
Jaboticabal, 19 de Janeiro de 2019 N.º 1.919ANO XXXIX

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório, Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636 - R$2,50

Leia + Pág. 12

Leia + Pág. 12
Leia + Pág. 12

Leia + Pág. 12 Leia + Pág. 06

Leia + Pág. 06

SAAEJ recebe visita do 
deputado Arnaldo Jardim

Sistema de videomonitoramento 
contribui para segurança na 
região central de Jaboticabal

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ – rece-
beu na tarde de quarta-feira (16) a visita do deputado federal Arnaldo 
Jardim. Na companhia do prefeito José Carlos Hori, o parlamentar 
conversou com o presidente da autarquia, José Carlos Abreu, e co-
laboradores com o intuito de conhecer melhor o funcionamento do 
serviço e suas necessidades.

Após concluir todo processo de recuperação do sistema de videomonitora-
mento de Jaboticabal, a expectativa é registrar redução de pequenos crimes, 
furtos e roubos de veículos, principalmente na região central. Outro ponto im-
portante é o acompanhamento nas entradas das cidades, principalmente a en-
trada e saída de veículos.

ACIAJA e FEJA (Fórum das Entidades 
de Jaboticabal)  contribuíram para o 

sucesso do projeto Hori participa de reunião com 
investidor norte-americano

O prefeito José Carlos Hori esteve reunido na quarta-feira (16) com execu-
tivos da empresa Defensive Agrovant, empresa consolidada em Jaboticabal 
e que acaba de ser comprada por uma empresa norte-americana.

Escolas municipais notificarão 
Conselho Tutelar sobre alunos 

com mais de 30% de faltas

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer adota no ano letivo 
2019 uma nova medida inserida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB). A partir de agora, alunos que faltarem a mais de 30% das aulas serão 
notificados no Conselho Tutelar.

Proprietários têm prazo para limpar 
terrenos sem receber multa

A Prefeitura de Jaboticabal estabeleceu um prazo de 30 dias para proprietários de 2.561 lotes realizar a limpeza de seus respectivos espaços. As noti-
ficações foram publicadas no dia 4 de janeiro no Diário Oficial e também está disponível no site www.jaboticabal.sp.gov.br. O não cumprimento no prazo 
acarretará multa de R$ 581,33.

Jaboticabal recebe Circuito 
Sesc de Artes em abril

Uma reunião realizada esta semana entre Departamento Municipal de 
Cultura e comissão organizadora do Circuito Sesc de Artes confirmou a 
realização de mais uma edição do evento em Jaboticabal. Dia 7 de abril, 
a cidade será a responsável por encerrar o roteiro de apresentações.
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American Vanguard adquire Defensive & Agrovant, 
grupo brasileiro de especialidades agrícolas

Newport Beach, CA, 
10 de janeiro de 2019 
- A American Vanguard 
Corporation (NYSE: 
AVD) anunciou hoje 
a aquisição do grupo 
Defensive & Agrovant, 
uma das principais em-
presas de especialida-
des agrícolas no Brasil. 
Formado por duas em-
presas nacionais, cria-
das em 2000, o grupo 
representa uma plata-
forma bem estabelecida 
em expansão ao merca-
do brasileiro, ao ter se 
tornado um fornecedor 
em rápido crescimento 
de defensivos agrícolas 
e fertilizantes especiais, 
com vendas combina-
das anuais de aproxi-
madamente 20 milhões 
de dólares e foco prin-
cipal nos segmentos de 
frutas e hortaliças. O 
valor da transação não 
foi divulgado.

Para Eric Wintemute, 
presidente e CEO da 
American Vanguard, a 
aquisição do Grupo De-
fensive & Agrovant ex-
pande o acesso da em-
presa ao setor agrícola 
brasileiro, que, estando 
em aproximadamente 9 
bilhões de dólares, é o 
maior mercado de de-
fensivos agrícolas do 
mundo. “Esta empresa 
do agronegócio, loca-
lizada em Jaboticabal, 

no Estado de São Pau-
lo, é composta por 35 
funcionários em tempo 
integral, além de um 
grupo de experientes 
vendedores técnicos. 
Sua administração tem 
sido muito bem-suce-
dida em gerar receitas 
significativas e aumen-
to nos lucros, manten-
do excelente controle 
de capital de giro, risco 
de crédito e saúde fi-
nanceira”, afirmou.

“Similar à nossa ex-
pansão na América 
Central, após a aquisi-
ção do Grupo AgriCen-
ter, no final de 2017, 
essa transação oferece 
à American Vanguard 
uma plataforma sóli-
da para comercializar 
produtos AMVAC, dis-
tribuir produtos de 
terceiros e fornecer su-
porte para a introdução 
do sistema inovador de 
plantio com prescrição 
SIMPAS na América do 
Sul. Além de ampliar 
ainda mais a forte posi-
ção do grupo Defensive 
& Agrovant em frutas e 
hortaliças, a American 
Vanguard continuará 
aumentando sua pene-
tração no extenso mer-
cado brasileiro de soja. 
Também esperamos um 
envolvimento maior 
nos segmentos de mi-
lho, algodão e cana-de-

açúcar, bem como no 
mercado de fertilizan-
tes especiais, de 2 bi-
lhões de dólares com 
alta margem e rápido 
crescimento”, acrescen-
tou.

Ainda de acordo com 
Wintemute, a empresa 
ainda terá o benefício 
da continuação da lide-
rança de John Redfern, 
atual CEO do Defensive 
& Agrovant, que per-
manecerá diretamente 
envolvido nos negócios 
existentes até 2021. “Ao 
combinar o portfólio 
existente com os pro-
dutos da AMVAC e de 
terceiros, juntamente 
com os seus equipa-
mentos e os sistemas 
de aplicação da AMVAC, 
criamos um participan-
te muito dinâmico no 
mercado agrícola brasi-
leiro e que contribuirá 
significativamente para 
o crescimento geral dos 
negócios da American 
Vanguard Internatio-
nal”, finalizou.

Crescimento do De-
fensive & Agrovant

“O grupo Defensive & 
Agrovant vem apresen-
tando um crescimento 
acima de 16% por ano 
em vendas nos últimos 
5 anos, com foco prin-
cipal nos mercados de 
frutas, café e horticultu-
ra. Em 2017, entramos 

no mercado de grãos no 
Brasil devido ao regis-
tro de importantes fun-
gicidas protetores. Isso 
nos levou a um patamar 
que certamente será 
muito bem conduzido 
sob a liderança do Tho-
mas Britze para o nos-
so futuro com sinergias 
com o grupo AMVAC. 
Tenho orgulho de com-
partilhar todo o nosso 
conhecimento, nossa 
equipe, nossos clientes, 
nossos fornecedores e 
nossos apoiadores e, 
certamente, com Eric 
Wintemute e sua equi-
pe, faremos sucesso 
para o Grupo American 
Vanguard no Brasil”, de-
clarou John Redfern.

