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Vice-Prefeito Vitório De Simoni 
conquista verba de R$ 253.000,00 

para a Saúde de Jaboticabal
O Vice-Prefeito Vi-

tório De Simoni este-
ve com os Deputados 
Baleia Rossi e Léo Oli-
veira, assinando mais 
um convênio no valor 
de R$ 253.000,00 para 
ser investido na Saúde. 
Na ocasião, Vitório De 
Simoni, agradeceu em 
nome da população a 
conquista desse recur-
so e falou da importân-
cia que isso trará para 
a Saúde do município.

“Esperamos que esse 
recurso possa real-
mente ajudar a melho-
rar a qualidade de vida 
das pessoas que mais 
precisam na cidade de 
Jaboticabal”, enfatizou 
o Vice-Prefeito, Vitorio 
De Simoni.

Todas as informações constam no 
edital disponibilizado pela prefeitura

Inscrição do Processo Seletivo 
para Agente Comunitário de 

Saúde segue até 20 de janeiro

A Prefeitura de Jaboticabal informa que continuam abertas as inscrições 
para o Processo Seletivo destinado à contratação de Agentes Comunitários 
para as unidades de saúde da cidade.

Prazo vai de 20 a 30 de janeiro

Secretaria de Educação 
divulga prazo de inscrição 

do Passe Escolar 2020

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer informa aos pais e 
responsáveis que o período de inscrição do Passe Escolar será de 20 a 30 
de janeiro para os alunos da rede municipal de ensino.

Emurja continua limpeza 
das unidades escolares 

para o início do ano letivo

A Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal continua realizando 
a limpeza e melhoria das unidades escolares. Nos últimos meses, foram 
diversas benfeitorias que garantem o conforto e segurança dos alunos da 
rede municipal.

Ações envolvem diferentes 
públicos; objetivo é envolver o 

maior número de pessoas

Prefeitura intensiica limpeza de prédios públicos 
contra dengue, zika, febre amarela e chikungunya

A união de secretarias, departamentos e autarquias 
municipais vem promovendo uma série de ações conjun-
tas no combate às arboviroses. O trabalho envolve dife-
rentes frentes de trabalho, como a limpeza dos prédios e 
áreas públicas, notiicações para a limpeza dos terrenos 
particulares e ações informativas que envolvam a popu-
lação na eliminação de focos de mosquitos.

Arboviroses: tão importante quanto 
eliminar pequenos focos de água parada é 
veriicar os pontos altos das residências

O Controle de Vetores e Zoonoses de Jaboticabal, além do trabalho diário 
de eliminar possíveis focos de água parada nas residências, também faz um 
trabalho importante de orientação sobre como o munícipe deve veriicar a 
sua casa, quintal ou prédio comercial.
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A angústia é um sen-
timento negativo que 
leva a pessoa a fazer 
coisas horríveis, que 
não dá nem para imagi-
nar. Quando a angústia 
entra no coração, causa 
uma destruição imen-
sa, que acaba levando a 
pessoa a desejar a mor-
te, de tão terrível que é 
esse sentimento mal-
dito do inferno. Quan-
tos que não perderam 
a vida por não encon-
trar nenhuma saída ou 
de pensar que para ela 
não tinha mais jeito. O 
inimigo lança o tempo 
todo esse pensamen-

Pr. Anastácio Martins

ANGÚSTIA
to de alta destruição. 
Se você aceitar essas 
coisas ruins, que vem 
do maligno para a sua 
vida, você não conse-
guirá vencer, nem ser 
feliz. A melhor manei-
ra de vencer a angústia 
ou outro mau, como a 
depressão, a solidão, o 
aperto na alma e etc. 
é entregar o seu cami-
nho ao SENHOR e con-
i ar Nele, porque só Ele 
tem o poder para mu-
dar a sua historia. Deus 
pode e quer tirar você 
dessa angústia e soli-
dão. Pare de achar que 
você não vai conseguir. 
Aprenda a descansar 
no SENHOR, ou seja, 
nas promessas que Ele 
tem falado no seu cora-
ção. O inimigo não su-
porta quando você está 
determinado a trans-
formar a sua vida, de 
fracasso em vitória, ele 
i ca furioso e começa a 

colocar todos os tipos 
de sentimentos nega-
tivos no seu coração e 
na sua mente. Rejeite 
qualquer ataque do ini-
migo, principalmente 
na sua mente. Usando 
o nome de Jesus, você 
pode vencer esse mal. 
Encha o teu coração 
com a Palavra de Deus 
e com o Espírito Santo e 
Ele falará muito ao seu 
coração. Toda angústia 
sairá da sua vida para 
sempre. Descansa no 
SENHOR, espera Nele e 
tudo Ele fará, para você 
ser livre de todo mal, 
ter uma vida cheia de 
alegria e paz. Deus sem-
pre estará com você! 
(Salmos 91:15)  Esta é 
a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nosso 

programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ: (016) 
991150602. 

