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Prefeito Hori acompanha início da 
nova etapa do recapeamento

A nova fase do recapeamento das vias de Jaboticabal começou na terça-feira (12), pela Av. Cap. Fran-
cisco B. de Godoy Macota, no Jardim Nova Aparecida. O prefeito José Carlos Hori acompanhou o início 
do trabalho que beneiciará 38 ruas, de 15 bairros, totalizando 81 quarteirões.

Prefeitura inicia a reforma 
do Cine Theatro Municipal 

A Prefeitura retomou uma das obras mais esperadas pelos amantes da 
cultura de Jaboticabal. O Cine Theatro Municipal começa a ganhar nova co-
bertura, piso, forro, instalações elétricas, sistema e equipamentos contra 
incêndios, pintura geral, drenagem de águas pluviais e limpeza geral. 

Lixo: Prefeitura lança 
nova campanha de 

conscientização 

Lugar de lixo é no lixo. A frase é “batida” e pra lá 
de óbvia, mas é sempre bom reforçar. A Prefeitura 
de Jaboticabal lançou uma grande campanha de 
conscientização sobre o descarte correto do lixo 
- A natureza agradece quando o lixo desaparece.

Recentemente, foram instaladas 200 
lixeiras em vários pontos da cidade

Aumento de policiais nas ruas já é realidade em Jaboticabal

O prefeito José Carlos Hori e representantes das polícias Militar e Civil concretizaram a Atividade Delegada, na segunda-feira (11), em Jaboticabal. O 
programa é uma parceria entre a prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública, ampliando o policiamento nas ruas da cidade. 

Representantes da sociedade civil compareceram ao lançamento oficial do 
programa; população pode chamar 190 e será atendida com mais eficiência

Leia + Pág. 8
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Jaboticabal prepara a programação em homenagem 
ao Dia da Consciência Negra de 2019

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio do 
Departamento de Cul-
tura, preparou uma 
programação especial 
para comemorar o Dia 
da Consciência Negra, 
com atividades que vão 
do dia 18 ao dia 30 de 
novembro. 

As atividades com-
preendem exposições, 
palestras, sarau e apre-
sentações musicais, 
que acontecem em vá-
rios pontos da cidade. 
A entrada é gratuita na 
maioria deles.

“Nesse ano, o que se-
ria uma semana foi es-
tendido para quase uma 
quinzena e as ações 
acabam juntando-se a 
outras datas comemora-
tivas de novembro, en-
riquecendo ainda mais 
o calendário. A data é 
muito signii cativa para 
a população brasileira e 
não deve ser lembrada 
apenas no dia 20 de no-
vembro e sim todos os 
dias do ano”, diz José 
Mário de Oliveira, dire-
tor de Cultura. 

Confi ra a programa-
ção completa:

18 a 20 de novembro
Exposição Fotográi ca 

“Fé, Luz e Resistência”, 

com fotos de Rafaela 
Gabriel, realizadas du-
rante os trabalhos no 
Templo de Culto Sagra-
do “Filhos do Caboclo 
Ubirajara”, de Jabotica-
bal e também no CAE 
- Centro de Auxílio Es-
piritual “Filhos de Aru-
anda”, de Ribeirão Pre-
to.

Local: Prédio Central 
da Unesp de Jaboticabal

Visitação das 8h às 
17h

18 a 22 de novembro
Exposição “A Arte 

Negra na Cultura Bra-
sileira”, com trabalhos 
do artista plástico Eli-
fas Andreato, realizado 
pela ACGE (Assessoria 
de Cultura para Gêne-
ros e Etnias) da Secreta-
ria de Cultura e Econo-
mia Criativa do Estado 
de São Paulo.

Local: Hall do Paço 
Municipal “Prof. Dayton 
Aleixo de Souza” 

Visitação das 8h às 
17h

18 a 22 de novembro
Mostra de livros de 

autores Afrodescen-
dentes, pertencentes ao 
acervo da Biblioteca

Local: Biblioteca Pú-
blica Municipal “Júlia 
Luiz Ruete”

Quando Davi soube 
que a criança que Bate-
-Seba, estava esperan-
do, nasceria e depois 
morreria. Ficou deses-
perado e se trancou no 
quarto, buscando ao 
SENHOR, pela vida da 
criança. Não comeu, 
nem bebeu, i cou alí, 
somente na presença 
de Deus, interceden-
do pela criança, pe-
dindo a misericórdia 
de Deus. Infelizmen-
te o SENHOR já tinha 
dado a sentença, por-
que Davi havia adul-
terado e mandado 
matar Urias, o mari-
do de Bate-Seba, na 
guerra. Fez tudo isso 
escondido, pensando 

Pr. Anastácio Martins

E BUSCOU...

que nunca ninguém 
descobriria. Mas o SE-
NHOR mandou o pro-
feta Natã repreender 
Davi, dizendo que por 
causa desse pecado a 
criança morreria. Ele 
poderia ter a mulher 
que quisesse. Se tives-
se pedido, o SENHOR 
teria dado, mas ele 
não pediu. Davi reco-
nheceu que havia pe-
cado, mas não imagi-
nava que o preço seria 
este. Fez de tudo para 
salvar a vida da crian-
ça, mas foi em vão. 
Quando chegou a no-
ticia que a criança ha-
via morrido, Davi se 
levantou, tomou ba-
nho e pediu comida. 
Todos i caram de boca 
aberta, não conseguia 
entender, o porquê. 
Enquanto a criança 
estava viva, ele não 
comeu nem bebeu, 
mas agora pede co-
mida. Disse Davi: En-
quanto a criança vi-
via, dizia eu, quem 
sabe Deus tem com-
paixão de mim, mas 

agora ela não voltará 
mais, mas eu um dia 
irei ao encontro dela. 
Faça como Davi, não 
desista, i que i rme 
na presença de Deus. 
Não deixe que nada 
te afaste do SENHOR. 
Lembre-se, que Deus 
hoje é misericordioso 
e compassivo em per-
doar. Davi estava de-
baixo da velha alian-
ça. Você está debaixo 
da nova aliança, atra-
vés do sangue de Je-
sus Cristo. Você é pu-
rii cado e perdoado. 
(II Samuel 12:1). Esta é 
a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Bairro: 
Centro. Cultos.: Quar-
ta-Feira, Sexta-Feira 
e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. 
a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ: 
(016) 991150602.      

