Prefeitura restaurou o sistema de videomonitoramento de Jaboticabal. O 
prefeito José Carlos Hori acompanhou, na manhã de quarta-feira (09), o fun-
cionamento das câmeras instaladas nos acessos à cidade e na região central. 
A movimentação será acompanhada em tempo real em uma central instalada 
na Polícia Militar.

Jaboticabal recebe mais 
três novos veículos

A Prefeitura de Jaboticabal recebeu esta semana duas novas vans para 
o transporte de pacientes e um caminhão basculante para a Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos. O investimento é de R$ 641 mil, fruto do empe-
nho da administração municipal em busca de verbas junto a parlamentares 
nas esferas Estadual e Federal. 

Recadastramento do Bolsa Família 
termina na segunda-feira (14); 1 mil 
famílias podem perder o benefício

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa a 
todos os beneficiá-
rios do Bolsa Famí-
lia que o prazo do 
recadastramento do 
Bolsa Família termi-
na na segunda-feira 
(14). O procedimen-
to é realizado nos 
Ciafs onde, além 
dos documentos 
pessoais, é necessá-
rio a apresentação 
da Carteira Nacional 
de Vacinação da fa-
mília.
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOTICABAL/SP. 
 
EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA para INTIMAÇÃO e conhecimento de 
todos interessados, para venda dos bens abaixo descritos 
pertencentes à FALÊNCIA DE CANDELORO MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS LTDA. (CNPJ: 61.440.913/0001-13), na pessoa de 
seus representantes legais JOSÉ CANDELORO e MARIA ILMA 
CANDELORO, MINISTÉRIO PÚBLICO e Administradora Judicial 
nomeada BL COLSULTORIA E PARTICIPAÇÕES RIBEIRÃO PRETO 
S/S LTDA., neste ato representada por Alexandre Borges Leite. 
Processo nº 0000547-55.2014.8.26.0291. 
A DRA. ANDREA SCHIAVO, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Jaboticabal/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 
que por este Juízo processam-se os autos da Falência de 
Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte de FALÊNCIA DE CANDELORO 
MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. e com fulcro na Lei nº 
11.101/2002 e Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através do site TM 
LEILÕES (www.thaismoreiraleiloes.com.br), portal de leilões, 
com escritório à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 
– São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, levará a 
público, pregão de venda e arrematação na modalidade 
presencial/online com 1ª PRAÇA que terá início em 
19/02/2019 às 10:00 horas, encerrando-se no dia 
20/02/2019 às 10:00 horas, onde serão aceitos lances com 
valor igual ou superior ao valor da avaliação e não havendo 
licitantes se iniciará a 2ª PRAÇA com início no dia 20/02/2019 
às 10:01 horas, encerrando-se no dia 21/02/2019 às 10:00 
horas, onde não serão aceitos lances que represente lance vil 
conforme art. 891 parágrafo único (considera-se vil o preço 
inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edita e 
não tenha sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço 
inferior a 50% do valor da avaliação. 
RELAÇÃO DE BENS: LOTE 1 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
DIVERSOS: VIDE EDITAL COMPLETO NO SITE. TOTALIDADE DO LOTE 
1: R$ 1.180.300,00. (UM MILHÃO CENTO E OITENTA MIL E TREZENTOS 
REAIS). LOTE 2: BENS IMÓVEIS: VIDE EDITAL COMPLETO NO SITE.  
TOTAL LOTE 2: R$ 8.036.000,00 (OITO MILHÕES E TRINTA E SEIS MIL 
REAIS). Os bens serão vendidos no estado de conservação em 
se encontram, sem garantia, constituindo ônus do 
interessado verificar suas condições, antes das datas 
designadas para alienação judicial eletrônica.  
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rodovia Carlos Tonanni (SP-333), 
Km123, Jaboticabal/SP. 
DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos interessados examinar os 
bens a serem apregoados. As visitas, quando autorizadas, 
deverão ser agendadas via e-mail jessica@tmleiloes.com.br ou 
através do telefone (11) 3237-0069. 
Avaliação:  Lote 1: R$ 1.180.300,00 (UM MILHÃO CENTO E 
OITENTA MIL E TREZENTOS REAIS). 
                  Lote 2: R$ 8.036.000,00 (OITO MILHÕES E TRINTA E 
SEIS MIL REAIS). 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício 
onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3237-0069, e-mail: 
thais@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço da leiloeira na 
Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP. 
Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO, 
ADMINISTRADOR JUDICIAL, FALIDO E DEMAIS INTERESSADOS, 
INTIMADOS, das designações supra através do presente edital. 
Não constam nos autos haver recurso ou causa pendente de 
julgamento. E para que produza os seus jurídicos efeitos de 
direito, é expedido o presente edital, que será publicado pela 
Imprensa Oficial do Estado e afixado por extrato, no lugar de 
costume, na forma da lei.  

Obras atualiza pontos de 
limpeza da cidade

A Secretaria de 
Obras e Serviços, de 
Jaboticabal, realiza 
esta semana roça-
mento de praças e 
avenidas dos bairros 
Nova Jaboticabal, 
Jardim São Marcos, 
Morumbi e Cohab 2.

Equipes também 

executam o roçamen-
to de áreas verdes 
do Planalto do Bos-
que, Cidade Alta e 
Morumbi. Já a região 
central do município 
recebe a equipe de 
capinação.

O serviço de tapa-
buraco também con-

Recadastramento do Bolsa Família 
termina na segunda-feira (14); 1 mil 
famílias podem perder o benefício

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa a todos 
os beneficiários do Bol-
sa Família que o prazo 
do recadastramento do 
Bolsa Família termina 
na segunda-feira (14). 
O procedimento é rea-

lizado nos Ciafs onde, 
além dos documentos 
pessoais, é necessário a 
apresentação da Cartei-
ra Nacional de Vacina-
ção da família.

