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Vice Prefeito Vitório De Simoni 
consegue ambulância para Jaboticabal 

por meio do Deputado Baleia Rossi

Hori é reconhecido como Prefeito 
Empreendedor do Sebrae-SP

Não deixe o mosquito curtir com sua cara: 
chegou a hora de reagir!

Campanha quer envolver a comunidade e impedir a 
ascensão do Aedes aegypti em Jaboticabal

Eliminar focos de possíveis criadouros do Aedes aegypti é uma batalha constan-
te que requer poucos minutos durante a semana para evitar o contágio da dengue. 
Mesmo assim, muitas pessoas têm falhado nesta missão e o tipo 2 do vírus já é rea-
lidade na região. Já imaginou se o mosquito fosse racional e viesse nas redes sociais 
“tirar onda” do seu poderio frente a nós seres humanos?

Mutirão realiza 41 cirurgias 
de catarata e pterígio

A Prefeitura de Jaboticabal promoveu o 1º mutirão de catarata na quinta-feira 
(23). Ao todo, foram realizadas 41 cirurgias – 26 de catarata e 15 de pterígio (cres-
cimento benigno de tecido na córnea do olho). A ação aconteceu em um hospital 
móvel, na Estação de Eventos Cora Coralina.

Contratação de quarto médico melhora 
qualidade e agiliza atendimento da UPA

A Prefeitura de Jaboticabal 
trabalha para melhorar o aten-
dimento na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA). Com 
o aumento de atendimentos 
nas últimas semanas, princi-
palmente na atenção aos casos 
suspeitos de dengue, a Secreta-
ria de Saúde viabilizou a con-
tratação de um quarto médico.
agili

Unidade registra média de 250 
atendimentos diários

Jaboticabal foi um dos destaques na categoria politícas públicas para o desen-
volvimento dos pequenos negócios. O prefeito José Carlos Hori esteve entre os 
quatro prefeitos inalistas que representaram a região de Ribeirão Preto no prê-
mio “Prefeito Empreendedor”, que homenageia os gestores que fomentam o desen-
volvimento de pequenos negócios. Hori recebeu a homenagem em São Paulo, na 
terça-feira (21).

Jaboticabal inicia a 
Campanha do Agasalho 2019

Começou! O Fundo Social de Solidariedade (FSS) deu início à Campanha 
do Agasalho 2019, em Jaboticabal, e as caixas de coleta já estão sendo distri-
buídas em vários pontos da cidade. Com o tema “Nosso superpoder contra o 
frio é um agasalho novo”, o município, mais uma vez, aderiu à campanha do 
Governo do Estado e espera obter o mesmo sucesso dos últimos anos.

Caixas de coleta estão sendo distribuídas 
em vários pontos da cidade Câmara de Jaboticabal outorga três 

títulos de cidadania em sessão solene

O presidente da Casa, Pretto Miranda Cabeleireiro (PPS), conduziu a sole-
nidade, que contou com a presença do superintendente do SEPREM, Claudio 
Almeida, representando o prefeito municipal José Carlos Hori, do historiador 
Luiz Carlos Beduschi, dos vereadores Samuel Cunha e Daniel Rodrigues, além 
de familiares e amigos dos mais novos cidadãos jaboticabalenses.
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Câmara de Jaboticabal outorga três 
títulos de cidadania em sessão solene

O presidente da Casa, 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro (PPS), condu-
ziu a solenidade, que 
contou com a presença 
do superintendente do 
SEPREM, Claudio Al-
meida, representando o 
prefeito municipal José 
Carlos Hori, do histo-
riador Luiz Carlos Be-
duschi, dos vereadores 
Samuel Cunha e Daniel 
Rodrigues, além de fa-
miliares e amigos dos 
mais novos cidadãos ja-
boticabalenses.

O primeiro a receber 
a honraria foi o comer-
ciante aposentado Se-
bastião Fidelis Martins, 
que recebeu o diploma 
das mãos de Pretto Mi-
randa, autor da iniciati-
va (Decreto Legislativo 
nº 706/2018). “No seu 
estabelecimento forma-
va-se ila de pessoas ca-
rentes, às seis da manhã, 
para receber o primeiro 
alimento do dia... An-
tes mesmo de começar 
a vender, você já distri-
buía [os alimentos]... 
por isso esta homena-
gem”, expressou o parla-
mentar.

Nascido no municí-
pio vizinho, Taiaçu (SP), 
Martins trabalhou, ao 
longo da vida, em diver-
sas áreas: na roça, na me-
talurgia, em restaurante, 
vendeu pipoca, até se 
tornar comerciante em 
terras jaboticabalenses 
no início da década de 
80. Desde então, reside 
em Jaboticabal com sua 
família.

“Trinta anos dediquei 
ao comércio ponta de 
vila, onde [moram] as 
pessoas mais carentes, e 
iz tudo que era do meu 
alcance. Eu procuraria 

que estas pessoas sentis-
sem à vontade, que estas 
pessoas tivessem enten-
dimento e compreensão 
junto da minha pessoa. 
Então eu ico honrado e 
muito grato também por 
Jaboticabal ter me rece-
bido aqui há quarenta 
anos atrás, com qua-
se nada. Praticamente 
uma mala! Aqui eu for-
mei minha família, criei 
meus ilhos. Uma família 
simples, humilde, mas 
com muita dignidade. 
Jaboticabal eu não troco 
por nada, Jaboticabal vai 
ser meu berço até quan-
do eu viver. Que Deus 
me abençoe e abençoe 
todos os jaboticabalen-
ses”, discursou Martins.

Depois foi a vez do ve-
reador Luís Carlos Fer-
nandes (PSC) discorrer 
sobre a biograia do 1º 
Sargento Nalon Oliveira, 
atual Chefe de Instrução 
do Tiro de Guerra (TG 
02/018) de Jaboticabal. 
O sargento recebeu a 
honraria em cumpri-
mento ao Decreto Le-
gislativo nº 709/2018. 
“Vivemos um momen-
to onde vários valores 
como moral, ética, pa-
triotismo, disciplina, 
regras, limites estão se 
perdendo. A instituição 
Tiro de Guerra, institui-
ção essa centenária na 
nossa cidade é motivo 
de muito orgulho. Uma 
instituição, Sargento 
Nalon, muito importan-
te na formação dos nos-
sos jovens. Não obstante 
a importância do Tiro 
de Guerra, pude encon-
trar o Sargento Nalon, 
que aqui posso dizer 
com toda tranquilidade 
da alegria da oportuni-
dade  em conhecê-lo. 
Onde encontrei um pro-
issional extremamente 

educado, extremamente 
competente e apaixona-
do pela causa. O titulo é 
acima de tudo pelo ser 
humano que vi no se-
nhor. Isso não é dema-
gogia, isso são palavras 
vindas do fundo do meu 
coração. Eu vi no senhor 
um ser humano incrível, 
um ser humano preocu-
pado de fato com o ou-
tro, um ser humano de 
uma humildade muito 
grande. Jaboticabal deve 
muito a esta sua estadia 
no comando do tiro de 
Guerra”, destacou Fer-
nandes.

Nascido em Maetinga 
(BA), Nalon fez carreira 
no Exército Brasileiro, 
participando de diversas 
campanhas militares, 
como no 2º Contingen-
te de Força de Paz para 
Estabilização do Hai-
ti, em 2004; no contin-
gente emergencial pós-
-terremoto em 2010, 
igualmente no Haiti; 
entre outros. Em 2016 
foi nomeado Chefe de 
Instrução do TG 02-018, 
em Jaboticabal, onde 
permanece até hoje. É 
casado com uma jaboti-
cabalense.

“Eu já participei de 
homenagens de ou-
tras pessoas, mas hoje 
tive esta grata surpresa 
de ser homenageado... 
Agradeço minha esposa 
Sandra, por ter me dado 
a oportunidade de co-
nhecer Jaboticabal. Por 
me mostrar o quanto é 
bom ser parte integran-
te desta cidade que pos-
so falar com garbo que 
também é minha cidade. 
Hoje estou jaboticaba-
lense, amanhã serei ja-
boticabalense! Este é um 
sentimento puro e real. 
Quero deixar aqui uma 

relexão: ‘Na maioria 
das vezes criamos obstá-
culos onde não haveria 
necessidade pura e sim-
plesmente por vaidade 
fazendo com que nosso 
semelhante tropece. De-
vido a força de lei, este 
ano é meu último ano à 
frente do Tiro de Guer-
ra, mas a cidade de Jabo-
ticabal será o meu canto, 
e se Deus permitir, viver 
neste berço até que a 
gente parta para um ou-
tro caminho, uma outra 
vida”, externou Nalon.

Na sequência, o ve-
reador Endei Valêncio 
(PR) homenageou o 
médico veterinário Dr. 
Mário Antônio da Silva 
Marques (Decreto Le-
gislativo nº 681/2017). 
“Ele é um ser humano 
de verdade. Uma socie-
dade que visa muito lu-
cro, ganho, ter, possuir. 
E aí, uma pessoa, qual-
quer hora da noite, de 
madrugada, para poder 
atender animais atrope-
lados, machucados, do-
ente, não é fácil. E essa 

pessoa, Dr. Mário, fez 
isso por Jaboticabal. Eu 
acho que na parte ani-
mal, ele é o único que faz 
sem cobrar nada. Abre 
sua clínica para cuidar”, 
observou o vereador.

Nascido em Campo 
Grande (MS), Dr. Mário 
mudou-se para Jaboti-
cabal no início da dé-
cada de 70 para cursar 
Medicina Veterinária na 
Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias 
(FCAV) da Unesp Jabo-
ticabal, onde se graduou. 
De lá pra cá, dedicou-se 
à causa animal. Em 1999 
fundou na Athenas Pau-
lista uma clinica veteri-
nária, onde segue atuan-
do no bem-estar animal. 

