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Há vagas: 
Jaboticabal 
encaminha 

dependentes 
químicos 

para clínicas 
terapêuticas

ANIVERSÁRIO SAVEGNAGO

Emendas serão 
destinadas 
à compra 

de veículos, 
ambulâncias, 
equipamentos 

e custeio de 
serviços

Em sete meses, Jaboticabal conquista 
R$ 1.4 milhão em recursos para Saúde

Projeto “Jaboticabal em Família”: 
reunião traçou metas de trabalho

Sociedade 
unida é peça-
chave para 

resgatar 
os laços 

familiares e 
fortalecer os 

valores sociais

Fórum reuniu mais 
de 600 educadores 

de segunda a 
quarta-feira no 

Clube de Campo 
Lafranchi

Temas atuais e 
programação 
diversi! cada 
garantem o 
sucesso do 

12º Fórum de 
Educação

Unidade 
jaboticabalense 
apresenta bons 
números desde 

janeiro

Com aumento 
de 78% em 
contratos, 

Banco do Povo 
registra recorde 

no primeiro 
semestre de 2017

As competições 
acontecem de 7 a 

25 de agosto

Jogos 
Escolares 

movimenta 
22 escolas e 
quase 3000 
estudantesCOMERCIÁRIOS 

DISPUTAM A 

13ª COPA DE 

FUTSAL, TENDO 

COMO CAMPEÃ 

A EQUIPE GELO 

MACRI



2 SÁBADO, 29 DE JULHO  DE 2017

PUBLICADO DESDE 1979 - PROPRIEDADE DA EMPRESA A GAZETA LTDA.

Expediente
Empresa Jornalistica Scandelai & Scandelai Ltda - ME
Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109.562
Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - MTB nº 33.849
Jornalista: José Roberto Scandelai - MTB nº 33.487
Redação, Administração e Departamento Comercial: 
Avenida General Osório nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100
CPT e Impressão: 1ª Página - São Carlos /SP - Interpress Comunicações Editoriais 
Ltda. - CNPJ 60.394.848/0001-74 - Av. São Carlos nº 1799 - Tel.: (16) 3373.7373 - 
Departamento Comercial GIAN
Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte  de Azevedo, 532 - Bairro Santana - CEP 02036-022 - Tel.: (16) 2971.1000
Fones: (16) 3202.2636
Email: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa 
opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

Agricultura, o berço da humanidade

O Dia do Agricultor (28 
de julho) reforça a certeza 
da nobreza, versatilidade e 
força desta atividade dire-
tamente relacionada com o 
próprio desenvolvimento da 
humanidade, há pelo menos 
12 mil anos. O início das ati-
vidades agrícolas separa o 
período neolítico da idade da 
pedra lascada. Antes nôma-
de, o Homem teve condições 
de criar raízes graças à agri-
cultura, à fertilidade da terra 

plantando tudo dá”, abun-
dam os recursos hídricos, o 
solo fértil e a luz solar que 
transforma sementes em 
renda e esperança para mi-
lhares de famílias na zona 
rural.

Um desenvolvimento 
econômico e social que é a 
chave da retomada do cres-
cimento de nossa economia. 
É um setor fundamental para 
atenuar as sucessivas que-
das do produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro e os défi cits 
da nossa Balança Comercial.

Tem a pujança e o compro-
metimento necessários para 
encabeçar investimentos em 
infraestrutura, essenciais 
para diminuir os altos custos 
de produção e escoamento e 
aumentar ainda mais nossa 
competitividade no merca-
do mundial. É único setor da 
economia e da sociedade que 
cresce mesmo em tempos in-
certos, delicados e imprevi-
síveis.

Não apenas o nosso es-

que garante o alimento para 
sua existência todos os dias.

Esta é a missão nobre dos 
nossos agricultores. São eles 
os responsáveis pelo nosso 
tradicionalíssimo arroz com 
feijão cotidiano e trivial, mas 
também pelo delicioso sabor 
da quebra de recordes de 
produção e exportação, de 
valorização de commodities 
em bolsas de valores mun-
diais.

É o trabalho homem do 
campo que fez com o Brasil 
deixasse de ser dependente 
da importação de alimentos 
até a primeira metade do sé-
culo passado. Hoje somos os 
provedores do alimento nas 
mesas de mais de uma cen-
tena de países, campeões de 
comercialização de itens bá-
sicos da dieta humana como 
proteína animal, açúcar e 
suco de laranja.

Esta vocação para a agri-
cultura é justamente o nos-
so diferencial no mundo. No 
País onde já se disse que “se 

teio, a agricultura é a nossa 
missão, e temos cumprido 
com excelência, inovação, 
apoio ao pequeno produtor, 
transferência de tecnologia 
e respeito ao meio ambien-
te. Temos a sorte de sermos 
no Governo do Estado de São 
Paulo liderados por um go-
vernador entusiasta da agro-
pecuária.

Geraldo Alckmin é conhe-
cedor da importância do 
setor para a economia, a so-
ciedade e a natureza. É por 
isso que, mesmo em tempos 
de recessão continua por 
meio de nossa Secretaria de 
Agricultura e Abastecimen-
to investindo em pesquisa, 
inovação, agregação de valor, 
geração de renda e sustenta-
bilidade para nosso agricul-
tor.

No turbulento ano de 
2016, os institutos de pesqui-
sa da nossa Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegó-
cios (Apta) receberam inves-
timentos que ultrapassaram 

R$ 10 milhões. Dinheiro que 
se multiplica ao retornar à 
sociedade: cada R$ 1 inves-
tido garante retorno de R$ 
11,40. Neste ano, o governa-
dor já liberou mais R$ 22 mi-
lhões para nossos institutos.

Com o Projeto de Desen-
volvimento Rural Sustentá-
vel – Microbacias II – Acesso 
ao Mercado, desde o início, 
em 2011, já foram benefi cia-
das 263 organizações com 
339 projetos, reformadas 38 
Casas da Agricultura (CAs), 
sendo investidos mais de R$ 
5 milhões e, para este ano, 
há quase R$ 10 milhões re-
servados para serem usados 
nas reformas de mais 39 CAs 
e duas Regionais da Coorde-
nadoria de Assistência Técni-
ca Integral (Cati).

Também foram benefi -
ciados 57 municípios com 
adequações em trechos de 
estradas rurais, totalizan-
do a recuperação de 789,21 
km, com valor total de R$ 25 
milhões. E novos convênios 

SETE DIAS?

Sete dias era o tempo que 
o Profeta Samuel havia dito 
para o rei Saul que ele viria 
para fazer o sacrifício, mas 
Samuel não conseguiu che-
gar no tempo determinado. 
Então o rei não suportando 
mais fi car esperando, to-
mou a decisão de oferecer 
a oferta. Que loucura que 
o rei fez. Ele não deveria 
ter agindo dessa maneira, 
porque ele não estava au-
torizado, para tomar tal de-
cisão. Quantas pessoas que 

pelo medo. Deus teria lhe 
dado uma grande vitória. 
Quantos que não estão vi-
vendo como Saul. O inimigo 
faz uma ameaça e eles se 
esquecem das promessas de 
Deus, e dizem: Eu não vou 
conseguir, estou sozinho, 
todos me abandonaram, 
ninguém quer me ajudar, e 
agora o que eu vou fazer? 
Coitado de mim, enfi m são 
tantas reclamações, lamen-
tações e angustias que eles 
não param para pensar que 
Deus é fi el, e cumpre tudo 
aquilo que Ele prometeu, e 
acabam aceitando a derro-
ta, vivendo no fracasso, e 
depois culpam a Deus, mas 
não quiseram saber de es-
perar o tempo de Deus. To-
maram suas próprias deci-
sões e não se preocuparam 
em saber se Deus estava de 
acordo, mas fi zeram tudo o 
que acharam certo. Quando 
descobriram que estavam 
no caminho errado, já era 
tarde, para voltar atrás. Se 
Deus falou que vai fazer 
algo na sua vida ou lhe dar 
uma benção, não seja an-
sioso nem medroso, apenas 
saiba esperar, ainda que es-
teja demorando, e todos se 
afastem de você ao ponto 
de você ficar sozinho e sem 
ninguém para conversar, 
lembre-se: Deus está pre-
parando você para lhe dar 

não estão vivendo no sofri-
mento e perderam grandes 
oportunidades, porque re-
solveram fazer certas coisas 
que não foram autorizadas? 
Muitas! Saul, não tinha mui-
ta paciência. Ele era ansio-
so e medroso, não buscava 
a Deus para saber qual era 
a Sua vontade. Fazia tudo 
sem pensar nas consequ-
ências, e não se arrependia 
de coração, mas sempre jo-
gava a culpa nos outros, e 
nunca admitia o seu erro. 
Por isso o Senhor Deus não 
pôde confi rmar o seu reino. 
A historia dele poderia ser 
diferente, mas ele não en-
tendeu o trabalhar de Deus. 
Quando ele estava cercado 
pelos inimigos, o povo esta-
va se afastando dele. Ele de-
viria ter esperando o Profe-
ta, ainda que todos fossem 
embora e ele fi casse sozi-
nho. Deveria ter continuado 
fi rme e não se deixado levar 

uma grande vitória! A paci-
ência é uma grande virtude 
e muitos tem desprezado, 
por não saberem que as 
grandes vitórias e grandes 
sucessos vêm da paciência 

(Capacidade de suportar a 
luta) - (Leia I Samuel 13:8).

 Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: 

A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_do-
povodedeus@hotmail.com  

foram assinados para bene-
fi ciar 46 municípios, totali-
zando 396,3 km, com valor 
total das obras de quase R$ 
26 milhões.

São valores investidos na 
certeza de que serão bem 
aplicados porque sabemos 
que há muito tempo o agri-
cultor não é amador, arcaico 
ou desconectado do mundo 
atual. Empreende, tem incia-
tiva e é capaz de sobreviver a 
diferentes desafi os.

O homem do campo não 
é mais a fi gura folclórica do 
Jeca Tatu. Hoje ele quebra 
recordes de produtividade 
ao utilizar tecnologias para 
prever com mais detalhes as 
condições climáticas, mape-
ar pragas e doenças, distri-
buir com efi cácia sementes 
e adubos e mais uma infi ni-
dade de inovações que a mo-
dernidade trouxe e continua 
trazendo.

Parabéns aos nossos agri-
cultores!

AS LEMBRANÇAS SÃO CONQUISTAS DO PASSADO

AS SAUDADES FICAM GRA-
VADAS NO CORAÇÃO. O 
AMOR É A ETERNA LUZ QUE 
NOS FORTALECE PARA VIVER-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

MOS FELIZES, APESAR DAS 
DIFERENÇAS DE EVOLUÇÃO 
QUE CADA UM TEM.            

O PASSADO REGISTRADO. 
O PRESENTE É O AGORA. O 
FUTURO VIRÁ PARA SE JUN-
TAR AOS TEMPOS VIVIDOS,  
DIANTE DOS SONHOS E RE-
ALIDADES. O progresso é 
uma das leis da natureza. 
Ninguém pode ver o reino de 
DEUS  se não nascer de novo. 
Vivemos para  continuarmos 
a  encontrar sonhos não rea-
lizados, poderes sem humil-
dade, realidades na luta pela 
vitória, com conquistas que 
nascem com amor, num tra-

balho árduo, onde vencemos 
as dores e sofrimentos, com 
a luz da fé na crença em DEUS  
e no exemplo vivo da eterna 
força de sentir, no exemplo, 
a pureza de coração, a práti-
ca do bem e sermos hoje me-
lhor que ontem, sentindo a 
necessidade  de praticarmos  
os degraus que  chegam  bem 
perto da caridade, na vibra-
ção do amor e perdão.                                 

O passado está ligado 
a encarnações anteriores, 
em mundos criados para 
resgates de dividas con-
traídas por excesso de ig-
norância. Os projetos são 

criados devido as diferen-
ças de evolução. Os modos 
de agirmos, pensarmos 
e relacionarmos com os 
membros da família, onde 
somos eternos colaborado-
res, para um mundo me-
lhor, repleto de atividades 
e de encontros, que mu-
dam a nossa personalidade 
diante dos problemas que 
aparecem no decorrer de 
nossa caminhada. Somos 
produtos de DEUS, viajan-
tes, que percorremos as 
vidas   sucessivas, para 
todos nós, juntos, traba-
lharmos numa seqüência 

de encontros e desencon-
tros, que mudam os modos 
de exercemos nossas ativi-
dades, que somam vidas, 
num conjunto de acertos.            

A ETERNIDADE É PASSADO, 
PRESENTE E FUTURO.

O passado fi cou para trás, 
sonhos e fantasias se per-
deram num  mundo de pro-
vas e expiações, na qual es-
tamos no PLANETA TERRA, 
para efeito de estarmos re-
lacionados com  problemas 
e questões  criadas, devido 
à ignorância, muitas desa-
venças, desacordos e infeli-
zes acordos, no mundo das 

diretrizes, vencidas no mar 
das ilusões ou na pobreza,  
dos tempos passados, nos 
encontros das imagens que 
se descortinam, vibrando 
tesouros que escondem as 
divergências criadas entre 
os encarnados e desencarna-
dos. Tudo depende de nós. 
Onde os sonhos não são re-
alizados, as realidades nas-
cem após os tempos, que vi-
bram amor eterno, repleto de 
valores, que somam poderes.                    

NÓS SOMOS SERES DE 
FOGO VIOLETA.

NÓS SOMOS A PUREZA QUE 
DEUS DESEJA.

 PROFESSOR BENÊ

RIQUEZA A SER COMPARTILHADA

Parece que a riqueza 
não compartilhada gera 
corrupção!

Certo jovem rico pediu 
a Cristo a felicidade. O 
Mestre deu-lhe a receita: 
venda seus bens, reparta 
o dinheiro com os pobres 
e serás feliz!

Desapareceram-lhe a 
esperança e o desejo da 
felicidade!

O apego à riqueza é 
o alicerce da corrupção 
pessoal, nos negócios, no 
comércio, na profi ssão, 
na política e no exercício 
da autoridade! É que, em 

geral, existe uma sedução 
ou engano: transformar 
este mundo em paraíso 
terrestre!

O paraíso é sempre de-
sejado mas,”encurralado” 
em limites mesquinhos, 
sem horizontes além da-
quilo que pensamos: “Eu 
quero para mim! Que os 
outros se esfolem!”

Eu vou construir cercas 
que não possam ser ultra-
passadas: as chaves fi ca-
rão guardadas em meus 
bolsos. É verdade que ou-
tros poderão entrar, mas 
por força de minha au-
toridade e sob obrigação 
de obedecer regras, por 
mínimas que sejam. Que 
os cuidadores da vigilân-
cia sejam fi éis, zelosos e 
perspicazes!

 Sua riqueza será mo-
delada na simplicidade 
de Belém, onde acolhi os 
simples, os humildes e os 
sábios!

Esta é minha glória e 
meu desejo, pelos séculos 
sem fi m!

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO – PMDB - DIRETÓRIO 

MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
CONVENÇÃO MUNICIPAL

Pelo presente Edital, nos termos estabelecidos no Estatuto 
do PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
de Jaboticabal, por seu Presidente, convoca todos os fi liados 
até o dia 09/02/2.017, com domicílio eleitoral neste Municí-
pio, para Convenção Municipal do Partido que se realizará no 
próximo dia 09/08/2.017, na sua sede, Praça Dom José Mar-
condes Homem de Mello, n° 133 – Centro, neste município 
de Jaboticabal/SP, com início às 17:00 horas e encerramento 
às 19:00 horas, com a seguinte:

ORDEM DO DIA:
A) Eleição, por voto direto e secreto, dos Membros do Di-

retório Municipal e respectivos suplentes;
B) Eleição, por voto direto e secreto, de Delegado e Dele-

gado suplente à Convenção Estadual;
C) Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão de Ética 

e Disciplina, constituída de 05 (cinco) Membros Titulares e 
05 (cinco) Suplentes;

D) Outros assuntos de interesse do Partido.

Jaboticabal, 29 de julho de 2.017

LUIZ CARLOS LAURINDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
4ª VARA
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic4@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

fls. 320

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1001705-94.2015.8.26.0291

Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqüente: Comercial e Transportes Franco Ltda

Executado: L T Catalisadores Ltda Me

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.

PROCESSO Nº 1001705-94.2015.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro de Jabotica-

bal, Estado de São Paulo, Dr(a).
Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) L T Catalisadores Ltda Me, Rua Rui Barbo-

sa, 1.101, APTO. 32, Centro - CEP 14015-120, Ribeirão Preto-SP, 
CNPJ 21.371.677/0001-06, que lhe foi proposta uma ação de Exe-
cução de Título Extrajudicial por parte de Comercial e Transpor-
tes Franco Ltda, alegando, em síntese, que é credora da executada 
pela importância de R$16.807,15, representada pelas duplicatas 
de número 21067, 21068, 21069, 21070, 21126, 21154, 21180, 
21189, 21195, todas sacadas contra a executada, protestadas e não 
pagas, apesar de várias tentativas amigáveis para o recebimento. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determi-
nada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor total 
da dívida, sob pena de penhora, fi cando intimado que, efetuado o 
pagamento total no prazo mencionado os honorários, fi xados em 
10% do valor da causa, serão reduzidos à metade (artigo 652-A, 
§ único do CPC). O Exequente poderá, no prazo de 15 (quinze) 
dias, embargar a presente ação, observando-se que os referidos 
prazos fl uirão após o decurso do prazo do presente edital. Deu-se 
à causa o valor de R$16.807,15. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Jaboticabal, aos 10 de julho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TER-
MOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

importante passo pen-
sando para tornar-se 
uma cidade ainda mais 
acessível e organizada. 
Nas noites de segunda-
feira (24) e terça-feira 
(25) aconteceu na Câ-
mara Municipal a 1ª 
Audiência Pública do 
PlanMob.

dade Urbana trata de 
diversos assuntos vi-
sando melhorias de 
acessibilidade e inte-
gração dos diferentes 
modos de transporte 
e é fundamental para 
nortear futuros investi-
mentos.

diversas reuniões se-
rão realizadas, sempre 
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Câmara Municipal de Jaboticabal faz audiência pública para 
discutir PPA 2018/2021 

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal realiza audi-
ência pública, no dia 1º 
de agosto, às 20 horas, 
para a apresentação e dis-
cussão do Projeto de Lei 
nº 41/2017, que institui o 
Plano Plurianual (PPA) do 
Município de Jaboticabal 
para o quadriênio 2018 
a 2021. A audiência será 
na sede do Legislativo ja-
boticabalense, com trans-
missão ao vivo pela WEB-
TV da Câmara.

