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Berçário “Sara Garcia Jacob” é 
inaugurado em Córrego Rico

Bastante gente prestigiou a inauguração do ber-
çário “Sara Garcia Jacob”, localizado na EMEB Ade-
mir Aparecido Correa, em Córrego Rico. O evento 
aconteceu na manhã do último sábado (01) e mexeu 
com a rotina do pacato distrito. A unidade atenderá 
bebês a partir dos 6 meses de vida.

Comunidade tem o poder de impedir 
o surgimento do Aedes aegypti

A batalha contra o 
mosquito transmissor 
da dengue está longe 
de acabar. Entretanto, 
vencê-lo não é tão difí-
cil quanto parece. Basta 
a comunidade se unir 
e cada um fazer sua 
parte. Terrenos limpos 
e casas bem cuidadas 
são antídotos contra o 
Aedes aegypti.

Vem aí! 
Jaboticabal prepara mais 

uma edição da Corrida 
Athenas Paulista

Corredores e simpatizantes já podem se prepa-
rar para a 34ª edição da Corrida Athenas Paulista. 
A corrida de rua mais tradicional de Jaboticabal já 
tem data e horário deinidos: 09 de julho, às 8h. As 
inscrições podem ser feitas pelo site www.runner-
brasil.com.br até dia 4 de julho. A taxa de inscrição 
custa R$ 40.

Inscrições pelo site www.runnerbrasil.com.br

Pontos foram distribuídos em escolas do município

Campanha do Agasalho 2019: noites mais 
frias tornam doações ainda mais importantes

Os últimos dias vem 
registrando queda na 
temperatura, preocu-
pando ainda mais o 
Fundo Social de Soli-
dariedade que, diaria-
mente, recebe pedidos 
de cobertores e agasa-
lhos. Para garantir um 
inverno mais ameno 
para a população ca-
rente, a Campanha do 
Agasalho torna-se ain-
da mais importante.

Jaboticabal terá três escolas estaduais completamente 
reformadas e com total acessibilidade

Uma grande notícia para 
nossa cidade!

Vice prefeito de Jaboti-
cabal Vitorio de Simoni e 
o deputado Léo Oliveira 
conquistaram o investi-
mento total, que será da 
ordem de mais de R$ 2 
MILHÕES, para a refor-
mar das escolas

 E.E. Antônio José Pe-
droso

 E.E. Aurélio Arrôbas 
Martins

 E.E. Rosa Mato de Sou-
za Simielli

Essa conquista é fruto 
da atuação conjunta do 
vice-prefeito Vitório de 
Simoni, deputado Léo 
Oliveira e Governo do 
Estado de São Paulo, em 
parceria com o deputa-
do Baleia Rossi.

Chega ao im 
mais uma 

edição do Curso 
de Gestantes, 

em Jaboticabal

Após 9 semanas de palestras e orientações, 
cerca de 90 mulheres concluíram o Curso de Ges-
tantes 2019 na última quarta-feira (05). Tradicio-
nal no município, o evento foi realizado no Cen-
tro de Lazer “Edson Martini” e promovido pela 
Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de 
Saúde, em parceria com o médico ginecologista 
Dr. Edu Fenerich, idealizador do curso.
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Desafi o Nilo De Stéfani testa a capacidade dos alunos dos cursos de 
Biocombustíveis e Gestão Ambiental para desenvolver inovações tecnológicas

Fatec Jaboticabal realiza competição 
semestral para estudantes

A Faculdade de Tec-
nologia do Estado (Fa-
tec) Jaboticabal promo-
veu na terça-feira (4) o 
Desai o Nilo De Stéfani, 
competição semestral 
que testa a capacida-
de dos estudantes para 
desenvolver inovações 
tecnológicas relaciona-
das aos dois cursos su-
periores tecnológicos 
oferecidos na unidade – 
Biocombustíveis e Ges-
tão Ambiental.

Durante todo o dia, 
autores dos 64 proje-
tos inscritos i zeram o 
pitch (apresentação de 
3 minutos) para uma 
banca de professores da 
Fatec. Serão escolhidos 
oito i nalistas para re-
petir a exposição a uma 
banca externa, formada 
por empresários da re-
gião que já tiveram ex-
periência com startups.

Além de troféus, os 
três primeiros coloca-
dos se classii cam au-
tomaticamente para 
o programa Escola de 
Inovadores, curso de 
extensão gratuito, or-
ganizado pela Assesso-
ria de Inovação do Cen-
tro Paula Souza (Inova 
CPS), que tem como 
objetivo ensinar pesso-
as com espírito empre-
endedor a transformar 
suas ideias inovadoras 
em startups.

A apresentação i nal 
dos projetos, às 21 ho-
ras, é aberta ao público.

Vencedoras
Na última edição do 

Desai o, realizada em 
novembro do ano passa-
do, as estudantes Bruna 

Paneghine e Francyele 
Oliveira i caram com o 
primeiro lugar, com o 
projeto  Produção de 
bioplástico a partir da 
casca do amendoim. 
Em segundo, o Aplica-
tivo rastreador de obje-
tivo, desenvolvido por 
Ariane Pavani, Beatriz 
Pereira, Márcia Innocen-
te e Alessandra Mendes. 
O Carregador portátil 
movido à energia me-
cânica, das alunas Rita 
Anjos, Daniela Ferreira 
e Vivian Nogueira, i cou 
em terceiro. Os grupos 
foram orientados pe-
los professores Julio de 
Souza, Cláudia Fujita e 
Isabel Cestari, respecti-
vamente.

Serviço
Desai o Nilo De Stéfani
Local: Fatec Jabotica-

bal
Av. Eduardo Zambian-

chi, 31 - Vila Industrial 
Data: 4 de junho
Horário: 21 horas
Foto: Divulgação
No semestre passado, 

o projeto de produção 
de bioplástico a partir 
da casca de amendoim 
i cou em primeiro lugar.

Sobre o Centro Paula 
Souza – 

Autarquia do Gover-
no do Estado de São 
Paulo vinculada à Se-
cretaria de Desenvol-
vimento Econômico, o 
Centro Paula Souza ad-
ministra as Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) 
e as Escolas Técnicas 
(Etecs) estaduais, além 
das classes descentra-
lizadas – unidades que 
funcionam com um ou 
mais cursos técnicos ou 
integrados, sob a super-
visão de uma Etec –, em 
cerca de 300 municípios 
paulistas. Nas Etecs, o 
número de matricula-
dos nos Ensinos Médio, 
Técnico integrado ao 
Médio e no Ensino Téc-
nico ultrapassa 213 mil 
estudantes. As Fatecs 
atendem mais de 84 mil 
alunos nos cursos de 
graduação tecnológica.  

Assessoria de Comu-
nicação do Centro Paula 
Souza

Tels: (11) 3324-3355 / 
3324-3362 / 3324-3363

i m p r e n s a @ c p s .
sp.gov.br – www.cps.
sp.gov.br

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 CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001369-51.2019.8.26.0291  -  controle nº. 2019/000386
Classe: Assunto: Divórcio Litigioso - Dissolução
Requerente: Antonio Luís Pereira do Cabo
Requerido: Roseneide de Moraes do Cabo

