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Com vagas abertas, projeto social atende 
quase 100 crianças em Jaboticabal

Fundo Social promove 
Natal Solidário

O Fundo Social de Ja-
boticabal conta com o 
apoio da população para 
garantir um Natal mais 
feliz às famílias carentes. 
A campanha Natal Soli-

Pontos de arrecadação de brinquedos foram disponibilizados para 
população contribuir com a campanha

dário pretende arrecadar 
brinquedos em diversos 
pontos disponibilizados 
na cidade.

“Durante o ano todo 
promovemos uma série 

de campanhas e, agora, 
com a chegada do Natal, 
não podemos deixar de 
colaborar com as famílias 
mais carentes. Mais uma 
vez peço o apoio de todos 

na doação de brinquedos 
para que sejam destina-
dos às nossas crianças”, 
afi rma a primeira-dama, 
Adriana Hori.

Hori e Marco Vinholi discutem projeto de Lei que de! ne 
Jaboticabal como Capital Nacional do Amendoim

Jaboticabal dá mais um 
passo para ser nomeada 
Capital Nacional do Amen-
doim. Na última segunda-
feira (23), o prefeito José 
Carlos Hori acompanhou o 

deputado estadual Marco 
Vinholi em visitas ao Câm-
pus da Unesp e Coplana.

Além deste projeto, os 
encontros valeram para 
tratar outros assuntos 

Encontro aconteceu na tarde de segunda-feira; recursos para o município também fi zeram parte da pauta 

como apoio à criação de 
uma fábrica de ração den-
tro da Unesp e recursos 
para o município.

Jaboticabal implanta coral com alunos surdos

Os alunos das três salas 
bilíngues da EMEB Senho-
ra Aparecida realizaram a 
1ª apresentação do proje-
to “Mãos que encantam”. O 
evento emocionante reu-

niu familiares no encer-
ramento do concurso de 
poesias da Maçonaria Fé e 
Perseverança, na quinta-
feira (19).

A diretora da unidade, 

Sociedade pode solicitar participação em eventos
Janine Zecheto Pito, co-
memorou o resultado. “O 
projeto vai além dos mu-
ros da escola. Nosso prin-
cipal objetivo é fazer que 
nossas crianças sejam ou-

vidas, não apenas pelos 
familiares, mas pela socie-
dade.

Atleta de 
Jaboticabal 

disputa 
neste ! nal 

de semana o 
campeonato 
brasileiro de 

atletismo
Valdivino vem se 

destacando a cada ano 
no arremesso de peso 
e lidera o ranking de 

sua categoria

Matrícula para 
maternal e 

jardim será de 
6 a 8 de 

novembro

Prefeitura de Jaboticabal 
abre inscrições para 

contratação de estagiários

A Prefeitura Municipal de Jaboticabal abriu 
na manhã de segunda-feira, 23 de outubro, 
inscrições para chamamento público de ca-
dastro para estágio remunerado. Estudantes 
do ensino médio, técnico e superior, a partir 
de 16 anos podem participar. Não há cobrança 
de taxa de inscrição.

Interessados devem se inscrever 
até dia 1º de novembro no 

CIEE; prova acontece em 19 de 
novembro

Outubro Rosa é 
celebrado com 
informação 
e prevenção 
na Praça 9 de 
Julho

No sábado (21), os frequen-
tadores da Praça 9 de Julho 
participaram das comemo-
rações em torno do Outubro 
Rosa. A Secretaria de Saúde 
ofereceu uma série de ativi-
dades com o apoio de diver-
sas entidades do município.

Evento contou com 
o apoio de diversas 
entidades do 
município

Atenção! 
Bene! ciários 
do Bolsa 
Família devem 
procurar 
unidades de 
saúde

As famílias benefi ciadas 
pelo Programa Bolsa Família 
devem levar os seus fi lhos 
até Unidade Básica de Saúde 
mais próxima de sua casa, 
até o dia 13 de novembro 
para fazer o acompanha-
mento previsto pelo progra-
ma.

Prazo para 
pesagem e 
entrega de 
documentos 
termina em 13 
de novembro

Córrego Rico 
terá Dia D de 
conscientização 
sobre o câncer 
neste sábado 

A equipe do Programa Saú-
de da Família de Córrego Rico 
trabalha nos últimos detalhes 
para acolher a população do 
distrito em uma manhã de 
lazer e conscientização. Mé-
dicos, dentistas, agentes co-
munitários e equipe de enfer-
magem vão realizar diversos 
exames clínicos gratuitos. O 
encontro acontece neste sá-
bado (28), das 07h às 12h, e 
será iniciado com um café da 
manhã.

Feriado de Finados tem programação de! nida em Jaboticabal
Tradicionais missas acontecem nos cemitérios de Jaboticabal e distritos

Leia + Pág. 12
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Jaboticabal está classi! cada para 
semi! nal da Copa Record

Córrego Rico terá Dia D de conscientização 
sobre o câncer neste sábado (28)

A melhor campanha 
nas primeiras fases da 
Copa Record garantiu 
vaga nas semifi nais do 
torneio. O jogo decisivo 
acontece contra a equi-

A equipe do Programa 
Saúde da Família de Cór-
rego Rico trabalha nos 
últimos detalhes para 
acolher a população do 
distrito em uma manhã 
de lazer e conscientiza-
ção. Médicos, dentistas, 
agentes comunitários e 
equipe de enfermagem 
vão realizar diversos 
exames clínicos gratui-
tos. O encontro acon-

pe de Cajurú que joga 
em casa. O jogo aconte-
ce na terça-feira (31), às 
21h30, no Ginásio Mu-
nicipal de Cajuru. 

“Sabemos das difi cul-

Atleta de Jaboticabal disputa neste ! nal de 
semana o campeonato brasileiro de atletismo

O atleta jaboticaba-
lense Valdivino Vinícius 
disputa neste fi nal de 
semana a última etapa 
do campeonato brasi-
leiro de atletismo na 
categoria sub-23. Líder 
do ranking no arremes-
so de peso, Valdivino 
viaja para Porto Alegre 
de olho no título da ca-
tegoria.

“Graças a Deus, com 
muito esforço, luta e 
disciplina a gente tem 
conseguido realizar um 
trabalho bacana. Venho 
de uma lesão grave, mas 
me recuperei a tem-
po de participar dessa 
competição. O objetivo 
é chegar lá confi ante”, 
afi rma o atleta.

