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Projeto Abraçar avança em creches de Jaboticabal
Vice-Prefeito Vitório conheceu projeto que valoriza meditação, 

valores morais e abraços coletivos em Campinas
Professores, diretores e funcionários das unidades de educação infantil 

estão unidos para fortalecer os laços entre a família, a escola e a comunida-
de na construção do caráter da criança. Após longo período de treinamento, 
os profissionais já iniciaram o projeto Abraçar nas creches municipais. O 
prefeito José Carlos Hori acompanhou algumas das atividades, na sexta-
-feira (22), na EMEB Edgard D’amico.

Festival Concha in Concert 2019 
está com inscrições abertas

Compositores de Jaboticabal e região tem até 19 de abril para se inscrever 
para a 2ª edição do Festival ‘Concha in Concert’. O evento será realizado nos 
dias 9, 10 e 11 de maio, na Concha Acústica “Lions Clube de Jaboticabal”.

Assistência Social comemora adesão 
ao Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional – SISAN

Avanço possibilita o pleiteio de equipamentos, 
serviços e recursos para a área

Desde 2017, a Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria de 
Assistência Social, tem 
trabalhado para conse-
guir avanços na área de 
segurança alimentar. 
E uma boa notícia che-
gou esta semana com a 
aprovação da inserção 
do município no Siste-
ma Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nu-
tricional – SISAN.

Prefeitura orienta uso de repelente 
para viajantes e grávidas

Gestantes podem retirar o 
produto gratuitamente nos 

CIAFs ou Farmácia Municipal
A guerra contra o Aedes aegypti não pode parar. 

Uma das formas de prevenção contra as infecções 
transmitidas pelo mosquito é a utilização de repelen-
tes. Com o aumento dos casos de dengue em toda a 
região, a Secretaria de Saúde incentiva a utilização da 
substância inibidora para pessoas que viajam diaria-
mente para outras cidades.

Criança Feliz atinge meta e beneficia 
600 famílias em Jaboticabal

O projeto do governo federal segue um sucesso. Implantado há cerca de 
seis meses, já colhe resultados impressionantes, atingindo a meta propos-
ta pelo Ministério da Cidadania. Ao todo, 18 visitadores vão até a casa das 
famílias para conversar e fortalecer vínculos familiares. Neste mês, a Secre-
taria de Desenvolvimento e Assistência Social finalizou a inclusão de 600 
famílias.

NESTE INÍCIO DE ANO VICE PREFEITO 
VITÓRIO DE SIMONI TRAZ MAIS 

CONQUISTAS PRA JABOTICABAL POR 
INTERMÉDIO DO DEPUTADO BALEIA ROSSI Neste início de 2019 o 

Vice Prefeito Vitorio De 
Simoni conseguiu para 
nossa cidade, um ôni-
bus escolar para trans-
porte de alunos da rede 
municipal de educação; 
fará a entrega de uma 
Van adaptada para o 
transporte das crianças 
da APAE; recurso de R$ 
250 mil reais para in-
fraestrutura; conseguiu 
empenhar uma Emenda 
Parlamentar de R$ 100 
mil reais para Irmanda-
de Santa Casa de Mise-
ricordia de Jaboticabal 
e a regularização do re-
gistro no SEBAS do Asi-
lo São Vicente de Paulo, 
que contribuirá enor-
memente para o rece-
bimento de recursos à 
Entidade. 
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Porque criamos a identidade 
profissional ainda criança?

Hoje vivemos em um 
mundo altamente com-
petitivo; somos cobra-
dos e pressionados no-
mercado de trabalho, 
dentro de nossas ca-
sas, pela sociedade e 
muitos outros, porém 
dia a dia e por sobre-
vivência, temos que 
amenizar essas co-
branças com decisões 
assertivas e eficaz.

Quando ingressamos 
no mercado de traba-
lho deparamos com si-
tuações que na maioria 
das vezes temos que 
executar, em alguns 
casos até contrariados, 
pois temos um chefe 
que não nos pergunta 
se queremos, simples-
mente tomar decisões 
com base em seus co-
nhecimentos e estra-
tégias e temos que se-
guir as orientações por 
ele ou pela instituição 

Carlos Eduardo Pinelli
que nos determina.

Essa identidade na 
maioria das vezes ad-
quirimos ainda crian-
ça, e por que?

Filhos que são super-
protegidos por seus 
pais tem na maioria das 
vezes, dificuldade no 
mercado de trabalho, 
não são acostumados a 
serem contrariados, se 
frustram por derrotas 
com mais facilidade e 

têm maior dificuldade 
de se reestabelecerem 
emocionalmente.

Alguns estudos mos-
tram que profissionais 
que tiveram uma edu-
cação mais rígida e 
sujeita a regras se so-
bressaem nas institui-
ções, galgam carreiras 
mais longínquas, tem 
facilidade em motivar 
pessoas e uma equipe 
de trabalho.

Pais de hoje, são 
sim, responsáveis pelo 

futuro sucesso de seus 
filhos, principalmen-
te na era digital, onde 
pequenas barreiras po-
dem definir seu cará-
ter profissional e bus-
ca por conhecimentos 
e argumentos para que 
suas ideias e vonta-
des sejam realizadas, 
talvez pequenas frus-
trações ainda criança, 
podem tornar grandes 
conquistas no futuro.

Vamos refletir?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1000705-54.2018.8.26.0291 - Controle n. 2018/000198.
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Jose Alfredo Palazzo
Requerido: Fernando Palazzo

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE FERNANDO PALAZZO, REQUERIDO POR JOSE ALFREDO
PALAZZO - PROCESSO Nº 1000705-54.2018.8.26.0291.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 19/12/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de FERNANDO PALAZZO, CPF
048.836.438-83, na forma do art. 4º, inciso III, do Código Civil, declarando-o(a) relativamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, com fundamento no artigo 1.767, inciso I,
do Código Civil, em virtude de diagnóstico de transtornos mentais e comportamentias
devidos ao uso abusivo de álcool (CID: F106), e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). JOSE ALFREDO PALAZZO, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG
2.263.270-0, CPF 034.277.228-72, pai Alfredo Palazzo, mãe Jandyra Camargo Palazzo,
Nascido/Nascida 24/07/1937, natural de Jaboticabal - SP, Av. Teresa Marsilli, 139, Centro, CEP
14820-000, Americo Brasiliense - SP, nos termos do artigo 1.775 do Código Civil. A curatela se
estenderá a todos os atos de natureza patrimonial e negocial do requerido, repercutindo também
nos direitos previstos nos artigos 6º e 85º, § 1º, da Lei nº. 13.146/15 (LBI). O presente edital será
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 25 de março de 2019.

