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36ª Exposição Nacional 
de Orquídeas já tem 

data deinida
Evento acontece na Estação de 

Eventos Cora Coralina; entrada é franca

A Prefeitura de Jaboticabal e a Associação Ja-
boticabalense dos Orquidóilos realizam de 30 
de agosto a 1º de setembro a 36ª Exposição Na-
cional de Orquídeas.

Fundo Social de Solidariedade 
organiza campanha de 

arrecadação de tampinhas

O Fundo Social de Solidariedade iniciou uma 
campanha de arrecadação de tampinhas que se-
rão destinas ao Hospital de Amor de Barretos.

Prefeito Hori recebe Karatecas de Jaboticabal que 
representaram o Brasil no Pan-Americano

Encontro aconteceu na segunda-feira (19), no gabinete do prefeito

Formados nas escolinhas de massiicação oferecidas pela prefeitura, os karatecas Nicole Yonami-
ne Mota, Victor Yonamine Mota, Lucas da Silva Santos e Guilherme Augusto da Silva representaram 
o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. As competições aconteceram de 09 a 11 de agosto. 
Os atletas passaram pelo Paço Municipal e foram recebidos pelo prefeito José Carlos Hori.

Prefeitura de Jaboticabal doa consultório 
odontológico para ONG Fênix

A Prefeitura de Jabo-
ticabal trabalha para ga-
rantir um novo serviço 
que será disponibilizado 
para os alunos e fami-
liares da ONG Fênix. Em 
parceria com as secreta-
rias de Saúde e a de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social, a entidade 
receberá todos os equi-
pamentos necessários 
para organizar um con-
sultório odontológico.

Evento acontece na Concha Acústica 
nos dias 6 e 7 de setembro

5ª edição do Rock Solidário 
conirma 18 bandas

Está conirmada a realização da 5ª edição do 
Rock Solidário, com a participação conirmada de 
18 bandas. 

Interessados devem procurar o Sistema Prático

Reis 2019: contribuintes devem quitar dívidas 
sem juros com a prefeitura a partir do dia 02

Quem tem débi-
tos com a Prefei-
tura de Jaboticabal 
pode aproveitar a 
oportunidade e re-
gularizar sua situa-
ção e evitar proble-
mas futuros, como 
a penhora de bens. 
A Prefeitura de Ja-
boticabal começa 
a receber amiga-
velmente os paga-
mentos em atraso. 

O Programa de 
Recuperação Fis-
cal – REFIS 2019 
– começa em 2 de 
setembro e garan-
te 100% de anistia 
dos juros e multas 
para quem pagar à 
vista. O munícipe 
que optar pelo par-
celamento também 
terá descontos.
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Final de semana 
será de muito 

rock e skate em 
Jaboticabal

A Concha Acústica 
“Lions Clube de Jabo-
ticabal” será palco de 
uma apresentação pra 
lá de animada, com 
um vibrante encontro 
de música e esporte. 
Oito bandas se apre-
sentam neste sábado 
(24) e domingo (25) 
em um circuito de 
skate street (swchit). 
¬O Skate & Rock Fes-
tival é uma realização 
da Prefeitura de Jabo-
ticabal com o apoio 
do Sesc SP. A entrada 
é gratuita.

A programação pre-
vê a apresentação 
das bandas a partir 
das 17h em ambos 

os dias e o circuito 
aberto para uso do 
público, no mesmo 
horário. Segundo o 
diretor de Cultura do 
município, José Mário 
de Oliveira, a ideia de 
juntar essas ‘tribos’ 
surgiu da necessida-
de de atender o públi-
co jovem que gosta de 
skate e rock’n roll na 
cidade. Não havia, até 
então, nenhum even-
to especíico para 
esse público, que não 
é pequeno.

“Optamos por fazer 
no local que hoje tem 
mais a cara da cultura 
jovem em Jabotica-
bal, que é a Concha. 

Um espaço que pos-
sui um palco gigante 
de cerca 500 m², ideal 
para a montagem do 
circuito e um palco 
para bandas”, explica 
o diretor.

Conira a programa-
ção musical:

24 de agosto – Sába-
do

Fratura Exposta
HardFour
Nevermind
Necrofobia
25 de agosto – Do-

mingo
Banda Vikings
Abyssal Store
Violência Moral
Abiosi

Prefeitura utiliza cascalho para melhor 
tráfego na estrada do Espina

Após recuperar parte 
da Estrada do Espina, as 
equipes da Secretaria de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente 
voltaram essa semana 
para melhorar ainda 
mais a qualidade de trá-
fego pelo local, utilizan-
do cascalho no trecho 
recuperado.

“A estrada é muito 
utilizada e nossa equipe 

Prefeitura divulga pontos beneiciados pela 
operação Tapa Buraco – 22 de agosto

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diversos 
bairros da cidade. As 
equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos promovem me-
lhorias nas ruas Cláudio 
Luiz Berchieri, Edivaldo 
Balini, Fortunato Fras-
cá, Teodósio Morescal-
ch, Comendador João 
Maricato, Atílio Moretti, 
Castro Alves, 7 de Se-
tembro, Floriano Peixo-
to, Barão do Rio Branco, 
Iraci Evaristo Ferreira, 

Duque de Caxias, Car-
los Gomes, Luiz Paulo 
Martins, Antônio dos 
Santos Filho, São João, 
José Bonifácio, Nossa 
Senhora Aparecida, Ja-
como Betiolli, Arman-
da Correia Guimarães, 
Jaime Ribeiro com Edu-
ardo Zambianch (rota-
tória da Fatec), Carlos 
Berchieri, Jayme Stefa-
ni, Loris Bazoni, Rotary 
Internacional, Francis-
co Cascaldi, Domingos 
Selaro, João Nepomuce-
no Rosa, Francisco das 
Dores Bastos, Coronel 

decidiu fazer um traba-
lho completo de recu-
peração desse trecho. 
Os primeiros reparos 
já haviam melhorado o 
tráfego e, agora, tenho 
certeza que nossos pro-
dutores icarão satisfei-
tos com o resultado i-
nal”, diz o secretário de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente, 
Aldo Bellodi Neto.

Sodré, Pascoal Paulucci, 
Egisto Vale, Ariodante 
Zocca, Giacomo Tor-
quato, Angelo Moretti, 
Edmundo de Lima, Gil-
berto Trizoglio, Adolfo 
Pavanelli e Guido Pena-
riol.

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.
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Terceira Copa Albieri de Li Tchuó Pa Kung Fu 

Jaboticabal participa 
dos 23º Jogos 

Regionais dos Idosos

No último dia 18 de 
agosto aconteceu no 
Ginásio Municipal de 
Esportes Alberto Bot-
tino, a “3ª Copa Albie-
ri de Li Tchuó Pa Kung 
Fu de Jaboticabal” e os 
alunos dos projetos ti-
veram excelente repre-
sentação no evento.

Com o sucesso da 
parceria entre o Depar-
tamento de Esportes 
Municipal (DEL/SECEL) 
e o Centenário do Tiro 
de Guerra 02-018, que 
promovem ativida-
des esportivas de ar-
tes marciais, somando 
atletas do “Clube dos 
Servidores da UNESP” e 
“CRAS Grajaú”, a equi-
pe de Kung-Fu detém, 
mais uma vez, o troféu 
de campeã por maior 
equipe e mais 35 me-
dalhas.

Os resultados fo-
ram as classii cações 
em 1º, 2º e 3º lugar 
em suas respectivas 
categorias, os atletas: 
Laura Masaro Matudo, 
Holyan de Souza Del-
miro, Ricardo Querino 

Após muita dedica-
ção nos treinos, aproxi-
madamente 60 idosos 
coni rmaram presença 
na 23ª edição do JORI 
que acontece em Matão. 
São esperados 2.500 
atletas de 57 cidades 
da região, divididos em 
14 modalidades.

“Só posso desejar boa 
sorte aos nossos queri-
dos idosos que sempre 
representam tão bem 
nossa cidade. Que nos-
sa delegação faça boni-
to em mais um JORI”, 
declara a primeira-da-
ma, Adriana Hori.