Justiça Gratuita

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1001369-51.2019.8.26.0291

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 a(o) ROSENEIDE DE MORAES DO CABO, Brasileiro, Casada, Prendas do Lar,
RG 35.402.533-8, CPF 277.391.448-19, com endereço à Av Prf Vicente Quirino, 238, Aparecida,
CEP 14882-075, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Divórcio Litigioso por parte
de A. L. do C., alegando em síntese que se encontra casado com a requerida desde 21/12/2001,
encontrando-se separados de fato neste ano (2019), não sendo possível precisar seu endereço. O
casal não possui bens a partilhar. Requer: a decretação do divórcio. Encontrando-se o(a)(s)
réu(ré)(s) 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o(a)(s) réu(ré)(s)
será(ão) considerado(a)(s) revel(is), caso em que lhe(s) 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 maio de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRA-JUDICIAL ONLINE: A COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE JABOTICABAL – 
COOPERMED DE JABOTICABAL, inscrita no CNPJ/MF n° 02.159.014/0001-88, Avenida Carlos Berchieri nº 791, Nova Jaboticabal, Jaboticabal/SP, aqui por diante 
denominado simplesmente COMITENTE, leva ao conhecimento dos interessados que, por intermédio dos LEILOEIROS OFICIAIS Marilaine Borges de Paula Matrícula 
601 e Anderson Lopes de Paula Matrícula 1083 e da organização da Confiança Leilões Ltda., todos com endereço a Av. Braz Olaia Acosta, 727 5º andar, Jd. Califórnia, fará 
realizar LEILÃO PÚBLICO EXTRA-JUDICIAL eletrônico, para alienação de(os) bem(ns) imóvel(is), sob a condição “ad corpus”, ou seja,  no estado de ocupação e 
conservação em que se encontram, regendo-se o presente leilão pelas disposições legais vigentes, em especial a Lei 9.514/97 de 20/11/97 e condições estabelecida 
neste Edital e eventuais anexos. 1 - BEM IMÓVEL 1.1: IMÓVEL MATRÍCULA Nº 3.175 CRI JABOTICABAL/SP: Prédio residencial de alvenaria de tijolos, com área 
construída de 120,57 metros quadrados, situado a Avenida Rogerio Rigonato, nº 111, no bairro Jardim Santa Rosa, nesta cidade, município, distrito e comarca 
de Jaboticabal-SP, e seu respectivo terreno, medindo 10,00 metros de frente e igual medida na linha dos fundos, por 30,00 metros da frente aos fundos em ambos os 
lados, encerrando a área de 300,00 metros quadrados, e se confrontando pela frente com a citada via pública, pelo lado direito de quem a Avenida olha para o terreno com 
os lotes NRS. 1,2, e 3; pelo lado esquerdo com o lote NR. 5, e pelos fundos com os próprios vendedores; todos da mesma quadra 4. Cadastrado na Prefeitura Municipal 
Local sob NR 01.03.0199.00004-02. Obs.: Conforme Averbação 04/3.175 datado do dia 15.08.96. Imóvel é Foreiro. A garantia fiduciária contratada abrange o referido 
imóvel, e todas as acessões, melhoramentos, construções e instalações que lhe forem acrescidos. 2 - DATAS DA REALIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DOS LEILÕES: 
Os bens ficarão disponíveis para lances a partir do dia 10 de Junho do ano de 2019, até o dia 19 de Junho de 2019 às 14h30. Não havendo licitante que ofereça preço maior 
ou igual ao lance mínimo estabelecido, imediatamente será iniciado o prazo para ofertas do segundo leilão, o qual se encerrará no dia 04 de Julho de 2019 às 14h30. 3 - 
DOS PREÇOS MÍNIMOS E LANCES: O valor do lance mínimo para venda dos bens será divulgado no dia que se iniciará o primeiro leilão. Não havendo licitante por preço 
maior ou igual do primeiro leilão, será divulgado o valor lance mínimo do segundo leilão em seu horário de início. Os lances deverão ser ofertados via "internet on line", 
pelos licitantes que se cadastrarem no "portal" do leiloeiro, www.e-confianca.com.br, e encaminharem os documentos exigidos em seus exatos termos, até 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência do horário de encerramento previsto no item 2 do presente edital. Será considerado lance vencedor aquele que resultar no maior valor acima 
do preço mínimo estipulado divulgado e apresentado no portal de lances. 4 - DOS PAGAMENTOS E FORMAS DE PAGAMENTO: O licitante deverá concorrer dos lances 
cientes que os pagamentos serão A VISTA. O arrematante pagará no mesmo dia o valor do lance vencedor seguido da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o 
valor de venda. O valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado e será pago à vista. Não ocorrerá devolução de comissão do leiloeiro, em caso de 
desistência do arrematante. 5 - DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE: A iniciativa necessária à lavratura da escritura e todas as despesas, recolhimento do 
laudêmio incidente sobre a venda, quando houver, inclusive a obtenção de guias, declarações e documentos exigíveis, com o conseqüente pagamento, às suas 
expensas, de taxas, impostos, emolumentos, registros, etc. 6 - DAS CONDIÇÕES E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS: Não reconhecerá o COMITENTE 
quaisquer reclamações de terceiros com quem venham os arrematantes a transacionar os imóveis objetos do leilão. 7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: A participação no 
presente leilão público implica, no momento em que o lance for considerado vencedor, na concordância e aceitação de todos os termos e condições deste "Edital de Leilão 
Público", bem como submissão às demais obrigações legais decorrentes. Os arrematantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados. No caso de o arrematante desistir da arrematação ou não efetuar os pagamentos devidos, serão convocados para exercer o direito os demais 
lançadores, sucessivamente, na ordem decrescente e pelos seus respectivos lances, os quais serão consignados no auto de arrematação. O COMITENTE prestará aos 
interessados os esclarecimentos adicionais necessários ao perfeito entendimento das condições de venda, por meio do LEILOEIRO e/ou demais REPRESENTANTES. 
Outras informações sobre o leilão também podem ser obtidas no escritório da Organização Confiança, Av. Braz Olaia Acosta, 727 5ºandar Jd. Califórnia Ribeirão Preto SP. 
Pelo presente EDITAL ficam INTIMADOS, os eventuais credores, senhorios diretos, usufrutuários, ou mesmo credores com garantia real ou c/ penhora anteriormente 
averbada, que não sejam de qualquer modo parte na referida Alienação Fiduciária, responsáveis tributários e coproprietários dos bens imóveis dados em garantia, das 
datas e horários dos leilões; assim como os devedores e a garantidora e fiduciante de bens, caso não seja possível a intimação pessoal. Jaboticabal, 06 de junho de 2019.
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ESPORTE
Vem aí! Jaboticabal prepara mais uma 

edição da Corrida Athenas Paulista

Corredores e simpa-
tizantes já podem se 
preparar para a 34ª edi-
ção da Corrida Athenas 
Paulista. A corrida de 
rua mais tradicional de 
Jaboticabal já tem data 
e horário dei nidos: 09 
de julho, às 8h. As ins-
crições podem ser feitas 
pelo site www.runner-
brasil.com.br até dia 4 
de julho. A taxa de ins-
crição custa R$ 40.

“Serão 6 km percorri-
dos, com saída e chega-
da do nosso Monumen-
to Athenas. Estamos 
muito felizes e ansio-
sos para organizar uma 
grande prova e celebrar 

mais um aniversário de 
Jaboticabal”, comenta o 
presidente da Fundação 
de Amparo ao Esporte 
(FAE), Fábio Bortolossi.

O evento faz parte 
do calendário comemo-
rativo da cidade, que 
completa 191 anos em 
2019. Cada participante 
receberá camiseta per-
sonalizada, sacochila e 
chip de identii cação. 
A 34ª Corrida Athenas 
Paulista é realizada pela 
Prefeitura e FAE, e conta 
com o apoio do grupo 
Guardiões do Esporte.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
0587.

Inscrições pelo site www.runnerbrasil.com.br

Senac Jaboticabal incentiva qualii cação 
como ponte para conquistas proi ssionais

Dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra 
de Domicílios Contí-
nua, publicados em 
2018, apontam que 
25,1 milhões das pes-
soas de 15 a 29 anos 
de idade não alcança-
ram o ensino superior 
completo, não esta-
vam estudando ou se 
qualii cando em 2017. 
Entre os motivos lista-
dos, a falta de condi-
ções i nanceiras para 
pagar as despesas com 
o estudo foi alegada 
por 9% dos homens e 
por 12% das mulheres. 

Roberta Araújo, hoje 
técnica em enferma-
gem atuante em um 
grande hospital em Ri-
beirão Preto (SP), fazia 
parte das estatísticas 
do país que apontaram 
a falta de recurso para 
investir em conheci-
mento e, por meio de 
uma bolsa de estudos 
ofertada pelo Senac 
Jaboticabal, ela pôde 
mudar essa realidade e 
conquistar a proi ssão 
desejada.

O sonho de traba-
lhar na área da saúde 
ajudando as pessoas 
já acompanhava a ex-
-aluna desde o ensino 
médio. Em 2012, quan-
do ainda se dedicava 
apenas às tarefas do 
lar, Roberta conseguiu 
iniciar a caminhada 
proi ssional com uma 
capacitação gratuita 
de Recepcionista ofer-
tada pelo Senac. Ela 

conta que, por meio 
do curso, aprendeu a 
lidar com pessoas e a 
ser mais atenciosa no 
trato humano, habili-
dade que, mais tarde, 
somaram na proi ssão 
atual, uma vez que a 
enfermagem exige um 
olhar mais cuidadoso 
com as pessoas. 

“Foi durante o cur-
so de Recepcionista 
que soube da opor-
tunidade ofertada 
pelo Programa Senac 
de Gratuidade para o 
Técnico em Enferma-
gem. Em 2013, o curso 
caiu como um presen-
te em minha vida aos 
26 anos, e foi aí que 
iniciei a caminhada 
para conquistar meu 
sonho”, explica Rober-
ta. O Senac Jaboticabal 
liberou, somente em 
2018, mais de 1.500 
bolsas em diversas 
áreas de atuação. 

Para alcançar o di-
ferencial na proi ssão, 
a ex-aluna da unidade 
conta que logo no iní-
cio do curso buscou 
por um estágio para 
colocar em prática o 
que aprendia em sala 
de aula. “Foi duran-
te as aulas que tive o 
primeiro contato real 
com pacientes. Além 
do estágio previsto na 
grade curricular, atuei 
em períodos extras 
para melhorar a práti-
ca da proi ssão. Essa 
vivência e a bagagem 
teórica adquirida em 

sala de aula me pro-
porcionaram a certeza 
que estava apostando 
corretamente e que 
chegaria a uma carrei-
ra de sucesso”, explica.

Roberta já saiu do 
curso de enfermagem 
empregada e atua há 
três anos como téc-
nica; tornou-se pro-
tagonista da própria 
história e conseguiu 
mudar a vida i nancei-
ra da família. “Inves-
tir em conhecimento 
trouxe a oportunidade 
para alavancar a renda 
familiar e conquistar 
minha casa própria. 
Agora podemos viver 
nossos sonhos.”  E não 
para por aí. A história 
da família de Roberta 
está prestes a mudar 
mais uma vez graças a 
educação.

“Depois de acompa-
nhar toda minha tra-
jetória proi ssional, 
meu marido também 
decidiu entrar para 
área de enfermagem 
e iniciar uma qualii -
cação no Senac. Dessa 
forma, vamos poder 
traçar novos planos 
para nossa família e 
proporcionar um ali-
vio maior no planeja-
mento i nanceiro. Sou 
muito grata ao que o 
Senac me proporcio-
nou”, ressalta Roberta.

