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Com entrada gratuita, Cora Coralina recebe Show de 
Carnaval com Fiduma e Jeca e Roda de Samba do Black

Quem gosta de boa música e acompanha os sucessos da dupla Fiduma e Jeca não pode perder o 
Show de Carnaval realizado pela Prefeitura de Jaboticabal. A programação começa às 22h30 com a 
Roda de Samba do Black.

Programação acontece na segunda-feira (4), a partir das 22h30

Automóveis, caminhões, 
micro-ônibus, ambulâncias e 
motocicletas ficaram expostas 

no Lago Municipal

Prefeito Hori apresenta quase 30 veículos 0Km 
para saúde, educação, obras e administração

Quem passou pelo Lago Municipal no último fi-
nal de semana pôde conferir a nova frota de ve-
ículos da Prefeitura de Jaboticabal. Nestes dois 
primeiros anos da gestão atual, mais de R$ 3 mi-
lhões foram investidos na compra de 25 veículos 
0 km. O avanço só foi possível devido ao empe-
nho político exercido junto aos governos Federal 
e Estadual. 

Primeira-dama e presidente do Fundo Social, Adriana 
Hori, intermediou processo e participou da entrega

Parceria viabiliza doação de 
óculos para ONG de Jaboticabal

Na tarde da última 
quinta-feira (28), crian-
ças atendidas pela ONG 
Fênix, de Jaboticabal, 
receberam uma ajuda e 
tanto para as atividades 
do dia a dia. Uma par-
ceria entre Fundo Social 
de Solidariedade – FSS 
– e Ótica Diniz viabili-
zou a entrega de ócu-
los de grau para quem 
precisava. As armações 
foram escolhidas pelas 
próprias crianças.

“SBT na Praça” é sucesso em Jaboticabal
A Praça Nove de Julho 

recebeu um bom públi-
co que se divertiu mui-
to e ainda aproveitou 
uma série de serviço 
oferecidos pelo projeto 
“SBT na Praça” que rece-
beu apoio da Prefeitura 
Municipal de Jabotica-
bal.

Dengue: caso apresente algum sintoma, procure 
a unidade básica de saúde mais próxima

O país sofre novamente com a dengue e a che-
gada de um novo sorotipo (Tipo B) na região pre-
ocupa a Secretaria de Saúde de Jaboticabal. Com 
o período de chuvas torna-se mais comum a for-
mação de criadouros do Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da doença e de outras arboviroses.

As notificações são 
importantes no trabalho 

preventivo dos agentes de 
endemias

Primeira fase do mutirão 
de ultrassom começa no 

dia 09 de março
Outros dias serão reservados 

para zerar a demanda

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaboti-
cabal promove uma série de mutirões para 
diminuir a espera por exames. No início do 
mês, o primeiro mutirão de eletrocardiogra-
ma reduziu a espera de quase 50% dos pa-
cientes. Agora é a vez de quem aguarda um 
ultrassom. As análises acontecem no sábado 
(09), a partir das 07h, na Unidade da Mulher.

Em apenas quatro meses, 
quase 50 animais ganharam 

uma nova família

Departamento de 
Proteção Animal faz 
balanço de adoções

A Secretaria de Saúde mantém uma equipe atu-
ante na causa animal. Após a primeira conquis-
ta - a implantação do Departamento Municipal de 
Proteção Animal, 2019 será um ano em que os bi-
chinhos terão mais atenção da prefeitura. Desde 
sua criação, foram adotados, resgatados e castra-
dos mais de 300 animais.
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Quando o SENHOR 
apareceu para Abraão, 
Ele disse: Se tu uma 
benção.  E realmente 
Abraão se tornou uma 
grande benção na sua 
época. Ele foi fi el ao SE-
NHOR, em tudo! Essa 
promessa pertence a 
nós e não podemos fi -
car parados esperando 
alguma coisa aconte-
cer. Devemos assumir 
o nosso lugar em Cristo 
Jesus, como vencedor 
e não como perdedor. 
Deus já providenciou 
todas as bênçãos para 
você desfrutar aqui 
nesta terra. Mas infe-
lizmente, alguns es-
tão vivendo no fracas-
so por não conhecer 
os seus direitos. Você 
precisa se levantar e 
determinar a sua vitó-
ria, enquanto é tempo. 
Pare de achar que não 
conseguirá vencer, e 

Pr. Anastácio Martins

SE TU UMA BENÇÃO
que tudo está perdido, 
sem saída. Lembre-se, 
Deus está com você 
em qualquer situação. 
Ele nunca te abando-
nará. O inimigo tentará 
de tudo para você não 
confi ar no SENHOR. Ele 
usará até pessoas para 
querer te tirar do ca-
minho, mas não desis-
ta, continue seguindo 
em frente que tudo vai 
dar certo. Abraão nun-
ca desistiu, por que as 
coisas estavam difíceis 
e ele sempre colocava a 
sua confi ança em Deus. 
Quando ele não via uma 
solução, não desanima-
va, mas buscava a ajuda 
do SENHOR, em oração, 
e logo a resposta chega-
va. Faça como ele, ore 
ao SENHOR. Você fi ca-
rá surpreso com a res-
posta que Ele lhe dará, 
para resolver todos os 

Edital de Citação - Prazo de 15 Dias.Processo Nº 1000476-15.2015.8.26.0222 .O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Judicial, do Foro 
de Guariba, Estado de São Paulo, Dr(a). Aleksander Coronado Braido da Silva, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) W. C. dos Santos 
Piscinas ME, CNPJ 17.525.622/0001-36, com endereço à Rua Florinda Bordizan Sampaio, 83, Jardim Jose Sampaio Junior, CEP 
14065-060, Ribeirão Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 'Banco Bradesco S.A.. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, conforme teor da seguinte Decisão: "Vistos. Na forma do 
artigo 513 §2º, IV, do CPC, intime-se o executado por edital para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 
transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento 
voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de 
dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do 
credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo 
comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas no art. 2º, inc. XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser 
efetuada. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das 
respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, 
que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. Int." Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Guariba, aos 30 de janeiro de 2019. K-23/02e02/03

A festa mais popular 
e democrática do calen-
dário brasileiro começa 
mostrando a alegria e 
a criatividade do nosso 
povo. É no Carnaval que 
o Brasil mostra sua cara, 
melhor, suas diversas ca-
ras, e entra em ritmo de 
festa, celebração e alegria. 
O melhor do Brasil é o bra-
sileiro e sua característica 
capacidade de ser feliz.

Confetes, serpentinas, 
muito brilho e fantasias 
tomam as ruas, ladeiras 
e sambódromos do país 
todo em uma onda festiva 
onde todos são bem-vin-
dos, todos são iguais e to-
dos querem brincar. Atrás 
do trio elétrico, em meio 
à multidão dos blocos, 
nas escolas de samba ou 
no conforto do lar, todo 
brasileiro aproveita o Car-
naval - inclusive para des-
cansar e fazer retiros es-
pirituais.

Os mais animados se 
fantasiam, reúnem os 
amigos e a família e vão 
para as ruas dançar e ce-

Carnaval com respeito é mais alegre

Arnaldo Jardim  
Deputado Federal PPS/SP

lebrar uma das mais brasi-
leiras datas de todas. Mas 
sempre cabe respeito em 
meio a tanta festa, e este 
deve ser o tom desses 
dias animados. É preciso 
brincar o Carnaval de for-
ma sadia.

É o respeito que faz com 
que a festa seja alegre, 
não motivo de problemas. 
Respeito pelas pessoas, 
transfi gurado em atitudes 
positivas com as mulhe-
res. Uma paquera saudá-
vel é sempre bem-vinda, 
mas quando o limite do 
respeito é transposto a 
fantasia de folião perde o 
brilho.

Respeito às pessoas 
mais velhas que não têm 
tanta mobilidade e ne-
cessitam de um pouco 
de paciência dos mais jo-
vens para também entrar 
na folia. O Carnaval é de 
todos, e quem já viu vá-
rios carnavais tem todo o 
direito de fazer parte da 
festa - muitas vezes com 
mais animação do que os 
jovens.

Respeito pelas crianças 
que dão seus primeiros 
passos nessa brasilida-
de. Devem estar sempre 
acompanhadas dos pais e 
em ambientes sadios. Sem 
bebida alcoólica ou até 
mesmo coisa pior, só com 
brincadeiras e risos.

Respeito não só pelos 
seres humanos, mas tam-
bém pelo meio ambiente. 
Faça chuva ou faça sol, ca-

nudos e copos plásticos e 
latinhas de cerveja e refri-
gerante estarão na festa. 
Então contribua para um 
Carnaval sustentável e jo-
gue o lixo no lixo.

O Brasil recicla quase 
100% das latas de alumí-
nio usadas aqui, que são 
verdadeira fonte de renda 
de catadores que brincam 
ao mesmo tempo em que 
garantem seus sustento e 
de suas famílias.

 
É preciso se lembrar 

disso para uma boa festa: 
há pessoas que estão ali 
para trabalhar dignamen-
te, sem atrapalhar a folia 
de ninguém, pelo contrá-
rio, para deixá-la ainda 
melhor. Então respeite ca-
tadores, seguranças, ven-
dedores, policiais e toda 
gama de gente que vê no 
Carnaval uma oportunida-
de de renda.

Mas, acima de tudo, res-
peite você mesmo.

Respeite os limites do 
seu corpo se for ingerir 
bebidas alcoólicas. Boa 
festa é aquela cheia de 
lembranças, sem apagões 
de consciência por estar 
para lá de Bagdá. Protetor 
solar, alimentação equi-
librada, muita água e um 
sorriso no rosto comple-
tam o kit necessário para 
fazer do Carnaval um so-
nho em vez de um pesa-
delo.

Que todos tenhamos 
um ótimo Carnaval!