Valdivino vem se destacando a cada ano no arremesso de peso 
e lidera o ranking de sua categoria

GAZETA ESPORTES

Valdivino vem sendo 
destaque ano e ano em 
sua categoria e já al-

meja classifi cação para 
os Jogos Olímpicos do 
Japão em 2020. “Agra-

deço muito o prefeito 
Hori por sempre apoiar 
e acreditar em mim. Eu 
tenho o grande sonho 
de ser o primeiro jabo-
ticabalense a ir para as 
Olimpíadas”, revela.

Para fi nalizar, ele fala 
sobre competir por Ja-
boticabal e faz um agra-
decimento especial. “Eu 
amo representar essa 
cidade, recebo sempre 
um carinho muito gran-
de pelas redes sociais. 
Gostaria de aproveitar 
para agradecer mais 
uma vez o Hori que 
me reconheceu como 
atleta. Ele foi muito im-
portante para que eu 
estivesse aqui hoje”, 
concluiu.

dades do jogo e mesmo 
assim vamos com tudo 
para garantir vaga em 
mais uma fi nal da Copa 
Record. A semana vem 
sendo de treinamentos 

intensos para que todos 
os jogadores cheguem 
em boas condições para 
o jogo”, afi rma o diretor 
de Esporte e Lazer, José 
Luiz Moiteiro.

Campeões do JORI - Jogos Regionais da 3ª Idade - 

Bebedouro JAI - Jogos Abertos do Interior - Sertãonzi-

nho 

tece neste sábado (28), 
das 07h às 12h, e será 
iniciado com um café da 
manhã.

A Secretaria de Saúde 
disponibilizou um carro 
para buscar pacientes 
do assentamento que 
apresentam difi culdade 
de locomoção. As pa-
cientes podem realizar 
exames de papanicolau, 
de mama e testes rápi-

dos de hepatites B e C, 
HIV e sífi lis.

“Haverá distribuição 
de brindes e ações de 
prevenção do câncer 
bucal. Temos uma equi-
pe médica e de enfer-
magem preparada para 
orientar e tirar dúvidas. 
Esperamos toda a co-
munidade nesta ação 
tão importante para o 
diagnóstico precoce de 

uma das doenças mais 
marcantes da atualida-
de”, convida a secreta-
ria de Saúde, Maria An-
gélica Dias.

A ação pertence ao 
movimento nacional 
Outubro Rosa. A ESF de 
Córrego Rico fi ca locali-
zada na Avenida Mano-
el Barbosa, s/nº. Mais 
informações pelo tele-
fone (16) 3203-1085.
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90 anos do Instituto Biológico

O Instituto Biológico (IB) 
completa em novembro 90 
anos mostrando versatili-
dade em seus serviços de 
sanidade animal e vegetal 
ao atender todos os tipos 
de produtores e conexão 
com as demandas atuais 
da agropecuária. A data 
será marcada pela 30ª edi-
ção da Reunião Anual do 
Instituto Biológico (Raib), 
entre os dias 6 e 9 de no-
vembro, em São Paulo, 
discutindo os desafi os do 
agronegócio.

A Raib abordará pro-
blemas e soluções para a 
agricultura brasileira com 
temas como “Saudabilida-

empresas do setor priva-
do preocupadas com seus 
consumidores e também 
realizado em centros de 
distribuição, como o Cea-
sa de Campinas, e a Feira 
Bom Preço do Agricultor 
Orgânico no Jabaquara – 
atestando a ausência de 
agroquímicos nos produ-
tos comercializados.

Uma preocupação que 
envolve também a susten-
tabilidade. Um bom exem-
plo é o Programa de Ino-
vação e Transferência de 
Tecnologia em Controle 
Biológico (Probio), usando 
a natureza para controlar 
a natureza. Uma tendên-
cia mundial que o IB já in-
corporou e tem executado 
com excelência no desen-
volvimento de sistemas de 
produção de bioinseticidas 
e capacitação e implanta-
ção de biofábricas.

O IB já sabe “Como ser 
ativo em uma economia 
competitiva e inovadora 
estando em uma institui-
ção pública de pesquisa”, 
sendo referência nacional 
em diversos pontos. Ofe-
rece mais de 350 tipos de 

de dos Alimentos”, “Como 
ser ativo em uma economia 
competitiva e inovadora 
estando em uma institui-
ção pública de pesquisa?”, 
“Sustentabilidade no Agro-
negócio” e “Programas de 
Certifi cações”.

São desafi os que já vêm 
sendo enfrentados pelo IB, 
como a saudabilidade dos 
alimentos, uma das prin-
cipais recomendações do 
governador Geraldo Alck-
min para a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimen-
to. Saudabilidade garanti-
da pelo único laboratório 
público da administração 
direta acreditado pela NBR 
ISO/IEC 17025 para análise 
de resíduos de pesticidas 
em alimentos e bebidas.

Um trabalho importante 
que identifi ca quais produ-
tos químicos estão sendo 
utilizados na lavoura, se 
eles são aprovados pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), se 
foram aplicadas as quanti-
dades corretas e se o ali-
mento analisado está segu-
ro para o consumo.

Serviço prestado para 

exames, realizando, em 
média, 540 diagnósticos 
por dia, nas áreas de sa-
nidade animal, sanidade 
vegetal e monitoramento 
ambiental.

É referência nacional 
para diagnóstico da Siga-
toka Negra, importante do-
ença da bananeira. É uma 
das poucas instituições 
brasileiras credenciadas no 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e com acreditação 
junto ao Inmetro na ISO 
17025 para detecção de 
pragas quarentenárias. É 
certifi cado pela NBR/ISO 
9001 para seis escopos.

É a única instituição do 
Estado de São Paulo com 
22 ensaios no escopo acre-
ditados pelo Inmetro e 
credenciados pelo Mapa, 
referentes a 17 doenças 
diferentes. É o único em 
São Paulo credenciado pelo 
Ministério da Agricultura 
para o sorodiagnóstico de 
febre aftosa. É referência 
nacional para diagnóstico 
da ferrugem alaranjada da 
cana-de-açúcar, Puccinia 
kuehnii.