Farreira Junior, Isac 
Garcia da Silva, Jack-
son Garcia da Silva, 
Kaique Menezes Tho-
mas, Matheus Minari 
Matts, Maira Aparecida 
da Silva Pires, Yasmin 
Rodrigues, Cauã Ro-
drigo Alves Magalha-
es, Renato Cruz Mussi 
Homem, Marcos Paulo 
Santos, Maria Apareci-
da da Silva Pires, Bre-
no Soares Pastorello, 
Lucas Palazzo Rodri-
gues, Alessandro Apa-
recido de Oliveira Melo 
Junior, Gabriel Lima de 
Bello, Felipe Ferreira 
Cardoso,Vitor Augusto 
da Silva, Gustavo Alves 
Souza, Arthur Sargi 
Besse, Dener Silva Bar-
roso, Erick Henrique 
Euzebio, Kailane Vito-
rio Marciano da Silva, 
Luana Baron, José Ma-
teus Batista, Alexandre 
Aparecido Rodrigues 
Tosetti, Marcos Doni-
zete Sabio Junior, Feli-
pe André Alves, Sheila 
Maria Soares de Arau-
jo, Pedro Henrique Ma-
tos Souza, Claudemir 

ESPORTE

Equipes interessadas têm até 9 de setembro para realizar a inscrição

 1ª Copa Jaboticabalense de Futsal

Atenção para a rodada deste i nal de semana do 
Campeonato Municipal de Futebol Amador

Após a primeira reu-
nião da comissão or-
ganizadora do evento 
com as equipes inte-
ressadas, a Prefeitura 
de Jaboticabal dei niu 
os detalhes da 1ª Copa 
Jaboticabalense de Fut-
sal, que acontece a par-
tir de 18 de setembro.

“Vamos dar continui-
dade à programação 
esportiva prevista para 
2019 com mais uma 
novidade. As equipes 
interessadas em parti-
cipar devem procurar 
a secretaria do Ginásio 
de Esportes, onde serão 
orientados sobre a do-
cumentação necessária 
e prazos que devem ser 
cumpridos”, orienta o 
presidente da Fundação 
de Amparo ao Esporte, 

Jogos acontecem nos 
campos do Cruzeiro, 
Jardim das Rosas e Cen-
tro Esportivo Antônio 
Mônaco

A prefeitura informa 
a próxima rodada do 
Campeonato Municipal 
de Futebol Amador. Os 
jogos acontecem no do-
mingo (25), a partir das 
8h.

Atenção para as par-
tidas:

Campo do Cruzeiro:
Boa Vista x Cohab 4
Nossa Senhora de 

Lurdes x 1º de Maio

Costa, Hendrigo Daniel 
Braz, Fabio Gonçalves 
Pinheiro e Paulo Sergio 
Pires.

Foram realizados vá-
rios sorteios de brindes 
ao término das compe-
tições. 

Prestigiou a cerimo-
nia de abertura, o “Co-
ral Mãos Que Encantam” 
da E.M.E.B. Srª Apa-
recida, que interpre-
tou junto aos atletas o 
Hino Nacional Brasilei-
ro e o Hino a Jabotica-
bal.  Também preparou 
uma homenagem espe-
cial aos atletas com te-
mas de inclusão sobre 
a arte marcial, tema do 
evento.

A equipe “Dragão 
Branco” de Dança do 
Leão Chinês, da cida-
de de Colina, apresen-
tou a coreograi a  “O  
Casamento  do  Leão  
Chinês” contendo i gu-
rino e equipamentos 
teatrais legitimamente 
chineses, o que abri-
lhantou ainda mais o 
cerimonial.

Também são dispo-

nibilizadas no Tiro de 
Guerra aulas de Tai Chi 
Chuan, Qui Gong (Chi 
Kung), e o Li Tchuó Pa 
Kung Fu que são minis-
tradas por especialistas 
capacitados. Com aulas 
às segundas, quartas e 
sextas feiras nos perío-
dos da manhã, tarde e 
noite. Aos sábados pela 
manhã a aula acontece 
no Ginásio Municipal 
de Esportes “Alberto 
Bottino” (DEL), e à tar-
de novamente na sede 
do TG.

Maiores informações; 
na secretaria do Tiro de 
Guerra 02-018, Aveni-
da Marechal Deodoro, 
998, Centro. Para no-
vas matrículas, perío-
do da manhã. Conheça 
e Prestigie. 

Apoio: Prefeitura Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
e Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer - Departamento 
de Esporte e Lazer.

“TIRO DE GUERRA DE 
JABOTICABAL/SP: CEM 
ANOS LAPIDANDO CA-
RÁTER”

Que tristeza foi para 
Agar, a escrava de Sara, 
mulher de Abraão, que 
tinha lhe dado um i lho 
na sua velhice. Agar es-
tava se sentindo confor-
tável e segura, vivendo 
ali com os seus i lhos, 
até que um belo dia Sara 
falou para o seu mari-
do Abraão, mandar ele 
e o garoto embora por-
que este não herdaria a 
benção com o seu i lho 
Isaque. Abraão orou ao 
SENHOR pedindo res-
posta, o que ele deveria 
fazer. O SENHOR disse 
que ele deveria ouvir a 
voz de sua mulher. En-
tão ele chamou Agar e o 
menino e lhe deu pão e 
água e os mandou em-
bora, mesmo com o co-
ração partido, ele teve 
que fazer isso. Quando 
você não obedece à voz 
do SENHOR que fala no 
seu coração, e não se 
importa com aquilo que 
você esta fazendo, que 
está entristecendo o 
coração de Deus, você 
pode sofrer no futuro, 
se não se arrepender 
dos seus caminhos er-
rados. Quantos que não 
estão enfrentando situa-
ções difíceis porque no 

Pr. Anastácio Martins

QUE TRISTEZA!
passado não i zeram a 
escolha certa. É por isso 
que tem tantas pessoas 
reclamando e decepcio-
nadas na vida, porque 
não quiserem dar ouvi-
dos quando o SENHOR  
falou para não fazerem 
aquilo, e elas não de-
ram a mínima e i zeram. 
Hoje estão colhendo os 
frutos amargos e cho-
rando. Mas tudo isso 
pode ser diferente se 
elas orarem, pedindo 
ajuda de Deus. Ele é mi-
sericordioso em perdoar 
qualquer pecado. Agar 
partiu sem rumar para o 
deserto e alí ela enfren-
tou muitas situações di-
fíceis ao ponto de deixar 
o seu i lho para morrer, 
mas o SENHOR mandou 
um anjo falar com ela, 
que tudo acabaria bem 
e que o SENHOR cuida-
ria dela e do menino. 
Assim aconteceu con-
forme a Palavra do SE-
NHOR.  Nunca duvide 
de Deus. Se Ele fala que 
vai cuidar de você, ape-
nas creia. Tudo está no 
controle de Deus. Você 
é mais que vencedor!    
(Gênesis 21:14). 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 nos-
so 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) 
9.91150602.

Fábio Bortolossi.
Para mais informa-

ções, o telefone de 
contato do Ginásio de 

Esportes é (16) 3202-
0587.

Campo do Jardim das 
Rosas:

Atlético Alvorada x 
Casa Rocha

Aliança x Flamengui-
nho

Centro Esportivo An-
tônio Mônaco 

Nova Alvorada x Pa-
nela

Brother’s x Pizzaria 
Nº1

Jaboticabal dispu-
tará na Coreografia, 
Voleibol Masculino 
e Feminino, Damas, 
Xadrez, Buraco, Nata-
ção, Bocha, Malha, Do-
minó, Dança de Salão 
e Atletismo. “Jabotica-
bal sempre teve uma 
boa representativida-
de nas competições 
esportivas voltadas 
aos idosos. Nossos 
atletas se prepararam 
ao longo do ano para 
fazer bonito em Ma-
tão”, afirma o diretor 
do DEL, Fábio Borto-
lossi.

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e 
Telefônicas LTDA. está abrindo processo sele-
tivo para portadores de Necessidades Especiais.

Os interessados deverão 
enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-

lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.
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A empresa ZAVITOSKI & OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 02.969.057/0001-29 e na I.E. 391.046.837.119, vem informar o 
EXTRAVIO das reduções Z do nº 127882 a 127909, referente ao 
equipamento de marca BEMATECH, modelo MP-2100 TH FI, Nº 
Ordem 0001, Nº Fabricação BE050769200107004940, para ins 
de cessação deinitiva de uso por “memória iscal esgotada”, con-
forme atestado de intervenção nº 8372 de 30/10/2014.

