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Pretto Miranda Cabeleireiro 
participa do “Faixa Cidadão” 

da rádio 101FM

Pretto Miranda Cabeleireiro, atual presidente 
da Câmara Municipal de Jaboticabal, participou 
na última terça-feira (12/03) do “Faixa Cidadão”, 
um espaço de utilidade pública produzido pelo 
Jornal 101, e veiculado de segunda a sexta na rá-
dio 101FM.

Ao todo, 26 mulheres de várias áreas de 
atuação receberam a homenagem

“Dia Internacional da Mulher” é comemorado 
em sessão solene na Câmara de Jaboticabal

A Câmara Mu-
nicipal de Jabo-
ticabal celebrou, 
na noite de 08 de 
março, em sessão 
solene, o Dia In-
ternacional da Mu-
lher. Ao todo, 26 
mulheres de vá-
rias áreas de atu-
ação receberam a 
homenagem.

Festival Concha in Concert 
2019 – Inscrições Abertas

Pegando carona no 
grande sucesso da edi-
ção de 2018, o Festival 
Concha in Concert 2019 
volta em novo formato 
e ainda melhor. O even-
to ganhou mais um 
dia, terá mais músicas 
classificadas e também 
mais premiadas. Outra 
mudança importante 
com relação à primeira 
edição é que somente 
serão aceitas músicas 
interpretadas em língua 
portuguesa.

Serão selecionadas 20 canções para 
apresentação nos dias 09, 10 e 11 de maio

Jaboticabal agora é Município de 
Interesse Turístico

A inclusão de Jabo-
ticabal na lista de Mu-
nicípios de Interesse 
Turístico (MIT) já está 
confirmada. A boa no-
tícia ajudará a aquecer 
a economia de vários 
segmentos, como o 
hoteleiro, alimentício, 
comércio e serviços. A 
Prefeitura deve rece-
ber cerca de R$ 650 mil 
por ano para investir 
em projetos aprovados 
pela Secretaria Estadu-
al.

Cidade pode receber até R$ 650 mil para novos projetos; deputado 
Rafael Silva colaborou na conquista

Evento conta com serviços de saúde, beleza e 
espaço Zen oferecido pelo SENAC

Evento na “3ª Idade” encerra atividades 
da Semana da Mulher neste domingo (17)

Domingo será um 
dia dedicado às mu-
lheres de Jaboticabal. 
O Centro de Lazer Ed-
son Martini (Terceira 
Idade) recebe uma sé-
rie de serviços e atra-
ções para encerrar 
com chave de ouro 
as comemorações do 
Dia Internacional da 
Mulher.

Certificação representa o início de um trabalho 
que visa qualidade de vida e inclusão

Jaboticabal recebe 
Selo Amigo do Idoso

Ações voltadas para a população idosa de Ja-
boticabal renderam na última semana ao municí-
pio o selo inicial do Programa São Paulo Amigo do 
Idoso. A iniciativa é do Governo do Estado, que 
qualifica os municípios que dedicam atenção so-
cial ao público-alvo do programa.

Jaboticabal 
promove no final de 
março a Conferência 
Municipal do Idoso
A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 

Social, de Jaboticabal, em parceria com o Conse-
lho Municipal do Idoso, realiza no dia 29 de mar-
ço (sexta-feira), às 14h, no Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS 2), a Conferência Mu-
nicipal do Idoso.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Físico nº: 0002907-02.2010.8.26.0291 - 480/2010
Classe: Assunto: Procedimento Comum - Contratos de Consumo
Requerente: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad
Requerido: R A de Souza Bar e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0002907-02.2010.8.26.0291

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) R A DE SOUZA BAR, CNPJ 09.532.663/0001-21, com endereço à R
MIZAEL DE CAMPOS, 160, CENTRO, CEP 14870-400, Jaboticabal - SP , na pessoa de seu
proprietário RODRIGO ALVES DE SOUZA, CPF 326.107.358-63, com endereço à RUA
MIZAEL DE CAMPOS, 160, CENTRO, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação
de Procedimento Comum, movida por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$87.624,81,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. 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.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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A EVOLUÇÃO EXISTE

Por que negar. É uma 
realidade. O crescimen-
to material e espiritual 
é uma fonte de progres-
so. A lei da EVOLUÇÃO 
não falha. Ela é pro-
gressiva. Temos que 
aceitar que, com o de-
correr dos tempos, es-
tamos aprendendo de 
várias formas que, se 
abrem diante de nossos 
olhos, acontecimentos 
que nos obrigam a par-
tir para o estudo opero-
so e progressista, com 
nossas atenções volta-
das para a elevação es-
piritual.

Está diante dos olhos 
humanos, na vida terre-
na, o quadro da EVOLU-
ÇÃO do espírito. Não há 
dois indivíduos iguais, 
pode haver semelhan-
tes. Cada um está fa-
zendo sua EVOLUÇÃO 
a seu modo, à sua cus-
ta, conforme a conduta 
que vem adotando no 
transcurso de centenas 
de encarnações passa-
das, num período de 
milhares e milhares de 
anos.

O indivíduo deve 
procurar-se a si mes-
mo, porque nele estão 
armazenados todos os 
recursos, com que deve 
contar. Ninguém pode 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

passar a um mundo 
mais evoluído do que 
este, para nele conti-
nuar o desdobramento 
normal da sua EVOLU-
ÇÃO. Enquanto aqui se 
mantiver saturado de 
enganosas idéias reli-
giosas sobre a vida e 
procedendo de acordo 
com elas. 

As leis que nos pre-
sidem a EVOLUÇÃO são 
sábias e magnânimas. 
Não nos solicitam o que 
ainda não estejamos 
em condições de ofere-
cer. À medida que avan-
çamos, porém vamos 
sendo cada vez mais re-
quisitados em matéria 
de desprendimentos, 
renuncia, sacrifícios e 
devotamentos.

O EVANGELHO nos 
concita a vivenciarmos 
as virtudes compatíveis 
com o grau de evolução 
que alcançamos.

A ascensão ao reino 
da luz é a meta de cada 
homem na terra. A as-
censão é a eliminação 
de todas as impurezas 
que contaminaram as 
energias e ficaram ade-
ridas em nossas AURAS 
(geradas por nossos 
próprios atos durante 
as encarnações).

EVOLUÇÃO é crescer 
no tempo e no espaço, 
criados para se desen-
volver teorias e conhe-
cimentos básicos, para 
um entendimento maior 
das leis que regem nos-
sos destinos no mundo 
da sabedoria criativa, 
de dons naturais, que 
se multiplicam no tem-
po, criado por DEUS e 
elaborado para explicar 
tudo que se envolve no 

destino de luz, trans-
formando em amor, 
perdido nos anais da 
evolução cósmica, que 
nasce como semente e 
cresce como um mastro 
de tesouros ocultos na 
natureza. Só resta a es-
perança e a crença em 
DEUS. A alma necessita 
sempre e sempre vol-
tar ao planeta terra ou 
em outro planeta para 
adquirir conhecimen-
tos teóricos e por em 
prática o que foi apren-
did. Tudo nasce, cresce 
e continua sempre, até 
que possamos conse-
guir a EVOLUÇÃO.