A matéria protocolada 
na Casa de Leis contempla 
48 programas, divididos 
em centenas de planos de 
ações que estão previstos 
para ocorrer ao longo dos 
próximos quatro anos em 
Jaboticabal. Entre as me-
tas apresentadas, está a 
implantação da Incuba-
dora de Tecnologia, com 
previsão de investimento 

30 vagas estão disponíveis; candidato deve ter Ensino Médio completo

Jaboticabal abre inscrições para curso gratuito de 
manutenção automotiva

Estar qualifi cado para 
uma função nunca foi 
tão decisivo para aumen-
tar as chances de êxito 
na busca por uma vaga 

no mercado de trabalho. 
Por isso, a Prefeitura de 
Jaboticabal, em parceria 
com a Faculdade de Tec-
nologia – FATEC e a EBA 

Consultoria, promove o 
curso de Auxiliar para 
Manutenção Automotiva. 
As inscrições devem ser 
feitas até 4 de agosto, no 

Posto de Atendimento 
ao Trabalhador – PAT, do 
município.

“O país vive um mo-
mento difícil e Jabotica-
bal sente o reflexo dis-
so. Estamos trabalhando 
desde o início do ano 
para criar oportunida-
des e aos poucos esta-
mos conseguindo. Esse 
curso, por exemplo, irá 
gerar bons frutos para 
nossa cidade”, comenta 
o prefeito José Carlos 

de R$ 200 mil em 2018. 
Também há previsão para 

reforma do Cine Theatro 
Municipal, no valor de R$ 

250 mil para 2018; refor-
ma do Centro Esportivo 

Antônio Mônaco, no valor 
de R$ 571.250,00 para 
2018; e reforma do labo-
ratório de atenção básica, 
ao valor previsto de R$ 
356 mil em 2018. O PPA 
ainda propõe metas para 
o transporte de alunos do 
Ensino Superior que via-
jam para fora do municí-
pio, com previsão de in-
vestimento de mais de R$ 
5.4 milhões nos quatro 
anos; entre outras ações.

Antes de ir à votação 
em plenário, a Comissão 
de Finanças e Orçamento 
da Casa deve emitir pare-
cer sobre a proposta or-
çamentária plurianual. O 
projeto deve ser votado 
até o dia 7 de agosto, já 
que a Lei Orgânica Muni-
cipal (Art. 155, parágrafo 
7º) prevê que a proposi-
ção deve ser votada até 

a 1ª sessão ordinária de 
agosto.

PPA – O Plano Plurianu-
al é um documento elabo-
rado pelo Poder Executivo 
a partir de diagnósticos e 
estudos prospectivos que 
orientam a escolha das 
políticas públicas que se-
rão conduzidas pelo Go-
verno Municipal. É no PPA 
que se estabelecem os 
programas e seus respec-
tivos objetivos, as ações, 
os indicadores de custo e 
metas da administração 
municipal direta e indire-
ta para os próximos qua-
tro anos. O PPA irá orien-
tar as ações do Governo 
a médio prazo, e servirá 
de base para a elabora-
ção da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA).

Benefi ciários do Benefício de Prestação Continuada devem procurar a 
Casa do Bolsa Família com todos os documentos

Idosos e portadores de de! ciências bene! ciários do BPF devem 
fazer recadastramento

A Secretaria de Assis-
tência Social informa 
aos idosos e portadores 
de defi ciências benefi -
ciários do Benefício de 
Prestação Continuada 
(BPC) devem procurar 
a Casa do Bolsa Família 
para promover a inclu-
são no CAD-Único.

Quem perder o pra-
zo pode ter o benefício 
suspenso. “São mais de 
900 benefi ciários do BPF 
e pouco mais de 200 
realizaram o recadas-
tramento. Mesmo que o 
prazo vá até dezembro, 
é fundamental que não 

deixem para a última 
hora. A Casa do Bolsa 
Família está à disposi-
ção para eventuais dúvi-
das”, afi rma a secretária 
de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

Segundo o site do Mi-
nistério da Previdência, 
o Benefício da Presta-
ção Continuada (BPC) 
é a garantia de um sa-
lário mínimo mensal 
ao idoso acima de 65 
anos ou à pessoa com 
defi ciência de qualquer 
idade com impedimen-
tos de natureza física, 
mental, intelectual ou 

sensorial de longo pra-
zo (que produza efeitos 
pelo prazo mínimo de 
2 anos), que o impos-
sibilite de participar de 
forma plena e efetiva 
na sociedade, em igual-
dade de condições com 
as demais pessoas.

Para ter direito, é ne-
cessário que a renda 
por pessoa do grupo 
familiar seja menor que 
1/4 do salário-mínimo 
vigente. Por se tratar de 
um benefício assisten-
cial, não é necessário 
ter contribuído ao INSS 
para ter direito a ele. 

1ª audiência pública do Plano de Mobilidade 
Urbana acontece com pouca participação popular

Jaboticabal deu um 
importante passo pen-
sando para tornar-se 
uma cidade ainda mais 
acessível e organizada. 
Nas noites de segunda-
feira (24) e terça-feira 
(25) aconteceu na Câ-
mara Municipal a 1ª 
Audiência Pública do 
PlanMob.

O Plano de Mobili-
dade Urbana trata de 
diversos assuntos vi-
sando melhorias de 
acessibilidade e inte-
gração dos diferentes 
modos de transporte 
e é fundamental para 
nortear futuros investi-
mentos.

Nos próximos meses, 
diversas reuniões se-
rão realizadas, sempre 

com a participação de 
representantes da so-
ciedade civil, Câmara 
Municipal e população 
interessada. “Mesmo 
com o pequeno inte-
resse, o resultado fi nal 
da primeira audiência 
foi positivo. Um grupo 
interessado levantou 
diversos assuntos im-
portantes e principal-
mente apontou solu-
ções possíveis para o 
momento vivido pelo 
município”, ressalta o 
secretário de Planeja-
mento, Paulo Polachini.

“Esse é apenas o pri-
meiro passo, a criação 
do Plano de Mobilidade 
Urbana passa por di-
versas etapas. O maior 
desafi o é pensar em so-

Participantes tiveram oportunidade de opinar sobre futuro Plano de Mobilidade Urbana 
apresentando problemas e levantando soluções

luções viáveis cuja via-
bilidade é estudada por 
equipes técnicas. Em 
até 60 dias uma nova 
audiência será marcada 
para discutir uma nova 
etapa do projeto”, in-
forma a arquiteta e ur-
banista, Mariane Della-
mari Afonso.

O presidente da As-
sociação Comercial, In-
dustrial e Agronegócio 
de Jaboticabal (ACIA-
JA), Arthur Guzzo, 
destaca a importância 
da audiência pública. 
“Precisamos pensar e 
participar das decisões 
futuras de nossa cida-
de. A iniciativa da pre-
feitura serviu, inclusi-
ve, para apresentar um 
estudo realizado pela 

ACIAJA sobre possíveis 
mudanças no trânsito 
de nossa cidade, prin-
cipalmente na área cen-
tral. Agora é esperar 
que a população se in-

teresse e participe das 
próximas reuniões”.

Contato para suges-
tões – Quem quiser ob-
ter mais informações 
sobre o Plano de Mobi-

lidade Urbana de Jabo-
ticabal, enviar críticas 
ou sugestões, pode en-
caminhar e-mail para 
contato@autoaraguaia.
eng.br.

No entanto, este benefí-
cio não paga 13º salário 
e não deixa pensão por 
morte.

A Casa do Bolsa Famí-
lia está à disposição na 
Praça Abreu Sodré, 93 – 
ao lado da Unidade de 

Saúde da Mulher. O tele-
fone de contato da Casa 
do Bolsa Família é (16) 
3204-4405.

Hori.
Para se inscrever, o 

candidato deve ter Ensi-
no Médio completo, ida-
de mínima de 18 anos e 
residir em Jaboticabal 
ou região. Os inscritos 
passarão por um proces-
so seletivo que escolhe-
rá 30 participantes.

“É um mercado promis-
sor. O curso terá dura-
ção de dois meses e será 
realizado de segunda a 
sexta-feira, das 17h30 às 

22h30. É importante res-
saltar que a qualifi cação 
é gratuita, mas cabe ao 
participante arcar com 
os custos com transpor-
te e alimentação durante 
o período”, explica o se-
cretário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, Paulo 
Polachini.

O PAT fi ca no Paço Mu-
nicipal e o horário de 
funcionamento é das 
7h30 às 16h30. O telefo-
ne é o (16) 3203-8275.  
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População do bairro aderiu em peso ao chamado do departamento

O programa é uma parceria da prefeitura com o Governo do Estado de São Paulo e 
visa a empregabilidade e desenvolvimento de carreira

Abertura aconteceu na noite de quinta-feira (27) na Associação Nipo Brasileira

Prefeitura abre inscrições para nova turma do 
Time do Emprego

A Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Turis-
mo de Jaboticabal in-
forma que as inscrições 
para o Time do Empre-
go estão abertas e vão 
até o dia 22 de agosto. 

O secretário interino 
de Indústria, Comér-
cio e Turismo, Paulo 
Polachini, informa que 
o Time usa metodolo-

gia trazida do Canadá 
adaptada para o Brasil. 
“Com foco em empre-
gabilidade e desenvol-
vimento de carreira, o 
Time do Emprego tra-
balha temas como se 
comportar diante dos 
desafi os na busca de 
novas oportunidades 
de emprego, tendo um 
cenário tão competiti-

Prefeito Hori participa de abertura da Festagri em 
Jaboticabal

Agricultores de Ja-
boticabal e distritos 
participaram da aber-
tura da Festagri 2018. 
A festa do Agricultor 
acontece até este sá-
bado (29) com a rea-
lização de palestras, 

show de mágicas e a 
celebração de Missa 
Solene na Paróquia de 
Nossa Senhora Apare-
cida.

