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Nova empresa deve gerar 40 empregos em Jaboticabal 
Montar 

Montagem e 
Locações tem 

até 90 dias 
para iniciar a 

operação
Uma nova empresa 

está chegando a Jabo-
ticabal. A Prefeitura 
alienou um imóvel de 2 
mil metros quadrados 
na Rodovia Faria Lima 
(Km 326) na terça-feira 
(17). A Montar é espe-
cializada em montagem 
industrial e irá investir 
R$ 2,3 milhões. Devem 
ser contratados cerca 
de 40 funcionários de 
imediato, mas o núme-
ro irá subir conforme 
assinatura dos novos 
contratos.

Agentes comunitários de saúde vão 
usar tablets em visitas domiciliares

Servidores deixam de lado as antigas pranchetas e passam a 
preencher os dados dos pacientes em tempo real

A tecnologia chegou com força total no programa Estratégia de Saúde da Família. A Prefeitura de Jabo-
ticabal deu início ao TechSaúde, um projeto piloto de informatização do ESF. Os agentes comunitários 
de saúde (ACS) já estão usando tablets nas visitas domiciliares em Córrego Rico, trazendo mais rapidez 
e qualidade no atendimento das famílias.

Reis: 
desconto de 100% em juros e multas 

segue na semana que vem

Quem possui dívi-
das em atraso de IPTU, 
ISSQN, água e taxas 
diversas tem a opor-
tunidade de quitá-las 
com anistia de 100% 
nos juros e multas em 
pagamentos à vista. O 
Sistema Prático rece-
be as solicitações para 
adesão ao Programa de 
Recuperação Fiscal – 
REFIS 2019 - de segun-
da a sexta-feira, das 8h 
às 16h30. Já o débito 
na tarifa de água deve 
ser quitado no posto 
de atendimento do SA-
AEJ.

Impostos são indispensáveis para manter 
serviços públicos, como saúde e educação

Jaboticabal ganha a 
8ª ambulância 0 km

Diante do desaio de reformular a frota munici-
pal e garantir mais conforto e segurança aos pa-
cientes, Jaboticabal recebeu mais uma ambulância 
0 Km. Moderna e adaptada, a prefeitura acerta os 
últimos detalhes para que o veículo seja integrado 
ao transporte de pacientes.

Prefeitura investiu e comprou, em 
apenas dois anos, quase 30 veículos

Dia D será no sábado, 26 de outubro; 
programação está sendo definida

Jaboticabal realiza 
Semana do Lixo Zero
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EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1003627-05.2017.8.26.0291 - Controle n. 2017/002161.
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Sumiko Takayama Kotuzi
Requerido: Milton Massami Kotuzi

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE MILTON MASSAMI KOTUZI, REQUERIDO POR SUMIKO
TAKAYAMA KOTUZI - PROCESSO Nº 1003627-05.2017.8.26.0291.

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 aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 11/06/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de MILTON MASSAMI KOTUZI,
Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 63825338, CPF 746.536.448-53, pai Mitsuo Kotuzi, mãe
Kazuko Oikawa Kotuzi, Nascido/Nascida 21/12/1955, natural de Monte Alto - SP, com endereço
à Armando Salles de Oliveira, 266, Centro, CEP 14870-890, Jaboticabal - SP, na forma do art.
4º, inciso III, do Código Civil, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, em virtude de
diagnóstico de Depressão Moderada (CID-10 F32.1) e Sequela de AVC (CID-10 I169), e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). SUMIKO
TAKAYAMA KOTUZI, Brasileiro, Casado, Professor, RG 274151388, CPF 149.481.358-01,
Armando Salles de Oliveira, 266, Centro, CEP 14870-890, Jaboticabal - SP, nos termos do artigo
1.775 do Código Civil. A curatela se estenderá a todos os atos de natureza patrimonial e negocial
do requerido, como disposição de bens e gestão de conta bancária, para as quais deverá ser
representado por sua curadora. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de
dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal,
aos 28 de agosto de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A JOSÉ GONÇALO BALBINO DE ASSIS 
                          (Prenotação 164.788 de 25/02/2019) 
 
               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos 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 JOSÉ GONÇALO BALBINO DE ASSIS, RG nº 9.259.560-
SSP/SP, CPF nº 979.404.708/25, brasileiro, solteiro, maior, motorista, residente e domiciliado 
em Barrinha-SP, na Rua Henrique Xisto, número 103, bairro José Bom Bombonato (endereço 
que constou da matrícula na da época de aquisição do imóvel), que nos termos do artigo 26 
da Lei nº 9.514/97 e a requerimento de STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede nesta 
cidade de Jaboticabal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.326.990/0001-64, e STÉFANI 
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, com sede em Ribeirão Preto-SP, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 03.088.641/0001-38, credoras fiduciárias através do Instrumento Particular de Compra e 
Venda de Imóvel, garantido pela alienação fiduciária registrada sob nº 05 na matrícula nº 
36.273, que grava o imóvel indicado como Lote nº 07 da Quadra V, situado na Rua K, do 
loteamento Residencial Parque das Araras, nesta cidade, vem lhe notificar para 
cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias relativas às parcelas 
vencidas, com valor apurado pelas credoras fiduciárias até 01/02/2019, que totaliza a 
quantia de R$20.841,56 (vinte mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis 
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 notificação. 
                       Assim fica 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, 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 notificação extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir desta data. 
  Nesta oportunidade fica V.Sª. cientificado de que o não cumprimento da 
obrigação no prazo estipulado garante às credoras fiduciárias 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 
das credoras Stéfani Participações Ltda e Stéfani Nogueira Engenharia Ltda. 
                       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, 11 de setembro de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do 
Oficial, digitei e subscrevi. 
 
                      O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
              
                                                                    JOSÉ PEDRO JÚNIOR  

Câmara de Jaboticabal faz solenidade em 
comemoração ao Dia Municipal do Surdo

Na próxima sexta-
-feira (27/09), a Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal homenageará 
sete pessoas pioneiras 
do Movimento Surdo 
de Jaboticabal. A noi-
te faz menção ao dia 
“Dia Municipal do Sur-
do”, criado em 2018 
e instituído no calen-
dário de Eventos Ofi-
ciais do Município por 
conta da Lei nº 4.940, 
de 11 de Setembro de 
2018, de autoria do 
vereador Dr. Edu Fe-
nerich (Cidadania). O 
ato segue determina-
ção do Decreto Legis-
lativo nº 723/2019, 
alterado pelo DL nº 
734/2019, ambos de 

autoria de Fenerich, e 
aprovado por unani-
midade.

Os nomes dos es-
colhidos para receber 
os diplomas nesse 
primeiro ano da pro-
mulgação da lei foram 
sugeridos por uma co-
missão formada pelo 
autor da propositura; 
pelo presidente da 
Associação de Pais e 
Amigos dos Surdos 
de Jaboticabal, Tadeu 
Oliveira; pela super-
visora da Associação 
de Pais e Amigos dos 
Surdos de Jaboticabal, 
Miucha Carregari; pela 
supervisora de tele-
marketing da Associa-
ção de Pais e Amigos 

dos Surdos de Jaboti-
cabal, Patrícia Valério, 
e pela representante 
da Comunidade Surda 
de Jaboticabal, Aline 
Barbosa Nunes. 

Receberão o diplo-
ma comemorativo 
Carlos Henrique do 
Amaral Vendramini, 
Célia Marisa de Faria 
Taverna, Florivaldo de 
Jesus Antonino, Isabel 
Cristina Furlan, Mau-
rício Alencar de Araú-
jo, Silvana Leandro e 
Waldir Alves. A sessão 
começa às 20 horas, 
no plenário da Casa de 
Leis, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jaboti-
cabal.sp.leg.br).

Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho ganha sede própria 
O atendimento está suspenso para a mudança até segunda-feira (23)

A Prefeitura Munici-
pal inaugurou o prédio 
próprio do Departa-
mento de Medicina e Se-
gurança do Trabalho na 
sexta-feira (20), às 16h. 
O espaço é destinado ao 
atendimento de funcio-
nários municipais que 

precisam realizar exa-
mes médicos, solicitar 
afastamentos e demais 
serviços. 

Localizado na Rua 
Humberto Biancardi, 
153 - Vila Serra, o pré-
dio foi reformado para 
receber o departamen-

to. “Buscamos maior 
conforto e espaço para 
atender o funcionário 
com atenção e respeito. 
Fizemos uma reforma 
geral e, por ser um pré-
dio da prefeitura, pode-
mos modernizar ainda 
mais a estrutura no fu-

turo”, informa a secre-
tária da Administração, 
Elivaine Almeida Silva.

O departamento con-
ta com ampla sala de 
atendimento médico, 
sala de enfermagem, 
sala de segurança do 
trabalho, recepção, co-

zinha e espaços admi-
nistrativos. O prédio 
ganhou um novo forro, 
acessibilidade, pintura, 
iação, revisão de telha-
do, pisos e revestimen-
tos.

Os proissionais da 
unidade realizam os 

exames admissionais, 
periódicos, demissio-
nais ou de retorno ao 
trabalho, além de ates-
tados de afastamento 
por licenças de saúde 
ou gestante e acidente 
de trabalho.
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Lutadores de Jaboticabal fazem bonito e garantem pódio para Jaboticabal 
no São Paulo Internacional Open de Jiu Jitsu

Aconteceu no último 
inal de semana, no Gi-
násio José Corrêa em 
Barueri, mais uma edi-
ção do São Paulo Inter-
nacional Open de Jiu 
Jistsu. A competição 
reuniu os principais 
atletas do país e Jabo-
ticabal foi representa-

Jabuka Fight cumpre promessa com nove 
grandes combates de K1

Os fãs das artes 
marciais não perde-
ram a oportunida-
de de acompanhar 
a oitava edição do 
Jabuka Fight. Fo-
ram nove combates 
de K1 e uma dispu-
ta de cinturão entre 
Ney Figueredo e Je-
ancarlo Silva, de Jaú 
(SP).