Novo CEO
Thomas Britze, pre-

sidente da AMVAC do 
Brasil e International 
Business Leader SIM-

PAS, será o novo CEO 
do grupo Defensive & 
Agrovant. Com mais de 
30 anos de experiência 
no setor de defensivos 
agrícolas, desde 2006 
vem liderando os ne-
gócios da Bayer CropS-
cience, Helm e AMVAC 
no Brasil. “Estou muito 
animado com o novo 
desafio de continuar o 
legado do John Redfern 
e liderar a empresa na 
próxima fase com cres-
cimento lucrativo, bem-
sucedido e sustentável. 
Com seu apoio e dos 
times da Defensive & 
Agrovant e AMVAC glo-
bal, levaremos a empre-
sa a um novo patamar, 
dentre as melhores e 
mais reconhecidas em-
presas do agronegócio 
brasileiro nos próximos 
anos. Estou ansioso 
para trabalhar em es-

treita colaboração com 
nossos clientes, forne-
cedores e parceiros de 
negócios, fortalecen-
do nossas parcerias de 
longo prazo”, afirmou.

Sobre a American 
Vanguard

A American Vanguard 
Corporation é uma em-
presa diversificada de 
produtos agrícolas e de 
especialidades, que de-
senvolve e comercializa 
produtos para proteção 
e manejo de lavouras, 
manejo de gramíne-
as e plantas ornamen-
tais e saúde pública 
e animal. A American 
Vanguard está incluí-
da nos índices Russell 
2000® e Russell 3000® 
e no Standard & Poor’s 
Small Cap 600 Index. 
Outras informações no 
site www.american-van-
guard.com.

Na terça-feira (15), representantes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social realizaram visita ao Observatório Socioassistencial de São Paulo para 

trocar experiências e buscar modelos bem-sucedidos

Vigilância Socioassistencial visita exemplos positivos 
para melhorar serviços oferecidos em Jaboticabal

Jaboticabal cami-
nha no intuito de 
garantir a eficácia 
dos serviços ofere-

cidos pela Secreta-
ria de Assistência 
e Desenvolvimento 
Social. 

E a Vigilância So-
cioassistencial tem 
papel fundamental 
em todas as ações 

realizadas em Jabo-
ticabal.

Para compartilhar 
experiências sobre 
ações de sucesso na 
área, um grupo da 
Secretaria de Assis-
tência e Desenvol-
vimento Social es-
teve em São Paulo, 
na terça-feira (15), 
participando de um 
encontro no Obser-
vatório Socioassis-
tencial do municí-
pio de São Paulo, 
que é referência no 
assunto.

“Foi um dia mui-
to proveitoso. Tive-
mos oportunidade 

de conhecer outras 
realidades e o me-
lhor foi o reconheci-
mento por parte de 
outros participan-
tes que o trabalho 
em Jaboticabal está 
sendo muito bem-
feito, destacando o 
trabalho realizado 
em nossos equipa-
mentos”, afirma a 
secretária de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, Tatia-
na Pellegrini.

Pedidos –

 Aproveitando a 
agenda em São Pau-

lo, a secretária Ta-
tiana Pellegrini par-
ticipou de reunião 
com o secretário 
executivo de As-
sistência e Desen-
volvimento Social 
de São Paulo, Paulo 
Mathias. “Aproveita-
mos a oportunidade 
para solicitar o for-
talecimento dos ser-
viços assistenciais 
de nossa região. En-
tendemos que, ape-
nas com melhorias 
em todos os muni-
cípios, vamos alcan-
çar resultados ainda 
melhores”, finaliza 
Tatiana. 
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Os recursos previs-
tos para o Plano Safra 
2018/2019 estão pratica-
mente acabados, algumas 
linhas já estão totalmente 
esgotadas. Há a necessi-
dade de rapidamente in-
jetar mais recursos nestas 
linhas. O aquecimento do 
setor de vendas de máqui-
nas agrícolas trouxe ao 
governo federal o desafi o 
de liberar mais recursos 
para o fi nanciamento des-
ses veículos.

O setor produtivo agro-
pecuário e o setor de 
equipamentos estão rei-
vindicando ao Executivo 
nacional essa atenção es-
pecial para nossos produ-
tores rurais continuarem 
batendo recordes em sua 
atividade.

A demanda por mais 
crédito é uma boa notícia 
porque demonstra que 
nosso setor, mais uma 
vez, em mais uma frente, 
é virtuoso e pujante. Ala-
vanca a atividade econô-
mica brasileira ao mesmo 
tempo em que produz ali-
mentos de qualidade para 
o mundo todo e preserva 
o meio ambiente.

É vital a liberação de 
novos recursos para pro-
gramas como o Moder-

O outro lado 
do inferno,

 na situação do 
portador de dívidas,

 é o paraíso da pós qui-
tação destas. 

Ivan Teorilang,
pensador brasileiro. 

Você está com o nome 
sujo na praça? Gastou 
mais do que recebeu?

Relaxe, você não está 
só. Mais de 60 milhões de 
brasileiros fi guram nesta 

Mais recursos para o Moderfrota

DÍVIDAS NUNCA MAIS 

Arnaldo Jardim  
Deputado Federal PPS/SP

João Carlos dos Reis 
Educador fi nanceiro

Contato:
jcreis50@gmail.com

(016)99799-4908)

frota. Os R$ 8,9 bilhões 
inicialmente disponibili-
zados já estão quase que 
totalmente comprometi-
dos (cerca de 60%), tra-
zendo essa necessidade 
de suplementar este valor. 
Nos primeiros seis meses 
do ano-safra (julho a de-
zembro de 2018), o Mo-
derfrota desembolsou R$ 
5,2 bilhões, 45,5% a mais 
do que no mesmo período 
do ano-safra passado.

A Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de 
Veículos Automotores 
(Anfavea) já solicitou a 
complementação ao Mi-
nistério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), comandado pela 
ministra Tereza Cristina, 
que faz parte do nosso 
setor e é sensível às de-
mandas dele. A ministra, 
que quando presidente 
da Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA) foi 
chave para que tivésse-
mos um bom Plano Safra, 
sabe desta necessidade 
e está trabalhando para 
isso.

Caso não haja essa libe-
ração, o que acredito que 
não ocorrerá dada a pro-
ximidade da ministra com 
a cadeia produtiva, os 
preços dessas máquinas 
serão elevados pela acu-
mulação de estoque nas 
fábricas, como já alertou 
a Associação Brasileira de 
Máquinas e Equipamen-
tos (Abimaq). Além disso, 
os produtores não terão 
condições de modernizar 
seus equipamentos.