O ilho do homenage-
ado, Cauê Marques, fez 
o discurso em nome do 
pai, ausente na cerimô-
nia por conta de com-
promissos marcados 
anteriormente. “Vim 
aqui... falar da pessoa 
mais importante da mi-
nha vida. Meu pai veio 

do Mato Grosso do Sul 
com uma mala, pratica-
mente sem nada, em Ja-
boticabal, somente para 
estudar, de uma família 
sem muitos recursos. 
Aqui acabou constituin-
do família do qual eu e 
minha irmã Janaína so-
mos frutos. Impossível 
eu resumir a honestida-
de dele... e a dignidade 
a qual ele construiu ao 
longo da carreira. Quan-
tas vezes eu fui acompa-
nhá-lo a fazendas para 
ajudar parir uma vaca... 
Eu queria agradecer esta 
casa, por esta justa ho-
menagem, agradecer ao 
vereador Ednei, e espe-
rar que ele [Mário] che-
gue de viagem logo, que 
estou doido para dar 
esta placa para ele”, ma-
nifestou Marques.

A íntegra da sessão 
está disponível na WEB-
TV da Câmara (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br), 
e a galeria de fotos está 
na página da Câmara no 
Facebook.

A Câmara Municipal de Jaboticabal outorgou três Títulos de Cidadão 
Jaboticabalense em sessão solene na noite de quinta-feira (23/05)

S/A STÉFANI COMERCIAL
CNPJ nº 50.377.142/0001-40 - NIRE 35300021738

Extrato da Ata das Assembléias Gerais, Ordinária e Extraordinária
Aos 29/3/2019, às 19 horas, na sede social, Jaboticabal/SP. Presença: Maioria do 
capital social. Convocação: Dispensada legalmente. Mesa: Presidente: Marcos 
De Stéfani e Secretário: Hugo De Stéfani. Deliberações unânimes aprovadas: 
a) As demonstrações contábeis do exercício fi ndo em 31/12/2018, publicadas; b) 
Homologado a não distribuição dos dividendos em função do prejuízo no corrente 
exercício de R$ 2.023.356,39 e transferir este montante para conta de “Prejuízos 
Acumulados”, permanecendo com um saldo de R$ 5.066.266,12; c) Foram reeleitos, 
para o biênio 2019/2021 os Diretores: Marcos De Stéfani e Marcos Francisco de 
la Cruz Costa e eleito para Diretor Comercial: Edival Aparecido do Amaral. d) 
Vacância do Conselho Fiscal. Nada mais. Jucesp nº 268.558/19-0 em 21/5/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Fundação de Amparo ao 
Esporte realiza seleção de 

atletas para equipe de futsal

A Fundação de Amparo 
ao Esporte informa aos in-
teressados em participar da 
equipe de futsal que repre-
senta Jaboticabal nos tor-
neios que já está agendado 
um processo de seleção de 
novos atletas.

A tradicional “peneira” 
acontece em três etapas - 
nos dias 23, 27 e 30 de maio. 
“Nosso objetivo é utilizar os 
pratas da casa na formação 

ESPORTE Finais do 1º Torneio Athenas 
Paulista de Basquete 

acontecem neste sábado (25)

O Departamento de 
Esporte e Lazer informa 
que as inais do 1º Tor-
neio Athenas Paulista de 
Basquete acontecem no 
Ginásio Municipal de Es-
portes a partir das 14h30. 
Serão disputadas parti-
das decisivas de terceiro 
lugar e as inais nas duas 
categorias.

Acompanhe abaixo a 
tabela: 

Categoria 35+

Podem participar jovens nascidos entre 1999 e 2003 

CORRIDA E CAMINHADA ATLETA “THEREZINHA 
MARTUCCI” REALIZADA COM SUCESSO

Foi realizada em 19-05-2019 
a Corrida e Caminhada “he-
rezinha Nazário Martucci”, em 
clima de muita emoção, atin-
gindo a meta proposta com 
sucesso absoluto, com a parti-
cipação de mais de duas cente-
nas de atletas de Jaboticabal e 
outras cidades, contando com a 
presença nobre da Atleta Maria 
Zeferina Baldaia - campeã da 
Prova Internacional São Silves-
tre em São Paulo, vinda de Ser-
tãozinho especialmente para o 
evento prestigiar a Srª herezi-
nha. Participação das “hostes-
ses” Raissa Panosso Okushiro 
representando a Beleza Orien-
tal, Tailana Nascimento (Beleza 
Negra), Cris Belarmino (Beleza 
Árabe) e Cristiane Fernanda 
Oliveira (Beleza Brasileira), 
Tiro de Guerra, DTT, Polícia 
Militar, UNESP, Unimed, im-
prensa, voluntários e colabora-
dores diversos.

Distribuição de medalhas 
participativas a todos os inscri-
tos, uma para o pequeno Luis 
Otávio Trevizan Gerólamo de 
2 anos como o mais novo par-
ticipante da caminhada, troféus 
aos 3 primeiros colocados de 
cada categoria, medalhão para 
o 1º lugar na categoria geral; à 
D. herezinha Martucci coube 
o troféu honra ao mérito - con-
cessão da Instituição Universi-
tária Moura Lacerda (entregue 
pelo Prof. Dionisio Tabajar 
Gulli), um kit da Academia 
Cardiofísico; uma placa gigan-
te do CEREA e um medalhão 
como 1ª colocada em sua cate-
goria; houve também a entrega 

14h30: Decisão de 3º 
e 4º colocados - T-Rex x 
Sandro Multimarcas Bas-
quetebol

15h30: Final - Oicina 
da Pizza Basquetebol x 
New Signal Basquetebol 

Categoria Adulto
16h30: Decisão de 3º e 

4º lugares: Warriors Ma-
chine x Raptossauros 

17h30 - Final: Jabuka 
City hunder x Meia Boca 
Juniors

de nossa equipe. Todo inte-
ressado nascido entre 1999 
e 2003 pode participar da 
seleção”, declara o presiden-
te da FAE, Fábio Bortolossi.

Atenção para as datas e 
locais:

23 de Maio – 20h - Giná-
sio de Esportes do “Jatobá”

27 de Maio – 20h - Giná-
sio de Esportes “Botinão”

30 de Maio – 20h - Giná-
sio de Esportes do “Jatobá”

Associação de Li Tchuó Pa Kung-Fu

Foi realizado no dia 
19 de maio, na cida-
de de Colina o XXXV 
Campeonato Estadual 
de Li Tchuó Pa Kung Fu. 
O evento contou com a 
participação de todo o 
estado de São Paulo, e 
mais uma vez Jaboti-
cabal juntamente com 
o Mestre Valcir Albie-
ri e sua equipe de alu-
nos representado pelo  
Tiro de Guerra, CRÁS 
I Grajaú  e  Servidores 

da UNESP conquistam 
Troféu de Primeiro Lu-
gar com maior número 
de atletas e as seguintes 
colocações:

Laura Mazaro Matu-
ro – Categoria Infantil 
– 1° Lugar em Formas.

João Vitor da Silva 
Anzuin - Categoria In-
fantil – 1° Lugar em 
Formas.

Kaique Meneses ho-
mas - Categoria Infanto 

Juvenil - 2° Lugar em 
Formas.

Kaique de Souza dos 
Santos- Categoria In-
fanto Juvenil - 1° Lugar 
em Combate.

João Luiz Oliveira 
Souza - Categoria In-
fanto Juvenil  - 2° Lugar 
em Combate.

Renato Cruz Mussi - 
Categoria Infanto Juve-
nil - 1° Lugar em Com-
bate.

Jacson Garcia da Sil-

va - Categoria Infanto 
Juvenil - 2° Lugar em 
Combate.

Isac Garcia da Silva - 
Categoria Infanto Juve-
nil - 3° Lugar em Com-
bate.

Gabriel Lima Di Bello 
- Categoria Juvenil - 1° 
Lugar em Combate.

Felipe Ferreira Car-
doso - Categoria Juvenil 
- 1° Lugar em Combate.

Alessandro A. de Oli-
veira Melo Junior - Ca-

tegoria Juvenil - 1° Lu-
gar em Combate. 

Kailane Vitoria Mar-
ciano da Silva - Catego-
ria Juvenil - 1° Lugar em 
Combate e Palos.

Maria Aparecida da 
Silva Pires - Categoria 
Juvenil - 1° Lugar em 
Formas.

Marcos Paulo dos 
Santos - Categoria Juve-
nil - 2° Lugar em Com-
bate.

Breno Soares Pasto-
rello - Categoria Juvenil 
- 2° Lugar em Formas.

Sílvio G. Portugal 
Melo - Categoria Juve-
nil - 2° Lugar em Com-
bate.

Lucas Palazzo – Cate-
goria Juvenil - 1° Lugar 
em Combate.

Luana Baron – Cate-
goria Adulto - 1° Lugar 

em Combate.
Sheila Maria Soares 

de Araújo - Categoria 
Adulto - 2° Lugar em 
Combate.

José Matheus Batista 
- Categoria Adulto - 1° 
Lugar em Combate.

Paulo Sérgio Pires - 
Categoria Master - 1° 
Lugar em Combate.

O Mestre Valcir Al-
bieri, agradece aos alu-
nos e seus pais a con-
iança depositada em 
seu trabalho e ao apoio 
da Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal.

Maiores Informações 
entrar em contato com 
o Mestre Valcir Albie-
ri no telefone: (016) 
992713632.

Técnico da Equipe é 
o Professor Claudemir 
Costa.

do Certiicado de Mérito Es-
portivo à atleta Maria Zeferina 
Baldaia por Divaldo Rodrigues 

dos Santos.
Realização do Centro de 

Recuperação de Alcoólatra de 

Jaboticabal - CEREA e Comis-
são Organizadora presidida por 
Tim Ziviani e grande equipe.