Visitação das 8h às 
17h

21 de novembro
Exposição Virtual 

com projeção noturna 
em prédios

Exposições “Fé, Luz e 
Resistência”, “África em 
Nós” e “A Arte Negra na 
Cultura Brasileira”

Local: Fachada da Es-
cola de Arte “Prof. Fran-
cisco B. Marino

Horário: das 19h30 às 
22h

23 de novembro

Roda de Capoeira
Local: Praça 9 de Ju-

lho
Horário: 10h
23 de novembro
Baile da Consciência 

Negra, promovido pela 
Equipe Samba de Elite

Local: Centro de Re-
creação Edson Martini 
(Terceira Idade)

Horário: 20h30 (even-
to pago)

25 a 30 de novembro
Exposição Fotográi ca 

“Fé, Luz e Resistência”, 
com fotos de Rafaela 

Gabriel
Local: Hall do Paço 

Municipal “Prof. Dayton 
Aleixo de Souza” 

Visitação das 8h às 
17h

25 a 29 de novembro
Exposição “A Arte Ne-

gra na Cultura Brasilei-
ra”, com trabalhos do 
artista plástico Elifas 
Andreato

Local: Fatec Jabotica-
bal – 25 a 29 de novem-
bro

Visitação das 8h às 
20h

26 de novembro
Mesa redonda: “Os 

desai os das religiões 
de matrizes africanas e 
afro-brasileiras”

Local: Auditório do 
Senac Jaboticabal

Horário: 19h30
30 de novembro
Sarau PontoP, com 

roda de conversa, poe-
sia, música, exposição 
de fotos e projeções 

Local: Biblioteca Pú-
blica Municipal “Júlia 
Luiz Ruete”

Horário: 19h
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ESPORTE
Inscrição para a Corrida de São 

Silvestre já está aberta
A Prefeitura de Ja-

boticabal já está rece-
bendo as inscrições 
para a famosa Cor-
rida de São Silvestre 
que, neste ano, acon-
tece no dia 22 de de-
zembro, às 08h, com 
saída do Novo Espa-
ço. A inscrição deve 
ser realizada no site 
www.runnerbrasil.
com.br. O valor é de 
R$ 40.

Os corredores de 
plantão já podem se 
preparar para os 5km 
da prova. Em 2019, 
foi resgatada a tra-
dição de realizar a 
corrida em uma data 
mais próxima ao i -
nal de ano, o que não 

ocorreu nos anos an-
teriores. 

A prova seguirá o 
mesmo trajeto do 
ano passado. “Quem 
participou da última 
edição já está familia-
rizado com o percur-
so que será repetido 
neste ano. Todos es-
tão convidados para 
fechar o 2019 com 
chave de ouro, parti-
cipando de mais um 
evento realizado pela 
prefeitura”, informa 
o presidente da Fun-
dação de Amparo ao 
Esporte, Fábio Borto-
lossi.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-0587.

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.

Com atletas de diversas cidades, IN-FLOW 
Experience supera expectativas

Campeonato Municipal de 
Basquete chega ao i m 

O Pico do Leão i cou 
pequeno no último i nal 
de semana. Com a pro-
posta de promover a in-
teração entre diferentes 
praticantes do Parkour, 
o In-Flow Experience 
movimentou a cidade 
com a visita de atletas 
de Londrina, Limeira, 
Campinas, Ribeirão Pre-
to e Catanduva. 

Dei nidos os campe-
ões das categorias do 
4º Campeonato Muni-
cipal de Basquete de 
Jaboticabal. Os jogos 
aconteceram no Giná-
sio Municipal de Espor-
te.

Atenção para os re-
sultados i nais:

Adulto - 18 a 34 anos
3º e 4º lugares:
Bronk s 62 x 50 Ja-

buka Kings 
Final :
Raptossauros 71 x 67 

Jabuka Heat 
Classii cação i nal :
Campeão - Jabuka 

Heat 
Vice Campeão - Rap-

tossauros 
3º lugar - Bronk s 
4º lugar - Jabuka Kings
Categoria 35+
3º e 4º lugares:
Ong Esquadrão de 

Aço 33 x 54 Lions 
Basketball

Final:
Imbatíveis 43 x 52 V8 

Mavericks.
Classii cação i nal:
Campeão - V8 Mave-

ricks 

“Estive presente e vi 
um pouco do que esses 
jovens estão fazendo 
em Jaboticabal. O mais 
importante é que con-
seguiram unir uma prá-
tica esportiva às ações 
sociais, que são tão 
importantes para o de-
senvolvimento huma-
no. Parabenizo todos os 
participantes e princi-

palmente os que traba-
lharam para a realiza-
ção do evento”, ai rma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

“O i nal de semana foi 
incrível. Recebemos em 
torno de 45 atletas e 
deu tudo certo. A troca 
de ideias e experiências 
foi muito legal e ainda 
participamos da grava-

ção do novo vídeoclipe 
do Rafa Thor”, diz o or-
ganizador Adriano Fain.

Quem quiser conhe-
cer mais sobre o pa-
rkour pode procurar o 
CRAS I, no Jardim Gra-
jaú, que oferece gra-
tuitamente aulas da 
modalidade. O telefone 
de contato é (16) 3204-
1303. 

Vice - Campeão - Im-
batíveis 

3 lugar - Lions Baske-
tball 

4 lugar - Ong Esqua-
drão de Aço 

Categoria adulto fe-
minino

Final:
Eagles Basketball 28 

x 35 Malandras Team 

Classii cação i nal :
Bicampeã - Malan-

dras Team 
Vice-Campeã - Eagles 

Basketball 
3º lugar - Pioneiras 

Basketball 
Acompanhe também 

os resultados do Cam-
peonato Municipal de 
Futebol Amador:

Atlético Alvorada 01 
x 00 Oxiquímica

Boa Vista 07 x 01 Vila
Pega Leve 03 x 00 Pi-

zzaria n°1
Cohab III 00 x 08 

Nova Alvorada
Brother’s 02 x 00 Ju-

ventude
Jardim das Rosas 01 

x 00 1° de Maio
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Sebrae forma mais uma turma de 
empreendedores individuais

Jaboticabal investe 
pesado na movimenta-
ção da economia local. 
Uma das frentes de tra-
balho visa a capacitação 
dos MEI – Microempre-
endedores Individuais, 
com palestras e orien-
tação proissional uma 
vez ao mês. A formação 
da última turma aconte-
ceu na quinta-feira (07), 
com a participação de 
empreendedores de Ja-
boticabal.

Pequenos negócios 
geram cerca de 70% dos 
empregos no país. “Eles 
transformam a realida-
de nas comunidades, 
em Jaboticabal e no 
país como um todo. Dão 
muito resultado, am-

Utilização do Facebook é tema de 
oicina do SEBRAE-SP em Jaboticabal
Ainda existem vagas 

para a próxima oicina 
que Prefeitura de Jabo-
ticabal, SEBRAE-SP, In-
cubadora Empresarial 
e Instituto Tecnológico 
de Jaboticabal reali-
zam para empresários 
do município.

O encontro acon-
tece nos dias 26 e 27 

de novembro, das 19h 
às 22h, e aborda o Fa-
cebook e outros sites 
de sucesso. O curso 
faz parte do projeto 
“Na Medida SEBRAE” e, 
para garantir a partici-
pação, os interessados 
devem investir R$ 140, 
divididos em duas par-
celas. 

“Não tem como man-
ter um negócio de su-
cesso em um mundo 
sem redes sociais e 
tantas outras ferra-
mentas oferecidas pela 
internet. Por isso, ofe-
recemos a oportuni-
dade dos empresários 
conhecerem mais so-
bre o assunto e, prin-

Sebrae-Aqui e Prefeitura ensinam a elaborar 
estratégias para os pequenos negócios

Sabe elaborar um Pla-
no de Negócios? Se a res-
posta for não, você não 
pode perder a oicina 
“Começar Bem – Plano 
de Negócios”. O encon-
tro acontece no dia 18 
de novembro, das 8h30 
às 17h30, no auditório 
da Prefeitura. O debate 
é voltado especialmente 
para quem deseja ini-
ciar um novo projeto e 
precisa colocar todas as 
ideias no papel. E o me-
lhor: é de graça!