Esperamos sensibilida-
de do ministro da Fazen-
da, Paulo Guedes, e da 
área econômica do gover-

no, que deve ter um olhar 
em perspectiva para per-
ceber que este crédito su-
plementar é algo extrema-
mente positivo. Ele é uma 
demanda a ser comemo-
rada, oriunda de números 
animadores divulgados 
pela Anfavea: as vendas 
de máquinas superaram 
as estimativas das fabri-
cantes e encerraram 2018 
maiores que o esperado.

Segundo balanço anual 
divulgado pela Anfavea, o 
volume de equipamentos 
e maquinário agrícola e 
rodoviário chegou a 47,8 
mil unidades, o melhor 
resultado desde 2014, re-
presentando um aumento 
de 12,7% sobre as 42,3 mil 
vendidas em 2017. Em sua 
última projeção para 2018 
e divulgada em outubro, 
as montadoras esperavam 
um mercado 10,9% maior, 
com 47 mil máquinas.

Além disso, é preciso 
pensar também nos re-
cursos para o próximo 
ano-safra, já que há pre-
visão de novo aumento 
na demanda por produção 
de máquinas. A Anfavea 
projeta um índice de cres-
cimento de 10,9%, o que 
representará em torno de 
53 mil equipamentos.

É um aquecimento da 
atividade que refl ete ain-
da na geração de empre-
gos. Em dezembro de 
2017, o número de postos 
de trabalho no segmento 
de máquinas agrícolas no 
País era de 18.365. Em de-
zembro passado, este nú-
mero subiu para 19.408 
vagas preenchidas.

Esse aquecimento no 
setor mostra que o pro-
dutor rural está fazendo 

sua lição de casa ao que-
rer adquirir máquinas que 
trazem não apenas mais 
conforto por serem no-
vas, mas carregam em si 
inovações tecnológicas 
que garantem uma maior 
produtividade - o que der-
ruba o custo de produção, 
gera mais renda, mais em-
pregos e mais saldos posi-
tivos na cadeia produtiva.

São recursos extrema-
mente necessários dada 
a previsão otimista para 
a próxima safra. Levanta-
mento da safra de grãos 
realizado pela Companhia 
Nacional de Abastecimen-
to (Conab) mostra que a 
estimativa da produção 
para a safra 2018/19 é de 
237,3 milhões de tonela-
das.

Se comparado com a 
safra passada, o cresci-
mento deverá ser de 9,5 
milhões de toneladas, o 
que representa aumento 
de 4,2% no volume. Toda 
essa produção precisa 
dessas máquinas para 
chegar ao consumidor fi -
nal, com máquinas novas, 
mais modernas e que di-
minuem o custo de produ-
ção, que refl ete em queda 
nos preços ao consumidor 
que, por sua vez, infl ui 
diretamente na infl ação - 
uma das maiores preocu-
pações atuais do governo 
federal. 

Investir em programas 
como o Moderfrota é gerar 
um movimento que traz 
bons frutos não apenas no 
campo, mas também no 
bolso dos brasileiros e no 
orçamento da União. Es-
peramos e confi amos que 
o presidente Jair Bolsona-
ro atenderá esse pleito.

estatística horrenda, que 
prejudica de forma direta 
a qualidade de vida das 
famílias. 

Vamos juntos, buscar 
não só os meios de evitar 
essa condição, mas tam-
bém sair dela, se você já 
entrou. 

A receita é simples e 
não precisa de um trata-
do sobre economia para o 
seu uso. 

Gastar menos do que 
ganha te distanciará dos 
problemas fi nanceiros e 
das dívidas. 

A ferramenta para a ad-
ministração do seu dinhei-
ro, é a anotação de todos 
os seus gastos numa sim-
ples caderneta, ou mesmo 
numa folha de papel. 

Compare com as suas 
rendas (entrada de dinhei-
ro no seu bolso)

Se falta dinheiro no seu 
mês. Só há dois caminhos 
a seguir: 

• Diminua as suas 
despesas; ou 

• Aumente os seus 
ganhos 

A projeção de suas des-
pesas em comparação 
com as entradas de di-
nheiro, seja de salário ou 
de outras fontes, demons-
trará a sua capacidade de 
guardar dinheiro, poupar, 
ou mesmo de comprar ob-
jetos desejados por você 
ou pela sua família. 

Uma vez alcançada a 
meta de gastar menos do 
que ganha, o trabalhador 
precisa ter muita calma 
para gastar as suas econo-
mias. 

Nesse momento somos 
tentados pelas ofertas, 
que visam antes de mais 
nada, ganhar o seu rico 
dinheirinho. 

Nunca acredite nas 
ofertas acompanhadas 
das expressões “juros 
zero” ou 10 pagamentos 
sem juros. Não há como 
vender a prazo sem juros, 
principalmente no Brasil. 
Os juros estão embutidos 
no preço. 

Se puder comprar a vis-
ta, compre, se não puder, 
espere um pouco mais até 

que o seu dinheiro seja 
bastante para uma com-
pra à vista, sempre após 
uma pechincha. 

Juro é um dinheiro que 
vai e não volta mais. As-
salariado não pode pagar 
juros. 

Leve a certeza de que o 
planejamento vai mostrar 
a sua capacidade de com-
prar. Aja sempre guiado 
pelo conhecimento da sua 
real condição fi nanceira.

Embora não seja uma 
tarefa fácil e corriqueira, 
você está sendo desafi a-
do a utilizar esse método 
para limpar o seu nome. 
Aceite este desafi o. Des-
cubra os prazeres de uma 
vida fi nanceira sem sur-
presas. Deixe no passado 
a sua vida de trem fan-
tasma, cada curva era um 
susto. 

Vamos conosco, aden-
trar nos meandros da eco-
nomia doméstica, levando 
práticas simples, que lhe 
trarão os conhecimentos 
básicos para uma vida fi -
nanceira sólida. 

Calebe foi um dos doze 
espias que foram espiar a 
terra prometida. Ele e Jo-
sué voltaram crendo na 
vitória, mas os dez que 
subiram com eles, não cre-
ram e fi zeram o povo fi car 
desanimado, dizendo que 
eles não conseguiram en-
trar na terra, e falou um 
monte de palavras nega-
tivas. Calebe se levantou 
e disse: não acreditem, 
certamente o Senhor nos 
dará a vitória! Mas o povo 
não lhe deu ouvidos, pre-
feriram acreditar na der-
rota, e pereceram todos 

Pr. Anastácio Martins

PORÉM ?
no deserto. Hoje não são 
diferentes. Muitos ou-
vem a Palavra de Deus, 
chegam até confessá-la e 
tomam posse da benção, 
mas no intimo do coração 
não consegue crer verda-
deiramente que vão dar a 
volta por cima, deixando 
o medo e a duvida entrar 
no coração, e passam a vi-
ver uma vida de fracasso. 
Muitos gostam de culpar 
a Deus por tudo de ruim 
que acontece, sem saber 
que eles estão vivendo 
em desobediência, e não 
estão respeitando a Pala-
vra. Quando você toma 
as suas próprias decisões 
sem pedir a ajuda do Se-
nhor, você está sozinho, e 
sem rumo. Alguns fi zeram 
isso e no fi nal descobri-
ram que não valeu apena, 
mas já era tarde demais. 
Você pode fazer a diferen-
ça, somente crendo no Se-
nhor, nas suas promessas. 