O prefeito, José Car-
los Hori, participou da 
abertura do evento. 

“Tenho muito orgulho 
de ser fi lho de agricul-
tor, do meu primeiro 
emprego no sítio em 
Lusitânia. Neste dia tão 
especial, exalto a força 
da agricultura e a deter-
minação de quem de-

Zoonoses vacina mais de 300 animais no Sorocabano

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio do De-
partamento de Controle 
de Vetores e Zoonoses, 
realizou no sábado 
(22), na praça da Paró-
quia de Nossa Senhora 
de Lourdes, campanha 
de vacinação contra a 
raiva animal. Das 8h às 
12h, foram imunizados 
322 animais, entre cães 
e gatos.

Durante ações pre-
ventivas realizadas no 
município, foi localiza-
do na região um mor-
cego infectado com o 
vírus da raiva. “A popu-
lação atendeu à nossa 
convocação e compare-
ceu em um bom núme-

ro. Foi uma ação rápida 
e efi ciente”, comenta 
a secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

Ainda durante a cam-
panha, equipes visi-
taram residências do 
bairro para falar sobre 
o assunto. A orientação 
é informar o Departa-
mento de Controle de 
Vetores e Zoonoses so-
bre qualquer morcego 
que seja encontrado ca-
ído nos quintais, princi-
palmente durante o dia.

O telefone de conta-
to do Departamento de 
Controle de Vetores e 
Zoonoses é (16) 3202-
8320.

dica a vida ao campo e 
na produção do alimen-
to que chega em nossa 
mesa. Não posso deixar 
de lembrar do meu pai, 
homem simples, que 
tudo o que conquistou 

foi por meio de seu 
suor e da terra que sou-
be semear”.

O Dia do Agricultor 
é celebrado em 28 de 
julho, data criada em 
razão de ter sido nes-

se dia, em 1960, a fun-
dação do Ministério da 
Agricultura, no manda-
to de Juscelino Kubits-
chek.

Crédito para fotos: 
Ewerton/Neomarc 

vo no mercado de tra-
balho como nos dias 
atuais”.

Os interessados de-
vem procurar a Secre-
taria na Incubadora de 
Empresas (Avenida Jai-
me Ribeiro, 319, Vila 
Serra) com seu RG, CPF 
e Carteira de Trabalho 
ou pelo telefone 3203-
8014.

Projeto “Jaboticabal em Família”: reunião traçou metas de trabalho

A noite de quinta-
feira (20) foi de troca 
de experiências e de-
fi nições de estratégias 
para a Rede Família. Re-
alizado na ONG Amor 

Solidário, o encontro 
foi importante para 
planejar ações que se-
rão fundamentais para 
o desenvolvimento do 
projeto “Jaboticabal em 

Sociedade unida é peça-chave para resgatar os laços familiares e fortalecer os valores sociais

Família”.
“Foi uma reunião ex-

tremamente provei-
tosa. As pessoas que 
participaram, se envol-
veram bastante. Defi -

nimos algumas metas 
para o primeiro mês e 
vamos começar a traba-
lhar alguns temas, fo-
cando sempre nas áreas 
vulneráveis”, comenta a 

secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pelle-
grini.

De início, o trabalho 
será desenvolvido na 
região do Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social – CRAS III, loca-
lizado no Parque 1º de 
Maio. “Nossa maior pre-
ocupação é fortalecer a 
família, envolvendo to-
dos os familiares. Com 
isso, a nossa chance de 
êxito de tirar crianças da 
rua e oferecer oportuni-
dades é muito maior”, 
explica Pellegrini.

O projeto – Lançado 
na 35ª Festa do Quitu-
te e Expofeira de Arte 
e Artesanato, o projeto 
“Jaboticabal em Famí-
lia” reúne toda a socie-
dade. Diversos setores 
da Prefeitura, Institui-
ções, igrejas e templos, 
juízes, promotores, as-

sociações tem voz ativa 
para resgatar os víncu-
los familiares e fortale-
cer os valores sociais.

“Nossa sociedade 
está muito imediatis-
ta. Fazemos várias coi-
sas ao mesmo tempo e 
estamos deixando de 
conversar o sufi ciente 
com os fi lhos, avós, ir-
mãos, pais. Estamos es-
quecendo de estender 
a mão, compartilhar 
bons momentos, assis-
tir a um fi lme e comer 
pipoca com os netos”, 
afi rmou no lançamento 
o prefeito José Carlos 
Hori, idealizador do 
projeto.

A Rede Família reúne-
se, em média, a cada 20 
dias. Para mais infor-
mações, o telefone da 
Secretaria de Assistên-
cia Social é (16) 3202-
8301.
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COMERCIÁRIOS DISPUTAM A 13ª COPA DE FUTSAL
Tradicional, mas com 

excelente sucesso, óti-
mo público e clima de 
harmonia, a 13ª COPA 
DE FUTSAL DOS CO-
MERCIÁRIOS, tem sur-
preendido seus organi-
zadores, participantes 
e público, que teve 
início no dia 17 e tér-
mino no dia 26 de ju-
lho. Organizada e pre-
sidida pelo Presidente 
do SINCOMERCIÁRIOS, 
BENEDITO OCLÁVIO 
FRIZZAS, reuniu sete 
equipes, divididas em 
dois grupos, sendo: 
Savegnago 27, Saveg-
nago 31, Cojiba, Gelo 
Macri, Leão de Judá, 
Disk Água Ponto Cer-
to e  Vidraçaria União, 
no Ginásio Municipal 
de Esportes, sempre às 
19:30 e 20:30 horas.

Na primeira rodada: 
Cojiba 03 x 03 Leão de 
Judá; Gelo Macri 07 x 
01 Savegnago 31. No 

dia 19, segunda roda-
da, o time Gelo Macri 
venceu por 08 x 00 
Disk Água Ponto Certo, 
enquanto a Vidraçaria 
União 04 x 03 Saveg-
nago 27. No dia 20, 
Vidraçaria União 09 x 
06 Cojiba; Disk Água 
Ponto Certo 01 x 07, 
Savegnago 31.

No dia 21 Leão de 
Judá 05 x 05 Vidraça-
ria União. Savegnago 
27, 00 x 07 Cojiba. No 
dia 24 (WO). Leão de 
Judá 01 x 00 Savegna-
go 27. Dia 25, Vidraça-
ria União 04 x 04  Sa-
vegnago 31 (pênaltes 
5 e 6); Gelo Macri 02 
x 01 Leão de Judá. Dia 
26, Vidraçaria União 
04 x 01 Leão de Judá. 
Savegnago 31, 01 x 05 
Gelo Macri.

“Um projeto moder-
no, audacioso, com 
simplicidade, amiza-
de e respeito, são os 

desafi os de qualidade 
esportiva, implanta-
do com uma equipe 
estruturada: técnicos, 
juízes, árbitros, me-
sários e inúmeros au-

xiliares, tendo como 
ponto principal a or-
ganização e a trans-
parência. Esta é uma 
iniciativa de união e 
cultura, para valorizar 

toda a classe operária 
do município de Jabo-
ticabal”, enfatizou o 
Presidente BENEDITO 
OCLÁVIO FRIZZAS, que 
tem conduzido a clas-

se operária com extre-
mo respeito e profi s-
sionalismo.

Fotos gentilmente 
cedidas por MARCOS 
FERREIRA  

GELO MACRI - Equipe Campeã da 13ª Copa de Futsal dos Comerciários

SAVEGNAGO loja 31 - Vice-campeão VIDRAÇARIA UNIÃO - 3ª colocada

LEÃO DE JUDÁ - 4ª  colocada

SAVEGNAGO loja 27 - 6ª  colocada

Jogador da equipe Cojiba - Artilheiro: Gustavo Fernando
Jogador da equipe Gelo Macri - Daniel Augusto: goleiro menos 

vazado

DISK ÁGUA PONTO CERTO - 7ª  colocada

SUPERMERCADO COJIBA - 5ª  colocada

Marinho Frizzas com arbitros da 13ª Copa de Futsal dos Comer-
ciários
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CULTURA

Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Nesta sexta começa a programação cultural do 
Dia dos Pais do comércio de Jaboticabal

Capacitar lojistas e ge-
rar experiências especiais 
e inesquecíveis para a 
comunidade é a propos-
ta das ações promovidas 
pela Promoção Prêmios o 
Ano Inteiro do Comércio 
de Jaboticabal. A cam-
panha, organizada pela 
Aciaja, CDL, Sincomércio, 
Senac, Unimed e Prefeitu-
ra de Jaboticabal, oferece 
atividades gratuitas nas 
principais datas come-
morativas do ano.

Para o Dia dos Pais, 
as ações já estão pro-
gramadas e iniciam no 
dia 28 de julho com o 
Workshop Ambiente sua 
loja para o Dia dos Pais, 
com início às 19 horas, 
na unidade do Senac 
Jaboticabal - Rua 24 de 
maio, 831. As inscrições 
devem ser feitas por te-
lefone com o próprio Se-
nac – (16) 3209-2800, ou 
diretamente na unidade.