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações 
Elétricas e Telefônicas LTDA. está 
abrindo processo seletivo para por-
tadores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão 
enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.
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Estradas rurais recebem equipes de manutenção da SAAMA
A Secretaria de Agri-

cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente (SAA-
MA) segue dando manu-
tenção e fazendo melho-
rias nas estradas rurais 
do município.

Na última semana, as 
estradas da Pedreira e da 
Fazenda Floresta rece-
beram intervenção das 
equipes da secretaria. 

Outro local visitado é 
continuação da Rua João 
Nepomuceno Rosa, no 
Parque 1º de Maio, onde 
uma limpeza também foi 
necessária. 

No bairro Canadá, a 
secretaria executa a re-
cuperação do solo com 
forro de cascalho. A es-
trada dá acesso a vários 
sítios e fazendas daquela 

região. 
“Muitas pessoas utili-

zam diariamente essas 
rotas para se locomo-
ver, seja a trabalho ou 
passeio. Por isso, te-
mos trabalho para dar 
melhores condições de 
tráfego nesses locais”, 
comenta o secretário 
da Pasta, Aldo Bellodi 
Neto.

Vestibular da Univesp está com inscrições abertas

Parceria entre prefeitura e Polícia Militar viabilizou palestras sobre trânsito 

Os interessados em cursar 
faculdade pública gratuita 
tem na Universidade Virtu-
al do Estado de São Paulo 
(Univesp) uma boa oportu-
nidade para conquistar o tão 
sonhado diploma acadêmi-
co. Para isso, é preciso aces-
sar o site www.vestibular.
univesp.br e se inscrever. O 
prazo vai até 21 de junho.

Em Jaboticabal, 20 vagas 
são ofertadas para os inte-
ressados em cursar Pedago-

gia, Matemática ou Letras. 
A inscrição custa R$ 49,00 
e a prova está marcada para 
dia 14 de julho. O início das 
aulas está previsto para 12 de 
agosto.

A UNIVESP é uma uni-
versidade pública exclusiva-
mente voltada para a Edu-
cação à Distância (EAD). 
Criada em 2012 como Fun-
dação, é uma instituição de 
Ensino Superior mantida 
pelo Governo do Estado 

de São Paulo, e vinculada à 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, 
com credenciamento como 
universidade pelo Conselho 
Estadual de Educação e pelo 
MEC.

Em Jaboticabal, a Uni-
vesp está sediada na EMEB 
Coronel Vaz, na Av. General 
Osório, 215, Centro. Mais 
informações pelo telefone 
de contato é (16) 3202-1631.

Alunos da rede municipal participam de 
formatura do projeto Bem-te-vi

Como parte das ações 
educativas realizadas 
pelo Departamento de 
Trânsito e Transportes, 
os alunos da rede mu-
nicipal participaram do 
Projeto Bem-Te-Vi nas 
últimas semanas.

O programa transmi-
te aos alunos princípios 
básicos de segurança 
no trânsito, procurando 
conscientizá-los sobre a 
importância de mante-
rem preservadas a inte-
gridade física de todos 
envolvidos neste cenário. 

Como parte das ativida-
des foram criados carta-
zes a respeito do tema. Os 
melhores receberam me-
dalhas, camisetas e bolsas 
personalizadas.

“A parceria entre pre-
feitura e Polícia Militar 
vem colhendo vários 
frutos. O projeto Bem-
-te-vi mostra a preocu-
pação que temos com a 
formação de nossos fu-
turos condutores”, diz o 
secretário de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, 
Leonardo Yamazaki.

Os policiais envolvidos 
nas atividades visitaram 
escolas e entidades de Ja-
boticabal e Monte Alto. 
“As atividades acontece-
ram entre 7 e 16 de maio. 
O programa apresenta 
uma didática bastante 
interessante, apresentan-
do de forma lúdica todos 
os conceitos importantes 
para que as crianças en-
tendam a importância e a 
seriedade que o trânsito 
precisa ser tratado”, de-
clara a diretora de Trân-
sito, Renata De Paula. 

Prefeitura faz alerta sobre multa por supressão e 
poda drástica de árvores no município

Com a chegada do outo-
no e proximidade do inverno, 
tem aumentado o número de 
denúncias de podas drásticas 
de árvore em Jaboticabal. A 
atitude acarreta em multa, por 
isso Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Am-
biente alerta sobre a irregulari-
dade.

“Nesse período há maior 
queda de folhas de algumas 
espécies e muitas pessoas aca-
bam lidando com o assunto 
de forma errada. Com isso, 
nosso fiscal tem autuado tanto 
em casos de podas drásticas, 
quanto em supressões sem 

autorização. É importante que 
a população conheça os pro-
cedimentos legais para poda e 
corte de árvores”, explica o se-
cretário da Pasta, Aldo Bellodi 
Neto.

O munícipe deve procu-
rar o Sistema Prático no Paço 
Municipal e abrir um proces-
so. Nos casos de supressão, os 
pedidos serão analisados caso 
a caso e, após os trâmites le-
gais, o interessado é informado 
da decisão final. Nos casos de 
poda, os pedidos são encami-
nhados à Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos para execu-
ção mediante pagamento de 

taxa.
Para entender - a poda 

drástica é o rebaixamento ra-
dical da copa das árvores, sem 
qualquer critério técnico e, em 
alguns casos, nem os troncos 
são poupados. A supressão da 
copa retira a reserva energéti-
ca acumulada nos ramos por 
meio das gemas e a exposição 
do tronco pode levar a planta à 
morte.

As denúncias de podas 
drásticas ou extrações ilegais, 
podem ser feitas à Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente pelo telefone 
(16) 3209-2450.  

Campanha de vacinação antirrábica começa neste sábado (25)
A vacinação de cães e 

gatos de Jaboticabal come-
ça neste sábado nas praças 
da Igreja Matriz, do Jd. 
Residencial e do Jabuca; 
e nas Emebs Afonso To-
daro, Carlos Nobre Rosa, 
Amadeu Lessi, José Pedro-
so, Mário de Stéfani, Zilda 
Arns e Joaquim Fernandes 
Ribeiro. As doses estão 
disponíveis das 08h às 17h.

O coordenador do Con-
trole de Vetores e Zoono-
ses, Ari Oliveira, explica 
os cuidados com os ani-
mais. “É importante levar 
os cães com coleira e guia 
e, no caso de gatos, em cai-
xinha de transporte para 
evitar fugas. A raiva ani-
mal é uma doença grave 
que pode levar ao óbito”, 
enfatiza.

A doença - A raiva é 
uma doença infecciosa 
viral aguda, que acome-
te mamíferos, inclusive 
o homem, e caracteriza-
-se como uma encefalite 
progressiva e aguda com 
letalidade de aproxima-
damente 100%. É causa-
da pelo Vírus do gênero 
Lyssavirus, da família Ra-
bhdoviridae.

IMPORTANTE: A 
raiva é de extrema im-
portância para saúde 
pública, devido a sua le-
talidade de aproximada-
mente 100%, por ser uma 
doença passível de elimi-
nação no seu ciclo urba-
no (transmitido por cão 
e gato) e pela existência 
de medidas eficientes de 
prevenção, como a vaci-

nação humana e animal, 
a disponibilização de 
soro antirrábico humano, 
a realização de bloqueios 
de foco, entre outras.

Conira os postos de va-
cinação:

25 de maio - Sábado
• Vida Nova I E Ii 

(manhã)
• Praça Do Jabuca 
• Emeb Joaquim F. 

Ribeiro 
• Emeb Zilda Arns
• Emeb Mário De 

Stéfani 
• Ciaf Iii – Amadeu 

Lessi 
• Escola Carlos No-

bre Rosa 
• Escola Ant. José 

Pedroso 
• Escola Afonso To-

daro

• Praça Do Jd. Resi-
dencial

• Praça Igreja Matriz 

01 de junho – Sábado
• CIAF I 
• CIAF IV 

• CIAF V 
• CIAF VI 
• Emeb Edgard 

D’amico
• Emeb Coronel Vaz
• Praça do Cruzeiro 

(Nova) 

• Escola Nossa Se-
nhora Aparecida 

• Escola Paulo Freire
• Praça Ponte Seca

Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-8320.
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Prefeitura recebe curso de 
manipulação de alimentos

Uma parceria entre Pre-
feitura Municipal e Unesp 
de Jaboticabal viabilizou na 
noite de quinta-feira (23), 
no auditório da prefeitura, 
um curso de boas práticas 
de manipulação de alimen-
tos para as entidades assis-
tenciais e clubes de serviços 
que participarão da Festa do 
Quitute 2019. O evento foi 
gratuito.

“É sempre importante 
agregar valor e essa parceria 
é muito oportuna. Agradeço 
à Dra. Mariana Miotto e aos 

Jaboticabal abordou o tema em roda de conversa, oi cina criativa, 
apresentação de i lme, palestra e panl etagem 

Programação especial marca comemoração 
da Semana da Luta Antimanicomial

18 de maio marca a luta 
pelos direitos das pesso-
as com sofrimento men-
tal, enfatizando os direi-
tos desses pacientes que, 
como todos, tem o direito 
fundamental à liberdade, 
a viver em sociedade e de 
receber cuidado e trata-
mento sem que tenham 
que abrir mão de seu lu-
gar como cidadãos.

Em Jaboticabal, a pre-
feitura preparou uma 
programação abrangente 
que contou com roda de 
conversa, oi cina criati-
va, cine CAPS, palestra e 
panl etagem com conte-
údo abordando a impor-
tância da data.

