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Vice Prefeito Vitório De Simoni consegue com a 
Empresa KO Máquinas Agrícolas, máquina para 

pulverização em combate ao coronavírus

A empresa KO Máquinas Agrícolas de Jaboticabal, em parceria com o Vice Prefeito 
Vitório De Simoni, cedeu uma máquina para fazer pulverização em pontos estratégi-
cos da nossa cidade, como centro da cidade, locais de atendimento da saúde e tantos 
outros mais. 

Leia + Pág. 4

Jaboticabal sai na frente e vira referência 
no combate ao novo coronavírus

Ações planejadas pas-
so a passo. Uma equipe 
técnica alinhada nos 
vários setores que en-
volvem os efeitos cau-
sados pela maior pan-
demia do século XXI. 
A crise mundial uniu 
as equipes de saúde, 
assistência social, co-
municação, economia, 
educação, agricultura, 
fi scalização, artesanato 
e voluntariado em uma 
grande frente de tra-
balho para minimizar 
os problemas gerados 
pelo Covid-19.

Jaboticabal foi a pri-
meira cidade a im-
plantar o Centro de 
Atendimento 24h ao 
Coronavírus (CAC), o 
Centro de Acolhimento 
aos Moradores de Rua, 
o Disk-Covid, a entre-
ga de cestas básicas 
aos alunos, o projeto 

Várias cidades do Estado se espelharam nestas ações

Máscara Amiga. “Está 
sendo uma luta diária. 
Uma das nossas pri-
meiras providências 
foi criar um canal de 
diálogo com a popula-
ção, com conversas ao 

vivo em redes sociais. 
Fechamos o comércio 
e escolas por 40 dias, 
conscientizamos e pro-
tegemos nossa popula-
ção. Depois, ajudamos 
o comércio para não 

gerar desemprego em 
massa. Desinfetamos 
as ruas, criamos várias 
campanhas publicitá-
rias. Estamos cuidando 
da saúde em primeiro 
lugar”, enfatiza Hori.

Todas essas ações 
foram seguidas por di-
versas outras cidades 
da região, inclusive Ri-
beirão Preto e Sertãozi-
nho. “Jaboticabal conta 
com uma equipe técni-
ca diferenciada. Nossos 
profi ssionais de saúde, 
por exemplo, são de 
uma competência que 
dá orgulho. A linha de 
frente de combate ao 
novo coronavírus está 
desempenhando um 
papel de excelência. Só 
tenho a agradecer”, fi -
naliza Hori.
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Coronavírus muda cena cultural e suspende eventos importantes, como 
a Festa do Quitute, Show do Trabalhador e o Rodeio Show

Nova etapa da campanha de vacinação contra 
inl uenza benei cia mais grupos

O coronavírus pegou 
todos de surpresa e a ve-
locidade de contaminação 
fez com que grandes aglo-
merações sejam evitadas a 
todo custo. As medidas de 
segurança adotadas aca-
baram infl uenciando em 
cheio o setor de eventos e 
atividades culturais que ti-
veram suas atividades sus-
pensas.

Em Jaboticabal, desde que 
o Decreto nº 7.132 entrou 
em vigor, já se passaram 
mais de um mês sem ativi-
dades nos equipamentos li-
gados ao Departamento de 
Cultura. Os números de can-
celamentos e adiamentos de 
eventos até junho chegam a 
duas dezenas.

Desde reuniões para ela-
boração do Plano Munici-
pal de Cultura, assim como 
exposições e feiras, even-
tos e ações culturais dei-
xam de acontecer em razão 
da necessidade de conter o 
avanço do contágio do co-
ronavirus.

Como exemplo desses 
eventos podemos citar o 
projeto Quinta no Museu, 
que previa quatro edições 
até junho, as semanas co-
memorativas do Artesão e 
de Museus, exposições e 
mostras de arte que a prin-
cípio aconteceriam em es-
paços de terceiros, entre 
outras ações em parcerias.

O Ministério da Saúde 
inicia em 9 de maio mais 
uma etapa da Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra Infl uenza. Agora, serão 
vacinadas crianças de seis 
meses a menores de seis 
anos de idade, pessoas 
com defi ciência, gestantes 
e puérperas com até 45 
dias.

“Mais uma vez nossas 
unidades básicas de saúde 
receberão os benefi ciários 
nessa terceira etapa. Peço a 
colaboração de todos nes-
se momento para que evi-
tem aglomerações, tanto 
em Jaboticabal quanto em 
nossos distritos”, solicita a 
diretora do Departamento 
de Vigilância Epidemiológi-
ca, Maura Guedes Barreto.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3203-8545.

“Infelizmente, devido a 
toda essa preocupação com 
a expansão do contágio, o 
isolamento se faz neces-
sário. Com isso, nesse ano 
deixa de ser realizado o 
Circuito Sesc de Arte, bem 
como a turnê da Osesp que 
passaria por aqui, o Show 
do Trabalhador e alguns 
eventos ligados a Proac e 
Lei Rouanet que aguarda-
vam agendamento”, expli-
ca José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura da Pre-
feitura.

“Adiamos para datas ain-
da não defi nidas o Festival 
Concha in Concert, a tria-
gem de artesanato da Fes-
ta do Quitute, bem como 
algumas apresentações do 
Quinta no Museu, exposi-
ções, feiras e ações literá-
rias”, informa o diretor.

Festa do Quitute – A 
grande festa da solidarie-
dade que acontece anual-
mente durante os festejos 
do aniversário de Jabotica-
bal, teve a sua data adiada. 
A expectativa é que a Festa 
do Quitute e Expofeira de 
Arte e Artesanato aconteça 
em outubro ou novembro.