A programação cultu-

Atos dos Apóstolos 1:8

ral da Promoção Prêmios 
o Ano Inteiro do Comér-
cio de Jaboticabal conta 
ainda com um especial 
do Dia dos Pais na Quin-
ta no Museu e orienta-
ções sobre a saúde com 
aferição de pressão arte-
rial, teste de glicemia e 
cálculo do IMC.

Também será reali-
zada a Ofi cina Univer-
so Masculino - barba, 
cabelo e bigode; Aula 
de Culinária: pais e fi -
lhos também cozinham; 
Campeonato de Games; 
e Ofi cina de Artesana-
to, para a confecção de 
lembrancinhas. Cada ati-
vidade acontecerá num 
lugar específi co.

Para mais informa-
ções, entre em conta-
to com o Senac ou com 
a Aciaja, pelo telefone 
3202-0315. Confi ra a 
programação completa 
abaixo.

Serviço: 

Mas receberão 
poder quando o Es-
pírito Santo descer 
sobre vocês, e serão 
minhas testemunhas 
em Jerusalém, em 
toda a Judéia e Sa-
maria, e até os con-
fi ns da terra”. 

Amém

Workshop: Ambiente 
sua Loja para o Dia Dos 
Pais

Data: 28/7
Horário: 19 às 22 ho-

ras
Inscrições: jabotica-

bal@sp.senac.br ou (16) 
3209-2800

Local: Senac.Jaboti-
cabal – Rua 24 de maio, 
831

Ofi cina Universo Mas-
culino - barba, cabelo e 
bigode

Data: 10/8
Horário: 15 horas às 

16h30
Inscrições: jabotica-

bal@sp.senac.br ou (16) 
3209-2800

Local: TKR Barbearia 
- Avenida General Glicé-
rio, 953

Quinta no Museu – Es-
pecial Dia Dos Pais

Data: 10/8
Horário: 19h30 às 

21h30
Local: Museu Histórico 

de Jaboticabal
Aula de Culinária: pais 

e fi lhos também cozi-
nham

Data: 10/8
Horário: 19 às 21 ho-

ras
Local: Lar Santo André 

- Avenida General Glicé-
rio, 711

Ofi cina de Artesanato
Data: 11 e 12/8                             
Horário: 13h30 às 

16h30; 9 às 13 horas, 
respectivamente

Local: Praça Nove de 
Julho

Campeonato de Ga-
mes

Data: 11/8
Horário: 19 às 21 ho-

ras
Local: Senac.Jaboti-

cabal – Rua 24 de maio, 
831

Sessão Saúde Unimed
Data: 12/8
Horário: 9 às 13 horas
Local: Praça Nove de 

Julho

Vende-se
Máquina multiuso de assar frango e todos os tipos de 

assados. Cabe 48 frangos
R$ 2.300,00

Bote infl ável para quatro pessoas

R$ 250,00

Celular (16) 9.9751-4859

(16) 3203-6247

Vamos ler um livro?
O dia 25 de julho mar-

ca uma data muito espe-
cial – o Dia do Escritor. E 
para comemorar de uma 
maneira diferente, a Pre-
feitura de Jaboticabal, por 
meio do Departamento de 
Cultura, juntamente com 
a equipe da Biblioteca Pú-
blica Municipal Júlia Luiz 
Ruete, promoveu uma 
ação de incentivo à leitura.

Durante todo o dia, li-
vros foram “esquecidos” 
em pontos diversos da 
Cidade, à espera de que 
fossem achados e levados 
prá casa. 

Na capa dos livros uma 
tarja escrito “Leia-me” pro-
curava chamar a atenção 
e nas primeiras páginas, 
uma carta explicava o mo-
tivo da ação e convidava 
o leitor a compartilhar a 
história, passando o livro 

adiante, após a leitura.
A torcida é para que as 

pessoas que encontram 
os livros tenham gostado 
dos títulos.

Projeto “Ler é Saber” - 
Procurando incentivar a 
leitura, o Departamento 
de Cultura, em parceria 
com o Lions Clube de Jabo-
ticabal, mantém o projeto 
“Ler é Saber”, que consiste 
na arrecadação de livros 
e revistas usados e con-
sequente distribuição em 
“mesas de leitura” monta-
das em pontos da cidade.

Toda a organização, 
coleta, armazenamento e 
distribuição é feito pelo 
Departamento de Cultura, 
contando com a colabora-
ção da equipe da Bibliote-
ca Pública Municipal “Júlia 
Luiz Ruete”.

Os livros usados podem 

ser doados no Terminal 
Rodoviário, no Departa-
mento de Cultura e tam-
bém na Biblioteca Munici-

pal. 
Mais informações po-

dem ser obtidas pelo tele-
fone 16 32028323.

Senac promove Workshop Ambiente sua Loja. Inscrições 
devem ser feitas com antecedência por telefone ou no local
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Prefeitura convida para inauguração da 
praça “Ennio Verardino”

O novo espaço de convivência 
fi ca no Monterrey II (Montana)
Acontece neste sá-

bado (29), às 10h, a 
inauguração da praça 
“Ennio Verardino” no 
Monterrey II (Monta-
na). 

Todos estão con-
vidados para a inau-
guração dessa nova 
praça. “Um espaço de 
convivência para a 
população aproveitar 
os momentos de la-
zer em família. Espe-
ro que todos estejam 

Implantação representa salto de qualidade para a autarquia

Unidade jaboticabalense apresenta bons números desde janeiro

Funcionários do SAAEJ conhecem estrutura 
funcional de agência reguladora

Com aumento de 78% em contratos, Banco do Povo 
registra recorde no primeiro semestre de 2017

Para melhorar os ser-
viços oferecidos pelo 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jaboti-
cabal – SAAEJ, a implan-
tação de uma agência 
reguladora se tornou 
necessária. Por isso, na 
manhã de quarta-feira 
(26), uma reunião foi 
realizada para apresen-
tar aos funcionários da 
autarquia o papel exer-
cido pela reguladora.

Na ocasião, um re-
latório de fi scalização 
técnica foi apresenta-
do. “A cada seis meses a 
agência realiza uma au-
ditoria em todo o nosso 
sistema. Um questioná-
rio é aplicado e, a partir 
dele, são feitos aponta-
mentos de uma série 
de coisas que precisam 

O Banco do Povo Pau-
lista – BPP, de Jaboti-
cabal (SP), não para de 
quebrar recordes, em 
2017. Em balanço reali-
zado, o número de con-
tratos celebrados no 
primeiro semestre foi 
78% superior ao mesmo 
período do ano passa-
do. O número saltou de 
28, em 2016, para 50, 
neste ano.

Em valores, os con-
tratos fi rmados em 
2017 representam R$ 

ser aplicadas”, explica 
o presidente da autar-
quia, André Nozaki.

Segundo Hojaij, o 
momento é de avaliar 
o que precisa ser fei-
to para adequar as ne-
cessidades apontadas. 
“Será feito um planeja-
mento estratégico com 

273.101,51, enquanto 
no ano passado foram 
R$ 192.697,00, ou seja, 
um aumento de 41,73%. 
“Uma coisa eu tenho 
certeza: os agentes de 
crédito do banco são 
muito dedicados. Esses 
números positivos, em 
um momento tão difí-
cil para o país, servem 
como alento. Temos 
que acreditar e conti-
nuar trabalhando duro 
para seguir avançando”, 
destaca o prefeito José 

os setores para colocar 
em prática”, comenta.

Implantação - Além 
de fi scalizar a prestação 
de serviço, a agência 
reguladora pode discu-
tir indicadores, metas e 
avaliar a situação física, 
fi nanceira e organiza-
cional do SAAEJ.

Carlos Hori.
O número de contra-

tos celebrados é ainda 
mais expressivo se com-
parado a outros anos. 
Em 2013, 2014 e 2015, 
a unidade registrou nú-
meros menores: 38, 49 
e 37, respectivamente. 
“Estamos empenhados 
desde o início do ano 
e os resultados estão 
surgindo. Aliado ao ex-
celente custo-benefício 
do fi nanciamento, a 
fl exibilidade no aten-
dimento são pontos a 
serem destacados”, co-
menta o secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, Paulo César 
Polachini.

Sobre o BPP – É um 
programa desenvolvido 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo em parce-
ria com as prefeituras. 
Desde sua abertura na 
cidade, foram empres-

tados mais de R$ 5,8 
mi. O banco realiza em-
préstimos para pessoa 
física informal no valor 
de R$ 200 a R$ 3 mil, 
enquanto que para em-
presas com faturamen-
to anual até R$ 360 mil 
o valor liberado pode 
chegar a R$ 7.500.

Além das ações para 
micros e pequenos ne-
gócios, o BPP disponi-
biliza linhas de crédito 
especiais para motofre-
tistas produtores rurais 
e cooperativas. Desta-
ca-se a taxa de juros de 
apenas 0,35% ao mês. 

O Banco do Povo Pau-
lista de Jaboticabal está 
localizado na Central 
do Empreendedor no 
Paço Municipal e o aten-
dimento é feito com 
agendamento prévio 
pelo telefone (16) 3202-
7885, das 8h às 11h e 
das 13h30 as 16h30.  
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“Nosso objetivo é 
transformar a autarquia 
numa empresa referên-
cia na prestação de ser-
viço e responsabilidade 
fi nanceira. Para alcan-
çar esses objetivos o 
papel da agência regu-
ladora é fundamental”, 
fi naliza Nozaki.