“Esse ano volta-
mos às origens e re-
alizamos um even-
to de ‘luta em pé’, 
reunindo atletas de 
diferentes equipes 
que se enfrentaram 
no ringue monta-
do. Mais uma vez o 
evento foi um suces-
so, o que aumenta 
nossa responsabi-
lidade na organiza-
ção da 9ª edição, 
em 2020. Aprovei-
to para agradecer o 
apoio que recebi da 
Prefeitura de Jaboti-
cabal”, airma o res-
ponsável pelo even-
to, Demetro Borges.

Uma edição de di-
ferentes histórias – 
Além do incentivo 

a prática esportiva 
e o entretenimen-
to oferecido ao pú-
blico presente, esta 
edição reuniu deta-
lhes pitorescos que 
transformaram o 
enredo da competi-
ção.

“O atleta Cisco, 
descoberto em nos-
so projeto social, es-
teve mais uma vez 
defendendo nossa 
cidade no evento. 
Também tivemos 
a Thaís Pit Bull, de 
Itápolis, que rees-
treou em competi-
ções após dar a luz. 
E o Pedro, um aluno 
de nossa academia 
que deixou de lado 
as suas diiculdades 
físicas e hoje é um 
grande exemplo de 
superação para to-
dos. Não posso dei-
xar de destacar o 
Ney Figueredo, que 
também driblou 
uma série de situa-
ções pessoais para 
defender o cinturão 
mais uma vez”, con-
ta Demetro.

Orlando Figueredo e Rafaela Servidone representaram Jaboticabal e o 
Espaço Insano em uma das maiores competições do país

do pelos integrantes da 
equipe Espaço Insano, 
PSLPB Cícero Costha, 
Rafaela Servidone e Or-
lando Figueredo.

O evento reuniu atle-
tas de diversos países, 
inclusive dos Estados 
Unidos. Orlando Figue-
redo conquistou duas 

ESPORTE
Futsal de Jaboticabal se prepara para 

estrear na Copa Record e Liga SBT

Atletas de Jaboticabal 
conquistam sul-americano 

de Boxe Chinês

Semana que vem 
marca a estreia de Ja-
boticabal nas duas 
competições que vão 
movimentar o futsal 
regional nos próximos 
meses: a Copa Record e 
a Liga SBT. As emissoras 
divulgaram as respecti-
vas tabelas e, nos dois 
campeonatos, Jabotica-
bal joga a primeira roda-
da em casa.

“Esperamos que nossa 
torcida faça a diferen-
ça mais uma vez. Nossa 
equipe treina focada em 
realizar dois grandes 

Aconteceu no último 
inal de semana, mais 
uma edição do sul-ame-
ricano de Boxe Chinês. 
O campeonato reuniu 
atletas brasileiros, peru-
anos, colombianos, uru-
guaios, venezuelanos, 
paraguaios e argentinos. 

Representando Jaboti-
cabal e o Brasil, o Team 
Guardia enviou sete 
atletas. “Fomos bem re-
presentados em mais 
uma competição inter-
nacional, dessa vez com 
representantes do boxe 
chinês. Os atletas de Ja-
boticabal vem marcando 
espaço e conquistando 
títulos importantes”, 
ressalta o presidente da 
FAE, Fábio Bortolossi.

Atenção para a classi-
icação geral dos atletas 
de Jaboticabal:

Bruce Guardia - Cam-
peão na categoria Com-
bate até 56 Kg, campeão 
na categoria Tao Luns 

Ambas estreias acontecem em Jaboticabal; equipe treina de olho 
em bons resultados

Atletas da Team Guardia 
participaram de competição na 

cidade de La Prata, na Argentina

Evento aconteceu no final de semana e reuniu atletas de diferentes 
cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais

campeonatos, honrando 
nossa tradição e, mais 
uma vez, apostando nas 
pratas da casa, formados 
em nossas escolinhas de 
massiicação”, diz o pre-
sidente da Fundação de 
Amparo ao Esporte, Fá-
bio Bortolossi.

A estreia na Liga SBT 
acontece contra Taquari-
tinga na terça-feira (24). 
Na Taça Record, os meni-
nos de Jaboticabl enfren-
tam Terra Roxa, na quin-
ta-feira (26). Ambos os 
jogos acontecem no Giná-
sio de Esportes, às 20h30. 

Armas Curtas, Campeão 
na categoria Tao Luns 
Mãos Livres e terceiro 
colocado na categoria 
Tao Luns Armas Espe-
ciais.

Rayan Guardia - Cam-
peão na categoria Com-
bate até 48 kg, Campeão 
na categoria Tão Luns 
Armas Duplas e Vice-
-Campeão na categoria 
Tao Luns Mãos Livres.

Anna Júlia Bassi Perei-
ra - Campeã na categoria 
Tao Luns Armas espe-
ciais, Campeã na catego-
ria Tao Luns Armas Du-
plas e terceira colocada 
na categoria Tao Luns 
Mãos Livres.

Thiago da Silva Lima 
- Campeão na categoria 
Combate até 65 kg e Vice 
Campeão na categoria 
Tao Luns Mãos Livres.

Aline Pedroso Macha-
do - Vice Campeã na ca-
tegoria Combate até 85 
kg.

Atenção para os 
resultados inais:

• Flayer X Cisco 
-Vitória de Flayer

• Diego Thun-
der X Matheus Alei-
xo – Vitória de Die-
go Thuncer

• Vicelázio Ri-
gashi Neto X Micka-
el Viking – Vitória de 
Vicelázio

• Gordo X Nery – 
Vitória de Nery

• Thaís Pit Bull 
Silva X Adelli – Vitó-
ria de Adelli

• Renan Arroio 
X Pedro Silva – Vitó-
ria de Renan Arroio

• Fabrício Iron-
men X Pedro Silva – 
Vitória de Pedro Sil-

va
• Jiancarlo Silva 

X Ney Figueredo – 
Vitória de Jiancarlo 
Silva

Revanche conir-
mada – Após perder 
o cinturão em deci-
são por pontos, o 
novo campeão Jian-
carlo Silva aceitou o 
pedido de revanche. 
“Ainda em cima do 
ringue o pedido foi 
feito e teremos uma 
reprise da grande 
luta entre o Jian-
carlo Silva e Ney Fi-
gueredo. Em 2020, 
teremos mais uma 
grande edição”, i-
naliza Demetro. 

pratas (com kimono e 
No Gi) na faixa marrom 
e Rafaela Servidone con-
quistou o ouro na cate-
goria na faixa branca.

“A preparação nos úl-
timos meses foi muito 
forte, tanto nos trei-
nos com os meus com-
panheiros de equipe, 

quanto na participação 
de seminários e tam-
bém nas competições 
regionais, todos servi-
ram de base para o SP 
Open. Cheguei bem e o 
ouro veio coroar esse 
momento. Estou muito 
feliz e agradecida por 
tudo”, airma a atleta 

Rafaela Servidone.
Orlando Figueredo 

disputou tanto na cate-
goria com e sem kimo-
no, como também no 
absoluto. “O SP Open 
reúne os principais 
atletas do país. Fiz oito 
lutas nos dois dias. In-
felizmente o ouro não 

veio, mas valeu a pena 
participar novamente e 
trazer a prata para Ja-
boticabal”.

Os atletas contam 
com o apoio da Dona 
Odila Cachaça, Renata 
Cassiano, Imobiliária 
Realiza e ART Golpe ki-
monos.

A Vivo informa que, por motivo de instabilidade no meio de transmissão da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 16/09/2019 das 18h01 às 18h32. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado
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CULTURA
Exibição do ilme “Nada a Perder 2” 

reúne quase 2 mil pessoas

No domingo (15), a 
Concha Acústica Lions 
Internacional recebeu a 
exibição do ilme nacio-
nal “Nada a Perder 2”. No 
enredo, o ator Petrônio 

Gontijo interpreta o Bis-
po Edir Macedo. O longa-
-metragem se tornou a 
maior bilheteria da his-
tória se tratando de um 
ilme brasileiro e para, a 

exibição, a Concha Acús-
tica recebeu uma grande 
tela e equipamentos de 
última geração.

“A exibição do ilme 
registrou o maior públi-
co após a reinauguração 
da Concha Acústica. A 
população aproveitou 
o im de tarde para um 
programa em família, 
assistindo um ilme 
que vem registrando 
recordes de bilheteria”, 
informou o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

Grande público - O 
recorde de público per-
tencia a apresentação 
do maestro João Carlos 

Martins e a Orquestra 
Bachianas, com 1,6 mil 
pessoas em 2017. No 
ano seguinte, em 2018, 
o grupo Demônios da 
Garoa teve um publico 
de 1,4 mil pessoas. 

A Concha Acústica de 
Jaboticabal é um dos 
equipamentos culturais 
de responsabilidade do 
Departamento de Cultu-
ra. “Nos sentimos honra-
dos em receber as mais 
diferentes atividades. O 
departamento está aber-
to a novas parcerias que 
possam oferecer cultu-
ra e lazer de qualidade 
para nossa população”, 
inaliza José Mário.

Projeto de Desenvolvimento Local terá 
cursos para artesãos

Na última semana, 
o prefeito José Carlos 
Hori assinou um novo 
convênio com o SE-
BRAE-SP que disponibi-
lizará mais de 1.240 va-
gas em cursos, oicinas, 
treinamentos e mis-
sões. A primeira estapa 
do projeto já está com 
vagas abertas. A 1ª reu-
nião acontece no dia 18 
de Setembro, às 19h, no 
Auditório da Prefeitura. 