Os cargos e as cate-
gorias hierárquicas da 
grande FRATERNIDADE 
BRANCA, dentro do pla-
no espiritual, alteram-
-se periodicamente, 
pois os seus integrantes 
também são promovi-
dos e sobem os degraus 
da escala espiritual. 
Existem três reinos na 
terra para a marcha da 
evolução:

1- HUMANO
2-ANGÉLICO
3-ELEMENTAL
EVOLUÇÃO é a trans-

formação progressiva 
das espécies. Desen-
volvimento gradual de 
conhecimentos, num 
crescimento de enten-
dimentos, chegarem a 
um ponto em comum. 

EVOLUÇÃO é a luz 
que brilha para todos 
encontrarem um mun-
do novo e feliz. Tudo 
depende de nós, para 
fortalecermos a vonta-
de de crescermos es-
piritualmente e partir-
mos para conhecermos 
a verdade.

Olhando para o coração. 
É assim que o SENHOR nos 
vê. Ele não vê como vê o 
homem. O homem olha e 
julga pela aparência, mas 
o SENHOR julga somente 
as intenções do coração. 

As pessoas podem falar 
e pensar o que quiserem, 
mas é no íntimo dos seus 
corações que a verdade 
mora. Muito cuidado quan-
do você abrir a sua boca 
para elogiar alguém ou fa-
zer qualquer comentário. 
Pense bem antes de falar. 
Vê se realmente aquilo 
que você está preste a fa-
lar, está de acordo com o 
seu coração, porque você 
pode estar falando algo só 

Pr. Anastácio Martins

OLHANDO PARA?
para agradar àquela pes-
soa, mas na verdade você 
não sente nada por ela. O 
profeta Samuel recebeu 
uma ordem do SENHOR, 
para ungir um dos fi lhos 
de Jesse, para ser rei, mas 
ele não prestou muito 
atenção quando os jovens 
se apresentaram diante 
dele. Quando apareceu o 
primeiro, Samuel se en-
cantou com a beleza do 
jovem e foi logo dizendo: 
Este é o ungido. Mas foi re-
provado pelo SENHOR. As-
sim foram os sete jovens, 
reprovados. O SENHOR 
disse: Samuel, Não atente 
para a sua aparência, nem 
para a sua beleza, Eu não 
vejo como vê o homem, 
pois o homem vê o que 
está diante dos olhos, EU 
olho para o coração. Jesse 
disse: Tenho mais um jo-
vem no campo, cuidando 
das ovelhas. Foram buscá-
-lo e quando este entrou, 
o SENHOR disse: É este o 
meu ungido. Aprenda com 

o SENHOR, a nunca julgar 
as pessoas pela sua apa-
rência. Você pode fi car de-
cepcionado, porque aque-
le que você pensa ser uma 
pessoa boa; vai te magoar 
ou te ferir, e aquele que 
acha que não é bom, vai 
ser uma bênção na sua 
vida. Antes de tomar qual-
quer decisão, peça ajuda 
do SENHOR. Ele falará no 
seu coração, como você 
deve agir com as pessoas 
que Ele colocará no seu 
caminho. (I Samuel 16:7). 
Esta é a minha oração. Ca-
tedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789.  Centro. Cultos: 
quarta-feira, sexta-feira e 
domingo às 19:30. Ouça o 
nosso programa: A Verda-
de da Palavra. 

Diáriamente na GAZE-
TA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex.  RECE-
BA UMA MENSAGEM DE FÉ. 
(016) 991150602.

Certifi cação representa o início de um trabalho que 
visa qualidade de vida e inclusão

Jaboticabal recebe Selo Amigo do Idoso

Ações voltadas para 
a população idosa de 
Jaboticabal renderam 
na última semana ao 
município o selo inicial 
do Programa São Paulo 
Amigo do Idoso. A ini-
ciativa é do Governo do 
Estado, que qualifi ca os 
municípios que dedi-
cam atenção social ao 
público-alvo do progra-
ma.

“É um trabalho arti-
culado, junto com Saú-
de, Educação, Cultura, 

Esporte, Lazer e Assis-
tência Social. De forma 
muito particular, gos-
taria de agradecer à as-
sistente social Juliana 
Tota, responsável por 
essa política no muni-
cípio e que tem desen-
volvido ações voltadas 
para qualidade e in-
clusão dos idosos”, co-
menta a secretária de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Tatiana 
Pellegrini.

Jaboticabal conquis-

tou o primeiro de três 
selos oferecidos pelo 
programa. Segundo a 
secretária, o trabalho 
segue avançando e o 
segundo selo deve che-
gar em breve. “O selo 
vem para mostrar es-
ses avanços. A gente 
também colhe frutos 
de outras medidas, mas 
a pedido do prefeito 
Hori e da primeira-da-
ma Adriana, nós temos 
acentuado essas ações 
para que a gente consi-
ga avançar”, afi rma.

Entre os avanços des-
tacam-se ações realiza-
das nos Centros de Re-
ferência de Assistência 
Social (CRAS), com in-
clusões em programas 
e em parcerias com a 
Secretaria de Saúde e o 
Centro de Convivência 
do Idoso, a Terceira Ida-
de.

Para saber mais sobre 
o trabalho desenvolvi-
do, o telefone de conta-
to é (16) 3202-8301.
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A sessão foi transmitida ao vivo pela WEBTV da Câmara 
(www.jaboticabal.sp.leg.br), a partir das 18 horas

Câmara de Jaboticabal faz sessão 
extraordinária na quinta-feira (14/03)

Na quinta-feira 
(14/03), às 18 horas, a 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal fêz sessão 
extraordinária para a 
apreciação do Projeto 
de Lei nº 180/2019, de 
autoria da Mesa Dire-
tora, que dá nova re-
dação aos artigos 46, 
65, 80 e ao Anexo I da 
Estrutura de Quadro de 
Servidores do Poder Le-
gislativo Municipal (Lei 
nº 4.677, de 23 de abril 
de 2015).

Entre as alterações 
previstas no projeto, 
está a criação de um 
cargo efetivo de Assis-
tente Administrativo 
na Área de Controle de 
Processos, que deve 
ser preenchido por 
meio do concurso pú-
blico de 2015, que foi 
prorrogado até 2019, 
bem como altera as 
atribuições dos cargos 
de Assistente de Admi-
nistração, Assistente 
Administrativo na área 

de Controle de Proces-
sos e Atendente de In-
formática. O objetivo 
é “integrar as funções 
dos respectivos cargos 
para proporcionar me-
lhor atendimento ao 
público e melhor ope-
racionalização das fun-
ções administrativas 
internas”, diz a motiva-
ção do projeto.

A sessão foi transmi-
tida ao vivo pela WEB-
TV da Câmara (www.
jaboticabal.sp.leg.br)

Na sexta-feira (15/03), dia dos alunos das turmas 2, tanto de Introdução, 
às 18h, quanto os do Básico, às 20h15, começar seus estudos

Começa o Curso de LIBRAS da 
Câmara Municipal de Jaboticabal

O Curso de Língua 
Brasileira de Sinais (LI-
BRAS) da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
começou na noite de 
terça-feira (12/03) para 
os alunos de Introdu-
ção à LIBRAS (Turma 1), 
e para os do nível Bási-
co (curso continuado), 
da Turma 1.