Projeto “Quinta no Museu” 
teve música e roda de conversa 

na quinta-feira (22)

Exposição “Ilusão de Realidade” segue 
no Jaboticabal Shopping até dia 25

Série de biograias “Personagens da História de 
Jaboticabal” lançou novo livro na sexta-feira (23)

O Projeto “Quinta no 
Museu” recebeu nes-
ta semana o professor 
Marcelo Armoa, que 
fêz uma apresentação 
musical e uma roda de 
conversa com os alunos 
da Fatec Jaboticabal e 
convidados a partir das 
19h30, nos jardins do 
Museu Histórico.

Nessa apresentação 
com voz e violão, Ar-
moa mostrou algumas 
das inluências que aju-
daram na sua formação 
musical, fazendo uma 
viagem no tempo, de 
1.500dc até o Século 
20, envolvendo música, 
história, ciência e tec-
nologia.

A entrada foi gratui-
ta e todos, convidados. 
“Armoa é professor de 
química na FATEC de 
Jaboticabal desde 2008 
e iniciou em 1991 seus 
estudos autodidatas do 
violão. Dez anos de-
pois encontrou em Ara-
raquara seus grandes 
Mestres do violão, Fran-
cisco Brasilino e Paulo 
Martelli, crescendo seu 
conhecimento técnico e 

O Jaboticabal Shop-
ping recebe desde a úl-
tima segunda-feira (19) 
a exposição “Ilusão de 
Realidade”, uma mostra 
com desenhos realistas 
a lápis, produzidos pela 
artista plástica Elisabe-
th Otani. As 28 obras 
estão expostas no cor-
redor central da galeria. 

“Agosto e setembro 
serão muito movimen-
tados. Jaboticabal terá 
uma série de eventos. O 
Jaboticabal Shopping é 
um importante parceiro 
e abriu suas portas para 

Aconteceu no salão 
nobre da Escola de Arte 
“Professor Francisco Ber-
lingieri Marino”, o lan-
çamento de mais uma 
edição da série “Persona-
gens da História de Jabo-
ticabal”. Escrito por Júlio 
César Berlingieri, a obra 
traz detalhes da vida de 
Victor Lamparelli, em-
presário e ceramista ja-
boticabalense.

“Em nome dos coorde-
nadores do projeto, Luiz 
Carlos Beduschi e Dori-
val Martins de Andrade 
convido os amantes da 
história e principalmen-
te de nossa cidade para 
participar do lançamen-
to de mais uma obra que 
tem o prazer de apre-
sentar detalhes da vida 
de Victor Lamparelli. É 
muito importante esse 
resgate histórico, ele 

histórico, e agregando 
isto ao violão popular à 
sua maneira. Em Jabo-
ticabal encontrou nos 
corais Arte & Melodia 
e Jaboticoro (UNESP) o 
prazer do canto, com 
participações no Teatro 
Pedro II, cidades do in-
terior de São Paulo e na 
Itália.”, ressalta o dire-
tor de Cultura, José Má-
rio de Oliveira.

garante que a biograia 
de pessoas importantes 
para nossa cidade sejam 
preservadas para futu-

ras gerações.”, airma o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

Para mais informa-

ções, o telefone de con-
tato do Departamento 
de Cultura é (16) 3202-
8323.

Biografia do empresário e ceramista Victor Lamparelli foi lançada 
na Escola de Arte, a partir das 19h30

CULTURA

O projeto - Promovi-
do pela Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio do 
Departamento de Cul-
tura, o projeto “Quinta 
no Museu” recebe artis-
tas nos jardins do Mu-
seu Histórico, em um 
formato bem simples, 
sem palco, onde o pú-
blico acaba interagindo 
com os músicos. Uma 
oportunidade para que 

os artistas também pos-
sam apresentar seus 
trabalhos mais recentes 
e autorais. 

Os artistas interes-
sados em participar do 
projeto podem entrar 
em contato com o De-
partamento de Cultura 
pelo telefone (16) 3202-
8323 ou pelo e-mail 
cultura@jaboticabal.
sp.gov.br. 

          
           
            



                

     

              
              

                  

               


              
             
             
                  



 

 

os trabalhos da grande 
artista Elisabeth Otani. 
Todos estão convida-
dos para prestigiar a 
mostra”, ressalta o dire-
tor de Cultura, José Má-
rio de Oliveira.

A exposição é uma 
realização da Prefeitu-
ra de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Cultura, e conta com 
o apoio do Jaboticabal 
Shopping. Para mais in-
formações, o telefone 
de contato do depar-
tamento é (16) 3202-
8323.

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 14/08/2019 das 07h58 às 09h47. Assim que houve a ocorrência, enviamos 

equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

Fatec abre inscrições para 
Escola de Inovadores

A FATEC esteve com 
inscrições abertas até  
sexta-feira – 23 de agos-
to – para a Escola de 
Inovadores. São dez oi-
cinas ministradas por 
professores, mentores e 
proissionais do mercar-
do. Os interessados ti-
veram que acessar o site 
www.inovapaulasouza.
cps.sp.gov.br.

O empreendedor que 
tem uma ideia e quer ti-
rá-la do papel tem o per-
il ideal para participar 
da Escola de Inovadores. 
Os encontros abordam 
temas importantes para 
o dia-a-dia de qualquer 
empresa ou estartup”, 
airma o diretor da FA-
TEC de Jaboticabal, Le-

onardo Lucas Madaleno.
A Escola de Inova-

dores irá abordar as-
suntos como “Atitudes 
Empreendedoras”, Oici-
na de Canvas, Designe 
Thinking e Prototipa-
gem, Legalização Em-
presarial, Tecnologia 
Aplicada em Negócios, 
Fontes de Financiamen-
to de Projetos, Finanças 
e Mercados, Balcão de 
Mentorias e Marketing 
Pitch e Clínica de Negó-
cios.

Para mais informa-
ções, a FATEC Jaboti-
cabal ica na Avenida 
Eduardo Zambianchi, 
31 - Vila Industrial – e o 
telefone é o (16) 3202-
6519.
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PL de concessão da rodoviária de Jaboticabal volta a ter 
pedido de vista; cargos da Mesa seguem vagos

A 2ª discussão e vo-
tação do projeto de lei 
que autoriza a conces-
são de exploração dos 
serviços públicos de 
administração do Ter-
minal Rodoviário do 
Município de Jabotica-
bal (PL nº 201/2019) 
voltou a ser adiada, na 
sessão ordinária de se-
gunda-feira (19/08).

O vereador Wilsinho 
Locutor (PSB) pediu vis-
ta da matéria pelo pra-
zo máximo regimental, 
de dez dias, para sa-

nar algumas dúvidas 
que ainda persistem. 
Alguns parlamentares, 
como o próprio líder 
do Governo, Pepa Ser-
vidone (Cidadania), 
pediu que o Executivo 
envie por escrito, sob 
protocolo, mais in-
formações, como por 
exemplo, o montante 
do que é gasto de fato, 
das dívidas de possí-
veis devedores daque-
les que ocupam boxes 
no terminal rodoviário. 
A tentativa é reverter 
algum voto ainda resis-

tente ao projeto, que 
retorna à Ordem do 
Dia na próxima sessão 
ordinária, no dia 02 de 
setembro.

Os demais projetos 
previstos originalmen-
te na pauta de votação 
foram aprovados por 
unanimidade: o PL nº 
204/2019, de autoria 
do vereador João Bassi, 
que declara o salgado 
“Cigarrete” como Patri-
mônio Cultural Imate-
rial de Jaboticabal; o PL 
nº 236/2019, de auto-

ria do Poder Executivo, 
que o autoriza a alienar 
imóvel dado em Con-
cessão de Direito Real 
de Uso, no Loteamento 
“Carlos Augusto Hei-
land”, a Otavio Apareci-
do Rocha Piancó e Lour-
des Ricci Piancó; o PL nº 
238/2019, de autoria 
do vereador Ednei Va-
lêncio, que denomina a 
Horta Municipal de Ja-
boticabal de “Maria de 
Lourdes Barbosa da Sil-
va”; o PL nº 239/2019, 
que denomina o Vivei-
ro de Mudas de Jaboti-
cabal de “Carmem Ca-
raschi Homem”; o PL nº 
240/2019, de autoria 
do Executivo Munici-
pal, que revoga a con-
cessão de direito real 
de uso de imóvel para 
instalação da Entidade 
Casa de Estudos Espíri-
ta Chico Xavier (Lei nº 
4.265, de 01 de dezem-
bro de 2011); e o PL nº 
243/2019, de autoria 
do vereador Ednei Va-
lêncio, que denomina 
a rotatória que inter-
liga a Avenida José da 
Costa, Rua Anchieta e 
Rua Tosio Natusita de 
“Alencar da Cunha Vi-
lela”.