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

 

Considerando que em data de 21/12/2014, o (a)(s) Senhor(a)(es) JULIANA DE JESUS 
COSTA PAULINO E CICERO PAULINO firmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA tendo por objeto o LOTE 02, da QUADRA 13, do LOTEAMENTO 
PLANALTO VERDE I, situado na cidade de JABOTICABAL/SP, serve o presente para 
NOTIFICAR formalmente, a pessoa acima indicada, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIAS, contados da publicação da presente, entre em contato por meio do telefone (16) 
3209-3292 ou, se preferir, compareça pessoalmente no endereço Avenida Benjamin 
Constant, nº 662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, com o objetivo de apurar e  
regularizar sua situação contratual, sendo que, após o prazo mencionado, em não 
havendo a regularização por força das cláusulas contratuais e ainda do contido no artigo 
475 do Código Civil1, O CONTRATO SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, 
ocasião em que a PROMITENTE VENDEDORA tomara as demais medidas que julgar 
necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O PRESENTE, CASO A SITUAÇÃO JÁ ESTEJA 
REGULARIZADA ATÉ SUA PUBLICAÇÃO. 

________________________________  

1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, 
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPA 

O Sindicato dos Arrumadores e Trabalhadores na Movimen-
tação de Mercadorias em Geral e no Comércio Armazenador de 
Jaboticabal – SP, por seu presidente Ivaldo Gonçalves da Silva, 
informa a todos os trabalhadores integrantes da categoria no 
Município de Jaboticabal-SP, que em atendimento ao Edital de 
Convocação de Eleição de 22/03/2019 ocorreu uma única chapa 
denominada “Unidos Somos Fortes”, composta dos seguintes as-
sociados e respectivos cargos a que concorrem: Ivaldo Gonçalves 
da Silva (presidente), Moises Fernandes da Silva (vice-presiden-
te); Antonio Carlos Giorge (secretário geral), Enílson Carlos de 
Souza (tesoureiro), Joelse Simão de oliveira (1º suplente), Jose 
Alcides de oliveira (2º suplente), José Fernandes Pessoa (3º su-
plente), Ailton Miguel Nogueira (1º conselheiro fiscal), Vagner 
Gonçalves da Silva (2º conselheiro fiscal), Roberto Aparecido 
dos Santos ( 3º conselheiro fiscal), José Nelsy de Oliveira Gomes 
(1º suplente conselho fiscal), Gleidesson Nascimento de Santa 
Rosa  (2º suplente conselho fiscal), Antonio Carlos Ribeiro dos 
Santos (3º suplente conselho fiscal) e Ivaldo Gonçalves da Silva 
como Delegado junto à Federação. Os requerimentos e a docu-
mentação dos candidatos encontram-se à disposição dos interes-
sados pelo prazo legal na sede do Sindicato na Rua Mário Guari-
ta Cartaxo, nº 81, Jardim Paulista, nesta cidade. 

Jaboticabal, 28 de Março de 2019 
Ivaldo Gonçalves da Silva - Presidente

Rua Mário Guarita Cartaxo, 81, Jardim Paulista -
Jaboticabal - SP, CEP.: 14.875-32

Sindicato dos Arrumadores e Trabalhado-
res na Movimentação Mercadorias em geral 
e no Comércio Armazenador de Jaboticabal

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ISMAEL PERINA JÚNIOR, CPF nº 028.461.158-18 
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, 
de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração no Banco 
Cooperativo do Brasil - Bancoob.
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias 
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, 
por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado 
da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da 
legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf – Gerência Técnica 
de Belo Horizonte
Avenida Álvares Cabral, 1605, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 
30.170-008.
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Inscrições estão abertas e aulas começam na próxima semana

Apresentação única contou com a participação de muitas famílias 
que reservaram um tempinho para visitar a Praça Duílio Poli

CRAS I oferece aulas gratuitas de Parkour

A Secretaria de As-
sistência e Desen-
volvimento Social 
informa que estão 
abertas as inscrições 
para as aulas de Pa-
rkour que começam 
na próxima semana 
(terças e quintas-fei-
ras), às 18h30, no 
Centro de Referên-
cia de Assistência 
Social - CRAS I.

“O Parkour é um 
esporte em evidên-
cia, que propor-
ciona disciplina e 
interação para os 
nossos jovens e 

adolescentes. Fe-
chamos uma parce-
ria com o Adriano 
Faim, uma referên-
cia do Parkour em 
nossa cidade. Nossa 

expectativa é a me-
lhor possível”, diz a 
secretária de Assis-
tência Social, Tatia-
na Pellegrini.

O CRAS I fi ca na 

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Hospital São Marcos S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO AOS ACIONISTAS
Convocamos os acionistas para A.G.O. em 26/4/2019, às 7 horas, na sede, em Jaboticabal/
SP. Ordem do dia: a) Tomar as contas da Diretoria, discutir e votar as demonstrações 
fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2018; b) Deliberar sobre destinação do lucro líquido 
do exercício e distribuição dos dividendos; c) Eleição da Diretoria (triênio 2019/2022) e fi xação 
de honorários; d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal/suplentes/fi xação de honorários; 
e) Deliberar sobre atual modelo de participação de eventuais interessados à membro da 
Diretoria. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, os documentos a que se 
refere o artigo 133/Lei 6404/76, do exercício social objeto da Assembleia. 
Jaboticabal, 22/3/2019. Doutor Paulo Miki Junior - Diretor Presidente (23 e 30/3 e 6/4/2019)

Quinta no Museu teve a Dupla Anyl e 
Feira de Economia Solidária

O Projeto “Quinta 
no Museu” recebeu na 
quinta-feira (28), a par-
tir das 19h30, a dupla 
Anyl, formada por Ali-
ne Lopes e Renan Ho-
norato. Ela, formada em 
arquitetura, e ele em 
design de interiores, 
encontraram na música 
uma forma de distrair 
as tensões diárias. E a 
formação não poderia 
ter dado tão certo.