 
 

 

Edital de Convocação 

 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 

A Presidente da Associação Mulher Unimed de Jaboticabal, usando das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca as 34 (trinta e quatro) associadas, para se reunirem em 
Assembléia Geral, que será realizada no dia 15 de março de 2019 (sexta feira), na Sede da 
Unimed de Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico, a Avenida Carlos Berchieri, 791 em 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, às 18h30min, em primeira convocação com a presença de 
2/3 das associadas em pleno gozo de seus direitos sociais, em segunda convocação às 19:00 
horas com qualquer número de sócias presentes, a fim de deliberarem e votar a seguinte 

ordem do dia: 

ORDEM DO DIA:  

1. Apresentação do Balanço Patrimonial do ano de 2018, com parecer do Conselho Fiscal; 
2. Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal gestão 2019-2021; 
3. Outros Assuntos. 

 

 

Jaboticabal, 25 de fevereiro de 2019. 

DRA. MARA REGINA VALÉRIO 

Presidente da Associação Mulher Unimed de Jaboticabal 

 

 
Associação Mulher Unimed de Jaboticabal  

CNPJ: 03.059.346/0001-53 

A ARTE DE VIVER - TRABALHO

O saudoso cantor Gon-
zaguinha diz em uma de 
suas canções que “sem 
o seu trabalho o homem 
não tem honra, e sem a 
sua honra, se morre, se 
mata”. 

Se o homem não tem 
honra sem o seu traba-
lho, então por que após 
tanta luta por um em-
prego, em pouco tempo 
muitos perdem o encan-
to? Vão para o trabalho 
como se estivessem indo 
para a guerra. 

Muitos trabalhadores 
chegam ao local de tra-

LUIS CARLOS 
FERNANDES

balho mal-humorados, 
nem um bom dia, nem 
um sorriso; desempe-
nham suas tarefas com 
má vontade, e seu me-
lhor companheiro é o 
relógio, contando os mi-
nutos que faltam para ir 
embora.

Os principais assuntos 
são: o salário que é uma 
miséria, os superiores 
que ganham bem e não 
fazem nada, o patrão 
que não lhes dá o menor 
valor, e por aí vai.

Quando dirigir-se ao 
seu trabalho, pense em 
quantas pessoas fi caram 
em casa por falta de em-
prego e que dariam tudo 
para estar em seu lugar. 
Ao chegar em seu local 
de trabalho, seja cordial, 
cumprimente os colegas, 
trabalhe com amor e de-
dicação.

Com certeza você me-
rece ganhar mais, mas 
por enquanto é esse o 

salário que tem. Pode 
ser pouco, mas é com ele 
que você, pelo menos, 
sobrevive. 

Você é a única pessoa 
responsável pelo seu fu-
turo. Se acreditar em si 
e for à luta, terá grande 
chance de ser um vence-
dor; caso contrário, fi ca-
rá sempre onde está. 

Lembre-se que todo 
trabalho é digno. Não 
importa sua profi ssão, 
seu salário, como você 
se veste ou o tamanho da 
empresa onde você tra-
balha. O que mais impor-
ta, de fato, é você acredi-
tar que aquilo que faz é 
importante e orgulhar-se 
disso.

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

seus problemas. Entre-
ga o teu caminho ao 
SENHOR e confi a Nele e 
tudo Ele fará para você 
ser uma grande ben-
ção. Vale a pena servir 
este Deus maravilhoso! 
Agora você pode decla-
rar que todas as bên-
çãos virão sobre você. 
E quem te abençoar, 
será muito abençoado. 
(Gênesis 12:2). Esta é 
a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. 
a Sex.  RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ. (016) 
991150602.



sábado, 02 dE MaRÇo dE 2019 3

 
 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS CAMPUS DE 

JABOTICABAL – SP 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Funcionários da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Câmpus de 
Jaboticabal – SP, inscrita no CNPJ n° 57.259.525/0001-63 e no NIRE n° 
35400017473,  no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca 
os associados, que nesta data são em número de 599 (quinhentos e noventa e 
nove) em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a realizar-se na sede social, na Via de Acesso Professor Paulo 
Donato Castellane, s/n, Bairro Rural, Câmpus Unesp, nesta cidade de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, no dia 05/04/2019, obedecendo aos seguintes horários e 
“quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que 
determina o estatuto social: 01) Em primeira convocação: às 13h com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 02) Em segunda convocação: às 
14h com a presença de metade mais um dos associados; 03) Em terceira 
convocação: às 15h com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos:     
 
ORDEM DO DIA: 
 
ORDINÁRIA 
 
1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2018, 
compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o 
Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa; 
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo; 
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES; 
4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 
5. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema 
Sicoob); 
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 
 
EXTRAORDINÁRIA 
 
1. Reforma ampla do estatuto social para adequação ao modelo padrão do 
estatuto social do Sicoob Confederação; 
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 
 
 
 Jaboticabal, SP, 02 de Março de 2019. 
 

 
 

WAGNER APARECIDO MENDES 
Diretor Presidente 

 
Nota I: Conforme determina a Resolução 4434/15 em seu artigo 46, as 
demonstrações contábeis do exercício de 2018 acompanhadas do respectivo 
parecer dos auditores independentes, estão à disposição dos associados na sede 
da cooperativa.  
 
Nota II: O prazo para inscrições da chapas para o Conselho Fiscal será de 
25/02/2019 à 29/03/2019, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário 
de funcionamento. 
 
  

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na central 

da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram seu 

funcionamento prejudicado no dia 23/02/2019 das 12h15 às 19h12. Após o retorno da 

energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

Encerradas as inscrições para o Curso de 
Libras da Câmara de Jaboticabal

A lista completa com 
a classificação dos ins-
critos já está disponível 
para consulta na página 
da Escola do Legislati-
vo, no site da Câmara 
Municipal.

Foram encerradas 
na última quarta-feira 
(27/02) as inscrições 
para o curso gratuito 
de Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) ofere-
cido pela Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
por meio da Escola do 
Legislativo. A lista com-
pleta com a classifica-
ção dos inscritos está 
disponível para consul-
ta na página da Esco-
la do Legislativo (Cur-

sos e Treinamento), no 
site da Câmara Munici-
pal (www.jaboticabal.
sp.leg.br).

Ao todo, foram 280 
pedidos de inscrição. 
O mais concorrido foi 
para o curso de “Intro-
dução à Libras” (para 
iniciantes), turma de 
terça-feira, com 5,3 
candidatos por vaga, 
que acabaram preen-
chidas nos primeiros 
15 minutos da abertura 
das inscrições.

Neste ano, foram ofe-
recidas 60 vagas para o 
curso de Introdução à 
Libras (para iniciantes), 
divididas em duas tur-

mas (de terça e sexta-
feira, das 18h às 20h), 
e outras 60 para o nível 
Básico (curso continu-
ado), igualmente em 
duas turmas (de terça e 
sexta-feira, das 20h15 
às 22h15).

As aulas começam no 
dia 12 de março, para 
as turmas de terça-feira 
(em ambos os níveis), e 
no dia 15 de março para 
as de sexta-feira, na 
sede da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, na 
Rua Barão do Rio Bran-
co, 765.

Os cronogramas das 
aulas e os projetos pe-
dagógicos completos 

estão disponíveis na 
página da Escola do Le-

gislativo, no site insti-
tucional do Legislativo 

jaboticabalense (www.
jaboticabal.sp.leg.br).

Câmara de Jaboticabal vota as Contas de 2015 do 
ex-prefeito Raul Gírio na próxima quarta-feira

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal vão apreciar 
na próxima quarta-feira 
(6 de março) o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 53/2019, de autoria 
da Comissão de Finan-
ças e Orçamento (CFO) 
da Casa, que rejeita as 
Contas da Prefeitura 
Municipal de Jabotica-
bal referentes ao Exer-
cício de 2015.

Antes do parecer da 
CFO, que resultou no 
PDL nº 53/2019, os 
membros da comissão 

ouviram as justificati-
vas do então prefeito 
Raul Gírio, apresenta-
das por sua advogada, 
Mirela Senô, em reu-
nião no dia 25 de fe-
vereiro. Somada a aná-
lise do parecer prévio 
do Tribunal de Contas 
do Estado de São Pau-
lo (TCESP), no Processo 
nº 2545/026/15, a co-
missão acabou seguin-
do a decisão da Corte 
de Contas pela rejeição 
das Contas de 2015.

Entre os motivos 
apontados no projeto, 

estão a “falta de capa-
cidade financeira para 
honrar os compromis-
sos de curto prazo e 
pelo recolhimento par-
cial ao Regime Próprio 
de Previdência das Con-
tribuições Previdenciá-
rias referentes à parte 
patronal e ao aporte 
para cobertura do défi-
cit atuarial”.

A sessão será trans-
mitida ao vivo pela WE-
BTV da Câmara (www.
jaboticabal.sp.leg.br).

“SBT na Praça” 
é sucesso 

em Jaboticabal

A Praça Nove de Julho 
recebeu um bom públi-
co que se divertiu mui-
to e ainda aproveitou 
uma série de serviço 
oferecidos pelo projeto 
“SBT na Praça” que rece-
beu apoio da Prefeitura 
Municipal de Jabotica-
bal.

Quem passou pelo 
local brincou no boli-
che humano, tobogã, 
pula-pula, chute ao gol, 
além de saborear uma 
deliciosa pipoca e algo-
dão-doce. “Passei pela 9 
de Julho e a população 
aproveitou cada mo-
mento do ‘SBT na Praça’ 
em um final de semana 

muito especial, quando 
aproveitamos e expo-
mos no lago todos os 
veículos que recebemos 
e, agora, foram inclu-
sos na frota municipal”, 
lembra o prefeito José 
Carlos Hori.