A procura nos Ciafs 
está abaixo do espe-

rado. Até o momento, 
mais de 1 mil famílias 
podem perder o bene-
fício. “Ressalto a im-
portância em não per-
der o prazo. Quem não 
procurar um dos Ciafs 
corre o risco de ter o 
benefício suspenso. É 
um processo simples 
e rápido”, reforça a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angélica Dias.

Confira os locais:
Ciaf I “Luiz Alberto 

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

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

Ciaf IV “Antonio Ri-
cardo Benatti” - Rua 

Djalma Aleixo de Sou-
za, nº. 499 - COHAB II

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

Ciaf VI “Gino Bassi” 
- Rua Jornalista Cláu-
dio Luiz Berchieri, s/n 
- Santa Mônica

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

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

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

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

tinua. 
Confira abaixo al-

gumas vias benefi-
ciadas:

Av. Carlos Berchie-
ri 

Rua Churchill Rey-
nolds Locke

Av. Capitão Fran-
cisco Borges de Go-

doy Macota
Tr. Francisco Couto 

Duque
Av. José da Costa
Av. Major Hilário 

Tavares Pinheiro
Rua Teodósio Mo-

rescalchi
Rua Nivaldo Ceri-

belli
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Inscrição para o Passe Escolar 
acontece de 14 a 18 de janeiro

A Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio da Secre-
taria de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer, abre 
na próxima segunda-fei-
ra (14) inscrições para o 
passe escolar. Os interes-
sados devem procurar 
a secretaria, na Avenida 
Carlos Berchieri, nº 101, 
ao lado do Bosque Muni-
cipal, das 8h às 11h30 
e das 14h às 16h30. As 
inscrições encerram-se 
na sexta-feira (18).

“Alunos da rede muni-
cipal e responsáveis de-
vem se atentar ao prazo 
e na lista de documentos 
que devem ser apresen-
tados”, fala o secretário 
da Pasta, Adilson Mar-

Equipes aproveitam rede hoteleira da cidade durante fase de 
grupos da competição

Jaboticabal recebe três times participantes 
do Copa São Paulo de Futebol Júnior

Taquaritinga é uma 
das sedes da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 
e as equipes perten-
centes ao grupo estão 
hospedadas em Jabo-
ticabal. Esporte Clube 

Bahia, Guarani de Cam-
pinas e Boa Vista do Rio 
de Janeiro, também re-
alizam os treinamentos 
na cidade.

“Com a proximidade 
da sede de Taquaritin-

ga da Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, Jabo-
ticabal recebeu as três 
equipes que prestigiam 
nossa rede hoteleira e 
toda estrutura que a 
cidade pode oferecer”, 

afi rma o presidente da 
Fundação de Amparo 
ao Esporte, Fábio Borto-
lossi.

A Copa São Paulo – 
Organizada pela Fede-
ração Paulista de Fute-
bol, a Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, ou 
Copinha, é a maior 
competição de futebol 
masculino sub-20 do 
Brasil, incluindo times 
de todo o país e, even-
tualmente, clubes de 
outros países. 

Nesta edição, 128 
clubes estão divididos 
em 32 grupos. Os dois 
primeiros colocados de 
cada grupo garantem 
classifi cação para a pró-
xima fase. 

tins.
Atenção para a lista 

de documentos necessá-
rios:

• Declaração de matrí-
cula do requerente

• Fotocópia do com-
provante da residência 
(conta de água, luz, tele-
fone ou IPTU) em nome 
do pai ou da mãe do re-
querente. Caso não cons-
te o nome do pai ou da 
mãe, apresentar um dos 
documentos citados aci-
ma em nome do proprie-
tário do imóvel, com jus-
tifi cativa

• Fotocópia do com-
provante de renda de to-
dos os membros da famí-
lia que trabalham

• Fotocópia do RA Es-
colar

• No caso que o fun-
cionário não tiver hole-
rite, trazer declaração 
emitida pelo emprega-

dor, onde devem constar 
os valores dos recebi-
mentos mensais

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-2469.

Ofi cina de brinquedos complementará trabalho 
desenvolvido pelo Programa Criança Feliz

A equipe do Progra-
ma Criança Feliz, de-
senvolvido em Jaboti-
cabal pela Secretaria de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, partici-
pou nos dias 9 e 10 de 

janeiro de capacitação 
com o objetivo de im-
plantar uma ofi cina de 
brinquedos. A iniciativa 
benefi ciará cerca de 400 
crianças participantes 
do programa.

O conteúdo foi mi-
nistrado pela brinque-
dista Renata Bolsonaro 
e, entre as atividades, 
foi ensinada a criação 
própria de brinquedos, 
reduzindo gastos e ob-

Prefeitura notifi ca proprietários para limpeza de terrenos
A prefeitura informa que 

notifi cou os proprietários 
de 2561 lotes localizados 
em Jaboticabal. Com a no-
tifi cação, os proprietários 
têm 30 dias para execu-
tar a limpeza. “As notifi -
cações foram publicadas 
na última sexta-feira (04) 
no Diário Ofi cial, que está 
disponível no site www.ja-
boticabal.sp.gov.br. Lem-
bro que a multa atualizada 
é de R$ 581,33”, informa 

o diretor do Departamen-
to de Fiscalização, Dione 
Amistá.