Não deixe ninguém que-
rer te desanimar da cami-
nhada. No começo tudo 
pode parecer difícil, mas 
não desista, o Senhor fa-
lou que nunca te deixaria, 
nem te abandonaria. Con-
tinue seguindo em frente, 
ainda que você não consi-
ga ver uma solução. Deus 
não se esquece de você.
Ele já preparou uma saída 
vitoriosa para você. Assim 
como o SENHOR fez na 
vida Calebe e Josué, colo-
cando eles na terra de far-
tura, Ele fará o mesmo por 
você. Levanta-te e assuma 
o seu lugar de vencedor, 
confessando sempre a Pa-
lavra da Vitória! Nunca a 

palavra da derrota. Deus 
está contigo e Ele abrirá 
todas as portas que o ini-
migo fechou, em nome de 
Jesus. Esta é a minha ora-
ção. Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Bairro: Cen-
tro. Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo às 
19:30. 

Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00 Seg. 
a Sex. 

RECEBA UMA MENSA-
GEM DE FÉ. (016) 9.9267-
9230. 

A VIDA É UMA ETERNA VIAGEM

Caminhamos, às vezes 
sem rumo,outras com o 
certo, alguns duvidosos, 
muitos sem esperança, 
diversos procurando 
acreditar que precisam  
crer em DEUS E AMAR JE-
SUS. Os momentos  são 
longos, as duvidas per-
sistem, a falta de fé cria 
problemas, os caminhos 
se cruzam, os encon-
tros trazem afinidades e 
atrações  e são eternas, 
o amor persiste, a refor-
ma íntima exige trans-
formações e poderes, 
que aparecem com  re-
cursos necessários, para 
vencermos as dúvidas e 
aparecer a luz, para cla-
rear os caminhos longos 
e tortuosos, com ata-
lhos, curvas que demo-
ram para chegar a um  
fim. São sonhos inaca-
bados, fantasias que ilu-
dem, para depois nasce-
rem as realidades.     

TUDO PODE MUDAR 
NO PERCURSO

A vida traz altos e 
baixos, luzes e trevas, 
ódio e amor, orgulho e 
humildade, egoísmo e 
a prática de ajuda a to-
dos os que procuram 
fazer doações, dando 
de graça o que de graça 
recebe, amando e per-
doando como lei maior 
que nos fortifica com as 
energias, que somam, 
para nascerem as fontes 
criadoras de marco de 
esperanças, iluminadas 
pela luz da verdade e da 
imensa vontade de ser-
mos felizes, hoje, ama-
nhã e sempre.     

TUDO NASCE COM O 
TEMPO NAS VIDAS ETER-
NAS DO ESPIRITO

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

AS VITÓRIAS APARE-
CEM E AS DERROTAS 
TAMBEM

Vencedores e derro-
tados se encontram, 
numa luta, talvez desi-
gual ou igual,  trazendo 
conseqüências que são 
limitadas pelo nível de 
evolução, aparecendo 
como ponto positivo, o 
conhecimento, a instru-
ção e vontade de ser-
vir para ser servido, de 
amar para ser amado, 
nascemos  para a vida 
eterna do espírito. A hu-
mildade é condição ne-
cessária para servir de 
base e de alicerce para a 
construção do lar da es-
perança e o mundo eter-
no do amor. Sonhamos 
com tudo, vitórias e 
derrotas, acertos e desa-
certos, onde muita coisa 
depende de nós e outras 
não são as fagulhas que 
se desprendem do vazio 
da derrota, é repleto das 
vitórias.      

O AGORA TEM UM 
LEMA DE CERTEZAS, O 
AMANHÃ ESTARÁ GRA-
VADO NA PUREZA DO 
CORAÇÃO. E O FUTURO 
SERÁ UM DEGRAU   QUE 
ESTARÁ SUBINDO A ES-
CADA DA ESPERANÇA, 
LIMITADA PELO TEM-
PO, DENTRO DA DÚVI-
DA DE SERMOS FELIZES 
E SEGUIRMOS OS DI-
TADOS DA BOA NOVA, 
QUE ABRIRÁ CAMINHOS 
DE LUZES ILUMINADAS, 
PELO AMOR E PERDÃO.           

Vivemos sonhando, 
procurando, para ser-
mos hoje, melhores que 
ontem, e amanhã reali-
zadores das promessas, 
das lembranças acumu-
ladas e das saudades 
sentidas, relacionadas 
com o coração no bem, 
na caridade e na frater-
na sabedoria, vincula-
das no amor e no per-
dão.             

SOMOS DEVEDORES
Caminhamos para a 

reabilitação. Temos que 
trabalhar para conquis-
tarmos vitórias e subir-
mos na hierarquia de 
valores.

 BÍBLIA

Professor Benê
“Revelação do itinerá-

rio para alcançar a feli-
cidade”!

Temos por aí livros de 
literatura originários de 
épocas distantes. Con-
teúdos importantes, 
colocamo-nos em con-
tato com eventos e co-
nhecimentos científicos 
ou imaginários, como 
fábulas ou historietas 
educativas, objetivando 
o desenvolvimento inte-

lectual dos educandos.
Poderíamos afirmar 

que a Bíblia tem também 
essa única finalidade?

Certamente que não! 
Porquanto Bíblia é obra 
de sabedoria divina indi-
cadora do caminho que 
conduz à felicidade em 
plenitude, muito distan-
te das ciências humanas, 
cujos itinerários são im-
portantes para conquis-
tar um viver “temporá-
rio” na luz da “ordem e 
progresso”.

Aí está uma verdade 
que jamais podemos es-
quecer: nossa vida não 
termina em um túmulo 
simples ou luxuoso. So-
mos todos candidatos à 
imortalidade, como Cris-
to revelou o seu com-
panheiro de cruz: “Hoje 
mesmo estarás comigo 
no paraíso”!