Pequenos negócios geram cerca de 70% dos empregos no Brasil

Curso foca na substituição do simples “fazejamento” pelo 
planejamento; inscrições estão abertas no (16) 3203-3398

A oicina é destinada 
aos empresários inte-
ressados em estudar o 
seu mercado de atua-
ção. “É momento para 
repensar ou abrir o seu 
negócio de uma forma 
estruturada. É muito 
comum as pessoas op-
tarem pelo ‘fazejamen-
to’, ou seja, tomar atitu-
des conforme as coisas 
acontecem. Nosso curso 
enfatizará a importân-
cia de fazer, mas de for-
ma planejada e alinhada 

às necessidades do mer-
cado. O curso é gratui-
to e uma oportunidade 
imperdível”, convida a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Os alunos vão apren-
der a elaborar os planos 
de negócios, inanceiro 
e operacional. “Vão co-
locar no papel a ideia 
para sua empresa, tra-
çando objetivos e me-
tas. Empreender é sem-
pre um bom negócio, 

Reis 2019: 
segunda etapa termina em 29 de novembro

Jaboticabal continua 
oferecendo aos contri-
buintes formas de ne-
gociar dívidas atrasa-
das com o município. 
A segunda etapa que 
garante desconto de 
90% nos juros e multas 
termina em 29 de no-
vembro.

O Sistema Prático e o 
Posto de Atendimento 
do SAAEJ estão aptos 
para atender a popu-
lação e responder dú-
vidas. “Mais uma vez 
oriento a população 
sobre o prazo estipu-
lado em lei. A melhor 
maneira de garantir a 
tranquilidade neces-
sária na hora do aten-
dimento é procurar o 

Interessados devem procurar 
o Sistema Prático ou o Posto de 

Atendimento do SAAEJ

Sistema Prático ou o 
Posto de Atendimento 
do SAAEJ com ante-
cedência. Quem per-
der o prazo pode ter 
o nome negativado e 
os bens penhorados”, 
orienta o secretário 
da Fazenda, Cláudio 
Almeida.

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) Até 29 de novem-
bro de 2019, anistia de 
90% (noventa por cen-

to) dos juros e multa 
de mora;

b) 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 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;

b) de 02 de dezembro 
até 20 de dezembro de 
2019, anistia de 40% 
(trinta por cento) dos 
juros e multa de mora, 
parcelado em 06 (seis) 
vezes

mas sempre enfatiza-
mos a importância do 
planejamento”, inaliza 
Vanessa.

O curso será promovi-
do pela Prefeitura de Ja-
boticabal, o Sebrae-SP, o 
Instituto Tecnológico de 
Jaboticabal (ITJ) e a In-
cubadora de Empresas. 
O Sebrae-Aqui está loca-
lizado no Paço Munici-
pal – Esplanada do Lago, 
160, Vila Serra. Mais in-
formações pelo telefone 
(16) 3203-3398.

pliam a renda e oportu-
nidades ao trabalhador 
informal, que passa a 
ter direitos garantidos. 
Além disso, cada MEI 
pode contratar um fun-
cionário, criando mais 
empregos”, informa a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

O Sebrae alerta os fu-
turos empresários sobre 
os desaios de ser micro-
empreendedor. “Mostra-
mos a importância de 
iniciar um projeto pla-
nejado, com objetivos e 
metas. Estes pequenos 
empresários ganham 
muitos benefícios para 
si e para a sociedade, 
já que muitas vezes 

cipalmente, aprende-
rem a utilizar essas 
ferramentas de manei-
ra proissional”, diz a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanes-
sa Gonçalves.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3203-3398. 

começam como MEI e 
ampliam o negócio em 

poucos anos. O planeja-
mento é a chave do su-

cesso”, orienta Vanessa.
Mais informações 

pelo telefone (16) 3203-
3398. 
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Feira de Artesanato movimentou manhã de 
sábado em Jaboticabal

“Fé, Luz e Resistência” 
é tema da exposição fotográi ca

A Arte Negra na Cultura Brasileira é tema 
de exposição em Jaboticabal

Semana da Música e Arte 
começa no domingo (17)

Artesãos se reuniram 
no último sábado (9) 
para oferecer à popula-
ção uma ini nidade de 
opções de presentes. 
Quem passou pela Pra-
ça 9 de Julho conferiu 
trabalhos de pintura em 
tecido, arte sacra e moti-
vos religiosos, enxovais 
de bebês, crochê, crochê 
amiguri, crochê com i o 
de malha, entre outros 
produtos artesanais.

“A feira de artesana-
to é muito convidati-
va. Acontece num local 
agradável e os produ-
tos são comercializa-
dos com preços justos. 
Com a preocupação por 
parte da Casa do Arte-
são em promover esses 

O prédio central da 
FCAV/Unesp de Jaboti-
cabal recebe de 18 a 20 
de novembro a exposi-
ção fotográi ca “Fé, Luz 
e Resistência”, de Ra-
faela Gabriel. O tema é 
uma homenagem para 
a religião, que encontra 
na Fé, na Luz e na Resis-
tência, sua base. A mos-
tra também faz parte da 
programação da Semana 
da Consciência Negra de 
2019.

A exposição é com-
posta por 20 fotograi as 
produzidas durante as 
atividades realizadas 
pelo CAE - Centro de Au-
xílio Espiritual “Filhos 
de Aruanda”, de Ribeirão 
Preto, e pelo Templo de 
Culto Sagrado “Filhos do 
Caboclo Ubirajara”, de 
Jaboticabal, com o apoio 
da Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio do De-
partamento de Cultura, 
e da Expertise Cursos de 

Uma parceria entre a 
Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio do Depar-
tamento de Cultura, e a 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Es-
tado de São Paulo, traz 
para a cidade a exposi-
ção “A Arte Negra na Cul-
tura Brasileira” do ilus-
trador e designer grái co 
Elifas Andreato.

A exposição contem-
pla trabalhos realizados 
pelo artista que refor-
çam a importância do 
negro na sociedade por 
meio da arte e da cul-
tura, e faz parte da pro-
gramação da Semana da 

A Prefeitura de Jaboti-
cabal e a Escola de Arte 
“Francisco Berlingieri 
Marino” promovem a 
22ª Semana da Música 
e Arte de 17 de novem-
bro a 13 de dezembro. 
Serão apresentadas pe-
ças de teatro, recitais, 
apresentações musicais 
e workshops.

A abertura acontece 
no domingo (17), no co-
reto da Praça da Tercei-

eventos, a população 
está criando o hábito 
de passar pela feira e 

adquirir os trabalhos 
expostos”, comemora o 
diretor de Cultura, José 

CULTURA

ra Idade. “Convido toda 
a população a participar 
da programação da Se-
mana da Arte e da Mú-
sica de Jaboticabal. Nós 
tivemos todo cuidado 
para organizar eventos 
para os mais diferentes 
públicos”, informa o di-
retor da Escola de Arte, 
Carlinhos Santiago. 