ERRATA

(Republicado por incorreição - onde se lê na edi-
ção nº 1966, de 14/12/2019, página 06: Rita de Cas-
sia Valença Casaletti - Presidente... Leia-se: ADE-

MAR DA SILVA - PRESIDENTE).

SETE - SOCIEDADE ESPIRITUALISTA 
TEMPLO DA ESPERANÇA

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente EDITAL, em conformidade com os Estatutos So-
ciais da ENTIDADE (SETE), fi cam CONVOCADOS os senho-
res ASSOCIADOS para Assembléia Geral Extraordinária, em sua 
sede social, sita à Avenida Aurélio Migliori nº 181, Bairro Jardim 
Paulista, no dia 25 de Janeiro de 2.020, às 14h00, a fi m de proce-
derem à seguinte

ORDEM DO DIA:
a) -PROGRAMA DE ATIVIDADES;
b) - RELATÓRIO ANUAL GERAL;
c) - PRESTAÇÃO DE CONTAS;
d) - VALOR DAS MENSALIDADES.
Não havendo número legal de Associados para a Primeira Con-

vocação, a Assembléia será realizada trinta (30) minutos após, com 
qualquer número de SÓCIOS presentes.

Jaboticabal, 13 de Dezembro de 2.019.

ADEMAR DA SILVA
PRESIDENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
FORO DE JABOTICABAL  - 3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211, Jaboticabal-
SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003288-75.2019.8.26.0291  -  controle n. 2019/000904
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exequente: Rodrigo dos Passos Tittoto
Executado: Gustavo Enrique Villela

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003288-75.2019.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) GUSTAVO ENRIQUE VILLELA, Brasileiro, Casado, Vendedor, CPF
282.699.308-90, com endereço à Rua Vitorio Brendolan, Jardim Grajau, Jaboticabal - SP, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Rodrigo dos Passos
Tittoto, alegando, em síntese que é credor do executado por meio de duas notas promissórias
emitidas, respectivamente, em 06/01/2017, cujo vencimento era para 06/02/2017, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) e 06/01/2017, cujo vencimento era para 08/03/2017, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), perfazendo, atualmente, o valor de R$ 41.193,95. 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$ 41.193,95 devidamente atualizada, custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento. O(a) executado(a) deverá ficar
ciente de que, nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento
integral do débito, no prazo declinado, os honorário advocatícios poderão ser reduzidos pela
metade. Registre-se, também, a possibilidade de opor embargos à execução, distribuídos por
dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevante, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados na forma do art. 231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, no
lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado,
poderá requerer o parcelamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de um por cento ao mês, ficando advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos ou
o inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa
em favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei. Não ocorrendo o
pagamento do débito, ou não sendo apresentados embargos à execução, o(s) réu(s) será(ão)
considerado(s) revel(is), caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Jaboticabal, aos 05 de dezembro 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 ANTONIO MARCELINO, 
MARIA RITA FERREIRA MARCELINO e à empresa MARCO 
AURÉLIO MARCELINO (cujo nome de fantasia é Marcelino 
e Marcelino Torrefação Ltda). 
                          (Prenotação 168.360 de 04/11/2019) 
 