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1000467-   40.2015.8.26.0291.  O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) G3 Fomento Mercantil 
Ltda, CNPJ 10.401.111/0001-63, com endereço à Rua Jorge Bistane, 185, Parque Residencial Candido Portinari, CEP 14093-591, 
Ribeirão Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: "O 
requerente é credor da requerida na importância de R$ 68.368,08, referente a um saldo devedor com encargos legais e contratuais 
referente ao Borderô de Desconto emitido pela requerida, porém não pagos. Os referidos documentos foram emitidos em decorrência 
de um "Acordo Comercial para Desconto de Duplicatas Físicas e Escriturais, Cheques e Antecipação de Direitos Creditórios" 
obrigando-se a requerida a ressarcir a quantia adiantada no período entre 28/11/2013 a 25/03/2014. Contudo, ocorre que 44 
(quarenta e quatro) dos títulos descontados não foram pagos e a requerida não ressarciu o requerente da importância recebida por 
antecipação. Portanto, a fim de impedir o locupletamento indevido, foi promovida a presente ação." Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 21 de novembro de 2018. K-15 e 22/12

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Dumont e Usina Junqueira tiveram seu 
funcionamento prejudicado de 11/01/2019 às 20h41 até 12/01/2019 às 02h23. Assim 
que houve a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento 
danificado foi recuperado.

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Dumont tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 14/01/2019 das 14h08 às 18h50. Assim que houve a ocorrência, enviamos 

equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado
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CULTURA

SEBRAE-SP oferece cursos gratuitos em Jaboticabal
A Central do Empre-

endedor e Sebrae-SP 
divulgam os primei-
ros eventos agendados 
para Jaboticabal nos 
meses de fevereiro e 
março. Os interessados 
já podem garantir a ins-
crição, procurando o 
posto do SEBRAE-Aqui 
ou ligando para (16) 
3203-3398.

O primeiro curso de 
montagem e manuten-
ção de computadores 
portáteis oferece 22 va-
gas e será realizado de 
18 a 28 de fevereiro, 

das 18h30 às 22h30.
Outro curso é o Su-

perMEI Gestão, que está 
com 30 vagas abertas, 
aborda pontos impor-
tantes da gestão do pe-
queno negócio como 
planejamento, finan-
ças, formação de pre-
ço de venda, inovação 
e vendas. O curso será 
realizado de 18 a 22 de 
março, das 13h30 às 
18h30. As inscrições 
podem ser feitas até o 
dia 25 de fevereiro.

“Os cursos fazem par-
te do Super MEI. Como 

o principal objetivo é 
oferecer qualificação 
para o aperfeiçoamen-
to profissional e o de-
senvolvimento de ne-
gócios, além da parte 
técnica, o curso inclui 
aulas de gestão e ven-
das”, exalta o secretário 
de Indústria, Comércio 
e Turismo, José Vantini 
Júnior. 

Os contatos podem 
ser pelos telefones (16) 
3203-3398 ou 0800-
570-0800.

Prefeitura convida comerciantes para organização 
da 1ª Semana de Gastronomia de Jaboticabal

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
trabalha na organiza-
ção da 1ª Semana de 
Gastronomia, que será 
de 17 e 24 de feverei-
ro. A ideia é incentivar 
à população os pratos 
oferecidos nos estabe-
lecimentos locais.

Para conquistar o 
apoio maciço dos em-
presários do ramo de 
alimentação, a prefei-
tura convida os interes-
sados em participar da 
organização. A reunião 
acontece na próxima 
segunda-feira (21), às 

19h, no Paço Munici-
pal”, convida o secre-
tário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, José 
Vantini Júnior.

“Temos ideias inte-
ressantes para a rea-
lização da semana e a 
participação dos comer-
ciantes é fundamental. 
Queremos que todos 
participem ativamente 
para que essa primeira 
edição seja um suces-
so”, finaliza o secretá-
rio.

Os interessados po-
dem obter mais in-
formações pelo (16) 
32003-3398. 

Reunião acontece no auditório do Paço 
Municipal na próxima segunda-feira (21)

Inscrições já estão abertas no posto do  SEBRAE-Aqui no Paço Municipal

Proprietários têm prazo para limpar 
terrenos sem receber multa

A Prefeitura de Jabo-
ticabal estabeleceu um 
prazo de 30 dias para 
proprietários de 2.561 
lotes realizar a limpeza 
de seus respectivos es-
paços. As notificações 
foram publicadas no dia 
4 de janeiro no Diário 
Oficial e também está 
disponível no site www.
jaboticabal.sp.gov.br. 
O não cumprimento no 
prazo acarretará multa 
de R$ 581,33.

Acompanhe a locali-
zação dos lotes notifi-
cados na primeira eta-
pa:

Parque das Araras, 
Jardim Guanabara, Ci-
dade Jardim, Planalto 
Itália, Jardim São Pau-
lo, Cohab II, Jardim 
Raimundo Berchieri, 
Jardim Grajaú, Jardim 
Morumbi, Jardim Amé-
rica, Royal Park, Resi-
dencial Verdeville, Jar-
dim Tangará, Cidade 

Alta, Santa Isabel, Nova 
Jaboticabal, Jardim El-
dorado, São Judas Ta-
deu 1, São Judas Tadeu 
2, Jardim São Marcos 
1, Jardim São Marcos 
2, Colina Verde, Santa 
Rita, Loteamento Athe-
nas Paulista, Monterrey 
1, Monterrey 2 e Jardim 
Barcelona.

Para mais informa-
ções, o telefone da Se-
cretaria de Planejamen-
to é (16) 3209-3303.

Jaboticabal recebe Circuito 
Sesc de Artes em abril

Uma reunião rea-
lizada esta semana 
entre Departamento 
Municipal de Cultura 
e comissão organiza-
dora do Circuito Sesc 
de Artes confirmou 
a realização de mais 
uma edição do even-
to em Jaboticabal. Dia 
7 de abril, a cidade 
será a responsável por 
encerrar o roteiro de 
apresentações.

“A vinda do Circui-
to Sesc de Artes nos 
deixa muito satisfei-
tos e felizes pois é 
uma oportunidade 

de oferecer diversas 
atrações culturais gra-
tuitas para crianças, 
jovens e adultos. É 
uma parceria que vem 
dando certo e fazemos 
questão de mantê-la a 
cada ano”, comenta 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

O evento reúne cir-
co, teatro, música, li-
teratura, artes visuais 
e cinema. Em 2018, o 
circuito desenvolveu 
14 diferentes rotei-
ros, envolvendo 120 
cidades com 110 tra-
balhos, 400 artistas e 

1.000 apresentações 
em 600 horas de pro-
gramação. A progra-
mação de 2019 será 
divulgada em breve.

Mais cultura – O de-
partamento trabalha 
em parceria com o 
Sesc para realizar ou-
tros dois eventos em 
Jaboticabal ainda no 
primeiro semestre. 
Estão em pauta uma 
apresentação da Or-
questra Sinfônica de 
Ribeirão Preto e um 
evento de rock com 
esportes radicais.  
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ANIVERSÁRIOS

Medidas contra picadas de escorpião 
também devem ser tomadas na zona rural

O momento é de pre-
venção e bastante aten-
ção. O escorpião pode 
estar tanto na área ur-
bana quanto na zona ru-
ral. A picada, na maio-
ria das vezes, causa 
poucos sintomas, como 
vermelhidão, inchaço e 
dor no local, entretan-
to, alguns casos podem 
ser mais graves, cau-

sando sintomas genera-
lizados. 