Os parlamentares 

igualmente aprovaram 
de forma unânime o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 70/2019, 
de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich (Cida-
dania), incluído na Or-
dem do Dia. A matéria 
altera a data da sessão 
solene para a entrega 
de Diploma Comemo-
rativo ao Dia Municipal 
do Surdo aos pioneiros 
do Movimento Surdo 
em Jaboticabal para a 
semana do dia 26 de 
setembro de 2019, às 
20 horas – original-
mente era a de 30 de 
setembro de 2019.

ELEIÇÃO – As elei-
ções para os cargos de 
Vice-Presidente e 2º 
Secretário, após as re-
núncias de Daniel Ro-
drigues (PSC) e Ednei 
Valêncio (PL), respec-
tivamente, acabaram 
frustradas. Isso porque 
não houve votação por 
falta de pretendentes 
aos cargos. 

O presidente da Câ-
mara, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (Cidada-
nia), chegou a suspen-
der a sessão por dez 
minutos, a pedido dos 
próprios vereadores, 

para discutirem se al-
gum parlamentar se 
colocaria como candi-
dato ou não aos cargos 
em vacância. No retor-
no dos trabalhos, cada 
vereador foi questio-
nado se seria candi-
dato, porém, todos 
declinaram a ambos 
os cargos. Com isso, 
Miranda anunciou que 
as sessões contarão 
então com secretários 
“ad hoc”, ou seja, no-
meados pelo presiden-
te a cada sessão ou 
para determinado ato 
da Mesa Diretora.

Durante ainda o Ex-
pediente da sessão 
ordinária, a vereado-
ra Dona Cidinha, até 
então 1ª Secretária da 
Mesa, fez a leitura do 
ofício de sua renúncia 
ao cargo. Nova eleição 
deve acontecer na pró-
xima sessão ordinária, 
marcada para o dia 02 
de setembro.

A íntegra da sessão 
está disponível na WEB-
TV da Câmara (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.
br), com reprodução 
no canal da Câmara no 
YouTube (WEBTV CMJa-
boticabal).

Os pedidos totalizam mais de R$ 1.2 milhão. O presidente do Legislativo jaboticabalense 
também garantiu a vinda de dois cursos profissionalizantes gratuitos do “Via Rápida”

Pretto Miranda vai a São Paulo em busca de 
recursos para Jaboticabal

O presidente da Câma-
ra Municipal de Jabotica-
bal, Pretto Miranda Ca-
beleireiro (Cidadania), 
cumpriu agenda na ca-
pital paulista, na ter-
ça e quarta-feira (20 e 
21/08), em busca de re-
cursos para o Município 
junto a deputados e se-
cretários estaduais. Os 
pedidos totalizam mais 
de R$ 1.2 milhão.

“Temos que buscar ca-
minhos para contribuir 
na solução de deman-
das do município, e uma 
das formas é ir atrás de 
recursos, porque eles 
não vão vir sozinhos. 
Então, em cumprimento 
à minha função de vere-
ador, fui até São Paulo 
atrás de recursos para 
atender pedidos que a 
população tem feito ao 
me procurar na Câmara 
para reivindicar melho-
rias para nossa cidade. 
Vou continuar cobrando 
e também torcer para 
que o nosso município 
seja, de fato, contempla-
do e o mais breve possí-
vel”, manifestou o chefe 
do Legislativo jabotica-
balense.

Dentre as demandas 
protocoladas pelo verea-
dor estão: R$ 209.900,00 
solicitados à Secretaria 
de Desenvolvimento Re-
gional do Estado de São 
Paulo, comandada pelo 
secretário Marco Vinho-
li, para a construção de 
uma ponte de aço e con-
creto armado, para subs-
tituição da atual ponte 
de madeira que liga a 
zona rural ao distrito de 
Córrego Rico; R$ 200 mil 
solicitados à deputada 
estadual Beth Sahão (PT) 
para aquisição de cama, 
berço e descanso hospi-
talar, poltrona, maca de 
emergência, monitores 
e respiradores para a 
Unidade de Pronto Aten-
dimento de Jaboticabal; 
R$ 250 mil pleiteados 
junto ao deputado esta-
dual Campos Machado 
(PTB) para a pavimenta-
ção asfáltica na Rua do 
Bom Jesus, entre as vias 
Vicente Tofani e Profº 
Juvenal Passos Noguei-
ra, no bairro Bom Jesus; 
R$ 400 mil solicitados 
ao deputado estadual 
Conte Lopes (PP), para a 
construção de uma co-

bertura na quadra po-
liesportiva da creche Jo-
aquim Sorocabano; e R$ 
200 mil pleiteados jun-
to à deputada estadual 
Janaína Paschoal (PSL) 
para a troca das lâmpa-
das a vapor de sódio por 
poste metálico e lâmpa-
das de LED em toda a ex-
tensão da Avenida Major 
Hilário Tavares Pinheiro.

Ainda durante a ida a 
São Paulo, o parlamentar 
reforçou, à Secretaria de 
Segurança Pública do Es-
tado, o pedido de urgên-
cia do Município na assi-
natura de convênio para 
a implantação da Ativi-
dade Delegada em Ja-
boticabal. “O Renato Le-
mes, que é assessor do 
secretário Estadual de 
Segurança, General João 
Camilo, garantiu que em 
45 a 60 dias deve ser as-
sinado o convênio com o 
Governo do Estado para 
a Atividade Delegada em 
Jaboticabal”, disse Mi-
randa. 

CAPACITAÇÃO – Além 
das solicitações de ver-
bas, Pretto Miranda ga-
rantiu, junto à Secreta-
ria de Desenvolvimento 

Econômico, a vinda de 
dois cursos do “Via Rá-
pida” à Jaboticabal: o de 
“Cuidador de Idosos”, 
e o de “Pintor Predial”, 
para ambos os sexos. 
O programa, oferecido 
gratuitamente pelo Go-
verno do Estado em par-
ceria com municípios, é 
voltado para a formação 
e qualiicação proissio-
nal.

A expectativa do par-
lamentar é de que as 
inscrições para os dois 
cursos abram já nos 
próximos meses. Por 
isso, o vereador pede 
para que as pessoas 
interessadas iquem 
atentas no site do “Via 
Rápida”, do Governo 
do Estado (www.viara-
pida.sp.gov.br). “Fico 
feliz que já consegui-

mos garantir mais dois 
cursos desse programa 
que é tão disputado pe-
los municípios aqui no 
nosso estado, porque 
eles oferecem qualii-
cação proissional de 
qualidade, em uma uni-
dade móvel equipada e 
preparada para as aulas 
teóricas e principal-
mente práticas”, con-
cluiu Miranda.
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SAAEJ realiza 
manutenção no 
poço da Estiva

O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal infor-
ma que uma equipe 
trabalha desde as 
primeiras horas da 
manhã na manuten-
ção do poço da esti-
va. O objetivo é que 
o reparo seja con-
cluído até o final da 
tarde.

Nesse período, a 
autarquia pede que a 
população residente 
nos bairros mais al-
tos economize água 
até que a situação 
seja normalizada. 
Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato do Posto 
de Atendimento do 
SAAEJ é (16) 3209-
9900.

Ângelo Caruso As-
sessoria de Impren-
sa - Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal 
(16) 3209-3305

Frente de Trabalho: prazo para cadastro ou atualização do 
CadÚnico termina na segunda-feira (26)

Quem estiver desatu-
alizado terá a inscrição 
cancelada

A Secretaria Municipal 
de Assistência e Desen-
volvimento Social está 
convocando as pessoas 
inscritas no Programa 
Emergencial de Auxílio 
ao Desemprego – PEAD, 
a popular Frente de Tra-
balho. Quem ainda não 
se cadastrou ou atua-
lizou o seu Sistema do 
Cadastro Único – CadÚ-
nico tem apenas até a 
próxima segunda-feira, 
dia 26 de agosto.