SEM CHUVA!
Todos pensavam que ele 
estava louco e começaram 
a zombar dele. Quando 
todos viram que realmen-
te a chuva não vinha e a 
seca estava aumentando 
cada vez mais, começa-
ram a fi car desesperados. 
O rei procurou Elias por 
todos os lugares, mas não 
o encontrou. Até ofereceu 
recompensa pela cabeça 
dele. Queria matá-lo de 
qualquer jeito. O rei não 
estava entendendo, que o 
Senhor Deus, estava per-
mitindo tudo isso, porque 

Quando Elias determi-
nou que durante três anos 
e seis meses, não cairia 
uma gota d’água sobre a 
terra, ninguém acreditou. 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

ele havia casado com Je-
zabel, mulher feiticeira, e 
completamente entregue à 
idolatria. Ela estava trans-
formando o país num lu-
gar de idolatria e de feiti-
çaria. Mandou matar todos 
os profetas do Senhor, e o 
rei não fez nada, ao con-
trário ele estava concor-
dando com ela, até ajudou 
a construir uma estátua de 
Baal, a qual ela adorava. O 
rei Acabe vendo tudo isso, 
não deu a mínima. Até que 
o Senhor Deus, levantou 
Elias, que era simplesmen-

CRIANÇA É CURIOSAVIAGEM PELA ETERNIDADE

Poque a Bíblia é um 
livro tão pesado? Esta 
é a pergunta, talvez 
não de uma criança, 
mas de tanta gente 
imersa na ignorância.

A Bíblia não é um 
único livro. Ela é uma 
biblioteca. Parece obra 
de muitos autores, al-
guns de grande cultu-
ra e outros simples, 
todos porém com um 
objetivo comum: le-
var ao conhecimen-
to humano de todos 
os níveis culturais ou 
seja: parece uma “sala-
da” de assuntos muito 
bem condimentadas: 

Os esforços são pode-
res que tornam os ho-
mens fortes. Estamos 
viajando pela vida, para 
fortalecer nossos pontos 
fracos e negativos.Muitos 
não vencem, poucos lu-
tam pela sobrevivência. 
Alguns tombam antes do 
término da jornada. Ou-
tros fi cam perdidos na 
viagem. Muitos são os 
problemas que estão con-
duzindo para diversos 
caminhos, desviando do 
certo, trazendo o duvido-
so.

Como navegadores no 
barco das ilusões, atra-
vessamos o mar das di-
fi culdades, onde os so-
nhos são esperanças, as 
provações são testes para 
vencermos e resgatarmos 
dívidas contraídas no 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Possui um dos dois úni-
cos laboratórios brasileiros 
que produzem imunobio-
lógicos que são utilizados 
para o diagnóstico da bru-
celose e tuberculose ani-
mal. Esses produtos são 
distribuídos para vários 
Estados brasileiros e tam-
bém exportados.

Atende a 90% das Cen-
trais de Inseminação Arti-
fi cial do Brasil, quanto aos 
exames referentes às doen-
ças da reprodução animal. 
Possui a única Unidade 
Laboratorial de Referên-
cia em Pragas Urbanas no 
Brasil. É cadastrado junto 
ao Ministério do Meio Am-
biente como fi el depositá-
rio de sete coleções bioló-
gicas.

É depositário da maior 
e mais importante coleção 
de micro-organismos en-
tomopatogênicos do Esta-
do de São Paulo. É um dos 
poucos institutos no País 
que realiza diagnóstico 
molecular para detecção 
de viroides.

Mantém uma coleção de 
nematoides entomopato-
gênicos que é a única do 

gênero no País credenciada 
como fi el depositária. Pos-
sui o único laboratório pú-
blico da administração di-
reta do Estado de São Paulo 
acreditado pelo Inmetro na 
NBR ISO/IEC 17025 para 
ensaios biológicos na área 
de saúde animal - aves e 
alimentação animal.

Uma confi abilidade con-
quistada ao longo de nove 
décadas de vida garantindo 
sanidade para exportação 
do agronegócio, mas sem 
deixar de lado o pequeno 
produtor e o agricultor fa-
miliar – que atende com o 
Programa de Sanidade em 
Agricultura Familiar (Pro-
saf). Já são mais de duas 
mil pessoas treinadas so-
bre temas escolhidos pe-
los próprios produtores de 
acordo com suas deman-
das mais urgentes.

Um trabalho abrangente 
e extremamente importan-
te que continua todos os 
dias nos laboratórios, no 
campo e em eventos cien-
tífi cos respeitados como a 
Raib.

Vida longa ao Instituto 
Biológico!

te um dos moradores de 
Gileade. Ele ainda não era 
profeta, para repreendê-
lo, mas o rei não aceitou, 
preferiu continuar no ca-
minho errado e acabou 
levando o povo também. 
Enquanto o rei e o povo 
estavam perecendo, por 
causa da seca, Elias esta-
va sendo abençoado por 
Deus. Quando você coloca 
no seu coração em obede-
cer ao Senhor e se desviar 
de todo o caminho mau, o 
Senhor guardará a tua en-
trada e a tua saída. O ini-

migo não poderá tocar em 
você, nem na sua famíli.
Nunca lhe faltará bênçãos. 
Você sempre será aben-
çoado em tudo. Enquanto 
que aqueles que não obe-
decem ao Senhor, sempre 
estarão enfrentando todos 
os tipos de afl ições. Não 
terão paz, nem alegria. O 
inimigo nunca os deixa-
rá encontrar o caminho 
da felicidade. É triste ver 
que a cada dia o sofri-
mento deles está aumen-
tado, porque se recusam 
a aceitar e a obedecer a 

contém histórias, can-
tos de guerra, poemas, 
sermões, contos de 
amor e até cartas. Seu 
conteúdo é surpre-
endente pois nela se 
descobre um “fio con-
dutor” que dá unidade 
ao conjunto.

Sua linguagem é às 
vezes poética, amo-
rosa e até um pouco 
ameaçadora.

O interessante, há 
um fio condutor que dá 
unidade ao conjunto 
dos assuntos. O tema 
principal é a atividade 
de DEUS no decurso da 
vida de um povo de to-
das as nações, desde o 
início até o futuro dos 
tempos. Destaca-se no 
seu conteúdo realida-
de, beleza de um con-
teúdo religioso: DEUS 
É FONTE DE VIDA, 
por isso tudo que ELE 
criou é bom. Se existe 
o mal no mundo é por 
DESIQUILÍBRIO HUMA-
NO!