Coni ra a programação 
completa: 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS ÚTEIS PROCESSO Nº 0004032-87.2019.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDREA SCHIAVO, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) EDIMAR JOSÉ DOLCI 
EPP, CNPJ 03.680.908/0001-81, com último endereço à Rua Orlinde Debage, 672, Bela Vista, CEP 14725-000, Taiacu - SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença originária do processo 0007383-44.2014.8.26.0291, movida por Centro de Gestão 
de Meios de Pagamento S/A, CNPJ - 04.088.208/0001-65. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que luirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 9.917,82 (nove mil novecentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, aixado e publicado na forma da lei. Os prazos começarão 
a transcorrer após os 20 días úteis indicados acima. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 30 de agosto de 2019

Mário de Oliveira. 
Mais informações pelo 

telefone (16) 3202-8323.

Jaboticabal.
A mostra i ca na Unesp 

até o dia 20, seguindo 
depois para o saguão de 
entrada do Paço Munici-
pal “Prof. Dayton Aleixo 
de Souza”, onde perma-

nece exposta até o dia 
30 de novembro.

A autora - Rafaela Ga-
briel é formada em Pro-
paganda e Publicidade 
e se aventura pelos ca-
minhos da fotograi a 

com participações em 
exposições desde 2011. 
Com um olhar bastante 
expressivo, Rafaela im-
prime uma característi-
ca bastante ousada em 
seus trabalhos.

Consciência Negra de 
2019.

São 12 painéis de te-
cido medindo 1,5m x 
1,95m que estarão ex-
postos no saguão de en-
trada do Paço Municipal 
de 18 a 22 de novembro, 
seguindo depois para a 
Fatec Jaboticabal, onde 
deve i car até o dia 30.

Com mais de 50 anos 
de carreira, Andreato se 
destacou como criador 
de capas de discos para 
os mais importantes no-
mes da MPB, produzindo 
em torno de 400 traba-
lhos ao longo da carrei-
ra.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 208, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019 - CONCEDE, a pedido do funcio-
nário HOMERO MARCIANO DA SILVA, lotado no Departamento de Administração, 
Licença Prêmio em gozo, de 18/11/2019 a 02/12/2019.

Nº 209, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019 - CONCEDE 45 (quarenta e cinco) 
dias de Licença Prêmio em pecúnia referente ao período aquisitivo de 03/11/2014 a 
02/11/2019, à servidora SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO, lotada no Departa-
mento Jurídico, consoante artigo 150 da Lei Municipal n° 3736 de 03 de abril de 2008. 

CONVITE

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 280/2019, que estima a Receita 
e ixa a Despesa do Município de Jaboticabal para o exercício de 2020. (LOA)

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: 
www.camarajaboticabal.sp.gov.br)

Data: 03 de dezembro de 2019 (terça-feira) 
Horário: 19hs.
Local: Câmara Municipal de Jaboticabal
(Rua Barão do Rio Branco, nº 765)

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
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Reunião marca encerramento das oicinas do Núcleo de 
Educação Permanente e Humanização

Sexta-feira (08) mar-
cou o encerramento de 

mais uma etapa das oi-
cinas realizadas para 

Moradores do Cidade Jardim tem 
semana cheia de atividades

As famílias que mo-
ram nas Ruas 1, 2 e 3 
do bairro Cidade Jar-
dim participaram de 
uma série de ativida-
des no decorrer da 
semana. Na segunda-
-feira (11), os morado-
res da Rua 01 partici-
param de uma oficina 
de ritmos e ganharam 
serviços de barbearia. 
Na terça-feira (12) foi 
a vez dos da Rua 02 se 
divertirem com o pa-
rkour. Todas as ações 
foram gratuitas.

A programação se-
guiu até o dia 14. Na 
quarta-feira (13), as 
famílias da Rua 02 re-
alizaram aulas e gol-
pes de Kung Fu. “Para 

a noite de quinta-
-feira (14) programa-
mos aulas de yoga e 
de parkour para os 
vizinhos da Rua 03. 
Essas ações são mui-
to importantes para 
fortalecer os vínculos 
familiares. Não basta 
trabalhar apenas com 
a reabitação das pes-
soas com dependên-
cia química, é neces-
sário trazer a família 
para a comunidade, 
oferecer oportunida-
de e socialização. A 
família fica mais for-
te com este tipo de 
projeto”, declara a 
secretária de Assis-
tência Social, Tatiana 
Pellegrini. 

melhorar o acolhimen-
to e atendimento ao 
público nas unidades 
de saúde do município. 
Cerca de 100 proissio-
nais participaram do 
evento.

A reunião contou 
com a participação do 
prefeito José Carlos 
Hori, que enfatizou a 
importância do bom 
acolhimento e da eici-
ência no atendimento 
prestado à população. 
“Esses treinamentos fo-
ram muito importantes 
para deinir uma estra-
tégia que tornasse o 
atendimento de nossa 
Atenção Básica e ESF 
ainda melhor. Sempre 
ressalto o empenho de 
nossas equipes e, ago-
ra, pude conferir todo o 
trabalho que foi realiza-

do para que o trabalho 
seja feito com eiciência 
e maestria”. 

O Núcleo de Educação 
Permanente e Humani-
zação trabalhou temas 
como atendimento e 

relacionamento inter-
pessoal. “O objetivo 
principal foi valorizar 
o proissional para que 
possamos alcançar me-
lhores resultados co-
letivos. Recebemos o 

apoio de interlocutores 
que abordaram o tema 
com o dinamismo que 
todos esperavam”, de-
clara o secretário de 
Saúde, João Roberto. 

Caminhada Passos que Salvam: 
aproveite os últimos dias para 

aquisição dos kits

Quem ainda quer 
comprar um kit da Ca-
minhada Passos que 
Salvam tem que apro-
veitar os últimos dias 
da campanha. O Fun-
do Social de Solida-
riedade informa que 
ainda existem kits dis-
poníveis para quem 
quiser contribuir com 

o Hospital de Amor de 
Barretos, no valor de 
R$ 35.

A caminhada aconte-
ce no próximo dia 24 de 
novembro, às 8h, com 
saída no Lago Munici-
pal. “Comprando um 
dos kits, estamos cola-
borando com o Hospital 
de Amor de Barretos. 

Mas o principal objetivo 
é exaltar a importância 
do diagnóstico precoce 
nos casos de câncer in-
fantojuvenil”, airma a 
primeira-dama, Adriana 
Hori.

Conira os pontos de 
vendas:

• Ópticas Carol
• Fabiana Sanches

• 100% Básico
• Fundo Social de 

Solidariedade
• AVCC
Mais informações no 

Fundo Social de Solida-
riedade, localizado na 
Avenida do Carmo, 242, 
Centro, ou pelos telefo-
nes (16) 3202-8994 ou 
(16) 3203-3398.

Obra começará no início do ano

Todo dinheiro arrecadado é destinado ao 
Hospital de Amor de Barretos

SAAEJ abre licitação para construção de nova ETA
A nova Estação de Tra-

tamento de Água (ETA) 
começa a tornar reali-
dade. O SAAEJ (Serviço 
Autônomo de Água e Es-
goto de Jaboticabal) já i-
nalizou a análise do solo 
do local e abriu o pro-
cesso de licitação para a 
contratação de uma em-
presa de engenharia, na 
sexta-feira (09).