Nova Frota – Jaboti-
cabal foi beneficiada 
nos últimos meses com 
uma série de emendas 
e programas estadual 
e federal. Foram mais 

de R$ 3 milhões em in-
vestimentos na aquisi-
ção de veículos para as 
secretarias de Obras e 
Serviços Públicos, Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer e Saúde. “Fico 
feliz ao ver Jaboticabal 
protagonizando bons 
momentos, com a che-
gada de novos investi-
mentos. 2019 promete 
muitos mais”, finaliza 
Hori.
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Serão 26 homenageadas, que representarão no ato as cerca 
de 37 mil mulheres residentes em Jaboticabal.

O curso foi solicitado ao governo estadual pelo vereador Pepa Servidone (PPS) ainda 
em 2018, e neste ano, o parlamentar comemora a vinda da unidade móvel

Parceria com iniciativa privada leva 
arte e literatura à população

Câmara de Jaboticabal faz Sessão Solene em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Carreta do curso de qualificação profissional 
de soldagem chega a Jaboticabal

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio do De-
partamento de Cultura 
e a Ice by Nice, lança-
ram no dia 1º de março, 
às 15h, o Projeto “Ice & 
Cultura”, no Jaboticabal 
Shopping.

Fruto da parceria en-
tre o poder público e 
a iniciativa privada, 

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal faz 
no dia 08 de março, às 
20h, no Palácio Ângelo 
Berchieri, a Sessão So-
lene em homenagem 
ao Dia Internacional da 
Mulher. Na oportunida-
de, 26 mulheres vão re-
ceber placa de honraria 
por suas dedicações e 
contribuições à socie-
dade jaboticabalense. A 
sessão será transmitida 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br).

As indicadas pelos 
vereadores (máximo de 
duas por parlamentar) 
representarão no ato 
as cerca de 37 mil mu-
lheres residentes em 
Jaboticabal, conforme 
dados do último censo 
do IBGE em 2010.

Vale lembrar que o 
dia 8 de março foi ado-
tado como o Dia Inter-
nacional da Mulher em 
1977 pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) após décadas de 

Começaram na quar-
ta-feira (27/02), em Ja-
boticabal, as aulas do 
curso de Soldador do 
programa “Via Rápida 
Emprego”, oferecido 
gratuitamente pelo Go-
verno do Estado de São 
Paulo. Em Jaboticabal, 
foram ofertadas 60 va-
gas para aulas em três 
turnos, manhã/tarde/
noite, com 20 alunos 
por turma. As aulas se-
guem até 29 de março.

Realizado em uma 
carreta itinerante, com 
espaço para aulas teó-
ricas e dez cabines com 
equipamentos de sol-
dagem para as práticas, 
o curso de qualificação 
profissional foi solicita-
do ao governo estadu-
al pelo vereador Pepa 
Servidone (PPS) ainda 
em 2018, e neste ano, o 
parlamentar comemora 
a vinda da unidade mó-
vel.

“O importante é ter 
bom relacionamento 
com seus deputados, 
secretários, com o go-
vernador. Hoje tenho 
como vice-governador 
o Rodrigo Garcia, uma 
pessoa que tem ajuda-
do muito, um parceiro, 

o projeto prevê expo-
sições periódicas de 
quadros do acervo mu-
nicipal, bem como a 
colocação de livros de 
autores locais que fi-
carão à disposição dos 
frequentadores.

“A equipe do Depar-
tamento de Cultura, em 
conjunto com a direção 

lutas femininas por di-
reitos civis e políticos, 
o que garantiram à elas 
o direito de voto (no 
Brasil, a partir da déca-
da de 30), licença-ma-
ternidade remunerada, 
direito de serem eleitas 
para cargos eletivos no 
Executivo e Legislativo, 

e demonstrou isso ago-
ra. Diante de 645 mu-
nicípios do estado de 
São Paulo, Jaboticabal 
é o primeiro [do ano] a 
ser contemplado com 
o curso de soldador. A 
pessoa vai sair daqui 
com diploma e vai aju-
dar muito na sua con-
tratação pós o término 
do curso. Isso é muito 
importante para Jabo-
ticabal na questão de 
geração de empregos. 
E quero agradecer não 
só o prefeito Hori, mas 
também o proprietário 
da Tobace, que cedeu 
os cabos que precisáva-
mos para fazer a insta-
lação [elétrica] da carre-
ta”, disse Pepa.

De acordo com a as-
sistente técnico ad-
ministrativo da Fatec, 
instituição responsável 
pela gestão do curso 
em Jaboticabal, Janaína 
Mirabelli, foram mais 
de 300 pedidos de ins-
crições. “Temos nesse 
curso de soldagem, a 
maioria homens, po-
rém, tivemos mulheres 
inscritas. Isso é muito 
importante, mostrar 
que não só os homens 
tem interesse nessa 
área”, pontuou Janaína.

da Ice by Nice, estuda 
a realização de outras 
atividades no local, tais 
como lançamentos de 
livros, contação de his-
tórias e bate-papos com 
autores, com acesso 
gratuito aos interessa-
dos”, explica José Mário 
de Oliveira, diretor de 
cultura do município.

leis de defesa contra 
violência doméstica, 
entre outros.

Confira abaixo a 
lista das homenagea-
das:

Pepa Servidone
NAYHARA ROBERTA 

SERVIDONE
EIDY BLANES DOS 

É o caso de Isabel Gas-
parino. “Eu gosto desse 
tipo de coisa. Nós mu-
lheres estamos pronta 
para tudo. Esse curso 
vai ser muito bom pra 
gente poder ter mais 
alguma coisa para apre-
sentar no currículo. Eu 
quero sim trabalhar 
nesse ramo de solda-
dora. É muito desafia-
dor, muito bom”, disse 
a aluna.

Para o vendedor ex-
terno Marcos Paulo Sil-
vério, o curso pode ser 
uma oportunidade para 
iniciar uma nova car-
reira. “Me interessou 
muito por causa da ca-
pacitação que dá pro 
profissional nessa área 
da indústria. A expec-
tativa que eu consiga 
aprender tudo o que for 
me passar, para poder 
usar adequadamente 
no futuro. A primeira 
oportunidade que tiver 

eu vou tentar me encai-
xar na área de solda”, 
torce o aluno.

O instrutor no curso 
em Jaboticabal, Carlos 
Alberto Bottino (Bato), 
inspetor de solda N1, 
destacou a importância 
da constante qualifica-
ção. “Tudo é soldagem, 
desde em câmeras, ôni-
bus, carros, cada um 
dentro do seu proces-
so, mas todos com a 
mesma importância. [O 

curso] É um começo. 
Uma oportunidade boa, 
que está se dando gra-
tuitamente. E daí pra 
frente, optar por mais 
cursos, por mais quali-
ficação, chegando nos 
patamares melhores. A 
gente nunca sabe pra 
qual empresa que vai, 
às vezes pode ir para 
uma pequena ou gran-
de, mas todos fazem 
parte de uma escada, 
que leva sempre, se ti-
ver determinação, pro 
caminho mais alto”, res-
saltou o instrutor.

Agora, a expectativa 
do vereador Pepa Servi-
done é garantir outros 
cursos itinerantes de 
qualificação profissio-
nal. “O segundo passo 
é o curso de panifica-
ção, juntamente com 
o curso de açougueiro. 
A gente já entrou com 
o pedido, eu creio que 
terminando esse, se já 
puder vir seguido, já 
quero que na próxima 
semana [após finaliza-
do o de soldagem]. Ago-
ra, nesse momento po-
lítico, quero focar um 
pouco mais na questão 
de geração de empre-
go”, finalizou Pepa.

 

Vereador Pepa Servidone, ao lado do instrutor Carlos Alberto Bottino (Bato) 
participa de aula inaugural.

Pensado em um local 
para acentuar o gosto 
de se envolver com a 
cultura de nossa cida-
de, o espaço “Ice & Cul-
tura” quer unir a qua-
lidade e o prazer dos 
produtos Ice By Nice 
com as obras e textos 
de artistas e escritores 
locais.

SANTOS QUINALIA
Dona Cidinha
LAURINDA ISABEL 

GONZALEZ BONUTTI
MARIA APARECIDA 

BORGES TEGON

Dr. Edu Fenerich
ANA CRISTINA COR-

REIA

ROSMEIRE SUELI FILI-
PINI MARTINS

Carmo Jorge Reino
NEUSA TEREZINHA 

GOULART DE FARIA 
CUSTÓDIO

PATRÍCIA DE SOUZA 
LESSE

Daniel Rodrigues
ELENIR CONSTÂNCIA 

RIBEIRO GARCIA
FABIANA FELIX SO-

BRAL DA SILVA

Ednei Valêncio
AMANDA DOS SAN-

TOS BELINATO
SANDRA REGINA VA-

LÊNCIO DE LUCCA

João Bassi
GENNY LISBOA BOTE-

GA
IVONE MORELLO FU-

RIGO

Luiz Carlos Fernan-
des

JOANA D’ARC DUAR-
TE GREGO

REGIANE APARECIDA 

BARBOSA SOUZA BATIS-
TA

Paulo Henrique Advo-
gado

TEREZINHA DOS SAN-
TOS PRADO

NEUSA APARECIDA DE 
OLIVEIRA

Beto Ariki
LÚCIA HELENA SON-

CINO NOSRALLA
SYLVIA HELENA DOS 

SANTOS

Samuel Cunha
MARIA DO CARMO 

CAMILLO
ROSEMARY VIEIRA

Pretto Miranda Cabe-
leireiro

MÁRCIA FÁTIMA PAU-
LA RODRIGUES VARGAS

MÁRCIA SANCHES PE-
RES DE SOUZA

Wilsinho Locutor
IVANI GONÇALVES 

MACRI
NAYARA CRISTINA 

BARATO REVOLTI

“Esse espaço acon-
chegante em parceria 
com a Prefeitura de Ja-
boticabal, disponibili-
zará obras literárias de 
escritores locais para 
leituras coletivas, onde 
o leitor poderá dar se-
quência sempre que 
quiser. O local também 
receberá obras de arte 

que serão periodica-
mente trocadas”, afirma 
Ricardo Bento, proprie-
tário da Ice by Nice.