“Não podemos dei-
xar de debater um tema 
tão importante duran-
te a semana destinada à 
luta antimanicomial. A 
programação veio jus-
tamente provocar esse 

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

CULTURA
BANDA MUSICAL SÃO LUÍS SE APRESENTA 

PELA 12ª VEZ EM MONTE ALTO
A Banda Musical São 

Luis realizou a 426ª apre-
sentação de sua história 
em 29 de maio de 2019, 
domingo pela manhã, no 
Desi le Cívico “Cultura 
de Paz” dentro das come-
morações do 138º Ani-
versário de Monte Alto. A 
corporação compareceu 
com 110 componentes, 
indo novamente a convite 
pessoal do Prefeito João 
Paulo Rodrigues pelo 3º 
ano consecutivo e pela 12ª 
vez alternada através dos 
tempos (desde 1969) com 
apoio logístico no trans-
porte da Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal.

Comando de Nilton 
Carlos Luppia Junior 
(Nuno) com execução de 
diversos números musi-
cais, lindas interpretações 
vocais do cantor Emerson 
Costta e do Mor e Tenor 
Denis Carvalho, defronte 
às autoridades no palan-
que oi cial, com apresen-
tação do presidente Ricar-
do Martins e presença de 
grande público. 

Parceria com a Linha 
de Frente de Pradópolis e 
com as presenças de inte-
grantes de Taquaritinga, 
Monte Alto, Taiuva, Bebe-
douro, Guariba e Ribeirão 
Preto.

O homem que encontra a sabedoria e obtém en-

tendimento é um homem feliz!  A sabedoria traz 

mais benefícios do que a prata e tem mais valor do 

que o ouro.  Ela vale mais do que pedras preciosas; 

não existe nada neste mundo que se compara à ela.

Provérbios 3:13-15 NBV-P

VENDEDOR(A) EXTERNO(A)
 Residir em JABOTICABAL

Experiência em atendimento Varejos
Salário + Prêmio, Conv. Médico, Ticket Alim., Veículo.

Enviar currículo para:

curriculo.dist@terra.com.br

debate e inserir prin-
cipalmente os usuários 

do CAPS em torno das 
atividades”, declara o se-

cretário de Saúde, João 
Roberto da Silva.

alunos residentes da Unesp 
pelo conteúdo ministrado 
gratuitamente e a todos que 
compareceram para absorver 
conhecimento”, comenta o 
presidente da festa, Claudio 
Almeida.

A 37ª edição da Festa do 
Quitute e Expofeira de Ar-
tesanato será realizada de 11 
a 16 de julho, na Estação de 
Eventos “Cora Coralina”. O 
evento é marcado pela diver-
sidade gastronômica, muita 
música, artesanato e diver-
são. 
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5 
Sorteios

COMPRAS ACIMA DE R$ 100,00

CONCORRA A 5
JANTARES ROMÂNTICOS

www.marancalcados.com.br
Marancalçados

siga-nos em nossas redes
Apoio:

STEAKHOUSE

Contratação de quarto médico melhora 
qualidade e agiliza atendimento da UPA

A Prefeitura de Jaboticabal 
trabalha para melhorar o aten-
dimento na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA). Com 
o aumento de atendimentos 
nas últimas semanas, princi-
palmente na atenção aos casos 
suspeitos de dengue, a Secreta-
ria de Saúde viabilizou a con-
tratação de um quarto médico.

A iniciativa, segundo estu-
dos preliminares, reduziu em 
até 30% o tempo de espera no 
primeiro atendimento e espera 
de exames. “Nos últimos dias, 
o número de atendimentos diá-
rios chegou a 350 pacientes. O 
quarto médico ameniza a espera 
e propicia maior atenção e agili-

dade no dia-a-dia da unidade. 
Também não posso deixar de 
exaltar o trabalho e qualidade 
de nosso corpo de enfermeiras 
e demais funcionários da UPA”, 
diz o secretário de Saúde, João 
Roberto da Silva.

Desde 1º de janeiro cerca de 
33 mil pessoas passaram pela 
UPA. Comparativamente, em 
13 de maio, onde foram regis-
trados 350 atendimentos em 
2019, em 2018, foram 192. “O 
grande problema ainda é que a 
maioria das pessoas que procu-
ram a UPA não são casos emer-
genciais e deveriam, na verda-
de, procurar um CIAF. Quando 
houver essa conscientização te-

remos um atendimento ainda 
melhor na UPA, pois apenas os 
casos necessários serão atendi-
dos pelos médicos de plantão”, 
ressalta João Roberto.

Falta em consultas agenda-
das – Segundo dados da Secre-
taria de Saúde, um a cada três 
pacientes que agendam consul-
tas em Jaboticabal faltam sem 
avisar. O descuido é sentido 
por aqueles que aguardam uma 
vaga na agenda do seu médico. 
A recomendação da Secretaria 
de Saúde é que essas consultas 
sejam desmarcadas diretamen-
te na unidade em que o pacien-
te é atendido. 

Unidade registra média de 250 atendimentos diários
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Vice Prefeito Vitório De Simoni consegue ambulância para 
Jaboticabal por meio do Deputado Baleia Rossi

Hori é reconhecido como Prefeito Empreendedor do Sebrae-SP
Jaboticabal foi um dos 

destaques na categoria 
politícas públicas para 
o desenvolvimento dos 
pequenos negócios. O 
prefeito José Carlos Hori 
esteve entre os quatro 
prefeitos inalistas que re-
presentaram a região de 
Ribeirão Preto no prêmio 
“Prefeito Empreende-
dor”, que homenageia os 
gestores que fomentam o 

O Vice Prefeito Vitório De Simoni consegue mais uma ambulância do tipo porte 
grande, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para Jaboticabal, por 
meio do Deputado Baleia Rossi, para atender os pacientes na área da saúde no ser-
viço de atendimento móvel de urgência.

desenvolvimento de pe-
quenos negócios. Hori re-
cebeu a homenagem em 
São Paulo, na terça-feira 
(21).

“Trabalhamos bastante 
para incentivar os peque-
nos negócios em Jabotica-
bal, desde a implantação 
da Lei Geral. O Sebrae-
-Aqui, o Banco do Povo, 
a Sala do Empreendedor 
continuam fazendo um 

excelente trabalho. Minha 
gratidão a essa bela equi-
pe”, diz Hori.

Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor – É um 
programa de reconheci-
mento aos prefeitos e ad-
ministradores regionais 
que implantaram projetos 
com resultados compro-
vados com foco no desen-
volvimento dos pequenos 
negócios do município.

Não deixe o mosquito curtir com sua cara: 
chegou a hora de reagir!

Campanha quer envolver a comunidade e impedir a ascensão do Aedes aegypti em Jaboticabal

Eliminar focos de pos-
síveis criadouros do Ae-
des aegypti é uma bata-
lha constante que requer 
poucos minutos durante 
a semana para evitar o 
contágio da dengue. Mes-
mo assim, muitas pessoas 
têm falhado nesta missão 
e o tipo 2 do vírus já é re-
alidade na região. Já ima-

ginou se o mosquito fosse 
racional e viesse nas redes 
sociais “tirar onda” do seu 
poderio frente a nós seres 
humanos?

É desta forma que uma 
campanha da Prefeitu-
ra de Jaboticabal busca 
conscientizar a popula-
ção a combater o Aedes. 
Cada vez mais conecta-

do e adepto ao digital, o 
munícipe tem as redes 
sociais como principal 
meio de comunicação na 
atualidade. E é por meio 
desse canal que é possível 
se informar e cobrar mais 
de cada familiar ou amigo 
no combate ao mosqui-
to causador, também, da 
zika, febre amarela e chi-

kungunya.
“Hoje, com o mundo 

digital, estamos falando 
a mesma língua. A infor-
mação chega mais rápida, 
o contato com o próximo 
é feito de maneira mais rá-
pida. Nada mais propício 
que adequar a campanha 
a esse meio de comunica-
ção tão ágil e prático para 
falar sobre um assunto 
tão sério que depende de 
todos nós para resolver”, 
airma o prefeito José 
Carlos Hori.

Cerca de 200 casos de 
dengue já foram conir-
mados nos últimos meses 
em Jaboticabal. Mesmo 

estando longe de núme-
ros que assustam várias 
cidades da região, a me-
lhor maneira é prevenir. 
“Precisamos ser mais rá-
pidos e entender que ago-
ra temos um vírus mais 
forte, o tipo 2. É um pro-
blema realmente sério e 
se não agirmos, vamos 
ligar o ‘sinal de alerta’ no 
município”, comenta o 
secretário de Saúde, João 
Roberto da Silva.

A dengue tipo 2 é mais 
agressiva e pode deixar o 
paciente mais debilitado. 
A orientação é que caso 
haja sintomas, a unidade 
de saúde mais próxima 

deve ser procurada. Os 
principais sintomas da 
doença são: febre, dor de 
cabeça, dores pelo corpo, 
náuseas e manchas ver-
melhas.

Cuidados – A popula-
ção precisa veriicar prin-
cipalmente os locais de 
difícil acesso, como atrás 
de máquinas de lavar, ca-
lhas, telhados, recipientes 
de água do descongela-
mento atrás das geladei-
ras e ralos abertos. Vasos, 
bebedouros de animais 
e bandejas de ar-condi-
cionado também devem 
ser veriicados constante-
mente.
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Vereador Wilsinho Locutor comemora o 
mutirão de cirurgia de catarata em Jaboticabal

Jaboticabal recebeu 
na quinta-feira (23/05) 
a carreta “Centro Ci-
rúrgico Otalmoló-
gico”, na Estação de 
Eventos Cora Coralina. 
O objetivo foi realizar 
consultas e cirurgias de 
catarata e pterígio em 
pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
Ao todo, nessa 1ª etapa, 
foram realizadas 26 ci-
rurgias de catarata e 15 
de pterígio. A previsão 
é de que uma nova eta-
pa aconteça daqui dois 
meses, segundo o se-
cretário de saúde, João 

Roberto da Silva.