“A festa é um evento di-
ferente e que merece maior 
cuidado e atenção. Não po-
demos esquecer que mui-
tas entidades fi lantrópicas 
garantem boa parte de seu 
faturamento do ano com 

as vendas. Estamos acom-
panhando todas as infor-
mações sobre a epidemia 
e, quando a população não 
correr mais riscos volta-
mos a conversar sobre o 
Quitute”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

Eventos Particulares – As 
regras valem para todos os 
tipos de eventos. O objeti-
vo é evitar aglomerações e 
consequentemente reduzir 
as chances de contágio. 
“Em nenhum momento 
queremos prejudicar os 
produtores de eventos e 
demais profi ssionais que 
atuam direta ou indireta-
mente na área. Vivemos 
um momento novo, onde 
todas ações preventivas 
devem seguir determina-
ções superiores, sempre 
com o objetivo de prote-
ger a saúde e bem-estar de 
nossa população”, afi rma o 
secretário de Negócio Jurí-
dicos, Gustavo Ayello.

Eventos Cancelados - 

Semanas comemorativas 
do Artesão e de Museus, 
exposições e mostras de 
arte, Circuito SESC de Ar-
tes, Show do Trabalhador, 
apresentação da OSESP e 
programação do Quinta no 
Museu do primeiro semes-
tre foram canceladas.

Refl exos econômicos - A 
atual situação gera prejuí-
zos para diversos segmen-
tos que prestam serviços 
na produção dos eventos. 
Profi ssionais nas áreas de 
segurança, limpeza, som, 
iluminação e os músicos 
estão preocupados com o 
período que estão sem tra-
balho.

Segundo dados divul-
gados pela Folha de São 
Paulo, o cancelamento de 
eventos gera prejuízo de 
aproximadamente R$ 936 
bilhões. Outro fator impor-
tante é que o setor empre-
ga direta ou indiretamente 
25 milhões de vagas de 
emprego.

Bala de 
Prata

Versículos 

da Bíblia 
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Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal 
  

O Presidente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Jaboticabal – AREA , com sede à Av. Carlos Berchieri, 300, Centro, Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. , Inscrição Estadual Isenta, no uso das 
atribuições, COMUNICA seus associados, no uso e gozo de seus direitos sociais: 

- Anualmente, no mês de abril é realizada a Assembleias Geral dos Sócios para aprovação do 
relatório das atividades; aprovação do balanço financeiro descritivo da receita e da despesa 
e do patrimônio social. 

Em virtude dos decretos do governador João Doria que colocaram todo o Estado em 
quarentena, a unidade da AREA estará fechada, visando evitar aglomeração. 

Sendo assim, informamos que todos relatórios estarão disponíveis para consulta e poderão 
ser solicitados na secretaria da AREA assim que o atendimento for normalizado. 

 

 

      

E-mail: assoeng@areajaboticabal.org.br 
Av. Carlos Berchieri nº: 300 – Centro – CEP 14870-010 – Jaboticabal – Tel./Fax: (16) 3203-1605 

O Presidente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Jaboticabal – AREA , com sede à Av. Carlos Berchieri, 300, Centro, Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. , Inscrição Estadual Isenta, no uso das 
atribuições, COMUNICA seus associados, no uso e gozo de seus direitos sociais: 

- Anualmente, no mês de abril é realizada a Assembleias Geral dos Sócios para aprovação do 
relatório das atividades; aprovação do balanço financeiro descritivo da receita e da despesa 
e do patrimônio social. 

Em virtude dos decretos do governador João Doria que colocaram todo o Estado em 
quarentena, a unidade da AREA estará fechada, visando evitar aglomeração. 

Sendo assim, informamos que todos relatórios estarão disponíveis para consulta e poderão 
ser solicitados na secretaria da AREA assim que o atendimento for normalizado. 

 

 Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal – AREA, no uso de suas atribuições esta-

tutárias e de acordo com o Capítulo VI, Artigo 51 e Capítulo IV 60 §4 do Estatuto aprovado no dia 13/03/2017 e registrado no 

Cartório de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Jaboticabal/SP, micro fi lmado sob o n. 004954, convoca os seus 
Associados, quites em pleno gozo de seus direitos, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em sua sede 

social, sita na Av. Carlos Berchieri n. 300 – Jaboticabal/SP, no dia 03 de JUNHO de 2.020, às 09h00 com presença de 2/3 dos só-
cios em primeira convocação, e em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de sócios presentes, com 

o objetivo de eleger a Diretoria Executiva, que regerá os destinos da Entidade durante os exercícios de 2021 à 2023. As chapas 
concorrentes deverão ser registradas na secretaria da AREA e ou através do email assoeng@areajaboticabal.org.br, nos primeiros 
15 dias, a partir da data de publicação do presente instrumento, podendo ser eleito a qualquer cargo todo Associado Efetivo, em 

pleno gozo de seus direitos e sem débito com a Tesouraria da Entidade, com pelo menos 12 (doze) meses de Associação compro-

vados através da Secretaria e de acordo com Capítulo II; Artigo 14 I do Estatuto Social.

Diretoria AREA

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 21/2020

A Presidência da Câmara Municipal, de confor-
midade com o artigo 17, inciso IV, alínea “c”, da 
Resolução nº 230 (Regimento Interno) de 07 de 
Março de 1.995 e suas alterações posteriores,

CONSIDERANDO os requisitos exigidos no artigo 118 da Lei 4.677 
de 23 de abril de 2015 para ocupar o Cargo de Diretor da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal;

CONSIDERANDO a ausência de apresentação da devida docu-
mentação comprobatória exigida pelo artigo 118 da Lei 4677 de 23 de abril de 2015;

EXONERA, a partir de 25 de abril de 2020, o Sr. LUIZ CARLOS 
DOS SANTOS, do Cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATI-
VO, nomeado pela Portaria RH nº 020 de 26 de fevereiro de 2014, fazendo cessar as 
substituições advindas da nomeação da mesma Portaria.