Nessa apresentação 
nos jardins do Museu 
Histórico de Jaboticabal 
“Aloísio de Almeida”, a 
dupla veio com um re-
pertório novo, especial-
mente preparado para 
a data e que agradou a 
todos. 

Promovido pela Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-
mento de Cultura, o 
projeto “Quinta no Mu-

seu” recebe artistas nos 
jardins do Museu His-
tórico, em um forma-
to simples, sem palco, 
onde o público acaba 
interagindo com os mú-
sicos. Uma oportunida-
de para que os artistas 
também possam apre-
sentar seus trabalhos 
mais recentes e auto-
rais.

A entrada, sempre é 
gratuita e todos podem 
comparecer. 

Feira de Economia So-
lidária

Paralelo à apresenta-
ção musical, aconteceu 
também a 1ª Feira de 
Economia Solidária com 
alimentos agroecoló-
gicos produzidos pelo 
Grupo de Mulheres da 
Terra Rica. À venda, do-
ces de goiaba e mamão, 
rosca doce, abobrinha, 
banana, pinha, abacate, 

mandioca descascada e 
pão de mandioca.

 
O trabalho desenvol-

vido pelas mulheres do 
Assentamento de Cór-

rego Rico faz parte do 
Programa de Mentoria 
Social do Museu His-
tórico e que é realiza-
do pela agente cultural 
Thais Creolesio.

Festival Concha in Concert 2019 
está com inscrições abertas

Cine Solar transforma praça em cinema

Compositores de Ja-
boticabal e região tem 
até 19 de abril para se 
inscrever para a 2ª edi-
ção do Festival ‘Concha 
in Concert’. O evento 
será realizado nos dias 
9, 10 e 11 de maio, na 
Concha Acústica “Lions 

Quem passou na Praça 
Duílio Poli na quinta-feira 
(21), conheceu uma nova 
alternativa que mistura 
lazer e sustentabilidade. 
O Cine Solar apresentou 
uma proposta de cinema 
a céu aberto, com uma 
programação diferente, 
com ofi cina sobre cine-
ma, vídeo e internet, 
apresentação de curtas 
metragens e exibição de 
fi lmes.

A apresentação acon-
teceu dentro do prédio 
da antiga igreja de São 

Clube de Jaboticabal”.
“O evento ganhou 

mais um dia, terá mais 
músicas classifi cadas e 
também mais premia-
das. Outra mudança im-
portante com relação à 
primeira edição é que 
somente serão aceitas 

Judas Tadeu, localizada 
na praça. “Com o risco 
de chuva, a equipe op-
tou pela programação 
dentro da antiga igre-
ja. Recebemos um bom 
público que conheceu 
um pouco mais sobre o 
projeto e participou de 
toda programação. No 
fi nal, ainda assistimos 
ao fi lme Zootopia”, lem-
bra o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Cine Solar – O projeto 
é uma realização da Bra-
zucah Produções, em 

músicas interpretadas 
em língua portuguesa”, 
comenta o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

20 canções serão se-
lecionadas para apre-
sentação. O evento é 
promovido pela Pre-

parceria com a Prefei-
tura Municipal, Colégio 
Duílio Poli de Jabotica-

feitura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-
mento de Cultura, em 
parceria com a Fatec 
Jaboticabal e a Escola 
de Arte “Prof. Francis-
co B. Marino”.

“Queremos fomen-
tar a participação dos 
músicos em festivais, 
estimular novas cria-
ções de repertórios e de 
bandas independentes, 
promover a revelação 
de novos talentos musi-
cais e incentivar o turis-
mo de entretenimento”, 
completa o diretor.

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

bal e patrocínio da CPFL 
Energia, por meio da Lei 
de Incentivo à Cultura.

CULTURA

Rua Vitório Bren-
dolan, 201, Jardim 
Grajau. Para mais 
informações, o te-
lefone de contato é 
(16) 3204-1303.
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Prefeitura quer liberar comércio para 
abrir 24h em Jaboticabal

NESTE INÍCIO DE ANO VICE PREFEITO VITÓRIO DE SIMONI TRAZ MAIS 
CONQUISTAS PARA JABOTICABAL POR INTERMÉDIO DO DEPUTADO BALEIA ROSSI

Prefeitura orienta uso de repelente para viajantes e grávidas

Foram dois anos de experiência no setor farmacêutico; benefício será 
expandido para todo o comércio 

Gestantes podem retirar o produto gratuitamente nos CIAFs ou Farmácia Municipal

O comércio deve co-
meçar a abrir as por-
tas para atrair clientes 
das cidades vizinhas e 
atender com mais con-
forto os de Jaboticabal. 
A Prefeitura Municipal 
enviou para a Câmara 
Municipal o Projeto de 
Lei Complementar nº 
01/2019, que dá aos 
comerciantes a liber-
dade para funcionar 24 
horas por dia. A mu-
dança beneficia a livre 
concorrência, estimu-
la a busca por preços 
menores, fomenta a 
economia e incentiva a 

Neste início de 2019 
o Vice Prefeito Vitorio 
De Simoni conseguiu 
prá nossa cidade um 
Ônibus Escolar, para 
transporte de alunos 
da rede municipal 
de educação. Fará a 
entrega de uma Van 
adaptada para o trans-
porte das crianças da 
APAE. Um recurso de 
R$ 250 mil reais para 
infraestrutura. Conse-
guiu empenhar uma 
Emenda Parlamentar 
de R$ 100 mil reais 
para Irmandade Santa 
Casa de Misericórdia 
de Jaboticabal e a re-
gularização do regis-
tro no SEBAS do Asilo 
São Vicente de Paulo, 
que contribuirá enor-
memente para o rece-
bimento de recursos 
à Entidade. Todas es-
sas conquistas foram 

geração de empregos.
A Lei Complementar 

nº 31/2017 liberou às 
farmácias o mesmo 
benefício. “O resultado 
foi positivo. A popula-
ção tem mais opções, 
preços mais competi-
tivos e abriram novas 
farmácias. Agora bus-
camos o mesmo no 
comércio que, ao ficar 
aberto após as 18h, 
atrairá moradores da 
região, os de Jabotica-
bal que não tem tem-
po na hora do almoço 
ou que, no calor, não 
gostam do sol do meio 

dia”, diz o secretário 
de Planejamento Paulo 
Polachini, que comple-
ta: “Tudo isso aumenta 
o número de pessoas 
comprando no comér-
cio, o lojista aumenta a 
receita, precisa contra-
tar novos funcionários 
e gera emprego”.