Na sexta-feira 
(15/03), é dia dos alu-
nos das turmas 2, tanto 
de Introdução, às 18h, 
quanto os do Básico, às 
20h15, começar seus 
estudos. As aulas acon-
tecem na sede do Legis-
lativo, na Rua Barão do 
Rio Branco, 765.

Ao todo, a Escola do 
Legislativo, órgão or-
ganizador do curso, 
recebeu 280 pedidos 
de inscrição. O mais 
concorrido foi o de In-
trodução à Libras, para 
a turma de terça-feira 
(Turma 1), que recebeu 
159 pedidos de inscri-
ção. A Turma 2, de In-

trodução à Libras, que 
será cursada de sexta-
-feira, recebeu 53 pe-
didos de inscrição; se-
guida pela Turma 1 do 
nível Básico, de terça-
-feira, que teve 37 pe-
didos de inscrição e o 
Básico de sexta-feira, 
21 pedidos, com nove 
vagas remanescentes.

O presidente da EL, e 
idealizador do curso na 
Câmara, Dr. Edu Fene-
rich (PPS), que por mo-
tivos profissionais não 
pôde participar pesso-
almente da abertura da 
aula inaugural, enviou 
um vídeo de boas-vin-
das aos estudantes. “A 
todos um excelente cur-
so, e que possam apro-
veitar ao máximo, todo 
aprendizado que terão 
aqui. Isso com certe-
za será incorporado ao 
patrimônio intelectual 
de vocês, e só a morte 
um dia é que levará. En-
tão parabéns... um bom 
curso a todos”, disse o 
parlamentar.

Ainda de acordo com 
Fenerich, “apesar de 
não ter havido desis-
tências antes da aula 
inaugural de terça, nas 
turmas 1 do Introdução 
e do Básico, quatro alu-
nos não compareceram 

à primeira aula de In-
trodução, presença esta 
que validaria a vaga, e 
automaticamente per-
deram a oportunidade. 
Com isso, as quatro 
suplentes da lista (Ana 
Carolina Faria, Fran-
ciele Cristina Frezarin 

dos Santos, Telma Apa-
recida Bovo Veronez e 
Alessandra Araujo Pra-
do) estão sendo con-
vocadas para a próxi-
ma aula, na terça-feira, 
dia 19 deste mês. No 
Básico, nove pessoas 
não compareceram e 

abriram as vagas para 
as próximas da lista 
de espera”, pontuou o 
presidente do órgão no 
programa “Vereador em 
Ação”, veiculado na rá-
dio 101FM.

A lista dos pedidos de 
inscrição, e todas as in-
formações sobre o cur-
so, estão disponíveis na 
página da Escola do Le-
gislativo (Cursos e Trei-
namentos), que fica no 
site da Câmara, e pode 
ser acessado pelo ende-
reço eletrônico www.ja-
boticabal.sp.leg.br.

Lembrando que neste 
ano, foram oferecidas 
gratuitamente 60 vagas 
para o curso de Intro-
dução à Libras (voltado 
para iniciantes), dividi-
das em duas turmas (de 
terça e sexta-feira, das 
18h às 20h), e outras 60 
para o nível Básico (cur-
so continuado), igual-
mente em duas turmas 
(de terça e sexta-feira, 
das 20h15 às 22h15).

 Alunos participam da primeira atividade do curso, ministrado pela servidora efetiva da Câmara e 
intérprete de Libras, Virginia Antonino.

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

Votação de projeto é adiada por pedido 
de vista em sessão extraordinária

A votação do Projeto 
de Lei nº 180/2019, de 
autoria da Mesa Direto-
ra, que dá nova redação 
aos artigos 46, 65, 80 e 
ao Anexo I da Estrutura 
de Quadro de Servido-
res do Poder Legisla-
tivo Municipal (Lei nº 
4.677, de 23 de abril de 
2015), que aconteceria 
na quinta-feira (14/03), 
em sessão extraordiná-
ria, acabou adiada.

Um pedido de vista, 
feito pelo vereador Ed-
nei Valêncio, para me-
lhor análise da matéria 
junto ao colegiado, foi 
aprovado pelo Plená-

rio. Vale lembrar que, 
conforme o Regimento 
Interno (Art. 174, pará-
grafo 1º), o prazo máxi-
mo é de 10 dias.

Entre as alterações 
previstas no projeto, 
está a criação de um 
cargo efetivo de Assis-
tente Administrativo 
na Área de Controle de 
Processos, que pode ser 
preenchido por meio 
do concurso público 
de 2015, em vigor até 
outubro de 2019, bem 
como altera as atri-
buições dos cargos de 
Assistente de Admi-
nistração, Assistente 

Administrativo na área 
de Controle de Proces-
sos e Atendente de In-
formática. O objetivo é 
“integrar as funções dos 
respectivos cargos para 
proporcionar melhor 
atendimento ao público 
e melhor operacionali-
zação das funções ad-
ministrativas internas”, 
diz a motivação do pro-
jeto.

A íntegra da sessão 
está disponível na WEB-
TV da Câmara (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br) 
ou pelo canal da Câma-
ra no Youtube.
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Artista de Jaboticabal percorre oito cidades em mostra Naïf

Circuito Sesc de Artes 2019 é lançado em SP
Um evento realizado 

nas instalações do Sesc 
Pompéia, na capital 
Paulista, reuniu repre-
sentantes de diversas 
cidades do Estado de 
São Paulo, para o lança-
mento ofi cial do Circui-
to Sesc de Artes 2019. 
O Circuito tem início no 
dia 29 de março e com-
preende 14 roteiros, 
121 cidades, 490 ar-
tistas e cerca de 1.000 
apresentações gratuitas 
para toda a população. 

Jaboticabal faz parte 
do Roteiro 5 e receberá 
no dia 7 de abril atra-
ções de Música; Circo; 
Dança; Tecnologia e Ar-
tes; Teatro; e Literatu-
ra, a partir das 16h, na 

Esplanada do Lago do 
Paço Municipal.

“O Circuito Sesc de 
Artes é uma atração que 
é sempre esperada pela 
população de Jabotica-
bal. É a oportunidade de 
assistir e participar de 
atividades que normal-
mente somente estão 
ao alcance do público 
das grandes cidades”, 
afi rma o prefeito José 
Carlos Hori. 

Agora é marcar a data 
na sua agenda e espe-
rar esse domingo de 
atrações especiais que 
acontecerão na Espla-
nada do Lago do Paço 
Municipal. 

O Circuito
Realizado pelos Sesc 

Sp, em parceria com as 
prefeituras e os sindi-
catos do comércio. O 
Circuito Sesc de Artes 
envolve o tradicional e 
o contemporâneo, o re-
gional e o urbano, as vi-
vências, os espetáculos 
e os artistas, tudo em 
um mesmo palco. 

A vinda para a cidade 
acontece de forma to-

talmente gratuita, com 
as prefeituras sendo 
responsáveis pela dis-
ponibilização do local 
de apresentação, bem 
como o apoio para equi-
pe de montagem. 

Confi ra as atrações 
que virão para Jaboti-
cabal em www.sescsp.
org.br/programaco-
es/2019/jaboticabal/

Blanco Castro, artista 
plástico de Jaboticabal, 
estreou no último dia 
8 de março a mostra 
“Ser Naïf”, na Pinacote-
ca Municipal da Casa 
da Cultura da cidade de 
Franca. A mostra acon-
tece em parceria com a 
também artista plástica 
Con Silva, de Batatais, e 
fi cará no local até o dia 
29 de março, devendo 
percorrer outras sete 
cidades até o dia 3 de 
novembro.