Jaboticabal, 27 de abril de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: TMO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA  
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 06/2019
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados 

de consultoria e assessoramento técnico presencial e a distância aos agentes públicos 
acerca de procedimentos no âmbito da administração pública, conforme especiica-
ções constantes do edital e seu Anexo I (Termo de Referência).

VALOR DO CONTRATO: R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais) para 24 
meses, sendo R$ 13.000,00 (treze mil reais) por mês.

DATA DO CONTRATO: 29/04/2020

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: ALIETE PAULA RODRIGUES CASALETTI 
FUNDAMENTO: Dispensa nº 05/2018
OBJETO: Acréscimo de quantitativo do item “Botões de Rosas” do contrato inicial, 

acrescentando 40 unidades, totalizando no contrato inicial o montante de 90 botões 
de rosa.Os demais itens permanecem conforme orçamento inicial, ou seja, 10 coroas 
fúnebres, 30 arranjos de lores e 50 buquês de lores naturais.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 06/03/2020

PORTARIAS

Nº 238, DE 30 DE ABRIL DE 2020 – CONCEDE, a pedido do servidor LUIZ 
CARLOS DOS SANTOS, lotado no Departamento Técnico Legislativo, Licença Prêmio 
em gozo, de 04/05/2020 a 13/05/2020, referente ao 2º período aquisitivo (03/03/2013 
a 02/03/2018). 

Medidas adotadas em todo país infl uenciaram diretamente os segmentos 
artísticos; setor deve ser um dos últimos a ter atividades retomadas

Ministério 
da saúde 
prioriza 

crianças, 
gestantes, 
puérperas 
e pessoas 

com 
defi ciência

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

alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 24/04/2020 das 09h53 às 16h41. Assim que houve a ocorrência, enviamos 

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

Comunicado
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Proissionais de Saúde da rede municipal participam de campanha 
alertando sobre a importância do isolamento social

Diariamente, as auto-
ridades de saúde res-
saltam a importância 
da população acredita-
rem na eficácia do isola-
mento social como fer-
ramenta de prevenção 
da Covid-19. Para levar 
a mensagem ao maior 
número de pessoas, di-
versos profissionais da 
rede municipal de saú-
de participaram de uma 
campanha veiculado 
nas redes sociais na úl-
tima semana.

“Dentro de nossas 
unidades, médicos, en-
fermeiros, agente de 
saúde e assistente so-
cial, deram um recado 
muito importante para 
nossa população. Esses 
profissionais colocam 
suas vidas em risco 
para proteger a nossa. 
Nesse momento de in-
certezas, o melhor a 

Plenário rejeita PL que alterava dispositivos da Estrutura e 
Quadro de Servidores do Poder Legislativo Municipal

Câmara Municipal de Jaboticabal antecipa 
devolução de mais R$ 100 mil para prefeitura

Sessão ordinária: Câmara de Jaboticabal vota 
três projetos na segunda-feira (04/05)

Por unanimidade, os 
vereadores da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal rejeitaram na tarde 
de quarta-feira (29/04), 
em sessões extraordi-
nárias, o Projeto de Lei 
nº 321/2020, que alte-
rava duas disposições 
na Estrutura e Quadro 
de Servidores do Poder 
Legislativo Municipal. 

O projeto, apresenta-
do pelo presidente da 
Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (Podemos), 

O presidente da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, antecipou 
a devolução de mais R$ 
100 mil aos cofres do 
Governo Municipal. A 
entrega do cheque foi 
feita na manhã de sá-
bado (25/04), ao prefei-
to José Carlos Hori, no 
Paço Municipal.

Esta é a segunda de-
volução antecipada de 
recursos do orçamento 
da Câmara neste ano, 
que soma até agora R$ 
400 mil, dos R$ 500 mil 
prometidos ao prefeito 
pelo Chefe do Legisla-
tivo em março, durante 
a primeira devolução 

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal retoma 
na próxima segunda-
-feira (04/05) a realiza-
ção de sessão ordinária, 
a partir das 20 horas, 
quando os vereadores 
devem deliberar sobre 
três projetos constan-
tes na Ordem do Dia.

Serão votados em 
1º turno o Substituti-
vo ao Projeto de Lei nº 
270/2019, de autoria do 
Poder Executivo, que re-
torna ao Município uma 
área correspondente a 
1.419,86 metros no Jar-
dim Angélica; e o Proje-
to de Lei nº 311/2020, 
de autoria do vereador 

prorrogava por dois 
anos o prazo para que 
funcionários efetivos 
nomeados para exerce-
rem Cargo de Direção 
concluíssem formação 
em nível superior (Art. 
118 da Lei nº 4677, de 
23 de abril de 2015). O 
PL também alterava um 
dos pré-requisitos para 
a ocupação de cargo 
de direção de depar-
tamento, ampliando a 
possibilidade para que 
servidores efetivos in-

no valor de R$ 300 mil. 
Miranda destacou que o 
recurso da primeira de-
volução foi utilizado na 
compra de cestas bási-
cas aos alunos da rede 
pública municipal de 
ensino, e o mesmo deve 
acontecer com a segun-
da parcela.