Então, marque na 
sua agenda.

Dia 1º de março, sex-
ta-feira, às 15h, o espa-
ço Ice & Cultura esteve 
esperando por você, no 
Jaboticabal Shopping.
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Em apenas quatro meses, quase 50 animais ganharam uma nova família

Plano Diretor do município, entrega de 25 veículos 0km, contas da prefeitura no 
“azul” e investimento em recapeamento asfáltico foram alguns dos temas tratados

Departamento de Proteção Animal faz 
balanço de adoções

Prefeitura apresenta balanço 
positivo para membros do FEJA

A Secretaria de Saú-
de mantém uma equipe 
atuante na causa ani-
mal. Após a primeira 
conquista - a implanta-
ção do Departamento 
Municipal de Proteção 
Animal, 2019 será um 
ano em que os bichi-
nhos terão mais aten-
ção da prefeitura. Des-
de sua criação, foram 
adotados, resgatados e 
castrados mais de 300 
animais.

Só de setembro a de-
zembro do ano passado 
48 ganharam um novo 

lar. “Foram 140 em um 
ano. Focamos muito na 
adoção por acreditar 
ser a melhor forma de 
acolher os cães e gatos 
abandonados. Eles pre-
cisam de amor, cuida-
dos e do carinho que só 
uma família pode dar. 
Nossos animais são en-
tregues sadios, castra-
dos e vermifugados”, 
enfatiza a diretora Valé-
ria Barbieri.

O Canil Municipal não 
tem a finalidade de aco-
lher animais abandona-
dos, mas o de zelar pela 

Secretários Munici-
pais estiveram reuni-
dos na última segunda-
feira (25), na Maçonaria 
Major Hilário Tavares 
Pinheiro, com membros 
do Fórum de Entidades 
de Jaboticabal (FEJA) 
para tratar de assuntos 
relacionados ao muni-
cípio. Na ocasião, foi 
apresentada uma pres-
tação de contas das 
ações da prefeitura nos 
últimos meses.

Participaram o supe-
rintendente do Seprem, 
Cláudio Almeida, e os 
secretários de Indús-
tria, Comércio e Turis-
mo, José Vantini Junior, 
e Planejamento, Paulo 
César Polachini. “Fomos 
convidados pelo presi-

Mesa redonda discute gestão de 
resíduos em Jaboticabal

Aconteceu na quinta-
feira (28), na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal, a mesa redonda 
com o tema “Gestão de 
Resíduos: Gerencia-
mento e Iniciativas So-
cioambientais”. A ini-
ciativa é da Secretaria 
de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambien-
te, com início às 14h.

“Diversas entidades 
foram convidadas a 
participar deste evento 
que tem como objetivo 
construir politicas pú-

blicas sobre as diversas 
problemáticas envol-
vendo o tema resídu-
os, seu gerenciamen-
to e descarte correto”, 
comenta o secretário 
da Pasta, Aldo Bellodi 
Neto.

Confira a programa-
ção:

PROGRAMAÇÃO 
DATA: 27/02
LOCAL: CÂMARA MU-

NICIPAL DE JABOTICA-
BAL

HORÁRIO: 14h00 às 
16h30

dente do Fórum, Arthur 
Dória Guzzo, e tivemos 
a oportunidade de dis-
cutir assuntos positivos 
para Jaboticabal e mos-
trar o que está sendo 
feito”, relata Polachini.

Entre os assuntos 
em pauta, estiveram o 
Plano Diretor do muni-
cípio, a entrega de 25 
veículos 0km que pos-
sibilitou a renovação da 
frota da Saúde e outras 
secretarias, contas da 
prefeitura no “azul”, in-
vestimento em recapea-
mento asfáltico e Jabo-
ticabal como Município 
de Interesse Turístico.

“A gestão do prefeito 
Hori tem feito um gran-
de trabalho de recupe-
ração das contas públi-

cas, além de resgatar a 
credibilidade do muni-
cípio nas esferas Esta-
dual e Federal. Agrade-
cemos a oportunidade 
que nos foi dada pelo 
FEJA e também pelo 
apoio e confiança que 
eles tem depositado 
nessa administração”, 
destacou o superinten-
dente do Seprem.

O FEJA é composto 
pela ACIAJA, Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil (OAB), Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL), 
Associação Regional de 
Engenharia, Arquitetu-
ra e Agronomia (AREA), 
maçonarias, Lions Clu-
be, Rotary, Sindicato 
Rural e Associação dos 
Contabilistas.

saúde pública de Jabo-
ticabal. São recebidos 
apenas animais com 
enfermidades e que co-
locam em risco a saúde 
da população. “Os que 
são saudáveis, mas fo-
ram abandonados, vão 
para a adoção. Não que-
remos uma coleção de 
animais maltratados no 
canil. Buscamos uma 
nova família, para cada 
um. Só tenho a agrade-
cer a todos os funcioná-
rios, que lidam com os 
‘bichinhos’ com tanto 
amor”, finaliza Valéria.

14h00 – Abertura e 
Apresentação Geral 

14h15 – Relatório 
2018 – Ações desenvol-
vidas pela SAAMA 

14h30 - Resultados 
alcançados 2018 

14h50 – Coleta Sele-
tiva (Paulo Berlingieri 
REÚSA)

15h10 – Gerencia-
mento de Resíduos 
(Grupo Stéfani)

15h30 – Debate
16h30 - Encerramen-

to

Terceira Idade realiza tradicional baile de Carnaval
Foliões vivem a alegria do reinado de Momo através das marchinhas

O Centro de Convi-
vência do Idoso, co-
nhecido popularmente 
como Clube da Terceira 
Idade, reuniu na quinta-
feira (28) um animado 
grupo de idosos para o 
tradicional baile de Car-
naval. O prefeito José 
Carlos Hori esteve pre-
sente acompanhado da 
primeira-dama Adriana 
Hori.

Além da folia que agi-
tou os participantes, 
houve o já tradicional 
concurso de fantasias. 
“Temos um carinho es-
pecial pela nossa Ter-
ceira Idade e sempre 

somos muito bem rece-
bidos. Hoje não foi di-
ferente. Passamos uma 
tarde agradável ao lado 
de pessoas tão espe-
ciais”, diz a primeira-
dama, Adriana Hori.

“Preparamos uma 
programação diferente. 
A banda convidada to-
cou apenas marchinhas 
e todos aproveitaram 
esse momento de des-
contração. O Carnaval é 
apenas uma das muitas 
atividades que serão re-
alizadas no CCI”, infor-
ma o presidente do De-
partamento de Esporte 
e Lazer, Fábio Bortolos-

si.
Carnaval em Jabotica-

bal - 
A prefeitura divulgou 

a programação oficial 
do Carnaval de Jaboti-
cabal. Nesta edição, a 
novidade é a realização 
de uma noite de festa 
com dois shows: pri-
meiro a Roda de Samba 
do Black seguido da du-
pla sertaneja Fiduma e 
Jeca. O evento acontece 
na segunda-feira – 4 de 
março – na Estação de 
Eventos Cora Coralina, 
a partir das 22h.

A entrada é franca. 
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Dengue: caso apresente algum sintoma, procure 
a unidade básica de saúde mais próxima

O país sofre nova-
mente com a dengue e 
a chegada de um novo 
sorotipo (Tipo B) na re-
gião preocupa a Secre-
taria de Saúde de Jabo-
ticabal. Com o período 
de chuvas torna-se mais 
comum a formação de 
criadouros do Aedes ae-
gypti, mosquito trans-
missor da doença e de 
outras arboviroses.

O Departamento de 
Vigilância Epidemioló-
gica orienta as pessoas 
que apresentam os sin-
tomas da doença a pro-
curar a unidade básica 
de saúde mais próxima 
para a coleta de sangue. 
“Com a comprovação 

do caso, nossos agentes 
de saúde são acionados 
e um bloqueio é reali-
zado no bairro. Essas 
ações norteiam o traba-
lho preventivo e ajudam 
no controle da doença”, 
esclarece a diretora do 
Departamento de Vigi-
lância Epidemiológica, 
Maura Guedes Barreto.

Diariamente, os agen-
tes realizam também 
o trabalho casa a casa, 
eliminando possíveis 
focos da doença. “Essa 
não é uma responsa-
bilidade apenas dos 
agentes, mas de toda 
população. Temos o 
compromisso de cuidar 
de nossas casas e quin-

tais”, informa Maura.
Sintomas da doença 

- Os pacientes podem 
apresentar febre aci-
ma de 39º C, enjoos ou 
vômitos, dor de cabeça 
constante, dor no fun-
do dos olhos, manchas 
vermelhas na pele, em 
todo o corpo, cansaço 
excessivo sem razão 
aparente, dor nas arti-
culações e ossos, san-
gramentos pelo nariz, 
olhos ou gengivas, uri-
na rosa, vermelha ou 
marrom.

O telefone de contato 
do Departamento de Vi-
gilância Epidemiológica 
é (16) 3203-8545.

Museu de Jaboticabal é destaque na programação

As notificações são importantes no trabalho preventivo dos agentes de endemias

Projeto de Mentoria Social do Museu Histórico é 
apresentado em Encontro Paulista de Museus 

Aconteceu nos dias 
27 e 28 de fevereiro, 
no auditório do Sesc Ri-
beirão Preto, a primei-
ra edição do Encontro 
Paulista de Museus - Iti-
nerante (EPMi), que reu-
niu representantes da 

macrorregião de Ribei-
rão Preto. O EPMi – Nor-
deste debateu assuntos 
de extrema importân-
cia, relacionados a in-
fraestrutura, seguran-
ça, gestão e governança 
dos museus das áreas 

envolvidas. 