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Re-
gistro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pes-
soa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartó-
rio estabelecido à Avenida Major Novaes, 535, Centro, 
Fone(016)3202-3015. 

 

   FAZ SABER a todos quantos virem 
o presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem pos-
sa interessar que FRANCO BORSARI, RG nº 18.695.366-5-
SSP/SP, CPF nº 108.993.488/23, engenheiro agrônomo, casa-
do sob  regime da separação convencional de bens, na vigência 
da Lei nº 6.515/77, com Amália Cristina Piazentim Borsari, 
RG nº 27.185.175-2-SSP/SP, CPF nº 317.030.448/86, ambos 
brasileiros, residente e domiciliado nesta cidade, na Avenida 
13 de Maio, número 229, centro, depositou nesta Serventia, 
conforme prenotação nº 156.055, os documentos exigidos 
pelo art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 
1.979, para o registro do Desmembramento do imóvel deno-
minado “BORSARI”, situado  nesta cidade e comarca de Ja-
boticabal, objeto da matricula nº 41.566, livro 2RG, com área 
de 8.390,08 metros quadrados, cuja exata localização acha-se 
retratada no desenho abaixo. O desmembramento que contém 
24 (vinte e quatro) lotes, foi aprovado pela Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal, conforme Decreto Municipal nº 6.557, de 
20 de dezembro de 2016, onde consta que já foram realiza-
das todas as obras de infraestrutura exigidas pelo município, 
tendo obtido em 31 de janeiro de 2017, junto ao GRAPRO-
HAB, a Dispensa de análise, conforme expediente número 
0087/17. Para conhecimento de todos, expede-se o presente 
edital, que será publicado em jornal de circulação no local 
do empreendimento, por três dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo de quinze dias, contados da 
última publicação, nos termos do art. 19, da citada Lei Federal 
n. 6.766/79. Jaboticabal, 10 de julho de 2017. Eu, José Pedro 
Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei, subscrevi.

Equipes continuam realizando a limpeza, roçamento e capinação dos 
bairros da cidade

Operação de limpeza não para em Jaboticabal

Desde a segunda-feira, 
ruas e avenidas do Jar-
dim Brandi, Parque do 
Trevo, Jardim Kenedy 

e Jardim Ferreira estão 
sendo capinadas pelas 
equipes da Secretaria de 
Obras e Serviços Públi-

cos. Desde janeiro com 
o lançamento da campa-
nha “Cidade Linda é Ci-
dade Limpa” o trabalho 
não para.

“O trabalho é ininter-
rupto para garantir que 
Jaboticabal fi que limpa 
e organizada. O cro-
nograma garante que 
além de áreas públicas, 
as equipes atuem nas 
ruas e avenidas para 
evitar que o mato cres-
ça e a sujeira se acumu-

le. Mais uma vez peço 
a colaboração dos pro-
prietários dos terrenos 
que os mantenham lim-
pos e roçados”, afi rma 
o secretário de Obras e 
Serviços Públicos, José 
Carlos Abreu.

Áreas públicas e can-
teiros do Morada do 
Campo, Morada Nova, 
São Bom Jesus, Nova 
Aparecida e Recreio dos 
Bandeiras também estão 
sendo roçados.

presentes para, jun-
tos, fecharmos o mês 
de julho com chave 
de ouro, após as inau-
gurações do Ciaf IX e 
Anel Viário”, relembra 
o prefeito José Carlos 
Hori.

O espaço de con-
vivência conta com 
área verde, calçamen-
to para a realização 
de atividades físicas 
e área de convivência 
com bancos.

Mas receberão 
poder quando o Es-
pírito Santo descer 
sobre vocês, e serão 
minhas testemunhas 
em Jerusalém, em 
toda a Judéia e Sa-
maria, e até os con-
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VENDE-SE
Uma casa no Jardim São MArcos com 03 suites, 01 quarto com banheiro, sala 
com dois ambientes, sala de TV, cozinha, área de serviço, lavanderia, área de 
lazer, churrasqueira, piscina aquecida, escritório, garagem para 04 carros toda 

coberta. A residência completa com armários embutidos.

Tratar com Celso no telefone: (16) 9.9777-1563

Fórum reuniu mais de 600 educadores de segunda a quarta-feira no Clube de Campo Lafranchi

Temas atuais e programação diversi! cada garantem o 
sucesso do 12º Fórum de Educação

Investir na qualifi ca-
ção dos educadores da 
rede municipal é uma 
das prioridades da atu-
al administração. Neste 
sentido, a Secretaria de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer realizou 
nos dias 24, 25 e 26 de 
junho, o 12º Fórum da 
Educação.

O objetivo principal 
foi atender a expecta-
tiva dos professores 

com uma programação 
diversifi cada. “O pro-
fessor ocupa um papel 
fundamental em nossa 
sociedade; é responsá-
vel pela formação de 
nossas crianças e jo-
vens. Nada mais justo 
do que oferecer pales-
tras de qualidade, para 
que todo conteúdo seja 
levado da melhor ma-
neira possível para a 
sala de aula”, afi rma 

o prefeito José Carlos 
Hori.

O secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, Adilson Mar-
tins, faz um balanço 
positivo do 12º Fórum 
da Educação. “Foi um 
grande desafi o para a 
equipe pedagógica or-
ganizar tudo sem es-
quecer de atender todas 
as expectativas. Os pro-
fessores participaram 

ativamente da progra-
mação, mostrando que 
todo conteúdo propos-
to foi muito bem-aceito. 
Espero que possamos 
oferecer ainda mais nas 
próximas edições”.

Um dos palestrantes 
do Fórum, o mestre em 
Neuropsicologia, Eduar-
do Shinyashiki, ressalta 
a importância do Fó-
rum. “Todo investimen-

to na formação dos pro-
fessores é fundamental 
para o desenvolvimen-
to da educação. Eu me 
sinto extremamente 

honrado em contribuir 
com esses profi ssio-
nais responsáveis pela 
transformação de nossa 
sociedade”.
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Consolidada como a rede forte do interior, empresa comemora 41 anos em agosto. 
Campanha comemorativa distribuirá mais de R$ 400 mil em prêmios a clientes

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS ANUNCIA 
CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO PREMIADO E 

NOVOS INVESTIMENTOS DA REDE

Fundado em agos-
to de 1976 em Sertão-
zinho, interior de São 
Paulo, o Savegnago Su-
permercados comemo-
ra neste ano 41 anos de 
atuação. No portfólio, 
são 38 lojas em ativi-
dades em 13 cidades; 
um Centro de Distribui-
ção e quatro postos de 
combustíveis.

Na manhã de quarta-
feira, dia 26, a direto-
ria da rede anunciou a 
tradicional ação de ani-
versário e ainda apre-

sentou os próximos in-
vestimentos até 2018. 
Nomeada “Aniversário 
Savegnago – o maior 
de todos os tempos”, a 
campanha terá um total 
de 20 prêmios, soman-
do R$ 400 mil reais. São 
cinco vale-prêmios de 
R$ 50 mil em barras de 
ouro cada e outros 15 
de R$ 10 mil em bar-
ras de ouro cada um. A 
ação, válida em todas 
as fi liais, tem duração 
de 54 dias, sendo de 27 
de julho a 19 de setem-

bro de 2017. Concorre 
o consumidor que ad-
quirir R$ 80,00 e seus 
múltiplos em compras.

De acordo com o pre-
sidente-executivo da 
rede, Sebastião Edson 
Savegnago, o Chalim, o 
consumidor é o princi-
pal benefi ciado nas co-
memorações da rede. 
“O Savegnago Super-
mercados hoje tem uma 
trajetória de sucesso 
pela fi delização dos 
nossos clientes, que 
encontram em nossas 

lojas um atendimento 
diferenciado e um mix 
de produtos diversifi ca-
do e de qualidade. Mes-
mo que o aniversário 
seja da rede, fazemos 
questão de presentear 
nossos consumidores 
com a possibilidade 
de ganhar prêmios que 
chegam a quase meio 
milhão de reais”, desta-
ca o executivo.

Novos investimentos
Ainda na coletiva de 

imprensa, a diretoria 
apresentou os próxi-

mos investimentos. Em 
2017, a rede já inau-
gurou a primeira loja 
em Piracicaba e outras 
três unidades também 
chegarão às cidades de 
Araras, Sumaré e Limei-
ra. Em 2018, Araraqua-
ra ganha a terceira uni-
dade da rede e o plano 
de expansão ainda con-
ta com duas lojas em 
Campinas, cidade onde 
a empresa ainda não 
opera. Até o fi nal do 
plano, a rede espera ge-
rar 1.300 postos de tra-

balho. Hoje, são 7.300 
colaboradores.

Em 2016, o Savegna-
go Supermercados fa-
turou R$ 2,4 bilhões. 
A expectativa para este 
ano é de R$ 2,7 bi. O de-
sempenho da rede é re-
conhecido pelo ranking 
da ABRAS, divulgado 
em maio de 2017, em 
que, no quesito fatura-
mento, a empresa ocu-
pa o 1º lugar no interior 
paulista; o 6º no estado 
de São Paulo e o 12º no 
Brasil.