 
               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 ANTONIO MARCELINO, RG nº 5.963.211-SSP/SP, CPF nº 
550.245.218/20, do comércio, e sua mulher MARIA RITA FERREIRA MARCELINO, RG nº 
9.528.281-SSP/SP, CPF nº 112.147.708/94, do lar, ambos brasileiros, casados sob o 
regime da comunhão de bens, anteriormente à Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados 
nesta cidade, na Avenida Ariodante Zocca, número 161, Jardim Brandi (endereço 
constante da matrícula do imóvel), e à empresa MARCO AURÉLIO MARCELINO (cujo 
nome de fantasia é Marcelino e Marcelino Torrefação Ltda, e conforme requerimento 
do credor é representada pelo senhor Marco Aurélio Marcelino casado com Daniela 
Bejo Marcelino), inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.302.899/0001-83, com sede nesta 
cidade, na Rua Diógenes Roma, número 380 (endereço constante da matrícula do imóvel), 
que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Banco Santander 
(Brasil) S/A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 90.400.888/0001-42, com sede em São Paulo-
SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, números 2.041 e 2.235, Vila Olímpia, 
credor fiduciário do contrato de financiamento imobiliário nº 60165445-01, garantido pela 
alienação fiduciária, registrada sob nº 09 na matrícula nº 9.792, que grava o imóvel situado 
nesta cidade, na Avenida Ariodante Zocca, número 161, Jardim Brandi, vem lhes 
notificar para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias 
relativas ao pagamento das prestações vencidas números 02, 03, 04, 05, 06 e 07, 
apurado pelo credor até o dia 04/11/2019, no valor total de R$87.155,13 (oitenta e 
sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e treze 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 ficam V.Sªs. NOTIFICADOS a comparecerem 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 deverão efetuar o pagamento do 
débito acima mencionado e mais o valor de R$1.538,01 (mil, quinhentos e trinta e 
oito reais e um centavo), referente às custas com as notificações extrajudiciais, no 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data. 
   Nesta oportunidade ficam V.Sªs. cientificados de que o não cumprimento 
da obrigação no prazo estipulado garante ao credor fiduciário o direito de 
consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da 
Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a propriedade do imóvel 
em favor do Banco Santander (Brasil) S/A. 
                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, 
expede-se o presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) vezes, em 
publicações consecutivas. Jaboticabal, 17 de janeiro de 2020. Eu, José Pedro Júnior, 
Substituto do Oficial, digitei e subscrevi.  
                        

O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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EKIP ROZETA REALIZOU O “11° JOGO DO BEM” EM 
PROL DO HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS

No último i m de se-
mana a Ekip Rozeta 
realizou um evento es-
pecial, em prol ao Hos-
pital de Amor de Bar-
retos. O 11ª JOGO DO 
BEM – ENRIQUE MORAES 
& AMIGOS e 9° TORNEIO 
DE FUTEBOL ORIVALDO 
NUNES FERREIRA, reu-
niu centenas de pes-
soas no Clube dos Ser-
vidores da UNESP, em 
Jaboticabal-SP e come-
morou mais uma edi-
ção de muito sucesso 
e que novamente supe-
rou as expectativas.

Realizado nos dias 
11 e 12 de janeiro, o 
evento contou com um 
grande torneio de fute-
bol que reuniu 24 equi-
pes do município e re-
gião, além de diversas 
outras atrações para 
todo o público presen-
te. Ao i nal, a equipe 
“Boleragem”, foi coroa-
da campeã do TORNEIO 
DE FUTEBOL ORIVAL-
DO NUNES FERREIRA, 
enquanto a equipe da 
“Churrascaria do Bos-
que” conquistou o vice-
-campeonato. Destaque 
para o artilheiro Danilo 
Mello (Irmão) “Churras-
caria do Bosque”, o go-
leiro menos vazado Ga-
briel Barbatto “Amigos 
do Enrique Moraes” e o 
melhor jogador Breno 
Milaré “Boleragem”.

Tendo início em 
2009, como uma parti-
da amistosa que tinha 
o objetivo de chamar 
atenção e arrecadar do-
ações para o Hospital 
de Amor, o JOGO DO 
BEM se transformou em 
um evento consagrado 
em toda a região e que 
conta com grande par-
ticipação de público. 
Toda a renda do evento 
foi repassada ao Hos-
pital de Amor de Bar-
retos, entidade que é 
referência nacional em 
tratamento de câncer. 
Em 11 anos de evento, 
já foram arrecadados 
mais de 120 mil reais.

“Para a Ekip Roze-
ta é sempre motivo de 
muito orgulho poder 
contribuir para esta en-
tidade que tanto ajuda 
o próximo. Fazemos 
tudo com muito amor 
e dedicação, com a aju-
da de diversos cola-
boradores e principal-
mente do público, que 
comparece em massa 
para prestigiar todas 
as atrações. Foi mais 
uma edição de grande 
sucesso e que superou 
nossas expectativas,” 
disse Enrique Moraes, 
presidente da Ekip Ro-
zeta e idealizador do 
Jogo do Bem.