Ainda segundo o pre-
sidente da Casa, as de-
voluções antecipadas 
podem somar mais do 
que os R$ 500 mil pre-
vistos inicialmente. Isso 
porque, de acordo com 
ele, os repasses anteci-
pados, no valor de R$ 
100 mil por mês, devem 
continuar durante o pe-
ríodo de combate ao 

Pepa Servidone (DEM), 
que altera dispositivos 
da lei que criou a Estru-
tura e Quadro de Servi-
dores do Poder Legis-
lativo Municipal (Lei nº 
4677, de 23 de abril de 
2015). De acordo com a 
proposta, a designação 
de um servidor, estável, 
ocupante de cargo de 
provimento efetivo do 
quadro, para o cargo de 
Diretor de Departamen-
to; a nomeação de ser-
vidor para substituição; 
e as deliberação de Fun-
ções gratificadas passa-
rão a ser atribuídas a 
Ato da Mesa Diretora, 
e não mais unicamente 

vestidos em cargos de 
nível médio também 
pudessem ocupar car-
go de direção. O proje-
to rejeitado segue para 
arquivo. Os cargos de 
direção de departamen-
to seguem sendo ocu-
pados por servidores 
estáveis, com formação 
superior e investidos 
em cargo de nível su-
perior, conforme norma 
vigente desde 2017 (Lei 
Ordinária nº 4873, de 
09/10/2017).

novo coronavírus.
Em sua rede social, no 

domingo (26/04), Pretto 
Miranda postou sobre o 
assunto: “Mais 100 mil 
reais ao prefeito Hori, 
no combinado de 500 
mil reais para ajudar na 
compra de cestas bási-
cas entregues às crian-
ças da rede municipal. 
Fiz também um com-
promisso de junto com 
toda Camara Municipal 
devolver 100.000 reais 
por mês até vencermos 
o Corona vírus. É hora 
de somarmos as forças 
em defesa da nossa po-
pulação”, anunciou o 
presidente da Câmara.

do Presidente da Casa.
Também será apre-

ciado, em único turno, 
o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 81/2020, 
de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich (MDB), 
que outorga Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se ao Engenheiro André 
Schiavon Villa Nova.

A sessão ordinária, 
com transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara 
(www.jaboticabal.sp.leg.
br), segue sem a presen-
ça de público, para evitar 
aglomerações conforme 
ações de controle da dis-
seminação do novo co-
ronavírus.

Vídeo foi veiculado nas redes sociais e na live diária do prefeito José Carlos Hori

fazer é acreditar que as 
ações preventivas são 
necessárias. Fiquem em 
casa e, quando precisar 
sair, utilize a máscara”, 
orienta o prefeito José 
Carlos Hori.

Os profissionais da 

área de saúde continu-
am diariamente traba-
lhando na Unidade de 
Pronto Atendimento, 
Ciafs, Estratégia de Saú-
de da Família e no Cen-
tro de Atendimento ao 
Coronavírus. “Só posso 

exaltar todo empenho 
e dedicação de nossos 
profissionais. Todos es-
tão demonstrando dedi-
cação que nossa popu-
lação merece”, finaliza 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.
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Parabéns

CONTABILISTAS

A boa contabilidade é instrumento fundamental 
na orientação de decisões, além da elaboração 
de análises financeiras desピnadas aos usuários 

externos como bancos, credores e fornecedores. 
Valorize o profissional contábil! 

Neste grave momento de saúde pública, em que 
a vida das pessoas, está em jogo devemos nos 
orientar pelos profissionais da área da saúde. 

Na área econômica, o profissional contábil está 
na linha de frente, garanピdo a saúde financeira 

das empresas. 

Em apenas 30 dias, o profissional contábil se viu 
na responsabilidade de ler, interpretar, 

compreender e informar seus clientes: 26 
Medidas Provisórias, mais de 15 Decretos 

Estaduais e uma série de Decretos Municipais, 
além de portarias, regulamentos etc., além das 

obrigações tributárias de roピna.  

É ele o grande responsável em orientar e 
aconselhar o empresário.  

Uma campanha

Vice Prefeito Vitório De Simoni consegue com a 
Empresa KO Máquinas Agrícolas, máquina para 

pulverização em combate ao coronavírus
A empresa KO 

Máquinas Agrí-
colas de Jaboti-
cabal, em par-
ceria com o Vice 
Prefeito Vitório 
De Simoni, cedeu 
uma máquina 
para fazer pulve-
rização em pon-
tos estratégicos 
da nossa cidade, 
como centro da 
cidade, locais de 
atendimento da 
saúde e tantos 
outros mais. 

Desde então, a 
prefeitura está 
fazendo esse tra-
balho continua-
mente.

“Agradeço, em 
nome de toda a 
população, essa 
grande empresa, 
que nesse mo-
mento difícil que 
estamos enfren-
tando, se pron-
tificou em cola-
borar”, concluiu 
Vitório De Simo-
ni.

Jaboticabal oscila no índice 
de isolamento social

A adesão da popula-
ção ao isolamento social 
é o único remédio até o 
momento capaz de com-
bater o avanço em casos 
e mortes pelo Covid-19, 
apontada pelos especia-
listas como a maior epi-
demia do século. A po-
pulação de Jaboticabal 
tem se mostrado resis-
tente ao distanciamen-
to. A taxa de adesão na 
cidade oscilou de 33% a 
58%, no período de 05 
de março a 25 de abril.

O Governo do Estado 
de São Paulo passou a 
monitorar as aglomera-
ções através do GPS dos 

OMS recomenda taxa de 70% para sistema de 
saúde não entrar em colapso 

celulares. “Jaboticabal 
apresentou muitos ca-
sos no final de março e 
começo de abril. Che-
gamos a ficar com índi-
ces parecidos com Ri-
beirão Preto. O cenário 
era muito preocupante. 
Fechamos escolas, o co-
mércio e implantamos 
a quarentena. As pesso-
as se assustaram com a 
quantidade de doentes 
e mortos e se trancaram 
em casa. Como resulta-
do tivemos a queda nos 
números de suspeitos, o 
que deveria ser uma óti-
ma notícia. Porém, mui-
tas pessoas acharam que 

o perigo já havia passa-
do e voltaram a sair nas 
ruas, o que não é verda-
de”, enfatiza o prefeito 
José Carlos Hori. 