Neste momento, a 
prefeitura e SEBRAE-
-Aqui oferecem vagas 
limitadas para os arte-
sãos da cidade. “O Pro-
jeto tem como objetivo 

a transformação local 
pela implantação de 
políticas de desenvolvi-
mento. O segmento de 
artesanato foi escolhi-
do para ajudar a fomen-
tar esta transformação, 
com foco no desenvol-
vimento do turismo”, 
airma a diretora da 
Central do Empreende-
dor, Vanessa Gonçalves.

Para participar, os 
artesãos devem ser de 
Jaboticabal. “Fizemos a 
1ª reunião dia 18 de Se-
tembro das 19h às 21h, 
no Auditório da Prefei-
tura. Neste dia, falamos 
sobre as tendências do 

setor e apresentaremos 
a agenda de ações”, 
conirma a diretora.

Informações no Posto 
do SEBRAE-Aqui no Paço 

Municipal ou ligando 
para (16) 3203-3398. As 
inscrições devem ser 
efetuadas no site ht-
tps://bit.ly/2HizrCx.

Mais informações pelo telefone (16) 3203-3398

AVISO DE RETIFICAÇÃO E ADIAMENTO DE 
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/19-FCAV
A FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERI-

NÁRIAS - FCAV/UNESP - CÂMPUS DE JABOTICABAL, 
torna público aos interessados, que resolveu RETIFICAR E 
ADIAR o encerramento da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/19-
FCAV, objetivando a EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHA-
RIA PARA REFORMA DA CENTRAL DE SALAS DE AULA, 
PERTENCENTE A FCAV/UNESP – CAMPUS DE JABOTI-
CABAL, ENVOLVENDO UMA ÁREA DE APROXIMADA-
MENTE 450 M², para as 8 H 30 MIN do dia 11/10/2019. O 
EDITAL na íntegra poderá ser obtido gratuitamente, mediante 
identiicação, até o último dia útil anterior da licitação, no ho-
rário das 8h às 11 h e das 14h às 17 h, na Sala de Licitações da 
Seção Técnica de Materiais da FCAV/UNESP - Câmpus de Ja-
boticabal, na Via de Acesso Prof Paulo Donato Castellane, s/nº, 
Jaboticabal/SP, fone: (16) 3209-7140 / 3209-7155, via e-mail: 
materiais.fcav@unesp.br. As informações estarão disponíveis 
no sítio http://apps.unesp.br/licitacao. 

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1002199-56.2015.8.26.0291 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) Priscila Gisele Roque, 
Brasileiro, CPF 223.226.848-99, com endereço à Rua Santos Dumont, 834, Vila Tiberio, CEP 14050-060, Ribeirão Preto - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando, em síntese, que o Exequente 
é credor da Executada da quantia de R$ 25.816,74 (vinte e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), 
inerente ao saldo devedor da inclusa Cédula De Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal - N° 348/259.958.910, emitida em 16 de maio 
de 2014, com valor liberado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para pagamento em 40 (quarenta) parcelas de R$ 707,13 (setecentos 
e sete reais e treze centavos), vencendo a primeira parcela em 16/06/2014 e a ultima parcela em 16/09/2017. O Exequente tentou, 
pelas vias extrajudiciais e legais, o recebimento amigável de seu crédito, não logrando êxito, todavia. 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$ 32.979,01 (cálculo atualizado em maio/2019) 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. Registrese, 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 27 de agosto de 2019 K-21e28/09

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos das localidades de Fernando Prestes e Agulha tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 15/09/2019 às 17h55 até 16/09/2019 às 16h57. Assim que houve 
a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico 
danificado foi recuperado.

Comunicado

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 03 de outubro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 15 de outubro de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oicial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 16/06/2008, cujo Fiduciante 
é LIONEL MORETTI GERBASI, CPF/MF nº 039.503.638-07, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 412.830,40 (Quatrocentos e Doze Mil Oitocentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais), o imóvel constituído pelo “Prédio Residencial, com área construída total de 218,49m², área do terreno de 432,62m², situado 
a Alameda Churchil Reynolds Locke, nº 161, Jaboticabal/SP, melhor descrito na matrícula nº 5.422 do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que 
se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, ica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com  
lance mínimo igual ou superior a R$ 200.242,10 (Duzentos Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Dez Centavos - nos termos do art. 
27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo  
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do 
cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL  
NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5112_10 Ol).

Jaboticabal terá Pit Stop na região 
central durante Semana do Trânsito

O Departamento de 
Trânsito preparou uma 
comemoração especial 
para a Semana Nacional 
do Trânsito e Transpor-
tes – DTT, comemorada 
no Brasil de 18 a 25 de 
setembro. Em Jabotica-
bal, o DTT organizou 
para os dias 19 e 20 de 
setembro, quinta e sex-
ta-feira, uma atividade 
na esquina da Rua Ben-
jamin Constant com a 

Rua Rui Barbosa.
“Dois atores fazem 

abordagens aos moto-
ristas nos semáforos, 
reforçando sobre as 
leis de trânsito mais in-
fringidas. Nosso objeti-
vo é motivar que todos 
relitam sobre nossa 
conduta ao volante ”, 
informa o diretor do 
departamento, Rodrigo 
Girio.

No dia 25 de setembro 

também haverá ativida-
de educativa na Escola 
Poligenes com os agen-

tes de trânsito. Mais in-
formações pelo telefone 
(16) 3209-1210.

Exposição de quadros reforça parceria no espaço 
Ice & Cultura

Programa “namedida” do 
SEBRAE-SP oferece oicina 

de Gestão Financeira
Além dos assuntos tratados durante as 20h 
de curso, os participantes ainda recebem 

duas horas de consultoria

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio do De-
partamento de Cultura 
e a Ice by Nice, lançou 
no mês de março o Pro-
jeto “Ice & Cultura”, no 
Jaboticabal Shopping. 
Fruto da parceria entre 
o poder público e a ini-
ciativa privada, o pro-
jeto recebe exposições 
periódicas de quadros 
do acervo municipal, 
bem como a colocação 
de livros de autores lo-
cais que icam à dispo-
sição dos frequentado-
res.

Pensado em um local 
para acentuar o gosto 
de se envolver com a 
cultura de nossa cida-
de, o espaço “Ice & Cul-
tura” une a qualidade 
e o prazer dos produ-
tos Ice By Nice com as 
obras e textos de artis-
tas e escritores locais.

Depois de receber 

Estão abertas as ins-
crições para a oicina de 
Gestão Financeira pro-
movida pelo SEBRAE-SP, 
Instituto Tecnológico 
de Jaboticabal, Incuba-
dora Empresarial e Pre-
feitura de Jaboticabal. 
Os interessados podem 
obter mais informações 
no posto do SEBRAE-
-Aqui, no Paço Munici-
pal.

Os encontros acon-
tecem no auditório do 
Paço Municipal de 30 de 
setembro a 4 de outu-
bro, das 18h às 22h. “Os 
participantes aprendem 
a fazer um dos mais im-
portantes planejamen-
tos da sua empresa: 
o inanceiro. O nosso 
consultor tratará de te-
mas como organiza-
ção, controle de custos, 

quadros do acervo mu-
nicipal, agora o espa-
ço abre uma exposição 
com obras do artista 
plástico Paulo Tosta. 
Denominada de “Prima-
vera – Estação da Flo-
res”, a mostra acontece 
de 20 de setembro até 
08 de outubro, no espa-
ço “Ice & Cultura.

“Paulo Tosta é um dos 
grandes nomes das ar-
tes plásticas de Jaboti-
cabal, sendo premiado 
em importantes salões 
por todo o Estado. 
Apoiar uma iniciativa 
como essa é dar opor-
tunidade ao público de 
conhecer um pouco do 
trabalho desse artis-
ta”, airma José Mário 
de Oliveira, diretor de 
Cultura do município.

O Espaço Ice & Cultu-
ra funciona dentro do 
Jaboticabal Shopping, 

aplicação de recursos e 
muito mais”, ressalta a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

O investimento será 
de R$ 260 divididos 
em três parcelas de R$ 
86,66. Para mais infor-
mações, o telefone de 
contato do SEBRAE-Aqui 
é (16) 3203-3398.

na área destinada a 
cafés da Ice by Nice. 
A entrada, bem como 

visitação das obras e 
consulta aos livros é 
gratuita.
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Jonas foi parar na bar-
riga do peixe, porque 
não quis obedecer ao 
SENHOR. Deus preparou 
um grande peixe, para 
engolí-lo, sem machucá-
-lo. Ele permaneceu três 
dias e três noites alí. 
Que situação para um 
homem que conhecia o 
SENHOR. 

Jonas estava com 

Pr. Anastácio Martins

NA BARRIGA DO PEIXE
medo dos nenivitas, 
porque eles eram um 
povo muito cruel, mata-
vam sem dó e sem pie-
dade. Por isso que Jonas 
comprou uma passagem 
para Tarsis para fugir da 
presença do SENHOR, 
mas não adiantou nada 
porque Deus está em 
toda parte, ninguém 
consegue se esconder 
Dele. Todas as coisas 
estão nuas e patentes 
diante Dele, não tem 
nada que Deus não vê e 
não sabe. Depois desses 
três dias, Jonas orou ao 
SENHOR arrependido, 
o Peixe vomitou Jonas 
na praia perto da cida-
de de Nínive, ele entrou 

na cidade e começou a 
pregar a Palavra de ar-
rependimento, e para 
sua surpresa, todos se 
arrependeram, voltaram 
para Deus de todo co-
ração e Jonas i cou ma-
ravilhado. Nunca fuja 
quando Deus lhe pedir 
alguma coisa, porque 
quando Ele pedir, Ele 
já preparou tudo para 
você. Não tenha medo 
do que o inimigo está 
tentando fazer para 
você desistir ou desa-
nimar. Muitas vezes ele 
vai dizer que você não 
vai conseguir e que é 
muito difícil, e que nin-
guém gosta de você, em 
i m, i que i rme, Deus 

Um mergulho na moda masculina verão 2020

A principal caracte-
rística que devemos 
destacar na moda praia 
masculina para 2020 
são as estampas e os 
materiais de fabricação 
das peças, que estão 
cada vez mais naturais.