Jaboticabal deve re-

ceber a exposição em 
setembro, que perma-
necerá no Museu His-
tórico no período de 9 
de setembro a 6 de ou-
tubro. “Branco Castro é 
um expoente das artes 
plásticas de nossa cida-
de. Tem uma maneira 
singular de retratar o 
nosso cotidiano e a cul-
tura da cidade de Jabo-
ticabal. A mostra é um 
reconhecimento mais 
que reconhecido”, afi r-
ma o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Jaboticabal terá cinema abastecido 
por luz solar no dia 21

No próximo dia 21 de 
março, a partir das 18h, 
a Praça Duílio Poli se 
transformará em um ci-
nema a céu aberto, com 
a realização de ofi cina 
sobre cinema, vídeo e 
internet, apresentação 
de curtas metragens e 
exibição do fi lme Zoo-
topia. 

Toda essa movimen-
tação faz parte do Pro-
jeto CineSolar, o primei-
ro cinema itinerante do 
Brasil que utiliza ener-
gia limpa e renovável: a 
Solar, para realizar exi-
bições de fi lmes, unin-
do cinema e sustentabi-
lidade. 

Com o patrocínio da 
CPFL Energia, por meio 

da Lei de Incentivo à 
Cultura, o CineSolar se 
apresenta em Jabotica-
bal numa realização da 
Brazucah Produções, 
em parceria com a Pre-
feitura Municipal e o 
Colégio Duílio Poli Jabo-
ticabal. A programação 
prevê a ofi cina sobre 
cinema, vídeo e inter-
net às 18h. Das 19h às 
19h50 a apresentação 
de curtas metragens in-
fantis e às 20h a sessão 
de cinema com o fi lme 
Zootopia. 

Jaboticabal tem sido 
privilegiada por receber 
vários projetos de Lei 
Rouanet e Proac-SP com 
exibição de sessões de 
cinema em praças pú-

blicas. “Já recebemos as 
carretas do Cine Carre-
four, do Cine na Via e 
também do Cinema em 
Família e agora é a vez 
do CineSolar CPFL. São 
as parcerias que aju-
dam a fazer uma cultu-

Realizada pelo Go-
verno do Estado de 
São Paulo, por meio da 
Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, 
SISEM_SP e ACAM Por-
tinari, idealizada por 

Pompéia Assessoria e 
Consultoria, e com o 
apoio das prefeituras 
municipais das cidades 
onde passará, a mostra 
tem 24 quadros de pin-
tura Naïf.

ra mais diversifi cada”, 
relembra o prefeito 
José Carlos Hori.

A ofi cina e as sessões 
de cinema do CineSolar 
acontecem somente no 
dia 21, e a participação 
é totalmente gratuita.

CULTURA

Festival Concha in Concert 2019 – 
Inscrições Abertas

Pegando carona no 
grande sucesso da edi-
ção de 2018, o Festival 
Concha in Concert 2019 
volta em novo formato 
e ainda melhor. O even-
to ganhou mais um 
dia, terá mais músicas 
classifi cadas e também 
mais premiadas. Outra 
mudança importante 
com relação a primeira 
edição é que somente 
serão aceitas músicas 
interpretadas em língua 
portuguesa.

Promovido pela Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Cultura, em parceria 
com a Fatec Jaboticabal 
e a Escola de Arte “Prof. 
Francisco B. Marino”, o 
festival visa integrar a co-
munidade musical jaboti-
cabalense, fomentando a 
participação dos músicos 
em festivais, estimular 
novas criações de reper-
tórios e de bandas inde-
pendentes, promover a 
revelação de novos talen-

Serão selecionadas 20 canções para apresentação nos dias 09, 10 e 11 de maio

tos musicais, aproximar a 
música popular brasileira 
a um público-alvo com-
posto pela comunidade 
de Jaboticabal e região, 
além é claro, de incenti-
var o turismo de entrete-
nimento.

O Festival Concha in 
Concert acontecerá em 
três noites, dias 09, 10 
e 11 de maio, a par-

tir das 19h, no Concha 
Acústica, com entrada 
gratuita. Os músicos 
interessados devem se 
inscrever de 19 de mar-
ço à 19 de abril. 

“A primeira edição re-
alizada no ano passado 
recebeu mais de 50 mú-
sicas de várias cidades 
do Estado, para con-
correrem ao primeiro 

lugar. Esperamos para 
esse ano um número 
maior de inscrições e 
uma competição ainda 
forte”, enfatiza o prefei-
to José Carlos Hori.

Mais informações no 
Departamento de Cul-
tura - na Rua Mizael de 
Campos, 212, Centro- 
ou pelo telefone (16) 
32028323.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 167, DE 14 DE MARÇO DE 2019 – Considerando a importância da Mar-
cha dos Vereadores 2019, que será realizada no período de 23/04/2019 a 16/04/2019, 
na cidade de Brasília - DF, com fundamento no artigo 32 da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, e.e. os artigos 76, e seus parágrafos, entre outros dispositivos legais 
do Regimento Interno desta Casa de Leis, NOMEIA os vereadores Carlos  Eduardo   
Pedroso Fenerich e Wilson Aparecido dos Santos para comporem a Comissão de 
Representação que irá representar o Poder Legislativo de Jaboticabal no evento. As 
despesas decorrentes dessa representação correrão por conta de verba própria con-
signada no orçamento vigente.

Projeto Voar da Associação 
ECOE promove ações 

Associação ECOE de Jaboticabal, 
através do projeto Erguendo Muros, 

promove encontros semanais que tem 
melhorado a vida de muitas pessoas

A Associação ECOE 
de Jaboticabal realiza 
semanalmente o proje-
to denominado “VOAR”, 
que promove ações 
educativas e culturais 
com o objetivo de ga-
rantir os direitos huma-
nos, preservar o meio 
ambiente, proteger a 
saúde e elevar o conhe-
cimento dos membros 
da comunidade. As ati-
vidades contribuem 
para o desenvolvimen-
to global das crianças e 
dos adolescentes parti-
cipantes, fortalecendo 
assim a família e a so-

A Associação ECOE de 
Jaboticabal, realiza se-
manalmente o projeto 
social denominado Er-
guendo Muros. Com um 
tema específi co para 
cada mês, a equipe do 
“E.M.” conduz os parti-
cipantes ao estudo e a 
vivência de estratégias 
para superar os desa-
fi os do dia-a-dia. 

O tema do mês de 
março é: “Lance Fora 
Todo Medo”. A partir 
da refl exão e do traba-

ciedade. 
O VOAR oferece ofi -

cinas de ballet, futebol 
de quadra, artesanato, 
recreação, teclado, fan-
farra, olaria, pintura e 
panifi cação para crian-
ças e adolescentes en-
tre 5 e 17 anos de idade. 

As atividades acon-
tecem todos os sába-
dos das 12h às 15h30 
na sede da associação 
ECOE. Rua Manoel Es-
baile, 111 - Cohab 2. 
Para maiores informa-
ções acesse www.face-
book.com/associacaoo-
ecoe. 

lho em grupo, o “E.M.”  
tem como objetivo pro-
mover o autoconheci-
mento, a socialização 
e o fortalecimento dos 
vínculos familiares de 
cada participante. 