No primeiro dia acon-
teceram as conferências 
e painéis, com especia-
listas de diferentes en-
tidades, em uma vasta 
programação. No painel 

“Gestão e Governança”, 
o Museu Histórico de 
Jaboticabal esteve re-
presentado pela agen-
te cultural Thais Creo-
lézio, que falou sobre 
um projeto desenvolvi-
do no museu.

Segundo a agente, a 
participação do Museu 
Histórico foi importan-
te para dar visibilidade 
na divulgação das suas 
ações museológicas e 
inserir a instituição no 
circuito de discussões 
sobre a importância de 
uma gestão e governan-
ça que seja mais demo-
crática e participativa. 

“Para mim foi impor-
tante por ter tido um 
espaço de divulgação 
da pesquisa de Inven-
tários Participativos 
que o museu desenvol-

ve e na divulgação do 
Programa de Mentoria 
Social, que busca no-
vos parceiros para sua 
implementação”, afirma 
Thais.

José Mário de Olivei-
ra, diretor de cultura, 
comemora mais essa 
participação da agente 
cultural em eventos de 
grande porte. “O prefei-
to Hori sempre pediu 
para que usássemos 
criatividade diante da 
dificuldade e assim tem 
sido feito dentro do De-
partamento de Cultura 
e consequentemente no 
Museu Histórico. Temos 
ali uma equipe redu-
zida, mas, que usa da 
criatividade e sempre 
participa de forma mui-
to expressiva em even-
tos do SISEM e mesmo 
do IBRAM. Só tenho que 

agradecer e comemo-
rar”, explica o diretor. 

Outras Participações - 
Essa não foi a primeira 
participação do Museu 
Histórico de Jaboticabal 
em eventos voltados 
para gestores de mu-
seus. Representando o 
Museu Histórico, Thais 
Creolézio já esteve pre-
sente no cinco edições 
“Encontro Estadual de 
Museus”, em São Paulo; 
também no “II Simpósio 
Científico do Conselho 
Internacional de Mo-
numentos e Sítios”, em 
Belo Horizonte e de ma-
neira muito especial na 
2ª edição do “El Museo 
Reimaginado”, em Me-
dellín (Colômbia). Além 
de vários encontros 
regionais da região de 
Ribeirão Preto, sempre 
na organização e parti-
cipação.

Primeira-dama e presidente do Fundo Social, Adriana Hori, 
intermediou processo e participou da entrega

Parceria viabiliza doação de óculos 
para ONG de Jaboticabal

Na tarde da última 
quinta-feira (28), crian-
ças atendidas pela ONG 
Fênix, de Jaboticabal, 
receberam uma ajuda e 
tanto para as atividades 
do dia a dia. Uma par-

ceria entre Fundo Social 
de Solidariedade – FSS 
– e Ótica Diniz viabili-
zou a entrega de ócu-
los de grau para quem 
precisava. As armações 
foram escolhidas pelas 

próprias crianças.
A primeira-dama 

e presidente do FSS, 
Adriana Hori, elogia a 
ação e conta que iden-
tificou a necessidade da 
ONG após ser procura-

da pela empresa. “Essa 
parceria com a Ótica 
Diniz vem para ajudar. 
Trabalhos sociais como 
esse ajudam bastante a 
nossa cidade. Agradeço 
a todos os envolvidos 
e parabenizo pela ação 
que beneficiou as crian-
ças dessa entidade tão 
importante para Jaboti-
cabal”, diz.

Adriana aproveita 
para destacar os esfor-
ços feitos pelo Fundo 
para atrair parceiros e 
conseguir ajudar quem 
precisa.“O Fundo é pro-
curado diariamente por 
pessoas da nossa comu-
nidade. Muitos de nós 
temos em casa armação 
de óculos em bom es-
tado que não usa mais, 
por isso aproveito para 
pedir que doem para à 
gente. Dessa forma, nós 
trocamos a lente e con-
seguimos ajudar mais 
pessoas”, disse.

Ninho Social – Caio 

Elias, gerente da Óti-
ca Diniz, explica que a 
ação social faz parte do 
programa Ninho Social, 
realizado pela rede. O 
trabalho inclui a iden-
tificação da entidade 
a ser beneficiada, con-
sultas oftalmológicas 
e visita das crianças à 
loja para escolher cor 
e modelo dos óculos. 
“Visando escolher uma 
entidade que realmen-
te tivesse necessidade, 
procuramos o Fundo 
Social para que indicas-
sem ONGs para estar-
mos avaliando e a ONG 
Fênix foi a escolhida”, 
revela.

Ajuda em boa hora – 
O coordenador da ONG 
Fênix, Luciano Roque 
Scarpim, comemorou 
a conquista.“Veio em 
uma boa hora, pois nós 
havíamos percebido a 
dificuldade de algumas 
crianças, visto que a 
ONG tem alguns traba-

lhos como reforço esco-
lar e inglês. São crian-
ças que muitas vezes 
não conseguem adqui-
rir seus óculos devido 
ao custo”.

Sobre a entidade – A 
ONG Fênix atua na me-
lhora da convivência 
e fortalecimento de 
vínculos de crianças e 
adolescentes de 5 a 17 
anos. No contraturno 
escolar, eles participam 
de aulas de reforço es-
colar, inglês, capoeira, 
aulas de artesanato, 
esportes, entre outras 
atividades. No período 
noturno, o local aten-
de adultos oferecendo 
cursos gratuitos de in-
formática, bordado em 
chinelo, curso de fran-
cês, cuidador de idosos 
e outros.

A ONG Fênix está lo-
calizada na Rua Madre 
Paula, 540, Jardim Pau-
lista. O telefone de con-
tato é (16) 3212-0273



sábado, 02 dE MaRÇo dE 2019 7

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Campeonato Paulista  no Palestra 
Itália em Ribeirão Preto

Skydiving Fest radicaliza fi nal de semana 
com paraquedismo e passeio de balão

FAE convida equipes para Congresso 
Técnico do Torneio 1º de Maio

No domingo 24, a 
equipe de combate da 
Ong Amor Solidário, 
dirigida pelo mestre 
Wando Lira, de Muay 
Thay e Box, estiveram 
competindo o Campeo-
nato Paulista no Pales-
tra Itália, em Ribeirão 
Preto, onde tiveram um 
excelente resultado, se-
lecionados para o Bra-
sileiro, dia 27 e 28 de 
abril em Santa Isabel, 
S. P., onde haverá clas-
sifi catória para o Pana-
mericano, em agosto. 
Agradecimentos ao pro-
fessor, que nao mede 
esforços com os alunos 
e alunos, que se esfor-
çam, treinando durante 
a semana, de segunda a 

A Fundação de Ampa-
ro ao Esporte (FAE) con-
vidou os representantes 
das equipes interes-
sadas para o Congres-
so Técnico do Torneio 
1º de Maio. A reunião 
aconteceu na quinta-
feira (28), às 19h, no 
auditório da prefeitura 
de Jaboticabal.

“Além do sorteio das 
chaves e a defi nição da 
tabela, tivemos a opor-
tunidade de responder 
dúvidas a respeito da 
organização do tor-
neio. Foi importante 
que representantes das 
empresas estiveram 
presentes”, comenta o 

sábado, para trazer es-
sas medalhas na raça, 
devido à falta de recur-
sos para treinamentos. 
Agradecimentos à Pre-

responsável pela Fun-
dação de Amparo ao Es-

porte (FAE), Fábio Bor-
tolossi.

Mais informações 
pelo (16) 3202-0587.

GAZETA ESPORTES

Os amantes dos es-
portes radicais apro-
veitaram o fi nal de 
semana no Aeroporto 
Municipal de Jabotica-

bal. O Skydiving Fest 
ofereceu curso, saltos 
de paraquedas e pas-
seio de balão.

“Recebemos uma 

feitura, na pessoa do  
Secretário da Educação, 
Esporte e Lazer, que 
tem  colaborado com 
transporte, pois sem 

essa ajuda seria impos-
sível tantas conquistas, 
por um futuro melhor. 

equipe da Skydive 
Fun, de Boituva (SP), 
que promoveu uma 
série de saltos com os 
amantes do paraque-

dismo e passeios de 
balão por Jaboticabal. 
Do fi nal de 2018 ao 
início de 2019, realiza-
mos o Jaboticabal Ad-
venture e o Skydiving 
Fest, movimentando o 
aeroporto e resgatan-
do mais uma tradição 
de Jaboticabal”, afi r-
mou Tadeu Oliveira, 
presidente do Clube 
de Paraquedismo de 
Jaboticabal 

O Skydiving Fest foi 
realizado por meio de 
parceria entre Clube 
de Paraquedismo de 
Jaboticabal, Céu Azul 
Paraquedismo, Adven-
ture Air e Skydive Fun. 
A Prefeitura de Jaboti-
cabal foi apoiadora do 
evento.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005516-79.2015.8.26.0291. 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) 
LUCIANA RAMOS ADÃO, Brasileiro, RG 33895822-8, CPF 308.478.738-70, com endereço à Rua Vinte e Quatro de Maio, 1796, 
Centro, CEP 14870-790, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, alegando em síntese: “O exequente firmou com a executada, em 30/04/2010, 
Instrumento de Acordo Termo de Renegociação de Dívida nº 756/2010 (doc.”j.”), onde restou reconhecida uma dívida de R$ 7.661,85, 
referente à Prestação de Serviços Educacionais a executada. A dívida seria paga mediante 16 parcelas, sendo a primeira no valor de 
R$ 1.150,00 e as demais no valor de R$ 434,12 cada, com vencimentos que se iniciaram em 18/05/2010. Ocorre que a executada 
efetuou o pagamento de apenas 01 (uma) parcela, restando liquidar as 15 restantes que constam em aberto. Ademais, o valor 
atualizado do débito, até 15/04/2015, importa em R$ 10.935,95. Pelo exposto, requer a exequente a citação da executada para 
quitação da dívida acrescida de juros de mora e correção monetária desde o ajuizamento e, caso não quitada a dívida, requer a 
penhora de bens tantos quantos bastarem para garantir e solver a integralidade do débito.” 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 15 de janeiro de 2019. K-02e09/03

Conheça Maria Caroline Francisco

A bela tem 21 anos de 
idade, é do signo Libra,  
sua cidade natal é Pi-
tangueiras, e atualmen-
te mora em Ribeirão 
Preto. Dona de uma be-
leza exuberante, a  mo-
delo, graduada em jor-

nalismo, integra o time 
de estrelas First Models 
e com certeza será um 
arraso no mundo da 
moda. Carol já estam-
pou sua beleza em vi-
trine de joalheria, parti-
cipou de um comercial  
com o ator Malvino Sal-
vador  e também Muri-
lo Rosa,  além de edito-
riais de moda.