 Nas estampas a ten-
dência são aquelas  tro-
picais. Já os tecidos 
mais indicados são os  
bem frescos.

 As tendências do Ve-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

rão 2020 retratam um 
homem mais livre e se-
guro de si.

A moda masculina 
passa por uma grande 
transformação e, i nal-
mente pode dar voz à 
emoção,  vaidade e tam-
bém passa a explorar 
fronteiras do que antes 
era reduto apenas do 
feminino, sem que isso 
leve a questionamen-
tos sobre a essência de 
sua masculinidade.

Nasce um novo ho-
mem, que deseja estar 
em harmonia com a na-
tureza, sua própria e a 
do entorno. Se a prin-
cipal mensagem da úl-
tima primavera/verão 
foi uma fuga para o 
campo, esta é sobre es-
tar à beira-mar. Bermu-
das recortadas, mari-
nheiro, listras náuticas 
e uma paleta de azul 
do mar Egeu permeia 

nunca erra na escolha. 
Você foi escolhido para 
fazer uma boa obra, 
apenas diga sim para o 
SENHOR, e não para o 
medo. Deus está contigo 
em todos os momentos. 
(Jonas 1:1). Esta é a mi-
nha oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Fei-
ra e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE 
FÉ: (016) 9.91150602.    

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 

telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado no 

dia 18/09/2019 das 16h45 às 18h32. Assim que houve a ocorrência, enviamos equipes 

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

Comunicado

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.

as grifes entre outros. 
Pode parecer escapista 
ou idílico, mas lembre-
-se de que há milênios 
os oceanos são o que 
nos conecta - e uma de 
nossas maravilhas na-
turais que precisa ser 
mais protegida.

O homem 2020 passa 
a ver nos trajes  uma 
moda mais descontra-
ída, casual, menos en-
gessada, combinando 
sua personalidade ao 
dia a dia.

 Quando você esco-
lher um look, qualquer 
que seja o seu estilo, 
tenha sempre em men-
te que a construção da 
sua imagem estará di-
retamente ligada à sua  
Personalidade, Postura 
e Atitude!

Modelo: Henrique 
Santos

Foto: Alex Lumier

11ª Semana de Prevenção do Câncer 
Ginecológico começa na segunda-feira (30)

Oi cina sobre narcisismo e redes sociais 
acontece dia 23

A programação já 
está organizada e, na 
segunda-feira (30), co-
meça a 11ª Semana de 
Prevenção do Câncer 
Ginecológico. O evento 
é promovido pela Pre-
feitura e idealizado pelo 
médico ginecologista da 
rede municipal, Dr. Edu 
Fenerich. As atividades 
acontecem até 04 de 
Outubro.

“Toda população está 
convidada para parti-
cipar da programação. 
Não podemos esquecer 
que o diagnóstico pre-
coce é a maneira mais 
ei caz de controlar a 
doença”, convida o se-
cretário de Saúde, João 
Roberto da Silva.

Atenção para a pro-
gramação:

Abertura - 30 de Se-

Dando continuidade à 
parceria entre a Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Cultura, Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa e o Museu da 
Imagem do Som (MIS), 
acontece no próximo 
dia 23 de setembro, às 
partir das 14h, na Fa-
culdade São Luís, a oi -
cina “Narcisismo e redes 
sociais: os sintomas do 
mal-estar contemporâ-
neo”.

A oi cina faz parte da 
programação do Progra-
ma Pontos Mis e será 
ministrada por Murilo 
Cleto. Nela será abor-

tembro – 20h 
Palestra: Câncer de 

Mama/ Câncer de Colo 
de Útero - Prevenção, 
Diagnóstico e Tratamen-
to

Palestrante: Dra. Pris-
cila Tavares Cruz Luga-
rinho – Ginecologista, 
Obstetra, Mastologista, 
Oncologista Ginecológi-
ca 

Local: Câmara Munici-
pal de Jaboticabal

1º de Outubro
14h – CRAS I – Grajaú 
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich 
02 de Outubro
14h – CRAS II - C.D.H.U.
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
03 de Outubro
14h – Salão Paroquial 

da Igreja Santo Reis - 

Córrego Rico
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
04/10/2019

11h – CIAF de Luzitâ-
nia

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

dado um tema muito 
recorrente nos dias atu-
ais, que é o espetáculo 
de narcisismo nas redes 
sociais. Através de al-
gumas ferramentas da 
i cção distópica audiovi-
sual, a oi cina pretende 
levar seus participantes 
a um passeio pelas ca-
racterísticas do capita-
lismo desregulamenta-
do, pela confusão entre 
os espaços públicos e 
privados e pela relação 
dos seres humanos com 
as novas tecnologias de 
comunicação, no caso, 
as redes sociais. 

Murilo Cleto é histo-
riador, especialista em 

História Cultural e mes-
tre em Cultura e Socie-
dade. 

Pontos Mis é um pro-
grama do Museu da Ima-
gem e do som que visa 
a formação de público 
para o cinema nacional 
e estrangeiro, não co-
mercial, com a exibição 

de i lmes, bem como a 
realização de palestras 
e oi cinas.

As inscrições são gra-
tuitas devem ser fei-
tas pelo telefone (16) 
32028323 ou pelo e-
-mail cultura@jabotica-
bal.sp.gov.br e as vagas 
são limitadas.
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ESF de Córrego Rico organiza grupo de reeducação 
alimentar

Os moradores de 
Córrego Rico que en-
frentam o sobrepeso, 
diabetes e hipertensão 
passam a contar com 
reuniões semanais na 
unidade de saúde. Os 
especialistas reúnem a 
comunidade para dis-
cutir sobre reeducação 
alimentar e a importân-
cia da atividade física. 

“A cada semana nossos 

proissionais trabalha-
ram uma temática dife-
rente. Já passaram pelo 
local uma nutricionista e 
um educador físico. Cabe 
exaltar que essa foi uma 
iniciativa dos proissio-
nais da unidade, sempre 
compromissados com 
a saúde e bem estar de 
nossa população”, elogia 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

Setembro Amarelo propõe diálogo franco 
e aberto sobre suicídio

Incubadora de Empresas abre vagas para novos 
empresários
Incubadora da Unesp também está com inscrições 

abertas até o dia 08 de outubro

Crescimento no número de casos em todo mundo vem preocupando autoridades

Os pequenos empre-
sários de Jaboticabal te-
rão a oportunidade para 
ampliar seus negócios. 
A Incubadora de Em-
presas está com vagas 
para novas empresas 
integrarem o programa 
de incubação. Os inte-
ressados devem par-
ticipar do Worshop de 
Abertura: Formulário 
de Inscrição, que acon-
tece dia 09 de outubro, 
às 18h30, no aniteatro 
II da UNESP/FCAV. A ins-

crição segue até o dia 
08, pela internet http://
twixar.me/4Z71 .

As propostas de-
vem seguir o edital nº 
02/2019, disponível no 
site http://twixar.me/
WZ71. “A 1ª etapa do 
processo de seleção será 
participar do Workshop 
de Abertura do proces-
so seletivo. Haverá a 
apresentação das incu-
badoras e esclarecimen-
to de dúvidas sobre o 
processo seletivo. A In-

Empreendedores participam de oicina 
sobre luxo de caixa 

Mais um grupo de 
empreendedores jabo-
ticabalenses participa-
ram da oicina Fluxo de 
Caixa, promovido pelo 
SEBRAE-SP em parceria 
com Prefeitura. O con-
sultor abordou assun-
tos importantes para o 

dia a dia de qualquer 
empresário interessado 
em iniciar seu projeto.

“Temos a preocupa-
ção em oferecer siste-
maticamente essa oici-
na para que os futuros 
empresários entendam 
os desaios que um 

novo negócio represen-
ta”, informa a diretora 
da Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gonçal-
ves.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do SEBRAE-Aqui é 
(16) 3209-3398.

Na última semana, 
diversos segmentos da 
sociedade debateram 
sobre o suicídio. Não 
apenas em Jaboticabal, 
mas em todo mundo, 
os casos vêm preo-
cupando autoridades 
em saúde e chamando 
atenção para a impor-
tância do tratamento e 
acompanhamento de 
pessoas que apresen-
tam sintomas de de-
pressão.

Além das reuniões e 

ações culturais reali-
zadas durante a noite, 
um grupo de escolas 
também foi visitado 
pelos proissionais en-
volvidos na organiza-
ção da programação do 
Setembro Amarelo. “Em 
nome do vereador Luís 
Carlos Fernandes que-
ro agradecer o apoio 
de todos os grupos 
que abraçaram a ideia 
e debateram o suicídio 
de peito aberto”, disse 
o secretário de Saúde, 

João Roberto da Silva.
Números preocu-

pam – Segundo a Or-
ganização Mundial 
de Saúde, o suicídio 
é a segunda causa de 
morte entre jovens de 
15 a 29 anos no mun-
do, atrás apenas de 
acidentes de trânsito. 
E a cada 40 segundos 
uma pessoa se suici-
da, sendo que 79% dos 
casos se concentram 
em países de baixa e 
média renda. 