A iniciativa oferece 
emprego temporário e 
cursos de qualiicação 
gratuitos. O CadÚnico 
deve ser feito e/ou atua-
lizado na Casa do Bolsa 
Família, que ica na Av. 
Líbero Badaró, 680, Cen-
tro. Mais informações 
pelo telefone (16) 3204-
4405.

Atenção para os do-
cumentos de todos os 
moradores da residên-
cia que são necessários 
para inclusão no Cadas-
tro Único:

• RG (de todos os 

moradores)
• CPF (de todos os 

moradores)
• Título Eleitoral
• Comprovante de 

Residência
• Certidão de nas-

cimento (de todas as 
crianças e adolescentes)

• Carteira de Tra-
balho ou Comprovante 
de Renda (de todos os 
moradores)

*As informações for-
necidas devem ser equi-
valentes à inscrição 
feita para a Frente de 
Trabalho.

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: 1003822-87.2017.8.26.0291  -  controle n. 2017/002858
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exequente: Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo -

Copercana
Executado: Josivaldo Santos de Santa

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003822-87.2017.8.26.0291

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) JOSIVALDO SANTOS DE SANTA, Brasileiro, Solteiro, RG 3.135.309-6,
CPF 319.080.748-50, com endereço à Estrada Antonia Mugnatto Marincek, 1325, Jardim
Aeroporto, CEP 14078-405, Ribeirão Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São
Paulo - Copercana, alegando, em síntese ser credor do executado pela importância de R$1.248,83,
representada por duplicatas de vendas mercantis, vencidas e não pagas, protestadas por falta de
pagamento (duplicatas números 7323420; 7326737; 7335647; 7343823; 7349804; 7364217 e
7372065, todas vencidas entre agosto e outubro de 2015). Encontrando-se o(a) executado(a) em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida especificada na inicial no
valor de R$ 1.686,61 devidamente atualizada, custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados no patamar de dez por cento. O(a) executado(a) deverá ficar ciente de que,
nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral do
débito, no prazo declinado, os honorário advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-
se, também, a possibilidade de opor embargos à execução, distribuídos por dependência e
instruídos com cópias das peças processuais relevante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na
forma do art. 231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, no lugar dos embargos,
mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá requerer o
parcelamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros
de um por cento ao mês, ficando advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos ou o
inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em
favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei. Não ocorrendo o pagamento
do débito, ou não sendo apresentados embargos à execução, o(s) réu(s) será(ão) considerado(s)
revel(is), 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 31 de
julho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MDB DE 
JABOTICABAL

Na semana pas-
sada aconteceu 
a Convenção do 
Diretório Munici-
pal do MDB de Ja-
boticabal, à qual 
apresentou Cha-
pa Única e elegeu 
o novo Presiden-
te do Diretório 
Municipal e Co-
missão Executi-
va, sendo eleito 
Presidente Carlos 
Alberto Maria.

PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO 
DE JABOTICABAL

“É mais um sonho 
nosso e de toda a 
população jabotica-
balense virando rea-
lidade. Foi realizado 
esta semana o paga-
mento da primeira 
parcela dos R$ 2,6 
milhões que con-
quistamos para pa-
vimentação da pista 
e reforma do Aero-
porto Municipal. As 
obras já estão a todo 
vapor!!! O projeto vai 
gerar novos empre-
gos e inl ar a eco-
nomia e turismo de 
Jaboticabal e toda 
região. Esse é mais 
um trabalho feito 
em parceria com o 
vice-prefeito Vitó-
rio, o deputado Léo 
Oliveira e todo nos-
so grupo”,enfatiza 
Hori.

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-

lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-

ferir!!!  (16)3202-1986.
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Imóvel Residencial: Monterrey II

maisAtivo
L E I L Ã O  J U D I C I A L

Leilão Judicial

Área total: 360m²

Área construída: 242,40m²

Lances a partir: R$232.664,62

Encerramento: 28/08/2019 - 14h

Loc.: Jaboticabal/SP

rpreto.nucleo@sbjud.com.br 

www.sbjud.com.br Telefone: (11) 4950-9660

NOVACOLEÇÃO

PRIMAVERA

Rua Rui Barbosa, 986 - Centro - Jaboticabal - SP
16 3203-2136  |  99726-7166

marankids
siga-nos em nossas redes

GRANDES 
LANÇAMENTOS EM

BRINQUEDOS

Interessados devem procurar o Sistema Prático

Rei s 2019: contribuintes devem quitar dívidas sem 
juros com a prefeitura a partir do dia 02

Quem tem débitos com a Prefeitura de Jaboticabal pode 
aproveitar a oportunidade e regularizar sua situação e evitar 
problemas futuros, como a penhora de bens. A Prefeitura de 
Jaboticabal começa a receber amigavelmente os pagamentos 
em atraso. 

O Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2019 – come-
ça em 2 de setembro e garante 100% de anistia dos juros e 
multas para quem pagar à vista. O munícipe que optar pelo 
parcelamento também terá descontos.

“O contribuinte precisa estar atento aos prazos e benefí-
cios oferecidos. Atendendo uma determinação do Tribunal 
de Contas, após o término do prazo, inadimplentes serão 
protestados no cartório e terão nome negativado no Serasa; 
se a dívida persistir, uma ação judicial será formulada po-
dendo acarretar, em seguida, em bloqueio de conta bancária 
e até penhora”, afirma o secretário da Fazenda, Adilson Mar-
tins.

A lei que define os detalhes do Refis define o valor mínimo 
das parcelas em R$ 250 para pessoa jurídica e R$ 100 para 
pessoa física.

Para pagamento integral, à vista, do débito:
a) de 02 de setembro até 18 de outubro de 2019, anistia de 

100% (cem por cento) dos juros e multa de mora.
b) de 21 de outubro até 29 de novembro de 2019, anistia 

de 90% (noventa por cento) dos juros e multa de mora.
c) de 02 de dezembro até 20 de dezembro de 2019, anistia 

de 80% (oitenta por cento) dos juros e multa de mora.
II – Para pagamento parcelado do débito:
a) de 02 de setembro até 18 de outubro de 2019, anistia de 

60% (cinquenta por cento) dos juros e multa de mora, parce-
lado em 12 (doze) vezes.

b) de 21 de outubro até 29 de novembro de 2019, anistia 
de 50% (quarenta por cento) dos juros e multa de mora, par-
celado em 10 (dez) vezes.

c) de 02 de dezembro até 20 de dezembro de 2019, anistia 
de 40% (trinta por cento) dos juros e multa de mora, parce-
lado em 06 (seis) vezes.
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36ª Exposição Nacional de 
Orquídeas já tem data deinida

Evento acontece na Estação de 
Eventos Cora Coralina; entrada é franca

A Prefeitura de Jabo-
ticabal e a Associação 
Jaboticabalense dos 
Orquidóilos realizam 
de 30 de agosto a 1º 
de setembro a 36ª Ex-
posição Nacional de 
Orquídeas. A abertura 
da exposição aconte-
ce no dia 30, a partir 
das 18h, na Estação de 
Eventos “Cora Corali-
na”. Durante o período, 
o público poderá parti-
cipar de cursos, pales-
tras e comprar lores. A 
entrada é gratuita.

Conira a programa-
ção completa:

Dia 30 de Agosto – 
Sexta-feira

18h às 20h – abertura
Dia 31 de agosto – Sá-

bado - das 9h às 20h
15h – Curso: Culti-

vo de orquídeas, com 
Francisco Paulo Filho

16h – Palestra: Tera-
pia de cultivo com cac-
tos, suculentas e plan-
tas ornamentais, com 
Marília Borba

Dia 01 de setembro – 
domingo – das 9h às 16h

10h – Curso: Cultivo 
de suculentas e cactos, 

com Regina M. S. Ci-
cillini.