Palavra do Senhor. Elias 
era um homem como eu 
e você, e tinha o mesmo 
tipo de sentimentos, que 
nós. Quando orou, Deus 
ouviu e respondeu á ora-
ção dele. Com você não 
será diferente (Leia Tiago 
5:17). Esta é a minha ora-
ção. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente: GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook cate-
dral_dopovodedeus@hot-
mail.com 

A TECNOLOGIA VOLTADA AOS NEGÓCIOS

Vitório De Simoni 
Contabilista, Assessoria 

empresarial
Especialista em Holding, 

Planejamento Sucessório e 
Tributário

Diretor do Simoni 
Organização Contábil

(vitorio@simonicontabil.
com.br)

A dúvida mais frequente-
mente encontrada quando 
se abre uma empresa, um 
negócio, é de como vou ar-
mazenar meus dados com 

segurança, em que tipo de 
computador, software ou 
nuvem e qual processo vou 
seguir? Essas são pergun-
tas que requer um pouco de 
estudo por parte dos em-
presários. A partir do mo-
mento em que se constitui 
um negócio começa a gera-
ção contínua de processos 
e informações que serão 
utilizados pelos mais varia-
dos tipos de organizações 
que interagirão com esta. 
Para armazenar, controlar 
e disponibilizar essas in-
formações a quem de fato, 
precisa ser comunicado e 
informado, o computador 
precisa ser dimensionado, 
os programas (software), 
pois terão uma fonte va-
liosíssima de informação. 
Quando por exemplo, uma 
empresa inicia o processo 

de emissão de uma nota 
fi scal de um produto para 
um determinado cliente, 
começa a partir daí, a gerar 
várias informações desen-
cadeando outros inúmeros 
processos, a exemplo de 
que haverá necessidade de 
treinamento de funcionário 
para a emissão do mesmo e 
conhecimento do programa, 
haverá também a necessida-
de de iniciar um processo 
de compra deste produto 
se o estoque estiver baixo, 
a empresa estará aumentan-
do sua receita e os saldos 
se não estiverem em contas 
a receber, podem estar em 
caixa ou no banco necessi-
tando efetuar uma operação 
com estes valores, a logísti-
ca de venda também inicia 
seu processo dando inicio a 
entrega do produto, a nota 

fi scal deve constar dos li-
vros fi scais e fazer parte da 
apuração dos impostos que 
serão pagos pela empresa, 
haverá necessidade de en-
vio de arquivos magnéticos 
e outras declarações ao fi s-
co, dentre outros. Estes são 
apenas alguns passos gera-
dos pela simples emissão 
de uma nota fi scal, agora 
imaginem fazer tudo isso 
sem a ajuda de um softwa-
re, em determinados tipos 
de empresa a transmissão 
de dados como nota fi scal 
eletrônica e o envio de ar-
quivos magnéticos ao fi sco 
são imprecindíveis o uso do 
software. A partir da avalia-
ção do tipo de computador e 
programas na qual vai utili-
zar para o seu negócio, vem 
a análise custo/benefício 
vai verifi car o investimento 

que será feito, levando em 
conta, que todo o controle 
da gestão administrativa 
do negócio estará dentro 
desses equipamentos, tais 
como: computadores, im-
pressoras, scanners, etc. O 
empresário deve se preo-
cupar também com a ques-
tão da segurança nas infor-
mações, assegurando de 
que nenhum tipo de vírus 
vai ameaçar todas as infor-
mações armazenadas nos 
computadores e os riscos 
com a invasão dos acessos 
indevidos à rede mundial 
de computadores (internet), 
internos e externos. Parti-
mos para um caminho sem 
volta em se tratando de ar-
mazenamento em nuvem, 
essa é sem dúvida a forma 
mais segura hoje em dia. A 
análise da comunicação in-

terna (dos funcionários) é 
fundamental, em relação a 
ferramentas de comunica-
ção, tais como: MSN, Skype, 
e-mail e outros, para que 
não haja excessos na comu-
nicação, como por exemplo: 
a funcionária que conversa 
o dia todo com o namorado 
pelo Skype, whatszap, isso 
é mais comum do que se 
imangina. Enfi m, todo esse 
processo de escolha dos 
equipamentos, programas, 
treinamento e implantação 
dos sistemas deve se levar 
em conta que os equipamen-
tos praticamente tornan-se 
obsoletos após 5 anos de 
uso, devendo ser substitu-
ídos. Recomendo que seja 
consultado um bom técnico 
em informática, para ajudar 
na avalição e escolha das 
ferramentas.

passado, em vidas ante-
riores. Mas saibamos que 
estamos desenvolvendo 
nossos potenciais inte-
riores, e se persistirmos 
na luta, a vida em breve 
é vitória, que chegará em 
nossas vidas. Quando es-
tamos doentes, somos 
intimados a crescer, por-
que analisaremos as con-
dições necessárias para 
sairmos da inércia. Para 
isso, poderemos voar bem 
alto, por meio do esforço, 
do trabalho, da meditação 
e da vivência da boa nova.

Não podemos desistir, 
pois daremos um passo 
a mais. Precisamos ser 
fortes e decididos em 
melhorar e crescer espi-
ritualmente. Somos eter-
nos viajantes, onde os 
espíritos sempre passam 
por renovações quando 
voltam a reencarnar num 
novo corpo, partindo 
para uma nova vida em 
algum mundo de evolu-
ção. No reino nominal, 
nascemos, crescemos e 
vivemos como servidores 
do bem e trabalhadores 
pela reforma íntima. Nos 
lares e nas famílias somos 

instrumentos necessá-
rios, para conseguirmos a 
união de todos, da frater-
na reconciliação íntima, 
construindo o amor, a 
paz e a felicidade de cada 
um dos membros que se 
encontram em provações 
ou expiações, dentro da 
lei do karma. Somos mo-
deladores das virtudes 
de amarmos nossos se-
melhantes. É quando al-
cançamos um índice de 
pureza e fraternidade. So-
nharmos com realizações 
a longo prazo, seguindo 
os caminhos para encon-
trar a felicidade comple-
ta, a fé raciocinada, num 

amor em silêncio, uma 
humildade no desejo de 
ter a certeza, de que po-
deremos ser sábios no 
contesto maior, de encon-
trarmos a verdade, con-
seguida com muito esfor-
ço e dedicação. Sermos 
viajantes da eternidade, 
na sabedoria conseguida 
com as luzes da carida-
de, que nasce no coração  
dos homens de boa von-
tade, criado por DEUS, 
para sermos apóstolos da 
verdade, chegarmos a um 
fi m, que é o  fenômeno da 
morte. Vamos viajar na 
rota certa, com a bússola 
do amor universal.

 PROFESSOR BENÊ
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Kits para Caminhada Passos que 
Salvam estão à venda

Palestra em comemoração ao Dia do Servidor 
Público acontece na próxima semana

A tradicional Caminhada Passos que 
Salvam, do Hospital de Câncer de Bar-
retos, acontece no dia 26 de novembro, 
em Jaboticabal, e os kits já estão à ven-
da. A Prefeitura Municipal é apoiadora 
do evento que conscientiza e incentiva o 
tratamento do câncer infantojuvenil. 

