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Quitutinho visita escolas do município e abre contagem regressiva 
para 37ª Festa do Quitute e Expofeira de Arte e Artesanato 

Uma das gran-
des atrações da 
Festa do Quitu-
te pelo segundo 
ano consecutivo 
já está de volta ao 
batente. O Quitu-
tinho, mascote 
oicial do even-
to, começou na 
sexta-feira (14) a 
visitar as esco-
las do município 
e dar o clima da 
tão esperada fes-
ta, que neste ano 
comemorará os 
191 anos de Ja-
boticabal.

Fundo Social de Solidariedade recebe 
mais  de 1300 agasalhos e cobertores

O Fundo Social continua trabalhando para amenizar o inverno da população ca-
rente de Jaboticabal. Na quarta-feira (19), o órgão recebeu uma expressiva doação 
de 1300 agasalhos e cobertores da empresa Arca Retentores.

Peças serão destinados à população carente 

Inscrições abertas 
para a 34ª Corrida 
Athenas Paulista

A corrida de rua mais tradicional de Jabotica-
bal está com inscrições abertas até 4 de julho. 
Chegando à sua 34ª edição, a Corrida Athenas 
Paulista, com realização em 9 de julho, come-
mora os 191 anos de Jaboticabal com um per-
curso de 6 km, com saída e chegada do Monu-
mento Athenas. 

Prefeitura alerta 
sobre proibição de 
queimadas urbanas

Proprietários devem manter 
terrenos roçados, impedindo que 
terceiros incendeiem seus lotes

Cinco proposições são aprovadas e 
quatro projetos seguem para arquivo

O plenário da Câmara Municipal de Jaboticabal aprovou por unanimidade na noite de segun-
da-feira (17/06), em sessão ordinária, os quatro projetos de decreto legislativo previstos na 
pauta original de votação. Os parlamentares também mantiveram as decisões dos pareceres 
contrários emitidos pela Comissão de Justiça e Redação (CJR) a quatro projetos de lei. Além 
disso, um projeto de resolução foi incluído na Ordem do Dia para apreciação.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A LIONEL MORETTI GERBASI
(Prenotação 164.975 de 15/03/2019)

 

                        ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oicial de Registro de Imóveis, Títulos e Do-

cumentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida 
Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

 

                       FAZ SABER a LIONEL MORETTI GERBASI, RG nº 7.493.361-SSP/SP, CPF nº 
039.503.638/07, brasileiro , separado judicialmente, comerciante, que nos termos do artigo 26 da Lei 
nº 9.514/97 e a requerimento do Banco Santander (Brasil) S/A (atual denominação do Banco Santan-

der S/A), credor iduciário do contrato de inanciamento imobiliário nº 07002323000026-0, garantido 
pela alienação iduciária, registrada sob nº 19 na matrícula nº 5.422, que grava o imóvel situado nesta 
cidade, na Alameda Churchil Reynolds Loke, número 161, Jardim Nova Aparecida, vem lhe notiicar 
para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao pagamento da par-
cela número 127 com vencimento no dia 16/01/2019, bem como as parcelas subsequentes, apurado 
pelo credor até o dia 12/03/2019, no valor total de R$1.683,94 (mil, seiscentos e oitenta e três reais 
e noventa e quatro centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de co-

brança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo 
desta notiicação.

                       Assim ica V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefo-

ne (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$284,25 (duzentos e oitenta e 
quatro reais e vinte e cinco centavos), referente as custas com a notiicação extrajudicial, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

          Nesta oportunidade ica V.Sª. cientiicado de que o não cumprimento da obrigação no prazo 
estipulado garante ao credor iduciário o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos 
do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perde V.Sª. a propriedade 
do imóvel em favor da Banco Santander (Brasil) S/A.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 14 de 
junho de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Oicial, digitei e subscrevi.

 

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

               

 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A SAIONARA DE SOUZA SANTOS
(Prenotação 164.636 de 12/02/2019)

 

                        ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oicial de Registro de Imóveis, Títulos e Do-

cumentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida 
Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

 

                       FAZ SABER a SAIONARA DE SOUZA SANTOS, RG nº 23.718.291-9-SSP/SP, CPF 
nº 141.008.078/13, brasileira, divorciada, empregada doméstica, que nos termos do artigo 26 da Lei 
nº 9.514/97 e a requerimento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo - CDHU, credora iduciária do contrato de inanciamento imobiliário nº 2365518, garantido 
pela alienação iduciária, registrada sob nº 02 na matrícula nº 43.418, que grava o imóvel indicado 
como apartamento número 31, do Condomínio do lote 03, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, 
“Bloco D”, situado nesta cidade, na Avenida Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, número 100, 
bairro Alto, vem lhe notiicar para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias rela-

tivas ao pagamento das parcelas vencidas de abril de 2013 a janeiro de 2019, apurado pela credora até 
o dia 11/02/2019, no valor total de R$13.869,15 (treze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quinze 
centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do 
efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notiicação.