Atenção para os bairros 
notifi cados na primeira 
etapa:

Parque Das Araras, Jar-
dim Guanabara, Cidade 
Jardim, Planalto Itália, Jar-
dim São Paulo, Cohab II, 
Jardim Raimundo Berchie-
re, Jardim Grajau, Jardim 
Morunbi, Jardim América, 
Royal Park, Residencial 

Verdeville, Jardim Tanga-
rá, Cidade Alta, Santa Isa-
bel, Nova Jaboticabal, Jar-
dim Eldorado, São Judas 
Tadeu 1, São Judas Tadeu 
2, São Marcos 1, São Mar-
cos 2, Colina Verde, Santa 
Rita, Loteamento Athenas, 
Monterrey 1, Monterrey 2 
e Jardim Barcelona.

Para mais informações, 
o telefone da Secretaria de 
Planejamento é (16) 3209-
3303.

Quem perder o prazo será multado

Visitadores participaram de capacitação e já iniciaram a produção de brinquedos
tendo uma variedade 
maior de itens para o 
desenvolvimento do 
programa.

“Antes mesmo de co-
meçar a prática, ela 
trouxe a ideia da cons-
trução, explicou os di-
ferentes brinquedos, 
objetivos de cada um e 
depois colocou a mão 
na massa. Não dispen-
saremos a compra de 
alguns brinquedos que 
forem necessários pe-
las suas especifi cida-
des, mas a maioria será 
produção própria. Fo-
ram dois dias intensos, 
cheios de criatividade e 
muito amor”, comenta a 
secretária da Pasta, Ta-
tiana Pellegrini.

Ela explica ainda a fi -
nalidade pedagógica e 

a importância junto à 
proposta do programa. 
“Nos chama a atenção 
a necessidade de nos 
aproximar da realida-
de dessas crianças, de 
levar algo para dentro 
dessas casas durante as 
visitas semanais, algo 
possível de ter conti-
nuidade, que não desto-
asse do dia a dia e que 
fosse possível trabalhar 
questões pedagógicas, 
equilíbrio, raciocínio e, 
sobretudo, o relaciona-
mento da criança com a 
família”, explica.

O programa Criança 
Feliz é uma iniciativa 
do Governo Federal que 
estimula o desenvol-
vimento integral das 
crianças. Em Jabotica-
bal, foi implantado no 

segundo semestre do 
ano passado e aten-
de hoje cerca de 400 
crianças. 18 visitadores 
vão até a casa das fa-
mílias com fi lhos de 0 
a 3 anos, crianças de 3 
a 6 anos com defi ciên-
cia (BPC) e gestantes do 
Bolsa Família em situa-
ção de vulnerabilidade, 
com o objetivo de ouvi-
las, fortalecer vínculos 
familiares e produzir 
ações que mudem a sua 
realidade.

A Ofi cina Feliz fun-
cionará na sede admi-
nistrativa do Programa 
Criança Feliz, que fi ca 
na Líbero Badaró, 680, 
Centro. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-8301.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

É hora de embarcar para 
o verão 2019!

Do fundo do mar  foi 
descoberta o LIVING 
CORAL (Coral Vivo), 
para ser a cor do ano 
2019. Que cor mais 
linda, gente! Um tom 
vibrante, solar e que 
lembra o céu ao entar-
decer.

A Living Coral é uma 
cor que irradia vida, 
leveza e felicidade. É 
energizante, mesmo 
estando “escondida”, 
lá embaixo do oceano, 
resguardada pelas pa-
redes de corais.

E tudo o que pre-
cisamos para arrasar 
nas produções de uma 
forma chic e elegante 
buscar sempre a  leve-
za, naturalidade e um 
ar prá lá de saudável. 
É verdadeiramente um 
estilo lindo de ser. A 
onda das imperfeições 
são bem vindas, por 
isso invista em me-
nos perfeição e mais 

naturalidade segui-
da de autoconfiança. 
Carregue a maquia-
gem como um lindo e 
delicado acessório de 
verão. Valorize a ma-
quiagem, nada com 
cara de: hoje eu acor-
dei linda!

É noite?
Corrija o necessário, 

empine o nariz para o 
aspecto artificial, mas 
pode  apostar no bri-
lho e  nos cílios pos-
tiços, iluminadores e 
um toque bronzeador. 
O batom vermelho faz 
a linha DIVA. Deixe a 
extravagância por con-
ta dos brincos, colares 
e anéis…

A maquiagem deixa 
bem claro: aqui o me-
nos é mais!

 Lembre-se do mais 
importante: é essen-
cial que você se sinta 
bem com sua combi-
nação, pois só assim 
você aproveitará os 
eventos da estação ve-
rão com seu verdadei-
ro estilo e personali-
dade.

Make up : Cicinho
Modelos: Mariana/ 

Alex /Edson.
Look: Bleu Doux
Foto: Ary Sousa
A g r a d e c i m e n t o : 

Bauhaus Brasil/ Catha-
rine Hill   
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Vitório de Simoni 
confirma a chegada de 

ônibus escolar e ambulância 
para Jaboticabal

Jaboticabal receberá 
em breve dois novos ve-
ículos que beneficiarão 
a Saúde e a Educação. A 
novidade foi confirma-
da pelo vice-prefeito, 
Vitório de Simoni.

“Nossa parceria com 
o deputado Baleia Ros-
si, que tanto ajuda nos-

sa cidade, está viabili-
zando uma ambulância 
para o SAMU e um ôni-
bus escolar. Começa-
mos 2019 com boas no-
tícias”, comenta Simoni.

O vice-prefeito desta-
ca ainda a importância 
das novas conquistas. 
“Todos sabem do im-

portante trabalho que 
o SAMU desenvolve em 
Jaboticabal e também 
da necessidade dos 
nossos alunos em utili-
zarem ônibus seguros. 
Estamos muito conten-
tes”, completou.