Ainda não existe um 
remédio eficaz ou uma 
vacina contra o novo 
coronavírus. “Jabotica-
bal está abaixo do es-
perado. Devemos man-

ter 70% da população 
dentro de casa. Aqui 
temos apenas cerca de 
50%. As pessoas preci-
sam se conscientizar e 
ficar em casa. A prefei-
tura está fazendo a sua 
parte, mas precisamos 
da ajuda da população 
para vencer essa guer-
ra”, convoca o prefeito.
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Assistentes sociais são pilares no 
enfrentamento ao Covid-19 em Jaboticabal

Ao lado das equipes 
de saúde que diaria-
mente ocupam a linha 
de frente das ações re-
lacionadas ao Covid-19, 
um seleto grupo garante 
outros direitos à popu-
lação, tão importantes 
quanto a preservação da 
saúde.

“O início não foi fácil. 
Tivemos a suspensão 
dos programas federais 
como Bolsa Família e 
não podíamos colabo-
rar com as pessoas que 
procuravam a Secretaria 
de Assistência Social ou 
a Casa do Bolsa Famí-
lia. Ao mesmo tempo 
que enfrentávamos es-
sas dificuldades, nossos 
profissionais deram um 
grande exemplo de res-
ponsabilidade ao ajuda-
rem nossa população em 

outras ações que ainda 
estavam disponíveis”, 
explicou a secretária de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Tatiana 
Pellegrini.

Desde o início da crise 
instaurada pelo corona-
vírus no Brasil o grupo 
vem fazendo a diferen-
ça. Em Jaboticabal, os 
assistentes sociais pro-
movem atendimentos 
emergenciais, organi-
zam a distribuição de 
cestas básicas, máscaras 
e promovem uma série 
de projetos que indepen-
dem de aglomeração.

Com o passar do tem-
po, seguindo uma série 
de medidas preventivas, 
outras ações foram im-
plantadas em Jabotica-
bal. “Infelizmente cons-
tatamos o aumento de 

casos de violência e vio-
lação de direitos. Nossas 
equipes estão atuando 
nesses casos. Seguindo 
uma orientação de nosso 
prefeito Hori, também 

estamos implementando 
um trabalho direcionado 
aos catadores de reciclá-
veis”, informa Tatiana.

Ginásio de Esportes 
– Um dos projetos de 

destaque na área social 
foi a organização do Gi-
násio de Esportes como 
ponto de recolhimento 
dos moradores de rua e 
trecheiros. Diariamen-

te esse grupo recebe 
alimentação e toda es-
trutura necessária para 
passar com segurança 
nesse período de pan-
demia.

Profissionais continuam trabalhando na distribuição de cestas básicas, 
máscaras e no atendimento de vítimas de violência e violação de direitos
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Prefeitura doa verduras e legumes para 
o Hospital Santa Isabel

Fortalece Jabuka reúne jovens empreendedores na 
luta para fortalecer os negócios em tempo de crise

Jaboticabal esclarece dúvidas pelo Disk-Covid

Com a suspensão das 
aulas, a prefeitura está 
doando a produção de 
legumes e verduras para 
os pacientes do Hospi-
tal e Maternidade Santa 
Isabel - HMSI. Em dias 
letivos, os alimentos 
são direcionados para a 
merenda escolar em 30 
escolas e creches de Ja-
boticabal.

Durante a crise sani-
tária do Covid-19, a pre-
feitura dividiu a alimen-
tação em dois grandes 
grupos. “Nossas crianças 
receberam os não pere-
cíveis, através de 6.500 
cestas básicas. Já o Hos-

Todo empreendedor 
precisa ser criativo e 
acreditar no potencial 
de seu negócio para so-
breviver a crise. E, nos 
momentos de dificul-
dades, toda ajuda deve 
ser bem-vinda. Além de 
oferecer espaço para o 
empreendedor divul-
gar seu negócio, quem 
acompanha as páginas 
no Instagran e Face-
book do Fortalece Ja-
buka ainda tem acesso 
às dicas de como ge-
renciar seu negócio em 
tempos de crise.

Pensando em colabo-
rar com os empreende-
dores locais, um grupo 
de jovens teve a inicia-
tiva de criar um movi-
mento nas redes sociais 
para divulgar pequenos 

Jaboticabal saiu na fren-
te na implantação de vá-
rios projetos. Após ser a 
primeira cidade da região 
a implantar um Centro de 
Atendimento ao Corona-
vírus e um Centro de Aco-
lhimento ao Morador de 
Rua, também se destacou 
ao criar o Disk-Covid no 
início do mês. Uma equi-
pe especializada atende e 
esclarece dúvidas dos pa-
cientes. O serviço atende 
pelo telefone (16) 9.9962-
5680.

O canal estreita laços 
entre os pacientes e pro-

Alimentos são frescos e distribuídos regularmente
pital Santa Isabel foi con-
templado com legumes 
e verduras produzidas 
por muito carinho pelos 
funcionários da Secre-
taria de Agricultura, na 
nossa fantástica Hor-
ta Municipal”, explica o 
prefeito José Calos Hori.

“O serviço de nutrição 
e dietética tem a satisfa-
ção de agradecer as doa-
ções recebidas. A doação 
da Horta Municipal de 
Jaboticabal está enrique-
cendo nosso cardápio’, 
salienta a nutricionista 
e coordenadora do Setor 
de Nutrição e Dietética 
do HMSI, Bruna Rodri-

negócios e prestadores 
de serviços. De quebra, 
quem participa ainda 
acompanha uma série de 
dicas que podem fazer a 
diferença nesse período.

Apenas no Instagran, 
1.100 pessoas já parti-
cipam do movimento. 
“É uma iniciativa mui-
to interessante, que 
une nossos empreen-
dedores para divulgar 
os serviços e produ-
tos, principalmente 
suas vendas drive-tru”, 
orienta o prefeito José 
Carlos Hori.