Fundo Social de Solidariedade 
organiza campanha de 

arrecadação de tampinhas

O Fundo Social de So-
lidariedade iniciou uma 
campanha de arrecada-
ção de tampinhas que 
serão destinas ao Hos-
pital de Amor de Barre-

tos. Estão sendo arre-
cadadas tampinhas de 
água, refrigerante, leite, 
Nutella, maionese, To-
ddy, Nescau, remédios, 
creme dental, shampoo, 

condicionador, água sa-
nitária e amaciante. 

O objetivo do Fundo 
Social é organizar pon-
tos de arrecadação em 
toda cidade. “Jabotica-
bal tem um dever moral 
com o Hospital de Amor 
de Barretos que diária-
mente acolhe pacientes 
de nossa cidade, ofere-
cendo tratamento, mui-
to carinho e dignidade. 
Entramos na campanha 
pedindo que a popula-
ção separe essas tampi-
nhas que em breve va-
mos divulgar os pontos 
de arrecadação”, airma 
a primeira-dama Adria-
na Hori.

Todo material arreca-
dado pelo Hospital de 
Amor de Barretos será 
vendido e todo dinhei-
ro destinado à compra 
de cadeiras de rodas e 
outros equipamentos.

Evento acontece na Concha Acústica nos dias 6 e 7 de setembro

5ª edição do Rock Solidário conirma 18 bandas
Está conirmada a rea-

lização da 5ª edição do 
Rock Solidário, com a 
participação conirmada 
de 18 bandas. O evento 
acontece nos dias 6 e 7 
de setembro, na Concha 
Acústica, a partir das 
18h. Parte do dinheiro 
arrecadado será destina-
do ao Asilo São Vicente 
de Paulo.

“A cena cultural segue 
movimentada e o Rock 
Solidário vem para brin-

dar esse momento. Se-
rão dois dias com ban-
das de toda região por 
uma causa nobre. Vamos 
prestigiar o 5º Rock So-
lidário e ainda ajudar 
quem precisa”, airma o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

Programação oicial - 
No dia 6 de setembro o 
evento começa às 18h 
com as bandas: Camp 
Delta, Ganjahmoa, Vi-
king, Almanaque Blues, 

80/90, Plunk e Mr. Dam. 
No dia 7 de setembro, 
o Rock Solidário come-
ça às 13h com Eletric 
Lady, MOVVA, Black Side, 
Jimmy’s, Point 90, Shot n 
Guns, Linkin Park Cover, 
Parallelo, Kolt, Insane 
Trip e Hard Four.

Para mais informa-
ções, basta ligar para 
o telefone (16) 99606-
8799, ou acessar a pági-
na oicial do evento no 
Facebook.
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Parceria entre entidades promove projeto de 
Desenvolvimento Local

Curso da prefeitura trabalha relacionamento de 
pais e ilhos em medidas sócioeducativas

Uma parceria entre 
Prefeitura, Instituto 
Tecnológico de Jabo-
ticabal, Incubadora 
Empresarial, ACIAJA e 
SEBRAE-Aqui promo-
ve em Jaboticabal um 
projeto de desenvol-
vimento com o objeti-

O Curso de Pais ina-
lizou a primeira turma 
em Jaboticabal. A ini-
ciativa da Secretaria de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social surgiu 
durante as reuniões da 
Rede de Rede Social de 
Proteção dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente.

Foram oito encontros 
em que pais e ilhos 
trabalharam, em con-
junto e separadamen-

vo de fomentar o em-
preendedorismo de 
forma a impactar no 
curto, médio e longo 
prazo.  As inscrições 
já estão abertas no 
Sebrae, localizado no 
Paço Municipal.

O foco é desen-

volver a atividade 
econômica de forma 
sustentável, gerando 
renda, arrecadação e 
alavancando o prota-
gonismo individual e 
a livre iniciativa.

Seguindo esses con-
ceitos, as entidades 

te, temas do cotidiano, 
através de oicinas e 
rodas de conversa com 
o objetivo de entender 
a realidade dessas fa-
mílias, em especial dos 
adolescentes partici-
pantes.

“Adequamos a ideia à 
nossa realidade e acre-
dito que, com um pro-
jeto-piloto, o resultado 
foi muito bom. Vários 
pais participaram de 
todos os encontros, 

outros faltaram por 
outros compromissos, 
mas veriicamos que a 
relação entre os fami-
liares mudou. E isso é 
o mais importante do 
projeto. Agora vamos 
adequar alguns assun-
tos discutidos duran-
te o andamento dos 
encontros e organizar 
uma nova turma”, res-
salta a secretaria da 
pasta, Tatiana Pellegri-
ni.

Cerimônia contou com participação do Tiro de Guerra 02-018

Projeto  tem como objetivo transformar a cidade pela implantação 
de políticas de desenvolvimento em diversos eixos

Alunos da EMEB Senhora Aparecida 
comemoraram Dia do Soldado

Domingo (25) é co-
memorado o Dia do 
Soldado. A direção da 
EMEB Senhora Apareci-
da organizou uma fes-
tividade em torno da 
data que contou com a 
participação dos atira-
dores do Tiro de Guer-
ra 02-018 de Jabotica-
bal e representantes da 
sociedade civil.

O Tiro de Guerra de-
monstrou os procedi-
mentos aprendidos no 
serviço militar e res-
saltou os valores de 
cidadania e o respeito 
pela Pátria. “Toda ceri-
mônia foi muito praze-
rosa e importante. Nos-
sas crianças precisam 
aprender conceitos de 

patriotismo e civismo. 
O projeto Abraçar tam-
bém trabalha esses te-
mas e os resultados são 

muito satisfatórios”, 
afirma o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Leonar-

do Yamazaki.
Participaran do 

evento os represen-
tantes das escolas 

estaduais, Paulo Sér-
gio Buzolli, particula-
res, Cristiane Caraski 
e alunos da ABCDow 

representando as ins-
tituições de ensino 
especial e demais pes-
soas da sociedade. 

oferecem aos inte-
ressados uma agenda 
de cursos e palestras 
destinada aos em-
presár ios/gerentes 
e líderes das MPE e 
aos MEIs da cidade. 
“A agenda conta com 
eventos gratuitos e 

outros que necessi-
tam de um pequeno 
investimento. As ins-
crições já estão aber-
tas. Os interessados 
devem procurar o 
posto do SEBRAE-Aqui 
no Paço Municipal”, 
afirma a diretora da 
Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gon-
çalves.

Atenção para os 
cursos:

05 de Setembro – 
das 19h 21h

Start Up / Inovação
Gratuito
19 de setembro – 

das 19h às 22h
Fluxo de Caixa
Gratuito
30 de Setembro e 4 

de outro – das 18h às 
21h

Na Medida Gestão 
Financeira

Investimento: 3 
parcelas de R$ 86,66 
(ganha duas horas de 
consultoria)

17 de Outubro – das 
19h às 21h

Planeje suas Vendas
Gratuito
26 e 27 de novem-

bro  - das 18h30 às 
22h30

Na Medida Face-
book e Outros Sites 
de Sucesso

Investimento: 2 par-
celas de R$ 70 (ganha 
duas horas de consul-
toria)

Para mais informa-
ções, o telefone da 
Central do Empreen-
dedor é (16) 3203-
3398.
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8ª Feira do Livro de Batatais deve atrair cerca de 15 mil pessoas

Ribeirão Preto (SP), 21 
de agosto de 2019 – De 
26 a 31 de agosto acon-
tece a 8ª Feira do Livro 
de Batatais. Os home-
nageados desta edição 
são o criador da Turma 
da Mônica, Mauricio de 
Sousa (escritor homena-
geado), Shirley Baldochi 
(homenageada local) e 
o patrono permanente, 
José Olympio. As atra-
ções envolvem contação 
de histórias, palestras, 
musical, peça teatral, 
espetáculo e sessões 
de cinema. A programa-
ção é aberta ao público 
(totalmente gratuita) e 
acontece na Praça Cône-
go Joaquim Alves (Praça 
Matriz) e no Cine Bata-
tais, ambos localizados 
no centro da cidade, no 
interior de São Paulo.

No primeiro dia do 
evento, 26 (segunda-
-feira), a programação 
começa às 14h, na Pra-
ça Cônego Joaquim Al-
ves (Praça Matriz), com 
a contação de histórias 
“Histórias de Acolhi-
mento”, interpretada 
pela atriz e contadora 
de histórias Míriam Fon-
tana. 