Jaboticabal recebe mais três novos veículos
A Prefeitura de Jabo-

ticabal recebeu esta se-
mana duas novas vans 
para o transporte de 
pacientes e um cami-
nhão basculante para 
a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos. O in-
vestimento é de R$ 641 
mil, fruto do empenho 
da administração muni-
cipal em busca de ver-
bas junto a parlamenta-
res nas esferas Estadual 
e Federal. 

“Estamos vivendo um 
bom momento e dando 
continuidade às gran-
des conquistas que 
Jaboticabal tem tido. 
Nós renovamos prati-
camente toda a frota da 
Saúde e também esta-

mos dando caminhões 
novos para a Secreta-
ria de Obras. Vale des-
tacar o apoio do nosso 
vice-prefeito Vitório 
de Simoni que tem nos 
ajudado muito nessas 
conquistas”, comenta 
o prefeito José Carlos 
Hori.

São aproximadamen-
te 20 novos veículos 
recebidos por meio de 
convênios e emendas 
parlamentares na atual 
administração. A expec-
tativa é que nas próxi-
mas semanas Jaboti-
cabal receba mais dois 
caminhões, um ônibus 
escolar e uma ambulân-
cia para o SAMU.

Volta de sistema de videomonitoramento e prevenção de furtos 
em prédios públicos marcam ano de departamento da prefeitura

O ano de 2018 termi-
nou de forma positiva 
para o Departamento 
de Vigia Patrimonial e 
Apoio Logístico. Um dos 

principais responsáveis 
pela recuperação do 
sistema de videomoni-
toramento em Jabotica-
bal, o setor comemora o 

resultado do trabalho e 
enxerga avanços duran-
te o período.

“A pedido do pre-
feito Hori, estivemos 

Setor trabalhou em várias frentes na última temporada

empenhados boa par-
te do ano na recupera-
ção deste sistema. Ao 
mesmo tempo, conti-
nuamos com nossas su-

pervisões diárias com 
o intuito de prevenir 
furtos e vandalismo em 
prédios públicos. Nossa 
análise é positiva e que-
remos avançar ainda 
mais em 2019”, comen-
ta o diretor do depar-
tamento, José Eduardo 
Sostena. 

O sistema de video-
monitoramento foi im-
plantado em 2009, mas 
abandonado na última 
gestão. Com o retorno 
do projeto, a segurança 
melhora e Jaboticabal 
avança no uso de tec-
nologias. O monitora-
mento em tempo real 
será feito de uma cen-
tral instalada na Polícia 
Militar.

“É importante desta-

car essas parcerias com 
as forças policiais. É 
algo que sempre temos 
buscado cultivar para 
que haja, de fato, um 
trabalho efetivo”, com-
pleta Sostena.

Além do apoio na re-
cuperação das câmeras 
e as supervisões de pré-
dios públicos diárias, o 
setor também trabalha 
em conjunto com as se-
cretarias da prefeitura, 
auxiliando em aborda-
gens e encaminhamen-
to de pessoas. Instalado 
no Terminal Rodoviário, 
o departamento trou-
xe mais segurança para 
o local, antes alvo de 
muitas críticas. O mes-
mo aconteceu no Mer-
cado Municipal.
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APÁS comemora resultados de 2018 
e promete novidades para este ano

A aquisição do equi-
pamento BERA Auto-
mático, utilizado para 
identificar o mais pre-
cocemente a deficiên-
cia auditiva, está entre 
as conquistas de 2018 
para 2019. 

A Associação de Pais 
e Amigos de Surdos de 
Jaboticabal (APÁS) fe-
chou na quarta-feira 
(09/01) um breve balan-
ço de 2018 e comemora 
os resultados. A expec-
tativa para este ano é 
ampliar ainda mais o 
atendimento, além de 
prestar novos serviços 
à comunidade.

Em uma breve retros-
pectiva, a supervisora 
da APÁS, Miucha Carre-
gari, falou das lutas e 

conquistas e das expec-
tativas para este ano. 
Segunda ela, a entidade 
começou o ano passa-
do com o pé direito, ao 
mudar para uma sede 
própria logo no início 
de 2018. A mudança 
possibilitou a redução 
de gastos e o aumento 
de espaço para o aten-
dimento aos cerca dos 
60 surdos, e seus fami-
liares, assistidos pela 
associação. De lá para 
cá, uma série de resul-
tados positivos foram 
se concretizando com 
alianças firmadas com 
o poder público, enti-
dades e a comunidade.

Entre as conquistas 
de 2018 que deverão 
se concretizar neste 

ano está a aquisição 
do equipamento BERA 
Automático, utilizado 
para identificar o mais 
precocemente possível 
a deficiência auditiva. A 
expectativa é de que a 
compra do equipamen-
to, possível graças a 
uma emenda parlamen-
tar do deputado federal 
Samuel Moreira, a pedi-
do do vereador Samuel 
Cunha, em parceria com 
os vereadores Beto Ari-
ki e Luís Carlos Fernan-
des, e do prefeito Muni-
cipal José Carlos Hori, 
seja liberada ainda no 
primeiro semestre do 
ano. “Com a descoberta 
precoce, podemos esti-
mular e orientar melhor 
a pessoa que apresente 

Jaboticabal volta a ser monitorada por câmeras
Projeto implantado em 2009 foi abandonado na última gestão

A Prefeitura restau-
rou o sistema de vi-
deomonitoramento de 
Jaboticabal. O prefeito 
José Carlos Hori acom-
panhou, na manhã de 
quarta-feira (09), o fun-
cionamento das câme-
ras instaladas nos aces-
sos à cidade e na região 
central. A movimenta-
ção será acompanhada 
em tempo real em uma 
central instalada na Po-
lícia Militar.