Até o momento, cerca 
de 20 pessoas partici-
pam do grupo. “Quem 
quiser mais informa-
ções pode procurar o 
Ciaf de Córrego Rico. 
Teremos prazer em 
passar os horários e 
responder qualquer 
dúvida sobre o grupo”, 
declara a enfermeira da 
unidade, Grazieli Amá-
lia Reis Businaro. 

cubadora de Empresas 
fortalece as empresas 
e disponibiliza espaços 
e suporte à atividade 
produtiva, criando um 
habitat propício para 
inovações”, informa o 
presidente  do Instituto 
Tecnológico de Jabotica-
bal - ITJ , Márcio Bellini.

A INOVAJAB - Incu-
badora de Base Tecno-
lógica da UNESP/FCAV 
e a Incubadora de Base 
Empresarial de Jaboti-
cabal, visam dar supor-

te às empresas no seu 
desenvolvimento e me-
lhor capacitação, além 
de ampliar e construir 
redes de relacionamen-
tos especíicas e neces-
sárias para o desenvol-
vimento de negócios. 

Inscrições para o 
Worshop de Abertura: 
Formulário de Inscrição

Data do Workshop: 
09/10/2019

Local: Aniteatro II – 
UNESP/FCAV

Horário: 18:30

Jaboticabal ganha a 8ª ambulância 0 km

Diante do desaio de 
reformular a frota mu-
nicipal e garantir mais 
conforto e segurança 
aos pacientes, Jabotica-
bal recebeu mais uma 
ambulância 0 Km. Mo-
derna e adaptada, a pre-
feitura acerta os últimos 
detalhes para que o ve-
ículo seja integrado ao 
transporte de pacientes.

“Assumimos, em 
2017, uma frota deici-
tária, com ambulâncias 
que mais icavam no ‘ca-
valete’ do que rodando 
pelas ruas. Junto aos go-

vernos federal e estadu-
al conquistamos novos 
veículos para diferentes 
secretarias. Quero agra-
decer o trabalho do ve-
reador Daniel Rodrigues 
na conquista dessa nova 
ambulância, que teve o 
seu pedido atendido”, 
diz o prefeito José Car-
los Hori.

Renovação da frota – 
um dos pontos altos da 
administração atual foi 
renovar a frota de veí-
culos do município. So-
mente nos dois primei-
ros anos (2017 e 2018), 

mais de R$ 3 milhões 
foram investidos na 
compra de 26 veículos 0 
km. Entre eles estão car-
ros, caminhões, micro-
-ônibus, ambulâncias e 
motocicletas. 

Em fevereiro, os ve-
ículos adquiridos ica-
ram expostos no Lago 
Municipal para a po-
pulação conhecer. As 
secretarias de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Obras e Serviços 
Públicos e Saúde foram 
alguns dos setores be-
neiciados.

Prefeitura investiu e comprou, em apenas dois anos, quase 30 veículos



SÁBADO, 21 DE SETEMBRO DE 2019 7

SEBRAE-SP abre inscrições para palestra sobre 
alimentação fora do lar

Assim como aconteceu com os artesãos, SEBRAE-SP e prefeitura vão apresentar nova programação
A nova parceria entre 

SEBRAE-SP e Prefeitura 
de Jaboticabal oferece 
1.240 vagas para cur-
sos em diferentes seg-
mentos da economia. 
Desta vez, o Sebrae 
convoca os empresá-
rios que atuam no ramo 
de alimentação para 
conhecer o projeto. O 
encontro será no dia 30 
de setembro, às 14h30, 

no auditório da prefei-
tura. Os interessados 
devem efetuar a ins-
crição exclusivamente 
através do site kttp://
bit.ly/2IQM8NB

O projeto trata de 
assuntos importantes 
como a redação do car-
dápio, ichas técnicas, 
boas práticas, atendi-
mento ao cliente, mo-
tivação, inanças e mí-

dias sociais. “A palestra 
é gratuita e, além de co-
nhecer as propostas, os 
participantes também 
poderão fazer a adesão 
a programa”, informa a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Para mais informa-
ções a respeito, o tele-
fone do SEBRAE-Aqui é 
(16) 3203-3398.

Jaboticabal distribui mudas em comemoração 
ao Dia da Árvore

O Brasil comemora o 
Dia da Árvore neste dia 
21 de setembro. Em Ja-
boticabal, a Secretaria 
de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Am-
biente organizou uma 
programação especial 
para comemorar a data 
com eventos neste sá-
bado (21) e domingo 
(22).

Neste sábado (21), 
das 8h às 12h, quem 
passar pela Praça 9 de 

Julho poderá acompa-
nhar a exposição de 
móveis construídos 
com material reciclá-
vel, conhecer os equi-
pamentos utilizados 
pelo Departamento de 
Apicultura da Unesp e 
aproveitar a doação de 
mudas nativas e frutí-
feras.

No domingo (22), o 
Bosque Municipal esta-
rá aberto para visitação 
das 7h45 às 12h, com 

doações de mudas na-
tivas e frutíferas. “É um 
momento importante 
para trabalhar a edu-
cação ambiental com 
adultos, crianças e ido-
sos, frequentadores do 
bosque e da Praça 9 de 
Julho. Todos estão con-
vidados para participar 
da programação”, diz o 
secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Aldo 
Bellodi Neto. 

Pretto Miranda busca recursos para 
Jaboticabal em Brasília

O presidente da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (CIDADA-
NIA), cumpriu agenda 
em Brasília, de 17 a 20 
de setembro, em busca 
de recursos de emen-
das parlamentares jun-
to a deputados federais 
para o Município. No to-
tal, os pedidos somam 
mais de R$ 3.7 milhões 
para investimentos em 
diversas áreas.

Segundo o vereador, 
“já faz um tempo que 
os municípios vêm so-

frendo com a falta de 
dinheiro para investi-
mentos em quase todas 
as áreas: na saúde, na 
educação, na infraes-
trutura, e por aí vai... 
E nós, como vereado-
res, recebemos diver-
sos pedidos da popu-
lação. Geralmente as 
coisas que as pessoas 
pedem não podem ser 
feitas pelo vereador, 
porque é competência 
do prefeito, mas tam-
bém não podemos cru-
zar os braços. Temos 
que correr atrás para 

ajudar a trazer verbas 
para nosso município. 
Por isso é importante 
encarar a estrada e ir 
atrás de recursos. Não é 
fácil conseguir emenda 
parlamentar. Todos os 
dias, vários vereado-
res e prefeitos vão para 
Brasília pedir recursos. 
Se mesmo assim não é 
fácil, imagine quem não 
vai?! Temos que mar-
car presença e cobrar. 
E é exatamente isso que 
tenho feito. Protocolei 
novos pedidos e cobrei 
a liberação de outros 

que já tínhamos feito. 
Vamos esperar e torcer 
para que os deputados 
consigam o mais rápi-
do possível liberar es-
sas verbas pra gente. 
Vamos continuar indo 
atrás e cobrando”, air-
mou Miranda.

Conira abaixo as de-
mandas protocoladas 
pelo vereador junto aos 
deputados federais:

• > R$ 300 mil so-
licitados à deputada 
Kátia Sastre (PL), para 
a aquisição de equipa-
mentos médicos;

> R$ 400 mil para a 
deputada Joice Hassel-
mann (PSL), para refor-
ma de Unidades Educa-
cionais;

> R$ 300 mil para a 
deputada Renata Abreu 
(PODE), para adequa-
ções e melhorias nas 
unidades básicas de 
saúde;

> R$ 300 mil para o 
deputado Baleia Rossi 
(MDB), para equipamen-
tos para as unidades 
básicas de saúde;

> R$ 400 mil para o 
deputado Roberto de 

Lucena (PODE), para a 
construção de cobertu-
ra da quadra da creche 
Joaquim Sorocabano;

> R$ 400 mil para o 
deputado Alexandre 
Frota (PSDB), para a 
aquisição de maquiná-
rio (patrol motonivela-
dora);

> R$ 300 mil para o 
deputado Marco Felicia-
no (PODE), para a aqui-
sição de equipamentos 
médicos;

> R$ 100 mil para o 
deputado Carlos Sam-
paio (PSDB), para a re-
forma do Centro de 
Especialidades Odonto-
lógicas (CEO);

> R$ 250 mil para o 
deputado Eduardo Bol-
sonaro (PSL), para a 
aquisição de placas to-
ponímicas e de regula-
mentação de trânsito;

> R$ 300 mil ao de-
putado Luiz Philippe 
(PSL), para a reforma da 
Mini Usina;

> R$ 150 mil ao depu-
tado Ricardo Izar (PP), 
para a reforma do Canil 
Municipal;

> R$ 300 mil ao depu-
tado Carlos Motta (PL), 
para infraestrutura (re-
capes);

> R$ 230 mil para a 
deputada Maria Rosas 
(REPUBLICANOS), para a 
compra de ambulância 
de transporte Tipo A.

Fotos: Assessoria de 
Gabinete da Presidência

Secretaria de Agricultura abre nova caixa de 
contenção em Luzitânia

As equipes da Secre-
taria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente abriram uma 
nova caixa de conten-
ção para controlar o vo-
lume de água que desce 
do distrito até a estação 
de tratamento de esgo-
to.