“Buscamos recursos 
em Brasília e em São 
Paulo, mas os gover-
nos Federal e Estadual 
não liberaram dinhei-
ro. Agora, a prefeitura 
colaborará para a cons-

trução de uma ETA. 
Já abrimos a licitação 
e iniciaremos a cons-
trução no começo de 
2020”, informa o prefei-
to José Carlos Hori.

Sondagem - Processo 
de análise e reconheci-
mento do solo, utiliza-
do na engenharia civil 
para se obter subsídios 
que deiniram o tipo 
e o dimensionamento 
das fundações que ser-
virão de base para uma 
ediicação. Após a con-
clusão desta etapa, foi 
possível concluir o pro-
jeto e abrir a licitação. 



SÁBADO, 16 DE NOVEMBRO DE 2019 7

Começa reforma do velório de Córrego Rico
A Prefeitura de Ja-

boticabal já iniciou a 
reforma do Velório de 
Córrego Rico. Com re-
cursos próprios, as 
equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos trabalham na re-
cuperação do telhado, 
forro, obras de alvena-
ria e pintura geral. 

A reforma deve ser 
concluída nos próxi-
mos 15 dias. “Entre-
gamos essa obra em 
meu primeiro manda-
to e, agora, revitaliza-

mos completamente 
o prédio, garantindo 
todo conforto e res-
peito para as famílias 
de Córrego Rico”, diz 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Outras obras – A pre-
feitura já entregou a pa-
vimentação da Rua José 
Faifer, o novo berçário 
“Sara Garcia Jacob”, na 
creche na EMEB Ademir 
Aparecido Correa e um 
novo poço artesiano 
para o abastecimento 
do distrito.

Jaboticabal sedia Fórum da Rede Social de Proteção 
aos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

SAAEJ investe na 
implantação de sistema 

de telemetria

Mais uma vez Jaboti-
cabal voltou sua aten-
ção paras as discussões 
sobre os direitos das 
crianças e dos adoles-
centes. Toda rede de 
proteção, formada por 
diferentes segmentos 
da sociedade, participa-
ram do fórum realizado 
na última quarta-feira 
(13), na Câmara Munici-
pal. 

O promotor da Vara 
da Infância e Juventude, 
Dr. Carlos Mocayoshi, 
evidenciou a impor-
tância das pessoas que 
trabalham com crianças 

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de 
Jaboticabal (SAAEJ) im-
plantou um sistema de 
Telemetria nos princi-
pais reservatórios de 
Jaboticabal. Através 
de sensores, os técni-
cos tem condições de 
acompanhar o nível 
de água em cada re-

Público acompanhou palestra sobre a política nacional sobre álcool e drogas

e adolescentes serem 
comprometidas com as 
ações. Já o prefeito José 
Carlos Hori enfatizou a 
necessidade de respei-
tar todas as pessoas. 
“Precisamos amar, res-
peitar e não julgar as 
pessoas, em especial as 
marginalizadas. Apenas 
com amor transforma-
remos a sociedade”.

O palestrante, Ge-
rardo Maria de Araújo 
Filho, médico psiquia-
tra e pós-doutor em 
Psiquiatria pela UNI-
FESP, falou sobre a po-
lítica nacional sobre 

álcool e drogas, além 
de expor os desafios 
futuros, os quais en-
volvem trabalhos e 
responsabilidades fa-
miliares. “Precisamos 
oferecer oportunida-
des de lazer, esportes, 
trabalho, além de ati-
vidades que ocupem 
de forma sadia os ci-
dadãos, em especial às 
crianças e adolescen-
tes. Por último, me-
lhorar a qualidade do 
sistema de atenção à 
saúde mental, desde a 
saúde básica até o ser-
viço especializado”.

servatório e, nos casos 
necessários, agir para 
garantir que a água 
chegue aos bairros da 
cidade.

“Essa ferramenta é 
fundamental para que 
possamos antecipar al-
gumas situações. Como 
o acompanhamento 
pode ser feito por com-

putador, ou mesmo 
pelo celular, caso o ní-
vel baixe a ponto de 
inluenciar o abasteci-
mento, temos condi-
ções de agir rapidamen-
te e garantir que esse 
reservatório seja abas-
tecido”, explica o pre-
sidente do SAAEJ, José 
Carlos Abreu.

Jaboticabal é destaque por implantar 
Movimento Abraçar

Jaboticabal foi uma 
das cidades participan-
tes da palestra com o 
Promotor de Justiça e 
coordenador do Mo-
vimento Abraçar no 
Ceará, Dr. Hugo José 
Lucena de Mendonça. 
O evento realizado em 
São José do Rio Preto 
(SP) tratou o tema “A 
importância dos valo-
res humanos na educa-
ção infantil”.

Em sua fala, o Pro-
motor abordou a neu-
rociência, com foco na 
primeira infância - dos 
zero aos cinco anos e 
11 meses, airmando 
que as grandes janelas 
de oportunidades para 
o desenvolvimento do 
cérebro icam na pri-
meira infância.

Foi apresentado aos 
proissionais da Educa-
ção de São José do Rio 
Preto o Projeto Abraçar, 

Projeto das escolas e creches trabalha conceitos de civismo, amor e amizade, 
fortalecendo laços familiares e melhorando o convívio no ambiente escolar

o qual não exige inves-
timento inanceiro, mas 
o envolvimento das 
equipes em ações sim-
ples, como meditação e 
respiração para os alu-
nos manterem a calma 
e aprender a lidar com 
a frustração, com a rai-
va e com conlitos.

Diante do exposto, 
Jaboticabal se destaca 
por ter implantado o 
Movimento Abraçar em 
2019 nas 18 Unidades 
de Educação Infantil. 
“Foi um dia muito pro-
veitoso. Além de conhe-
cer experiências vividas 
em outras cidades, tive-
mos o prazer de airmar 
para os presentes que 
o Projeto Abraçar está 
colhendo frutos em Ja-
boticabal”, comemora 
o secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Leonardo Yama-
zaki.
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maransport maransport1

Jaboticabal Shopping
16 3202-2668

Pça Dom José M. H. De Mello 146- Loja 35/36
Centro

16 3204-3634
Rua: Rui Barbosa, 987

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Lixo: Prefeitura lança nova campanha de conscientização 

Lugar de lixo é no 
lixo. A frase é “batida” e 
pra lá de óbvia, mas é 
sempre bom reforçar. A 
Prefeitura de Jabotica-
bal lançou uma grande 
campanha de conscien-
tização sobre o descarte 
correto do lixo - A natu-
reza agradece quando o 
lixo desaparece. O mu-
nicípio possui 100% de 
coleta seletiva, aterro 
sanitário, lixeira em vá-
rias regiões e coletas do 
lixo comum, eletrônico 
e hospitalar. 

A nova campanha é 
um convite para a po-
pulação fazer a sua 
parte e ajudar a manter 
a cidade limpa. No i nal 

Recentemente, foram instaladas 200 lixeiras em vários pontos da cidade

de outubro, a área cen-
tral e locais de grande 
circulação ganharam 
novas lixeiras de aço, 
resistentes ao tempo. 
“É importante instalar 
um material que resis-
ta ao sol, a chuva e ao 
vandalismo. Infeliz-
mente a maioria das 
lixeiras são instaladas 
e quebradas poucos 
dias depois, por isso 
optamos pelo aço car-
bono. A prefeitura está 
fazendo a sua parte, 
agora contamos com 
a ajuda da população 
para jogar lixo no lixo 
e manter Jaboticabal 
mais organizada”, en-
fatiza o prefeito José 

Carlos Hori.
As ruas Rui Barbo-

sa, São Sebastião e Ba-
rão do Rio Branco e as 
Av Pintos e Benjamim 
Constant já estão de 
cara nova. O Lago Mu-
nicipal, a UPA, a Unida-
de de Saúde da Mulher, 
a igreja de Córrego 
Rico e a Praça do Com-
bate também vão ga-
nhar locais para depó-
sito de lixo. 