A unidade móvel de 
otalmologia foi citada 
pelo vereador Wilsi-
nho Locutor na sessão 
ordinária de segunda-
-feira (20/05), durante 
o uso da tribuna no ex-
pediente. O parlamen-
tar havia reivindicado 
a realização do serviço 
ao Poder Executivo em 
2018, por meio da In-
dicação nº 830/2018. 
“Agradeço pelo pedido 
[aceito], para atender 
as pessoas que preci-
sam fazer essa cirurgia”, 

Plenário aprova projetos da Ordem 
do Dia por unanimidade

Por unanimidade, o 
Plenário da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
aprovou as quatro ma-
térias previstas na pauta 
de votação da sessão or-
dinária de segunda-feira 
(20/05).

Um deles, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
59/2019, de autoria do 
vereador Dr. Edu Fene-
rich (PPS), institui o Di-
ploma Comemorativa ao 
Dia Municipal do Surdo 
aos pioneiros do Movi-
mento Surdo em Jabo-
ticabal. De acordo com 
o texto aprovado, sete 
pessoas devem receber o 
diploma em sessão sole-
ne no dia 30 de setembro 
de 2019. Segundo o autor 
da matéria, o objetivo da 
solenidade é promover o 
reconhecimento do povo 
surdo, que por séculos foi 
obrigado a falar uma lín-
gua que não lhe é natu-
ral (oralização da Língua 
Portuguesa), ao isola-
mento, a rejeitar a Língua 
Brasileira de Sinais (LI-
BRAS) e a cultura Surda.

Na sequência, os par-

lamentares aprovaram o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 60/2019, de 
autoria do vereador João 
Bassi (PATRI), que outor-
ga o Título de Cidadã Ja-
boticabalense à Doutora 
em Agronomia, Áreas de 
Solos e Nutrição de Plan-
tas, Maria Esmeralda So-
ares Payão Demattê.

Igualmente foram 
aprovados o Projeto de 
Lei nº 197/2019, de au-
toria do Executivo Mu-
nicipal, que retiica o 
nome da Avenida nº 4, do 
Loteamento Monterrey 
II, como Avenida Prof. 
Osney Carlos Cardo-
so; e o Projeto de Lei nº 
199/2019, de autoria do 
vereador Dr. Edu Feneri-
ch (PPS), que denomina   
de   Sara   Garcia   Jacob, 
o berçário da EMEB Ade-
mir Aparecido Correa, no 
Distrito de Córrego Rico. 
Os projetos de lei seguem 
para a sanção do prefeito 
municipal.

REPRESENTAÇÃO – 
Os vereadores rejeitaram 
por unanimidade uma 
representação protocola-

da na Câmara pela ONG 
Amigos Associados de 
Jaboticabal (AMAJAB) 
contra o prefeito muni-
cipal José Carlos Hori 
(PPS). A representação 
pedia a perda imediata da 
função pública do prefei-
to por conta do processo 
transitado em julgado 
referente à ação civil pú-
blica que condenou Hori 
pela dispensa de licitação 
da reforma e recuperação 
da Estrada Municipal que 
liga Jaboticabal ao Distri-
to de Luzitânia, ocorrida 
em 2005.

Fenerich pediu para 
discutir a matéria e re-
lembrou dos diversos 
problemas causados pela 
má conservação da es-
trada na época, como 
acidentes, bem como dos 
esforços para a recupera-
ção da via naquela opor-
tunidade. O vereador 
destacou que, conforme 
a justiça, não teria ocorri-
do prejuízo patrimonial à 
Prefeitura, já que o preço 
da obra chegou a ser or-
çado pelo DER em R$ 1.6 
milhão, e acabou sendo 
executada por cerca de 

Antes da votação da pauta, os parlamentares apreciaram uma representação protocolada na 
Casa contra o prefeito, que acabou derrubada e segue para arquivo

R$ 640 mil, como cons-
ta no processo. Fenerich 
também destacou que 
a condenação proferida 
pela justiça foi a suspen-
são dos direitos políticos 
de Hori por três anos e 
uma pena pecuniária. 
Não houve, na sentença, 
condenação de perda da 
função pública. “A sen-
tença já está conirmada, 
e vai ser emitida [quan-
do retornar à comarca de 

origem] pelo meritíssimo 
ou meritíssima juíza. E 
qual a sentença transitada 
em julgado? A sentença 
transitada em julgado diz 
que o prefeito José Car-
los Hori vai cumprir três 
anos de suspensão dos 
direitos políticos a par-
tir do dia que for comu-
nicado o transitado em 
julgado da sentença. Em 
razão disso, só vai acon-
tecer um efeito... ano 

que vem, como estamos 
a menos de três anos, 
ele não poderá ser can-
didato, porque não vai 
ter a capacidade política. 
Nada mais do que isso. 
Vai continuar no seu car-
go e terminar o seu man-
dato, porque isso que 
foi decidido em todas as 
instâncias. A única pena 
é a suspensão do direito 
político por três anos”, 
discorreu o parlamentar.

Parlamentar havia feito indicação em 2018 para o Executivo. Nessa 1ª etapa, 
foram realizadas 26 cirurgias de catarata e 15 de pterígio

disse o parlamentar. A 
ação foi realizada pela 
prefeitura municipal, 
por meio da secretaria 
da saúde, com recursos 
próprios do município.

De acordo com o se-
cretário da pasta, esse 
tipo de mutirão é mui-
to relevante por conta 
da alta demanda por 
este tipo de cirurgia no 
município, que segun-
do Silva, tem uma ila 
de espera de cerca de 
400 pessoas. “Conver-
sei com o prefeito Hori 
e mostrei pra ele que 

existem vários gargalos 
e a necessidade desses 
mutirões. Ele achou 
que deveria [fazer], em 
função da gravidade 
e para a melhoria da 
qualidade de vida das 
pessoas. Isso porque 
têm pessoas com 10%, 
5% da visão, e quan-
do fazem a cirurgia, 
elas voltam a enxergar 
100% novamente. Pre-
tendemos fazer essas 
cirurgias com certa pe-
riodicidade”, airmou 
Silva.

O ATENDIMENTO 
– Contando com pro-
issionais capacitados 
e equipamentos de úl-
tima geração, a carreta 
torna acessível o aten-
dimento otalmológico 
de qualidade às popu-
lações que chegam a 
esperar durante anos 
pela cirurgia, além de 
reduzir a ila de espera 
em Jaboticabal.

Dentro da carreta é 
feito todo o procedi-
mento, iniciando com a 
preparação do paciente 
para a entrada na sala 
de cirurgia. Uma vez na 
sala de operações, em 
cerca de dez minutos, 
sem quase nenhuma 

dor, o paciente é libe-
rado com todas as in-
formações e cuidados 
necessários.

Para o vendedor Ivo 
Aparecido dos Santos, 
que esperou por cerca 
de um ano pela cirur-
gia de catarata do olho 
esquerdo, a unidade 
móvel facilita e agili-
za o acesso à cirurgia. 
“É rapidinho, não dói 
nada. É um alívio, por-
que quando você sabe 
que tá com catarata, 
não vê direito, é muito 
ruim. Eu acho que es-
sas oportunidades de-
veriam ter mais vezes 
na nossa cidade”, pediu 
Santos.

“Fiz a cirurgia de ca-
tarata no olho esquerdo 
há um tempo no HC e 
correu tudo bem. Ago-
ra preciso fazer do olho 
direito. Nesse mutirão, 
hoje, eu vou poder fa-
zer. É muito bom [po-
der enxergar]”, disse a 
aposentada Lúcia He-
lena Moi, que espera há 
cerca de dois anos pela 
cirurgia de catarata.

Os mutirões perió-
dicos e os respectivos 
agendamentos são rea-
lizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 
Telefone para infor-
mações é o (16) 3209-
1500.

SAIBA MAIS – A ca-
tarata é uma lesão ocu-
lar que atinge e torna 
opaco o cristalino (len-
te localizada atrás da 
íris cuja transparência 
permite que os raios 
de luz atravessem e al-
cancem a retina para 
formar a imagem), o 
que compromete a vi-
são. Como os raios de 
luz não atingem plena-
mente a retina o porta-
dor de catarata tem di-
iculdade para enxergar 
com nitidez. A evolu-
ção costuma ser lenta, 
e a doença pode afetar 
primeiro um dos olhos 
e mais tarde o outro. A 
única forma de tratar o 
problema é a cirurgia 
(Fonte: Portal Drauzio 
Varella). Já o pterígio é 
um crescimento benig-
no de tecido esbranqui-
çado sobre a córnea do 
olho. Quando alcança e 
cobre a pupila, a pessoa 
deixa de enxergar com 
o olho afetado. Há ca-
sos em que a cirurgia é 
a única estratégia tera-
pêutica para eliminar o 
pterígio. (Fonte: Portal 
Drauzio Varella)

Fundo Social de Solidariedade destina cobertores para UPA
Com a chegada do in-

verno e a necessidade de 
garantir maior conforto 
para os pacientes, o Fun-
do Social de Solidarie-
dade destinou novos co-

bertores para a Unidade 
de Pronto Atendimento. 
A entrega aconteceu na 
quarta-feira (22). 

“O Fundo Social vem 
realizando um bom aten-

dimento para a população 
que mais precisa. E, des-
ta vez, tivemos a oportu-
nidade de ajudar a UPA 
doando cobertores. Esse 
trabalho só é possível 

graças aos parceiros que 
acreditam e apoiam essas 
iniciativas”, diz a primei-
ra-dama, Adriana Hori.

Quarto médico - Com 
o aumento de atendimen-

tos nas últimas semanas, 
principalmente na aten-
ção aos casos suspeitos 
de dengue, a Secretaria de 
Saúde viabilizou a contra-
tação de um quarto médi-

co. A iniciativa, segundo 
estudos preliminares, re-
duziu em até 30% o tem-
po de espera no primeiro 
atendimento e espera de 
exames.
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Prefeitura inicia oicina de 
compotas em Lusitânia

Conira os serviços de limpeza de áreas verdes e 
manutenção realizados nesta semana

Buscando fortalecer 
o distrito e oferecer no-
vas possibilidades, a Se-
cretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social 
iniciou na última segun-
da-feira (20) uma oicina 
de compotas, em Lusitâ-
nia. Os encontros acon-
tecem na EMEB Florassu 
Fernandes dos Santos.