Toda terra retirada foi 
reutilizada para melho-

rias em um trecho de 
500 metros da estrada 
que liga Luzitânia a Fa-
zenda dos Panceli. “Fi-
zemos o aterramento, 
regularização e abaula-
mento da estrada muni-
cipal. Mais uma benfei-
toria importante para 
os usuários da estra-
da”, reforça o secretário 
Aldo Bellodi Neto. 
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Nova empresa deve gerar 40 
empregos em Jaboticabal 

Montar Montagem e Locações tem até 90 dias para iniciar a operação

Uma nova empresa 
está chegando a Jabo-
ticabal. A Prefeitura 
alienou um imóvel de 2 
mil metros quadrados 
na Rodovia Faria Lima 
(Km 326) na terça-feira 
(17). A Montar é espe-
cializada em montagem 
industrial e irá investir 
R$ 2,3 milhões. Devem 
ser contratados cerca 
de 40 funcionários de 
imediato, mas o núme-
ro irá subir conforme 
assinatura dos novos 
contratos.

A alienação ocorreu 
via Concorrência Públi-
ca. “Nos últimos dois 
anos adotamos uma 
série de medidas e leis 
para desburocratizar e 
atrair novas empresas. 
Nossa cidade possui 
mão de obra qualii ca-
da, temos excelentes 
universidades e cur-
sos técnicos. A ‘Montar 
Montagem e Locações’ 
chega ainda este ano e, 
em breve, teremos mais 
novidades na geração 
de empregos”, informa 
o prefeito José Carlos 
Hori.

“O prefeito Hori de-
terminou que fosse 
criado medidas para ge-
rar emprego. Sabemos 
que o desai o é grande 
já que o Brasil ultra-
passa uma grave crise, 
mas nossa equipe criou 

projetos e leis de incen-
tivos, além de estreitar 
o relacionamento com 
empresários. Continua-
mos trabalhando neste 
sentido”, diz o secre-
tário de Planejamento, 
Paulo Polachini.

Confi ra ações da 
Prefeitura para atrair 
novaps empresas:

Pista do aeroporto – A 
pavimentação da pista 
de pouso e decolagem 
terá um investimento 
de R$ 2,5 milhões. Um 
aeroporto estruturado 
e moderno atrai empre-
sas e mostra aos empre-
sários o potencial de Ja-
boticabal, traz emprego 
e desenvolvimento.

Parque Tecnológico 

– A prefeitura está bus-
cando uma área perto 
da Unesp e do aerporto 
para a construção do 
novo Parque de Desen-
volvimento e Tecnolo-
gia. O objetivo é atrair 
grandes empresas no 
setor de tecnologia e 
inovação. 

Novo Zoneamento 
- Jaboticabal desbu-
rocratizou com a Lei 
Complementar nº 180, 
permitindo a instala-
ção de empresas em 
qualquer região da ci-
dade – o que não exclui 
a análise de outros ór-
gãos envolvidos. O an-
tigo zoneamento era 
um entrave para comer-
ciantes e empresários. 

O início de um projeto 
agora é mais ágil e, ime-
diatamente, o empreen-
dedor já pode buscar 
os demais laudos, no 
Corpo de Bombeiro, na 
Cetesb ou na Vigilância 
Sanitária.

Distrito Industrial – 
A prefeitura comercia-
lizou novos lotes no 
Distrito Industrial. Ao 
todo, 13 empresas e 
três pessoas físicas par-
ticiparam da concor-
rência pública. “Foram 
16 interessados para 7 
lotes, mostrando que 
temos empresários in-
teressados em investir 
em Jaboticabal. Nosso 
próximo passo é cobrar 
a conclusão das obras 

de quem já comprou 
os lotes antigos e, caso 
isso não aconteça, abri-
remos nova concorrên-
cia para comercializar 
para quem, de fato, 
quer gerar emprego”, 
esclarece o secretário 
de Planejamento, Paulo 
Polachini.

Etec e Fatec com no-
vos cursos -após reuni-
ões com a superinten-
dente do Centro Paula 
Souza, Hori e o deputa-
do federal Arnaldo Jar-
dim conseguiram trazer 
para a Fatec de Jaboti-
cabal o curso gratuito 
de Tecnólogo em Ges-
tão Ambiental.

Anel Viário - Retoma-
da no atual governo, a 
construção do anel vi-
ário interligou as rodo-
vias Prof. Paulo Donato 
Castelane e Brigadeiro 
Faria Lima. Criado para 
retirar o tráfego de ca-
minhões da área central 
da cidade e melhorar a 
ligação entre os bair-
ros, o contorno também 
aproximou as áreas ru-
ral e urbana, interligou 
Jaboticabal aos demais 
municípios da região e 
está facilitando o esco-
amento da produção.

Alvará Provisório em 
48h – A mudança na 
lei permitiu a expedi-
ção de Alvará provisó-
rio em 48 horas, com o 
objetivo de criar ferra-
mentas que incentivem 
a abertura de novas em-
presas. Outra mudan-
ça importante é o au-
mento de prazo para as 
adequações necessárias 
para que a empresa ini-
cie suas atividades.

Alvará de funciona-
mento em 24h – E a lei 
avançou ainda mais. 
Em Jaboticabal, uma 
empresa possou a ser 
aberta em 24 horas, 
com o intuito de desbu-
rocratizar e incentivar 
surgimento de empre-
sas. As mudanças não 
pararam por aí. A reno-

vação do alvará de fun-
cionamento i cou mais 
l exiva: passou de anual 
para a cada três anos. Já 
o alvará provisório pas-
sou de 30 dias para 60 
dias. 

Fiscalização orien-
tadora – Outra ação 
importante foi o for-
talecimento de ações 
orientadoras para nor-
tear as empresas. Com 
a nova medida, o em-
presário tem a chance 
de se regularizar antes 
de receber o auto de 
infração. Ao identii car 
um problema, o i scal 
realiza uma abordagem 
orientadora e determi-
na o prazo de 30 dias 
para que o empresário 
se enquadre nas nor-
mas vigentes. Se persis-
tir a irregularidade, é 
penalizado com multa.

Comércio 24h – A Pre-
feitura criou o Projeto 
de Lei Complementar 
nº 01/2019 para liberar 
comércio a abrir 24h 
em Jaboticabal. A mu-
dança benei cia a livre 
concorrência, estimula 
a busca por preços me-
nores, fomenta a econo-
mia e incentiva a gera-
ção de empregos. Após 
um mês de discussões, 
a polêmica chegou ao 
i m no dia 30 de abril, 
quando o presidente 
Jair Bolsonaro assinou 
uma Medida Provisó-
ria nº 881/19 (MP da 
Liberdade Econômica), 
que já está em vigor em 
todo o Brasil.

Plano de Mobilida-
de – O Plano de Mo-
bilidade Urbana foi 
aprovado em 2018. O 
projeto inclui diversas 
mudanças no trânsito 
para tornar município 
mais acessível e orga-
nizada para pedestres, 
condutores, ciclistas e 
dei cientes físicos. As 
melhorias já devem co-
meçar em 2019 e tem 
10 anos para serem 
concluídas.
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Reis: desconto de 100% em juros e multas 
segue na semana que vem

Quem possui dívi-
das em atraso de IPTU, 
ISSQN, água e taxas 
diversas tem a opor-
tunidade de quitá-las 
com anistia de 100% 
nos juros e multas em 
pagamentos à vista. O 
Sistema Prático rece-
be as solicitações para 
adesão ao Programa de 
Recuperação Fiscal – 
REFIS 2019 - de segun-
da a sexta-feira, das 8h 
às 16h30. Já o débito 

Impostos são indispensáveis para manter serviços 
públicos, como saúde e educação

na tarifa de água deve 
ser quitado no posto 
de atendimento do SA-
AEJ.

“O contribuinte pre-
cisa estar atento aos 
prazos e benefícios. 
Estamos atendendo 
uma determinação do 
Tribunal de Contas 
e, após o término do 
Refis, inadimplentes 
serão protestados no 
cartório e terão nome 
negativado no Sera-

sa; se a dívida per-
sistir, uma ação ju-
dicial será formulada 
podendo acarretar, 
em seguida, em blo-
queio de conta ban-
cária e até penhora”, 
reafirma o secretário 
da Fazenda, Adilson 
Martins.

A Lei Complementar 
nº 198 deine o valor 
mínimo das parcelas 
em R$ 250 para pessoa 
jurídica e R$ 100 para 

pessoa física. Conira 
as opções de pagamen-
to.

Para pagamento inte-
gral, à vista, do débito:

a) de 02 de setembro 
até 18 de outubro de 
2019, anistia de 100% 
(cem por cento) dos ju-
ros 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 

Agentes comunitários de saúde vão usar tablets 
em visitas domiciliares

Servidores deixam de lado as antigas pranchetas e passam a preencher os dados dos pacientes em tempo real

A tecnologia chegou 
com força total no pro-
grama Estratégia de Saú-
de da Família. A Prefei-
tura de Jaboticabal deu 
início ao TechSaúde, um 
projeto piloto de infor-
matização do ESF. Os 
agentes comunitários 
de saúde (ACS) já estão 
usando tablets nas vi-
sitas domiciliares em 
Córrego Rico, trazendo 
mais rapidez e qualida-
de no atendimento das 
famílias.

Os ACS passaram por 
um treinamento na se-
mana passada. “Implan-
tamos o projeto piloto 
no distrito e, após tes-

tes, vamos ampliar para 
toda a rede de saúde da 
família. O TechSaúde é 
um projeto fantástico e 
dará um enorme salto 
de qualidade para quem 
é atendido pelo SUS. 
Teremos relatórios pa-
dronizados e em tempo 
real, com informações 
gerenciais disponíveis 
com um simples clique”, 
explica o prefeito José 
Carlos Hori. 