                       Assim ica V.Sª. NOTIFICADA a comparecer no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$204,66 (duzentos e quatro reais 
e sessenta e seis centavos), referente as custas com a notiicação extrajudicial, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

          Nesta oportunidade ica V.Sª. cientiicada de que o não cumprimento da obrigação no prazo 
estipulado garante à credora iduciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos 
do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perde V.Sª. a propriedade do 
imóvel em favor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
- CDHU.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 14 de 
junho de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Oicial, digitei e subscrevi.

 

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

               

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

Cinco proposições são aprovadas e quatro 
projetos seguem para arquivo

O plenário da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal aprovou por 
unanimidade na noi-
te de segunda-feira 
(17/06), em sessão 
ordinária, os quatro 
projetos de decreto 
legislativo previstos 
na pauta original de 
votação. Os parlamen-
tares também manti-
veram as decisões dos 
pareceres contrários 
emitidos pela Comis-
são de Justiça e Re-
dação (CJR) a quatro 
projetos de lei. Além 
disso, um projeto de 
resolução foi incluído 
na Ordem do Dia para 
apreciação.

Foram aprovados 
por unanimidade, com 
uma emenda modifi-
cativa para correção 
do nome, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
62/19, de autoria do 
vereador Pepa Servi-
done (PPS), que outor-
ga Diploma de Honra 
ao Mérito ao Santuá-
rio Diocesano Nossa 
Senhora da Conceição 
Aparecida de Jabo-
ticabal; o Projeto de 
Decreto Legislativo 
nº 63/19, de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor (PSB), que 

institui placas come-
morativas pelo Dia do 
Profissional de Saúde; 
o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 64/19, 
de autoria do verea-
dor Beto Ariki (PSL), 
que outorga Título de 
Cidadão Jaboticaba-
lense a Demetro Soa-
res Borges; e o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 65/19, de autoria 
da vereadora Dona 
Cidinha, que outorga 
Título de Cidadã Ja-
boticabalense à Luana 
Cristina Cristiano da 
Silva.

Já o Projeto de Re-
solução nº 16/2019, 
de autoria da Mesa Di-
retora, que possibilita 
a adoção da modali-
dade pregão para lici-
tação de contratações 
de serviços comuns 
de engenharia, modi-
ficando o texto da Re-
solução nº 337, de 17 
de maio de 2016, foi 
aprovado por maio-
ria. A matéria chegou 
a ter pedido de vista 
pelo prazo máximo 
regimental (dez dias) 
do vereador Pepa Ser-
vidone. Porém, um 
pedido de menor tem-
po, de dez minutos, 
solicitado por Dr. Edu 

Fenerich, foi acatado 
pelo plenário. Por fim, 
a matéria foi aprova-
da por dez votos fa-
voráveis e dois votos 
contrários (Pepa Ser-
vidone e Beto Ariki).

PROJETOS ARQUI-
VADOS – Os pareceres 
contrários, a quatro 
projetos, emitidos 
pela Comissão de Jus-
tiça e Redação (CJR), 
que examina a cons-
titucionalidade, ou 
não, das matérias em 
tramitação na Câma-
ra, foram mantidos 
pelo colegiado.

Os vereadores auto-
res das proposituras, 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro (PL 185/2019 
e 187/2019) e Ednei 
Valêncio (PL 186/2019 
e PL 190/2019), che-
garam a discutir suas 
respectivas matérias, 
mas não foi o sufi-
ciente para mudar o 
voto dos demais par-
lamentares.

Três dos pareceres 
foram aprovados por 
unanimidade, prevale-
cendo o entendimento 
de inconstitucionali-
dade por vício de ini-
ciativa: o parecer da 

CJR contrário ao Pro-
jeto de Lei nº 185/19, 
que torna proibido o 
estacionamento irre-
gular de veículos em 
edificações de uso co-
letivo instaladas no 
município de Jaboti-
cabal, que dispõem 
de vagas especiais de 
estacionamento desti-
nadas a pessoas com 
deficiência, idosos ou 
mobilidade reduzida; 
o parecer contrário 
ao Projeto de Lei nº 
187/19, que dispõe 
sobre a obrigatorieda-
de de oferecimento de 

acomodação separada 
para as mães de nati-
morto e/ou mães com 
óbito fetal, atendidas 
na rede pública de 
saúde do Município 
de Jaboticabal; e o pa-
recer contrário da CJR 
sobre o Projeto de Lei 
nº 190/19, que dispõe 
sobre a fiscalização 
dos pagamentos das 
contribuições e previ-
denciárias do Serviço 
de Previdência, Saúde 
e Assistência Munici-
pal (SEPREM). 