Vários destinos – Ja-
boticabal dá o destino 
correto ao lixo, seja 
domiciliar, reciclado, 
hospitalar ou eletrô-
nico. A coleta seleti-
va e do lixo comum é 
realizada de porta em 

porta. Quem deseja 
descartar entulhos ou 
inservíveis em geral – 
como um sofá, restos 
de poda de árvore ou 
de construção – bas-
ta procurar o aterro 
sanitário, até duas to-
neladas o serviço é 
gratuito. Se o lixo for 
eletrônico, deve des-
cartá-lo na prefeitura, 
em local especíi co, 
de graça. Quem esti-
ver fazendo compras 
no centro da cidade 
ou estiver em locais 
de grande circulação 
também pode descar-
tar nas novas lixeiras 
instaladas pela prefei-
tura.

Aumento de policiais nas ruas já é 
realidade em Jaboticabal

O prefeito José Car-
los Hori e representan-
tes das polícias Militar 
e Civil concretizaram 
a Atividade Delegada, 
na segunda-feira (11), 
em Jaboticabal. O pro-
grama é uma parceria 
entre a prefeitura e a 
Secretaria de Seguran-
ça Pública, ampliando 
o policiamento nas ruas 
da cidade. 

Haverá maior quan-
tidade de policiais nos 
bairros, com o paga-
mento de horas extras 
para policiais em fol-
ga. “Eles vão para as 
ruas com suas viaturas 
e equipamentos, com 
hora extra paga pela 
prefeitura. É uma ale-
gria enorme ver este 
projeto saindo do pa-
pel e, agora, protegen-
do nossa população, o 
comércio, o cemitério, 
os prédios públicos. 
Trabalhamos bastante e 
vamos intensii car a se-
gurança pública”, come-
mora Hori, que comple-
ta: “agradeço também à 
Câmara Municipal que 
aprovou o nosso proje-
to”. 

Representantes da sociedade civil compareceram ao lançamento ofi cial do 
programa; população pode chamar 190 e será atendida com mais efi ciência

Outras cidades do 
Estado já apresentam 
diminuição na crimina-
lidade após a implan-
tação do projeto. “Mais 
viaturas amplia nossas 
condições de trabalho e 
melhora a segurança da 
população. A Atividade 
Delegada é um passo 
muito importante da 
prefeitura na seguran-
ça do cidadão de bem. 
Fazemos um monito-
ramento diário e ava-
liamos os indicadores 
de criminalidade, po-
dendo assim direcionar 
as viaturas para os lo-
cais de enfrentamento. 
Agora vamos ampliar 
a atuação policial em 
Jaboticabal e reduzir a 
criminalidade”, infor-
ma o Tenente Coronel 
Wellington, de Sertãozi-
nho.

Para a delegada da 
Mulher, Dra. Andréa 
Cristiane Fogaça de 
Souza Nogueira, a ati-
vidade mostra o peri l 
diferenciado de Jaboti-
cabal. “Temos no Brasil 
um quadro defasado 
de policiais. O prefeito 

Hori se mostrou preo-
cupado e buscou uma 
solução. Com toda essa 
dii culdade de pesso-
al que o país enfrenta 
hoje, a Atividade De-
legada dará um ‘up’ na 

equipe”, diz.

A iniciativa deve tra-
zer mais tranquilidade 
para o município. “É um 
grande avanço, sem dú-
vidas. Já vamos iniciar 

com as novas escalas 
no sistema e qualquer 
policial do Estado de 
São Paulo poderá traba-
lhar em Jaboticabal. A 
população tem nos aju-
dado bastante e agora 

vamos precisar de to-
dos mais do que nunca. 
As denúncias são im-
portantíssimas para a 
diminuição da crimina-
lidade”, convoca o Capi-
tão Correa Alves. 
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Sarampo: campanha de vacinação 
de adultos de 20 a 29 anos começa 

na segunda-feira (18)

A Secretaria de Saúde 
de Jaboticabal informa 
que começa na segun-
da-feira (18) a campa-
nha de vacinação con-
tra o Sarampo entre os 
jovens de 20 a 29 anos. 
Quem ainda não atuali-
zou a Carteira Nacional 
de Vacinação pode pro-
curar uma das unidades 
básicas de saúde.

“Após o período des-
tinado às crianças, 
agora é a vez dos jo-
vens verii carem as 
suas carteiras de va-
cinação. Quem ainda 
não tomou a dose da 

vacina Tríplice Viral, 
que protege contra ca-
xumba, rubéola e sa-
rampo, não pode dei-
xar de aproveitar essa 
oportunidade”, convo-
ca a diretora do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto.

O dia “D” acontece em 
30 de novembro. “Em 
breve vamos informar 
as unidades que aten-
derão no sábado (30), 
para garantir que aque-
les que por algum moti-
vo não tomaram a vaci-
na”, informa Maura.

Dia “D” será no sábado (30)

Energia Solar - Purificadores - Filtros - Torneiras Filtrantes - Acessórios
Manutenção e Instalação

Av. Gerenal Glicério, 315

16 3202-6232
16 99226-1203

Água refrigerada 
alcalina, com ozônio
e livre de bactérias!
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Câmara de Jaboticabal vota quatro projetos na 
próxima segunda-feira (18/11)

ATENÇÃO: 18 mil pessoas podem perder o título e ter 
direitos sociais suspensos em Jaboticabal

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal votam na próxi-
ma sessão ordinária, na 
segunda-feira (18/11), 
quatro projetos pre-
vistos na pauta de vo-
tação, entre eles está a 
discussão e votação do 
veto parcial ao inciso X 
do Artigo 5º do Projeto 
de Lei nº 216/2019, de 
autoria do vereador Sa-
muel Cunha (PSDB), que 
determina a publicação 
eletrônica de relatórios 
de viagens realizadas 
por servidores do Po-
der Executivo, Poder 
Legislativo, Autarquias, 
Fundações e Empresas 
Públicas no âmbito do 
Município de Jabotica-
bal e dá outras provi-
dências. A matéria re-
torna à pauta depois do 
veto parcial, que trata 
da discordância da ne-
cessidade de uma infor-
mação que deverá ter 
nos relatórios de via-
gens para a devida pu-
blicação, de resultados 

Passaporte, bolsa fa-
mília, carteira de iden-
tidade, empréstimo no 
banco, matrícula em 
escolas públicas, ade-
são em concursos pú-
blicos e outros direitos 
podem ser negados

Quem pensa que per-
der o título de eleitor 
implica apenas em uma 
multa por não compa-
recimento nas eleições 
está muito enganado. 
A pessoa que não re-
gistrar as impressões 
digitais no Cartório 
Eleitoral pode ter o tí-
tulo de eleitor cance-
lado e vários direitos 
e benefícios sociais 
suspensos. Jaboticabal 

obtidos.