Os encontros aconte-
cem toda terça-feira às 
19h30 na sede da Igre-
ja Comunidade Cristã. 
Rua Manoel Esbaile, 111 
– COHAB II. Para maio-
res informações, acesse 
www.facebook.com/as-
sociacaoecoe.

Contrata-se professor de Dança (Ballet, Jaz 
e Zumba) contendo certifi cado/diploma 

na área especifi ca, que tenha veículo 
próprio e disponibilidade de horário. 

Carga horária de 40 hrs semanais. 
Interessados mandar currículo, 

atendimento@lntreinamentos.com.br
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Competição será realizada neste fi nal de semana e, o piloto jaboticabalense, 
Thiago Carnio voltará à disputa pela categoria UTV Over 40

Vôlei, futsal, muay thai e taekwondo são as 
modalidades desenvolvidas no local

Jaboticabalense segue para 
disputar o 2º Rally Minas Brasil

Escolinhas da prefeitura atraem mais 
de 260 alunos no Jardim Paulista

Desde que foram re-
ativadas em 2018 pela 
atual administração, as 
escolinhas da Prefeitura 
de Jaboticabal tem arre-
batado muitos jovens, 
adolescentes e crianças 
para a prática esporti-
va. Um dos equipamen-
tos usados é o Ginásio 
de Esportes “Edno Pe-
reira dos Santos”, loca-
lizado no Jardim Pau-
lista, onde mais de 260 
alunos participam das 
modalidades.

“Dentre as modalida-
des desenvolvidas no 
ginásio estão o vôlei, o 

futsal, o muay thai e o 
taekwondo. São aulas 
gratuitas que aconte-
cem, geralmente, duas 
vezes por semana e que, 
atualmente, contam 
com a participação de 
268 alunos. Está sendo 
muito bacana”, relata o 
diretor do Departamen-
to de Esportes e Lazer 
(DEL), Fábio Bortolossi.

O diretor destaca 
ainda a importância 
da prática esportiva e 
a dedicação da equi-
pe de trabalho. “Temos 
nos esforçado para fa-
zer a diferença na vida 

dessas crianças e para 
isso contamos com 
uma equipe de profes-
sores comprometida. O 
esporte forma atletas, 
mas também é funda-
mental para a formação 
de cidadãos responsá-
veis, e é isso que busca-
mos”, afi rma.

Para participar das 
modalidades e obter 
mais informações, o 
DEL está sediado na 
Praça Joaquim Nabuco, 
s/n, Centro, e atende 
das 7h30 às 11h30 e 
das 13h às 17h. O tele-
fone de contato é (16) 
3202-0587.

Começa neste fi nal 
de semana (15 a 17 de 
março) mais uma tem-
porada dos campeona-
tos Brasileiro de Rally 
Cross Country (CBA), 
Brasileiro de Rally Baja 
(CBM) e Mineiro de 
Rally. O 2º Rally Minas 
Brasil – organizado pela 
Rallymakers – será rea-
lizado na cidade de Pa-
tos de Minas (MG) e, até 

o momento, conta com 
mais de 100 veículos 
inscritos entre motos, 
quadriciclos, UTVs e 
carros. 

O evento deverá le-
var à cidade de Patos de 
Minas cerca de 500 pes-
soas vindas de diversas 
regiões do País, incluin-
do a cidade de Jabo-
ticabal (SP), que será 
representada pelo pilo-
to Thiago Carnio, que 
estará na disputa pela 
categoria UTV Over 40. 
“As expectativas para o 
início da temporada são 
as melhores possíveis. 
Estou muito animado”, 
disse o piloto. “Estou 
fora do Rally Baja des-
de 2012 e volto esse 
ano com a sensação de 
como se fosse a ‘primei-
ra vez’. Como já é tradi-
ção, a Rallymakers vem 
com um local inédito 
para começar a tempo-
rada, essa combinação 

Pretto Miranda Cabeleireiro participa do 
“Faixa Cidadão” da rádio 101FM

Pretto Miranda Cabe-
leireiro, atual presiden-
te da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, parti-
cipou na última terça-
-feira (12/03) do “Faixa 
Cidadão”, um espaço de 
utilidade pública pro-
duzido pelo Jornal 101, 
e veiculado de segunda 
a sexta na rádio 101FM.

De acordo com Car-
mo Leonildo, âncora 
do programa jornalís-
tico Jornal 101, o Faixa 
Cidadão, inserido na 
programação do jornal, 
já existe há algum tem-
po, e é “onde o cidadão 
liga, reclama, faz a sua 
queixa sobre os proble-
mas da cidade, e busca 
a resposta para aquela 
reclamação”. Agora, o 
espaço passa a contar 
também com o apoio de 
Pretto Miranda.

Pretto adiantou que 
fará participações no 
espaço como apoiador, 
servindo de ligação en-
tre as reclamações dos 
munícipes e os órgãos 
públicos municipais 
competentes para con-
tribuir na resolução dos 
problemas apontados. 
“Que fi que claro que é 
um programa da 101FM 
e que nada tem haver 

com a Câmara”, expli-
cou Pretto.

“Eu farei essa pon-
te entre cada departa-
mento da prefeitura, 
buscando resolver o 
problema mais imedia-
to possível. Espero que 
a população use bem 
esse canal, para que a 
gente possa atender de-
mandas que às vezes o 
governo não tem ciên-
cia, por estar mais afas-
tado, seja num bairro 
distante, ou que seja 
problemas como, por 
exemplo, o mau cheio 
do rio da Carlos Tonani, 

uma casa abandonada, 
que tenha piscina e que 
pode servir de foco de 
dengue... Levando a ex-
tensão desse microfone 
até cada departamento 
da prefeitura, e cobran-
do de cada um desses 
secretários, chefes de 
gabinete e até mesmo 
do prefeito, a solução 
do problema. Nesse 
novo formato do Fai-
xa Cidadão, nós vamos 
comprovar se o proble-
ma existe e acompanhar 
a resolução dele”, disse 
Pretto, que completou: 
“Um exemplo foi o caso 

tem tudo para que seja 
uma etapa sensacio-
nal. Quero me divertir”, 
completou Thiago.

A segunda edição 
do Rally Minas Brasil 
terá cerca de 400 qui-
lômetros totais, em 
uma disputa de dois 
dias – o trecho crono-
metrado terá aproxi-
madamente 300 qui-
lômetros e adentrará 
o município vizinho 
de Presidente Olegário 
(MG), passando pelas 
regiões de Tiririca, do 
Facão, da Bananeira, 
do Pé do Morro, do 
Cruzeiro da Prata, de 
Boa Vista, do Piçarrão, 

de Vargem Grande e da 
Lobeira. 

Segundo o diretor 
executivo da Rally-
makers, Fernando Ben-
tivoglio, o certame será 
extremamente técnico, 
apresentando diversos 
tipos de obstáculos off -
-road. “Teremos estra-
das com chão batido, 
ora com areia, trial, ero-
sões, pedras, subidas e 
descidas de serra e se-
tores de média e bai-
xa velocidade. A prova 
terá de tudo um pouco 
e proporcionará muita 
diversão aos competi-
dores”, contou Bentivo-
glio. 

do Dorival, da Cohab 2, 
que reclamou no Faixa 
Cidadão de um buraco 
na Rua Nazário Kenan. 
Eu fui lá conferir de per-
to, procurei o setor res-
ponsável e já apareceu 
resultado. O buraco foi 
tapado na quinta-feira”, 
disse Pretto.