Os kits custam R$ 35 e podem ser ad-
quiridos em quatro locais: Secretaria de 
Educação, 100% Básico, Escola de Arte e 
na Tereza Quinelato. “A caminhada é uma 
excelente iniciativa e oportunidade para 
arrecadação de fundos para o hospital, 
além de alertar sobre a doença”, comen-
ta a secretária de Saúde, Maria Angélica 
Dias.

Sobre - A campanha começou há qua-
tro anos em 19 cidades do Estado de São 
Paulo e duas em Rondônia. Hoje já mobi-
liza mais de 300 cidades em todo o Bra-
sil. 

Pontos de vendas
100% Básico
Avenida General Glicério, 328 – Centro 
Telefone: (16) 3203-5647
Tereza Quinelato 
Praça Dom José Marcondes Homem de 

Mello, 146, Jaboticabal Shopping
Telefone: (16) 3202-4121
Secretaria de Educação 
Avenida Carlos Berchieri, 101 
Telefone: (16) 3209-2469
Escola de Arte “Prof. Francisco Berlin-

gieri Marino”
Rua Mizael de Campos, 202, Centro
Telefone: (16) 3202-8561
Mais informações no site https://www.

hcancerbarretos.com.br/passosquesal-
vam.

A Prefeitura de Jabo-
ticabal trabalha na re-
alização da Semana do 
Servidor Público, pro-
gramada para segunda 
(30) e terça-feira (31). 
A palestra “Terapia do 
Riso”, com a professora 
Ivone Engelmann, cele-
brará a data, na Estação 
de Eventos Cora Corali-
na, a partir das 14h. O 
servidor que aderir ao 
evento pode optar por 
uma das datas.

“É uma data comemo-
rada no dia 28 de outu-
bro de cada ano, mas, 
como preparamos uma 
atividade especial, es-

tendemos e escolhemos 
esses dois dias para cele-
brar. É importante desta-
car que os participantes 
concorrerão a brindes 
e receberão pontos em 
sua Avaliação de De-
sempenho. Vale a pena 
participar, até porque é 
uma atração muito baca-
na”, destaca o secretário 
de Administração, José 
Vantini Júnior.

Ivone Engelmann é 
autora de vários livros 
e presença em vários 
programas de TV. Para a 
diretora de Recursos Hu-
manos, Andressa Aff on-
so, a Semana é impor-

Programação especial foi preparada para os dias 30 e 31

Quatro postos comercializam os produtos do evento que 
acontece no dia 26 de novembro

tante para a integração 
dos servidores. “Durante 
o ano, a Prefeitura ofe-
rece diversos cursos de 
qualifi cação, mas a inte-
gração dos funcionários 
também é necessária”.

Ivone Engelmann - É 
licenciada em Química 
pela UMC, pós-graduada 
em Programação Neu-
rolinguística (PNL) tam-
bém pela UMC. Practi-
tioner e Master em PNL 
pela Holon do Brasil. 
Professora desde 1982, 
autora dos livros de 
bolso “Terapia do riso: 
Aprenda a rir de si mes-
mo, Terapia Automoti-

Prefeitura de Jaboticabal abre inscrições 
para contratação de estagiários

A Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal abriu 
na manhã de segunda-
feira, 23 de outubro, 
inscrições para chama-
mento público de ca-
dastro para estágio re-
munerado. Estudantes 
do ensino médio, téc-
nico e superior, a partir 
de 16 anos podem par-
ticipar. Não há cobran-
ça de taxa de inscrição.

Os interessados de-
vem comparecer ao 
CIEE – Centro de Inte-
gração Empresa–Esco-
la, localizado na Rua 
Floriano Peixoto, 873, 
Centro, Jaboticabal, de 
23 de outubro a 1º de 
novembro, portando 
cópia simples dos se-
guintes documentos: 
cédula de identidade 
(RG), CPF/CIC, com-
provante de residência 
(conta de água, luz), 

declaração de próprio 
punho do candidato 
que está regularmente 

Interessados devem se inscrever até dia 1º de novembro no CIEE; prova acontece em 19 de novembro

matriculado e frequen-
tando aulas. No ato da 
inscrição, o candidato 

deve preencher uma fi -
cha de inscrição.

As provas serão apli-

cadas no dia 19 de no-
vembro de 2017, às 9h 
(nove horas), em local 
a ser divulgado após o 
término das inscrições. 
A divulgação acontece-
rá por meio de Edital a 
ser publicado no Jornal 
Ofi cial do Município.

O chamamento públi-
co é destinado a estu-
dantes dos cursos rela-
cionados abaixo:

Ensino Médio
Ensino Superior: Ad-

ministração, Agrono-
mia, Arquitetura, Artes 
Plásticas, Biblioteco-
nomia, Ciências Bio-
lógicas, Ciências Con-
tábeis, Comunicação 
Social, Direito, Educa-
ção Física, Enferma-
gem, Engenharia Civil, 
Farmácia, Filosofi a, Fi-
sioterapia, Geografi a, 
Historia, Letras, Ma-
temática, Musica, Nu-

trição, Pedagogia, Psi-
cologia, Secretariado, 
Serviço Social, Sistema 
de Informação e Tecno-
logia em Biocombustí-
veis. 

Ensino Técnico: Téc-
nico em Administra-
ção, Técnico em Agri-
mensura, Técnico em 
Alimentos, Técnico 
em Edifi cações, Téc-
nico em Segurança do 
Trabalho, Técnico Ju-
rídico, Técnico em Se-
cretariado, Técnico em 
Logística, Técnico em 
Informática, Técnico 
em Radiologia, Técnico 
em Enfermagem e Téc-
nico em Recursos Hu-
manos. 

Para mais informa-
ções, acesse o edital 
anexo publicado no Jor-
nal Ofi cial do Município 
do dia 20 de outubro de 
2017.

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

alguns telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 20/10/2017 das 14h22 às 16h32. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

de 
Taquaral recebem simul-
taneamente 
Caravanas 
do 
Direitos” 
sociação 
de 
boticabal, 
das 
Nove 
tro. 
ce 

vacional: Autoestima x 
Automotivação, Trans-
formando um sonho em 
Realidade, e Educar-se 
para a Felicidade: Atra-
vés do controle das 
nossas emoções” e pa-
lestrante desde 1997. 
Ivone escreve e ministra 
palestras em escolas, 
empresas, prefeituras, 
hospitais, igrejas, co-
munidades, universida-
des, congressos, semi-
nários e também na OAB 
(Ordem dos Advogados 
do Brasil).

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
3315.
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Neste sábado é dia de Feira 
de Adoção

O Departamento Mu-
nicipal de Proteção Ani-
mal continua promoven-
do feiras de adoção com 
o objetivo de buscar um 
novo lar para cães e ga-
tos. A próxima edição 
acontece neste sábado 
(28), das 9h às 13h, no 
estacionamento do Su-
permercado Copercana.