Com tanta dedicação, 
talento e atitude, o que 
esperar dessa jóia?

Muito brilho com cer-
teza!

De olho nela!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter
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O REI DA CASA
PEDREIRO: JOÃO PIM:
 - (16) 9.9212-4135

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA
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Primeira fase do mutirão de ultrassom 
começa no dia 09 de março

Outros dias serão reservados para zerar a demanda
A Secretaria Mu-

nicipal de Saúde de 
Jaboticabal promo-
ve uma série de mu-
tirões para diminuir 
a espera por exames. 
No início do mês, o 
primeiro mutirão de 
eletrocardiograma 
reduziu a espera de 
quase 50% dos pa-
cientes. Agora é a vez 
de quem aguarda um 
ultrassom. As análi-
ses acontecem no sá-
bado (09), a partir das 
07h, na Unidade da 
Mulher.

Foram convocados, 
inicialmente, 50 pa-
cientes. “Serão, ao 
todo, 200 pessoas 
beneficiadas. Nesta 
primeira etapa fo-
ram convocadas por 
telefone, pela Secre-
taria de Saúde. Re-
forçamos, mais uma 
vez, a importância de 
comparecer no horá-
rio marcado. Quem 
não conseguir, basta 
agendar para outra 
data; é imprescindí-
vel que todos com-
pareçam, não apenas 

para cuidar da saúde 
como também abrir a 
vaga para outra pes-
soa que precisa”, en-
fatiza o secretário da 
pasta, João Roberto 
da Silva.

Os pacientes devem 
comparecer à Unida-
de da Mulher portan-
do o Cartão Nacional 
do SUS, o cartão do 
Ciaf e, em casos de 
ultrassom na mama, o 
exame de mamografia 
anterior. Mais infor-
mações pelo telefone 
(16) 3209-1500.

Automóveis, caminhões, micro-ônibus, ambulâncias e motocicletas ficaram expostas no Lago Municipal

Prefeito Hori apresenta quase 30 veículos 0Km 
para saúde, educação, obras e administração

Quem passou pelo 
Lago Municipal no úl-
timo final de semana 
pôde conferir a nova 
frota de veículos da 
Prefeitura de Jaboti-
cabal. Nestes dois pri-
meiros anos da gestão 
atual, mais de R$ 3 mi-
lhões foram investidos 
na compra de 25 veícu-
los 0 km. O avanço só 
foi possível devido ao 
empenho político exer-
cido junto aos governos 
Federal e Estadual. 

“Quem conhece sabe 
que quando assumimos 
tínhamos uma frota su-
cateada e muitos desa-
fios a serem vencidos. É 
um momento de muita 
felicidade e também de 
muita gratidão. Como é 
importante fazer Jabo-
ticabal ser reconhecida 
de novo e demonstrar 
a credibilidade que a 
cidade tem, principal-
mente, nas esferas es-
tadual e federal”, co-
memora o prefeito José 
Carlos Hori.

O chefe do Executivo 
fez questão de exaltar 
o trabalho em parceria 
com vereadores e par-
lamentares. “Precisa ter 
conhecimento, precisa 

saber pedir e alguns ve-
readores foram prepon-
derantes nisso. Apre-
sentamos mais de 30 
veículos e, dentre eles, 
alguns desses vereado-
res conseguiram, pelo 
menos, um automóvel, 
caminhão ou ambulân-
cia para ajudar Jaboti-
cabal”.

“Faço questão de 
destacar a atuação do 
nosso vice-prefeito Vi-
tório de Simoni que 
nunca mediu esforços 
para ajudar Jaboticabal 
e aproveito para agra-
decer os deputados 
que nos apoiaram com 
emendas”, completa.

Transporte adaptado 
– Com os veículos, as 
secretarias de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Obras e Serviços 
Públicos e Saúde serão 
as maiores beneficia-
das. “Hoje, por exem-
plo, temos uma frota 
totalmente renovada 
da Saúde, onde vamos 
transportar todos os 
pacientes com conforto 
e segurança em todos 
os sentidos, pois são 
adaptadas com equi-
pamentos moderníssi-
mos”, conta o prefeito.

Investimento – So-
mados, os veículos já 
disponíveis custaram 
R$ 3,3 milhões. O valor 
pode chegar a R$ 4,5 
milhões com a vinda 
de outros sete veículos 
nas próximas semanas. 
Para finalizar, Hori des-
taca o fato da prefeitu-
ra ter fechado 2018 no 
“azul”, após assumir em 
2016 com mais de R$ 
40 milhões de dívidas.

“É um momento fes-
tivo para demonstrar 
para a população que 
não só colocamos as fi-
nanças em dia, que era 
um ponto vital da pre-
feitura e meu compro-
misso maior, mas tam-

bém começar a mostrar 
que Jaboticabal voltou 
a ter credibilidade, res-

peito e reconhecimen-
to. Agradeço a todos 
que nos ajudaram a su-

perar as dificuldades e 
dar a volta por cima”, 
finalizou.
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Comissão de Finanças e Orçamento ouve procuradora de 
Gírio acerca das contas de 2015 da Prefeitura Municipal

A Comissão de Finan-
ças e Orçamento (CFO) 
da Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reuniu 
na tarde de segunda-
feira (25/02) para ouvir 
o ex-prefeito Raul Gírio 
acerca das contas da 
Prefeitura referentes a 
2015, reprovadas tecni-
camente pelo Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo (TCESP). 

Durante a oitiva, que 
contou com a presença 
da procuradora de Gí-
rio, a advogada Mirela 
Senô, o presidente da 
CFO, vereador Pepa Ser-
vidone (PPS), pontuou 
os principais levanta-
mentos elencados pelo 
Tribunal de Contas no 
Processo.

Entre os apontamen-
tos feitos pela Corte de 
Contas do estado e pelo 
Ministério Público de 
Contas (MPC) (Processo 
002545/026/15) está 
um déficit financeiro de 
mais de R$ 30 milhões 
em 2015, um aumento 

de 85,60% se compara-
do a 2014, quando o dé-
ficit era de pouco mais 
de R$ 16 milhões. O re-
latório também apontou 
a falta de recolhimento 
parcial ao Regime Pró-
prio de Previdência das 
contribuições previden-
ciárias referentes à par-
te patronal e ao aporte 
para cobertura do dé-

Vereadores comemoram a conquista 
de veículos para Jaboticabal

Pretto Cabeleireiro, 
Pepa Servidone, Samuel 
Cunha, Daniel Rodri-
gues e Dona Cidinha 
conquistaram veículos 
e participaram da apre-
sentação realizada pelo 
Governo Municipal.

Em um ato de presta-
ção de contas do pre-
feito municipal José 
Carlos Hori (PPS), uma 
exposição foi realizada 
no Lago Municipal, no 
último final de sema-
na (23 e 24/02), para a 
apresentação de 25 veí-
culos recém-adquiridos 
pela Administração. Os 
investimentos totaliza-
ram mais de R$ 3.2 mi-
lhões.

O presidente da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (PPS), jun-
tamente com os verea-
dores Daniel Rodrigues 
(PSC), Dona Cidinha 
(PRB), Pepa Servidone 
(PPS), e Samuel Cunha 
(PSDB), responsáveis 
por garantir alguns dos 
veículos junto a depu-
tados federais e estadu-
ais, marcaram presença 
no ato.

Entre as aquisições 
estão caminhões bas-
culantes, caminhão 
tanque de água (pipa), 
motocicletas para o de-
partamento de trânsito, 
ambulâncias e automó-
veis que irão somar à 
frota já existente para a 
prestação de serviços à 
população em diversas 
áreas, como no trans-

porte de pacientes, no 
transporte escolar, na 
limpeza pública, na 
iluminação de ruas, no 
serviço social, entre ou-
tros.

Para o Chefe do Exe-
cutivo, Hori, a conquis-
ta de tantos veículos em 
um curto prazo de tem-
po (cerca de dois anos 
desde o início da ges-
tão), é um feito históri-
co, e que a parceria do 
Legislativo foi impor-
tante nestas conquis-
tas. “Nada mais justo 
que nós agradecermos, 
literalmente ao Poder 
Legislativo, onde esta-
mos cercados de verea-
dores que, entendendo 
a importância de ajudar 
o município, entenden-
do o que a gente preco-
niza como bem comum, 
eles se envolveram com 
seus deputados, com 
seus partidos, e conse-
guiram trazer verbas 
de ambulância, de ca-
minhões, enfim, para 
ajudar a prefeitura de 
Jaboticabal. Fica nesse 
momento meu agrade-
cimento a todos os ve-
readores que estão im-
buídos em torno desse 
crescimento de Jaboti-
cabal, e que realmen-
te nós possamos dar 
essa continuidade, essa 
grande parceria entre 
Executivo e Legislativo, 
para que Jaboticabal 
continue crescendo”, 
destacou Hori. Ainda de 
acordo com o Chefe do 
Executivo, outros seis 
veículos estão previs-
tos para chegar. 

ficit atuarial, quando 
o Município deixou de 
recolher parte da con-
tribuição patronal (ju-
nho a dezembro/2015 
e o 13º salário) no mon-
tante de cerca de R$ 5.3 
milhões, bem como a 
contribuição patronal 
para cobertura do défi-
cit atuarial (junho a de-
zembro/2015 e 13º sa-

lário) no valor de pouco 
mais de R$ 3.9 milhões; 
entre outros.