COMO PARTICIPAR - 
Qualquer cidadão pode 
fazer sua manifestação 
ou reclamação no Faixa 
Cidadão pelo aplicativo 
de WhatsApp (16) 9977-
71-101. Basta se identi-
fi car e passar o número 
de telefone.

ESPORTE

Professor Benê

REFLEXÕES ATUAIS

Hoje, quem não está 
confundido com os úl-
timos acontecimentos 
sociais?! Foi-se a gló-
ria do carnaval, fugaz, 
temporário tanto quan-
to as fantasias!

A realidade social en-
tretanto, não fi cou obs-
curecida, bem como 

nos seus descaminhos!
Os desacertos so-

ciais foram revelados 
concretamente em “ al-
gum” dos eventos!

Foi esquecida uma lei 
fundamental: “Amarás 
a Deus e a teu próximo 
como a ti mesmo”! Por 
isso o desvio tornou-
-se mensagem viva do 
verdadeiro caminho de 
vida:  AMOR!

“Glória a Deus nas 
alturas e amor ao teu 
próximo, é a lei supre-
ma da vida em plenitu-
de”.

O amor fraterno em 
nosso viver ativo é o 
único alicerce para a 
construção de um mun-
do irmão pois, DEUS 
UNO E TRINO É O REAL 
MODELO DE VIDA!

Secretário de Saúde faz 
balanço de 1ª etapa do 

mutirão de ultrassonografi a

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Saúde, rea-
lizou no último sábado 
(09), a primeira etapa 
do mutirão de ultras-
sonografi a. Dos 50 pa-
cientes agendados, 46 
estiveram presentes. 
Ao todo, serão quatro 
etapas, totalizando 200 
exames. 

“Gostaria muito de 
agradecer ao prefeito 
Hori e à equipe que se 
predispôs a participar 
desse mutirão. São exa-
mes importantes, uma 
vez que eles acabam 

fornecendo subsídios 
para que o médico fe-
che diagnósticos e faça 
respectivos encaminha-
mentos”, comenta o se-
cretário de Saúde, João 
Roberto da Silva.

A secretaria informa 
que as demais pesso-
as que aguardam serão 
convocadas para parti-
cipar dos próximos mu-
tirões. Os ausentes na 
primeira chamada te-
rão a oportunidade de 
participar das próximas 
etapas.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-1500.

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

alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 12/03/2019 às 11h00 até 13/03/2019 às 11h03. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado
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Ao todo, 26 mulheres de várias áreas de 
atuação receberam a homenagem

“Dia Internacional da Mulher” é comemorado 
em sessão solene na Câmara de Jaboticabal

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal cele-
brou, na noite de 08 de 
março, em sessão sole-
ne, o Dia Internacional 
da Mulher. Ao todo, 26 
mulheres de várias áre-
as de atuação recebe-
ram a homenagem.

A saudação do Poder 
Legislativo jaboticaba-
lense às homenageadas 
foi feita pela única re-
presentante feminina 
na Legislatura 2017-
2020 da Câmara, ve-
readora Dona Cidinha 
(PRB). “Em nome dos 
meus nobres pares, te-
nho a honra de usar 
esta tribuna para hoje, 
neste dia especial que 
comemoramos o Dia In-
ternacional da Mulher, 
parabenizar a todas as 
maravilhosas mulheres 
que aqui representam 
outras tantas mulheres 
de luta, de trabalho, 
de família e de amor. 
A vocês, mulheres, fica 
aqui a minha profunda 
admiração pelas vossas 
histórias, que revelam 
o quanto as mulheres 
são fortes e imprescin-
díveis para o fortale-
cimento da sociedade 
e a construção de um 
mundo harmonioso e 
feliz... Que possamos 
propagar o amor, a sen-
sibilidade, a esperança 
e a fé, características 

marcantes do universo 
feminino”.

Sob os olhares aten-
tos do público, uma a 
uma das homenagea-
das foram tendo sua 
biografia revelada, e 
para muitas, o difícil 
foi conter as lágrimas, 
afinal, “cada um sabe a 
dor e a delícia de ser o 
que é...” (frase de Cae-
tano Veloso). Histórias 
recheadas de desafios, 
medos, dores, alegrias, 
e, sobretudo, de supe-
ração e vitórias. Mulhe-
res que tiveram que ba-
talhar para conquistar 
sua profissão, criar os 

filhos, derrotar precon-
ceitos e obstáculos dos 
mais variados.

Márcia Fátima Vargas 
subiu à Tribuna para 
discursar em nome das 
homenageadas pedindo 
por respeito, igualdade 
e harmonia entre mu-
lheres e homens. “Re-
verencio as mulheres 
pioneiras, batalhado-
ras, que com suas lutas, 
desde muito tempo, si-
nalizaram a perspectiva 
de valorização e igual-
dade, e pelo seu esfor-
ço e dedicação ao tra-
balho as suas famílias 
e seus lares. Mulheres 

estas que encorajaram 
outras mulheres a con-
quistarem seu espaço 
no mundo provando 
que são capazes e dan-
do origem a esta data 
tão importante. Este dia 
deve ser comemorado 
com muito orgulho e 
alegria por todas nós, 
mulheres, e também 
pelos homens, pois o 
que seria deles sem as 
mulheres?! A começar 
de quem lhes deu a luz, 
suas esposas, filhas e 
namoradas. Uma con-
vivência harmoniosa e 
pacífica deve prevale-
cer entre nós mulheres 
e homens para tornar 

este mundo mais huma-
no. Sem batalhas trava-
das para provar quem é 
mais forte, quem é mais 
capaz e qual maioria 
prevalece. A paz entre 
os fortes é o que dire-
ciona o mundo para a 
harmonia da humanida-
de. Todos somos fortes, 
competentes, capazes, 
independente de femi-
nino ou masculino, to-
dos nós temos o nosso 
valor. Todos somos im-
portantes dentro da so-
ciedade que vivemos”, 
discorreu.

Na sequência, a secre-
tária de Assistência So-
cial, Tatiana Pellegrini, 
saudou as homenagea-
das em nome do Poder 
Executivo, represen-
tando o prefeito muni-
cipal José Carlos Hori. 
“Hoje, vocês represen-
tam o colo, superação, 
vocês representam vida 
e exemplos para todos 
nós. Não pude deixar de 
lembrar do ano passado 
que estive aqui [como 
homenageada] e pude 
ter a sensação desta 
emoção que vocês estão 
tendo hoje pelas histó-
rias que representam, 
pelas histórias de vida, 
de luta, pelas lutas si-
lenciosas que também 
representam. Além de 
trazer o abraço do pre-
feito Hori, ele me pe-

diu que trouxesse para 
vocês a certeza do or-
gulho que ele sente de 
ter mulheres tão espe-
ciais com histórias tão 
lindas e tão intensas... 
Vivemos em um mundo 
que embora a tecnolo-
gia nos permita des-
cobertas incríveis, nós 
ainda temos a violência 
doméstica, nós ainda 
temos o abuso, nós ain-
da temos o preconceito 
contra a mulher. E são 
histórias como a de vo-
cês, são exemplos como 
os de vocês, que nos 
inspira a continuar a 
caminhar, que nos ins-
piram a lutar para que 
a gente possa superar 
tudo isso”.