A mudança trará 
mais benefícios, até 
mesmo na mobilida-
de urbana. “O trânsito 
no horário de almo-
ço aumenta conside-
ravelmente na região 
central e, com a flexi-
bilização, seria diluído 

em horários distintos, 
atendendo a deman-
da de quem trabalha. 
Hoje, alguns comer-
ciantes pedem autori-
zação para funcionar 

A guerra contra o Ae-
des aegypti não pode 
parar. Uma das formas 
de prevenção contra as 
infecções transmitidas 
pelo mosquito é a uti-
lização de repelentes. 
Com o aumento dos ca-
sos de dengue em toda 
a região, a Secretaria de 
Saúde incentiva a uti-
lização da substância 
inibidora para pessoas 
que viajam diariamente 
para outras cidades.

em horário especial, 
mas com a mudança 
não será mais neces-
sário. Sem contar que 
Jaboticabal pertence 
ao Roteiro Turístico do 

Estado de São Paulo e 
precisa modernizar a 
forma de recepcionar 
os turistas que chegam 
após as 18h”, finaliza o 
secretário.

“Domingo no Bosque” 
finaliza com sucesso a Semana da Água 

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente (SAA-
MA) promoveu de 18 a 
24 de março a Semana 
da Água. As atividades 
foram realizadas em 
parceria com a Coorde-
nadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI) 
e a Faculdade de Tec-
nologia Jaboticabal (FA-
TEC).

“Conseguimos estar 
em vários pontos di-
ferentes da cidade e 
finalizamos com gran-

Período foi marcado por informação, interatividade e entretenimento

de sucesso no Bosque 
Municipal ‘Chico Buch’. 
Agradeço a todos os 
parceiros e profissio-
nais envolvidos, aju-
dando de alguma a for-
ma a levar informação, 
interatividade e entre-
tenimento”, comenta o 
secretário da SAAMA, 
Aldo Bellodi Neto. 

A semana contou 
com palestras nas es-
colas municipais, visi-
ta à nascente modelo 
municipal, workshop 
sobre potencialidades 
e fragilidades do solo e 
o evento “Domingo no 

Bosque”, com música 
ao vivo, distribuição de 
mudas gratuitas, expo-
sição de fotos digitais 
da avifauna local e atra-
ções culturais.

Alunos das escolas 
Tereza Noronha Carva-
lho, do distrito de Cór-
rego Rico, Paulo Freire, 
Senhora Aparecida, Co-
ronel Vaz e Fatec parti-
ciparam da programa-
ção. 

A Semana da Água 
celebrou o Dia Mundial 
da Água, comemorado 
anualmente em 22 de 
março.

pedidos feitos ao De-
putado Federal Baleia 
Rossi, que prontamen-
te atendeu todas as 
solicitações  do Vice 
Prefeito Vitório.

“São essas conquis-
tas, para a cidade. 
Contribuindo com En-
tidades como APAE e 
o ASILO, fundamentais 
para o bom funciona-
mento e atendimento a 
essas pessoas. Isso de-
monstra o nosso traba-
lho, através dos meus 
pedidos ao sempre 
parceiro Deputado Ba-
leia Rossi, que se torna 
possível, trazer essas 
conquistas para Jabo-
ticabal”, conclui o Vice 
Prefeito Vitório.

CONQUISTAS DES-
TE ANO DE 2019

- ÔNIBUS ESCOLAR
- VAN ADAPTADA 

PARA APAE

- RECURSO DE R$ 
250 MIL REAIS PARA 
INFRAESTRUTURA 
(RECAPEAMENTO AS-

FÁLTICO)
- EMPENHO EMEN-

DA PARLAMENTAR 
DE R$ 100 MIL PARA 

SANTA CASA, PARA 
COMPRA DE EQUIPA-
MENTOS HOSPITALA-
RES.

- REGULARIZAÇÃO 
DO REGISTRO SEBAS 
AO ASILO SÃO VI-
CENTE DE PAULO.

“Todos os dias, traba-
lhadores e estudantes 
visitam municípios da 
região devido a suas ro-
tinas de compromissos. 
Por isso, é importante 
que eles saibam que o 
repelente aplicado nas 
áreas expostas do corpo 
inibe a aproximação do 
mosquito causador da 
dengue, zika e chikun-
gunya”, orienta o secre-
tário de Saúde, João Ro-
berto da Silva.

O secretário alerta as 
pessoas que apresenta-
rem os sintomas da do-
ença a procurar a unida-
de básica de saúde mais 
próxima para a coleta 
de sangue. Diariamente, 
agentes de saúde reali-
zam também o trabalho 
casa a casa, eliminando 
possíveis focos da do-
ença. “A secretaria conta 
com a ajuda da popula-
ção no combate ao mos-
quito transmissor”, disse.

Sintomas da doença 
- Os pacientes podem 
apresentar febre aci-
ma de 39º C, enjoos ou 
vômitos, dor de cabeça 
constante, dor no fundo 
dos olhos, manchas ver-
melhas na pele, em todo 
o corpo, cansaço exces-
sivo sem razão aparen-
te, dor nas articulações 
e ossos, sangramentos 
pelo nariz, olhos ou 
gengivas, urina rosa, 
vermelha ou marrom.
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www.marancalcados.com.br

Marancalçados

siga-nos em nossas redes

Assistência Social comemora adesão ao Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN

Avanço possibilita o pleiteio de equipamentos, serviços e recursos para a área
Desde 2017, a Prefei-

tura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria de 
Assistência Social, tem 
trabalhado para conse-
guir avanços na área de 
segurança alimentar. 
E uma boa notícia che-
gou esta semana com a 
aprovação da inserção 
do município no Siste-
ma Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nu-
tricional – SISAN.