Além disso, todas as 
informações já são en-
viadas ao e-SUS, o banco 
de dados do Ministério 
da Saúde. “Hoje, nos-
sas proissionais levam 
pranchetas, anotam os 

dados em folhas de pa-
pel e só depois regis-
tram no computador. Os 
tablets representam um 
avanço sem preceden-
tes, otimizando o traba-
lho de campo, trazendo 
agilidade e coniabilida-
de no armazenamento 
de dados da população”, 
informa o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva, que completa: 
“nossos agentes terão 
mais tempo para se de-
dicar a cada uma das 
famílias, melhorando 
muito o atendimento”.

TechSaúde – Os ta-
blets contarão com sis-
tema de localização 

por GPS, permitindo 
ao gestor acompanhar 
e monitorar as visitas 
domiciliares, melhoran-

do signiicativamente 
a qualidade no atendi-
mento. Os equipamen-
tos já estão equipados 

com informações de 
cada paciente, facilitan-
do a consulta do históri-
co de toda a família. 

mora;
c) de 02 de dezem-

bro até 20 de dezem-
bro 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, parcelado 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, parcelado em 10 
(dez) vezes;

c) de 02 de dezem-
bro até 20 de dezem-
bro de 2019, anistia de 
40% (trinta por cento) 
dos juros e multa de 
mora, parcelado em 06 
(seis) vezes
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BANDA MUSICAL SÃO LUIS HOMENAGEOU SEU 
FUNDADOR PROF. WALDEMAR MARTINS

A Banda Musical São 
Luis de Jaboticabal fez 
apresentação nº 429 de 
sua história em 07 de 
Setembro de 2019 no 
tradicional Desile Cívi-
co, Militar da Indepen-
dência do Brasil, em Ja-
boticabal. Desde 1958 a 
“São Luis” participa com 
garbo, civismo e deter-
minação, quase sempre 
encerrando com honras 
o acontecimento, desta 
vez sob o comando do 
Maestro Nuno Luppia.

Dentre suas diversas 
atrações, a corporação 
apresentou como desta-
ques as notáveis balizas 
campeãs Adriana Barbo-
sa de Oliveira e Larissa 
Chini (Ribeirão Preto), 
demais balizas, Mor 
Maria Victória Cardoso, 
Corpo Coreográico em 
parceria com a Banda 
Marcial de Pradópolis 
sob o comando de Maya-
ra Lins, mascotes, etc.

A estrutura da cor-
poração se compôs de 
mural, mascotes, pelo-
tão de bandeiras, cor-
po coreográico, mores, 
balizas, maestro, corpo 
musical (percussão e 
metais), diretoria e gru-
po de apoio, totalizan-
do 120 integrantes. 

Foi uma apresenta-

ção especial, carrega-
da de fortes emoções, 
com homenagens ao 
seu fundador e mante-
nedor, o saudoso Prof. 
Waldemar Martins, com 
distribuição de mudas 
de plantas e execução 
de músicas que ele gos-
tava.

Retornando depois 
de 18 anos à terra natal 
de Zequinha de Abreu, 
famoso compositor 
de chorinhos autor de 
“Tico Tico no Fubá”, val-
sa “Branca”, Alvorada 
de Glória e outras.

A banda, desde 1988, 
participa do famoso 
Festival Zequinha de 
Abreu em Santa Rita 
do Passa Quatro, consi-
derado o maior evento 
musical do país, desi-
lando novamente neste 
domingo  (22-09-2019) 
sendo nesta ocasião 
convidada especial 
(sem concorrer) onde 
abrilhantará o “Grande 
Desile” da tarde na Av. 
Severino Meirelles, pal-
co de oito memoráveis 
conquistas da corpo-
ração, sendo vice-cam-
peã em 1988 e campeã 
em 1989, 1990, 1991, 
1993, 1994, 1995, 1996 
e 1997, atingindo o oc-
tacampeonato, sendo 

PL que autoriza Poder Executivo a utilizar mão 
de obra carcerária é aprovado em Jaboticabal

O plenário da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal aprovou por 
unanimidade o PL nº 
259/2019, de autoria 
do Poder Executivo, que 
autoriza o Município a 
celebrar convênio com 
a Fundação Prof. Dr. 
Manoel Pedro Pimentel 
(FUNAP), com a inter-
veniência do Centro de 
Detenção Provisória de 
Taiúva, para a utiliza-
ção de mão de obra car-
cerária em serviços pú-
blicos em Jaboticabal.

A matéria foi apre-
sentada pelo diretor 
técnico do Centro de 
Detenção Provisória de 
Taiúva (CDP), Douglas 
Galdino, juntamente 
com o supervisor téc-
nico do CDP, Eulicio Ju-
nior, em reunião com os 
parlamentares momen-
tos antes da sessão or-
dinária para votação do 
projeto. Os secretários 
municipais de Governo 
e de Negócios Jurídicos, 
Wellington de Caiado 
Castro e Gustavo Aiello, 
respectivamente, tam-
bém participaram da 
reunião.

Durante o encontro, 
o diretor do CDP de 
Taiúva explicou e de-
fendeu aos vereadores 
o projeto “Restaurando 
a Dignidade”, idealiza-
do pelo Departamento 
de Execuções Criminais 
(DEECRIM) da 6ª Região 
Administrativa Judi-
ciária (RAJ), que tem 
como objetivo a resso-
cialização de apenados. 
Segundo Galdino, cada 
reeducando em regi-
me fechado, no exercí-
cio do trabalho externo 
prestado, recebe um 

salário mínimo men-
sal, que vai ou para a 
sua família, para ajudar 
na complementação de 
renda, ou ica adminis-
trado pelo órgão até o 
cumprimento da pena.

Na prática, os apena-
dos poderão realizar 
diversos serviços, com 
destaque para a área 
de obras, como manu-
tenção (pintura, parte 
elétrica, entre outros) 
de prédios públicos, 
por exemplo. Isso por-
que, conforme Galdino, 
“geralmente são, como 
chamamos, apenados 
eventuais, que come-
teram um erro e hoje 
pagam por eles. São 
pessoas que possuem 
proissão, como enca-
nadores, eletricistas, 
pedreiros, que preci-
sam ser reinseridos na 
sociedade... Os apena-
dos prestadores do ser-
viço passam por uma 
triagem no CDP para 
participar do projeto. A 
cada três dias de servi-
ços prestados, há a di-
minuição de um dia da 
pena. Em contrapartida, 
o poder público econo-
miza na contratação 
através do convênio, 
porque não há encargos 
trabalhistas, nem 13º 
e férias... Além disso, 
tem a questão da pro-
dutividade. Em geral, 
eles [apenados] agar-
ram a oportunidade 
que ganham para parti-
cipar desse projeto. Du-
rante o período fora da 
unidade prisional, eles 
utilizam tornozeleira 
eletrônica para acom-
panharmos. Da mesma 
forma, a administração 
pública que faz o con-

vênio também podem 
nos comunicar de qual-
quer fato. O sistema já 
é utilizado em outros 
municípios do estado, 
como em Araraquara, e 
está dando muito cer-
to”, defendeu o dirigen-
te do CDP. Agora a ma-
téria segue para sanção 
do prefeito municipal 
José Carlos Hori (Cida-
dania), que poderá, ou 
não, colocar o convênio 
em prática.

Também de forma 
unânime, os vereado-
res aprovaram o PL nº 
246/2019, que autori-
za o Poder Executivo a 
alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Parque 
1º de Maio, à Ana Rita 
Souza dos Santos; o PL 
nº 247/2019, que auto-
riza o Poder Executivo a 
alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Parque 
1º de Maio, à Marilda 
Simplicio Ferreira; o PL 
nº 248/2019, que auto-
riza o Poder Executivo a 
alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Parque 
1º de Maio, à Rosemeire 
Befulco Toledo Correia, 
Ailton Correia e Maria 
Aparecida Ignácio Pinto; 
o PL nº 250/2019, que 
abre um crédito adicio-
nal de R$ 50 mil no or-
çamento da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal; 
o Substitutivo ao PL nº 
255/2019, que altera os 
parágrafos do art. 15 da 
Lei nº 3743/2008, que 
dispõe sobre o controle 
e manuseio das popula-
ções animais de grande 
e médio porte e aves; o 
Projeto de Decreto Le-

gislativo nº 71/2019, 
de autoria do vereador 
Ednei Valêncio (PL), que 
outorga Título de Ci-
dadã Jaboticabalense à 
Silvia Christina Mussi 
Homem; o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
72/2019, de autoria do 
vereador João Bassi, 
que outorga o Título 
de Cidadão Jaboticaba-
lense ao Padre Adilson 
Vieira; e o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
73/2019, de autoria do 
vereador Paulo Henri-
que Advogado, que ou-
troga o Título de Cida-
dão Jaboticabalense ao 
advogado Pedro Augus-
to Maciel Caldas Caval-
canti.

Já o PL nº 256/2019, 
que autoriza o Executi-
vo Municipal a abrir um 
crédito adicional espe-
cial de R$ 95.200,00 no 
orçamento do Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal 
(SAAEJ) para a cobertu-

ra de despesas com fun-
cionários cedidos pela 
Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal ao SAAEJ, 
sofreu pedido de vista 
do vereador Beto Ariki 
(PSL) e deve retornar 
à pauta de votação na 
sessão ordinária do dia 
7 de outubro.

INCLUÍDOS – Três 
projetos foram incluí-
dos na Ordem do Dia, 
com dispensa de apre-
ciação das comissões 
permanentes da Casa, 
por requerimento as-
sinado pela maioria 
dos vereadores: o PL 
nº 264/2019, de auto-
ria do vereador Dr. Edu 
Fenerich (Cidadania), 
que denomina de “Dr. 
Jeyner Valério” o Depar-
tamento de Medicina e 
Segurança do Trabalho 
da Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal; o PL nº 
265/2019, de autoria do 
Prefeito Municipal, que 
denomina de “Carlos 
Roberto Dé Berchielli” a 

Ponte do Colina Verde. 
Ambos foram aprova-
dos por unanimidade e 
seguem para sanção do 
prefeito municipal.