“É uma oicina que a 
população de Lusitânia 
pedia há muito tempo e 
estávamos encontrando 
diiculdades para viabili-
zar. Conseguimos supe-
rar vários empecilhos e a 
dona Olga, doceira incrí-

A Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos conti-
nua executando serviços 
de tapa-buraco na cidade. 
Conira abaixo algumas 
ruas visitadas:

• Travessa José Célico
• Travessa Alice Souza Gomes
• Rua José de Jesus 

Marconato
• Rua Francisco Godoy 

Borges Macota
• Rua José Adriano Ar-

robas Martins
• Rua João Kamla
• Rua Antônio Fernan-

des Sobrinho
• Rua Primo Bragioni
• Rua Onofre Benedito 

Gerbasi

vel, apareceu no nosso ca-
minho para ensinar todas 
essas pessoas”, comenta a 
secretária da Pasta, Tatia-
na Pellegrini.

A secretária relembra 
o início dos trabalhos no 
setor e a necessidade de 
desenvolver atividades 
nos distritos. “O prefeito 
Hori e a primeira-dama 
Adriana me orientaram e 
pediram para olhar com 
carinho para Córrego 
Rico e Lusitânia. Desde 
então, designamos uma 
assistente social exclusiva 
para os locais e temos ofe-
recido oicinas que aju-

• Rua Fermo Bellodi
• Rua Padre Evaristo 

Gonzalez
• Rua Antonio Ruete
• Rua Maestro Grossi
Enquanto isso, a equi-

pe de capinação visita os 
bairros Sanbra, Barreiro e 
Nova Aparecida. Já o ro-
çamento de praças e ave-
nidas são realizados na 
Nova Aparecida, Barreiro, 
Sanbra, Cohab 4, Jardim 
São Marcos e Residencial. 

Conira também as ati-
vidades da Empresa Mu-
nicipal de Urbanização de 
Jaboticabal – EMURJA:

• Pintura de muro na 
escola de Córrego Rico

dam no desenvolvimento 
social e proissional”, re-
lata.

“Agradeço a todos os 
proissionais engajados 
nesse trabalho e que de 
alguma forma nos ajuda 
a conseguir realizar as 
ações para a população”, 
completa Pellegrini.

A oicina de compotas é 
realizada em Lusitânia de 
segunda-feira, das 13h às 
15h30. Ainda há vagas.

O CRAS I também re-
cebe a oicina às terças-
-feiras, a partir das 8h.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-8301.

• Manutenção de guar-
da-corpo e corrimão na 
creche de Córrego Rico

• Roçamento de cantei-
ros centrais na Nova Apa-
recida 

• Roçamento de cantei-
ros centrais no Jardim São 
Marcos

• Serviço de elétrica no 
CAPS 

• Troca de lâmpadas na 
UPA

• Serviços de pedreiros 
na escola Walter Barioni

• Limpeza de calhas nas 
escolas Zobeide Marti-
nelli Bulgarelli, Amadeu 
Lessi, Joaquim Fernandes 
Ribeiro e Edgard D’amico.

Fundo Social de Solidariedade recebe 
doação de 800 litros de leite

Leite foi arrecadado durante 
a realização do Baile do 

Bixo, na quinta-feira (16)
Um tradicional evento 

organizado por estudan-
tes da Unesp de Jabotica-
bal arrecadou 800 litros 
de leite que foram desti-
nados ao Fundo Social de 
Solidariedade. O evento 
aconteceu na Estação de 
Eventos Cora Coralina.

“A Unesp é uma gran-
de parceira e os estudan-
tes sempre colaboram 

com nossas causas. No 
Baile do Bixo foram ar-
recadados 1300 litros de 
leite que já estão sendo 
destinados à população 
mais carente. Agradeço 
a comissão organizadora 
pela iniciativa e parce-
ria”, afirma a primeira-
-dama e presidente do 
Fundo Social, Adriana 
Hori

Alunos do Coronel Vaz arrecadam alimentos para asilo e 
realizam atividade na Biblioteca Municipal

O mês de maio está 
bem movimentado para 
os alunos da escola mu-
nicipal Coronel Vaz. No 
período, os estudantes 
se mobilizaram em prol 
ao Asilo São Vicente de 
Paulo com uma arre-
cadação de alimentos e 
visitaram a Biblioteca 
Municipal “Julia Luiz 
Ruete”.

“Gostaria de parabe-
nizar nossa coordena-
dora e educadores que 
lideraram esses jovens 
nestas atividades tão fru-
tíferas. Esse tipo de tra-
balho estimula e cons-
cientiza essas crianças e 
adolescentes a se torna-
rem grandes cidadãos”, 

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

Toda a escola esteve 
engajada na arrecada-
ção de leite, óleo, café e 
macarrão. Ao inal, os 
alunos do 9º ano izeram 
a entrega dos alimentos 
e passaram um perío-
do interagindo com os 
idosos e ouvindo histó-
rias. Já o 7º ano, deixou 
o mundo virtual de lado 
e conheceu o acervo da 
Biblioteca Municipal, 
o que representou para 
muitos uma grande no-
vidade. Os alunos inali-
zaram o passeio toman-
do sorvete.
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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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0015131-98.2012.8.26.0291 - 064/2013
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Mútuo
Exequente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de

Jaboticabal Cooperserv
Executado: Maria Olinta Monteiro Silva

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0015131-98.2012.8.26.0291

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) MARIA OLINTA MONTEIRO SILVA, RG 33678018, CPF
141.011.948-31, com endereço à Rua Djalma Aleixo de Souza, 396, BL 04 Ap. 33, Conjunto
Habitacional Margarida Raymundo Berchieri, CEP 14890-270, Jaboticabal - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa de Crédito
Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal Cooperserv, alegando em síntese: "A
exequente é credora da executada na importância de R$ 1.158,63, por não ter pago as parcelas
vencidas a partir de março/2012 do financiamento de R$ 1.182,74 realizado em 06.12.2011, que
fora dividido em 16 parcelas. Dá à causa o calor de R$ 1.158,63" Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 30 de janeiro de 2019.

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

0344 ASSOC VOL DE COMBATE AO CANCER DE JABOTICABAL

000002

31/12/2018ENCERRADO EM:

BALANÇO PATRIMONIAL

04.237.588/0001-52CNPJ: FOLHA:

   ATIVO    PASSIVO

      ATIVO CIRCULANTE       PASSIVO CIRCULANTE

         DISPONIBILIDADES          OBRIGAÇÕES A PAGAR

36,20 D            DISPONIBILIDADES 750,00 C            FORNECEDORES

         BANCOS          PROVISOES

8.224,65 D            BANCOS C/MOVIMENTO 1.750,00 C            RECEITAS DIFERIDAS - CONTRIBUIÇÕES

         VALORES MOBILIARIOS MERC.CAP.INTER       PATRIMONIO SOCIAL

107.435,25 D            APLICAÇÕES FINANCEIRAS          PATRIMONIO SOCIAL

         ADIANTAMENTO E OUTROS CRED. RECUP 120.425,72 C            PATRIMONIO SOCIAL

1.750,00 D            CONTRIBUIÇÕES MENSAIS A RECEBER

235,00 D            EVENTOS A RECEBER

      ATIVO NÃO CIRCULANTE

         IMOBILIZADO

5.280,68 D            BENS

         DEPRECIACAO ACUMULADA

36,06 C            DEPRECIACAO ACUMULADA

TOTAL DO ATIVO.............................................. 122.925,72 D 122.925,72 CTOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 31 de Dezembro de 2018

0344 ASSOC VOL DE COMBATE AO CANCER DE JABOTICABAL

000002

31/12/2018ENCERRADO EM:

SIMONI ORGANIZACAO CONTABIL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

FOLHA:04.237.588/0001-52CNPJ:

RECEITAS Saldo em: 31/12/2018 Saldo em: 31/12/2017

   3 - RECEITAS

      3.1 - RESULTADO OPERACIONAL

         3.1.1 - RECEITA ORDINARIAS

23.575,00 C25.153,04 C            3.1.1.01 - RECEITA ORDINARIAS

2.448,40 C1.554,27 C            3.1.1.02 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

RECEITA ORDINARIAS 26.023,40 C26.707,31 C

         3.1.2 - RECEITAS ORDINÁRIAS DE EVENTOS

16.468,90 C17.347,85 C            3.1.2.01 - EVENTOS BENEFICIENTES

RECEITAS ORDINÁRIAS DE EVENTOS 16.468,90 C17.347,85 C

         3.1.4 - OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS

12.677,83 C6.552,67 C            3.1.4.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS 12.677,83 C6.552,67 C

         3.1.5 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

0,08 C0,00            3.1.5.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,08 C0,00

Total de RECEITAS

55.170,21 C

55.170,21 C

55.170,21 C

50.607,83 C

50.607,83 C

50.607,83 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

(=) RECEITA LÍQUIDA

DESPESAS Saldo em: 31/12/2018 Saldo em: 31/12/2017

   5 - DESPESAS

      5.1 - DESPESAS ORDINARIAS

         5.1.1 - DESPESAS ORDINARIAS

19.740,55 D21.465,68 D            5.1.1.01 - DESPESAS C/ PACIENTES

32.607,38 D33.825,60 D            5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

246,95 D33,36 D            5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS ORDINARIAS 52.594,88 D55.324,64 D

         5.1.2 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

26.001,90 D1.630,00 D            5.1.2.01 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 26.001,90 D1.630,00 D

         5.1.7 - DESPESAS DE DEPRECIACAO

5,40 D5,40 D            5.1.7.01 - DESPESAS DE DEPRECIACAO

DESPESAS DE DEPRECIACAO 5,40 D5,40 D

Total de DESPESAS 78.602,18 D56.960,04 D

0344 ASSOC VOL DE COMBATE AO CANCER DE JABOTICABAL

000003

31/12/2018ENCERRADO EM:

SIMONI ORGANIZACAO CONTABIL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

FOLHA:04.237.588/0001-52CNPJ:

23.431,97 D6.352,21 D(=) DÉFICIT OPERACIONAL

Outras Receitas/Despesas:

Resultado Financeiro:

Participações e Contribuições:

 31 de Dezembro de 2018

Total do DÉFICIT do Período:(=) 23.431,97 D6.352,21 D

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 723 DE 21 DE MAIO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 20 de maio de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Institui o Diploma Comemorativo ao Dia Municipal do Surdo aos pioneiros do Movimento Surdo em Jaboticabal 
e dá outras providências.