Já a terça-feira (27) 
começa com a contação 
de história “A Mão na 
Massa”, com a atriz Tâ-
nia Alonso. Às 10h30, 
os professores da Rede 
Municipal de Ensino po-
derão assistir a palestra 
“Ensinar língua ou ensi-
nar gramática? O lúdico 
em sala de aula”, com 
Marília Ferranti Mar-
ques Scorzoni e Renata 
Maria Cortez da Rocha 
Zaccaro. À tarde, a atriz 
Tânia Alonso encena ou-
tra contação de história 
intitulada “Encantaria 
Mata Adentro”, a partir 
das 14h. A programação 
do dia traz também o 
grupo NerdebateS para 
apresentar a palestra 

A Feira reunirá atrações culturais para todas as idades. Atividades serão realizadas na 
Praça Cônego Joaquim Alves (Praça Matriz) e no Cine Batatais

“Educação e HQ: uma 
sala de aula que está no 
gibi”. A atividade terá 
início às 16h e receberá 
como público educado-
res locais. O destaque 
do dia é a abertura oi -
cial, às 19h30, com a 
apresentação musical 
da Banda da Polícia Mili-
tar e alunos da rede mu-
nicipal. 

No dia 28, quarta-
-feira, a Cia Nuvenzinha 
Azul sobe ao palco com 
a peça teatral “O livro 
enfeitiçado”, em dose 
dupla: às 8h e às 10h30. 
No período da tarde, a 
Cia volta com o espetá-
culo “O Desaniversário 
de Alice”, às14h. À noi-
te, o tema em debate “A 
Educação como forma-
ção humana” será minis-
trado pelo professor Cé-
sar Nunes. Ele é i lósofo, 
educador e professor da 
Unicamp. Escreveu 33 li-
vros e formou pesquisa-
dores em Educação pelo 
Brasil. É coordenador do 
Grupo de Pesquisas PAI-
DEIA. Também às 19h30 
acontece a Mostra do Ci-
neasta Batataense, com 
os curtas produzidos no 
projeto “Meu Primeiro 
Filme”, no Cine Batatais.

A agenda da quinta-
-feira (29) começa logo 
pela manhã com o espe-
táculo “De Lucca Circus 
Show”, às 8h, com De 
Lucca Circus. A apresen-
tação reúne mostras de 
malabarismo, equilibris-
mo, mágica e músicas 
brasileiras apresentadas 
de forma cômica. Às 14h 
e 15h30 terão sessões 
de contação de histórias 
com a atriz Míriam Fon-
tana, “Histórias de Aco-
lhimento”. No período da 
noite, a Cia Eureka traz o 
espetáculo “Pernacoteca 
– A Encantadora Biblio-
teca Sobre Pernas”, às 
19h30, na Praça Cônego 
Joaquim – Praça Matriz. 

Às 20h, o Cine Batatais 
exibe o i lme “O Coringa 
do Cinema” seguido por 
bate-papo com o diretor 
cinematográi co Sérgio 
Kieling.

Na sexta-feira (30), às 
8h e 10h30 a Cia Nuven-
zinha Azul apresentará 
a peça “O Livro Enfeitiça-
do”. E, às 14h, também 
com a Cia Nuvenzinha 
Azul, a peça “O Desa-
niversário de Alice”. Às 
19h30, o De Lucca Cir-
cus volta ao palco da 
Feira, mas com o auxílio 
da ‘trupe’ Os Proi çççcio-
nais, que interpretam o 
espetáculo “Cabaré Mun-
do Circus”, na Praça Ma-
triz. 

No sábado (31), úl-
timo dia do evento, às 
10h30 será realizado o 
espetáculo “Almanaque 
D’Verso”, com Lucas San-
tarosa. À noite, às 20h, a 
Cia Minaz sobe ao palco 
com a apresentação do 
musical “Viola Enluara-
da”. 

A 8ª Feira do Livro 
de Batatais é uma reali-
zação da Secretaria de 
Educação de Batatais, 
Secretaria de Cultura e 
Turismo, Prefeitura Mu-
nicipal e Fundação do Li-
vro e Leitura de Ribeirão 
Preto.

Segundo o secretário 
da cultura e turismo de 
Batatais, Luciano José 
Dami de Oliveira, a 8ª 
Feira do Livro da cidade 
“além de estimular a lei-
tura proporciona ampla 
fruição cultural e troca 
de conhecimentos du-
rante as apresentações 
e palestras. O evento 
também contribui para 
a consolidação de nos-
sa Estância Turística que 
possui a cultura como 
principal atrativo”, des-
taca.

A organização da Feira 
já agendou com escolas 
e são esperadas mais de 

600 crianças nos turnos 
diários da feira. “Com o 
acréscimo dos eventos 
noturnos e atrações em 
paralelo estimamos um 
público de cerca de 15 
mil pessoas ao todo”, 
diz Dami.

Para a presidente da 
Fundação do Livro de 
Ribeirão Preto, Dulce Ne-
ves, a realização da Feira 
do Livro de Batatais em 
parceria com a Funda-
ção consolida objetivos 
que a entidade possui 
para disseminar a leitu-
ra e literatura na região 
metropolitana de Ribei-
rão Preto. “A exemplo do 
que fazemos com a Feira 
Nacional do Livro de Ri-
beirão Preto, que a partir 
de 2020 será internacio-
nal, as feiras visam que a 
leitura esteja ao alcance 
de todos, de forma gra-
tuita, possibilitando as-
sim o acesso à cultura e 
às diferentes formas de 
arte, bem como garan-
tir o encontro do leitor 
com escritores, o que 
enriquece muito sua vi-
vência de contato com o 
livro”, explica.

O secretário diz que a 
Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo vê na 
parceria com a Fundação 
do Livro e Leitura de Ri-
beirão Preto o caminho 
para ampliação e cresci-
mento do evento em Ba-
tatais e a perspectiva de 
inovações.

PROGRAMAÇÃO 
26 de agosto 
14h00 - Contação de 

Histórias “Histórias de 
acolhimento” com Mí-
riam Fontana

Local: Praça Cônego 
Joaquim Alves - Praça 
Matriz

27 de agosto
8h00 - Contação de 

Histórias “A mão na mas-
sa” com Tânia Alonso

10h30 – Atividade 
para educadores: “En-
sinar língua ou ensinar 
gramática? O lúdico em 
sala de aula” com Marília 
Ferranti Marques Scor-
zoni e Renata Maria Cor-
tez da Rocha Zaccaro

14h00 - Contação de 
Histórias “Encantaria 
mata adentro” com Tâ-
nia Alonso

16h00 - Atividade para 
educadores: “Educação 
e HQ: uma sala de aula 
que está no gibi” com 
NerdebateS

19h30 – Abertura Oi -
cial - Apresentação mu-
sical Banda da Polícia 
Militar e alunos da rede 
municipal

Local: Praça Cônego 
Joaquim Alves - Praça 
Matriz

28 de agosto
8h00 - Peça Teatral “O 

livro enfeitiçado” com 
Cia Nuvenzinha Azul

10h30 - Peça Teatral 
“O livro enfeitiçado” com 
Cia Nuvenzinha Azul

14h00 - Peça Teatral 
“O desaniversário de Ali-
ce” com Cia Nuvenzinha 
Azul

19h30 – Palestra: “A 
Educação como forma-
ção humana” com César 
Nunes

Local: Praça Cônego 

Joaquim Alves - Praça 
Matriz

19h30 - Mostra do ci-
neasta Batataense com 
os curtas produzidos no 
projeto Meu Primeiro Fil-
me

Local: Cine Batatais

29 de agosto
8h00 – Espetáculo “DE 

LUCCA CIRCUS SHOW” 
com De Lucca Circus

14h00 - Contação de 
histórias “Histórias de 
acolhimento” com Mí-
riam Fontana

15h30 - Contação de 
histórias “Histórias de 
acolhimento” com Mí-
riam Fontana

19h30 – Espetáculo 
“Pernacoteca - A Encan-
tadora Biblioteca Sobre 
Pernas” com Cia Eureka

Local: Praça Cônego 
Joaquim Alves - Praça 
Matriz

20h00 - Exibição do i l-
me “O Coringa do Cine-
ma” e bate-papo com o 
diretor Sérgio Kieling