“Filhotes de cães, gas-
tos e animais adultos 
do canil municipal esta-
rão disponíveis para as 
famílias interessadas. 
Todos os animais estão 
castrados ou com a data 
de cirurgia já agendada. 
A adoção é uma prova 
de amor, garantindo 
todo carinho que esses 

cães e gatos merecem”, 
explica a diretora do 
Departamento Munici-
pal de Defesa Animal, 
Valéria Barbieri.

Os interessados de-
vem apresentar RG e 
comprovante de resi-
dência. Para mais infor-
mações o telefone é o 
(16) 3203-2487.

Animais cadastrados na Semana da Proteção Animal 
são encaminhados para tratamento gratuito

Dois cães já foram diagnosticados e cumprem cronograma de atendimento
A Semana da Pro-

teção Animal conti-
nua rendendo fru-
tos. Promovida de 4 
a 7 de outubro pela 
Prefeitura de Jaboti-
cabal, o evento teve 
como um dos obje-
tivos cadastrar ani-
mais com tumor de 
mama e lesões na 
pele para tratamento 
gratuito. A iniciativa 
deu certo e dois cães 
já foram diagnostica-
dos.

“Estamos aguardan-
do esses dois animais 

que já foram encami-
nhados para fazer ci-
rurgia. Um com pro-
blema na boca, que 
pode ser tumor, e que 
já iniciou tratamento 
e uma cadelinha com 
TVT (Tumor Venéreo 
Transmissível)”, ex-
plica a diretora de 
proteção animal, Va-
léria Barbieri.

A viabilização da 
assistência veteriná-
ria foi possível após 
o departamento de 
Proteção Animal rea-
lizar parceria com a 

Associação Protetora 
dos Animais (APA) e 
clínica veterinária.

“Vários animais fo-
ram cadastrados e 
cumprem cronogra-
ma de agendamento 
feito pela clínica, que 
abriu esse espaço 
para tratamento gra-
tuito. Estamos muito 
felizes por essa par-
ceria, agradeço a to-
dos os envolvidos”, 
fi naliza Barbieri.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
(16) 3203-2487.

Outubro Rosa é celebrado com informação e prevenção na Praça 9 de Julho

No sábado (21), os 
frequentadores da Pra-
ça 9 de Julho participa-
ram das comemorações 
em torno do Outubro 
Rosa. A Secretaria de 
Saúde ofereceu uma sé-
rie de atividades com o 
apoio de diversas enti-
dades do município.

Profi ssionais da saú-
de realizaram testes 
rápidos buscando diag-
nósticos de DSTs e ensi-
naram as mulheres pre-
sentes a fazer o exame 
preventivo nas mamas. 

“Todas as entidades 
juntas levaram preven-
ção e informação na 

manhã daquele sábado. 
As mulheres que pas-
saram pela Praça 9 de 
Julho saíram mais cons-
cientes da importância 
do diagnóstico precose 
e de como examinar as 
mamas”, afi rma a secre-
tária de Saúde, Maria 
Angelica Dias, que des-
taca que as atividades 
realizadas são ofereci-
das nas unidades bási-
cas de saúde.

O evento foi realizado 
em parceria com o Senac, 
Associação Brasileira de 
Assistência às Pessoas 
com Câncer (Abrapec) e 
Rotary Club. 

Evento contou com o apoio de diversas entidades do município

Prefeitura de Jaboticabal abre inscrições 

trição, Pedagogia, Psi-
cologia, Secretariado, 
Serviço Social, Sistema 
de Informação e Tecno-
logia em Biocombustí-

Ensino Técnico: Téc-
nico em Administra-
ção, Técnico em Agri-
mensura, Técnico em 
Alimentos, Técnico 
em Edifi cações, Téc-
nico em Segurança do 
Trabalho, Técnico Ju-
rídico, Técnico em Se-
cretariado, Técnico em 
Logística, Técnico em 
Informática, Técnico 
em Radiologia, Técnico 
em Enfermagem e Téc-
nico em Recursos Hu-

informa-
o edital 

Jor-
Ofi cial do Município 

de 

Centenário do Estadão homenageia personalidades 
marcantes de sua história

Sexta-feira (20) foi 
uma noite de muitas 
emoções e lembranças. 
Ex-alunos e professores 
participaram da sessão 
solene que celebrou os 
100 anos de fundação 
da Escola Estadual “Au-
rélio Arrôbas Martins” - 
o popular Estadão.

A homenagem foi re-
alizada pela Câmara de 
Vereadores de Jaboti-
cabal. O prefeito José 
Carlos Hori foi um dos 
homenageados. “Voltar 
ao Estadão me remete 
a muitas lembranças 
de minha adolescência. 
Professores e amigos 
que passaram por mi-
nha vida nessa fase tão 

importante de minha 
formação. Agradeço a 
todos que lutam pela 
manutenção de nossa 
história nesta cidade 
que tanto se orgulha de 
suas raízes”, disse Hori.

Todos os homenage-
ados receberam uma 
medalha comemorativa 
do centenário; a entre-
ga aconteceu no salão 
nobre do Estadão.

História – Conheci-
do popularmente como 
“Estadão”, a Escola Es-
tadual Aurélio Arrobas 
Martins, começou a fun-
cionar na cidade no dia 
2 de julho de 1917. Na 
época, a escola levava 
o nome de “Gymnasio 

Sessão Solene reuniu professores e ex-alunos da instituição de ensino

Sam Luis” e funcionava 
como internato e exter-

nato. Seu diretor era o 
professor Aurélio Arrô-

bas Martins. De lá prá 
cá, muitos nomes e his-

tórias marcaram o esta-
belecimento de ensino.

Neste sábado, dia 28 
de outubro, Jaboticabal e 
Taquaral recebem simul-
taneamente a 10ª e 11ª 
Caravanas da Cidadania 
do Projeto “Ciranda de 
Direitos” da AARP – As-
sociação dos Advogados 
de Ribeirão Preto. Em Ja-
boticabal, o evento será 
das 9h às 12h, na Praça 
Nove de Julho, no Cen-
tro. Em Taquaral, aconte-
ce na Praça Central, das 

8h às 12h.
“O atendimento gra-

tuito será realizado por 
uma equipe multidisci-
plinar formada por ad-
vogados, psicólogas e 
assistentes sociais. Du-
rante a Caravana fare-
mos orientações em to-
das as áreas do Direito”, 
explica a coordenadora 
do projeto Cristiane Nas-
cimento.