Além dos jogos que 

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.

despertaram a aten-
ção da torcida, duran-
te o evento ainda foi 
servido almoço com 
churrasco e bebida em 
geral, foram distribuí-
dos diversos prêmios 
e o público presente 
pode curtir música ao 
vivo com a dupla Kadu 
& Matheus e o Grupo 
Samba+. A edição de 
2021 já está coni rma-
da para os dias 09 e 10 
de janeiro, prometendo 
ser ainda maior e espe-
rando contar novamen-
te com a contribuição e 
colaboração de todos.

Enrique Moraes res-
salta a importância dos 
diversos colaborado-
res, desde o comércio 
do município que mais 
uma vez abraçou a cau-
sa colaborando de mui-
tas formas, também aos 
patrocinadores e aos 
voluntários que atua-
ram em todas as áreas 
para tornar possível a 
realização do evento. 
“Agradeço a toda mi-
nha família, por mais 
uma vez estar ao meu 

lado e contribuir para o 
sucesso do evento, ao 
Clube dos Servidores 
da UNESP, em especial 
ao presidente Toninho, 
a Vitta Residencial, 
Churrascaria do Bos-
que Alex Racing Motos 
e Rede Orto”.

Ele completa agra-
decendo a irmã Jana-
ína Moraes, aos pais 
Eliane e João, a es-
posa Eliane e a filha 
Mariah, aos tios Silvia 
e Geraldo Ribeiro, as 
primas Nagilla, Naia-
ne, Simone, Mônica e 
ao primo Guilherme 
Moraes, ao grande 
parceiro Renan Araú-
jo, responsável pelo 
torneio, aos parceiros 
Cleyton Moreira, Mi-
roka, Rudinei Rozeti-
nha, Edilson Gordo, 
Bruno Barros, Gui-
lherme Ferreira, Pe-
drão, André Máximo, 
Febrinha de Luiziâ-
nia, Norberto, Muri-
lo Cabral, Lebrinha e 
Vinícius. Seus volun-
tários por todos os 
anos desempenharem 

essa nobre função de 
forma admirável.

Apoio: Buffet Jonas 
Churrasco, Alta Bra-
sa (Anderson Campa-
na), Ditinho Estrutu-
ras, Alexandre Costa 
Eventos, Word Even-
tos, Boquinha Som, DJ 
Bolacha Eventos, Rus-
so do Chopp Palazzo, 
Oliveira Produções e 
Eventos, Mauro da Vu-
cker, Adriano Mastro, 
Juninho Bota, Tilin, 
Fernando, Nardinho 
da Trianon, Clube de 
Campo Prainha, Lava 
Rápido Marcelinho, 
Mult Shop Celulares 
(Wellington), Pedaci-
nho do Céu (Brenda), 
Panificadora Cápita, 
Mandubim, Verduras 
Irmãos Barbieri, Bai-
ta Pizza (Paulo), Viola 
do Bem, Genival Bi-
kes, Olga Artesana-
tos, Saara Drogaria, 
ITS Controle de Aces-
so, Citropar, Bio San-
tos, Wrangler, Cabana 
Country, Amendofort 
(Rodrigo) e Comércio 
de Jaboticabal.

MADE IN RIBEIRÃO PRETO

O modelo e ator 
William  Gimenez (22), 
1,88 de altura, é um 
rosto para se prestar 
muita atenção. Natural 
de Ribeirão Preto  o ga-
rotão faz parte do bom-
bástico Casting Firts  
Models.

 Sua  primeira tempo-
rada foi no Rio de Janei-
ro onde se proi ssiona-
lizou como ator. Morou 
e trabalhou lá por dois 
anos, fez participações 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

em novelas Regra do 
Jogo, Totalmente de 
Mais (rede Globo), cam-
panhas publicitárias 
Olx, Algar telecom, OI, 
Cielo, séries Termina-
dores (gvt).

Logo preparou as ma-
las e embarcou para Eu-
ropa, passou pela Ale-
manha, Paris e Áustria. 

Trabalhou com gran-
des marcas da Europa 
entre elas About You, 
Greiff  Moda, Ellesse, 
Hangloo.