Auxiliar as pessoas a 
traçarem caminhos de 
sucesso e fomentarem 
sonhos são partes da 
i losoi a educacional 

Educação e bolsa de estudo ajudam ex-aluna a tornar-se protagonista de sua história, 
permitindo realizar o sonho de trabalhar na saúde e mudar a vida fi nanceira da família

do Senac. “É por meio 
da metodologia base-
ada em projetos reais 
e do desenvolvimento 
de visão empreende-
dora que conseguimos 
proporcionar indepen-
dência aos alunos para 
construírem carreiras 
sólidas e mudarem a 
realidade vivenciada”, 
ai rma Wellington Ar-
golo, gerente do Senac 
Jaboticabal.

Para quem deseja 
investir em conheci-
mento, as opções de 
cursos são diversas e 
podem ser conferidas 
no Portal Senac (www.
sp.senac.br/jaboti-
cabal) ou presencial-
mente na unidade. Há 
várias turmas com ins-
crições abertas. 

Os interessados nas 
capacitações podem 
aproveitar a campa-
nha do Senac São Pau-
lo que garante 30% de 
desconto em todos os 
cursos livres e técni-
cos presenciais.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 725 DE 04 DE JUNHO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordi-
nária realizada dia 03 de junho de 2019, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 
promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Dispõe sobre a doação de bens móveis inservíveis do Poder Legis-
lativo de Jaboticabal, e dá outras providências.

Autoria: Pretto Cabeleireiro, Beto Ariki, Carmo Jorge Reino, Daniel Rodrigues, 
Dona Cidinha, Dr. Edu Fenerich, Ednei Valêncio, João Bassi, Luís Carlos Fer-
nandes, Paulo Henrique Advogado, Pepa Servidone, Samuel Cunha, Wilsinho 
Locutor.

Art. 1º Fica a Câmara Municipal de Jaboticabal autorizada a realizar a doação de 
bens móveis inservíveis do Poder Legislativo.

Art. 2º A doação que se refere o presente Decreto Legislativo será em caráter 
deinitivo, icando o Presidente da Câmara Municipal autorizado a realizar a transfe-
rência dos bens, que obedecerá do disposto no Art. 111 da Lei Orgânica Municipal 
com a destinação conforme o ANEXO I - DO PATRIMÔNIO, DA DESCRIÇÃO E DOS 
BENEFICIÁRIOS, constante deste Decreto Legislativo.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de verba própria consignada no orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua publicação.
 

Jaboticabal, 04 de junho de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 04 de junho de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

ANEXO I
DO PATRIMÔNIO, DA DESCRIÇÃO E DOS BENEFICIÁRIOS

PATRIMÔNIO DESCRIÇÃO DO BEM BENEFICIÁRIO

518
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA, 
REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA

CORPO DE 
BOMBEIROS DE
JABOTICABAL

1463
CADEIRA PÉS FIXOS, EM FERRO, 
REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA

CORPO DE 
BOMBEIROS DE
JABOTICABAL

1464
CADEIRA PÉS FIXOS, EM FERRO, 
REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA

CORPO DE 
BOMBEIROS DE
JABOTICABAL

1471
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA, COM 
BRAÇOS, REVESTIDA EM TECIDO, 
COR PRETA

CORPO DE 
BOMBEIROS DE
JABOTICABAL

1472
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA, COM 
BRAÇOS, REVESTIDA EM TECIDO, 
COR PRETA

CORPO DE 
BOMBEIROS DE
JABOTICABAL

1660
CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA, 
REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA

CORPO DE 
BOMBEIROS DE
JABOTICABAL

COLÍRIO

Weliton Feher é 
uma grande apos-
ta  First  Models no 
mercado da moda. O 
modelo tem 22 anos 
e  sua beleza é distri-
buída em 1,78 de al-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

tura. 
O garotão Reside 

na cidade de Dumont 
SP e carrega em seu 
currículo trabalhos 
nacionais e interna-
cionais. Sua beleza 
foi estampada no 
Chile e seu rosto e 
talento já abrilhanta-
ram vários trabalhos 
na rede Globo. Além 
disso,  possue vários 
títulos de beleza.

O que será que vem 
pela frente? Muito su-
cesso, com certeza!

De olho nele!
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Parceria entre Prefeitura de Jaboticabal e alunos da 
Unesp viabiliza primeiro pomar urbano da cidade

Uma ação realizada 
pela Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente (SAAMA), e 
Associação Atlética Aca-
dêmica “Moacir Barre-
to”, da Unesp Jabotica-
bal, iniciou o primeiro 
pomar urbano da cida-
de. Na área, localizada 
no bairro Jardim Nova 
Aparecida, foram plan-
tadas 67 mudas de ár-
vores.

“A Prefeitura cedeu 
a área e as mudas, en-
quanto a Atlética fez o 
plantio e icará respon-
sável pela manutenção. 
Moradores da região 
interagiram, foi muito 
legal. É uma forma de 

contribuir com a cida-
de, a fauna e a lora”, 
comenta o secretário 
da Pasta, Aldo Bellodi 
Neto.

No local há 27 espé-
cies de mudas frutífe-
ras e 4 nativas. “Nos-
sa expectativa é muito 
boa. Acaba sendo um 
projeto-piloto, pois não 
temos conhecimento da 
existência de outro po-
mar urbano na região. 
Os benefícios são vá-
rios, entre eles, para as 
abelhas que nunca pre-
cisaram tanto da nossa 
atenção como agora”, 
fala o secretário.

Para saber mais, o te-
lefone de contato é (16) 
3209-2450.

Saúde discute ações contra a dengue 
durante o outono e inverno

A equipe da Sala de 
Situação da Dengue 
reuniu especialistas 
de todas as secretarias 
municipais para ali-
nhar as estratégias que 
serão adotadas duran-
te um perído mais seco 
do ano. A campanha 
“Não deixe o mosquito 
curtir com a sua cara” 
abre a nova etapa de 
combate ao Aedes ae-
gypti.

Para o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva, o tempo seco traz 
muita preocupação. 
“As pessoas tem a falsa 
sensação de que, sem 
chuvas, não há casos 
de dengue. Não é ver-
dade, Jaboticabal con-
tinua registrando casos 
suspeitos da doença. 
Precisamos de mui-
ta atenção e devemos 

elimir os criadouros o 
ano todo”, reforça.

A tarefa exige o tra-
balho de uma grande 
equipe. “Todos os seto-
res trabalham juntos, 
só assim conseguimos 
um bom resultado. 
O trabalho de Jaboti-
cabal é reconhecido 
como um dos melho-
res da região e vamos 
continuar em sinergia 
para manter os casos 
sob controle. Várias ci-
dades registram deze-
nas de mortes e núme-
ros altíssimos de casos 
conirmados. Aqui es-
tamos trabalhando, 
mas não podemos bai-
xar a guarda nem mes-
mo no período sem 
chuvas”, inaliza a pre-
sidente da Sala de Situ-
ação da Dengue, Eloisa 
Martinez Trevisoli.

Associação ECOE de Jaboticabal, através do projeto 
Erguendo Muros, promove encontros semanais que 

tem melhorado a vida de muitas pessoas

Projeto Voar realizou homenagens às mães da 
comunidade no último dia 11/05

A Associação ECOE 
de Jaboticabal, realiza 
semanalmente o proje-
to social denominado 
Erguendo Muros. Com 
um tema especifico 
para cada mês, a equi-
pe do “E.M.” conduz os 
participantes ao estu-
do e à vivência de es-
tratégias para superar 
os desafios do dia-a-

Com muito entreteni-
mento e uma palestra 
educativa ministrada 
pela Pra. Marilza, as ati-
vidades contribuíram 
para o desenvolvimen-
to dos relacionamen-
tos entre pais e ilhos, 
fortalecendo assim os 
laços familiares e a so-
ciedade.

A Associação ECOE 
de Jaboticabal realiza 
semanalmente o proje-
to denominado “VOAR”, 
que promove ações edu-

-dia. 
O tema do mês de 

Junho é: “Um Apelo à 
Perseverança”. A partir 
da reflexão e do traba-
lho em grupo, o “E.M.”  
tem como objetivo pro-
mover o autoconheci-
mento, a socialização 
e o fortalecimento dos 
vínculos familiares de 
cada participante. 

cativas e culturais com 
o objetivo de garantir 
os direitos humanos, 
preservar o meio am-
biente, proteger a saú-
de e elevar o conheci-
mento dos membros da 
comunidade. As ativida-
des contribuem para o 
desenvolvimento global 
das crianças e dos ado-
lescentes participantes, 
fortalecendo assim a fa-
mília e a sociedade. 

O VOAR oferece oici-
nas de ballet, futebol de 

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

(Foto: Erguendo Mu-
ros)

quadra, artesanato, re-
creação, teclado, fanfar-
ra, olaria, pintura e pa-
niicação para crianças 
e adolescentes entre 5 e 
17 anos de idade. 

As atividades aconte-
cem todos os sábados 
das 12h às 15h30 na sede 
da associação ECOE. Rua 
Manoel Esbaile, 111 - Co-
hab II. Para maiores in-
formações acesse www.
facebook.com/associa-
caooecoe.

(Foto: Projeto Voar)
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“Gestão da Integridade”: palestrante chama a atenção para 
a necessidade de humanização das empresas

Jaboticabal recebeu 
na noite de quinta-feira 
(06/06) a palestra “Ges-
tão da Integridade”, 
ministrada pelo idea-
lizador do Movimento 
Abraçar no país, Prof. 
Carlos Sebastião An-
driani, PHD em Gestão 
e especialista em or-
ganização e desenvol-
vimento dos recursos 
humanos.