PROJETO CIRANDA 

10ª e 11ª Caravanas da Cidadania do Projeto “Ciranda de Direitos” acontecem 
simultaneamente neste sábado, 28, em Jaboticabal e Taquaral

DE DIREITOS

Na região de Ribeirão 
veem-se, constantemen-
te, tias, avós ou terceiros 
(compadres/comadres) 
que assumem a guar-
da de fato das crianças 
na ausência dos pais. 
Esta situação fática, in-
dependente, do motivo, 
precisa ser regularizada 
e formalizada para que 
as crianças e adolescen-
tes tenham acesso aos 

programas das políticas 
públicas, seus direitos 
fundamentais garanti-
dos, diminuindo sensi-
velmente a situação de 
vulnerabilidade.

Diante da necessidade 
de garantir a defesa dos 
direitos da criança e ado-
lescentes, a Associação 
dos Advogados de Ri-
beirão Preto - AARP lan-
çou o Projeto “Ciranda 
de Direitos”, que tem o 

fi nanciamento do Gover-
no do Estado de São Pau-
lo através do CONDECA 
- Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Desenvolvido há sete 
meses, o projeto tem 
duração de um ano, 
com término em março 
de 2018. Além de Jabo-
ticabal e Taquaral, mais 
23 municípios da re-
gião estarão recebendo 

a Caravana, sempre aos 
sábados. Em Ribeirão 
Preto, o atendimento é 
realizado de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 
20h na sede da AARP 
Centro, localizada à 
Rua Américo Brasilien-
se, 284 - 12º andar. “Ci-
randa de Direitos” ainda 
incluiu a realização de 
cinco seminários e no 
fi nal, a produção e lan-
çamento de um livro.
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A sessão solene de 
entrega das medalhas 
comemorativas aos 100 
anos da Escola Estadu-
al Aurélio Arrôbas Mar-
tins, o “Estadão”, reuniu 
na noite de sexta-feira 
(20/10) gerações de 
professores e ex-alunos 
que fi zeram parte da 
história da instituição 
de ensino.

Ao todo, 100 pes-
soas, entre ex-alunos, 
professores da ativa e 
aposentados, e dirigen-
tes - indicados por re-
presentantes da escola 
que formaram comis-
são para este fi m -, re-
ceberam uma medalha 
comemorativa em ato 
simbólico estendido a 
todos que, de alguma 
forma, dedicaram e de-
dicam parte de suas vi-
das ao “Estadão”.

Recheada por abraços 
saudosos e muita lem-
brança, a sessão foi con-
duzida pelo presidente 
da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, e ex-aluno 
da escola, o vereador Dr. 
Edu Fenerich. A soleni-
dade contou ainda com 
a presença do prefeito 
Municipal, José Carlos 
Hori, que também foi 
aluno da instituição. 

Descendentes e fami-
liares do fundador e pa-
trono do “Estadão”, Au-
rélio Arrôbas Martins (in 
memorian), igualmente 
marcaram presença no 
evento e receberam a 
medalha comemorativa. 
Aos 91 anos, Maria Alice 
Sodré Lombard Arrôbas 
Martins, que foi casada 
com o fi lho do funda-
dor, Luís Gonzaga Ban-
deira de Mello Arrôbas 
Martins (in memorian), 
acompanhada de suas 
fi lhas Maria Luiza Arrô-
bas Martins e Maria Ester 
Arrôbas Martins, vieram 
da capital paulista para 
a solenidade. Também 
participou a sobrinha 
neta do fundador, e neta 
do professor e ex-prefei-
to municipal, Antonio 
Arrôbas Martins (in me-
morian), Cristina Neme.

Dra. Andréa Delegada, 
autora do Decreto Legis-
lativo nº 639/2015, na 
Legislatura 2013-2016, 
que resultou na home-
nagem, foi a primeira a 
ocupar a tribuna, quan-
do traçou um breve his-
tórico da escola. “Man-
ter-se sólido, ajudando 
a construir bases tam-
bém sólidas, e contri-
buindo com a formação 
de milhares de estudan-
tes ao longo de um perí-
odo tão grande, é mérito 
de poucos. É mérito da 
Escola Estadual Aurélio 
Arrôbas Martins, nosso 
querido “Estadão””, dis-
cursou a propositora.

Em nome dos ex-alu-
nos, Tomoe Yamamoto 
relembrou o período 
escolar e fez com que 
o público “viajasse no 
tempo”. “Não precisa-
mos nem ver, mas ape-
nas fechar os olhos para 
recordar os corredores 
e as salas de aula dessa 
escola querida, e sentir 
vibrar as conversas, os 
risos, as correrias dos 
alunos, e somos capa-
zes de lembrar onde fi -
cava cada inspetor de 
aluno. Lembranças de 
uma fase alegre e feliz. 

“Viagem no tempo”: Lembranças marcam sessão 
solene em comemoração aos 100 anos do “Estadão”

Muitas recordações e 
saudade de todos que 
carinhosamente trans-
mitiam suas aulas com 
seu jeito de ser único. 
Ficaria a noite inteira 
lembrando e recordan-
do. Queridos mestres, 
funcionários, diretores, 
coordenadores que por 
aqui dedicaram boa par-
te de suas vidas. Apren-
di com vocês que dar e 
receber é um só”, dis-
correu Tomoe.

Na sequência, repre-
sentando o “Estadão”, e 
a comissão das festivi-
dades pela instituição, o 
professor Ângelo Benetti 
lembrou a importância 
do estabelecimento de 
ensino para a cidade e 
região. “São 100 anos de-
dicados à educação e à 
história de Jaboticabal. 
Lembrando que a Escola 
Estadual Aurélio Arrôbas 
Martins tem um impor-
tante papel na constru-
ção de uma sociedade 
mais justa e democrática. 
Uma escola que faz con-
cretizar ações educati-
vas através de trabalhos 
desafi adores e de quali-
dade nas suas ações. To-
dos aqui representantes, 
e os que aqui não estão, 

fazem parte destes glo-
riosos 100 anos. Foram 
quase 60 mil pessoas 
que passaram por estas 
paredes desde sua fun-
dação, em 1917, até os 
dias atuais. Gostaríamos 
que estes quase 60 mil 
fossem homenageados 
de alguma forma, mas é 
impossível. Os que estão 
aqui hoje representam 
estes 60 mil”, destacou o 
docente.