No ano passado ater-
rissou na China e mo-
delou em Hong Kong, 
Shanghai, Xiamen, Han-
gzhou e  trabalhou para 
as marcas : Levis, Voya-
ger Prime, Adidas, Fila e 
Jack wolf Skin. 

Ainda no ano de 
2019  fez uma passa-

gem por Los Angeles. 
Atualmente o bonitão 
vive na Alemanha e 
promete representar 

muito bem a beleza e 
os talentos  da moda 
brasileira!

De olho nele!
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Ações envolvem diferentes públicos; objetivo é envolver o maior número de pessoas

Prefeitura intensii ca limpeza de prédios públicos 
contra dengue, zika, febre amarela e chikungunya

A união de secretarias, 
departamentos e autar-
quias municipais vem 
promovendo uma série de 
ações conjuntas no com-
bate as arboviroses. O tra-
balho envolve diferentes 
frentes de trabalho, como a 
limpeza dos prédios e áre-
as públicas, notii cações 
para a limpeza dos terre-
nos particulares e ações in-
formativas que envolvam 
a população na eliminação 
de focos de mosquitos.

“Jaboticabal possui 7 ca-
sos de dengue coni rma-
dos em 2020, mas não po-
demos baixar a guarda. As 
ações continuam e a popu-

lação tem um papel impor-
tantíssimo nesse contexto”, 
ai rma o secretário de Saú-
de, João Roberto da Silva.

Para garantir que as 
ações alcancem os resul-
tados esperados, reuniões 
semanais são realizadas 
para dei nir metas e apre-
sentar resultados. “Posso 
dizer que todos os envol-
vidos estão muito atentos 
a problemática das arbo-
viroses em nossa cidade, 
mas ressalto que nada dis-
so terá ei cácia se a popu-
lação não entender que a 
eliminação do Aedes é res-
ponsabilidade de todos”, 
i naliza João.

PROMOÇÃO

30%
1 par de
calçado 

40%
2 pares de
calçados 

50%
3 ou mais
pares de
calçados 

www.marancalcados.com.br
Marancalçados

siga-nos em nossas redes

Arboviroses: tão importante quanto eliminar pequenos focos 
de água parada é verii car os pontos altos das residências

O Controle de Ve-
tores e Zoonoses de 
Jaboticabal, além do 
trabalho diário de eli-
minar possíveis focos 
de água parada nas re-
sidências, também faz 
um trabalho importan-
te de orientação sobre 
como o munícipe deve 
verii car a sua casa, 
quintal ou prédio co-
mercial.

Nas últimas semanas, 
vem preocupando o 
grande número de ca-
lhas entupidas e água 
parada em outros pon-
tos das residências. “A 
utilização do drone aca-
bou mostrando o gran-
de problema que esses 
pontos altos represen-
tam hoje. Em muitos 
prédios é verii cado que 
as calhas estão sujas, 

em outros existe acú-
mulo de água na laje. 
Todos esses detalhes 
são importantíssimos 
no combate ao Aedes”, 
ai rma o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva.

O telefone de contan-
to do Departamento de 
Controle de Vetores e 
Zoonoses é (16) 3202-
8320. 
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Seis vereadores marcaram presença, mas o número não foi 
suficiente para as votações acontecerem.

Sessão extraordinária: Votação de projetos do 
Executivo é adiada por falta de quórum

Hospital e Maternidade Santa Isabel recebe primeira etapa do 
treinamento para atendimento a pacientes com AVC

Sem quórum sufi-
ciente, a votação de 
dois projetos de au-
toria do Poder Execu-

Escolhido no inal de 
2019 para ser institui-
ção referência no aten-
dimento a pacientes 
com Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), o Hospi-
tal e Maternidade Santa 
Isabel (HMSI) dá conti-
nuidade neste início de 
ano para se tornar uma 
Unidade de AVC. Entre 
os dias 7 e 9 de janei-
ro, a educadora cientí-
ica Kamila Fachola mi-
nistrou o treinamento 
voltado para equipes 
assistencial e adminis-
trativa, com o objetivo 
de certiicar o hospital, 
tornando-o apto a fa-
zer todo atendimento 
ao paciente acometido 
pela doença.