A íntegra da sessão 
está disponível na WE-
BTV da Câmara (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br) e a galeria de fotos 
no Facebook (www.fa-
cebook.com/CamaraJa-
boticabal)

PARA SABER – A ses-
são solene que instituiu 
a homenagem é fruto 
do Decreto Legislativo 
nº 217/1998, alterado 
pelo Decreto Legislati-
vo nº 630/2015. A ínte-
gra da sessão está dis-
ponível na WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabo-
ticabal.sp.gov).

Homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher posam para foto junto aos vereadores.

Estabelecimentos de ensino e demais entidades que queiram realizar visitação 
guiada deve entrar em contato pelo telefone (16) 3209-9477

Alunos do SENAC fazem um tour guiado 
pela Câmara de Jaboticabal

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal rece-
beu na manhã de ter-
ça-feira (12/03) cerca 
de 30 alunos do curso 
Aprendizagem para o 
Comércio, do SENAC, 
acompanhados pela 
professora Angela Ma-
ria Zuchi Rosa, para 
uma visitação guiada 
na Casa Legislativa ja-
boticabalense.

A diretora da Esco-
la do Legislativo, ór-

gão da Câmara Muni-
cipal, Silvia Mazaro, 
foi quem recepcionou 
os visitantes no salão 
nobre, onde está lo-
calizada a Galeria dos 
Presidentes. Na opor-
tunidade, os estudan-
tes puderam conhecer 
um pouco mais sobre 
qual a função da Câ-
mara, para que serve 
o parlamentar, o que 
é a Escola do Legisla-
tivo. Também tiveram 
explicações sobre as 

funções dos três po-
deres: Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, 
e sobre o Brasão de 
Armas de Jaboticabal.

Durante a visita ao 
Plenário da Casa, a 
servidora também ex-
plicou como funcio-
nam as sessões, falou 
sobre a Mesa Diretora 
e como ela é compos-
ta, sobre as sessões 
ordinárias que são re-
alizadas na primeira 

e terceira segundas-
-feiras de cada mês, e 
destacou que as ses-
sões da Câmara são 
acessíveis aos surdos 
por meio da interpre-
tação simultânea da 
Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). Além 
do Plenário, o tour 
contou ainda com 
passeio pelos depar-
tamentos adminis-
trativos e gabinetes 
parlamentares. Por 
fim, Sílvia também fa-
lou da importância da 
participação popular 
nas audiências públi-
cas e sessões plená-
rias. Ainda explicou 
a diferença entre ses-
são ordinária, extraor-
dinária e solene, bem 
como o uso da tribuna 
pelos vereadores.

Para Silvia, essas 
visitas guiadas acres-
centam conhecimento 
na vida das pessoas. 
“A gente percebe que 
a visitação tá tendo 
um pouquinho mais 
de interesse da popu-
lação, em saber como 
é que funciona o Po-
der Executivo e o Po-
der Legislativo, a re-
partição dos poderes, 

e isso é muito impor-
tante para o desenvol-
vimento consciente 
da pessoa enquanto 
cidadã”, pontuou a di-
retora da EL.

VISITANTES COM A 
PALAVRA – “Eles estão 
trabalhando [no curso 
do SENAC] uma ati-
vidade com políticas 
públicas, e eu achei 
interessante [a visita], 
já que eles estão mon-
tando partidos políti-
cos, propostas de go-
verno, como que eles 
gostariam que fosse 
a nossa cidade. Então 
eles vieram para co-
nhecer como funcio-
na o Poder Legislativo 
e o que eles podem 
acrescentar nessa ati-
vidade que eles estão 
fazendo”, disse a pro-
fessora Angela.

“Foi minha primeira 
vez na Câmara. Achei 
que era muito menor 
do que eu presenciei. 
Eu me interessei mui-
to nos gabinetes do 
vereador, que eu en-
tendi como funciona, 
a organização de cada 
um. É bem dividido, é 
bem dinâmico, achei 

muito interessante. 
Eu aprendi que no 
âmbito do Governo, 
no âmbito da Câmara, 
tudo tem que ser bem 
organizado, que não 
funciona nada sem 
a mão de cada um, e 
que em relação aos 
três poderes, cada um 
tem sua função”, ex-
pressou o aluno Vitor 
Bonatto Paviani.

“Achei muito inte-
ressante, muito in-
terativo, muitos as-
suntos para se falar, 
muito conhecimento, 
muita coisa para se 
aprender”, disse a alu-
na Milena de Souza 
Amaral, também pela 
primeira vez na Casa.

A G E N D A M E N T O 
- Estabelecimentos 
de ensino e demais 
entidades que quei-
ram realizar visita-
ção guiada na Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal deve entrar em 
contato pelo telefone 
(16) 3209-9477 para o 
agendamento.

Curta e comparti-
lhe a galeria de fotos 
da visita na página da 
Câmara no Facebook.

Alunos dos cursos de Aprendizagem para o Comércio, do SENAC, fazem visitação guiada na Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, na manhã de terça-feira (12/03).
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Pelo menos duas sessões estão previstas para segunda-feira, uma ordinária, para votação de 
projeto que aprova contas da Prefeitura de 2015, e outra extraordinária, com oito itens.

PL que prevê multa para desperdício de água em 
Jaboticabal será votado na segunda-feira (18/03)

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal faz ses-
são ordinária na segun-
da-feira (18/03), às 20 
horas, para a votação 
do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 55/2019, 
que aprova as contas da 
Prefeitura Municipal e 
rejeita o Parecer Prévio 
do Tribunal de Contas 
do Estado de São Pau-
lo (TCESP). A Ordem do 
Dia da sessão ordinária 
está reservada unica-
mente para a votação 

da matéria, conforme 
prevê o Regimento In-
terno da Casa (Art. 229, 
parágrafo 4º). Vale lem-
brar que o Plenário der-
rubou, na sessão do dia 
6 de março, a matéria 
que pedia pela rejeição 
das Contas de 2015 da 
Prefeitura, na época, 
sob comando do prefei-
to Raul Gírio.

Na sequência, os ve-
readores apreciam em 
sessão extraordinária, 
já convocada na tarde 

Jaboticabal agora é Município de Interesse Turístico
A inclusão de Jabo-

ticabal na lista de Mu-
nicípios de Interesse 
Turístico (MIT) já está 
confirmada. A boa no-
tícia ajudará a aquecer 
a economia de vários 
segmentos, como o 
hoteleiro, alimentício, 
comércio e serviços. A 
Prefeitura deve rece-
ber cerca de R$ 650 mil 
por ano para investir 
em projetos aprovados 
pela Secretaria Estadu-
al.