Autoria: Dr. Edu Fenerich

Art. 1º Fica instituído o Diploma Comemorativo ao Dia Municipal do Surdo.
Art. 2º Os Diplomas Comemorativos de que trata o art. 1º deste Decreto Legislativo, serão entregues a 7 (sete) pessoas 

consideradas pioneiras do Movimento do Surdo de Jaboticabal, indicadas por uma Comissão Especial a ser constituída por ato da 
presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Art. 3º A Comissão Especial de que trata o art. 2º deste Decreto Legislativo, será composta por 5 (cinco) membros a saber:
a) do Vereador autor deste Decreto Legislativo;
b) 4 (quatro) representantes escolhidos pela Associação de Pais e Amigos de Surdos – APÁS de Jaboticabal, sendo um, obri-

gatoriamente surdo;
Art. 4º A Sessão Solene para a entrega da honraria de que trata este Decreto Legislativo será realizado no dia 30 de setembro 

de 2019, às 20:00 horas.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de verba própria consignada no 

orçamento vigente.
Art. 6º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua publicação.
 

Jaboticabal, 21 de maio de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA

Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 21 de maio de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 724 DE 21 DE MAIO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 20 de maio de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadã Jaboticabalense à Senhora Maria Esmeralda Soares Payão Demattê, e dá outras 
providências.

Autoria: João Bassi

Art. 1º Fica outorgado Título de Cidadã Jaboticabalense à Senhora Maria Esmeralda Soares Payão Demattê.
Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser desig-

nada pelo Presidente da Mesa Diretora.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto Legislativo correrão por conta de verba própria consig-

nada em orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 

Jaboticabal, 21 de maio de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 21 de maio de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

NA MESMA SINTONIA

É complicado de se en-
tender: no mesmo gosto, 
na mesma opinião, no mes-
mo jeito, com pensamentos 
iguais, ações e reações idên-
ticas. A evolução é diferente 
para cada um de nós, pois os 
graus de adiantamento espi-
ritual são gradativos. Somos 
iguais em alguns pontos, 
onde a razão e a inteligên-
cia se igualam e aparece o 
acordo, na mesma vibração 
e sintonia.

O ponto maior de um re-
lacionamento é a humilda-
de, como capacidade de en-
tendimento. Tudo pode dar 
certo ou errado, são pontos 
importantes para acertar. 
Na religião o comporta-
mento varia de acordo com 
a evolução de cada um. Os 
caminhos a seguir são mui-
tos e diferentes. As opções 
são inúmeras, cada qual, do 
ponto de vista material se 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

esquece do espiritual e parte 
para o materialismo como 
normas e princípios vazios 
de amor e humildade. A re-
encarnação é uma escola, 
onde o aluno vai aprender 
as vogais do conhecimento 
e as consoantes do enten-
dimento, formando as pala-
vras, que tudo junto nascem 
as sentenças, se conhecem 
assim os tratados e leis que 
contribuem para a evolução, 
e chegar à conclusão que a 
vida continua em espírito, 
dentro da eternidade maior.

A vida em tempos pas-
sados, são pontos que se 
acham ligados à vida de 
hoje. Tudo pode se modifi-
car de uma hora para outra, 
quando adquirimos as lições 
para seguirmos os caminhos 
que nos levam a um enten-
dimento de maior interes-
se e vontade, de crescer no   
estudo e nos destinos da 
pluralidade das vidas, para 
seguir planos que são traça-
dos, de acordo com a evolu-
ção.

Na família, a sintonia va-
ria muito, onde as opiniões, 
desejos e modos de viver es-
tão de acordo com a plani-
ficação de vida, onde as in-

Quando Isabel recebeu a visi-
ta de sua prima Maria (mãe de Je-
sus), foi uma grande alegria para 
ela, só de ouvir a voz da Maria, 
a criancinha saltou de alegria no 
ventre de Isabel. Os caminhos 
de Deus são perfeitos para aque-
les que realmente O buscam de 
todo o coração. Maria quando 
recebeu a noticia que teria um 
filho e esse seria o Salvador do 

Pr. Anastácio Martins

QUE ALEGRIA
mundo, ela ficou maravilhada e 
dizendo: Como isso acontecerá? 
Sou apenas uma simples mulher. 
Mas o anjo lhe disse: Você foi 
graças aos de Deus. Então ela 
disse: Cumpra-se em mim a Tua 
vontade. É tão bom obedecer a 
Deus e fazer a vontade Dele, não 
importa o quanto você terá que 
lutar ou as dificuldades que tiver 
que enfrentar, fique firme por-
que no tempo certo Deus te re-
compensará, com todas as sortes 
de benção, se você não desani-
mar ou desistir. Maria estava tão 
alegre que não agüentou mais 
esperar para falar das coisas que 
Deus tinha feito em sua vida, foi 
correndo contar para a sua que-
rida prima. Está na sua velhice, 
recebeu a graça de gerar uma 
criancinha em seu ventre, que 
milagre maravilhoso, porque 
essa criancinha prepararia o ca-
minho para o Salvador do mun-
do, e assim aconteceu. Abenço-

terpretações são diferentes, 
para se chegar a um resulta-
do positivo, estão colocadas 
dentro do modo de viver. 
Cada coração age de acor-
do com seu modo de sentir, 
a necessidade de colocar os 
ideais, nas reações de paz e 
amor. No mundo da sinto-
nia, as vibrações podem ser 
positivas ou negativas, cada 
caso para cada reação, num 
temperamento desigual, na 
luta real para o entendimen-
to. No perdão, na paz e na 
caridade a luz maior é a vi-
bração positiva, que coman-
da, ao contrário, se tornam 
negativas. Vamos vencer a 
ignorância, no caminho me-
lhor e na escolha com muita 
luz. Surgindo na frente de 
todos a esperança, para não 
parar no tempo e no espa-
ço, estacionando, à procura 
de melhores dias para sair 
deste estado, encontrando 
assim, novas soluções para 
acabar com os problemas. 
O livre arbítrio aparece para 
solucionar, no treinamen-
to individual, onde a vida 
pode mudar para melhor, se 
assim for o desejo de cada 
um, para encontrar a paz, o 
amor e a eterna felicidade.

ado, Isabel sua mãe se tornou a 
mulher mais abençoada e mais 
feliz. Nada para Deus é impossí-
vel, confia Nele mesmo quando 
tudo em volta diz que não. Não 
aceite a derrota, mas continue 
marchando para a vitória, por-
que a sua benção está mais perto 
do que você imagina; você terá 
uma grande alegria e alcança-
rá muitas bênçãos em nome de 
Jesus. Ouça a voz do SENHOR 
no seu coração que diz: Não te-
nha medo, pois, Eu Sou contigo, 
e nunca te deixarei. (I Samuel 
25:1). Esta é a minha oração. Ca-
tedral do Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. Bairro: 
Centro. Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo às 19:30. 
Ouça o nosso programa: A Ver-
dade da Palavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 23h00. Seg. 
a Sex. RECEBA UMA MENSA-
GEM DE FÉ. (016) 991150602.    
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Consumidor pode utilizar site especíico para 
denúncias e reclamações contra empresas

O Procon de Jabotica-
bal informa que o Go-
verno Federal lançou 
um site especíico para 
consultas e reclamações 
sobre empresas. Basta 
o interessado acessar 
www.consumidor.gov.
br e seguir as instru-
ções.

“É uma maneira ei-

caz estreitar o relacio-
namento entre a empre-
sa e consumidor. Basta 
acessar o site, registrar 
as informações, inclusi-
ve com a possibilidade 
de enviar documentos 
digitais anexos. A fer-
ramenta não substitui o 
PROCON. As unidades 
continuam atendendo 

Entidades assistenciais de Jaboticabal vão receber 
recursos do Imposto de Renda

Sincotur e SEBRAE-Aqui realizam Mutirão do MEI

Os microempreende-
dores de Jaboticabal par-
ticiparam do Mutirão do 
MEI que aconteceu na 
sexta-feira (24). O obje-
tivo é fortalecer o empre-
endedorismo, a forma-
lização e orientar com o 
apoio das entidades que 
atuam no universo em-
preendedor.

“Neste dia, a Prefeitura 
Municipal, por meio da 

Sincotur e Sebrae Aqui, 
oferece diversos serviços 
aos MEIs, como aber-
tura, baixa, alteração de 
dados, emissão das DAS 
e realização da Declara-
ção Anual (último dia é 
31/5)”, informa a diretora 
da Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gonçal-
ves.