“A polícia conseguirá 
monitorar quem entra e 
sai de Jaboticabal, além 
da movimentação na re-

gião central, local que 
acolhe nossos bancos, 
comércio e um grande 
número de consumi-
dores. A medida trará 
mais segurança para o 
‘coração’ econômico da 
cidade e tranquilidade 
para as famílias”, diz 
Hori, que completa: “o 
projeto só foi possível 
graças à união da pre-
feitura e as polícias civil 
e militar. O meu muito 
obrigado aos coman-
dantes que abraçaram o 
projeto”.

O diretor do Depar-
tamento de Vigilância 

Patrimonial, José Eduar-
do Sostena, explica que 
“infelizmente as câme-
ras foram desativadas 
na administração pas-
sada por falta de ma-
nutenção mas, agora, 
já revisamos os equi-
pamentos e moderniza-
mos o monitoramento. 
Trabalhamos muito nos 
últimos meses na recu-
peração do sistema que 
será um grande aliado 
na prevenção de diver-
sos tipos de crimes”, in-
forma.

VICENZO FRANCESCO DOS SANTOS DONEGÁ

A vida é maravi-
lhosa e viver é um 
privilégio. Por isso 
comemorar ani-
versário deve ser 
sempre motivo de 
alegria e gratidão. 
Parabéns, muitas 
felicidades e cele-
bre seus 12 anos em 
grande estilo!

São os votos dos 
pais Jerusa e Ed-
gard, dos avós e de 
todos familiares.

algum grau de defici-
ência auditiva. Dessa 
forma, podemos admi-
nistrar os impactos que 
podem acontecer, como 
a dificuldade de comu-
nicação quando cons-
tatada a surdez, por 
exemplo. Isso diminui 
o sofrimento e facilita a 
inserção na comunida-
de”, relata Miucha.

Além disso, a asso-
ciação também aguar-
da a liberação de uma 
emenda parlamentar de 
2016, conquistada por 
meio do deputado fe-
deral Miguel Lombardi, 
que servirá para o cus-
teio da estruturação da 
Rede de Serviços e Pro-
teção Social Especial. O 
recurso será através da 
Secretaria da Assistên-
cia Social, que deve lici-
tar o material a ser uti-
lizado pela instituição.

Uma doação do Rota-
ry Club de Jaboticabal, 
Lions Club de Jabotica-
bal e Loja Maçônica Fé 
e Perseverança também 
foi garantida, e será 
destinada à compra de 
material para a realiza-
ção do Processamento 
Auditivo Central (PAC), 
que atua de forma pre-
dominante no desen-
volvimento da lingua-
gem e das habilidades 
acadêmicas.

De acordo com a su-
pervisora da APÁS, em 

2019 a associação deve 
expandir ainda mais 
seus atendimentos ao 
público. Isso porque, 
segundo Miucha, a enti-
dade já firmou parcerias 
com mais duas cidades 
da região: Taquaritinga 
e Pradópolis.

“Apesar de todos os 
desafios, que não foram 
poucos, e da situação fi-
nanceira sempre muito 
difícil e custosa, o ano 
de 2018 foi de muitas 
conquistas para a en-
tidade. Tivemos uma 
maior divulgação do 
universo da surdez e da 
Língua Brasileira de Si-
nais, o que nos mostra, 
e nos motiva, que esta-

mos no caminho certo. 
A última conquista al-
cançada em 2018, foi a 
premiação da Secreta-
ria de Estado da Cultura 
por conta de um projeto 
nosso que foi escolhi-
do na “Rede de Pontos 
de Cultura da Política 
Nacional de Cultura 
Viva no Estado de São 
Paulo”. E mesmo tendo 
muitas coisas a fazer, 
estou muito satisfeita 
com o trabalho realiza-
do. Agradeço a todos os 
que contribuíram com a 
APÁS e a toda equipe da 
entidade, pois todas as 
conquistas têm a ajuda 
e dedicação de cada um 
deles”, finalizou Miu-
cha.



6 sábado, 12 dE JaNEIRo dE 2019

CULTURA
Folia de Reis abre as atividades de 2019 na Cultura
O ano de 2018 foi 

bastante movimentado 
no Departamento de 
Cultura, foram cerca 
de 70 atividades, en-
tre iniciativas próprias, 
de terceiros e de par-
ceiros, o que abriu um 
leque muito amplo de 
ações ao longo do ano. 
Pensando nesses núme-
ros, os integrantes da 
equipe do departamen-
to estiveram reunidos 
na última semana, ela-
borando as atividades 
que devem fazer parte 
do calendário de even-
tos do ano, bem como, 
fazendo o planejamen-
to dos setores ligados à 
cultura.

“No ano passado o 
Departamento de Cul-
tura esteve envolvido 
em atividades distribuí-
das nos mais diferentes 
locais, tais como a Con-
cha Acústica ‘Lions Clu-
be de Jaboticabal’, bem 
como o Museu Histórico 
de Jaboticabal ‘Aloísio 
de Almeida’ e a Biblio-
teca Pública Municipal 

‘Júlia Luiz Ruete’, e com 
atrações para públicos 
bastante distintos. Para 
esse ano, alguns even-
tos devem ganhar um 
novo formato e outros, 
chegam como novidade 
no calendário”, explica 
José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura.