Também será aprecia-
do em 1ª discussão e vo-
tação o PL nº 278/2019, 
de autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes 
(PSC), que veda a nome-
ação para cargos em co-
missão de pessoas que 
tenham sido condena-
das pela Lei Federal nº 
11.340/2006 no âmbito 
da administração pú-
blica do município de 
Jaboticabal e dá outras 
providências. Isso se dá 
porque “no âmbito das 
relações mais amplas 
de trabalho julgamos 
que o acesso aos cargos 
comissionados deve 
preservar os princípios 
de proteção e defesa 
dos direitos das mu-
lheres e, portanto, os 
referidos cargos devem 
ser inacessíveis para 
condenados, especial-
mente em observância 
dos princípios da le-
galidade e moralidade 
que presidem a admi-

nistração pública”, diz 
a exposição de motivos.

Igualmente será vo-
tado o PL nº 281/2019, 
de autoria do Prefeito 
Municipal de Jabotica-
bal, que revoga as Leis 
nº 3.355, de 24 de de-
zembro de 2004 e nº 
4.366, de 27 de agosto 
de 2012. Segundo a ex-
posição de motivos, a 
Diocese de Jaboticabal 
solicita a reversão do 
imóvel cedido ao patri-
mônio municipal devi-
do passado já três anos, 
e não ter logrado obter 
os subsídios esperados 
para a construção do 
espaço para o qual se 
tencionava.

Além disso, os par-
lamentares votam, em 
único turno, o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 74/2019, de auto-
ria do vereador Samuel 
Cunha, que altera dis-
positivos no Decreto 
Legislativo nº 286, de 

(SP) está entre as cida-
des em que a biometria 
será obrigatória a par-
tir de 2020.

A atualização segue 
até o dia 19 de dezem-
bro, na Av. Benjamin 
Constant, 539 – Cen-
tro. “O título eleitoral 
é um documento obri-
gatório no Brasil. Hoje, 
18 mil pessoas podem 
perder o seu título por 
ausência da biometria. 
Muita gente não sabe, 
mas sem ele não é pos-
sível receber o Bolsa 
Família, fazer matrícu-
las em escolas públi-
cas, tirar ou atualizar 
o passaporte, tomar 
posse em concurso pú-

blico, tirar a carteira 
de identidade. Orien-
tamos a população a 
atualizar a biometria 
o mais rápido possível 
e manter seus direi-
tos intactos”, convoca 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Em Jaboticabal, me-
nos de 70% dos elei-
tores estão “biometri-
zados”. É importante 
lembrar que quem ti-
ver função ou emprego 
público ica sem rece-
ber o salário, caso per-
ca o documento. Em-
préstimos em bancos 
públicos também ica-
rão suspensos.

Pelo segundo ano consecutivo, HMSI recebe 
Missa Campal da Paróquia São Benedito

No próximo domin-
go, 17 de novembro, a 
Paróquia São Benedito 
realiza a Missa Campal 
em homenagem à San-
ta Isabel da Hungria. 
E, pelo segundo ano 
consecutivo, a celebra-
ção será realizada em 
frente ao Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel 
(Rua Marechal Floriano 
Peixoto, 1.387), a partir 
das 18 horas.

Nesta edição, a Missa 
Campal será celebrada 
pelo Bispo Diocesano 
Dom Eduardo Pinhei-
ro da Silva. Também 
estarão presentes au-
xiliando na condução 
da celebração o Padre 
Marciel Silva de Lima 
e o Padre Rodrigo An-
tônio Biso – ambos da 
Paróquia São Benedito, 
e o Padre Adílson, da 
Paróquia Santa Teresa 
de Jesus.

Após a celebração da 
Missa Campal, será re-
alizada uma quermes-
se, também em frente 
ao hospital, com venda 
de pastel de carne e de 
queijo, cachorro quente 

e quibe frito, além de 
bebidas. Todo o valor 
arrecadado será desti-
nado ao HMSI.

Quem foi Santa Isabel 
da Hungria

Santa Isabel da Hun-
gria foi uma princesa 
do início do século XIII 
que praticava obras 
de misericórdia, dava 
de beber e de comer a 
quem batia à sua porta, 
distribuía roupas, paga-
va as dívidas, cuidava 
dos doentes e sepulta-
va os mortos.

Após a morte de seu 
marido, o rei Ludovico, 
a jovem viúva foi expul-
sa com seus três ilhos 
do reino da Turíngia 
(região atualmente per-
tencente à Alemanha) e 
passou a peregrinar por 
povoados, trabalhan-
do onde era acolhida, 
assistindo os doentes, 
iando e costurando.

Durante esse período, 
ela teve seu nome rea-
bilitado por parentes e 
amigos e pôde retirar-
-se para o castelo da 
família em Marburgo. 
Construiu depois um 

hospital para leprosos. 
Viveu os três últimos 
anos de vida no hospi-
tal cuidando dos doen-
tes e acompanhando 
o término da vida dos 
moribundos, fazendo 
trabalhos humildes e 
repugnantes. Ela fale-
ceu em 17 de novembro 
de 1231.

Diz-se que no dia de 
sua morte, um irmão 
leigo tinha quebrado 
um braço em um aci-
dente e sofria na cama 
com dores. Então, San-
ta Isabel lhe apareceu 
com vestidos radiantes 
e o irmão lhe perguntou 
por que estava vestida 
tão formosamente. Ela 
respondeu: “É que vou 
para a glória. Acabo de 
morrer para a terra. Es-
tique seu braço porque 
foi curado”.

Dois dias depois do 
enterro, um monge 
cisterciense foi ao tú-
mulo de Santa Isabel e 
ajoelhou-se para pedir 
à santa que intercedes-
se para se curar de uma 
terrível dor no coração. 
De uma hora para ou-

tra, conta-se que icou 
completamente curado 

de sua doença.
(Informações: Agên-

cia Católica de Informa-
ções e Franciscanos)

05 de novembro de 
2002, que institui o Di-
ploma Comemorativo 
em homenagem ao Dia 
dos Professores (as). 
Visto ser “um projeto 
de extrema importân-
cia na valorização e re-
conhecimento desses 

proissionais, que tanto  
se doam e contribuem à 
educação, transforman-
do a vida dos alunos 
não apenas intelectual-
mente, mas socialmen-
te. Essa alteração se faz 
necessária para facili-
tar, que essa honraria 

possa acontecer anual-
mente”, segundo a ex-
posição de motivos.

A sessão começa às 
20 horas com transmis-
são ao vivo pela WEBTV 
da Câmara (tv.camara-
jaboticabal.sp.gov.br).

Documentos - Na 
biometria – ou cadas-
tro biométrico –, a Jus-
tiça Eleitoral faz a co-
leta e a inclusão de sua 
impressão digital, sua 
assinatura e sua foto, 
pra serem usados na 
votação e impedir que 
outras pessoas votem 
por você. Pra fazer o 
cadastro, basta ir ao 
Cartório Eleitoral com 
documento de iden-
tiicação oicial (com 
foto), comprovante de 
residência atual e o tí-
tulo de eleitor (se já ti-
ver).