O curso – que é a pri-
meira etapa do proces-
so, contou com quase 
170 inscritos de toda 
a microrregião, vincu-
lados ao HMSI, Unimed 
Jaboticabal (Unimed 24 
horas e Pronto Atendi-
mentos), Unidade de 
Pronto Atendimento 24 
horas (UPA) e Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu).

“O Projeto Angels, 
internacional, atua em 
mais de 130 países para 
qualiicar e implemen-
tar novos centros de 
tratamento para pacien-
tes com AVC, e o HMSI 
foi escolhido como um 
deles. Serão várias eta-
pas, com previsão de 
término em junho deste 
ano, para que o hospital 
possa ser certiicado”, 

tivo, pautados para 
sessões extraordi-
nárias na sexta-feira 
(10/01), foi adiada.

Constava na pau-
ta o Projeto de Lei 
Complementar nº 
34/2020, que altera 

airmou a palestrante, 
especialista em Qua-
lidade e Segurança do 
Paciente e mestre em 
Gestão em Saúde.

A equipe assistencial 
(corpo de enfermagem) 
recebeu orientações 
para atendimento ao pa-
ciente desde o primeiro 
contato (ligação antes 
da chegada ao hospital), 
passando pelo pré-hos-
pitalar, o atendimento 
em si (como atender, 
medicar, todo o passo-
-a-passo), até a alta. Já a 
equipe administrativa é 
fundamental na primei-
ra etapa, na chegada do 
paciente ao hospital, 
para que possa identii-
car os sinais e alertar o 
corpo assistencial.

“O tratamento ao pa-
ciente com AVC deve 
ser feito até nas primei-
ras quatro horas e meia 
que surgem os sinto-
mas. Depois disso, não 
existe mais tratamento 
especíico. O treinamen-
to, portanto, tem como 
um dos requisitos gerar 
esse engajamento para 
que as equipes possam 
dar a devida importân-
cia e saber identiicar 
os sintomas, agilizando 
o atendimento”, refor-
çou Kamila.

“Ser escolhido para 
se tornar uma Unidade 
de AVC é uma grande 
conquista para nosso 
hospital e para toda a 
saúde de Jaboticabal e 
microrregião. O tempo 
é fundamental no aten-

dispositivos do Pro-
grama de Incentivo à 
Regularização Fiscal 
e Cadastral (Lei Com-
plementar nº 200, de 
06 de dezembro de 
2019), que permite 
a regularização de 
contratos de compra 
e venda de imóveis 
para fins de recolhi-
mento do Imposto 
sobre Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI); 
e o Projeto de Lei nº 
293/2020, que cria 
oito vagas no Quadro 
Permanente de Pesso-
al da Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal, 
sendo quatro no car-
go de Agente Admi-
nistrativo I, duas de 
Atendente de Farmá-
cia e duas de Covei-
ro.

Os projetos foram 
protocolados pelo 
Poder Executivo no 
final da tarde da 
quinta-feira (09/01) 
com pedido de regi-
me de urgência. Com 
isso, o presidente da 
Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, convo-
cou sessões extraor-
dinárias para o final 
da tarde de sexta-fei-
ra (10/01), conside-
rando o prazo míni-
mo de 24 horas para 
apreciação de proje-
tos em Plenário.

Por se tratar de ma-
térias que necessi-
tam de quórum quali-
ficado para votação, 
ou seja, de pelo me-
nos nove vereadores, 
as votações acabaram 
adiadas, uma vez que 

marcaram presença, 
além do presidente 
da Casa, os vereado-
res Carmo Jorge Rei-
no, Dona Cidinha, 
Daniel Rodrigues, 
João Bassi e Pepa Ser-
vidone.

Caso não haja con-
vocação para novas 
sessões extraordiná-
rias para apreciação 
dos projetos, eles de-
vem entrar na pauta 
da primeira sessão 
ordinária após o re-
cesso legislativo, dia 
03 de fevereiro.

A íntegra da sessão 
está disponível na 
WEBTV da Câmara (tv.
camara jabot i caba l .
sp.gov.br) e também 
pelo canal do Legisla-
tivo no YouTube (WE-
BTV CMJaboticabal)

dimento a esse pacien-
te, para que ele possa 
se recuperar com o mí-
nimo de sequelas possí-
vel”, airmou o Provedor 
da Irmandade de Mise-
ricórdia, Dr. Luiz Eduar-
do Romero Gerbasi.