Para Tatiana Pellegri-
ni, secretária da pasta, 
a conquista representa 

mais um passo de um 
trabalho efi caz e apro-
ximado. “Iniciamos os 
trabalhos com o prefei-
to Hori, colocando em 
andamento dispositi-
vos importantes como 
o Comsean e Caisan. 
O prefeito Vitório tem 
dado continuidade e 
ampliado as ações, tan-
to é que agora temos 
uma equipe muito ativa 
para começar a desen-
volver um Plano Nacio-
nal de Segurança Ali-
mentar”, comenta.

A adesão possibilita 
pleitear equipamen-
tos, serviços e recursos 
para a área. “Nos pos-
sibilita trazer grandes 
avanços para uma área 
que nunca foi desen-
volvida no município. 
Agradeço a toda equipe 
do Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar 
e Nutricional, na pes-
soa do presidente José 
Luiz Bariani e equipe, 
que tem sido muito ati-
vos na empreitada”, fi -
nalizou Pellegrini.

Criança Feliz atinge 
meta e benefi cia 
600 famílias em 

Jaboticabal

lizou a inclusão de 600 
famílias.

Os visitadores aten-
dem famílias com fi lhos 
de 0 a 3 anos, crianças 
de 3 a 6 anos com defi ci-
ência (BPC) e gestantes 
do Bolsa Família anos 
em situação de vulne-
rabilidade, com o obje-
tivo de ouvi-las, fortale-
cer vínculos familiares 
e produzir ações que 
mudem a sua realidade. 

“Já é possível visuali-
zar grandes mudanças. 

Chegamos nas casas, 
abrimos um diálogo, 
escutamos muito e dis-
cutimos com as crian-
ças como superar os 
seus problemas familia-
res. Nossos visitadores 
brincam, ouvem, leem 
e ajudam a fortalecer o 
vínculo com a família”, 
explica a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pelegrini.

Para mais informa-
ções o telefone é (16) 
3202-8301.

O projeto do gover-
no federal segue um 
sucesso. Implantado 
há cerca de seis me-
ses, já colhe resultados 
impressionantes, atin-
gindo a meta proposta 
pelo Ministério da Ci-
dadania. Ao todo, 18 
visitadores vão até a 
casa das famílias para 
conversar e fortalecer 
vínculos familiares. 
Neste mês, a Secretaria 
de Desenvolvimento e 
Assistência Social fi na-

NESTE SÁBADO, SORTEIO DE 40 PRÊ-
MIOS NA PERFUMARIA BERALDO, QUE 
COMEMORA MAIS UM ANIVERSÁRIO DE 
FUNDAÇÃO. ALÉM DE TODAS AS PREMIA-
ÇÕES, FATO INÉDITO ACONTECE, COM O 
SORTEIO DE UM BRINDE ESPECIAL PARA 
O CLIENTE QUE ACERTAR QUANTAS SE-
MENTES CONTÉM NO INTERIOR DE UMA 
ABÓBORA GIGANTE, EXPOSTA NO INTE-
RIOR DA LOJA. 
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Defi nidos os classifi cados da primeira 
fase do Torneio 1º de Maio

Cinco jogos fecharam 
a primeira rodada do 
Torneio 1º de Maio, de-
fi nindo os classifi cados 
para a segunda fase e 
os times que disputam 
no próximo domingo 
(31) a repescagem. As 
partidas aconteceram 
no último domingo no 
campo do Cruzeirão.

Acompanhe abaixo os 
resultados:

Coplana A 1 x 2 Usina 
Santa Adélia

Sementes Esperança 
4 x 1 Coplana B

Oxiquímica B 0 x 1 

NPA
Tobace 1x 0 Biofarma
Oxiquímica A 2x 0 To-

tal Health 

Atenção para os jogos 

da próxima rodada:

8h – Martins Cruz x 
Intereng

9h – Prefeitura x Re-
frigerantes Jaboti

10h – Comunicações 
x Coplana A

11h – Coplana B x 
Oxiquímica B

12h – Biofarm x Total 
Health

ESPORTE MAKE UP FESTA

Sabendo o quanto o 
make eleva o visual, 
devemos dar uma aten-
ção especial às tendên-
cias que o mercado da 
beleza ressalta para 
este ano. Afi nal, você 
precisa estar linda.

O grande recurso 
para destacar a beleza 
natural de cada mu-
lher e cobrir possíveis 
“imperfeições”. Dife-
rente do make para o 
dia a dia, quando se 
trata em acompanhar 
o vestido poderoso 
em noites de puro gla-
mour, o cuidado deve 
ser maior. Além de se-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

guir seu modo de ser, 
precisa estar antenada 
nas referências que o 
mercado disponibiliza 
a cada ano, com a fi na-
lidade de ressaltar ain-
da mais uma aparência 
perfeita. A estação do 
ano conta muito para 
escolher cores e tra-
ços da maquiagem. 
É fundamental levar 
em conta o horário do 
evento.

Se tiver atenção a  
pequenos detalhes, 
não cometerá exces-
sos, mesmo que goste 
de um estilo mais forte 
e acentuado para evi-
denciar seu penteado 
preso, que deve levar 
em consideração algu-
mas referências para 
um visual incrível. Se-
guindo a tendência de 
cabelos e maquiagem. 

Seja sempre você 
mesma!

Make up: Cicinho
Modelo: Milena Fuzi-

sake
Agradecimento: Em 

Casa Cabeleireiros / 
Catharine Hill

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 26/03/2019 das 10h02 às 11h00. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

Comunicado

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2.019 - Registro de Preços, DESTINADO EX-
CLUSIVAMENTE A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUE-
NO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e COOPERATIVAS para aquisi-
ção de placas e medalhas para honrarias, na realização de sessões solenes, conforme 
Termo de Referência, constante do Anexo I, parte integrante do edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 
16:30 horas ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 16/04/2019, até às 14:00 horas.
INÍCIO DA SESSÃO: Dia 16/04/2019, após o final da entrega dos envelopes 

e credenciamento.