Local: Cine Batatais

30 de agosto 
8h00 - Peça Teatral “O 

livro enfeitiçado” com 

Cia Nuvenzinha Azul
10h30 - Peça Teatral 

“O livro enfeitiçado” com 
Cia Nuvenzinha Azul

14h00 - Peça Teatral 
“O desaniversário de Ali-
ce” com Cia Nuvenzinha 
Azul

19h30 – Espetáculo 
“CABARÉ MUNDO CIR-
CUS” com De Lucca Cir-
cus e Os Proi çççcionais

Local: Praça Cônego 
Joaquim Alves - Praça 
Matriz

31 de agosto 
10h30 – Espetáculo 

“Almanaque D’Verso” 
com Lucas Santarosa

20h00 - Apresentação 
musical Viola Enluarada 
com Cia Minaz

Local: Praça Cônego 
Joaquim Alves - Praça 
Matriz

PROGRAMAÇÃO PER-
MANENTE 

19h00 - Projeto Astro-
nomia para todos

Local: Praça Cônego 
Joaquim Alves - Praça 
Matriz

8h30 e 14h30 - Ses-
sões gratuitas de cinema 

Local: Cine Batatais

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 25/2019

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal, de 
Jaboticabal, com fulcro na Letra “B” do Inciso IV 
do artigo 17 de seu Regimento Interno, determi-
na:

Art. 1º Fica a Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, após expedição de Decreto do Executivo, autorizada a abertura 
de um crédito adicional especial no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta 
mil reais), para suprir a seguinte dotação do orçamento vigente:

Códigos
Local: 01/01.01
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00
Classiicação Funcional: 01.031.0001.2.001
Especiicação
Câmara Municipal/Corpo Legislativo/Manutenção Adm. Da Câmara  
Total da Suplementação: R$450.000,00

Art. 2º O presente crédito adicional especial será coberto com recur-
sos de anulação parcial de dotações da Câmara Municipal, constantes do orçamento 
vigente, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), assim espe-
ciicadas:

Códigos
Local: 01.01.01
Natural da Despesa: 4.4.90.51.00 
Classiicação Funcional: 01.031.0001.2.001
Especiicação
Câmara Municipal/Corpo Legislativo/Obras e Instalações
Total da Suplementação: R$450.000,00

Art. 3º O presente ato entra em vigor após a publicação de Decreto 
do Executivo, expedido de acordo com a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 20 de agosto de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

CARMO JORGE MARQUES REINO
1ª Secretário - Ad hoc

DANIEL GONÇALVES RODRIGUES
2º Secretário - Ad hoc

ATOS DA  PRESIDÊNCIA

Nº 07, DE 19 DE AGOSTO DE 2019 – Deine as pessoas que receberão 
Diploma em comemoração ao Dia Municipal do Surdo.

Nº 08, DE 19 DE AGOSTO DE 2019 – Deine as pessoas que receberão 
Diploma em comemoração à Semana do Proissional de Educação Física.

PORTARIAS

Nº 194, DE 21 DE AGOSTO DE 2019 – Convida os Vereadores Carmo Jorge 
Marques Reino e Daniel Rodrigues para exercerem, respectivamente, as funções de 
1º Secretário (Ad hoc) e 2º Secretário (Ad hoc) da Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Jaboticabal.                     

 
EXTRATOS

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 06/2.019 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor 
preço por empreitada global para Contratação de empresa para a prestação de ser-
viços especializados de consultoria e assessoramento técnico presencial e a distância 
aos agentes públicos acerca de procedimentos no âmbito da administração pública, 
conforme especiicações constantes do edital e seu Anexo I (Termo de Referência).

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 7:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas ou pelo site www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

Recebimento das Propostas: Dia 05/09/2019, até às 08:00 horas.
Início da sessão: Dia 05/09/2019, às 8 horas e 30 minutos.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 05/2.019 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor 
preço por empreitada global para a contratação de empresa especializada do ramo 
da engenharia para fornecimento e instalação de equipamentos de sistema de gera-
ção de energia com capacidade de 97,11 kwp, através de placas fotovoltaicas a serem 
instaladas sobre o telhado da Câmara municipal de Jaboticabal-SP, incluindo todo o 
material e serviços necessários, de acordo com as especiicações constantes do Ane-
xo I (Projeto Executivo e Termo de Referência), parte integrante do edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 7:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas ou pelo site www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

Recebimento das Propostas: Dia 13/08/2019, até às 14:00 horas.
Início da sessão: Fracassada.
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Prefeitura de Jaboticabal doa consultório 
odontológico para ONG Fênix

A Prefeitura de Jabo-
ticabal trabalha para ga-
rantir um novo serviço 
que será disponibiliza-
do para os alunos e fa-
miliares da ONG Fênix. 
Em parceria com as se-
cretarias de Saúde e a 
de Assistência e Desen-
volvimento Social, a en-
tidade receberá todos os 
equipamentos necessá-
rios para organizar um 
consultório odontológi-
co.

“Temos na ONG Fênix 
um parceiro que reali-
za um trabalho extraor-

dinário na periferia de 
Jaboticabal, oferecendo 
atividades para nossas 
crianças e adolescentes. 
Nos movimentamos e 
garantimos que a ONG 
receba todos esses equi-
pamentos para iniciar 
mais um atendimento 
tão importantes para 
nossas famílias”, diz 
o prefeito José Carlos 
Hori.

“Percebemos que mui-
tas crianças e pais aten-
didos pela entidade não 
tem acesso a tratamento 
dentário, mesmo a pre-

feitura disponibilizando 
nos CIAFs e CEO; talvez 
pelo trabalho durante 
o dia ou até por medo 
de inciar o tratamento, 
eles não procuram as 
unidades. Nosso obje-
tivo é atender todas as 
nossas 100 crianças e 
adolescentes e seus fa-
miliares”, informa o co-
ordenador da Ong Fenix, 
Luciano Scarpim.

Scarpim também lem-
bra que, após adequar o 
espaço, a ONG necessi-
tará de voluntários. “Va-
mos buscar esses pro-

Prefeito Hori recebe Karatecas de Jaboticabal que 
representaram o Brasil no Pan-Americano

Encontro aconteceu na segunda-feira (19), no gabinete do prefeito

Formados nas esco-
linhas de massiicação 
oferecidas pela prefei-
tura, os karatecas Ni-
cole Yonamine Mota, 
Victor Yonamine Mota, 
Lucas da Silva Santos 
e Guilherme Augusto 
da Silva representaram 
o Brasil ns Jogos Pan-
-Americanos de Lima 
2019. As competições 
aconteceram de 09 a 
11 de agosto. Os atle-
tas passaram pelo Paço 
Municipal e foram re-
cebidos pelo prefeito 
José Carlos Hori. 

“Fico feliz em ver Ja-
boticabal tão bem re-
presentada principal-
mente por esses jovens 
que lá atrás frequenta-
ram nossas escolinhas, 
evoluíram e hoje tem 
grandes chances de re-

presentar o Brasil nas 
próximas Olimpíadas. 
Só posso desejar boa 
sorte e agradecer o 
exemplo dado a todos 
aqueles que sonham 
um dia vencer através 
do esporte”, airma o 
prefeito José Carlos 
Hori. 

A competição de ka-
ratê nos Jogos Lima 
2019 foi dividida em 
duas modalidades: 
kumitê (confronto en-
tre dois atletas) e kata 
(luta imaginária, indi-
vidual e por equipe). 
Victor Yonamine Mota, 
Lucas da Silva Santos 
e Guilherme Augusto 
da Silva conquistaram 
o bronze enquanto Ni-
cole Yonamine Mota 
terminou na quinta co-
locação. 

issionais interessados 
em colaborar com nossa 
entidade. Por isso ainda 
não consigo informar 
quando o serviço será 
disponibilizado, mas 
nossa intenção é que o 
atendimento aconteça 
pelo menos três vezes 
por semana, após às 
17h”.

Equipamentos doados 
– A ONG Fênix receberá 
uma cadeira automá-
tica, um reletor, uma 
unidade de água com 
sugador, um contra ân-
gulo, um micromotor, 

um Raio X, uma cane-
ta de alta rotação, um 
amalgador, 1 fotopoli-

merizador LED, uma au-
toclave 12 e uma mesa 
com duas gavetas. 