A defesa alegou que 
quedas na arrecadação, 
como repasses dos go-
vernos Federal e Esta-
dual não efetivados, 
contribuíram para o 
déficit financeiro apon-
tado pelo TCESP. Mirela 

destacou por diversas 
vezes ao longo da oitiva 
que “não houve má fé 
do prefeito, não houve 
locupletamento ilícito, 
o que é muito impor-
tante ressaltar. Tudo 
ocorreu da falta de di-
nheiro, reflexo da crise 
que assolou fortemente 
o país”.

Em relação ao déficit 
do SEPREM, a procura-
dora de Gírio voltou a 
alegar a queda de arre-
cadação e dívidas ante-
riores, inclusive de par-
celamentos de outras 
gestões. “O governo à 
época priorizou o paga-
mento dos salários dos 
aposentados e pensio-
nistas”, pontuou Mirela. 

Antes de ir a plená-
rio para votação pela 
aprovação ou rejeição 
das contas de 2015, a 
comissão deve emitir 
um parecer. “Estamos 
dando o direito de am-
pla defesa, e esta será 
a maneira como esta 
comissão irá trabalhar, 

baseada nos fatos e nos 
documentos. Aqui na 
comissão faremos uma 
análise técnica, e tanto 
o processo do Tribunal 
de Contas, como todas 
as defesas apresenta-
das pela defesa nesta 
comissão serão leva-
dos em consideração”, 
finalizou Pepa. A CFO 
é formada ainda pelos 
vereadores Beto Ari-
ki (PSL) e Carmo Jorge 
Reino (PSB). O vereador 
Samuel Cunha (PSDB) 
também acompanhou a 
reunião.

A matéria será apre-
ciada em Plenário na 
próxima sessão ordiná-
ria, no dia 6 de março, 
às 20 horas, com trans-
missão ao vivo pela WE-
BTV da Câmara (www.
jaboticabal.sp.leg.br).

Confira a galeria de 
fotos da reunião no 
Facebook da Câmara 
(www.facebook.com/
CamaraJaboticabal)

Durante a exposição, 
Pretto Cabeleireiro, 
Pepa Servidone, Samuel 
Cunha, Daniel Rodri-
gues e Dona Cidinha, 
conheceram os veículos 
e comemoraram a con-
quista.

“Aqui a gente vê essa 
frota de carros reno-
vados, e isso mostra o 
trabalho da Legislatura 
2017-2020 num contex-
to geral. Aqui tem carro 
praticamente de todos 
os vereadores que hoje 
estão na Câmara Muni-
cipal. É um avanço para 
Jaboticabal e um reco-
nhecimento dos votos 
depositados nas urnas, 
demonstrando um pou-
co do trabalho do ve-
reador, trazendo recur-
sos através de carros, 
de ambulância, para o 
bem-estar da popula-
ção. No nosso caso, con-
seguimos trazer esse 
carro para o Conselho 
Tutelar. Meu trabalho é 
bem social, voltado às 
crianças. Desde 2013 o 
Conselho Tutelar estava 
pleiteando este carro, e 
buscamos junto a São 
Paulo, através do de-
putado Marcos Vinholi, 
e também da deputada 
federal Bruna Furlan”, 
registrou o Chefe do Le-
gislativo, Pretto Cabe-
leireiro.

“Esse caminhão [bas-
culante] é uma conquis-
ta minha juntamente 
com Hori e com o Go-
verno Estadual. Nós, 
que pegamos uma frota 

totalmente sucateada, 
hoje podemos entregar 
toda essa quantidade 
de veículos para me-
lhorar o atendimento, 
não só na secretaria de 
obras, como as ambu-
lâncias [na saúde]. Essa 
é uma demonstração da 
força política, de orga-
nização e de que Jabo-
ticabal está no caminho 
certo”, pontuou Pepa 
Servidone. 

“Muito feliz com as 
conquistas através do 
deputado Samuel Mo-
reira. Tá aqui o resulta-
do: uma ambulância e 
duas vans, para trans-
portar nossos pacien-
tes. Nada mais do que a 
função do vereador. Só 
apenas divulgando que 
estamos trabalhando 
muito para uma Jaboti-

cabal melhor. Renovan-
do as frotas, trabalhan-
do em conjunto com a 
prefeitura municipal. 
Beneficiando a nossa 
população. Isso é im-
portante! Um transpor-
te com segurança, com 
qualidade. Foram inves-
tidos nessa ambulância 
e nas duas vans, apro-
ximadamente R$ 650 
mil reais”, discorreu Sa-
muel Cunha.

“Não é fácil conquis-
tar as coisas. Hoje indo 
para o terceiro ano de 
mandato, vejo que não 
é fácil. Graças a Deus eu 
consegui esse veículo. 
Fiquei muito feliz quan-
do soube da notícia que 
o nosso veículo estava 
chegando. Fico muito 
agradecida ao senhor 
deputado Sebastião 

Santos que muito tem 
oferecido ajuda para 
Jaboticabal”, destacou 
a vereadora Dona Cidi-
nha.

“O castramóvel, que 
atenderá o departa-
mento animal, já está 
em licitação. Dentro de 
alguns meses já esta-
rá atendendo a nossa 
cidade de Jaboticabal. 
Fico muito feliz tam-
bém por compartilhar 
a conquista de 25 veí-
culos, que foram con-
quistados através da 
prefeitura, através dos 
vereadores que tanto 
lutaram, viajaram para 
São Paulo, para Brasília, 
procurando ajuda, bus-
cando recursos aos de-
putados federais e esta-
duais”, finalizou Daniel 
Rodrigues.

CFO ouve defesa do prefeito Raul Gírio, realizada por sua procuradora, a advo-
gada Mirela Senô, referente às contas do Exercício de 2015, reprovadas pelo TCESP

Hori agradece aos parlamentares pela parceria e esforço na conquista dos veículos
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Jaboticabal declara ponto 
facultativo nos dias 04 e 05

A Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal 
declarou ponto facul-
tativo nas repartições 
públicas municipais na 
próxima segunda-feira, 
dia 04, e na terça-feira, 

Concurso de Fanta-
sias Infantis - 05 de 
março

Regulamento:
Categoria única (Re-

tirada a categoria Luxo, 
pois há poucas fan-
tasias luxuosas para 
crianças)

Divisão por idades: 1 
a 7 e 8 a 14 concorren-
do separadamente.

15h / 16h30: Inscri-
ções diretas ao fi m da 
rampa de acesso ao sa-
lão social (com pré aná-
lise imediata da fanta-
sia, se há elementos ou 
não, para concorrer) e 
entrega da fi cha de ava-
liação para julgamento 
simultâneo no saguão 
do clube, logo após a 
inscrição.  Notas de 5 a 
10, podendo ser fracio-
nadas.

Entrega da Medalha 
Participativa após a 
passagem defronte ao 
Corpo Julgador com pa-
rada obrigatória para 
fotografi as ao fi nal.

16h30 - Fim das ins-

Serviços básicos serão mantidos

crições e do julgamen-
to.

Apuração da audito-
ria junto ao Corpo Jul-
gador (eventuais dúvi-
das serão resolvidas em 
conjunto pela auditoria 
e corpo julgador)

17h15 - Intervalo - Di-
vulgação dos resulta-
dos no palco do salão 
social.

Serão chamadas pelo 
sistema de som as 15 
fantasias fi nalistas com 
divulgação prévia dos 
nomes (sem ordem de 
classifi cação) para po-
sicionamento junto ao 
palco. Quem não com-
parecer, perde a posi-
ção, passando a pre-
miação para a fantasia 
subsequente, assim su-
cessivamente.

Pose obrigatória para 
fotografi as após a pre-
miação.

Premiação 2019 ho-
menageando 15 Perso-
nalidades Carnavales-
cas de Jaboticabal com 
Placas de ferro dobrado 

1/8, pintura eletrostá-
tica preta, adesivada e 
resinada por inteira:

Premiações de 1 a 7 
anos:

1º Lugar: Placa Mestre 
“Buda” - “Unidos da Ba-
rão”

2º Lugar: Placa “Jato-
bá” - Unidos da COHAB I

3º Lugar: Placa Carlos 
Pedro - “Acadêmicos da 
São Carlos”

4º Lugar: Placa Rei 
Momo Constantino

5º Lugar: Placa Ane-
sidio Grigorio “Egidio” - 
“Unidos da Paulista”

6º Lugar: Placa ”Cane-
linha” - “Unidos da Ge-
túlio”

Premiações de 8 a 14 
anos

1º Lugar: Placa “Dita 
Preta” - Tô Sassaricando

2º Lugar: Placa Dona 
Mirtes - Mocidade Inde-
pendente do Sorocaba-
no

3º Lugar: Placa “Mil-
ton Batucada” - “Moci-
dade de Cor”

4º Lugar: Placa “Zezi-

dia 05 de março. As ati-
vidades voltam ao nor-
mal na quarta-feira de 
cinzas, dia 06, às 13h.

Apesar da suspen-
são das atividades, a 
Prefeitura manterá os 

plantões nos principais 
serviços públicos do 
município. Todos os de 
natureza inadiáveis se-
rão mantidos, em espe-
cial, na UPA - Unidade 
de Pronto Atendimento, 

no Cemitério Municipal 
e no Corpo de Bombei-
ros. 