O SEBRAE elencou di-
cas importantes para 
os empreendedores en-
frentarem o período de 
quarentena do Corona-
vírus:

1 – Planeje com seus 

funcionários formas al-
ternativas de venda

2 – Comunique seus 
clientes

3 – Se aproxime de 
seus clientes

4 – Entregue em do-
micílio

5 - Divulgue no digi-
tal

6 - Garanta a seguran-
ça e conquiste a con-
fiança dos clientes

7 – Provoque a flexi-
bilidade na atuação dos 
colaboradores

8 – Crie uma força ta-

refa no digital
9 – Planeje a sua atu-

ação para o fim da crise
10 - Inove rapidamen-

te em torno de novas 
necessidades e hábitos 
de consumo

Para mais informa-
ções, acesse https://m.
s e b r a e . c o m . b r / s i -
t e s / P o r t a l S e b r a e /
artigos/10-dicas-para-
-vender-produtos-e-ser-
vicos-na-crise-do-coron
avirus,40f59fe6ecae07
10VgnVCM1000004c00
210aRCRD .

Jaboticabal 
recebe doação de 
5 mil máscaras

Prefeitura distribui 22 mil máscaras 
gratuitas para a população carente

Parceria com 
Unesp colabora 
com os estudos 
da Covid-19 em 

Jaboticabal

Um jaboticabalense 
que reside em Vazante 
(MG) decidiu colaborar 
ativamente com o mu-
nicípio onde nasceu. So-
mando forças com ami-
gos, Ricardo Fráguas 
organizou o projeto 
“Corrente do Bem”, que 
já garantiu a confecção 
de 5 mil máscaras que 
foram entregues para 
a campanha Máscara 
Amiga, promovida pela 
Prefeitura de Jabotica-
bal.

“Essa é mais uma pro-
va que a solidariedade 
está no DNA do jaboti-
cabalense. Mesmo vi-
vendo em outro esta-
do, um antigo morador 
decidiu colaborar e en-
caminhou uma grande 
quantidade de másca-
ras que serão doadas à 
nossa população. Não 
posso deixar de agrade-

A máscara é, até o 
momento, a principal 
proteção contra o avan-
ço do coronavírus. En-
quanto os cientistas 
não encontram a cura 
ou uma vacina, a única 
saída é o distanciamen-
to social e, quando ne-
cessário sair de casa, 
a máscara caseira. O 
acessório é item obri-
gatório para compras e 
saídas rápidas. A Pre-
feitura já entregou mais 
de 22 mil máscaras com 
a ajuda da comunidade, 
através do projeto Más-
cara Amiga.

Para o prefeito José 
Carlos Hori essa é a me-
lhor forma de proteger 
a população. “Temos 
que nos conscientizar 
do perigo de um vírus 
de fácil contaminação 

A Unesp Câmpus de 
Jaboticabal vem colabo-
rando efetivamente na 
realização de estudos 
do comportamento do 
coronavírus. A iniciati-
va acontece no Centro 
de Atendimento ao Co-
ronavírus, localizado na 
EMEB Coronel Vaz.

Os estudos são reali-
zados por um grupo de 
alunos coordenados por 
seus professores. “Fiquei 
muito satisfeito com 
esse trabalho dos alunos 
da Unesp. Levantaram 
informações importan-
tes para que possamos 
entender o comporta-
mento de nossa cidade 
nesse período de pan-
demia. Entre os dados 
apresentados estão de-

Máscaras foram confeccionadas em 
Minas Gerais e serão distribuídas para 

população mais carente

Serviço foi implantado no dia 04 de abril; várias cidades se inspiraram na iniciativa

É necessário estar atento à higienização correta do acessório; só as 
voluntárias da Casa do Artesão produziram 17 mil máscaras

Estudos ajudam a entender particulares 
da doença em nosso município 
e são essenciais na definição de 
políticas preventivas de saúde

cer a todos os envolvi-
dos nesse projeto”, diz 
o prefeito José Carlos 
Hori.

“Diante dos proble-
mas enfrentados deci-
dimos contribuir com 
o município. Sou natu-
ral de Jaboticabal, cres-
ci aqui e vendo tudo o 
que aconteceu, fiquei 
comovido e conversan-
do com um grupo de 
amigos, buscamos uma 
forma de colaborar. 
Agradeço a todos que 
contribuíram, em espe-
cial o José Sílvio Vantini 
Júnior e o vice-prefeito 
Vitório De Simoni. Tam-
bém não posso deixar 
de destacar as costu-
reiras do projeto ‘Cos-
tureiras em Ação’ que 
também contribuíram 
muito para o sucesso 
dessa ação social”, afir-
ma Ricardo Fráguas.

talhes sobre o coronaví-
rus, suas características, 
meios de transmissão e 
medidas de profilaxia”, 
declara o prefeito José 
Carlos Hori.

Centro de Atendimen-
to ao Coronavírus – O 
CAC foi uma das primei-
ras iniciativas realiza-
das em Jaboticabal. O 
objetivo foi centralizar 
todos os atendimentos 
relacionados ao Corona-
vírus em um único local, 
bem localizado e com 
toda estrutura necessá-
ria. Os alunos residentes 
de medicina veteriná-
ria ajudam a conduzir o 
projeto.

O CAC funciona 24 ho-
ras por dia, sete dias por 
semana.

gues Barato.
A Horta Municipal pro-

duz, em média, 80 mil 
maços/unidades por 
ano. São cultivadas abó-
bora, abobrinha, acelga, 

alface, almeirão, batata-
-doce, berinjela, bróco-
lis, cebolinha, cenoura, 
chicória, couve, couve-
-flor, quiabo, repolho, rú-
cula, salsa.

ainda sem cura. A re-
comendação ainda se 
mantém: é necessário 
ficar em casa. Quem 
precisar sair para com-
pras ou para trabalhar 
não pode ser negligen-
te. Tem que usar más-
cara o tempo todo”, diz 
o prefeito José Carlos 
Hori, que completa: “Só 
tenho a agradecer a to-
dos os voluntários por 
apoiar essa causa tão 
nobre. Nossas costurei-
ras voluntárias da Casa 
do Artesão produziram 
17 mil.