Já o parecer con-

trário ao Projeto de 
Lei nº 186/2019, que 
dispõe sobre critérios 
de anticorrupção nas 
licitações públicas, 
foi acatado por maio-
ria (voto contrário do 
vereador Ednei Valên-
cio). As matérias se-
guem para o arquivo.

A íntegra da ses-
são está disponível 
na WEBTV da Câma-
ra (tv.camarajaboti-
cabal.sp.gov.br) ou 
pelo canal no YouTu-
be (WEBTV CMJaboti-
cabal).
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ESPORTE
Exame de Graduação dos Atletas de Muay Thay
Foi realizado dia 9 

de junho, Exame de 
Graduação dos Atle-
tas de Muay Thay na 
Ong Amor Solidario. 

Nessa oficina, 
como Mestre  Wan-
derlei  (Wando) que 
tem feito um óti-
mo trabalho com os 
participantes dessa 
oficina. No próximo 
domingo, competi-
ção em Dobrada, na 
disputa do Cinturão 
Paulista.  Classifica-
do para o Brasileiro, 
agradecimentos a 
todos que tem cola-
borado, em especial 
a Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal, 
com o transporte, 

pois sem isto seria 
impossivel o  cresci-

Inscrições abertas para a 
34ª Corrida Athenas Paulista

Orlando Figueiredo conquista a prata 
no Rio International Open

Comunicado – Conselho Tutelar

A corrida de rua 
mais tradicional de 
Jaboticabal está com 
inscrições abertas até 
4 de julho. Chegando a 
sua 34ª edição, a Cor-
rida Athenas Paulista, 
com realização em 9 
de julho, comemora os 
191 anos de Jabotica-
bal com um percurso 
de 6 km, com saída e 
chegada do Monumen-
to Athenas. 

Para se inscrever 
basta acessar o site 
www.runnerbras i l .
com.br e pagar a taxa 
de inscrição no valor 
de R$ 40. “Estamos 
nos preparativos para 

Jaboticabal está mui-
to bem representado 
no circuito dos gran-
des eventos da arte 
suave, realizados no 
Brasil. No último i nal 
de semana o Rio de Ja-
neiro sediou mais uma 
edição do Rio Interna-
tional Open, que reu-
niu grandes nomes do 
Jiu Jitsu e suas respec-
tivas equipes.

Orlando Figueiredo, 
atleta da PSLPB Cíce-
ro Costha/Lajedo BJJ 
participou do evento e 
conquistou a medalha 
de prata em sua cate-
goria. Agora, as próxi-
ma edições do Open 
organizado pela CBJJ, 
acontecem no segundo 
semestre.

“Graças a Deus te-
nho uma equipe for-
te que me dá todas as 
condições de treinar 
bem para os campeo-
natos. Tanto a galera 
de Jaboticabal quan-
to de Ribeirão Preto, 
foram essenciais em 
todo processo que an-
tecede um evento tão 
importante. Não pos-
so deixar de agradecer 

O Conselho Tutelar de Jaboticabal infor-
ma que teve seu expediente suspenso tem-
porariamente devido a um furto de i ação 
elétrica. A equipe atua em regime de plan-
tão e trabalha para retornar suas atividades 
normalmente na próxima segunda-feira, dia 
24. Em casos de urgência, a Polícia Militar 
deve ser acionada pelo 190.

mento como Equipe, 
levando o nome da 

cidade para toda a 
região.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 184, DE 19 DE JUNHO DE 2019 – EXONERA, a partir de 24 de junho de 

2019, o Assessor de Gabinete ELIEL FARIAS VIEIRA, lotado no Gabinete do Vereador 

Daniel Rodrigues.

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 726 DE 18 DE JUNHO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 17 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

Outorga Diploma de Honra ao Mérito ao Santuário Diocesano Nossa 

Senhora da Conceição Aparecida de Jaboticabal e dá outras provi-

dências.

Autoria: Pepa Servidone.

Art. 1º Fica outorgado Diploma de Honra ao Mérito ao Santuário Diocesano Nossa 

Senhora da Conceição Aparecida de Jaboticabal.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 

Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 

correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

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

 

Jaboticabal, 18 de junho de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-

ticabal, em 18 de junho de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 727 DE 18 DE JUNHO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 17 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

Institui placas comemorativas pelo Dia do Proissional de Saúde e dá 
outras providências.

Autoria: Wilsinho Locutor.