Realizado no Cen-
tro de Convenções da 
FCAV/UNESP, o evento 
contou com a partici-
pação de empresários, 
servidores públicos da 
área de educação muni-
cipal responsáveis pela 
gestão de unidades 
escolares, secretários 
municipais, e do presi-
dente da Comissão de 
Ética da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, 
representando a Casa 
de Leis, o vereador Dr. 
Edu Fenerich (PPS).

Andriani abordou 
questões de autoco-
nhecimento e a impor-
tância do resgate da 
essência humana para 
a formação integral do 
ser humano pleno e co-
operativo, e a necessi-
dade de se humanizar 
as empresas, sejam 
elas públicas ou pri-
vadas. “Humanizar a 
empresa signiica criar 
ambiente de autorre-
alização, e, com isso, 
buscar criatividade. O 
ser humano só se rea-
liza com criatividade. 
Nenhum ser humano 
se realiza repetindo 
rotina de trabalho. Ele 
não põe nada de si no 

Representantes dos poderes Legislativo e Executivo participaram do evento, voltado para o 
despertar da autorrealização para uma boa gestão no trabalho.

Nesta edição estarão disponíveis sete filhotes de cães do Canil Municipal e dois gatos 

trabalho, só faz o que 
o chefe mandou. É au-
tomatismo, eu não uso 
a cabeça, não há pos-
sibilidade de criativi-
dade. Se os valores da 
empresa apoiam os va-
lores humanos, que é 
da natureza humana, 
chega-se a uma polí-
tica ética. E a política 
ética vai inluenciar a 
modelagem de gestão 
e estilo de liderança”, 
pontuou.

Ainda de acordo com 
o palestrante, a criati-
vidade está diretamen-
te ligada à autorreali-
zação, e é fundamental 
vincular a empresa 
com a realização ple-
na da pessoa no traba-
lho. “A inovação virou 
a arma da empresa. Só 
que inovação e melho-
ria vêm de criatividade. 
E o maior nível de cria-
tividade que o ser hu-
mano tem, está no ní-
vel de autorrealização, 
que é o conhecimento 
de si mesmo, que a 
pessoa expresse plena-
mente o seu potencial 
dentro da organização. 
E aí a gente já começa 
a ter problema de in-
tegridade. Onde temos 
empresa autocrática, 
nós não temos lideran-
ça com integridade, ela 
vai matar a capacidade 
de autorrealização das 
pessoas, que trabalhar 
na organização. Temos 
que avançar nisso”, 
opinou Andriani.

Segundo ele, cinco 
arquétipos estão pre-
sentes em todos os 
seres humanos, ou 

Prefeitura realiza troca de forro em escolas 
municipais

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte 
e Lazer, e com o apoio 
da Empresa Munici-
pal de Urbanização de 
Jaboticabal (EMURJA) 
investe na troca do 
forro das Emebs Luiz 
Antônio Bernal e Mil-
ton Mattos Braga. 

“Os forros eram de 
madeira muito antiga 

e estão sendo substi-
tuídos por outros de 
PVC. Aumenta a segu-
rança dos nossos alu-
nos e funcionários em 
vários motivos, entre 
eles, pelo material ser 
antichamas”, comenta 
o secretário da Pasta, 
Leonardo Yamazaki.

Na EMEB Luiz An-
tônio Bernal, a obra 
está no refeitório. Já 
no Milton Mattos Bra-

ga, o serviço abrange 
o refeitório, salas de 
aula, de professores, 
biblioteca e sala de 
informática. “Esta-
mos atentos, inves-
tindo na conservação 
do patrimônio públi-
co e melhorando as 
condições de estudos 
e trabalho. Vamos 
continuar avançan-
do”, finaliza Yama-
zaki.

Neste sábado (08) é dia de Feiras de Adoção e de 
Artesanato em Jaboticabal

Hoje é dia de você 
escolher o mais novo 
integrante da sua famí-
lia. O Departamento de 
Proteção Animal pro-
move, das 09h às 13h, 
mais uma Feira de Ado-
ção de Cães e Gatos, 
na praça entre a Casa 
do Artesão e o Merca-
do Municipal. É o mo-
mento para aproveitar 
e escolher lindas peças 
produzidas pelos arte-
sãos de Jaboticabal.

“Os ilhotes estão no 
nosso canil e procuram 
uma família interessa-
da em doar um pouco 
de amor e carinho. Os 
interessados recebem 
todas as informações 
e assinam um termo 
de posse responsável. 
Agradeço os voluntá-
rios da APA e os médi-
cos veterinários resi-
dentes da Unesp pelo 
apoio”, informa Valéria 
Berbieri.

Casa do Artesão – A 
Casa do Artesão Dori-
val Taliberti preparou 
uma programação es-
pecial para este sába-
do. Quem passar pela 
feira de adoção pode 
aproveitar a feira de 
artesanato, feira de 
sobremesa, brinquedo 
pula pula e pipoca.

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato é (16) 3203-
2487.

seja, são valores ina-
tos e não são aprendi-
dos, não tem vínculo 
na cultura: amor, paz, 
verdade, ação correta 
e não violência. “Nós 
precisamos aprender a 
expressar esses valo-
res. Hoje tem profes-
sores trabalhando na 
pedagogia ligada aos 
valores humanos aqui 
em Jaboticabal, e ouvi 
vários relatos de pro-
fessores a transforma-
ção que já se deu nos 
familiares com valores 
humanos. Quanto às 
empresas, também é 
importante observar 
que as pessoas conso-
mem hoje baseado em 
valores, e não somente 
pela necessidade. E são 
os mesmos valores que 
estão na educação in-
fantil, os mesmos valo-
res que vão contribuir 
para autorrealização. 
Os valores humanos 
devem inluenciar a po-
lítica da empresa”, rela-
tou durante a palestra. 

Para o estudioso, di-
ferenciar auto-estima 
da autorrealização 
também é um passo 
importante. “As pesso-
as acreditam que você 
está autorrealizada 
quando tem uma casa 
boa, tem um bom salá-
rio, bom emprego. Não! 
Isso é auto-estima, não 
autorrealização. Se as 
pessoas não entendem 
o que é autorrealiza-
ção, como é que ela vai 
dar um passo a mais 
na sua vida?! Isso está 
ligado à própria edu-
cação. Você só realiza 
no outro. Quando você 
pensa o bem da socie-

dade, o bem da esposa, 
do ilho, dos seus fun-
cionários, você está se 
autorrealizando. Mas 
quando eu penso só 
no meu poder, no meu 
crescimento, em de-
trimento, sem se pre-
ocupar com que o eu 
gero em cima dos ou-
tros, eu estou no nível 
egóico, da auto-estima 
e do poder do status. 
O problema é que a 
pessoa que vive dessa 
forma, vive estressa-
da, angustiada, e isso 
não é bom para o ser 
humano, porque isso 
acaba gerando sérios 
problemas orgânicos, 
você somatiza isso. O 
câncer inclusive é uma 
das resposta da natu-
reza à pessoa desali-
nhada à sua própria 
natureza”, discorreu 
Andriani.

Para o vereador Dr. 
Edu Fenerich, que 

acompanhou a pales-
tra, falar sobre valores 
humanos e, acima de 
tudo, praticá-los, são 
atos diariamente neces-
sários desde a infância 
até a fase adulta. “Uma 
alegria receber o pro-
fessor Carlos Andria-
ni aqui em Jaboticabal 
uma vez mais, ele que 
é o idealizador do pro-
jeto Abraçar, e que nós 
tivemos a alegria e a 
felicidade ímpar de ter 
contribuído para a im-
plantação aqui na nos-
sa rede escolar munici-
pal. E hoje falar sobre 
a integridade, sobre os 
valores humanos, es-
pecialmente a ética, a 
formação do caráter... 
discutir o instinto, que 
às vezes prevalece em 
cima dos valores, e que 
a gente deve fazer jus-
tamente o contrário. 
Ao inal, alegria maior 
dele ter testemunhado, 
em reunião com nossos 

educadores, em menos 
de dois meses da im-
plantação do projeto, 
qual já foi o resultado 
disso, no upgrade da 
formação do caráter 
das nossas crianças, 
repercutindo nas ca-
sas, na família, e claro, 
a alegria nos contagiou 
também”, inalizou Fe-
nerich.

VISITA AO LEGISLATI-
VO – Na quinta-feira à 
tarde, o palestrante fez 
uma visita de cortesia 
à Câmara Municipal de 
Jaboticabal e foi recep-
cionado pelo presiden-
te da Casa, Pretto Mi-
randa Cabeleireiro, e o 
vereador Dr. Edu Fene-
rich, que relembraram 
a recente implantação 
do Movimento Abraçar 
no município e falaram 
da importância do pro-
jeto para a formação 
das crianças jabotica-
balenses.
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Bala de 
Prata

Versículos 

da Bíblia 

Jaboticabal promove mais uma Feira do Vinil

A queridinha dos cole-
cionadores está de volta. 

Promovida pela Prefei-
tura de Jaboticabal, por 

CULTURA
Quinta no Museu arrecada mais de 160 

agasalhos e cobertores
O Museu Histório “Alo-

ísio de Almeida” recebeu 
uma edição especial na 
quinta-feira do dia 30, 
com o objetivo de ajudar 
o próximo às vésperas 
do inverno. O resultado 
i nal foi bastante positi-
vo e o evento conseguiu 
arrecadar 162 agasalhos 
e cobertores.