As retomadas do 
Festival de Música na 
Concha Acústica, bem 
como o Desfi le da Inde-
pendência e a Festa do 
Dia das Crianças, foram 
de extrema importância 
para um calendário de 

sucesso. Ações como a 
Semana da Consciência 
Negra e das Tradições 
de Matrizes Africanas, 
assim como a Virada 
Inclusiva mostram que 
é possível desenvolver 
atividades que envol-
vam a população como 
um todo. 

“Para 2019, o prefeito 
José Carlos Hori pediu 
uma atenção especial na 
elaboração desse calen-
dário de eventos, para 
que possamos atender 
um público ainda maior 
e sempre ávido por cul-

tura de qualidade”, afi r-
ma o diretor.

Folia de Reis - E a 
abertura das atividades 
de 2019 acontece neste 
sábado (12), às 19h30, 
com a apresentação da 
Companhia de Folia de 
Reis de Córrego Rico, 
na Rua Mizael de Cam-
pos, em frente ao Mu-
seu Histórico.

O evento é gratuito e 
todos estão convidados 
para esse momento que 
mistura tradição, fé e 
emoção.




                


  

 
 
              
                

            
      
               
              
     
  


 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 144, DE 07 DE JANEIRO DE 2019 – CONCEDE 15 (quinze) dias de fé-
rias coletivas em gozo no período de 14 a 28 de janeiro de 2019 aos servidores deste 
Poder de acordo com a Resolução nº 311/2009 de 17 de agosto de 2009 que seguem: 
Abel Aparecido Ziviani, Alencar Ligero, Alex Felício de Lima, Aline Roberta Vas-
ques Donadon, Ana Paula Topan Junqueira, Anderson Luiz Renzi, Anderson 
Marques de Brito, Anderson Roberto Betioli, Andreia Cristina Manoel, Auricimar 
Adelson Grigório, Bruno Vinícius da Silva Pinto, Carina Moreira, Clayton Baro-
ne, Denise Cardozo, Douglas Cicero Leodene Cardoso da Silva, Eliana Martão 
Hernandes Moreira, Eliel Farias Vieira, Eliezer Clarindo Raymundo, Enio José 
da Silva, Érica Renata Gomes Varotti, Fabiana Aparecida Motta Moreno, Fabiana 
Janine Sperandio, Fabiane Farias Pereira da Rocha, Fernanda Chelli Franciscat-
to, Flávia Talita Canhoto, Gilmar Aparecido da Silva, Homero Marciano da Silva, 
Ivomar Gilberto Scarpim, João Luiz Gomes Marciano da Silva, Leonardo Felipe 
da Silva, Leonardo Latorre Matsushita, Luana Gino Ullian, Luiz Carlos dos San-
tos, Luiz Gustavo Perez Ferreira, Magali Aparecida Xavier da Fonseca, Marcelo 
Henrique Magalhães, Marco Antonio de Almeida, Maria Angela Coelho da Silva, 
Maria Paula Thomaz Kawachi, Mário César de Oliveira Laffranchi, Mauro Ivo As-
sine, Maykon Caetano da Costa, Natália dos Santos Pinto Durante, Nayara Fer-
reira da Silva Leite, Neusa Corsi Pinelli, Odair Casari, Queila Cristiane Leonel, 
Regiane de Oliveira, Renan Maurício Sangalli Leite, Renan Sant´Anna Ferreira 
Fernandes, Rivaldo Gino Bernardo, Roberta Lucas Scatolim, Seide Aparecida 
Pereira dos Santos Farias, Sergio Luis Garcia, Silvia Cristina Mazaro Fermino, 
Solange Mary Fernandes, Sueli de Fatima Grotta, Virginia Aparecida Antonino, 
Wilson Aparecido Ramiro Júnior.

Nº 145, DE 07 DE JANEIRO DE 2019 – CONCEDE 15 (quinze) dias de fé-
rias em pecúnia aos servidores deste Poder que seguem: Alencar Ligero, Ana Paula 
Topan Junqueira, Anderson Marques Brito, Andreia Cristina Manoel, Auricimar 
Adelson Grigório, Bruno Vinicius da Silva Pinto, Carina Moreira, Clayton Baro-
ne, Denise Cardozo, Douglas Cicero Leodene Cardoso da Silva, Eliana Martão 
Hernandes Moreira, Eliel Farias Vieira, Enio José da Silva, Fabiana Aparecida 
Motta Moreno, Fabiana Janine Sperandio, Fabiane Farias Pereira da Rocha, 
Fernanda Chelli Franciscatto, Flávia Talita Canhoto, Gilmar Aparecido da Silva, 
Homero Marciano da Silva, Ivomar Gilberto Scarpim, João Luiz Gomes Marciano 
da Silva, Leonardo Felipe da Silva,  Luiz Carlos dos Santos, Luiz Gustavo Perez 
Ferreira, Marcelo Henrique Magalhães, Marcelo Scavoni, Marco Antonio de Al-
meida, Maria Paula Thomaz Kawachi, Mario Cesar de Oliveira Lafranchi, Mauro 
Ivo Assine, Maykon Caetano da Costa, Neusa Corsi Pinelli, Odair Casari, Quei-
la Cristiane Leonel, Regiane de Oliveira, Renan Maurício Sangalli Leite, Renan 
Sant´Anna Ferreira Fernandes, Roberta Lucas Scatolim, Seide Aparecida Perei-
ra dos Santos Farias, Sérgio Aparecido Moiteiro, Sergio Luiz Garcia, Silvia Cris-
tina Mazaro Fermino, Solange Mary Fernandes, Sueli de Fatima Grotta, Virginia 
Aparecida Antonino e Wilson Aparecido Ramiro Júnior, referente ao ano de 2019.