Art. 1º Ficam instituídas Placas comemorativas pelo Dia do Proissional de Saúde.
Art. 2º A Câmara Municipal de Jaboticabal confeccionará 04 (Quatro) Placas que 

serão entregues a igual número de pessoas indicadas por uma comissão especialmen-

te constituída por ato da presidência deste Poder Legislativo.

Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 

04 (quatro) membros, a saber:

a) a vereador autor deste Decreto Legislativo, que a presidirá;

b) um representante da Secretaria Municipal de Saúde;
c) um representante do Hospital São Marcos;

d) um representante do Hospital Santa Isabel.

Art. 3º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada anual-

mente, preferencialmente no mês de maio.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 

correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 5º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua publicação.

 

Jaboticabal, 18 de junho de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-

ticabal, em 18 de junho de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 DE 18 DE JUNHO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 17 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

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao Sr. Demetro Soares 

Borges e dá outras providências.

Autoria: Beto Ariki.

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Sr. Demetro Soares 

Borges.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 

Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 

correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 5º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua publicação.

 

Jaboticabal, 18 de junho de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-

ticabal, em 18 de junho de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 729 DE 18 DE JUNHO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 17 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

Outorga Título de Cidadã Jaboticabalense à senhora Luana Cristina 

Cristiano da Silva e dá outras providências.

Autoria: Dona Cidinha

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadã Jaboticabalense à senhora Luana Cris-

tina Cristiano da Silva.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 

Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 

correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 5º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua publicação.

 

Jaboticabal, 18 de junho de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-

ticabal, em 18 de junho de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

realizar essa prova 
tão querida por corre-
dores locais e também 
da região. É impor-
tante destacar que o 
participante receberá 
camiseta personaliza-
da, sacochila e chip de 
identii cação”, fala o 
presidente da Funda-
ção de Amparo ao Es-
porte (FAE), Fábio Bor-
tolossi.

A 34ª Corrida Athe-
nas Paulista é realizada 
pela Prefeitura e FAE, e 
conta com o apoio do 
grupo Guardiões do 
Esporte. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-0587.

também os kimonos 
ArtGolpe, a Cachaça 
Dona Odila e a Imobi-
liaria Realiza que ga-
rantiram todo aporte 
i nanceiro para que 
pudesse trazer mais 
uma medalha para Ja-
boticabal”, ai rma Or-
lando Figueiredo.

Quem quiser conhe-

Evento que aconteceu na Arena da Juventude 
reuniu grandes nomes do Jiu Jitsu mundial

cer mais a respeito do 
Jiu Jitsu ou participar 
de um treino pode ir 
até o Espaço Insano, 
em frente à Praça da 
Ponte Seca. As aulas 
acontecem nas segun-
das, quartas e sextas, 
sempre às 19h. “Nossa 
casa está aberta para 
receber aqueles que 

buscam uma ativida-
de física de qualida-
de, em um ambiente 
acolhedor e de muito 
respeito. Nossa tur-
ma é mista, acolhen-
do desde crianças até 
adultos interessados 
em uma melhor quali-
dade de vida”, i naliza 
Orlando.
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Quitutinho visita escolas do município e abre contagem regressiva 
para 37ª Festa do Quitute e Expofeira de Arte e Artesanato 

Uma das grandes 
atrações da Festa do 
Quitute pelo segundo 
ano consecutivo já está 
de volta ao batente. O 
Quitutinho, mascote 
oicial do evento, come-
çou na sexta-feira (14) 
a visitar as escolas do 
município e dar o clima 
da tão esperada festa, 
que neste ano comemo-
rará os 191 anos de Ja-
boticabal.

O prefeito José Car-
los Hori esteve na 
EMEB Milton Mattos 
Braga acompanhando 
e comentou sobre o 
início das comemora-
ções do aniversário do 
município.“Entramos 
em um momento de 
alegria e confraterni-
zação, mesmo em meio 
a tantos desaios que 
o nosso país e cidade 
vive. Mas a alegria des-
sas crianças acaba nos 
contagiando e é o que 
mais vale nesse mo-
mento”, disse.

Patrimônio Imaterial 

de Jaboticabal, a Festa 
do Quitute 2019 será 
realizada de 11 a 16 
de julho, na Estação de 
Eventos “Cora Corali-
na”. A grande marca do 
evento é a atuação de 
entidades assistenciais 
que produzem pratos 
gastronômicos de di-
versas regiões do País e 
do mundo. O valor ar-
recadado ajuda as ins-
tituições a continuarem 
custeando seus traba-
lhos durante o ano.