Festival de Foodtruck mistura música 
e petiscos em Jaboticabal em abril
Evento casa um festival que conta com a participação 

de mais de 15 bandas e as melhores opções de foodtruck 
com pratos variados e de qualidade

Nada é melhor do que 
misturar em um único 
local música e comida 
de qualidade. E essa é 
a proposta do On The 
Road – Foodtruck & Mu-
sic, que acontece na Es-
tação de Eventos Cora 
Coralina nos dias 12, 
13 e 14 de abril.

15 bandas já confi r-
maram presença no fes-
tival e, no fi nal de cada 
noite, um convidado 
especial se apresenta 
no palco principal do 
evento. As bandas In-
sane Trip de Ribeirão 
Preto, KOLT e Almanac 
Blues de Jaboticabal já 
confi rmaram presença.

Além dos foodtrucks, 

entidades assistenciais 
de Jaboticabal também 
estarão presentes ofe-
recendo pratos típicos. 
“Ano passado realiza-
mos o San Patrick’s Day 
e foi um grande suces-
so. Nesta edição, repe-
timos a fórmula, mas 
com a participação de 
outros parceiros. Apro-
veito para agradecer 
todo apoio do Fundo 
Social de Solidariedade 
em nome da nossa pri-
meira-dama, Adriana 
Hori, que sempre será 
uma grande parceira de 
nossos eventos”, afi rma 
o organizador do On 
The Road – Foodtruck 
& Music, Fernando Her-

vas (Peixe).
A entrada será um li-

tro de leite que será do-
ado ao Fundo Social de 
Solidariedade. 

Para mais informa-

ções, os telefones dis-
ponibilizados pela co-
missão do evento são 
(16) 99209-9737 (Sa-
lazar) ou (16) 99606-
8799 (Peixe).

Ofi cina sobre Formalização do 
SEBRAE-SP reúne mais de 40 pessoas 

Os empreendedores 
de Jaboticabal estão 
cada vez mais interes-
sados em conhecer os 
benefícios da formaliza-
ção. Tanto que a última 
ofi cina realizada pela 
Central do Empreende-
dor e SEBRAE-SP reuniu 
mais de 40 pessoas no 
auditório da prefeitura. 

“Em tempos de cri-
se e desemprego, uma 
boa ideia pode fazer a 
diferença. Ainda mais 
se essa boa ideia seguir 
os passos necessários 
quanto à organização do 

Com o sucesso, Central do Empreendedor 
já agendou nova ofi cina para abril

negócio. A formalização 
também é um quesito 
importante pois garan-
te todos os direitos do 
empreendedor”, afi rma 

a diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

A próxima ofi cina 
acontece em 16 de abril 

e as inscrições já estão 
abertas. Para mais infor-
mações, o telefone da 
Central do Empreende-
dor” é (16) 3203-3398.

Jaboticabal participa de encontro 
de municípios em Ribeirão Preto

Secretários e chefes 
de setores da Prefeitu-
ra de Jaboticabal esti-
veram na FAAP, em Ri-
beirão Preto, terça (26) 
e quarta-feira (27) para 
participar do Encontro 
de Municípios de São 
Paulo. O evento foi pro-
movido pelo Consórcio 
de Municípios da Mo-
giana com o objetivo 
de discutir melhorias 
nos serviços públicos.

Mobilidade, turis-
mo, habitação, meio 
ambiente, política de 
resíduos sólidos e ges-
tão estiveram entre os 
temas abordados du-
rante os dois dias. As 

ofi cinas de capacitação 
com atendimento indi-
vidualizado e a presen-
ça de secretários de Es-
tado foram os pontos 
altos do evento.

“Tivemos a oportu-
nidade de interagir 

com outras cidades e 
conhecer diferentes 
projetos e formas de 
trabalho. Na oportuni-
dade, passei a compor 
a Câmara Técnica de 
Turismo, que será im-
portante para conse-

guirmos avançar tan-
to em conhecimento 
quanto em ações para 
o setor em Jabotica-
bal”, comenta o secre-
tário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, José 
Vantini Junior.
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CIAFs VII e II devem receber recurso de emenda parlamentar 
conquistada pelo vereador Daniel Rodrigues

O vereador Daniel 
Rodrigues (PSC) visitou 
na manhã de segunda-
-feira (25/03) o Centro 
Integrado de Atendi-
mento à Família “Alice 
Kamla” (CIAF VII), na 
Cohab IV, juntamente 
com o secretário mu-
nicipal da Saúde, João 
Roberto da Silva, para 
conferir de perto a es-
trutura da unidade bá-
sica de saúde.

Vazamentos e trin-
cos na parede, agra-
vados em parte pelas 
chuvas das últimas 
semanas, motivaram a 
visita do parlamentar, 
que quer saber o que 
deve ser feito para re-
solver, ou no mínimo, 
amenizar os proble-
mas do local.

“Durante a visita, 
constatamos que o 
forro de gesso do teto 
da recepção caiu, tam-
bém vimos algumas 
infiltrações em pa-
redes, que pode dar 
mofo, como inclusi-
ve aconteceu em uma 
das salas. A gente vê 

Visita à unidade do CIAF VII apontou necessidade de reparos para eliminação de infiltrações 
em paredes, nova pintura, de equipamentos como ventiladores, entre outros

a necessidade de uma 
reforma de urgência, e 
a emenda parlamentar 
que conseguimos com 
o deputado Zerbini 
certamente vai ajudar 
nisso”, relatou Rodri-
gues.

O parlamentar se 
refere a um reforço fi-
nanceiro de R$ 150 mil 
para o custeio, fruto de 
uma emenda parlamen-
tar conquistada pelo 
vereador junto ao de-
putado estadual Mar-
cos Zerbini (PSDB), e 
que deve ser utilizado 
prioritariamente, se-
gundo o secretario da 
Saúde, para serviços de 
manutenção nos CIAF 
VII e também no CIAF II 
“Danilo Pretoucic”.