“O ‘Quinta no Museu’ 
já reuniu muita gente 
boa com o intuito de 
fazer um som e entre-
ter. Dessa vez, a inicia-
tiva foi um pouco mais 
além e a solidariedade 
foi colocada em jogo. 
Agradeço e parabenizo 
a todos que se mobi-
lizaram e se propuse-
ram a fazer parte desta 
ação”, fala o diretor de 

Cultura, José Mário de 
Oliveira.

A edição especial do 

projeto contou com a 
participação de Sharah 
Bertocco, Poliana Costa, 

Rafa Thor e amigos.
Mais informações pelo 

telefone (16) 3202-9860.

meio do Departamento 
de Cultura, a Feira do 

Vinil está de volta para 
mais uma edição. A Pra-
ça Ernesto Poli recebe o 
evento no próximo do-
mingo (09), a partir das 
9h. 

A participação é livre e 
a Feira do Vinil é a opor-
tunidade para os aman-
tes dos discos fazerem 
trocas e adquirir novas 
relíquias para seus acer-
vos. Como é de costu-
me, a iniciativa ocorre 
ao mesmo tempo que a 
Feira Livre, podendo o 
participante desfrutar 
de deliciosas iguarias e 
produtos comercializa-
dos no local.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-9860.

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: Aos 26/4/2019, às 7 horas, na sede, em Jaboticabal/SP. Convocação: Editais publicados. Presença: 
59,90% conforme assinaturas no livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Paulo Miki Junior; Secretária: Rita 
Pires Pinheiro. Deliberações: a) Aprovadas por unanimidade com abstenções legais, as demonstrações fi nanceiras 
do exercício fi ndo em 31/12/2018, publicadas. b) Destinação do lucro líquido do exercício/distribuição dos dividendos: 
item prejudicado. c) Eleição da Diretoria: Eleitos por unanimidade (triênio 2019 a 2022): Diretor Presidente: Doutor 
Paulo Miki Junior; Diretor Vice-Presidente: Doutor Alberto José Beltrame Nogueira; Diretora Financeira: Neuci 
Luisa Mendes Lopes e Diretor Secretário: Doutor Luiz Antonio Garcia Junior, com honorários fi xados em R$ 7.006,65 
mensais para cada um. d) Eleição do Conselho Fiscal: pelos acionistas majoritários foram eleitos como Membros 
Efetivos: Alberto Fernandes Castilho, Clovis Luis Campana Fiorezzi e Ivomar Borges Campos; Membros 
Suplentes: Leonardo Matsushita, Dario Benedito Mendes e Luciano Nogueira Filho, sendo fi xado honorários de 
cada Conselheiro, em R$ 584,85 mensais. e) Decidiu-se por unanimidade que eventuais interessados à membro da 
Diretoria deverão registrar suas chapas, com 30 dias de antecedência do pleito, junto ao Departamento de Ações. 
Jucesp nº 295.607/19-1 em 31/5/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sempre existirá uma 
saída. Nunca pense que 
é o i m. Deus já prepa-
rou todas as bênçãos. 
Pare de achar que você 
não vai conseguir, ape-
nas creia, porque tudo 
é possível. Quando 
Deus falou para Abraão 
oferecer em sacrifício 
o seu único i lho Isa-
que, ele não teve medo, 
mas coni ou no SENHOR 

Pr. Anastácio Martins

SEMPRE EXISTE?
com todo o seu cora-
ção. Olha a fé que esse 
homem teve ao ponto 
de entregar seu i lho à 
morte, mas crendo que 
Deus era Poderoso para 
trazer seu i lho de vol-
ta à vida. Essa fé tornou 
Abraão tão abençoa-
do e próspero que to-
dos que olhavam para 
ele, sabiam que o Deus 
dele tinha Todo Poder. 
Abraão obedeceu às or-
dens do SENHOR e jun-
tou todas as coisas e o 
garoto e subiu ao Mon-
te Moriá, para oferecer 
o sacrifício ao SENHOR 
teu Deus, sem medo de 
errar. Isaque olhou para 
todas as coisas e dis-
se: Meu! Temos a faca, 

o fogo e a lenha, mas 
onde esta o cordeiro? 
Ele respondeu: Deus 
provará meu i lho. En-
tão os dois seguiram, 
sem falar uma palavra. 
Isaque entendeu que 
ele seria o cordeiro, 
mas ele não questio-
nou, nem murmurou, 
mas quando seu pai es-
tava pronto para sacri-
i car, o anjo do SENHOR 
apareceu e lhe disse: 
Não faça nada, Deus 
viu a sua fé, olha para 
o outro lado, ele olhou 
e viu um cordeiro, ele e 
seu i lho i zeram o sa-
crifício e voltaram para 
casa. Sempre existirá 
uma saída, aconteça 
o que acontecer, i que 

i rme. Mesmo quando 
tudo parecer perdido e 
sem rumo, Deus já pre-
parou uma grande ben-
ção, para você e para 
a sua família, somente 
creia no nome de Jesus. 
(Hebreus 11:18). Esta é 
a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. 
a Sexta: RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ. (016) 
991150602. 

Reconheça a existência feita ao mesmo tempo de um 
relacionamento..... entre seres que estão reencarnados

Assim, se quiser-
mos uma vida maior e 
melhor do que a atual, 
num relacionamento 
superior, viveremos 
dentro de suas mais 
incríveis esperanças, 
deixando de lado suas 
expectativas e come-
çar a aceitar as coisas 
como elas são, de fato.

A aceitação permite 
que seu espírito cres-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

ça.
A existência simul-

tânea de dois senti-
mentos ou dois de-
sejos contrários e 
opostos, com possibi-
lidades de chegarem a 
um resultado promis-
sor de acertos e com 
um i nal feliz.

Muitos são os mo-
mentos de felicida-
de, que juntamos nos 
tempos em que vi-
vemos, agasalhados 
pelo  modo de vida, 
e que  se apresentam 
no mundo das ilu-
sões e nos desejos 
de crescermos espiri-
tualmente, baseados 
nas eternas vidas  em 
transição, pelos mun-
dos de evolução.

Somos hoje um pro-
duto do ontem, somos 
i lhos de Deus, de es-
truturas físicas espi-
rituais marcadas pela 
esperança e fortalecida 
pelo amor, acreditan-
do em Deus Pai, Deus 
i lho, Deus criador de 
todos nós. Temos que 
reagir e transformar o 
que é negativo e colo-
car no ritmo da nossa 
vida o positivo. Esta-
mos juntos para for-
marmos uma família 
feliz, que precisa se 
voltar para um enten-
dimento, unidos, den-
tro dos desejos e das 
realizações.

Os pontos de vis-
ta com opiniões, tem 
que ser analisados 

e discutidos para se 
chegar a uma decisão 
clara e lógica, para 
alcançarmos um de-
grau evolutivo, acres-
cido de um elo de luz, 
amor e perdão.

No diálogo a paci-
ência, compreensão e 
sabedoria fazem parte 
das soluções que se 
apresentam dentro do 
relacionamento, onde 
seguimos um cami-
nho, que procura tra-
zer a paz e a união.

“A cada um será 
dado segundo sua 
obras”. A evolução de 
cada um aparecerá 
como luz a iluminar 
tudo que pensamos e 
agimos. 

E assim seja!
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Câmara Municipal de Jaboticabal recebe idealizador 
do “Movimento Abraçar” no país

Dois projetos são incluídos e aprovados em 
sessão ordinária

O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, Pretto 
Miranda Cabeleirei-
ro (PPS), recebeu na 
tarde de quinta-feira 
(06/06), juntamen-
te com o vereador Dr. 
Edu Fenerich (PPS), o 
idealizador do “Mo-
vimento Abraçar” no 
Brasil, Prof. Carlos Se-
bastião Andriani. O 
movimento chegou às 

O Plenário da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal aprovou por 
unanimidade, na noi-
te de segunda-feira 
(03/06), duas propo-
sições incluídas na 
pauta de votação por 
requerimento assi-
nado pelos vereado-
res: o Projeto de De-
creto Legislativo nº 
61/2019, de autoria 
da totalidade dos ve-
readores, que doa, do 
patrimônio da Câma-
ra Municipal, cadeiras 
diretor giratória e de 
pés fixos para o Corpo 
de Bombeiros e para a 
prefeitura municipal; 
e o Projeto de Lei nº 
207/2019, de autoria 
do Poder Executivo, 
que cria duas vagas 
para o cargo de Ofi-
cial de Gabinete, com 
vencimento mensal 

creches de Jabotica-
bal no início deste ano 
em cumprimento à Lei 
nº 4.948, de 08 de no-
vembro de 2018, apro-
vada por unanimidade 
na Casa de Leis jaboti-
cabalense.

“Muito importante 
esse projeto [Abraçar] 
para a formação das 
crianças, e receber 
uma pessoa como o 

de R$ 1866,24 cada. 

A matéria de criação 
dos cargos chegou a 
ser assunto em reu-
nião entre Legislativo 
e Executivo que ante-
cedeu a sessão ordi-
nária e foi defendida 
pelo Executivo e pelos 
delegados de polícia 
civil, Oswaldo José da 
Silva e Andréa Fogaça, 
que participaram de 
parte da reunião para 
expor aos parlamenta-
res as diiculdades da 
PC. De acordo com o 
secretário de Governo, 
Wellington de Caiado 
Castro, os funcionários 
dos cargos deverão ser 
cedidos à Polícia Civil 
via convênio já exis-
tente entre Adminis-
tração Municipal e a 
Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado. 