“O estabelecimen-
to do protocolo para o 
atendimento ao pacien-
te com AVC é mais um 
passo importante para 
o processo de melho-
ria contínua do nosso 
hospital, único respon-
sável pelo atendimen-
to aos pacientes SUS 
em nossa cidade. Além 
disso, também evitará 
que muitos sejam enca-
minhados a outros cen-
tros para esse tipo de 
tratamento, agilizando 
todo o processo”, res-
saltou o coordenador 
do HMSI, Dr. Jeyner Va-
lério Júnior.

Para se tornar um es-
tabelecimento apto a 
atender pacientes aco-
metidos por AVC, é ne-
cessário que a institui-
ção de saúde cumpra 

diversos requisitos, 
deinidos por Portaria 
do Ministério da Saúde 
em 2012. Deve oferecer 
atendimento 24 horas 
por dia, os sete dias da 
semana; realizar exame 
de tomograia compu-
tadorizada de crânio 
ininterruptamente; dis-
por de equipe treinada 
em urgência para aten-
dimento a pacientes 
com AVC, composta por 
médico, enfermeiro, 
técnicos de enferma-
gem, e coordenada por 
neurologista; dispo-
nibilizar atendimento 
neurológico em até 30 

minutos após a entra-
da do paciente; possuir 
leitos monitorados para 
o atendimento ao AVC 
agudo; realizar serviço 
de laboratório clínico 
em tempo integral; e 
dispor de equipe neuro-
cirúrgica presencial ou 
disponível em até duas 
horas, entre outros.

Projeto Angels
O Programa Angels é 

uma iniciativa interna-
cional da Boehringer In-
gelheim que busca qua-
liicar os centros de AVC 
já existentes e auxiliar 
na implementação de 

novos centros. O Brasil, 
atualmente, conta com 
63 centros de atendi-
mento a pacientes aco-
metidos pela doença, a 
maioria em capitais.

O treinamento para 
certiicar o hospital é 
constituído por seis 
etapas, sendo uma de-
las uma atividade com 
um paciente oculto para 
identiicar como está 
o atendimento. Todo o 
processo tem duração 
prevista de aproxima-
damente seis meses, 
dependendo do desem-
penho de cada institui-
ção de saúde.
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Prazo vai de 20 a 30 de janeiro

O prazo de inscrição está terminando; 
vagas são limitadas

Parcela única do IPTU venceu na quarta-feira (15)

Super MEI Gestão possui poucas vagas para 
empreendedores

A Prefeitura de Jaboti-
cabal informa que o paga-
mento da primeira parcela 
ou da parcela única com 
desconto de 5% do IPTU 
- Imposto Predial e Terri-
torial Urbano – venceu na 
quarta-feira (15). Os bole-
tos de pagamentos já fo-
ram entregues. O muníci-

Os empreendedores 
de Jaboticabal podem 
aproveitar os últimos 
dias para se inscrever 
na nova etapa do Su-
per MEI Gestão, ofere-
cido pela Prefeitura e 
Sebrae-Aqui. O evento 
acontece no auditório 
da prefeitura, de 21 
a 24 de Janeiro, das 
9h às 13h. Interessa-

pe também pode imprimir 
a via de pagamento pelo 
site oicial do município 
(www.jaboticabal.sp.gov.
br).

Atenção para os descon-
tos previstos:

Desconto de 5% para pa-
gamento em parcela única 
até 15 de janeiro.

dos devem procurar 
o Posto do SEBRAE-
-Aqui, no Paço Muni-
cipal.

Serão abordados te-
mas ‘Empreendedor de 
Sucesso’, ‘Formação de 
Preço’, ‘Fluxo de Caixa’ 
e ‘Marketing Digital’. 
São assuntos atuais e 
de interesse de todo 
empreendedor. Os in-

teressados também 
podem garantir parti-
cipação entrando em 
contato através do te-
lefone do Posto do SE-
BRAE-Aqui”, informa o 
secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
José Vantini Júnior.

Mais informações 
pelo telefone (16)3203-
3398. 

Prefeitura divulga pontos beneiciados pela 
operação Tapa Buraco – 15 de Janeiro de 2020

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que está 
promovendo melhorias 
na pavimentação asfál-
tica das ruas Paulino 
Braga, Annibale Felipe-
li, Odilon Ortiz, Djalma 
Aleixo de Souza, Armin-
da C. Bellodi, Rua Doutor 
Avelino Geraldo Martins 
Filho, Guerino Abramo 

Papa e cruzamento da 
Francisco Alves Oliveira 
com José Bonifácio

Diversos pontos da ci-
dade estão sendo roça-
dos e limpos. Também 
acontece serviços de tro-
ca de lâmpadas e pintu-
ra de solo.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-4100.