Interessados já podem baixar o edital do 
concurso público para agente de vida escolar

Jã estão abertas as 
inscrições para concur-
so público que contra-
tará 25 agentes de vida 
escolar. Os interessa-
dos em participar da 
prova devem se inscre-
ver pelo site www.cons-
camweb.com.br até as 
16 horas do dia 23 de 
janeiro de 2019.

A taxa de inscrição 
custa R$ 12,49 e para 
concorrer é necessário 
ter concluído o Ensino 
Médio. “A prova acon-
tece no dia 17 de feve-
reiro de 2019. O local e 
horário serão divulga-
dos posteriormente. Os 
interessados terão mais 
de um mês para conhe-
cer o conteúdo da prova 
através do edital e estu-
dar”, afi rma o secretário 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Adilson 
Martins.

Das 25 vagas, cinco 
serão destinadas a afro-
descendentes e uma 
para portador de defi ci-
ência. Para mais infor-
mações, o telefone de 
contato da Secretaria 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer é (16) 
3209-2469.

Edital 
completo está 
nos sites www.
conscamweb.

com.br 
e www.

jaboticabal.
sp.gov.br
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Hori completa 2 anos à frente da prefeitura e encerra 
2018 com desafios e avanços em várias áreas

2018 foi delicado 
para o Brasil, mas em 
Jaboticabal foi possível 
avançar. O prefeito José 
Carlos Hori estabeleceu 
uma série de metas que 
foram alcançadas du-
rante o ano, principal-
mente nas áreas de edu-
cação, saúde e geração 
de emprego. O crono-
grama do governo pre-
vê, ainda, que a cidade 
se tornará um grande 
canteiro de obras em 
2019, fruto de convê-
nios aprovados no ano 
passado.

“Avançamos bastan-
te. Criamos centenas de 
vagas em creches, im-
plantamos mais uma fa-
culdade de graça, troca-
mos as lousas e móveis 
das escolas, compra-
mos ambulâncias, ôni-
bus e vans para atender 
nossos pacientes. E nos-
sa equipe continuará 
focada em concretizar 
novos projetos no ano 
que vem”, diz Hori, que 
acrescenta: “agradeço o 
vice-prefeito, Vitório De 
Simoni, que pilotou os 
projetos nos três meses 
que fiquei afastado por 
saúde, com competên-
cia e entusiasmo, man-
tendo no ritmo adequa-
do”.

Para 2019, a Prefeitu-
ra já possui uma pro-
gramação definida. “Va-
mos criar mais vagas 
em creches, contratar 
profissionais da saúde, 
construir um terminal 
de ônibus e uma pon-
te no Athenas Paulista, 
modernizar o asfalto de 
dezenas de quarteirões 
e trazer uma nova em-
presa para gerar empre-
go”, informa o prefeito.

Confira os projetos 
para 2019:

• Grande operação 
para recuperação do as-
falto em vários bairros

• Asfalto da pista do 
aeroporto, trazendo de-
senvolvimento e mais 
empregos

• Zerar a fila de cre-
ches pela 3ª vez na his-
tória

• Novos equipamen-
tos para as creches e 
escolas municipais

• Implantação de uma 
nova empresa, com mão 
de obra de Jaboticabal e 
distritos

• Continuidade na 
modernização da frota 
da saúde

• Construção de pon-
te que ligará o lotea-
mento Athenas Paulista 
e o Colina Verde

• Fortalecimento do 
Projeto Família

• Valorização do De-
partamento de Proteção 

Animal (entrega de ve-
ículo e novo convênio 
para castração de ani-
mais)

Confira a relação 
dos avanços em 2018, 
por secretaria:

Educação
• Jaboticabal zera fila 

de creche pela 2ª vez na 
história

• Entrega de mobili-
ário moderno e lousas 
panorâmicas para esco-
las municipais

• Início do projeto de 
musicalização infantil 
nas creches

• Início das aulas na 
UNIVESP em Jaboticabal 
(universidade gratuita) 

• Em Jaboticabal, 
empreendedorismo é 
aprendido em sala de 
aula

• Córrego Rico ganha 
berçário e escola infan-
til é ampliada

• Novo ônibus para 
transporte de alunos 

• Fatec comemora 10 
anos

• Entrega de material 
didático inédito para a 
educação na infantil e 
fundamental 

• Escola municipal 
potencializa o ensino 
de Libras e transforma-
se em referência regio-
nal

• Escolinhas de mas-
sificação esportiva mo-
vimentam 600 alunos

• Projeto Família for-
talece escolas munici-
pais

• Fórum da Educa-
ção reúne professores 
em várias atividades, 
incluindo palestra com 
Leandro Karnal

• Jogos Escolares in-
terage escolas e mais 
de 3 mil alunos

• Início da implanta-
ção de projeto de valo-
res humanos nas cre-
ches municipais

• Departamento de 
Alimentação Escolar 
inova na compra de le-
gumes embalados

Saúde
• Jaboticabal é a 1ª da 

região a oferecer remé-
dio “anti HIV”

• Renovação da frota 
para o transporte de pa-
cientes

• 3 novas ambulân-
cias

• 4 novos veículos
• 1 Van Zero Km 
• 1 micro-ônibus 

adaptado 
• 1 micro-ônibus Zero 

Km
• Reforma do Labora-

tório Municipal
• 1 aparelho de ul-

trassom de última gera-
ção

• Novos equipamen-
tos para o CEO

Após resgatar e avançar projetos que estavam desativados, prefeitura preparou pacote de medidas para 2019
• Mutirão de papani-

colau
• Mutirão da dengue 

recolhe 133 toneladas 
de inservíveis

• Jaboticabal está en-
tre as 34 cidades pre-
miadas em solenidade 
que celebrou os 35 anos 
do Programa Estadual 
de ISTAids de São Paulo