“A saúde é prioritá-
ria, temos um percen-
tual vinculado [do or-
çamento] de 15% para 
a saúde, mas investi-
mos em torno de 30% 
do nosso orçamento. E 
só com recursos pró-
prios, não consegui-
mos manter o sistema 
de saúde. Então essas 

verbas, que nossos re-
presentantes trazem, 
são de extrema im-
portância, como por 
exemplo, essa verba 
que o vereador Daniel 
está trazendo. Vamos 
prioritariamente ten-
tar vincular [o recur-
so] ao CIAF VII. Agora 
nós temos que fazer o 
levantamento do que 

falta, quais as obras 
que realizaremos aqui, 
porque o CIAF VII tem 
uma estrutura excelen-
te, mas carece de algu-
ma manutenção, como 
reboco, pintura. Tam-
bém vamos tentar des-
tinar parte do recur-
so para o CIAF II, que 
precisa da construção 
de um muro, e outras 

pequenas demandas”, 
revelou o secretário.

O vereador, por sua 
vez, destacou que “o 
CIAF VII faz cerca de 
900 consultas médicas 
por mês, mais as ações 
das equipes de estra-
tégia da família. São 
cerca de 30 colabo-
radores que atendem 
pacientes da Cohab IV, 

Santo Antônio, Jardim 
Alvorada, Boa Vista, 
Residencial, Jardim 
Angélica e outros bair-
ros que também utili-
zam esse CIAF. Então 
é importante que to-
dos que utilizam aqui 
tenham além do bom 
atendimento, um local 
adequado. A unidade 
precisa de pintura, de 
alguns equipamentos 
como ventiladores, 
além de uma cober-
tura estendida na fa-
chada para abrigar os 
pacientes em dias de 
chuva, ou até mesmo 
do sol, quando tiver 
muita gente. Então es-
tamos fazendo nosso 
trabalho como vere-
ador. Conseguimos a 
liberação de verba e 
também temos que fis-
calizar o que está sen-
do feito pelo Governo 
para melhorar a quali-
dade de vida da nossa 
população, e vamos 
acompanhar de perto 
a evolução desse tra-
balho”, finalizou Ro-
drigues.

Desligamento programado da CPFL pode afetar 
temporariamente o abastecimento de água 

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de 
Jaboticabal (SAAEJ) in-
forma que foi comuni-
cado pela Companhia 
Paulista de Força e Luz 
sobre um desligamen-
to de energia que será 
realizado no dia 6 de 
abril para manutenção 
na rede elétrica de Ja-
boticabal. Com isso, 
poderá faltar água em 

alguns bairros da cida-
de.

“Sem energia não é 
possível manter os mo-
tores que bombeiam a 
água ligados. Por isso, 
pedimos paciência ao 
munícipe, no dia 6, 
pois é uma intervenção 
que não temos como 
impedir. Tenham certe-
za que continuaremos 
trabalhando e fazendo 

o nosso melhor para 
manter a cidade abaste-
cida”, alerta o presiden-
te do SAAEJ, José Carlos 
Abreu.

Das 8h às 11h, o des-
ligamento de energia 
afetará o buster locali-
zado no Clube Mascag-
ni, podendo afetar o 
abastecimento de água 
no bairro Aparecida e 
adjacências.

A sessão começa às 20 horas com transmissão ao vivo pela WEBTV da Câmara.

Câmara de Jaboticabal vota dois projetos 
na próxima segunda-feira (01/04)

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
em sessão ordinária na 
próxima segunda-feira 
(01/04), a partir das 20 
horas.

Dois projetos de lei 
estão previsto na Or-
dem do Dia: o Projeto 
de Lei nº 183/2019, de 
autoria do vereador 
Pepa Servidone (PPS), 
que denomina a pista 
do Aeroporto “Ernes-
to Elvino Biancardi” 
de Eduardo Laurentiz 

de Caiado Castro “Dú 
Caiado”; e o Projeto de 
Lei nº 184/2019, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, que trata da 
denominação das ruas 
Taíde de Castro Tóda-
ro, Armando Valenti 
e Sezino Vantini para 
correção de dispositi-
vo legal. Isso porque, 
as ruas foram deno-
minadas no passado 
por Decreto do Exe-
cutivo, incorrendo em 
vício de legalidade. “A 
presente propositura 
sana tal situação, sen-

do mantidas as deno-
minações originais da-
das” a elas, motivou o 
Executivo.

A sessão ordinária 
começa às 20 horas, 
com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jaboti-
cabal.sp.leg.br). Vale 
lembrar que todas as 
sessões do Legislativo 
jaboticabalense ficam 
disponíveis no endere-
ço eletrônico “tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.
br”.

COLETA DE ASSINATURAS PARA IMPLANTAÇÃO DE 
COLÉGIO PÚBLICO MILITAR EM JABOTICABAL

A deputada estadual 
Leticia Aguiar iniciou o 
mandato com a apre-
sentação de um proje-
to de lei que dá auto-
nomia para o governo 
estadual criar uma 
parceria entre policia 
militar e secretaria de 
educação para implan-
tar colégios públicos 
militares no estado de 

São Paulo. A proposta 
contempla ensino in-
fantil, fundamental e 
médio.

Neste sábado (30/03), 
o grupo DIREITA JABO-
TICABAL, coordenado 
por Marcos Bolsonaro 
(primo do presidente 
Jair Bolsonaro) e Flávio 
Cintra, iniciarão uma 
coleta de assinaturas 

em apoio à implantação 
de uma unidade deste 
modelo de ensino em 
Jaboticabal.

Na ilustração, a de-
putada Leticia Aguiar e 
seu chefe de gabinete 
Anderson Senna, duran-
te visita técnica aos co-
légios públicos milita-
res do estado de Goiás, 
em julho de 2017.

Das 12h30 às 
16h30, será a vez dos 
equipamentos da Es-
tiva, podendo faltar 
água em bairros como 
Parque dos Laranjais, 
Barreiro, Recreio dos 
Bandeirantes, Nova 
Aparecida, entre ou-
tros.

Para mais informa-
ções, o telefone do SAA-
EJ é (16) 3209-9900.