Secretaria de Educação divulga prazo de 
inscrição do Passe Escolar 2020

Emurja continua limpeza das unidades escolares 
para o início do ano letivo

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Espor-
te e Lazer informa aos 
pais e responsáveis que 
o período de inscrição 
do Passe Escolar será de 
20 a 30 de janeiro para 
os alunos da rede muni-
cipal de ensino. 

Os alunos da rede es-
tadual devem solicitar 
o passe na secretaria da 
escola onde estudam. 
“A secretaria atenderá 
os pais das 8h às 11h30 

A Empresa Munici-
pal de Urbanização de 
Jaboticabal continua 
realizando a limpeza e 
melhoria das unidades 
escolares. Nos últimos 
meses, foram diversas 
benfeitorias que garan-
tem o conforto e segu-
rança dos alunos da 
rede municipal.

“As equipes traba-

e das 13h30 às 16h. 
Quem perder o prazo 
icará sem direito ao 
passe escolar”, alerta o 
secretário da pasta, Le-
onardo Yamazaki.

Atenção para os do-
cumentos necessários:

• Declaração de ma-
trícula do requerente.

• Fotocópia do com-
provante de residência 
em nome do pai ou mãe 
(nos casos que não te-
nha, apresentar outro 

lham nas EMEBs Honó-
rio Cardoso, Joaquim 
Sorocabano, Antônio 
Ricardo Benatti e Milton 
Mattos Braga. Também 
realizamos a limpeza 
da Praça Dr. Joaquim 
Batista, Avenida Carlos 
Berchieri entre outros 
pontos da cidade”, in-
forma o presidente da 
EMUJA, Cláudio Correia. 

comprovante e justii-
car no ato da matrícu-
la).

• Fotocópia dos com-
provantes de renda de 
todos os familiares que 
trabalham (caso não te-
nha holerite, apresen-
tar declaração assinada 
pelo empregador que 
conste o valor recebido 
mensalmente).

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2469. 

Desconto de 4% para pa-
gamento em parcela única 
até 17 de fevereiro.

Desconto de 3% para pa-
gamento em parcela única 
até 16 de março.

Atenção para os venci-
mentos para quem optar 
pelo pagamento parcela-
do:
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Todas as informações constam no edital disponibilizado pela prefeitura

Inscrição do Processo Seletivo para Agente 
Comunitário de Saúde segue até 20 de janeiro

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
continuam abertas as 
inscrições para o Pro-
cesso Seletivo desti-
nado à contratação de 
Agentes Comunitários 
para as unidades de 
saúde da cidade.

Os interessados po-
dem obter mais infor-
mações no edital dis-
ponibilizado nos sites 
– www.jaboticabal.
sp.gov.br ou www.ins-
titutomais.org.br. “No 
documento o candidato 
terá acesso às unidades 
que serão beneiciadas 
pelo processo seletivo. 
Essa informação é mui-
to importante já que é 
uma das exigências do 

Governo Federal; o can-
didato deve morar na 
área onde atuará como 
agente”, esclarece o se-
cretário de Saúde, João 
Roberto da Silva.

O salário inicial é 
de R$ 1.567,86 por 
40 horas semanais. “O 
Agente Comunitário de 
Saúde é o proissional 
responsável por atuar 
na promoção e preven-
ção na saúde, mape-

ando e encaminhando 
pessoas ao serviço de 
saúde. Desempenha 
papel fundamental na 
estratégia básica de 
saúde e garante aten-
dimento a pessoas que 
vivem na área onde re-
aliza o trabalho casa a 
casa”, explica João Ro-
berto.

Curso de Formação 
– O Curso Introdutó-
rio de Formação Inicial 

previsto em Edital não 
é obrigatório, mas o 
candidato que possui 
o certiicado de con-

clusão registrado no 
Ministério da Educação 
receberá 1,5 ponto a 
mais na média inal. 

O valor a taxa de ins-
crição é de R$ 48. Mais 
informações pelo tele-
fone (16) 3209-1500. 