Presidente-executivo da Rede Savegnago, Sebastião Edson Savegnago, falou sobre 
o plano de investimento. Créditos Fabricio Fiacadori

José Sarrassini, Diretor Comercial, apresenta a campanha Aniversário Savegnago 
– o maior de todos os tempos”. Créditos Fabricio Fiacadori
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GAZETA ESPORTES

Time do Emprego abre 
inscrições em Jaboticabal

Basquete e atletismo foram destaque

As competições acontecem de 7 a 25 de agosto

São Paulo, 24 de ju-
lho de 2017 – O Time 
do Emprego, programa 
coordenado pela Se-
cretaria de Estado do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT), tem 
inscrições abertas para 
uma turma, em Jaboti-
cabal. São disponibili-
zadas 30 vagas, com o 
objetivo de inserir ou 
recolocar maiores de 
16 anos no mercado de 
trabalho.

As inscrições podem 
ser realizadas até 22 de 
agosto na Secretaria de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, localizada na 
avenida Jayme Ribero, 
Nº 319 - Vila Serra.

 Os interessados de-
vem levar Carteira de 
Trabalho, RG, CPF e, 
caso possua, número do 
Programa de Integração 
Social (PIS).

Os encontros serão 
realizados no auditório 
do Paço Municipal, loca-
lizado na Esplanada do 
Lago, Nº 160, Vila Serra, 
com início previsto para 
22 de Agosto.

Como funciona
O programa estadual 

orienta o trabalhador na 

busca de um emprego 
compatível com seus in-
teresses, habilidades e 
qualifi cações profi ssio-
nais.

O diferencial do Time 
do Emprego é a ajuda 
mútua existente entre 
os participantes, a troca 
de experiência e a pro-
cura conjunta por uma 
oportunidade.

Durante 12 encon-
tros, os facilitadores 
(profi ssionais respon-
sáveis pela abordagem 
dos conteúdos) apre-
sentam técnicas de dire-
cionamento ao mercado 
de trabalho, aperfeiço-
amento de habilidades, 
produção de currículos, 
dicas de comportamen-
to em entrevistas, entre 
outros assuntos.

Serviço
Inscrições para o 

Time de Emprego em Ja-
boticabal

Inscrições: até 22 de 
agosto.

Local: Secretaria de 
Indústria, Comércio e 
Turismo - Avenida Jay-
me Ribero, Nº 319 - Vila 
Serra.

Contatos: (16) 3203-
8014.

Jogos Escolares movimenta 22 escolas e 
quase 3000 estudantes

O Departamento de 
Esporte e Lazer acerta 

os últimos detalhes para 
o início dos 7º Jogos Es-

colares de Jaboticabal. 
A competição mobiliza 
22 escolas (municipal, 
estadual e particular), 
2730 alunos divididos 
em dez modalidades.

A abertura oficial do 
evento acontece em 7 
de agosto, no Ginásio 
Municipal de Esportes. 
“Todas as famílias estão 
convidadas para apoiar 
os nossos atletas. O Gi-
násio de Esportes rece-
berá uma programação 
especial para motivar 
ainda mais os estudan-
tes, incentivando a prá-
tica esportiva e a convi-
vência entre as escolas”, 
afirma o prefeito José 
Carlos Hori.

As modalidades se-
rão divididas em duas 
categorias: mirim e in-

fantil. “As competições 
acontecem no Ginásio 
de Esportes, Câmpus da 
UNESP, Amadeu Lessi e 
Academia Cardiofísico. 
O mês de agosto será 
muito movimentado. As 
equipes estão treinan-
do e certamente muitos 
valores serão revelados 
para o esporte de nossa 
cidade” , diz o secretá-
rio de Educação, Adilson 
Martins.

Serão disputadas me-
dalhas no atletismo, 
atletismo PPF, atletis-
mo PPD, basquete, fut-
sal, futebol, handebol, 
damas, karatê, voleibol 
e natação. Para mais 
informações, o telefo-
ne do Departamento de 
Esporte e Lazer é (16) 
3202-0587.

Jaboticabal começa os Jogos Regionais 2017 
com grandes resultados

O 61º Jogos Regionais 
de Sertãozinho (SP) teve 
início na última quinta-
feira (20), e a delegação 
jaboticabalense já con-
quistou bons resulta-
dos.

Em fi nal disputada 
contra Barretos, a equi-
pe de basquete femini-
no de Jaboticabal foi vi-
ce-campeã, enquanto o 
time masculino sagrou-
se campeão vencendo 
Batatais. Com os resul-
tados, as duas equipes 
garantiram vaga no 81º 
Jogos Abertos.

O atletismo de Jaboti-
cabal também mostrou 
sua força. Valdivino Vi-
nícius foi campeão no 
arremesso de peso. No 
lançamento de disco 
masculino, uma dobra-
dinha: Davi Ferreira fi -
cou em primeiro e Val-
divino em segundo.

Já no lançamento de 
disco feminino, Ana Ca-
roline dos Santos garan-
tiu a medalha de ouro. 
Para fechar os bons re-
sultados no atletismo, 
Ramai Balbino foi ouro 
no salto triplo. Todos 
conseguiram índice 
para os Jogos Abertos.

Até o dia 30 julho se-
rão disputadas 24 mo-
dalidades esportivas, 
reunindo 5.200 atletas 
nos Jogos Regionais. Ja-
boticabal participa em 

16 modalidades. “Acre-
ditamos na força dos 
nossos atletas e esta-
mos felizes pelos resul-

tados que estão vindo. 
Acima de tudo, a dedi-
cação e garra deles nos 
orgulha e ajuda a elevar 

o nome da nossa cida-
de”, afi rma o diretor de 
Esportes, José Luis Moi-
teiro.

Seleciona para Empresa de Jaboticabal
Assistente Administrativo
Processo Seletivo 01/2017

Requisitos: Superior completo ou cursando em Administração, 
Gestão Empresarial ou áreas afi ns.

Experiência na função.

Regime de Contratação CLT

Horário de Trabalho: Segunda a Sexta-feira: 07h30 às 11h30 e das 13h30 às17h30

Salário: R$ 2.097,00

Benefícios: Vale Alimentação R$ 374,00, Vale Transporte com Integração, Con-

vênio Médico Individual com coparticipação, Convênio Odontológico Individual 

e Seguro de Vida.

Conhecimentos: Gestão de Projetos e Pacote Offi ce

Atividades: Atendimento ao público e telefônico; preparação e emissão de con-

tratos, ofícios, declarações e demais documentos com base em modelos e padrões 

já adotados pela instituição; auxiliar na organização, envio/recebimento e arquivo 

de correspondências e demais documentos, tais como relatórios e atestados de 

capacidade técnica, dentre outros; agendar e monitorar o recebimento de paga-

mentos; auxiliar na gestão e prestação de contas de projetos; realizar pesquisa de 

satisfação; atuar nas demais atividades administrativas do setor, atribuídas pelos 

superiores.

Competências Comportamentais:

Organização, cordialidade, boa comunicação (verbal e escrita), boa dicção, aten-

ção e concentração.

Interessados encaminhar currículo completo com foto recente no

Período de 31/07/2017 à 21/08/2017 para:

assistenteadm0117@gmail.com

Genaro Paschoini
OAB/SP 119.416

Advogado

Avenida Benjamin Constant, 653 - Centro - 
CEP 14870-140 - Jaboticabal/SP

Tel/Fax: (16) 3202-8181 e 3202-2904
gpadvogados@hotimail.com
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Vereador de Rio Claro visita Câmara de Jaboticabal 
para conhecer a Escola do Legislativo

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal recebeu 
na manhã de terça-feira 
(25/07) a visita do ve-
reador Luciano Bonsu-
cesso (PR), da Câmara 
de Rio Claro. O objetivo 
foi conhecer a Escola do 
Legislativo (EL) jaboti-
cabalense e o Programa 
de Habitação de Inte-
resse Social, encampa-
do em Jaboticabal pelo 
vereador Daniel Rodri-
gues (PSC).

Durante a visita, o 
parlamentar rio-claren-
se pôde conhecer o ór-
gão da Câmara respon-
sável por desenvolver 
ações de qualifi cação 
dos servidores da Casa 
de Leis, além de even-
tos informativos, edu-
cativos e culturais aber-
tos à população. “Fico 
feliz em podermos con-
tribuir de alguma forma 
para que outras escolas 
do legislativo se desen-

volvam, como nós tam-
bém estamos fazendo”, 
disse o vice-presidente 
da EL de Jaboticabal, 
Daniel Rodrigues.

Segundo Bonsuces-
so, autor do decreto de 
criação da Escola do Le-

gislativo na Câmara de 
Rio Claro, a visita teve 
como fi nalidade prin-
cipal angariar informa-
ções que contribuam 
para a implantação da 
EL em seu município. 
“Queremos fortalecer e 

expandir as atividades 
da Escola do Legislativo 
em Rio Claro. Ao pesqui-
sar escolas legislativas 
na região, vimos que a 
da Câmara de Jabotica-
bal está bem adianta-
da. Por isso viemos até 

aqui para colhermos 
informações”, disse o 
vereador. “O Presiden-
te da Câmara, André 
Godoi (DEM), está dan-
do todo incentivo ao 
vereador Luciano para 
buscar informações, e 
a Escola do Legislativo 
de Jaboticabal é uma 
das nossas referências”, 
completou o chefe de 
gabinete do parlamen-
tar, Marco Peres.