O “Máscara Amiga” 
une artesãos, costurei-
ras, empresários e co-
munidade para disponi-
bilizar o acessório para 
quem não tem condi-
ções de comprar. “É um 
trabalho de muito amor. 

São dezenas de volun-
tários trabalhando na 
confecção. Quem não 
sabe costurar também 
pode ajudar doando 
elástico, linha, tecido. É 
o trabalho de uma gran-
de equipe, que é a cara 
de Jaboticabal: solidá-

ria”, agradece Lisiane 
Barbieri, coordenadora 
da Casa do Artesão.

As doações podem 
ser entregues na Pre-
feitura ou na Casa do 
Artesão. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3209-3328.

fissionais da saúde. “Es-
tamos em quarentena e a 
recomendação é perma-
necer em casa, em distan-
ciamento social. Criamos 
o Disk-Covid para não ser 
preciso ir até uma unidade 
de saúde. Quem apresenta 
sintomas de gripe deve li-
gar para (16) 9.9962-5680 
e nossa equipe orienta-
rá se o caso é uma gripe 
comum ou sintomas de 
coronavírus. Apenas os 
pacientes que realmente 
precisam são encaminha-
dos para atendimento es-
pecial”, explica o prefeito 

José Carlos Hori.
A Secretaria de Saúde 

orienta os pacientes com 
sintomas de gripe a não 
procurar postos de saú-
de ou UPA. “O local mais 
seguro neste momento é 
a nossa casa. Só deve ir 
até a UPA quem realmen-
te tiver uma urgência ou 
emergência. É momento 
de evitar aglomerações, 
se preservar e se manter o 
mais distante possível de 
locais que circulam outros 
vírus”, esclarece o secretá-
rio da pasta, João Roberto 
da Silva.
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Jaboticabal distribui cestas básicas para 
todos os alunos da rede municipal

Centro 24 horas de Atendimento ao 
Coronavírus atende 500 pessoas em um mês

Para amenizar problemas sociais, Governo Federal 
disponibiliza Auxilio Emergencial

Unimed Jaboticabal inova e passa a oferecer Oicina e Curso para Gestantes on-line

A prefeitura continua 
trabalhando para mini-
mizar os impactos da 
crise provocada pelo 
avanço do Covid-19 
no Braisl. A Secretaria 
de Educação entregou 
6.500 cestas básicas 
para os estudantes da 
rede municipal, das 
creches até o 9º ano do 
ensino fundamental. A 
entrega aconteceu na 
quinta-feira (23) e sex-
ta-feira (24).

A Prefeitura de Ja-
boticabal implantou o 
CAC - Centro de Aten-
dimento ao Coronaví-
rus para dar assistên-
cia aos casos suspeitos 
de Covid-19. As pes-
soas com os sintomas 
procuram as unidades 
básicas de saúde que, 
se necessário, encami-
nham para a Escola Mu-
nicipal Coronel Vaz, na   
Avenida General Osó-
rio, 215 – Centro. O lo-
cal funciona 24 horas, 
inclusive aos sábados e 
domingos. Em um mês, 
mais de 500 passaram 
pela unidade, sendo 
que 15 foram interna-
das. A maioria das pes-
soas apresentam sinto-
mas de gripe comum.

O espaço é climati-
zado, higienizado e 
arejado. “Estamos pre-
parados para receber 

Desde o início de 
abril começou em todo 
país uma corrida em 
busca do Auxílio Emer-
gencial disponibilizado 
pelo Governo Federal, 
que oferece benefícios 
de R$ 600 a R$ 1.200. 
O pedido era feito pela 
internet, porém muitas 
pessoas tiveram que 
procurar às agências 
da Caixa Econômica 

O nascimento de um 
bebê é um momento úni-
co na vida de uma família. 
Como forma de proteger 
a saúde da futura mamãe 
contra os riscos ofere-
cidos pelo Coronavírus, 
respeitando medidas de 
distanciamento social, a 
Unimed Jaboticabal reto-
ma as atividades do cur-
so de gestantes e passa a 
oferecer a programação 
por meio de lives – ses-
sões de programação ao 
vivo pela internet exclu-
sivamente para as gestan-
tes clientes do plano.

A primeira live aconte-
ceu na terça-feira, dia 28 
de abril a partir das 18ho-
ras e 30 minutos. Cada 
gestante recebeu o link 

Famílias receberam uma cesta por criança

Suporte é válido para pacientes do SUS e de convênios

Liberação dos recursos gerou 
corrida às casas lotéricas, agências 

bancárias e receita federal

Em maio também se-
rão distribuídas outras 
6.500 cestas. “Os ali-
mentos serão uma gran-
de ajuda neste momento 
de pandemia mundial. 
Vivemos uma calamida-
de pública e não acho 
justo oferecer apenas 
para quem recebe Bolsa 
Família, como várias ci-
dades fizeram. Tem pais 
autônomos que perde-
ram renda e não rece-
bem este auxílio. Aqui 

uma grande quantidade 
de pessoas, como vem 
acontecendo em vários 
países do mundo. Mas 
continuamos trabalhan-
do para que isso não 
aconteça. Por isso volto 
a reforçar: fiquem em 
casa, respeitem a qua-
rentena”, orienta Hori, 
que completa, “deixo 
também minha gratidão 
a todos os profissionais 
da saúde, nossos guer-
reiros nesta luta contra 
o vírus”.

Volta às aulas – A Pre-
feitura de Jaboticabal 
esclarece que haverá 
uma grande higieniza-
ção da escola Coronel 
Vaz após a utilização. 
Uma equipe competen-
te da saúde acompanha 
de perto todo este tra-
balho – infectologistas, 
médicos, enfermeiros, 
etc.

Federal, Lotéricas e Re-
ceita Federal.