Serviços oferecidos – 
Os participantes recebe-

ram orientações sobre os 
serviços prestados pelo 
Procon, PAT, CDL, ACIA-
JA, Inovajab, Incubadora 
Tradicional, ITJ, ACJ e 
IPEJAB ; um tira dúvidas 
sobre iscalização e emis-
são de NFe para presta-
dores de serviços com os 
funcionários do depar-
tamento de Fiscalização 
e Tributos; a divulgação 
de cursos de capacitação 

Uma força-tarefa liderada 
pela Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretaria de 

Assistência e Desenvolvi-
mento, em parceria com o 
Conselho Municipal dos Di-

reitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA), traba-
lha em busca de captação 

Atendimentos foram realizados no saguão do Paço Municipal

Prefeitura e conselho inalizam chamamento público para liberação do valor
de recursos via Imposto de 
Renda para beneiciar enti-
dades assistenciais da cida-
de. A iniciativa tem o apoio 
do Ministério Público e está 
próxima de ser concretiza-
da.

“Iniciamos todo o trâmite 
no inal do ano passado com 
o apoio da Associação dos 
Contabilistas e do promotor 
de justiça Carlos Macayo-
chi de Oliveira Otuski. Essa 
ação nada mais é do que o 
direcionamento dos recur-
sos captados pelo CMDCA, 
fruto da destinação de par-
te do Imposto de Renda de 
algumas pessoas de Jaboti-
cabal. Esse recurso benei-
ciará 13 entidades inscritas 
no conselho. Ou seja, de 
toda a quantia que iria para 
Receita Federal, uma parte 
será direcionada para gastos 

dentro da cidade”, explica a 
secretária da Pasta, Tatiana 
Pellegrini.

No início do ano, o gru-
po realizou um processo de 
chamamento público das 
entidades para que o pro-
cesso documental requisi-
tório fosse realizado. Agora, 
os contratos com termos 
de parceria estão sendo en-
tregues às entidades para a 
assinatura e inalização do 
procedimento.

“Foi a primeira vez que, 
junto com a secretaria, o 
conselho fez a organização 
desse chamamento públi-
co e nós cumprimos a rigor 
todo o cronograma, apro-
vado e deinido pelos con-
selheiros. Quero agradecer 
a todos que se envolveram 
para que esse edital pudesse 
ser consolidado com a devi-

da transparência e legalida-
de”, comenta Pellegrini.

Valores – O montante a 
ser liberado pela Receita é 
de R$ 303.720,49, fraciona-
do por segmento. Centros 
de acolhimento de crian-
ças poderão receber até R$ 
30.075,92, enquanto entida-
des que atendem crianças e 
adolescentes com deiciên-
cia outros R$ 21.751,13. Até 
R$ 17.954,62 será o que cada 
entidade que atua no forta-
lecimento de vínculos pode-
rá receber, já a quantia para 
centros de educação infantil 
é de R$ 27.334,84.

Segundo a secretária, 
para a liberação do valor é 
necessária a apresentação 
de um projeto desenvolvido 
por cada uma das entidades. 

Para saber mais, o telefo-
ne é (16) 3202-8301.

SAAMA prepara a Semana do Meio Ambiente 2019
Evento acontecerá de 1º a 8 de junho

A Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente trabalha 
nos preparativos da Se-
mana do Meio Ambiente 
2019. A programação já 
está conirmada e reúne 
uma série de atrativos em 
vários pontos de Jabotica-
bal.

“Buscamos fazer uma 
programação atrativa, 
com assuntos atuais e de 
interesse da sociedade. 
Queremos a participação 
do maior número possí-
vel de pessoas”, pontua o 

secretário da Pasta, Aldo 
Bellodi Neto.

Distribuição de mudas, 
palestras e até curso farão 
parte do evento. Conira a 
programação completa:

• Dia 01/06/2019 – 
08h00 – Distribuição de 
Mudas na Praça 9 de Ju-
lho

• Dia 03/06/2019 – 
13h30 – Local: EMEB Co-
ronel Vaz - Palestra com 
Bombeiro Luiz Roberto 
sobre o tema “Queimada 
Urbana”.

• Dia 04/06/2019 – 

e faculdade de qualidade, 
com a participação do SE-
NAC e FATEC.

Os atendimentos ocor-
reram das 09h às 16h e no 
Auditório da Prefeitura  
das 15h às 16h40, com 
uma trasnmissão online 
“ Marketing Digital – Es-
tratégias para alavancar 
suas vendas”. Mais infor-
mações pelo o telefone 
(16) 3203-3398.

normalmente”, informa 
a diretora do PROCON 
de Jaboticabal, Patrícia 
Panzini.

O prazo de resposta 
dos registro feitos no 
site é de sete dias. Para 
mais informações, o 
telefone de contato do 
PROCON é (16) 3204-
3500.

10h00 - Lançamento do 
Piloto de Compostagem 
na Horta Municipal 

• Dia 05/06/2019 – 
08h00 – Local: EMEB Te-
reza Noronha Carvalho 
(Córrego Rico) – Pales-
tra com o graduando da 
UNESP Gustavo Alan Si-
niscalchi sobre o tema “A 
importância das Abelhas 
para o Meio Ambiente”

• Dia 06/06/2019 
– 08h30 – Local: Centro 
de Educação Ambiental 
– Curso: Princípios e Téc-
nicas de Poda - teoria e 

prática. 
• Dia 08/06/2019 – 

Dia de Campo Ambiental 
– Alunos do curso de Ges-
tão Ambiental e Biocom-

bustíveis da FATEC Ja-
boticabal participarão do 
Dia de Campo Ambiental 
conhecendo a Nascente 
Modelo Municipal, Esta-

ção de Captação de Água 
do Córrego Rico e Aterro 
Sanitário Municipal 

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-2450.
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Mutirão realiza 41 cirurgias de catarata e pterígio

A Prefeitura de Jaboti-
cabal promoveu o 1º mu-
tirão de catarata na quin-
ta-feira (23). Ao todo, 

foram realizadas 41 cirur-
gias – 26 de catarata e 15 
de pterígio (crescimen-
to benigno de tecido na 

córnea do olho). A ação 
aconteceu em um hospi-
tal móvel, na Estação de 
Eventos Cora Coralina.

Saaej comemora 45 anos na sexta-feira (24)
O Serviço Autô-

nomo de Água e Es-
goto de Jaboticabal 
completa 45 anos de 
serviços prestados à 
população jaboticaba-
lense. Funcionários, 
o prefeito José Carlos 
Hori, o presidente da 
autarquia, José Carlos 
Abreu e secretários 
municipais se reu-
niram na manhã, às 
07h30.

“O Saaej presta um 
dos serviços mais im-
portantes da cidade, 

com o apoio de fun-
cionários públicos de 
carreira. Não poderí-
amos deixar de tomar 
um café bem cedinho 
e parabenizá-los pela 
dedicação durante 
todos esses anos e al-
guns até décadas. Nos-
sa gratidão e respeito”, 
agrade Hori.

O Saaej ica loca-
lizado na Rua Jor-
nalista Cláudio Luis 
Berchielli, 345. Mais 
informações pelo te-
lefone (16) 3209-9900.

O prefeito José Carlos 
Hori lembra do crescente 
número de usuários nos 
últimos dois anos. “Os 
pacientes estão cada vez 
mais migrando do convê-
nio para a saúde pública 
devido a crise, aumentan-
do a demanda por exames 
e cirugias. Decidimos não 
esperar pelo hospital e re-
alizar mutirões para em 
zerar ou diminuir a espe-
ra e as ilas, trazendo mais 
qualidade de vida para a 
população”, explica.

Os casos diagnostica-
dos são encaminhados 
para o Hospital das Clí-
nicas de Ribeirão Preto. 
“Diante das diiculdades 
da instituição em realizar 
esse tipo de cirurgia, de-
cidimos amenizar o pro-
blema convocando os pa-
cientes”, diz o secretário 

de Saúde, João Roberto 
da Silva. 

A catarata – Segundo 
dados do Conselho Fe-
deral de Medicina, 24 mil 
pacientes aguardam uma 
cirurgia de catarata no 
Estado de São Paulo. A 
doença é responsável por 
51% dos casos de ceguei-
ra no mundo. A catarata 
é uma opacidade do cris-
talino (lente natural do 

olho). 
As pessoas tem a visão 

nublada, como se olhas-
sem por uma janela em-
baçada ou enevoada. Essa 
visão nublada pode tor-
nar mais difíceis tarefas 
como ler, dirigir um carro 
ou interpretar a expressão 
das pessoas. Quem apre-
senta os sintomas, precisa 
passar por avaliação de 
um otalmologista.

Jaboticabal inicia a Campanha do Agasalho 2019

Começou! O Fundo 
Social de Solidarieda-
de (FSS) deu início à 
Campanha do Agasa-
lho 2019, em Jabotica-
bal, e as caixas de coleta 
já estão sendo distri-
buídas em vários pon-
tos da cidade. Com o 
tema “Nosso superpo-
der contra o frio é um 
agasalho novo”, o mu-
nicípio, mais uma vez, 

Caixas de coleta estão 
sendo distribuídas em 

vários pontos da cidade

aderiu à campanha do 
Governo do Estado e 
espera obter o mesmo 
sucesso dos últimos 
anos.

“Quem puder colabo-
rar com a gente será de 
grande valia. Todos os 
anos temos uma gran-
de demanda por blusas 
e cobertores, pois muita 
gente, infelizmente, não 
tem condições de com-
prar. Mas ico contente 
por Jaboticabal ser uma 
cidade solidária e mui-

tas pessoas e empre-
sas terem sempre nos 
apoiado e suprido essa 
necessidade”, comenta 
a presidente do FSS e 
primeira-dama, Adria-
na Hori.

Conira os pontos de 
arrecadação:

• Colégio Objetivo
• Colégio Santo 

André
• Moura Lacerda
• Colégio Nossa 

Senhora do Carmo
• Anglo

• Colégio Maria
• Colégio Equilí-

brio
• COC
• Poligenes
• Fatec
• Faculdade São 

Luis
• Prefeitura
O Fundo Social ica 

na Avenida do Carmo, 
242, Centro. Para mais 
informações, os tele-
fones de contato são: 
(16) 3202-8994 ou (16) 
3203-3398.