“Nossa terra, nossa 
gente”, tema escolhido 
para esta edição, valo-
riza as riquezas da ci-
dade. O amendoim, a 
cerâmica, a música, a 
solidariedade e a famí-
lia são algumas dessas 
riquezas retratadas na 
festa. Devido à sua im-
portância, é impossível 
pensar em uma Jaboti-
cabal sem essa mistura 
de talentos, sabores e 
sentimentos. 

Atrações – Os visitan-
tes podem ainda acom-

panhar uma programa-
ção diversiicada, com 
shows de diferentes 
estilos, que agradam o 

público de várias faixas 
etárias. No pavilhão in-
terno, artesãos se di-
videm em stands para 

comercializar produtos 
manuais, como arti-
gos para decoração. A 
festa conta ainda com 

uma área de lazer para 
crianças e adultos, com 
a instalação de um Par-
que de Diversões. 
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Prefeitura alerta sobre proibição 
de queimadas urbanas

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente (SAAMA), tem 
recebido denúncias da 
população sobre casos 
de queimada urbana e 
autuado proprietários 
de terreno. Durante o 
período de estiagem, 
as ocorrências tendem 
a aumentar e o setor 
responsável aprovei-

ta para fazer mais um 
alerta.

Os proprietários de-
vem manter suas áre-
as limpas e roçadas. 
Queimada é crime e 
causa sérios riscos à 
saúde ambiental, das 
crianças, idosos e adul-
tos. “Além disso, pode 
causar acidentes e fe-
rir pessoas. Terrenos 
com mato alto e sujo 
é um chamariz para a 

população jogar lixo e 
colocar fogo, por isso 
orientamos que os pro-
prietários mantenham 
seus lotes sempre roça-
dos”, diz o chefe da SA-
AMA, Aldo Bellodi Neto.

A queimada em área 
rural ou urbana é cri-
me, de acordo com o ar-
tigo 54, da Lei do Meio 
Ambiente (Lei Federal 
9605, de 12/2/98). Esse 
artigo diz que “Causar 

poluição de qualquer 
natureza em níveis tais 
que resultem ou pos-
sam resultar em danos 
à saúde humana, ou 
que provoquem a mor-
tandade de animais ou 
a destruição signiicati-
va da lora”. A pena é de 
reclusão de um a qua-
tro anos, e multa.

Para denunciar quei-
madas o telefone é (16) 
99603-6143.

Proprietários devem manter terrenos 
roçados, impedindo que 

terceiros incendeiem seus lotes

Prefeitura divulga pontos beneiciados pela 
operação Tapa Buraco – 19 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 
promovem melhorias 
nas ruas Helena Cita, 
Rua das Carmelitas, 
Francisco Puzoni, 15 
de Novembro, 7 de 
Setembro, Juca Quito, 

Carlos Gomes, Arthur 
Verri, Antônio Mar-
tins, Antônio Fernan-
des Sobrinho e Antô-
nio Ferreira.

As equipes também 
realizam roçamen-
to, limpeza, troca de 
lâmpadas e pintura 
de solo em diferentes 
bairros da cidade. 

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-4100.
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Objetivo é combater irregularidades e valorizar quem trabalha corretamente

Processo eleitoral para novos conselheiros 
tutelares capacita candidatos

Na semana passada, 
99 pessoas inscritas 
no processo eleitoral 
de conselheiros tutela-
res de Jaboticabal par-

ticiparam de um curso 
preparatório realizado 
na Câmara Municipal. 
Todo o processo é con-
duzido pelo Conselho 

Prefeitura vai intensiicar iscalização de 
ambulantes aos inais de semana

Devido à demanda 
crescente de denún-
cias e reclamações, a 
Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio da Secre-
taria de Planejamento, 
vai intensiicar a isca-
lização de ambulantes 
aos inais de semana. 
Exposição de produtos 
em locais irregulares e 
falta de alvará são al-
guns dos problemas 
mais comuns. 

“Nosso trabalho será 
intensiicado com o 
objetivo de combater 
irregularidades e os 
iscais atuarão aos i-

nais de semana para 
inibir e autuar quem 
não está cumprindo 
com a legislação vi-
gente. É importante 
destacar também que 
esse tipo de trabalho 
valoriza quem traba-
lha corretamente”, 
comenta o diretor do 
Departamento de Fis-
calização, Dione Amis-
tá. 

O diretor relata al-
gumas situações em 
desacordo que serão 
combatidas. “Há mui-
tos ambulantes que 
vem de fora, outros 

Municipal dos Direitos 
da Criança e do Ado-
lescente de Jaboticabal 
(COMCRIAJA), em parce-
ria com a Secretaria de 

que são de Jaboticabal 
e estão sem alvará e 
tem também aqueles 
que tem alvará, mas 
utilizam lugares que 
não são permitidos 
para vender seus pro-
dutos”, airma.