Para a diretora da Es-
cola do Legislativo da 
Câmara de Jaboticabal, 
Silvia Mazaro, a visita 
“mostra que estamos 
no caminho certo ao 
começarmos a servir 
de exemplo para outras 
Casas Legislativas da 
região. Espero que pos-
samos avançar ainda 
mais nesta caminhada, 
oportunizando even-
tos dos mais variados 
assuntos e áreas que 
benefi ciem tanto nosso 

corpo técnico do Legis-
lativo quanto a popula-
ção jaboticabalense, e 
que possamos contri-
buir com outras Escolas 
do Legislativo”, disse a 
dirigente.

“Agradecemos ao ve-
reador Daniel que nos 
abriu a porta para co-
nhecer a Escola do Le-
gislativo daqui, para 
termos noções dos ca-
minhos que estão per-
correndo e propor um 
intercâmbio de conhe-
cimento entre a Câma-
ra de Rio Claro e a de 
Jaboticabal”, fi nalizou 
Bonsucesso.

Participaram ainda 
da visita o chefe de 
gabinete do deputado 
estadual, Marcos Zer-
bini, Marcelo Augusto; 
o assessor do verea-
dor Daniel Rodrigues, 
Eliel Vieira; e o asses-
sor parlamentar Alex 
Baliero.

Alunos do SENAC fazem visitação guiada na Câmara 
de Jaboticabal

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal recebeu 
na tarde de segunda-
feira (24/07) alunos do 
curso Programa Apren-
dizagem, do SENAC, 
para uma visitação 
guiada na Casa Legisla-
tiva jaboticabalense.

Os visitantes foram 
conduzidos pela assis-
tente técnico legislati-
vo, Denise Cardozo, e 
conheceram um pouco 
mais sobre a história do 
Legislativo Municipal, 
seu funcionamento, a 
organização do arqui-
vo da Câmara, o papel 
do vereador, tirar dúvi-
das acerca do Poder e 
discutir assuntos rela-
cionados à cidadania e 
democracia, como por 
exemplo, a represen-
tatividade feminina no 
Legislativo.

Recepcionados no sa-
lão nobre, que abriga a 
galeria dos Presidentes, 
os cerca de 20 alunos, 
acompanhados pelas 
professoras Marcilene 
Lemes e Fernanda Onó-
rio Fernandes, passe-
aram pelas dependên-
cias da Casa de Leis 
para conhecer o prédio 
que abriga os gabinetes 
parlamentares e os de-
partamentos adminis-
trativos, além do Plená-
rio. Um dos locais mais 
aguardados pelos visi-
tantes e que chamou a 
atenção dos estudantes 
e professores foi o ar-

quivo, que guarda do-
cumentos que datam 
mais de 100 anos.

Segundo Marcilene, 
“entre as ocupações 
abordadas no curso 
Programa Aprendiza-
gem, que é voltado para 
a formação cidadã e 
atuação profi ssional, 
está a função adminis-
trativa. Por isso marca-
mos a visita na Câmara, 
para conhecer o arqui-
vo, que tem valor his-
tórico e político, além 
de ser de interesse pú-
blico. A explanação foi 
mais completa do que 
esperávamos”, conside-
rou a docente.

Para o estudante Viní-
cius Rodrigues do Nas-
cimento, pela primeira 
vez na Câmara, “foi uma 
visita esclarecedora. Eu, 
por exemplo, que tinha 
algumas dúvidas, pude 
esclarecer. Tira bastan-
te o preconceito [sobre 
o Legislativo]”.

A aluna Nicole Teixei-
ra Barbosa acredita que 
a visitação aproxima o 
público jovem do uni-
verso político. “Normal-
mente a gente passa, 
no dia a dia, na frente, 
e não imagina toda a 
burocracia, tudo o que 
envolve [o Legislativo], 
o que está por trás de 
tudo isso. Foi bem es-
clarecedor e acabou 
despertando alguns in-
teresses. Seria muito 
legal vir mais pessoas, 

mais jovens para co-
nhecer e se interessar 
mais sobre política”, 
disse a jovem, que pela 
primeira vez cruzou a 
porta de entrada para 
as dependências inter-
nas da sede do Legisla-
tivo.

AGENDAMENTO - Es-
tabelecimentos de ensi-
no e demais entidades 
que queiram realizar 
visitação guiada na Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal deve entrar 
em contato com a Se-
cretaria da Casa pelo 
telefone (16) 3209-9477 
para o agendamento.
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Emendas serão destinadas à compra de veículos, ambulâncias, 
equipamentos e custeio de serviços

Em sete meses, Jaboticabal conquista R$ 1.4 milhão 
em recursos para Saúde

Diante da crise fi -
nanceira que o Brasil 
atravessa, torna-se in-
dispensável a busca 
por recursos nos gover-
nos Federal e Estadual. 
Diante do desafi o de 
melhorar os serviços 
oferecidos pela Secreta-
ria de Saúde, apenas em 
2017, Jaboticabal rece-
beu aproximadamente 
R$ 1,4 milhão em emen-
das parlamentares.

Os recursos serão 
destinados à compra de 
ambulâncias, veículos 
de passeio utilizados 
no transporte de pa-
cientes, equipamentos 
para unidades e no cus-
teio dos serviços ofere-

Adesão é voluntária; parceria viabiliza R$ 1.350,00 por mês, pagos diretamente às clínicas

Há vagas: Jaboticabal encaminha dependentes 
químicos para clínicas terapêuticas

O CAPS de Jabotica-
bal - Centro de Atenção 
Psicossocial, em par-
ceria com o Governo 
do Estado de São Pau-
lo, está encaminhando 
pacientes para clínicas 
especializadas. O Pro-
grama Recomeço ajuda 
dependentes químicos 
e oferece tratamento e 
acompanhamento mul-
tiprofi ssional aos fa-
miliares. As vagas dis-
poníveis são liberadas 
por uma central regio-
nal, a partir do interes-
se do paciente, que vo-
luntariamente adere ao 

tratamento.
Para ser inserido, pri-

meiro o paciente tem 
que estar bem clinica-
mente, esses exames 
e avaliações atestarão 
essa condição. “Depois, 
poderá ser encaminha-
do para uma clínica te-
rapêutica, onde poderá 
fi car até 180 dias sob 
assistência multiprofi s-
sional para depois ter 
a sua reinserção social 
e familiar. Se o laudo 
médico não for posi-
tivo, é necessário que 
a pessoa receba antes 
o atendimento clíni-

co necessário”, explica 
o prefeito José Carlos 
Hori.

O CAPS é a porta de 
entrada para o progra-
ma e tem como função 

acolher e dar direcio-
namento ao paciente. 
Exames de sangue, uri-
na, fezes, sorologia e 
avaliações odontológi-
ca e médica fazem par-

te do processo. Com os 
resultados em mãos, é 
expedido um relatório 
de saúde mental.

O tratamento é todo 
custeado pelo Governo 
do Estado, que possui 
convênio com clínicas 
terapêuticas em diver-
sas regiões do territó-
rio paulista.

Como funciona - O 
paciente receberá um 
cartão com os seus da-
dos, o Cartão Recome-
ço. Este servirá para 
controlar a sua pre-
sença ao longo do tra-
tamento. O dependen-

te ou sua família não 
recebem o valor em 
dinheiro, que só é re-
alizado diretamente às 
entidades de recupera-
ção. Serão R$ 1.350,00 
por mês, em até 180 
dias (seis meses) – pe-
ríodo considerado por 
especialistas o tempo 
adequado para a recu-
peração do dependen-
te.

Para mais informa-
ções, o CAPS fi ca na 
Rua Batista Tibério de 
Almeida, 430, Jardim 
Angélica. O telefone é o 
(16) 3203-7919.

cidos diariamente à po-
pulação.

“Garantir atendimen-
to de qualidade à po-
pulação é um grande 
desafi o da Secretaria 
Municipal de Saúde, por 
isso, a confi rmação des-
ses recursos é muito 
importante. Não posso 
deixar de agradecer a 
câmara de vereadores e 
aos deputados amigos 
de Jaboticabal pelo em-
penho neste momento”, 
afi rma o prefeito José 
Carlos Hori.

Acompanhe abaixo 
os recursos destinados 
para Jaboticabal:

Aquisição de micro-
ônibus e van para o 

transporte de pacien-
tes:

R$ 242 mil – Deputa-
do Arnaldo Jardim

R$ 190 mil - Deputa-
do Samuel Moreira

Aquisição de quatro 
automóveis e equipa-
mentos:

R$ 200 mil – Senador 

Aloysio Nunes
R$ 8 mil – Deputado 

Arnaldo Jardim
R$ 200 mil – Deputa-

do Guilherme Mussi
Aquisição de equipa-

mentos de informática:
R$ 99.800 – Deputado 

Guilherme Mussi
Custeio do PAB (Aten-

ção Básica)
R$ 200 mil – Deputa-

do Gilberto Nascimento
Custeio MAC (Média e 

Alta Complexidade)
R$ 50 mil – Deputado 

Gilberto Nascimento
R$ 300 mil – Vinícius 

Carvalho
R$ 80 mil

Aquisição de apare-
lhos de ar-condicionado

R$ 10 mil – Deputado 
Arnaldo Jardim

R$ 10 mil – Deputado 
Samuel Moreira

“Os recursos estão 
empenhados e, em bre-
ve, os primeiros pro-
cessos licitatórios se-
rão realizados. Esses 
recursos são funda-
mentais para os avan-
ços propostos para a 
rede municipal de saú-
de. Inauguramos um 
novo Ciaf, recebemos 
dois novos veículos e, 
muitos outros proje-
tos importantes serão 
implantados”, fi naliza 
Hori.