Mais informações na 
Secretaria de Adminis-
tração, pelo telefone 
(16) 3209-3314.

2 SUPER MATINÊS 
FOLIA EM FAMÍLIA MASCAGNI 2019

03 (domingo) e 5 de março (terça feira) de 2019

nho Maneiro” - Carnava-
lesco

5º Lugar: Placa An-
tônio Nicola - “Sabiá” - 
Loja do Sabiá

6º Lugar: Placa Rami-
ro Coelho “Carioca” - 
“Os Bambas”

Outras premiações 
com Placas de ferro do-
brado:

Criança mais anima-
da: Placa “Helio Baixi-
nho”

Fantasia mais Luxuo-
sa: Placa “Zé da Elite” - 
“Palácio das Novidades”

Fantasia Campeã Ge-
ral: Placa “Waldir Turco” 
- “Mascagni”

100 Medalhas parti-
cipativas com fi tas ver-
des

4 Placas exclusivas 
para o Corpo Julgador

Concurso de Fanta-
sias é tradição na Mas-
cagni há 86 anos, desde 
1933.

Em 2017 houve a par-
ticipação recorde de 
107 crianças.

Realização: Mascagni

Educação promove palestra do 
Projeto Abraçar

Profi ssionais da rede 
municipal de educação 
tem encontro marcado 
no dia 7 de março (quin-
ta-feira), a partir das 
9h, no Centro de Even-
tos da Unesp. A Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer promove 
a palestra “Valores hu-
manos na Educação In-
fantil para formação de 
caráter”.

“Esse encontro repre-
senta mais um passo 
importante na implan-
tação do Projeto Abra-

çar, que tem a proposta 
de promover um tra-
balho ainda mais hu-
manístico nas salas de 
aula, incentivando a 
amizade, a solidarieda-
de e o poder do abra-
ço”, explica o secretário 
da Pasta, Leonardo Ya-
mazaki.

O conteúdo do even-
to será ministrado pelo 
idealizador do projeto 
e professor Carlos Se-
bastião Andriani, PHD 
em Gestão, especialista 
em organização e de-
senvolvimento dos re-
cursos humanos. 

Movimento – Acolhi-
do pelo vice-prefeito 
Vitório de Simoni e o 
vereador Dr. Edu Fene-
rich após visita a Cam-
pinas (SP), o “Abraçar” 
reúne meditação, cír-
culo do amor, contação 
de histórias e uma série 
de exercícios rega o tra-
balho em sala de aula, 
envolvido por muito 
amor e resgate dos va-
lores morais e cívicos, 
da responsabilidade e 
do patriotismo. 

Aprovado em novem-
bro de 2018 na Câma-
ra Municipal, o projeto 

vem avançando com 
cursos preparatórios 
e de capacitação pro-
movido pela secretaria 
para, de fato, ser im-
plantado nas salas de 
aula.

Processo 0005936-89.2012.8.26.0291 (291.01.2012.005936) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - 
Banco Bradesco SA - edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 0005936-89.2012.8.26.0291 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) que por este 
Juízo e Seção Cível, se processam aos tramites legais os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco 
Bradesco S/A contra Transportadora Alper Ltda Me e Outro (Feito nº 0005936-89.2012.8.26.0291), distribuída em 21/06/2012, no 
valor de R$ 24.205,63 (vinte e quatro mil duzentos e cinco reais e sessenta e três centavos). E constando nos autos que os 
executados Transportadora Alpes Ltda Me, empresa inscrita no CNPJ sob nº 01.178.285/0001-18 e Gerson Alves Pereira, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 700.112.149-53, encontram-se atualmente em lugar incerto e não sabido, é o presente edital expedido com o prazo 
de 20 dias, pelo qual ficam os mesmos citados por todo o conteúdo da ação supramencionada, cujo teor da petição inicial, em síntese, 
o seguinte: Em 12 de Maio de 2011, os executados emitiram em favor do exequente a Cédula de Crédito Bancário nº 351/4.666.388, 
no qual concedeu empréstimo no valor de R$ 30.537,05 (trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinco centavos), através de 
crédito líquido na conta corrente nº 4.823-2 da agência 2.436-8, comprometendo-se a pagar em 10 (dez) parcelas fixas, cada uma no 
valor de R$ 3.628,90 (três mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), a primeira com vencimento em 12/06/2011, com 
vencimento final em 12/03/2012. Ocorre que os executados não pagaram as parcelas vencidas desde 12/10/2011 (5ª parcela), 
incorrendo em mora, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Nestas condições e conforme demonstrativos de débito anexos, o 
saldo devedor, atualizado até a presente data, importa em R$ 24.205,63 (vinte e quattro mil, duzentos e cinco reais e sessenta e três 
centavos)”. Desta forma ficam os requeridos acIma mencionados devidamente citados para em 15 dias embargue ou reconhecendo 
o crédito do exequente, comprove o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, prazos estes que 
começaram a fluir após os 15 dias supra, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a obrigação. Por fim, 
ficam os executados intimados de que, em caso de revelia, será nomeado ao mesmo Curador Especial , nos termos do art. 257, IV, do 
CPC. 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 janeiro de 2019. K-23/02e02/03

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 159, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 – CONCEDE 45 (quarenta e cinco) 
dias de Licença Prêmio em pecúnia referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 
01/01/2019, ao servidor LEONARDO LATORRE MATSUSHITA, lotado   no   Departa-
mento Jurídico, consoante artigo 150 da Lei Municipal n° 3736 de 03 de abril de 2008. 
Paga no Parâmetro de Cálculo n° 457 conforme Requerimento Diverso 2039/2019.

Nº 160, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 – EXONERA, a partir de 28 de 
fevereiro de 2019, o Assessor de Gabinete RIVALDO GINO BERNARDO, lotado no 
gabinete do vereador Ednei Valêncio, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 
2015.

Nº 161, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 01 de   
março de 2019, RODRIGO APARECIDO DA CUNHA VILELA, para ocupar o cargo de 
Assessor de Gabinete, lotado no Gabinete Vereador Ednei Valêncio, de acordo com a 
Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

Nº 162, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 – HOMOLOGA, em 22 de fe-
vereiro de 2019, a conclusão de Estágio Probatório da servidora ELIANA MARTÃO 
HERNANDES MOREIRA.

Nº 163, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 – CONCEDE, a pedido da fun-
cionária NATÁLIA DOS SANTOS PINTO DURANTE, lotada no Departamento   de  
Administração, Licença Prêmio em gozo, de 06/03/2019 a 04/04/2019, referente ao 1º 
período aquisitivo (de 16/04/2013 a 15/04/2018), conforme Processo RD 2065/2019.

EXTRATOS

TERMO DE ERRATA

Onde se lê: “07 de março (quarta-feira)”
Leia-se: “06 de março (quarta-feira)”
Matéria veiculada na página 11 do Jornal “A Gazeta”, edição nº 1.924, no dia 

23 de fevereiro de 2018. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
 

De acordo com o Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/1993, e nos termos da Instrução nº 02/2002 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cada unidade da administração 
pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, devem, para cada fonte diferenciada de recursos, 
obedecer a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade 
competente, devidamente publicada. Justificamos que a quebra de ordem cronológica, abaixo relacionada. 
 
Código Fornecedor Empenho Liquidação Data de 

Liquidação 
Valor a pagar Vínculo/Fonte Evento 

71351 Chapadex 
Produções 
Artísticas LTDA 

2360 3154 01/03/2019 R$ 55.000,00 Recurso próprio Apresentação 
artística 
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Com entrada gratuita, Cora Coralina recebe Show de 
Carnaval com Fiduma e Jeca e Roda de Samba do Black

Quem gosta de boa 
música e acompanha os 
sucessos da dupla Fidu-
ma e Jeca não pode per-
der o Show de Carnaval 
realizado pela Prefei-
tura de Jaboticabal. A 

Programação acontece 
na segunda-feira (4), 

a partir das 22h30
programação começa 
às 22h30 com a Roda de 
Samba do Black.

“Preparamos um 
evento diferente, com 
toda segurança e como-
didade que nossa po-

pulação merece. Quem 
conhece os sucessos do 
Fiduma e Jeca não pode 
perder a oportunidade 
de assistir o show e se 
divertir na segunda-fei-
ra de carnaval”, convida 

o prefeito José Carlos 
Hori.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do Departamento 
de Cultura é (16) 3202-
8323. 
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UNIODONTO ATHENAS PAULISTA 
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Convocação de Assembleia Geral Ordinária
1ª, 2ª e 3ª convocações.

 
O Presidente da Uniodonto Athenas Paulista – Cooperativa Odontológica, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 35, I, do Estatuto Social, convoca os cooperados para se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária, que se realizará na Rua Santo André nº 340, Bairro Nova Jaboticabal, 
Jaboticabal, SP, às 17:00 horas do dia 21 de março de 2019 em primeira convocação com 2/3 (dois 
terços) dos cooperados com direito ao voto; caso este número não seja atingido, se reunirão, no 
mesmo dia e local, às 18:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um dos 
cooperados com direito ao voto ou às 19:00 horas, em terceira convocação, com a presença de, no 
mínimo, 10 (dez) cooperados com direito ao voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fis-
cal, compreendendo:

a) relatório da gestão;

b) balanço levantado em 31 de dezembro do ano anterior;

c) parecer da auditoria independente;

d) demonstrativo das sobras ou perdas.

II - Dar destino às sobras ou repartir as perdas;

III - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

IV - Fixação do valor da remuneração dos administradores e conselheiros fiscais;

V - Proposta de trabalho para o exercício de 2019.

Para efeito de “quorum” de instalação, o número de associados existentes com direito a voto é 
de  118 (Cento e Dezoito).

Jaboticabal, 1 de março de 2019. 