Enjoo, vômitos, dor 
de cabeça, espasmos 
musculares e queda 
da pressão, havendo, 
até, risco de morte. 
“Por isso é importante 
o atendimento médico, 
principalmente se a ví-
tima for criança, onde o 
risco aumenta conside-

Proximidade com barrancos, cupinzeiros e troncos de árvores pode ser evitada

ravelmente. Temos pro-
fi ssionais capacitados 
para atender a popula-
ção”, declara Maria An-
gelica Dias, secretária 
de Saúde. 

Se tampar ralos, bura-
cos e espaços embaixo 
da porta, além de elimi-
nar entulhos, ajudam a 
evitar o aparecimento 
do escorpião, na zona 

ATENÇÃO! 
Prefeitura não se responsabiliza por 
conteúdos em apostilas de concursos
A Prefeitura de Jaboticabal, por meio da Secretaria 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, informa que 
não tem responsabilidade por cursos, apostilas e 
qualquer conteúdo produzido e comercializados vi-
sando o concurso público de Agente de Vida Escolar.




                


  

 
 
              
                

            
      
               
              
     
  


 

 

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Feliz aniversário Rubens Fumin-
celli! 

Dia 10 de Janeiro você completou 
mais um ano de vida e foi bom come-
morar com muita alegria. Que seu 
próximo ano seja repleto de luz e paz. 
Que as pessoas queridas estejam com 
você e que o amor invada seu coração 
sempre!

Desejamos que seu aniversário lhe 
traga uma felicidade imensa e que 
você possa realizar todos seus desejos 
nessa nova etapa de vida. Parabéns!

São os votos de sua família

Juninho Ruwal completa mais um ano de 
vida e é motivo para muita alegria e gra-
tidão, não só para quem aniversaria, mas 
também para todos que amam essa pessoa. 
Por isso dia 16 de janeiro foi um dia espe-
cial e feliz.

Um ciclo está se fechando, e desejamos 
muitas alegrias, aprendizagens e lindas re-
cordações para guardar. 

Que este seja o ano de todas as realiza-
ções, da felicidade plena e que do princípio 
ao seu fi m apenas reine a alegria, o amor e a 
saúde. Que você continue sendo quem é, e 
se mantenha sempre fi el aos seus princípios 
que fazem de você uma pessoa exemplar.

São os votos de sua família e amigos

rural também é impor-
tante evitar a proximi-
dade com barrancos, 
cupinzeiros e troncos 
de árvores. “Eles se alo-
jam em locais úmidos 
e sombreados. Refor-
ço aqui nossa parceria 
com a população e afi r-
mo que estamos empe-
nhados nessa batalha”, 
completa.

Mais cuidados – É 
fundamental manter o 
quintal limpo, evitar 
restos de materiais de 
construção, lenha ou 
qualquer outro objeto 
que mantenha umidade 
e que possa servir de 
criadouro, vedar as por-
tas da casa ao anoitecer 
e principalmente verifi -
car constantemente os 
berços e camas antes 
de deitar.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do Departamento 
de Controle de Vetores 
e Zoonoses é (16) 3202-
8320.
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Secretaria de Saúde não comercializa 
aparelhos de fisioterapia

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
da Secretaria de Saú-
de, informa que não 
fabrica, revende ou 
comercializa apare-
lhos e equipamentos 

de saúde ou fisiotera-
pia.

A secretaria acres-
centa que não auto-
riza nenhum cidadão 
ou empresa a utilizar 

Precisa descartar lixo no aterro sanitário? 
Confira o horário de funcionamento

Governo Federal prorroga pesagem do Bolsa 
Família até 21 de janeiro

O aterro sanitário de 
Jaboticabal é atualmen-
te um dos mais bem 
avaliados em todo o 
Estado de São Paulo na 
gestão do lixo orgâni-
co e reciclado. No local 
podem ser descartados 

A Secretaria de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social informa 
que o Governo Federal 
prorrogou a pesagem 
das famílias beneficia-
das pelo Bolsa Família 
até 21 de janeiro.

Apenas em Jaboti-
cabal, mais de mil be-
neficiários ainda não 
procuraram os Ciafs. A 
secretária da pasta, Ta-
tiana Pellegrini, acredi-

até duas toneladas, por 
pessoa, de materiais in-
servíveis gratuitamen-
te.

O aterro sanitário fica 
na saída do Km 117 da 
Rodovia Carlos Tonani, 
na estrada municipal 

ta que o prazo não será 
prorrogado novamente 
e, por isso, é importan-
te que todos procurem 
as unidades básicas de 
saúde o mais rápido 
possível.

“A população que re-
cebe o benefício não 
pode dar sopa para o 
azar. Tem que procurar 
os Ciafs o mais rápido 
possível. Qualquer dú-
vida, a Casa do bolsa 

JBT 030. O funciona-
mento é de segunda a 
sábado das 6h às 17h.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
9900.

Família está à disposi-
ção de todos”, afirma 
Tatiana.

Novo endereço - E 
para oferecer mais con-
forto e comodidade, a 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social informa que a 
Casa do Bolsa Família já 
atende em novo ende-
reço, na rua Líbero Ba-
daró, 680, no centro de 
Jaboticabal. 

Jaboticabal começa 2019 recuperando 
estradas rurais

Enfrentando o desafio 
de manter a qualidade 
dos mais de 350 qui-
lômetros de estradas 
rurais no município, a 
Prefeitura de Jabotica-
bal, através da Secre-
taria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, continua me-
lhorando as condições 
de tráfego e segurança.

Nesta semana, a JBT 
333 recebe melhorias 
na terraplanagem e no 
abaulamento. “A es-
trada conhecida como 
estrada do Espina é 
importante por fazer 
ligação com um dos 
pontos beneficiados 
pelo programa Melhor 
Caminho”, lembra o se-
cretário de Agricultura, 

Nesta semana, JBT 333 está recebendo melhorias
Abastecimento e Meio 
Ambiente, Aldo Bellodi 
Júnior.

As equipes da prefei-
tura também realizaram 
a manutenção da estra-
da rural que liga Jaboti-
cabal a Taquaritinga. As 
equipes melhoraram o 
escoamento de água e 
as lombadas existentes 
no local.

seu nome ou da pre-
feitura para comér-
cios de qualquer pro-
duto ou serviços. 

O tratamento no 
SUS é GRATUITO.