Prof. Andriani é uma 
felicidade. Uma pes-
soa que tem muita ba-
gagem e boas ideias. 
Aqui em Jaboticabal os 
vereadores aceitaram 
muito bem esse pro-
jeto, e tenho certeza 
de que a comunidade 
também”, disse o pre-
sidente da Casa.

“Fico feliz desta Casa 
ter entendido o bene-

“Hoje, o nosso quadro 
de pessoal está extre-
mamente defasado. Eu 
sei que não é proble-
ma do município, é um 
problema do Estado, 
que deveria repor os 
quadros, mas a gente 
vive aqui, no municí-
pio, e temos que bus-
car alternativas para 
minimizar o impac-
to da falta de pessoal 
para atender a nossa 
população. Então so-
licitamos ao prefeito 
Hori apoio de pessoal 
para a Polícia Civil, que 
encaminhou o projeto 
para esta Casa pedin-
do a criação de duas 
vagas. É uma medida 
paliativa, mas é o que 
nós temos. Hoje, o Dr. 
Oswaldo tem cerca de 
350 inquéritos e conta 
com dois escrivães, eu 
tenho na faixa de uns 

Corpo de Bombeiros recebe cadeiras 
doadas pelo Legislativo

O presidente da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (PPS), jun-
tamente com o verea-
dor Luís Carlos Fernan-
des (PSC), entregou na 
manhã de quarta-feira 
(05/06) três cadeiras 
doadas pelo Legislativo 
ao Corpo de Bombeiros. 
A doação foi realizada 
em cumprimento ao De-
creto Legislativo nº 725, 
de 04 de junho de 2019, 
de autoria da totalidade 
dos vereadores.

Segundo o bombei-
ro Solano, que recebeu 
as cadeiras, a giratória 
deve icar na recepção, 

onde os bombeiros re-
cebem a população e 
atendem ao telefone, e 
as outras duas, de pés 
ixos, no administrativo.

“O Corpo de Bombei-
ros solicitou as cadeiras 
e de pronto os vereado-
res acataram o pedido 
e o projeto de decreto 
foi aprovado por unani-
midade para a doação. 
Pode parecer pouco, 
mas que certamente vai 
fazer diferença para os 
bombeiros que traba-
lham na área adminis-
trativa, com mais con-
forto”, acredita o Chefe 
do Legislativo.

Fernandes comentou 

sobre a doação durante 
seu uso no expediente 
da sessão ordinária de 
segunda-feira (03/06). 
“Agradecer aos verea-
dores pelo projeto do-
ando três cadeiras. São 
cadeiras que para nós 
são inservíveis, mas que 
o Corpo de Bombeiros 
precisa muito. Tenho pe-
dido ao senhor prefeito 
que se sensibilize com 
o Corpo de Bombeiros, 
como a aquisição de um 
veículo novo e um com-
pressor. Esperamos es-
sas conquistas também 
para o nosso Corpo de 
Bombeiros”, discorreu o 
parlamentar.

100, e hoje Jaboticabal 
tem no total sete in-
vestigadores na cidade 
inteira. Contamos com 
os senhores vereado-

res para a aprovação 
deste projeto”, pediu 
durante a reunião a de-
legada Andréa Fogaça, 
da Delegacia de Defe-

sa da Mulher (DDM). O 
projeto acabou aprova-
do de forma unânime e 
segue para sanção do 
prefeito municipal.

fício da formação do 
caráter, porque é na 
educação infantil que 
se cria as bases para 
uma realização plena 
como ser humano. Ao 
produzir desenvolvi-
mento baseado em va-
lores, você começa a 
ter impacto positivo, e 
isso vai permear toda 
a vida do ser humano 
adulto”, exprimiu An-
driani.

Em Jaboticabal, o 
Movimento Abraçar 
surgiu de uma indica-
ção legislativa do ve-
reador Dr. Edu Feneri-
ch ao Poder Executivo. 
“Em 2017 fomos co-
nhecer na prática o dia 
a dia das atividades 
voltadas à formação 
do caráter das crian-
ças em uma creche de 
Campinas, e saímos 
muito satisfeitos de lá. 
Em seguida apresentei 
uma indicação ao pre-
feito Vitório De Simoni, 
em exercício na época, 
validado também pelo 
prefeito Hori e logo 

chegou na Câmara um 
projeto para ser vota-
do na Casa. Por feli-
cidade, foi aprovado 
por unanimidade. Sou 
grato ao André Vilano-
va e Dalton Gerbasi, 
que me falaram deste 
lindo projeto que hoje 
é realidade na nossa 
cidade, e espero que, 
não só as crianças e 
suas famílias, como 
também todos os cida-
dãos jaboticabalenses 
colham os benefícios 
desse projeto”, mani-
festou o vereador.

A lei, em vigor, prevê 
a inclusão de conteúdo 
adicional direcionado 
à formação dos valo-
res humanos e do cará-
ter das crianças, sendo 
imprescindível para o 
desenvolvimento des-
se plano a participação 
da comunidade esco-
lar. O objetivo é esti-
mular ainda mais, nas 
creches do município, 
o desenvolvimento in-
tegral da criança em 
seus aspectos físico, 
psicológico, intelectu-

al e social, complemen-
tando a ação da família 
e da comunidade.

O Movimento Abra-
çar está em funciona-
mento desde março 
deste ano em todas as 
creches municipais de 
Jaboticabal.

CAPACITAÇÃO – No 
início do ano, An-
driani, que é PHD em 
Gestão e especialis-
ta em organização e 
desenvolvimento dos 
recursos humanos, 
ministrou a palestra 
“Valores Humanos na 
Educação Infantil para 
Formação de Caráter” 
para centenas de pro-
issionais da educa-
ção de Jaboticabal. Na 
oportunidade, Andria-
ni abordou questões 
de autoconhecimento 
e a importância do res-
gate da essência huma-
na para a formação in-
tegral do ser humano 
pleno e cooperativo. O 
evento encerrou o ci-
clo de capacitação do 
“Movimento Abraçar” 
no município.
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Pais e responsáveis levaram apenas 56% das crianças aos postos de saúde

Vacina contra a Gripe segue apenas para 
grupos prioritários em Jaboticabal

O Departamento de 
Vigilância Epidemioló-
gica informa que, mes-
mo com a campanha 
realizada pelo Gover-
no Federal informando 
que qualquer pessoa 
pode tomar a dose, 
Jaboticabal continua 
priorizando as crian-
ças, trabalhadores da 
saúde, gestantes, puér-
peras, idosos, profes-
sores e doentes crôni-
cos. 

A decisão foi toma-
da após a constatação 
que Jaboticabal ainda 
está abaixo da meta 
estipulada pelo Minis-
tério da Saúde. Até o 
momento, mesmo com 
a realização de cam-
panhas informativas, 
apenas 15.340 pessoas 
foram imunizadas, o 
que representa apenas 
73,30% dos 90% espe-
rados.

“Mesmo com a rea-

lização do dia ‘D’ e de 
toda divulgação, mui-
tos benei ciados pela 
campanha ainda não 
procuraram as unida-
des básicas de saúde. 
Por isso, ainda vamos 
p re f e r enc i a lmen te 
atender os grupos de 
risco. Pelo número de 
doses disponibiliza-
das pelo Governo Fe-
deral, ainda não temos 
condições de imunizar 
o restante da popula-

ção”, diz a diretora do 
Departamento de Vigi-
lância Epidemiológica, 
Maura Guedes Barreto.

Números da campa-
nha em Jaboticabal: de 
acordo com as estima-
tivas do departamento, 
56% das crianças, 100% 
dos trabalhadores da 
saúde, 79% das ges-
tantes, 100% das puér-
peras, 72% dos idosos, 
100% dos professores e 
76,3% dos doentes crô-

nicos foram vacinados. 
Para mais informa-

ções, o telefone de con-

tato do Departamento 
de Vigilância Epidemio-
lógica é (16) 3203-8545. 

Chega ao i m mais uma edição do Curso de 
Gestantes, em Jaboticabal

Após 9 semanas de 
palestras e orienta-
ções, cerca de 90 mu-
lheres concluíram o 
Curso de Gestantes 
2019 na última quarta-
-feira (05). Tradicional 
no município, o evento 
foi realizado no Centro 
de Lazer “Edson Marti-
ni” e promovido pela 
Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretaria 
de Saúde, em parceria 
com o médico gineco-
logista Dr. Edu Feneri-
ch, idealizador do cur-
so.

A primeira-dama e 
presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
participou do término 
do evento. “A gravidez 
é um momento único 
e especial e a gestante 

merece todo apoio e 
carinho. O curso pre-
paratório vem para 
ajudar e é 100% gratui-
to. Espero que todas 
tenham aproveitado e 
leve consigo bastante 
conhecimento para ser 
colocado em prática”, 
disse.

As gestantes que não 
faltaram concorreram 
a carrinhos de bebê. 
“Das 45 gestantes que 
estiveram presentes 
todas as semanas, 30 
foram sorteadas com 
o carrinho. É uma for-
ma de premiar quem 
não falta e incentivar 
ainda mais nessa nova 
etapa. Parabenizo a to-
das que participaram e 
estiveram conosco até 
o i m”, comentou Fene-

rich.
“Ficamos muito fe-

lizes com a adesão e 
comprometimento das 
gestantes que vieram, 
participaram e tiraram 
dúvidas. É uma res-

Pontos foram distribuídos em escolas do município

Campanha do Agasalho 2019: noites mais frias 
tornam doações ainda mais importantes

Os últimos dias 
vem registrando que-
da na temperatura, 
preocupando ainda 
mais o Fundo Social 
de Solidariedade que, 
diariamente, recebe 
pedidos de coberto-
res e agasalhos. Para 
garantir um inverno 
mais ameno para a 
população carente, 
a Campanha do Aga-
salho torna-se ainda 

mais importante.
O Fundo Social pede 

que a população co-
labore doando cober-
tores e agasalhos em 
bom estado de uso. 
“Nesta edição centra-
lizamos os pontos 
nas escolas, as mães 
podem mandar as do-
ações pelos i lhos e, 
nos casos em que são 
muitos agasalhos, o 
Fundo Social está à 

disposição. Basta ligar 
que vamos buscar as 
doações”, ressalta- a 
primeira-dama Adria-
na Hori.