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-1171.
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Grupo Utam é um dos expositores na Semana 
Internacional do Café, em Belo Horizonte

Empresa com unida-
des em Ribeirão Pre-
to (SP) e Piumhi (MG) 
apresenta, nesta edi-
ção da feira, novidades 
no portfolio e avanço 
na linha de serviços 
para o setor

Ribeirão Preto (SP), 
13 de novembro de 
2019 - Principal even-
to nacional e um dos 
maiores do mundo, a 
Semana Internacional 
do Café (SIC), acontece 
de 20 a 22 de novem-
bro, no Expominas, em 
Belo Horizonte, Minas 
Gerais. Com uma ex-
tensa programação, a 
SIC tem como foco o 
desenvolvimento do 
mercado brasileiro e a 
divulgação da qualida-
de dos cafés nacionais 
para o consumidor 
interno e países com-
pradores, além de po-
tencializar o resultado 
econômico e social do 
setor. 

O Grupo Utam, com 
sedes em Ribeirão Pre-
to, interior de São Pau-
lo e Piumhi, localiza-
da no Estado de Minas 
Gerais, mais uma vez, 
marca presença no 
evento. A indústria de 
café, 100% brasileira, 
está preparando novi-
dades e atrações para 
os visitantes que pas-
sarem pela feira.

Com um estande mo-
derno em formato de 
ilha e com 48 metros 
quadrados, o visitante 
poderá conhecer mais 

sobre a linha de pro-
dução, maquinário, 
produtos e serviços 
diferenciados que a 
empresa presta para o 
setor. Especialistas es-
tarão disponíveis para 
apresentar todo o por-
tfolio de produtos do 
Grupo Utam, além de 
que haverá degusta-
ção de cafés gourmet 
Fazenda Santa Alcina 
e cápsulas de alumínio 
da linha.

Segundo a diretora 
do Grupo Utam, Ana 
Carolina Soares de 
Carvalho, a feira é um 
excelente termômetro 
para o mercado e um 
espaço que fomenta ne-
gócios e o networking 
na cadeia cafeeira. “A 
SIC atrai público de 
diferentes localidades 
do país e do mundo, o 
que movimenta o volu-
me de negócios com o 
produto café e abre um 
leque de produtos e 
serviços. Já participa-
mos do evento e esta-
mos otimistas com os 
resultados deste ano”, 
comenta.

O estande do Grupo 
Utam será situado na 
localização E27 da fei-
ra.  A Expominas i ca 
na Avenida Amazonas, 
6200, no bairro Game-
leira.

Semana Internacio-
nal do Café 

Trata-se de uma ini-
ciativa do Sistema FA-
EMG, Café Editora, 
Sebrae e Governo de 

Minas, por meio da Se-
cretaria de Agricultu-
ra, Pecuária e Abaste-
cimento do Estado de 
Minas Gerais (Seapa) e 
Codemge. O encontro 
vai envolver cafeicul-
tores, torrefadores, 
classii cadores, expor-
tadores, compradores, 
fornecedores, empre-
sários, baristas, pro-
prietários de cafeterias 
e apreciadores.

Sobre o Grupo Utam
Idealizado no i nal de 

1969, com início das 
atividades em 1970, o 
Grupo Utam está sob 
domínio acionário da 
atual direção desde 
1985. Nestes quase 
50 anos de atuação no 
mercado brasileiro, a 
empresa adquiriu so-
lidez na região sudes-
te e ampliou frentes 
de abrangência em 
outros Estados. Hoje, 
possui uma capacida-
de produtiva de mais 
de 1.400 toneladas/
mês em dois modernos 
parques industriais. A 
empresa atende a mais 
de 450 cidades e a uma 
carteira com cerca de 
9.500 clientes ativos, 
oferecendo extenso 
portfolio de produtos 
e serviços. Além disso, 
possui marcas consa-
gradas por seus consu-
midores.

Entre as 15 maiores 
indústrias do setor

O Grupo Utam 
está posicionado no 
ranking nacional da 
ABIC (Associação Bra-
sileira da Indústria do 
Café) na 14ª posição 
dentre as quase de 
1.400 indústrias do 
setor, das quais 405 
são ai liadas à entida-
de. A empresa recebeu 
recentemente certii -
cações de referência 

que destacam marcas e 
produtos do mercado 
cafeeiro: os selos UTZ, 
BSCA (emitido pela As-
sociação Brasileira de 
Cafés Especiais) e IBD.

Dados complementa-
res

A empresa possui 
matriz em Ribeirão 
Preto, interior de São 
Paulo, i lial em Piumhi 
(MG) e polos de distri-
buição em São Paulo e 
Belo Horizonte.

Energia Solar - Purificadores - Filtros - Torneiras Filtrantes - Acessórios
Manutenção e Instalação

Visitas 

agendadas

GRÁTIS

Av. General Glicério, 315
16 3202-6232 |  99226-1203
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Prefeito Hori acompanha início da 
nova etapa do recapeamento

A nova fase do re-
capeamento das vias 
de Jaboticabal come-
çou na terça-feira (12), 
pela Av. Cap. Francis-
co B. de Godoy Ma-
cota, no Jardim Nova 
Aparecida. O prefeito 
José Carlos Hori acom-

panhou o início do tra-
balho que beneficiará 
38 ruas, de 15 bairros, 
totalizando 81 quar-
teirões.

Essa é a maior ope-
ração de recapeamen-
to asfáltico da história 
de Jaboticabal. “Nossa 

cidade tem mais de 
190 anos e isso exige 
um alto investimen-
to na modernização 
da malha asfáltica. É 
um trabalho constan-
te que iniciamos em 
2017, fortalecemos em 
2018 e agora em 2019 

estamos com força to-
tal. Buscamos recur-
sos com os governos 
Federal e Estadual e, 
hoje, este trabalho já 
é uma realidade”, diz 
Hori.

A verba é uma con-
quista da prefeitura 

junto ao CMM - Con-
sórcio de Municípios 
da Mogiana. Nesta eta-
pa, os bairros Jd. Al-
vorada, Aparecida, Jd. 
Sta Rosa, Centro, Cida-
de Jardim, Nova Apa-
recida, Sorocabano, 
Recanto do Barreiro, 

Tangará, Vila Morello, 
Nova Jaboticabal, Pon-
te Seca, João Costa e 
Santa Luzia serão re-
cuperados. Nos próxi-
mos dias também será 
retomado o recapea-
mento em outros pon-
tos da cidade.

Prefeitura inicia a reforma do Cine Theatro Municipal 
A Prefeitura reto-

mou uma das obras 
mais esperadas pe-
los amantes da cultu-
ra de Jaboticabal. O 
Cine Theatro Munici-
pal começa a ganhar 
nova cobertura, piso, 
forro, instalações 
elétricas, sistema e 
equipamentos contra 
incêndios, pintura 
geral, drenagem de 
águas pluviais e lim-
peza geral. 

“A obra do Cine 

Theatro apresen-
tou várias irregula-
ridades na gestão 
passada. Refizemos 
o projeto e todo o 
processo de licita-
ção para, só depois, 
reiniciar as obras. 
O Cine é um cartão-
-postal e um celeiro 
de talentos. Não vejo 
a hora de vê-lo no-
vamente com as por-
tas abertas”, disse o 
prefeito José Carlos 
Hori.