“A pandemia traz 
problemas em diferen-
tes áreas, inclusive a 
econômica. Sabemos 
que esses recursos são 
importantes e funda-
mentais para garantir o 
pão na mesa de muitas 
famílias. É fundamen-
tal que esses recur-
sos sejam utilizados 

da melhor maneira”, 
orienta a secretária de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Tatiana 
Pellegrini.

Segundo a Caixa Eco-
nômica Federal, mais 
de 33 milhões de brasi-
leiros serão beneficia-
dos pela iniciativa que 
já disponibilizou apro-
ximadamente R$ 23,5 
bilhões.

em Jaboticabal decidi-
mos ajudar a família de 
todos nossos alunos”, 
esclarece o prefeito José 
Carlos Hori.

O evento foi bastante 
organizado. Os respon-
sáveis pelos estudan-
tes retiraram os vale-
-cestas (tickets) três 
dias antes. Para evitar 
aglomerações, só foi 
permitida a entrada de 
apenas uma pessoa por 
aluno. 

específico para a progra-
mação por meio do gru-
po de whatsapp formado 
pela Unimed Jaboticabal 
e que reúne as gestantes. 
Cada sessão ficará arma-
zenada na plataforma on-
-line da Unimed Jabotica-
bal e poderá ser revista 
sempre que a gestante 
desejar.

‘Sempre pensando em 
como preservar esse mo-
mento tão especial da 
vida da mulher, decidi-
mos inovar e oferecer a 
versão online do curso 
para gestantes com orien-
tações de especialistas 
sobre gestação para as 
futuras mamães, com a 
mesma programação pre-
vista para os encontros 

presenciais. Investimos 
em tecnologia, nos rein-
ventamos para propor-
cionar essa possibilidade 
concreta para a futura 
mamãe’, afirma o médico 
pediatra e diretor da Uni-
med Jaboticabal, Dr. Luiz 
Eduardo Romero Gerbasi. 

Ele é o responsável pela 
primeira live com o tema 
o Recém-Nascido e os Ti-
pos de Parto.

O horário da transmis-
são foi selecionado para 
permitir a participação 
ao vivo das gestantes que 
trabalham durante o ho-

rário comercial. Durante 
as lives as gestantes pu-
deram enviar suas per-
guntas por meio do chat. 
As dúvidas foram respon-
didas ao final de cada ses-
são, que tem previsão de 
uma hora e meia de dura-
ção.

O curso teve registro 
de participação e as ges-
tantes que participam de 
todas as lives terão direi-
to a certificado de parti-
cipação digital que será 
emitido pela Unimed Ja-
boticabal.
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Prefeito Hori abre o diálogo com a população 
durante a maior pandemia do século

Moradores em situação de rua são acolhidos no 
Ginásio de Esportes e Casa Maria

Jaboticabal adotou 
um modelo diferencia-
do para comunicar sua 
população das ações, 
números de casos e 
como se proteger con-
tra a doença. O pre-
feito José Carlos Hori 
iniciou, em março, um 
bate-papo ao vivo para 
apresentar o dia-a-dia 
da pandemia na cidade. 
As lives também são 
importantes

para dialogar e res-
ponder as dúvidas dos 
moradores.

“Sempre acreditei que 
o diálogo é o melhor ca-
minho. Uma pandemia 
é algo grande demais 
para as pessoas fi carem 
sozinhas. Elas precisam 
se expressar, perguntar 
e também querem ou-
vir do seu governante 
o que ele está fazendo 
para protegê-los. É mi-
nha função cuidar de 

Jaboticabal já conta 
com dois locais espe-
ciais para acolher os 
moradores em situação 
de rua que desejam mu-
dar de vida: a Casa Ma-
ria, para as mulheres; e 
a Casa Transitória, para 
os homens. Durante a 
crise sanitária de com-
bate ao Covid-19, as 
mulheres continuarão 
sendo recebidas na 
Casa Maria. Os homens 
serão encaminhados 
para o Centro de Aco-
lhimento para Pessoas 

Outros prefeitos optaram em responder 
perguntas apenas da imprensa

todos e não fujo dis-
so. Uso este momento 
para ‘dar bronca’ quan-
do precisa, mas sem 
esquecer de acalmar o 
coração das pessoas. 
Temos que cuidar da 
saúde, da mente e dos 
empregos. É uma crise 
sem precedentes, dife-
rentes de tudo que já 
vivemos. Só vamos ven-
cer essa guerra assim: 
juntos”, enfatiza Hori.

As lives acontecem de 
segunda-feira a sábado, 
às 11h, na página do 
facebook da Prefeitura 
de Jaboticabal. O bate-
-papo é transmitido, ao 
vivo, por vários veícu-
los de comunicação – 
rádios Vida Nova, Nova 
FM e GAZETA; as pági-
nas dos jornais Com-
bate, Fonte, GAZETA e 
Cidades; e os portais 
Cidade Online, Fonte e 
Com a Palavra.

em Situação de Rua, no 
Ginásio de Esportes.

Para o prefeito José 
Carlos Hori a medida 
suaviza a dura reali-
dade das ruas. “Jabo-
ticabal possui locais 
especiais para abrigar 
moradores em situ-
ação de rua durante 
todo o ano mas, infe-
lizmente, a maioria 
opta por continuar nas 
ruas. Durante o perío-
do de quarentena, va-
mos convidá-los para 
os abrigos que já exis-

tem e para o Ginásio 
de Esportes. Toda doa-
ção é muito bem-vinda 
neste momento. Quem 
quiser colaborar pode 
entregar itens de uso 
pessoal no Ginásio”, 
informa.

O Centro de Acolhi-
mento a Pessoa em Si-
tuação de Rua começou 
a funcionar em março. 
As doações podem ser 
entregues na Prefeitura 
de Jaboticabal, locali-
zada na Esplanada do 
Lago, 160 – Vila Serra.