Atenção para os 
pontos de coleta:

• Colégio Objeti-
vo

• Colégio Santo 
André

• Moura Lacerda
• Colégio Nossa 

Senhora do Carmo

• Anglo
• Colégio Maria
• Colégio Equilí-

brio
• COC
• Poligenes
• Fatec
• Faculdade São 

Luis
• Prefeitura
As doações também 

podem ser feitas no 
Fundo Social que i ca 

na Avenida do Carmo, 
242, Centro. Para mais 
informações, os tele-

fones de contato são: 
(16) 3202-8994 ou (16) 
3203-3398.

ponsabilidade muito 
grande colocar uma 
vida no mundo, e o 
curso preparatório é 
muito importante nes-
sa questão. Parabeni-
zo o Dr. Edu pela de-

dicação de sempre e a 
todos os envolvidos”, 
fala o secretário de 
Saúde, João Roberto 
da Silva.

A iniciativa teve ain-
da o apoio da Secreta-

ria de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, Fundo Social 
de Solidariedade e 
Unimed Jaboticabal.



SÁBADO, 08 DE JUNHO DE 2019 9

Berçário “Sara Garcia Jacob” é 
inaugurado em Córrego Rico

Bastante gente pres-
tigiou a inauguração do 
berçário “Sara Garcia Ja-
cob”, localizado na EMEB 
Ademir Aparecido Cor-
rea, em Córrego Rico. 

O evento aconteceu na 
manhã do último sábado 
(01) e mexeu com a roti-
na do pacato distrito. A 
unidade atenderá bebês 
a partir dos 6 meses de 

vida.
“É um momento má-

gico, praticamente a to-
talidade dos moradores 
e famílias participando. 
Há um tempo eles já ti-

nham a expectativa que 
fosse feito um berçário 
e inalmente consegui-
mos. Tudo isso é uma 
forma de agradecer a 
Deus e retribuir para 

essa comunidade a im-
portância que eles têm 
para Jaboticabal”, co-
mentou o prefeito José 
Carlos Hori.

A creche foi ampliada 
para receber o berçário, 
mas também recebeu 
melhorias como amplia-
ção de salas, construção 
de espaço coberto para 
eventos, pintura e tro-
ca de pisos, além de al-
guns trabalhos pontuais 
e de adequação. Foram 
investidos cerca de R$ 
450 mil, com recursos 
da própria prefeitura.

“Essa intervenção tem 
vários signiicados para 
todos nós que estive-
mos nessa inauguração. 
E a gente ica muito feliz 
porque o nosso foco é o 
bem-estar das crianças e 
melhorar o atendimen-
to. Nesse sentido a gente 
acertou em cheio. Agora 

é continuar investindo 
nas EMEBs do município 
para oferecer as melho-
res condições para to-
dos”, airma o secretário 
de Educação, Leonardo 
Yamazaki.

Homenagem – O nome 
do berçário foi deini-
do por meio da Lei nº 
4978/2019, de autoria 
do vereador Dr. Edu Fe-
nerich. Sara Garcia Jacob 
faleceu há cerca de dois 
meses, após um proble-
ma cardíaco. Ela tinha 
9 anos de idade e resi-
dia no distrito com seu 
pai, Benedito Aparecido 
Jacob, sua mãe, Rose-
mari Garcia Jacob, e os 
irmãos Daniela, Isabela 
e João.

Para mais informa-
ções, o telefone da Se-
cretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
é (16) 3209-2469.

Comunidade tem o poder de impedir o 
surgimento do Aedes aegypti

A batalha contra o 
mosquito transmissor 
da dengue está longe 
de acabar. Entretanto, 

vencê-lo não é tão difí-
cil quanto parece. Basta 
a comunidade se unir 
e cada um fazer sua 

parte. Terrenos limpos 
e casas bem cuidadas 
são antídotos contra o 
Aedes aegypti.

“Não há dúvida de 
que a união faz a for-
ça. É importante que 
cada um observe sua 

casa, elimine objetos 
acumulados e tam-
bém chame a atenção 
de amigos e familiares 
para fazer o mesmo. 
Assim a gente reage e 
impede a proliferação 
da doença”, comenta 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

Atualmente em cir-
culação, a dengue tipo 
2 é mais agressiva e 
pode deixar o pacien-
te mais debilitado. A 
orientação é que caso 
haja sintomas, a uni-
dade de saúde mais 
próxima deve ser pro-
curada. Os principais 

sintomas da doença 
são: febre, dor de ca-
beça, dores pelo cor-
po, náuseas e manchas 
vermelhas.

Cuidados – A popu-
lação precisa veriicar 
principalmente os lo-
cais de difícil acesso, 
como atrás de máqui-
nas de lavar, calhas, 
telhados, recipientes 
de água do desconge-
lamento atrás das gela-
deiras e ralos abertos. 
Vasos, bebedouros de 
animais e bandejas de 
ar-condicionado tam-
bém devem ser verii-
cados constantemente.
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UPA recebe doação de bebedouro, cadeira de 
roda e ventiladores

Na última quarta-
-feira (5), a Unidade 
de Pronto Atendi-
mento de Jabotica-
bal (UPA) recebeu a 
doação de diversos 
itens importantes 
para o seu dia a dia. 
A Fraternidade Femi-
nina Cruzeiro do Sul 
encaminhou para a 
unidade três novos 
ventiladores, uma 
cadeira de rodas es-
pecial para obesos 
e um bebedouro de 
parede e uma escada 
para maca.

“Como sempre diz 
o prefeito Hori, Jabo-
ticabal é uma cida-
de solidária e conta 
com grandes entida-
des sempre prontas 
para ajudar o seme-
lhante. Agradeço a 
todas as participan-
tes da Fraternidade 
Feminina Cruzeiro 
do Sul por mais esse 
exemplo de amor ao 
próximo”, agradece 
o secretário de Saú-
de, João Roberto da 
Silva.

Na última semana 

a Unidade de Pronto 
Atendimento rece-
beu do Fundo Social 
de Solidariedade a 
doação de vários co-
bertores. “O dia a dia 
na UPA é de muito 
trabalho. São cente-
nas de atendimentos 
realizados por nossa 
equipe. Todo apoio 
sempre é bem-vindo 
e serve como incenti-
vo e reconhecimento 
ao trabalho realizado 
diariamente”, declara 
o diretor da UPA, An-
derson Justino.

 Pontos beneiciados 
pela operação Tapa Buraco – 05 de junho

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
a operação tapa bura-
co prossegue em di-
versos bairros da ci-
dade. As equipes da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos pro-
movem melhorias nas 
ruas Comendador João 

Maricato, Professor 
Oswaldo Martins Cruz, 
São Francisco, Vicen-
te Palazzo, Sebastião 
Augelli, Quintino Bo-
caiuva, Basiliano Costa 
Fontes, Tenente Gar-
cia, Capitão Alberto 
Mendes Júnior e Raul 
Vita.

As equipes realizam 
roçamento e limpeza 
em diferentes bairros 
da cidade. Também 
acontece serviços de 
troca de lâmpadas e 
pintura de solo.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-4100.

Foram recolhidos mais de 80 
sacos de lixo

Semana do Meio Ambiente segue até este sábado (08)
Com uma progra-

mação diversiicada, 
a Semana do Meio 
Ambiente, promovi-
da pela Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
da Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente 
(SAAMA), prossegue 
até este sábado (08). 
O evento comemora o 
Dia Mundial do Meio 
Ambiente, celebrado 
dia 05.

“A adesão está sen-
do muito boa, estamos 
conseguindo levar in-

formação e esclarecer 
dúvidas. É muito bom 
incentivar as pessoas 
e falar sobre temas tão 
importantes do nosso 
cotidiano”, comenta o 
secretário da SAAMA, 
Aldo Bellodi Neto.

Conira a programação:
• Dia 06/06/2019 – 

08h30 – Local: Centro 
de Educação Ambien-
tal – Curso: Princípios 
e Técnicas de Poda - 
teoria e prática.

• Dia 07/06/2019 
- 14h - Início do pro-
jeto “Bicho não é lixo” 

- Local: EMEB - Walter 
Barioni

• Dia 08/06/2019 – 
Dia de Campo Ambien-
tal – Alunos do curso 
de Gestão Ambiental 
e Biocombustíveis da 
FATEC Jaboticabal par-
ticiparão do Dia de 
Campo Ambiental co-
nhecendo a Nascente 
Modelo Municipal, Es-
tação de Captação de 
Água do Córrego Rico 
e Aterro Sanitário Mu-
nicipal. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3209-2450.

Iniciativa foi da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul

Ação entre amigos realiza limpeza do Anel Viário

Um grupo de amigos 
participou de uma ma-
nhã de sábado diferen-
te: todos trabalhando 
por uma Jaboticabal 
ainda melhor com uma 
ação de recolhimento 
de lixo que é abando-
nado nas ruas do anel 
viário.