A multa por não 
obter alvará é de R$ 
1.080,00. Se somado a 
isso, o ambulante esti-
ver em local irregular, 
todo o material é apre-
endido. 

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato é (16) 3209-
3303.

Assistência e Desenvol-
vimento Social.

“Diferentemente da 
maioria dos municípios 
brasileiros, Jaboticabal 
está realizando um pro-
cesso que inclui na se-
leção uma capacitação 
dos pré-candidatos que 
possibilitará que tenha-
mos pessoas com condi-
ções de realizar o papel 
de conselheiro”, exalta a 
secretária municipal Ta-
tiana Pellegrini.

Para ministrar o cur-
so, a organização trou-
xe a professora Man-
duca Lopes, referência 
no segmento. “Acredi-
tamos que investir em 
crianças e adolescentes 
seja o melhor caminho 
para termos uma socie-
dade melhor. Para con-
tribuir nesse processo, 
trouxemos ninguém 
mais ninguém menos 

que Maduca Lopes, pro-
porcionando uma imer-
são no ECA, além de 
uma rica troca de expe-
riências”, disse Pellegri-
ni.

O evento contou ain-
da com conteúdos mi-
nistrados pela própria 
secretária e também 
pelo promotor de justi-
ça Carlos Macayochi de 
Oliveira Otuski. 

Sobre Maduca Lopes 
– professora, ex-conse-
lheira tutelar na cidade 
de Pouso Alegre (MG) 
e ex-representante do 
Fórum Mineiro de Con-
selheiros Tutelares. É 
autora dos livros “A 
Escolha do Melhor Ca-
minho” e “O Conselho 
Tutelar Não Faz Nada”. 
Fundadora e Presiden-
te da Escola de Pais 
Caminhando com as fa-
mílias; Tutora do cur-

so: O Conselho Tutelar 
no combate ao traba-
lho infantil; palestran-
te, conferencista de 
assuntos voltados aos 
Direitos Humanos de 
crianças e adolescen-
tes. 

Eleição – Os candida-
tos concorrem a cinco 
vagas com mandato 
de quatro anos, além 
de eleger outras cinco 
pessoas serem eleitas 
como suplente. Todo o 
processo chega ao im 
em outubro, com elei-
ção aberta e participa-
ção popular. Antes, os 
candidatos realizam 
uma prova e avaliação 
psicossocial.

Mais informações 
sobre o trâmite po-
dem ser conferi-
das pelo link http://
www.comcriaja.com.
br/?page=conselho.

Equipe passou por treinamento na semana passada

Crianças participam de oicina de ilusão de ótica
O Museu Histórico 

“Aloísio de Almeida” re-
cebeu na quinta-feira 
(13) uma oicina gratui-
ta de ilusão de ótica que 
envolveu crianças e ado-
lescentes. Ralfh Friederi-
cks, cineasta, fotógrafo e 
arte-educador foi o res-
ponsável pelo conteúdo 
ministrado que divertiu 
e impressionou os parti-
cipantes.

Demonstrações em 

câmera escura, óculos 
3D, pirâmide de visua-
lização da holograia e 
até aplicativos em celu-
lares izeram parte da 
oicina.

O Museu Histórico 
Municipal ‘Aloísio de 
Almeida’, ica na Rua 
Misael de Campos, 193, 
centro de Jaboticabal. 
Mais informações sobre 
o evento pelo telefone 
(16) 3202-9860.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) está com membros completos 

A Secretaria Munici-
pal de Administração 
substitiu um suplen-
te da CIPA, através da 
Portaria nº 534. Os 
membros constituem 
a comissão do exer-
cício de 2019/2020, 
seus serviços gratui-
tos e essenciais na 
prevenção de aciden-
tes e doenças no am-
biente de trabalho do 
servidor público mu-
nicipal. Os suplentes 
representantes dos 
titulares passam a ser 
Sueli Cristina Polachi-
ni Batista, Zélio An-
tonio Moretto Junior 

e Anderson Scarpim 
Justino.

Seus respectivos ti-
tulares pertencem a 
vários setores da ad-
ministração pública. 
Andressa Aparecida 
Affonso, do Departa-
mento de Recursos 
Humanos; João Luiz 
de Vasconcellos Flo-
ra, da Secretaria de 
Planejamento; e Dio-
ne Rodrigo Amistá, do 
Departamento de Fis-
calização.

É importante fri-
sar que os principais 
membros titulares fo-
ram eleitos pela Co-

missão Eleitoral, ou 
seja, pelo voto dos 
servidores. Lucia-
ne Cristina dos Reis 
Cunha, João Carlos 
Bueno Ramos e Cleusa 
Aparecida Ferreira Sil-
va foram eleitos titu-
lares e, como suplen-
tes, André Luis Souza 
Dias, Elton Carlos De 
Souza Dias e Sebas-
tião Alcides.