COMCRIAJA realiza primeira 
capacitação de 2019

Evento acontece em parceria com conselhos 
Tutelar e da Criança e do Adolescente

Já está marcado 
para 23, 24 e 25 de 
janeiro a primeira 
capacitação do ano 
voltado para as en-
tidades e interessa-
dos nas políticas de 
proteção à criança e 
adolescente do mu-
nicípio. Os encon-
tros serão ministra-
dos pela professora, 
acadêmica de Servi-
ço Social, Consul-
tora do Projeto Ser 

Social Consultoria e 
atuando no 3º man-
dato como Conse-
lheira Tutelar em 
Pouso Alegre, Madu-
ca Lopes.

Nos dias 23 e 24, 
a formação é volta-
da principalmente 
para os membros 
do COMCRIAJA, 
Conselho Tutelar e 
rede de atendimen-
to social à criança e 
adolescente. No dia 

25, Maduca Lopes 
realiza assessoria 
sobre as diretrizes 
do COMCRIAJA e 
Conselho Tutelar.

“Jaboticabal hoje 
é exemplo na defe-
sa dos diretos das 
crianças e adoles-
centes. Por isso, a 
programação pro-
posta se faz impor-
tante. Entidades e 
atores precisam es-
tar juntos no mo-

mento de aprender 
e discutir nossas 
políticas públicas”, 
afirma a secretária 
de Assistência e De-
senvolvimento So-
cial, Tatiana Pelle-
grini.

A qualificação 
acontece no SENAC 
Jaboticabal.

 
Mais informações 

pelo telefone (16) 
3202-8301.
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Reforma cria entrada independente pela Avenida Quinze de Novembro, recepção exclusiva 
e novas instalações que oferecerão mais comodidade e privacidade para as gestantes

Hospital e Maternidade Santa Isabel inaugura novo espaço 
para Maternidade construído com doação do Lions

O Hospital e Ma-
ternidade Santa Isa-
bel inaugurou na 
manhã do sábado, 
12 de janeiro, nova 
ala de sua Mater-
nidade, que será 
composta por uma 
recepção exclusiva 
e independente da 
entrada principal 
do HMSI, pela Ave-
nida Quinze de No-
vembro.

São mais 250 me-
tros quadrados de 
área. Além da nova 
recepção, o local 
também vai con-
tar com uma sala 
de reuniões para 
as gestantes, con-
sultórios médicos, 
banheiros e área 
de convivência. Em 
breve, a nova ala 
será mobiliada e po-
derá, então, entrar 
em funcionamento.

A obra foi reali-
zada com a doação 
do Lions Club Inter-
nacional no valor 
de R$ 264.580,56, 
que cobriu a maior 
parte do valor total 
do empreendimen-
to (75%). A doação 
do recurso foi uma 
conquista do ex-
presidente do Lions 
Club Jaboticabal, 
Fabio Spechoto. O 
restante da verba 
(25%) foi arrecadado 
com eventos bene-
ficentes realizados 
pelo próprio HMSI e 
pelo Lions Club de 
Jaboticabal.

“A finalização des-
ta obra é de grande 
valor pela impor-
tância do Hospital e 
Maternidade Santa 
Isabel para nossa ci-
dade. Existem mui-
tas campanhas que 
são realizadas em 
prol de outras ins-
tituições de saúde, 
também de muito 
valor, mas é muito 

importante ajudar 
primeiro o nosso 
hospital. O Lions é 
uma entidade ex-
tremamente atuan-
te, forte e poderosa 
e enxergamos nele 
um grande parcei-
ro”, destacou o vice-
prefeito Vitório de 
Simoni.

“Consultamos os 
responsáveis pelo 
hospital sobre as 
suas necessidades 
e sobre o Progra-
ma Melhor Parto. 
Então, levamos a 
ideia para o Lions 
Clube Internacio-
nal, que apoiou essa 
obra, que propicia-
rá maior atenção às 
gestantes de Jabo-
ticabal e microrre-
gião”, afirmou Fabio 
Spechoto, presiden-
te do Lions Jabo-
ticabal à época da 
contratação do pro-
jeto

“Agradeço a to-
dos os membros 
do Lions, que não 
pouparam esforços 
para a realização 
dos eventos que ar-
recadaram os 25% 
restantes do valor 
da obra, que é nos-

sa contrapartida 
para recebermos 
a doação do Lions 
Club Internacional. 
Como presidente 
do Lions Clube de 
Jaboticabal, estou 
muito lisonjeado 
por ter terminado 
essa obra iniciada 
em gestões anterio-
res e que representa 
muito para a popu-
lação de Jabotica-
bal e para o Progra-
ma Melhor Parto. O 
Lions Clube é uma 
entidade forte, que 
ajuda a sociedade 
não só de Jabotica-
bal, mas de todo o 
Brasil e do mundo. 
Hoje nos sentimos 
gratificados por ter 
entregue essa obra 
ao Hospital Mater-
nidade Santa Isabel, 
uma entidade de 
competência, uma 
entidade de caráter 
absoluto, de médi-
cos e profissionais 
que dedicam o seu 
tempo para a socie-
dade de Jabotica-
bal”, afirmou o atual 
presidente do Lions 
Club LC 6, Valdir Ed-
gard Homem.

“O Lions Club 

de Jaboticabal e o 
Hospital e Mater-
nidade Santa Isa-
bel, conseguiram ir 
além do horizonte 
e atenderam o que 
a comunidade lo-
cal necessitava. Foi 
maravilhosa a união 
entre o Lions e o 
Hospital. O compa-
nheirismo é muito 
importante para o 
distrito e vai servir 
de exemplo para 
outras cidades faze-
rem a mesma coisa. 
Estamos ajudando 
os que mais preci-
sam, valorizando 
pessoas como ser 
humano”, destacou 
Maria Aparecida 
Destito Pellizzon, 
governadora do Dis-
trito LC6.

Projeto
Participaram da 

inauguração o vice-
prefeito de Jaboti-
cabal, Vitório de Si-
moni; o secretário 
de Planejamento, 
Paulo César Polachi-
ni (que estava pre-
sente como membro 
do Lions); o prove-
dor do HMSI, Luiz 
Eduardo Romero 
Gerbasi; a adminis-
tradora do Hospital, 
Margareth Pedrol de 
Freitas; além dos di-
retores da Unimed 
Jaboticabal Luiz Ro-
berto Lins Ferraz, 
Marcos da Silveira e 
Oswaldo Costa Ce-
sar Neto.

O Lions Clube es-

teve representado 
pela governado-
ra do Distrito LC6, 
Maria Aparecida 
Destito Pellizzon, e 
por Sérgio Davi de 
Souza, governador 
à época em que o 
projeto foi enca-
minhado. Também 
participaram da ce-
rimônia o presiden-
te do Lions Club LC 
6 de Jaboticabal, 
Valdir Edgard Ho-
mem, acompanhado 
da esposa, e o presi-
dente do Lions Club 
LC6 à época do lan-
çamento dda obra, 
Fabio Spechoto; 
além do assessor da 
Fundação Lions In-
ternacional, Ronald 
Eduardo Tristão.