Foram recolhidos 80 
sacos de lixo que tive-
ram uma destinação 
correta. “A responsa-

bilidade social faz a 
diferença para o de-
senvolvimento de uma 
cidade. Esse grupo de 
pessoas abriu mão de 
um momento de la-
zer para se dedicar à 
sociedade. Só posso 
agradecer e parabeni-
zar pela atitude”, agra-
dece o secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, José Vantini 
Júnior.

Público aprende mais sobre formalização em oicina do SEBRAE 
Quem sonha em ter 

seu próprio negócio 
ou trabalhar “por con-
ta” - como muitos di-
zem -, não podem dei-
xar de participar das 
oicinas sobre forma-
lização do SEBRAE-SP, 
prefeitura e Sala do 
Empreendedor. O úl-
timo encontro contou 
com auditório lotado, 
no dia 06 de junho, na 

Prefeitura de Jabotica-
bal.

“Sempre motivamos 
a participação das 
pessoas que pensam 
em empreender. O 
nosso consultor apre-
senta todos os prós, 
contras e detalhes que 
precisam ser levados 
em consideração na 
hora de abrir o seu 
próprio negócio. Lem-

brando que o Posto 
do SEBRAE Aqui está 
sempre à disposição 
de quem queira mais 
informações ”, airma 
a diretora da Central 
do Empreendedor, Va-
nessa Gonçalves.

Para mais infor-
mações, o telefone 
do Posto do “SEBRAE 
Aqui” é (16) 3203-
3398.

Auditório lotado teve oportunidade de discutir todos os detalhes 
para se tornar um empreendedor
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Dois dias após limpeza, moradores voltam a jogar lixo em área 
próxima ao Residencial Jaboticabal

A semana passada 
foi de muito trabalho 
para as equipes da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente. Após denún-
cias, homem e máqui-
nas foram até uma área 
próxima ao Residencial 
Jaboticabal realizar a 
retirada do lixo descar-
tado irregularmente, 
como acontece regular-
mente no local. 

Após a retirada de 
restos de construção, 
móveis e todo tipo de 
descarte, apenas dois 
dias depois, as equipes 
voltaram ao local e ve-
riicaram que mais lixo 
foi jogado. “É uma situ-
ação muito difícil. Toda 
limpeza necessita de 

tempo e custa dinhei-
ro para a prefeitura. 
Fizemos uma limpeza 
e mais uma vez nossas 
equipes localizaram 
um sofá abandonado. É 
o dinheiro dos impos-
tos sendo literalmente 
jogado fora”, diz o se-
cretário da pasta, Aldo 
Bellodi Neto.

A secretaria possui 
um iscal diariamente 
nas ruas e, caso seja 
lagrado qualquer des-
carte irregular, o res-
ponsável é multado. 
“Aproveito para pedir 
o apoio e a consciên-
cia da população, que 
utilizem nosso aterro 
sanitário e que todo 
lixo seja descartado 
de maneira conscien-

Prefeitura pede o apoio da população

Festa aconteceu na quarta-feira do dia 30, na 
Estação de Eventos Cora Coralina

Entre 45 gestantes que marcaram presença em todas as 
semanas, foram sorteados 30 carrinhos de bebês

Alunos da Unesp doam alimentos para o 
Fundo Social de Solidariedade

Encerrado o Curso de Preparação para Gestantes 
2019 em Jaboticabal

Repúblicas de estu-
dantes da Unesp de 
Jaboticabal deram um 
grande exemplo de ci-
dadania. Os estudan-
tes promoveram mais 
uma edição do tradi-
cional Arraiá D’Ajuda. 
A festa movimentou 
a comunidade e arre-
cadou alimentos que 

Terminou na quarta-
-feira (05/06) o Curso 
de Preparação para 
Gestantes 2019, em Ja-
boticabal. Foram nove 
semanas de atividades 
envolvendo diversas 
áreas voltadas à ges-
tação, à mamãe e ao 
bebê.

Cerca de 90 partici-
pantes concluíram o 
curso. Entre 45 ges-
tantes que marcaram 
presença em todas as 
semanas, foram sorte-
ados 30 carrinhos de 
bebês. Por outro lado, 
todas as concluintes 
receberam certiica-
dos de participação e 
ganharam um kit con-
tendo, entre outros, 
uma banheira.

O idealizador do cur-
so ainda na década de 
80, o médico ginecolo-
gista da rede pública 
de saúde e vereador 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Dr. Edu 
Fenerich (PPS), partici-
pou do encerramento 

foram destinados ao 
Fundo Social de Soli-
dariedade. 

Todos os que parti-
ciparam da festa tro-
caram o ingresso por 
um quilo de alimento 
não perecível. “O Fun-
do Social de Solida-
riedade agradece aos 
parceiros que acredi-

do curso ao lado da 
presidente do Fundo 
Social de Solidarieda-
de, e primeira-dama, 
Adriana Hori; do se-
cretário de Saúde, 
João Roberto da Silva; 
e do representante da 
secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, André Luiz Pa-
lazzo. “Espero que vo-
cês tenham realmente 
incorporado ao patri-
mônio intelectual, o 
conhecimento que vo-
cês adquiriram e que 
só a morte irá levar. 
E que vocês utilizem 
isso tudo no dia a dia, 
no cuidado com vocês, 
com o bebê. Meus pa-
rabéns a todas que se 
esforçaram para estar 
aqui e concluir com 
êxito esse curso”, ma-
nifestou Fenerich.

“Que esse curso te-
nha ensinado bastante 
a vocês, porque a gen-
te nunca sabe tudo, 
sempre temos algu-
ma coisa a aprender”, 

tam e apoiam nossas 
projetos. A Unesp, os 
alunos organizado-
res do Arraiá D’ajuda, 
sempre colaboram e, 
mais uma vez, izeram 
uma doação que irá 
abastecer muitos lares 
carentes de nossa ci-
dade”, agradece a pre-
sidente Adriana Hori.

pontuou Adriana Hori.
Para o secretário de 

saúde, João Roberto, 
“extremamente signi-
icativo oferecer para 
a população de forma 
gratuita todas essas 
informações que vo-
cês receberam, im-
portante pra saúde de 
vocês, dos bebês. Se 
vocês seguirem à risca 
aqueles aspectos de 
forma preventiva, com 
certeza a qualidade de 
vida de vocês aumenta 
demais”.

O CURSO – Progra-
mado para durar nove 
semanas, o curso pro-
porcionou palestras 
ministradas por uma 
equipe multidiscipli-
nar formada por médi-
cos, bombeiros, den-
tistas, veterinários e 
psicólogos que abor-
dam as relações entre 
família-ilhos, as fases 
da gravidez, a forma 
correta de amamen-
tar, como dar banho 
na criança, como cui-

te”, reairma.
Outras ações – Além 

da limpeza de área 
próxima ao Residen-
cial Jaboticabal, na 
última semana foram 
retiradas 40 toneladas 
de lixo da rotatória 
da JBT 333 nas proxi-
midades da Lagoa do 
Peta. As equipes tam-
bém limparam uma 
área ao lado do Parque 
1º de Maio. 

“Esses locais foram 
limpos dias atrás e, 
mais uma vez, tive-
mos que voltar para 
recolher o lixo. Além 
das questões ambien-
tais, o descarte in-
correto pode gerar 
uma série de outros 
problemas, além de 

deixar a cidade suja. 
Peço mais uma vez o 
apoio da população na 
destinação correta do 

lixo, principalmente 
de móveis e restos de 
construção. Até duas 
toneladas podem ser 

depositadas gratuita-
mente em nosso ater-
ro sanitário”, orienta 
Aldo. 

dar da dentição, como 
prevenir acidentes 
dos pequenos dentro 
de casa e como agir 
caso haja incidentes, 
sobre a vacinação dos 
pequenos, além da re-
lação entre a gravidez 
e os animais de esti-
mação. Também teve 
explicações sobre os 

tipos de parto, entre 
eles, o parto humani-
zado.

O curso, oferecido 
gratuitamente, foi re-
alizado pela Prefei-
tura Municipal de Ja-
boticabal, através da 
secretaria municipal 
de Saúde, em parce-
ria com as secretarias 

de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer; de 
Assistência e Desen-
volvimento Social; do 
Fundo Social de So-
lidariedade; do Hos-
pital e Maternidade 
Santa Isabel, e Unimed 
Jaboticabal, e apoio da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal.
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Colégio Objetivo Júnior visita Centro Cívico e Cultural “Dr. 
Elias Bahdur” e o Museu de Paleontologia em Monte Alto

O Museu de Paleon-
tologia é um dos mais 
importantes espaços 

voltados à conserva-
ção e exposição de fós-
seis do Brasil e possui 
um acervo composto 
por aproximadamen-
te 1.300 exemplares 

de fósseis de répteis e 
de outros animais pré-
-históricos, a maior 
parte proveniente de 
escavações realizadas 
na região.

Colégio Objetivo Jaboticabal comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado 

em 5 de junho e visa chamar a atenção de governos 
mundiais e da população sobre a necessidade de im-
plantar medidas emergenciais para prevenir a degra-
dação do meio ambiente.

O Colégio Objetivo Jaboticabal, em uma de suas 
ações de conservação ambiental, distribuiu mudas 
para o plantio, que ajudaram na conscientização à 
causa ambiental, mostrando que, se cada aluno fi-
zer um pouco, personalizando não somente sua res-
ponsabilidade mas também o poder de se tornar um 
agente para a mudança, alcançaremos uma forma de 
desenvolvimento mais justa e sustentável.