Todos os membros 
da CIPA participaram, 
na semana passada, 
de um treinamento 
intensivo para ingres-
sar nas novas fun-
ções. 
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

A bíblia fala de um ho-
mem, que mesma diante 
de tantas adversidades, 
não se entregou à der-
rota, nem blasfemou 
contra Deus, mas per-
maneceu i rme. Sendo 
i el, não desistiu da fé, 
mesmo quando tudo em 
sua volta estava dizen-
do que não tinha mais 
jeito, ele i cou i rme, e 
coni ante que Deus era 

Pr. Anastácio Martins

SEJA FIEL

Poderoso para mudar 
aquela situação. Muitos 
lhe disseram para ele 
desistir, até a sua mu-
lher que deveria apoiá-
-lo, i cou contra ele. Mas 
o coração dele estava 
inteiro diante do trono 
do SENHOR. Por mais 
que o inimigo i zesse ou 
usasse alguém ou algu-
ma situação, ele não re-
trocedeu. Esse homem 
era Jó, homem sincero, 
reto e temente a Deus, 
sempre se desviando do 
mal, e fazendo a von-
tade do SENHOR, não 
olhando nem para a 
direita, nem para a es-
querda, mas somente 
para aquele que poderia 
mudar a sua situação. 
Quando parecia que era 

o i m, Deus virou o seu 
cativeiro e lhe deu em 
dobro tudo quanto dan-
tes possuía. Ele não teve 
um bom começo, mas 
teve um ótimo i nal. Po-
demos aprender a ser-
vir a Deus, no meio das 
tempestades e das dii -
culdades como Jó, que 
nunca desistiu, por mais 
que o inimigo tentasse 
colocar sentimentos ne-
gativos no seu coração. 
Seja perseverante e de-
terminado, não abai-
xe a retaguarda, por 
mais que pressão seja; 
o inimigo adora quan-
do você confessa que 
não tem mais jeito. Ele 
pega as suas palavras 
negativas e usa contra 
você diante de Deus. 

Você deve suportar 
qualquer investida do 
inimigo. Com paciên-
cia, sabendo que no i -
nal você receberá todas 
as bênçãos que Deus 
preparou. Seja forte e 
tenha muito bom âni-
mo. (Jò 1:1). 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. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ. (016) 
991150602. 

TUDO NA VIDA TEM SEU PREÇO 

Tudo gira em torno da 
caridade, porque fora 
dela não há salvação. Os 
mundos nascem e cres-
cem num tempo acres-
cido de luzes, de acordo 
com a evolução. A vida 
segue os rumos diferen-
tes para receber os ha-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

bitantes que passarão 
por provas de nature-
za, que exigirão trans-
formações no modo de 
pensar e agir. A cada um 
será dado segundo suas 
obras.            

A VIDA É UM PROCES-
SO DE EVOLUÇÃO...      

Voltamos muitas ve-
zes, reencarnamos a mi-
lênios e somos eternos 
em espírito.        

As funções é muito 
importante e as condi-
ções nos levam a estu-
darmos e adquirirmos 
conhecimentos. A evo-
lução de cada um, cres-
ce com o tempo e somos 
eternos em espírito.      

As revelações são lu-
zes que trazem a nós, 
uma cultura, onde a in-
teligência e a razão so-
mam qualidades, para o 
maior aproveitamento 
das lições recebidas do 
plano maior da espiri-
tualidade, em conjunto 
com a do plano mate-
rial.          

Princípios importan-
tes...

Termos vontade na 
aplicação do bem;      

Ter pensamentos ele-
vados;           

A emoção tem que ser 
equilibrada;                

Evitar a discussão que 
passa a ser hábito;           

Controle nas palavras 
e atitudes.                

A família, em sua cons-
tituição, exige união, 
dentro de um comporta-
mento, que trará paz e 
fraterno entrosamento, 
contribuindo com isso, 
para todos viverem ale-
gres e possam evoluir.  

               
A EVOLUÇÃO É LENTA, 

MAS NECESSÁRIA.
PELOS MILHARES DE 

SECULOS ETERNOS.  
              