Emprego e Renda
• Jaboticabal consa-

gra-se Capital de Amen-
doim

• Em Jaboticabal, em-
presa pode ser aberta 
em 24 horas

• “Se Jaboticabal 
fosse um país, seria o 
5º maior produtor de 
amendoim do mundo”, 
diz presidente da Co-
plana

• Jaboticabal está 
entre as 100 melhores 
unidades do Banco do 
Povo

• Bons resultados ga-
rantem prêmio para o 
Time do Emprego de Ja-
boticabal

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

• Restaurante volta a 
funcionar no aeroporto 
municipal

• Assinatura com a 
Caixa Federal e entrega 
projeto da pista do ae-
roporto na Anac

Desenvolvimento e 
Fundo Social

• Casa Maria é a mais 
nova opção de apoio a 
mulher vitimizada

• Com métodos con-
traceptivos, Jaboticabal 
reduz 100% a gravidez 
em moradoras de rua

• Casamento Comu-
nitário realiza o sonho 
de 150 casais

• Córrego volta a ter 
internet grátis

• Crianças de Jaboti-
cabal terão visitas do-
miciliares de assisten-
tes sociais – Criança 
Feliz

• Implantação de hor-
tas comunitárias

• Grávidas podem re-
ceber R$ 39 de “bolsa 
gestante”

• CRAS obtém bons 
resultados com oficinas 
noturnas em Jabotica-
bal

• Jovens até 29 anos 
podem obter 50% de 
desconto em atividades 
culturais, esportivas e 
educacionais

• Projeto “Voz da Rua” 
realizou força tarefa 
para retirada de pesso-
as em situação de rua 
na Av. Carlos Berchieri

• Assistência Social 
realiza ‘arrastão social’ 
em busca de melhorias 
para o bairro Cidade 

Jardim
• Vacinação de mora-

dores de rua, em vários 
pontos da cidade

• Fundo Social ofe-
receu diversos cursos 
preparatórios, incluin-
do para garçons

• Fundo Social de So-
lidariedade celebra vol-
ta de grupo de voluntá-
rias

• Festa do Quitute 
2018 supera todas as 
expectativas e, mais 
uma vez, é sucesso de 
público

Obras e Planeja-
mento

• Recapeamento em 
vários bairros da cidade

• Com fiscalização in-
tensa, descarte de lixo 
em terrenos e estradas 
rurais reduziu 79%

• Reforma de velório 
municipal

• Novo calçamento 
do Parque 1ºde Maio

• Recape em obra da 
Avenida José da Costa

• Sondagem da pista 
do aeroporto para reca-
peamento

• Recape da Av. Ítalo 
Poli

• Inauguração do 
Bosque Municipal “Chi-
co Buch”

• Reforma do Ciaf 
Centro

• Drenagem e pavi-
mentação da rua Álvaro 
Vieira Lopes, no Vale do 
Sol

• Prefeitura limpa, 
mas população conti-
nua jogando lixo em 
áreas públicas

• Plantas gratuitas 
para casas até 65 m²

• Prefeitura ‘aperta o 
cerco’ e consegue dimi-
nuir quase 90% o núme-
ro de furtos em prédios 
públicos

• Implantação de Co-
missão para acelerar o 
andamento e dar trans-
parência nas obras do 
município

• Prefeitura passa a 

fazer troca de lâmpadas 
à noite

• Jaboticabal instala 
antenas corta cerol de 
graça

• Prefeitura implanta 
0800 e moderniza ilu-
minação pública em Ja-
boticabal

Governo
• Prefeitura inicia pa-

gamento de benefícios 
de servidores, em atra-
so desde 2014

• Presos vão trabalhar 
‘de graça’ para comuni-
dade de Jaboticabal

• Prefeitura cede pré-
dio para instalar Centro 
de Solução de Conflitos 
e Cidadania

• Prefeitura decreta 
medidas para conten-
ção de despesas

• Antiga sede da Po-
lícia Militar abrigará Se-
cretaria da Saúde e de-
partamentos

Cultura e Eventos
• Show do Trabalha-

dor contou com Rick & 
Giovani

• Jaboticabal revive a 
época dos festivais de 
música da Unesp

• Jaboticabal resgata 
a “Virada no Lago” 

• Circuito Sesc de Ar-
tes

• Cinema Itinerante 
chega a Jaboticabal 

• Criação da Sinfôni-
ca Jovem da Escola de 
Arte

• 36ª Festa do Quitu-
te e Expofeira de Arte e 
Artesanato

• Exposição de orquí-
deas 

• Festa das Crianças 
reuniu cerca de 2 mil 
pessoas no Cora Cora-
lina

• Pelo segundo ano 
consecutivo, Praça Dr. 
Joaquim Batista foi pon-
to alto das festividades 
de Natal

• Histórico! Grande 
público comparece à 
Praça da Fonte para dar 
início às festividades 
de Natal

• Emoção e beleza 
marcam a 9ª Virada In-
clusiva

• Jaboticabal Adven-
ture movimentou o céu 
de Jaboticabal

SAAEJ
• Reforma e amplia-

ção na ETE de Córrego 
Rico

• Nova rede melho-
rou o abastecimento de 
água na Cohab I e região

• Início do plano de 
setorização e redução 
de perdas

• Recuperação do 
poço artesiano desa-
tivado há 20 anos em 
Córrego Rico

• Instalação de novo 
hidrômetro ajuda SAA-
EJ no controle do abas-
tecimento de bairros de 
Jaboticabal.
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