8 sábado, 30 dE MaRÇo dE 2019

O REI DA CASA
PEDREIRO: JOÃO PIM:
 - (16) 9.9212-4135

CASA NOVA - VENDE
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Projeto Abraçar avança em creches de Jaboticabal
Vice-Prefeito Vitório conheceu projeto que valoriza meditação, 

valores morais e abraços coletivos em Campinas
Professores, direto-

res e funcionários das 
unidades de educação 
infantil estão unidos 
para fortalecer os laços 
entre a família, a esco-
la e a comunidade na 
construção do caráter 
da criança. Após lon-
go período de treina-
mento, os profissionais 
já iniciaram o projeto 
Abraçar nas creches 
municipais. O prefeito 
José Carlos Hori acom-
panhou algumas das 
atividades, na sexta-fei-
ra (22), na EMEB Edgard 
D’amico.

O dia dos pequenos 
começa com muito 
amor – são recepciona-
dos com um beijo e um 
abraço. A meditação 
e os abraços coletivos 
são as primeiras ativi-
dades, fortalecendo o 

grupo e os valores a se-
rem transmitidos. 

“Parecem pequenos, 
mas esses gestos apro-
ximam ainda mais os 
amigos, as professoras, 
as famílias. Fortalecem 
os laços de amizade, 
companheirismo, amor 
e civismo. São senti-
mentos que contagiam 
e se espalham e é jus-
tamente esse um dos 
nossos objetivos, que 
chegue até a casa das 
nossas crianças. Os va-
lores morais vão sendo 
resgatados através da 
meditação e outros re-
cursos, trazendo a fa-
mília para dentro da es-
cola”, reforça o prefeito 
José Carlos Hori.

Os professores op-
tam por brincadeiras 
antigas, como “elásti-
co”, passa anel, pique 

pega, bola, brinquedos 
de montar e, muitas ve-
zes, organizam teatros 
em que os personagens 
ganham vida nas mãos 
da garotada – as apre-
sentações são finaliza-
das sempre com uma 
bonita lição moral.

Treinamento – “Em fe-
vereiro realizamos uma 
série de atividades com 
os professores e fina-
lizamos com chave de 
ouro, com uma pales-
tra do idealizador Car-
los Andriani, diretor da 
Associação Douglas An-
dreani (ADA), aqui em 
Jaboticabal. Aprende-
mos que podemos pro-
piciar aos nossos alunos 
fatores que transfor-
mam o seu mundo e que 
faça com que todos ve-
jam o futuro com mais 
otimismo e esperança”, 

explica o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Leonardo 
Yamazaki.

Visita à Campinas - 
O vice-prefeito de Ja-
boticabal, Vitório De 
Simoni, e o vereador 
Edu Fenerich foram a 

Campinas conhecer um 
projeto simples mas au-
dacioso, em outubro de 
2018. A creche Monte 
Cristo desenvolve ativi-
dades que extraem ati-
tudes positivas e soli-
dárias de crianças de 2 
a 6 anos. 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.

Equipe de Li Tchuó Pá Kung-Fu CRAS comemora 
desempenho dos alunos de Kung Fu em competição

O Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS), unidade 1, loca-
lizado no Jardim Grajaú, 
tem muita a comemo-
rar. Alunos da oficina 
de Kung Fu estiveram 
em uma competição em 
Ituverava com outros 
atletas representando 
Jaboticabal. A dedica-
ção e suor depositados 
se transformaram em 
resultados positivos, o 
que deixou toda a equi-
pe muito satisfeita.

“É muito bacana esse 
movimento e oficinas 
que tem sido realizadas 
nos Cras, com jovens, 
adolescentes e adultos. 
A gente aproveita a arte 
do Kung Fu e da Capo-
eira, por exemplo, para 
que a gente possa desen-
volver outras tantas ha-
bilidades”, comenta a se-
cretária de Assistência e 
Desenvolvimento Social, 
Tatiana Pellegrini.

A secretária ressalta 
o comprometimento de 
toda a equipe e o apoio 
dos familiares. “Quero 
parabenizar e agrade-
cer muito ao professor 
Valcir que é um grande 
mestre nas artes de en-
sinar, responsabilizar 
e trabalhar os vínculos 
familiares. Grande parte 
dos pais acompanham 
todos os treinos desses 
alunos que se dedicam e 
tem muita vontade. Mui-
to obrigado a todos vo-
cês”, concluiu.

Colocação:
1° Lugar em Combate
João Luis Oliveira Sou-

za - Categoria Infanto Ju-
venil

Renato Cruz Mussi Ho-
mem - Categoria Infanto  
Juvenil

Alessandro Aparecido 
de Oliveira Junior - Cate-
goria Juvenil

Arthur Sarge Bessa - 
Categoria Juvenil. 

Felipe Ferreira Cardo-
so - Categoria Juvenil

Gustavo Alves Souza - 
Categoria Juvenil

Paulo Sergio Pires - Ca-
tegoria Juvenil

Sheila Maria Soares de 
Araujo - Categoria Adul-
to

2° Lugar em Combate.
Isac Garcia da Silva – 

Categoria Infanto Juvenil
Jackson Garcia da Sil-

va – Categoria Infanto 
Juvenil

Kailane Vitoria Matias 
Silva – Categoria Juvenil

Silvio Gonçalves Por-
tugal Neto – Categoria 
Juvenil

Luana Baron – Catego-
ria Adulto

Pedro Henrique Matos 
Sousa – Categoria Adulto

Fabio Gonçalves Pi-
nheiro – Categoria Senior 

Colocações em For-
mas.

João Gabriel Cardoso 
Costa – 2º Lugar – Cate-
goria Infantil Avançado

Kaique de Souza dos 
Santos - 1 ° Lugar – Cate-
goria Infanto Juvenil

Renato Cruz Mussi Ho-
mem – 1º Lugar – Catego-
ria Infanto Juvenil

Claudemir Costa – 1º 
Lugar e 2º Lugar em 
Mãos Livres, 1º Lugar em 

Arma Longa - Categoria 
Adulto

Luana Baron 1º lugar – 
Categoria Adulto.

O professor Valcir Al-
bieri parabeniza todos 
os participantes e agra-
dece aos pais e alunos 
por estarem juntos, sem-
pre trazendo ótimas co-
locações à cidade e famí-
lia Li Tchuó Pá Kung-Fu.

Interessados, entrar 
em contato com Mes-
tre Valcir Albieri: 16 
992713632