O projeto do Lions 
Club LC 6 de Jabo-
ticabal concorreu 
com outros projetos 
de clubes de todo o 
mundo apresenta-
dos ao Lions Club 
Internacional.  “O 
objetivo do Lions é 
realizar trabalhos 
desse porte, fazen-
do desde o diag-
nóstico até o acom-
panhamento do 
paciente, não ape-
nas procedimentos 
pontuais. Estamos 
estruturados para 
aprovar projetos de 
grande porte. Nos-
so objetivo, então, é 
entregar obras que 
impactam a comu-
nidade, de caráter 
duradouro”, desta-
cou Ronald Eduardo 

Tristão.
“Foi uma conquis-

ta trabalhosa, com 
muitas peculiari-
dades que foram 
acompanhadas em 
detalhes pela Fun-
dação Lions Clube 
Internacional, nos 
Estados Unidos. Um 
processo trabalho-
so, mas gratificante, 
pois a obra vai tra-
zer mais conforto, 
mais ânimo para as 
parturientes”, afir-
mou Sérgio Davi de 
Souza.

“O Hospital agra-
dece o esforço e 
principalmente a 
confiança do Lions. 
Somos referência 
no projeto Parto 
Adequado, da ANS, 
com o Programa Me-
lhor Parto, e este 
novo setor será uti-
lizado para darmos 
acolhimento às ges-
tantes”, salientou o 
provedor do HMSI, 
Luiz Eduardo Rome-
ro Gerbasi.

“Agradecemos o 
apoio e a confiança 
do Lions em fazer 
o esforço de con-
seguir os recursos 
para a obra. Tam-
bém fazemos um 
agradecimento es-
pecial à Luciene 
Gerbasi, arquiteta 
que elaborou o pro-
jeto deste espaço”, 
destacou a adminis-
tradora do Hospital, 
Margareth Pedrol de 
Freitas.
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SAAEJ recebe visita do 
deputado Arnaldo Jardim

Sistema de videomonitoramento contribui para 
segurança na região central de Jaboticabal

O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal – SAA-
EJ – recebeu na tarde 
de quarta-feira (16) a 
visita do deputado fe-
deral Arnaldo Jardim. 
Na companhia do 
prefeito José Carlos 

Após concluir todo 
processo de recupera-
ção do sistema de vide-
omonitoramento de Ja-
boticabal, a expectativa 
é registrar redução de 
pequenos crimes, furtos 
e roubos de veículos, 
principalmente na região 
central. Outro ponto im-
portante é o acompanha-
mento nas entradas das 
cidades, principalmente 
a entrada e saída de ve-
ículos.

O sistema garante uma 
série de ferramentas 
para o posicionamento 
das câmeras, zoom e es-

ACIAJA e FEJA (Fórum das Entidades de Jaboticabal) 
contribuíram para o sucesso do projeto

Hori, o parlamentar 
conversou com o pre-
sidente da autarquia, 
José Carlos Abreu, e 
colaboradores com o 
intuito de conhecer 
melhor o funciona-
mento do serviço e 
suas necessidades.

paço monitorado. “A re-
cuperação do sistema foi 
um grande desafio pelo 
tempo que ficou sem 
qualquer tipo de ma-
nutenção. É importante 
exaltar o papel da ACIA-
JA – Associação Comer-
cial, Industrial e Agro-
negócio de Jaboticabal 
- e da FEJA – Fórum das 
Entidades de Jaboticabal 
- neste momento, que 
acreditaram em nossa 
ideia e colaboraram para 
que as nossas câmeras 
fossem colocadas em or-
dem. Agradeço as direto-
rias e todos os envolvi-

Hori destacou a par-
ceria de Jaboticabal 
com Jardim. “O Arnal-
do é um grande amigo 
que a gente tem, sem-
pre esteve por perto 
nos ajudando no que 
era preciso. Essa vi-
sita ao SAAEJ o ajuda 

dos”, declara o prefeito 
José Carlos Hori.

O diretor do Departa-
mento de Vigilância Pa-
trimonial, José Eduardo 
Sostena, ressalta a parce-
ria com a Polícia Militar. 
“A PM esteve conosco e, 
hoje, já opera o sistema. 
Jaboticabal está muito 
mais protegida”.

A FEJA é composta pela 
ACIAJA, OAB, CDL, AREA, 
maçonarias, Layons, RO-
TARY, Sindicato Rural e 
Associação dos Contabi-
listas.

a entender um pouco 
dos desafios do dia 
a dia da nossa autar-
quia e da importância 
dela para nossa cida-
de”, comentou.

Para Abreu, a pre-
sença do deputado 

acontece em um mo-
mento importante e 
gera expectativa por 
investimentos. “Acre-
dito que nos últimos 
20 anos seja a primei-
ra visita que nós tive-
mos de um deputado 
federal. Ele se colocou 

à disposição, conhe-
ceu nossa Estação de 
Tratamento de Esgoto 
– ETA – e garantiu que 
vai atrás de recursos 
para resolvermos os 
problemas do SAAEJ”, 
afirma.

Hori participa de reunião com 
investidor norte-americano

O prefeito José Carlos 
Hori esteve reunido na 
quarta-feira (16) com 
executivos da empre-
sa Defensive Agrovant, 
empresa consolidada 
em Jaboticabal e que 
acaba de ser comprada 
por uma empresa nor-
te-americana.

“A Defensive tem uma 
participação muito im-
portante no agronegó-
cio brasileiro e nessa 

reunião tive a oportu-
nidade de conhecer o 
Thomas Britze, mana-
ger da AMVAC Chemical 
e responsável pela tran-
sição”, conta o prefeito.

Hori demonstra oti-
mismo e enxerga com 
bons olhos o negócio. 
“Essa nova empresa vai 
trazer novos investi-
mentos e ajudar a forta-
lecer ainda mais nossa 
cidade”, finalizou.

Escolas municipais notificarão Conselho Tutelar 
sobre alunos com mais de 30% de faltas

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer adota no ano 
letivo 2019 uma nova 
medida inserida na Lei 
de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB). A par-
tir de agora, alunos que 
faltarem a mais de 30% 
das aulas serão notifi-
cados no Conselho Tu-
telar.

A nova regra foi pu-

blicada no Diário Oficial 
da União no dia 11 de 
janeiro. “Essa alteração 
tem como objetivo a 
diminuição dos índices 
de evasão escolar e dis-
torção de idade-série. 
Antes, a notificação era 
obrigatória para faltas 
acima de 50%”, comen-
ta o secretário da Pasta, 
Adilson Martins.

Início das aulas – 

Em Jaboticabal, o 
ano letivo dos ensinos 
fundamental e infantil 
começa em 11 de feve-
reiro. Durante as férias, 
novas lousas panorâ-
micas mobiliário foram 
instalados nas salas 
de aula. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
pelo telefone (16) 3209-
2469.