Por outro lado, o Pro-
jeto de Lei nº 268/2019, 
que altera as atribui-
ções, entre elas, a ne-
cessidade de formação 
em nível superior, para 
os cargos de Assessor 
da Presidência e Asses-
sor de Gabinete, ambos 
de provimento em co-
missão (de livre nome-
ação e exoneração), foi 
rejeitado por maioria, 
com apenas um voto 
favorável, do vereador 
Dr. Edu Fenerich. Com o 
resultado, o presidente 
da Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (Cidada-
nia), convocou sessão 
extraordinária na sequ-
ência para apreciação 
da matéria em 2º turno, 
que acabou rejeitada 
em deinitivo pelo mes-
mo resultado. O projeto 
segue para arquivo.

sua ultima apresenta-
ção “hors concours” em 
2001. Neste ano home-
nageará o José Geraldo 
de Oliveira, hoje com 
mais de 90 anos, or-
ganizador do festival 
por décadas. Neste ano 
também é etapa do XVI 
Paulistão 2019 - Campe-
onato Estadual de Fan-
farras e Bandas, orga-
nizado pela Federação 
das Fanfarras e Bandas 
do Estado de São Paulo 
- FFABESP.
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2ª Semana de Gastronomia traz diversos 
pratos com descontos de até 30%

Há refeições a partir de R$ 8,40; interessados devem procurar 
os estabelecimentos na semana que vem

Jaboticabal se prepara para a segunda edição de 
um dos acontecimentos mais saborosos do ano. Mais 
de 20 estabelecimentos comerciais vão oferecer des-
contos de até 30% em seus pratos e bebidas, de 22 a 
29 de setembro. Pizzarias, sorveterias, restaurantes, 
bares, cafés, empórios e choperias oferecem cardá-
pios para todos os gostos.

A iniciativa movimenta a economia local. “As fa-
mílias de Jaboticabal terão alimentação com preço 
mais acessível e os comerciantes a oportunidade de 
apresentar seus produtos e conquistar novos clien-
tes, inclusive das cidades vizinhas. É uma forma de 
aumentar as vendas e fotalecer o setor alimentício, 
importante na geração de empregos”, informa o se-
cretário da Indústria, Comércio e Turismo, José Van-
tini Júnior.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 735 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-

ria realizada dia 16 de setembro de 2019, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 
promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o título de Cidadã Jaboticabalense à Silvia Christina 

Mussi Homem e dá outras providências.

Autoria: Ednei Valêncio

Art. 1º Fica outorgado Título de Cidadão Jaboticabalense a senhora Silvia Chris-

tina Mussi Homem.
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 com a execução do presente Decreto Legislati-

vo, correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 18 de setembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA

PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 18 de setembro de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 736 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 16 de setembro de 2019, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 
promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Padre Adilson 
Vieira, e dá outras providências.

Autoria: João Bassi

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Padre Adilson 
Vieira.

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 com a execução do presente Decreto Legislativo 
correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

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

Jaboticabal, 18 de setembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 18 de setembro de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 737 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 16 de setembro 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 Advogado Pedro Au-
gusto Maciel Caldas Cavalcanti e dá outras providências.

Autoria: Paulo Henrique Advogado

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Advogado Pedro 
Augusto Maciel Caldas Cavalcanti.

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 Di-
retora.
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 entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 18 de setembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 18 de setembro de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

C O N V I T E

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal, de 
acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe 
sobre a transparência na gestão iscal, CONVIDA a população de Jaboticabal para 
AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto de Lei nº 257/2019, que 
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercí-
cio inanceiro de 2020 e dá outras providências - LDO. (O texto do projeto de lei, com 
os anexos, está disponível para análise no site: www.jaboticabal.sp.leg.br)

Data: 02 de outubro de 2019 (quarta-feira) 
Horário: 19h.
Local: Câmara Municipal de Jaboticabal - Rua Barão do Rio Branco, nº 765

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AVISO DE SUSPENSÃO

A Equipe de Pregão da Câmara Municipal de Jaboticabal SUSPENDE a Licitação 
do Pregão Presencial nº 07/2019, do tipo menor preço por empreitada global para 
contratação de empresa para execução de serviços de radiodifusão objetivando a 
veiculação de matérias de caráter institucional de cunho informativo, educativo e cul-
tural, motivada por solicitação do Sistema de Controle Interno até que se esgotem as 
dúvidas. O documento está disponível aos interessados na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00, ou pelo site 
www.jaboticabal.sp.leg.br.

Dia D será no sábado, 26 de outubro; 
programação está sendo defi nida

Jaboticabal realiza Semana do 
Lixo Zero

A Prefeitura de Jabo-
ticabal se uniu ao Ins-
tituto Lixo Zero Brasil 
e representantes da 
sociedade civil para de-
bater ações que visem 
diminuir a geração de 
resíduos, além enfati-
zar a responsabilidade 
de cada um na gestão 
do lixo. A II Semana do 
Lixo Zero acontece de 
21 a 31 de outubro e 
terá uma programação 
extensa. Neste ano, a 
temática abordada será 
“Um por todos, todos 

por zero”.
O conceito Lixo Zero 

consiste no máximo de 
aproveitamento e corre-
to encaminhamento dos 
resíduos recicláveis e 
orgânicos e a redução – 
ou mesmo o i m – do en-
caminhamento destes 
materiais para os ater-
ros sanitários e\ou para 
a incineração. 

Sua segunda edição é 
organizada por voluntá-
rios em parceria com o 
Instituto Lixo Zero (ILZ), 
idealizador da inicia-

tiva. “No ano passado 
i zemos ações focadas 
na conscientização de 
que cada indivíduo é 
responsável pela solu-
ção dos problemas cau-
sados pelo lixo. Conse-
guimos aprovar a Lei nº 
4946, que torna obriga-
tória a conscientização 
anual sobre o tema e in-
clui o evento no calen-
dário municipal”, relem-
brou a embaixadora do 
Instituto Zero Brasil em 
Jaboticabal, Carina Mar-
ques. “a programação 
completa está sendo de-
i nida e será divulgada 
em breve”, completa.

O evento é organiza-
do pelo Instituto Lixo 
Zero, parceiros da so-
ciedade civil, entidades 
públicas e privadas. 
Mais informações pelo 
email: cmcarinamar-
ques@outlook.com

Lixo - Hoje, cada um 

de nós gasta mais de R$ 
100 por ano com cole-
ta e destinação do lixo. 
Se transformarmos isto 
em escolas, são mais 
de 10 mil escolas joga-
das no lixo, literalmen-
te. Ou 20 mil postos 
de saúde, 15 universi-
dades federais, 15 mil 
quilômetros de estra-
das, por exemplo. Isto 
por ano, todos os anos. 
Em resumo, estamos jo-
gando melhorias para 
as cidades no lixo. 

O lixo é hoje um dos 
principais problemas 
das cidades brasileiras 
e seu manejo repre-
senta uma fatia signi-
i cativa do orçamento 
municipal. Além disso, 
boa parte dos nossos 
resíduos tem como des-
tino o aterro sanitário, 
tendo pouca destinação 
para reuso, reaprovei-
tamento e reciclagem.

Prefeitura divulga pontos benei ciados pela 
operação Tapa Buraco – 17 de Setembro

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 João 
Nepomuceno Rosa, Ro-
gério Rigonato, Castro 
Alves, Benjamin Cons-
tant, Francisco Puzoni, 
Antônio Fernandes So-

brinho, Pedro Marques, 
Tosio Matusita, Rua An-
chieta, Churchil Lock, 
Francisco Borges Maco-
ta, Antônio Inácio Araú-
jo, André Ijance, Caeta-
no Grilo, Miguel Filardi, 
Alcebiades Fontes Leite, 
Augusto César Costa, 
José Carregari, Elaine C. 
Penariol, Thales Bento 
Marques, Ana Ramos de 
Carvalho, Eduardo Zam-
bianck, Dona Castorina, 

Rua Nossa Senhora Apa-
recida, Rua 24 de Maio, 
Euclides da Cunha, José 
Batista Ferreira e José 
da Costa.

As equipes realizam 
roçamento e limpeza em 
diferentes bairros da ci-
dade. Também acontece 
serviços de troca de lâm-
padas e pintura de solo.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

Funcionários passam por capacitação 
sobre novas técnicas para sala de vacinas
Funcionários das uni-

dades básicas de Saúde 
e da Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) 
participaram de uma 
qualii cação sobre as 
novas técnicas para 
aplicação de vacinas. O 
treinamento foi minis-
trado pelas enfermeiras 
Maura Guedes Barreto e 
Grazieli Businaro. 

“Dividimos as turmas 
em duas partes para 
que todos pudessem 
participar. O objetivo 
central é melhorar o 
atendimento prestado 
em nossa rede munici-
pal. As vacinas muitas 
vezes são aplicadas em 

bebês, crianças e ido-
sos. Todo cuidado e 
aprendizado é bem vin-
do”, ai rma o secretário 
de Saúde, João Roberto 
da Silva.

Outras iniciativas: A 

Secretaria de Saúde vem 
realizando um projeto-
-piloto de acolhimento, 
implantado inicialmen-
te no Ciaf VII. Os coor-
denadores das unidades 
de saúde também par-

ticipam do Núcleo de 
Educação Permanente 
e Humanização. Ambos 
os projetos tem como 
principal meta humani-
zar o atendimento pres-
tado na rede. 
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