A vida é uma dádiva 

de DEUS, para caminhar-
mos a passos seguros, 
quando somos seguido-
res de suas leis.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003171-21.2018.8.26.0291. 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) ANA 
PAULA CAMARGO QUILIS, Brasileiro, CPF 369.691.388-01, com endereço à AV.JAIME RIBEIRO, 888, BL.2 - APTO 34, 
V.INDUSTRIAL, CEP 14870-810, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Associação de Educação 
e Cultura do Norte Paulista - FAFIBE, alegando em síntese: Que a proponente é credora da importância de R$ 9.273,16 referente a 
Prestação de Serviços Educacionais à citanda com fulcro no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Matrícula 
2015130298 – 2º Semestre de 2015, mensalidades de julho a dezembro, corrigidas e atualizadas monetariamente. 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 03 de junho de 2019. K-15e22/06

SEPREM reforça importância de participar 
dos conselhos i scais e administrativos

O Serviço de Previ-
dência Saúde e Assis-
tência Municipal (Se-
prem) abre na próxima 
semana as inscrições 
para os servidores in-
teressados em compor 
o Conselho Adminis-
trativo e o Conselho 
Fiscal. É indispensável 
a participação ativa da 
categoria, para acom-
panhar de perto a 

atuação da autarquia, 
além de opiniar sobre 
decisões e projetos fu-
turos.

Os candidatos de-
vem comparecer na 
sede da autarquia - 
Av. 13 de maio, 530 -, 
de 24 de junho a 05 
de julho, das 08h às 
12h e das 14h às 17h.

Podem participar 
servidores públicos 

municipais com esta-
bilidade, maiores de 
18 anos, que possu-
am 2º grau completo 
e possuam idoneida-
de moral comprova-
da por folha corrida 
judicial. Os requisi-
tos estão previstos 
no art 28, §2º, da Lei 
2239/93.

Cópia dos documen-
tos necessários para 

se inscrever:
• RG
• Holerite ou Ter-

mo de Posse na Prefei-
tura/ Câmara/ SAAEJ

• Co mp ro van te 
de Escolaridade 

• F a c u l t a t i v o : 
foto para constar na 
cédula eleitoral

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-0995
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TODA LINHA DE 

CALÇADOS 

DESCONTOS 

Imper
díveis

COM

Rua Rui Barbosa,  - Centro - Jaboticabal - SP1044
16 3212-4980

Fundo Social de Solidariedade recebe mais 
de 1300 agasalhos e cobertores

O Fundo Social con-
tinua trabalhando para 
amenizar o inverno da 
população carente de 
Jaboticabal. Na quarta-
-feira (19), o órgão re-
cebeu uma expressiva 
doação de 1300 aga-
salhos e cobertores da 
empresa Arca Retento-
res.

“Jaboticabal é uma 
cidade abençoada e só 
posso agradecer aos 
parceiros que colabo-
ram em nossas campa-
nhas. Como aconteceu 
em 2018, a ARCA reu-
niu seus funcionários 
e fez uma grande doa-

ção que foi muito im-
portante para garantir 
o atendimento diário. 
2019 não foi diferente 
e essa doação vai bene-
i ciar diversas famílias 
carentes”, agradece a 
primeira-dama Adria-
na Hori.

As empresas inte-
ressadas em partici-
par da Campanha do 
Agasalho podem pro-
curar o Fundo Social 
de Solidariedade na 
Avenida do Carmo, 
242, Centro, ou pelos 
telefones (16) 3202-
8994 ou (16) 3203-
3398. 

Peças serão destinados à população carente 

Dória anuncia R$ 1 milhão em recursos 
para Jaboticabal

O governo do Esta-
do de São Paulo reali-
za nesta semana o 1º 
Seminário de Gestão 
Pública, no Palácio dos 
Bandeirantes. O gover-
nador João Dória tam-
bém anunciou a libera-
ção de R$ 230 milhões 
de investimentos aos 
municípios – cerca de 
R$ 1 milhão para Jabo-
ticabal.

O prefeito José Car-
los Hori explicou que 
os prefeitos discutiram 
vários assuntos essen-
ciais da administração 
pública. “Conversamos 
sobre projetos para 
um trânsito mais segu-
ro, a infraestrutura das 
cidades do interior e 
litoral, além de saúde 
e educação. O governo 
abriu espaço para essa 
interlocussão com es-

pecialistas de São Pau-
lo para tirar dúvidas e 
conhecer novos pro-
jetos. Dória também 
anunciou a liberação 
de recursos para os 
municípios e Jabotica-
bal será contemplada 
com cerca de R$ 1 mi-
lhão”, informou.

Além do governador, 
vários secretários de 
Estado participaram 
do evento, cujo objeti-
vo é oferecer aos admi-
nistradores municipais 
paulistas uma oportu-
nidade para aprimorar 
sua experiência por 
meio do diálogo com 
agentes de outras esfe-
ras do poder público, 
potencializando resul-
tados que benei ciem 
cada vez mais os mu-
nicípios paulistas e a 
população do Estado.