O prefeito José Car-

Cidade pode receber até R$ 650 mil para novos projetos; deputado Rafael Silva colaborou na conquista
los Hori reforça a im-
portância do setor. 
“Movimentar o turismo 
gera emprego e renda. 
As pessoas passam a 
visitar mais Jabotica-
bal, sejam interessa-
das em visitar o Santu-
ário Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, a 
Unesp, o Lago; conhe-
cer nossa culinária ou 
visitar a nossa querida 
Festa do Quitute. Com 
o MIT teremos mais 
condições de investir e 
atrair a região”, come-

mora.
Agora, os engenhei-

ros da prefeitura pre-
param projetos para a 
captação de recursos. 
“Temos algumas op-
ções muito interessan-
tes nas áreas cultural e 
de turismo. Nossa ideia 
é modernizar nossa 
estrutura e atender o 
turista com o respeito 
que merece. Contamos 
com a ajuda do depu-
tado federal Rafael Sil-
va em todo o processo 
e, em breve, teremos 

novidades”, informa o 
secretário da Indústria, 
Comércio e Turismo, 
José Vantini Júnior.

O MIT - Segundo da-
dos da Agência Bra-
sileira de Engenharia 
Turística, o Estado de 
São Paulo possui 70 
Estâncias turísticas. 
Uma lei criou 140 va-
gas para Municípios 
de Interesse turísti-
co que também pode-
rão receber recursos 
do Fundo de Melhoria 
dos Municípios Turísti-

cos administrado pelo 
DADE – Departamen-
to de Apoio às Estân-
cias. Desde fevereiro, 

Jaboticabal passou a 
integrar o grupo das 
cidades na região de 
Ribeirão Preto.

Jaboticabal promove no final de março a Conferência Municipal do Idoso
A Secretaria de As-

sistência e Desen-
volvimento Social, 
de Jaboticabal, em 
parceria com o Con-
selho Municipal do 

Idoso, realiza no dia 
29 de março (sexta-
-feira), às 14h, no 
Centro de Referên-
cia de Assistência 
Social (CRAS 2), a 

Evento conta com serviços de saúde, beleza e espaço Zen oferecido pelo SENAC

Evento na “3ª Idade” encerra atividades da 
Semana da Mulher neste domingo (17)

Domingo será um 
dia dedicado às mulhe-
res de Jaboticabal. O 
Centro de Lazer Edson 
Martini (Terceira Ida-
de) recebe uma série de 
serviços e atrações para 
encerrar com chave de 
ouro as comemorações 
do Dia Internacional da 
Mulher.

“Todas as mulheres 
estão convidadas. Che-
guem cedo, já que a 
programação começa 
9h e segue até o meio 
dia. Graças aos nossos 
parceiros conseguimos 

organizar um dia muito 
especial para as mulhe-
res, cheio de atividades 
e de muito alto-astral”, 
convida a primeira-da-
ma, Adriana Hori. 

Programação – Será 
disponibilizado gratui-
tamente corte de cabe-
lo, design de sobrance-
lhas, esmaltação, make, 
spa facial produtos 
Mary Kay e higieniza-
ção facial. A Secretaria 
de Saúde fará aferição 
de pressão arterial, tes-
te de Glicemia e dis-
ponibilizará ônibus da 

saúde realizando teste 
rápido de HIV – Hepa-
tite B e C – Sífilis, veri-
ficação do IMC – Índice 
de Massa corpórea e 
avaliação Nutricional. 
O SENAC terá o Espaço 
Zen com dinâmicas que 
trabalharão qualidade 
de vida, saúde emocio-
nal e autovalorização, 
exposição fotográfica, 
apresentação musical 
com Juliane Mello, dan-
ça do ventre com Cris 
Belarmino, zumba com 
Pedro Zani e sorteio de 
brindes.

de sexta-feira (15/03) 
pelo presidente da 
Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, oito itens, 
entre eles o Projeto de 
Lei nº 178/2019, que 
dispõe sobre normas 
de controle do consu-
mo de água tratada ou 
potável em Jaboticabal.

De acordo com a ma-
téria, o Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SAAEJ), 
ou outro órgão delega-
do pela autarquia, fis-

calizará a ocorrência 
de desperdício de água 
durante o período de 
escassez de água, que 
será instituído por meio 
de decreto municipal.

Caso o projeto seja 
aprovado, quem for 
pego lavando calçadas, 
quintais ou áreas simi-
lares de imóveis resi-
denciais e comerciais, 
lavar veículos em do-
micílios residentes, la-
var ou molhar ruas com 
uso contínuo de água, 
mangueiras ou simila-
res, será primeiramente 
advertido por escrito 
para que a prática não 
se repita. Mas, em caso 
de reincidência, o mu-
nícipe será autuado e 
poderá pagar uma mul-
ta de dez vezes o valor 
do consumo mínimo 
de água. E a cada nova 
reincidência, a multa 
aplicada será o dobro 
da anteriormente fixa-
da.

Os parlamentares 
também devem discutir 
e votar o Projeto de Re-
solução nº 13/2019, de 
autoria da Mesa Direto-
ra, que derruba a neces-
sidade de discussão em 
2º turno de Projetos de 
Lei e de Lei Complemen-
tar aprovados por una-

nimidade em 1ª discus-
são e votação, ficando a 
matéria definitivamen-
te aprovada; o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 47/2018, de autoria 
da vereadora Dona Cidi-
nha (PRB), que outorga 
Título de Cidadão Jabo-
ticabalense ao senhor 
Silvano Pedro; o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 51/2019, de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor (PSB), que ou-
torga Título de Cidadão 
Jaboticabalense ao se-
nhor Luiz Carlos Pira-
ni Rinhel; o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
50/2019, de autoria do 
vereador Samuel Cunha 
(PSDB), que torna anu-
al a sessão solene para 
a entrega de placas co-
memorativas em alusão 
à “Semana dos Profes-
sores de Educação Físi-
ca”, que deve acontecer 
preferencialmente em 
setembro.

Além dos projetos de 
Resolução e Decretos, 
deverão ser votados 
em 1º turno o Projeto 
de Lei nº 168/2018, de 
autoria do Poder Execu-
tivo, que passa a per-
mitir aos servidores 
públicos municipais a 
compensação total ou 

parcial dos seus débi-
tos tributários e não 
tributários com valores 
de vencimento, remu-
neração e vantagens 
devidas e não pagas até 
a data da solicitação de 
compensação; o Projeto 
de Lei nº 171/2019, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, que acrescenta 
a Empresa Municipal 
de Urbanização de Ja-
boticabal (EMURJA) na 
Lei nº 4.754, de 21 de 
março de 2016, para a 
participação na execu-
ção do Plano de Habi-
tação de Interesse So-
cial; e o Projeto de Lei 
nº 175/2019, de autoria 
do vereador Dr. Edu Fe-
nerich, que declara os 
Municípios de Jaboti-
cabal e Aparecida, Esta-
do de São Paulo, como 
“Cidades Irmãs”, o que 
deve tornar possível o 
intercâmbio de experi-
ências em nível econô-
mico, social e cultural 
entre eles, além de re-
conhecer a proximida-
de religiosa de ambas 
as cidades.

A sessão ordinária co-
meça às 20 horas, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câma-
ra (www.jaboticabal.
sp.leg.br).

Conferência Munici-
pal do Idoso.

“O objetivo é ar-
ticular com toda 
a rede ações que 
possam melhorar 

a vida desses ido-
sos. Aproveito para 
convidar a popu-
lação para partici-
par conosco desta 
conferência tão im-

portante para o mu-
nicípio”, destaca a 
secretária de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, Tatia-
na Pellegrini.

O CRAS 2 fica na 
Av. Douglas Fogaça 
de Aguiar, 32, Co-
hab 4. Mais infor-
mações pelo (16) 
3202-8301.
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