Depois foi a vez do 
prefeito José Carlos 
Hori, que dividiu a ho-
menagem com outra 
colega de classe de sua 
época, presente na so-
lenidade, Ana Paula Ger-
basi, que hoje também 
leciona na instituição. 
“Passou um fi lme muito 
rápido em nossa cabe-
ça. Como era bom poder 
treinar com nosso pro-
fessor de educação físi-
ca, e depois ter a chance 
de competir no Colégio 
Santo André. Como era 
bom ganhar do Colégio 
Santo André... que pra-
zer! E como eles também 
gostavam de ganhar da 
gente!”, lembrou entre 
risos Hori. “Essa é uma 
noite memorável. A nos-
sa história fi cou um pou-

co mais rica na cidade de 
Jaboticabal. E viva esse 
Estadão, que fez a dife-
rença na vida de muitas 
pessoas. Uma delas sou 
eu”, disse o prefeito.

Durante seu pronun-
ciamento, Hori também 
chamou a atenção de 
pais e estudantes para 
o respeito e discipli-
na diante do professor. 
“Vocês [aos educadores] 
não têm noção do quan-
to vocês marcaram a 
vida de cada um de nós. 
Vocês não tem noção do 
quanto vocês impreg-
naram dentro da gen-
te, princípios, condu-
ta. Por outro lado, fi co 
triste porque eu vejo o 
que a educação está vi-
vendo hoje. A gente vê 
o que os professores 
estão sofrendo em sala 
de aula. Como está di-
fícil! As famílias deses-
truturadas... A família 
distanciada do rito es-
colar com seus fi lhos. 
A família distanciada 
do professor... Meu pai 
acreditava piamente 
no professor. Hoje, fi co 
imaginando o risco que 
um professor corre, de-
pendendo, quando for 
alertar um pai ou uma 

mãe em relação à con-
duta de um fi lho...”, re-
fl etiu Hori.

O último discurso da 
noite fi cou por conta do 
presidente da Câmara, 
Dr. Edu Fenerich, que 
em um pronunciamen-
to breve, se emocionou 
ao recordar do período 
estudantil. “Essa fan-
tástica escola, que tan-
tos já nos deu, hoje nos 
proporciona mais uma 
alegria ímpar, qual seja, 
uma maravilhosa via-
gem pelo túnel do tem-
po. Indubitavelmente, 
todos nós estamos re-
cordando de momentos 
inesquecíveis vividos 
neste local. Me recor-
do, por exemplo, que há 
quase 47 anos neste sa-
lão nobre, recebia meu 
certifi cado de conclusão 
da 4ª série do curso gi-
nasial. Manifesto neste 
momento a minha eter-
na gratidão a todos os 
diretores, professores e 
funcionários do nosso 
querido Estadão, de for-
ma direta, ou indireta, 
com o trabalho dedica-
do e competente contri-
buíram para que adqui-
ríssemos o patrimônio 
inalienável, patrimônio 

esse que só a morte nos 
tomará: o patrimônio 
intelectual, o saber, o 
conhecimento”, fi nali-
zou Fenerich.

Entre os homenage-
ados, a professora de 
inglês aposentada Célia 
Moreira, 85 anos, sen-
tou na primeira fi la. Ela 
estudou no “Estadão” da 
1ª série até o colegial, e 
mais tarde lecionou por 
20 anos na escola. “Pra 
mim foi muito gratifi -
cante. Eu passei muito 
tempo aqui. Às vezes 
eu até sonho que estou 
lecionando aqui outra 
vez”, revelou entre risos 
a professora, que rece-
beu a homenagem com 
gratidão. “Eu fi quei mui-
to feliz, porque eu sa-
bia que aqui eu ia rever 
muitos alunos. Sempre 
lembro com saudade 
desse tempo [de pro-
fessora]. Só tenho boas 
lembranças”, recordou a 
docente, que encontrou 
entre os homenageados, 
seu ex-aluno, e profes-
sor aposentado, Nélio 
Manduca, 67 anos. 

“Foi uma grande es-
cola na minha vida. Nos 
três anos que passei no 
Estadão, fi zemos teatro. 
Tudo de bom! Foi um 
privilégio ser apossado 
de tanta cultura e tanto 
testemunho, porque os 
professores não só ensi-
navam como eles cons-
truíram cidadãos. Isso foi 
de uma importância mui-
to grande. Posso dizer 
que aprendi muito mais 
do que ensinei. Hoje é 
um dia que me deixa so-
bejamente agradecido. 
Digo que não mereço, 
quem merece são os alu-
nos. Porque, o que é um 
professor sem aluno?”, 
disparou o professor.

A igualmente home-
nageada professora Clé-
lia de Souza e Castro 
Aleixo, 96 anos, que le-
cionou educação física, 
relembrou das equipes 
de vôlei e basquete que 
comandou, do Clube de 
Educação que ajudou a 
fundar na escola e de 
colegas de trabalho e 
alunos. “Eu acho muito 
bonita essa homenagem 
que estão fazendo. Dei 
minha vida inteirinha 
pela educação física 
desse colégio”, disse a 
professora, que foi pri-
meira-dama do ex-pre-
feito Dayton Aleixo de 
Souza (in memorian) na 
década de 80.

Prestigiaram a sole-
nidade os vereadores 
Wilsinho Locutor, Luís 
Carlos Fernandes, João 
Bassi, Pepa Servidone e 
Dona Cidinha. Comple-
taram a mesa dos traba-
lhos a vice-diretora da 
EE Aurélio Arrôbas Mar-
tins, professora Regina 
Garcia; o instrutor do 
Tiro de Guerra 02-018 
de Jaboticabal, Sargento 
Nalon; e a dirigente re-
gional de Ensino de Ja-
boticabal, professora Vâ-
nia Regina Maria Passos.

Confi ra a galeria de 
fotos completa na pá-
gina da Câmara no Fa-
cebook (facebook.com/
CamaraJaboticabal). A 
sessão solene na ín-
tegra está disponível 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br)
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Versículos 
da Bíblia

O Senhor será também um 

alto refúgio para o oprimido; 

um alto refúgio em tempos de 

angústia.

Em ti confi arão os que co-

nhecem o teu nome; porque 

tu, Senhor, nunca desampa-

raste os que te buscam.

Cantai louvores ao Senhor, 

que habita em Sião; anunciai 

entre os povos os seus feitos.

Amém.

Salmos 9: Versículos 9 -10 

-11

“Viagem no tempo”: Lembranças marcam sessão 
solene em comemoração aos 100 anos do “Estadão”

esse que só a morte nos 
tomará: o patrimônio 
intelectual, o saber, o 
conhecimento”, fi nali-

Entre os homenage-
ados, a professora de 
inglês aposentada Célia 
Moreira, 85 anos, sen-
tou na primeira fi la. Ela 
estudou no “Estadão” da 
1ª série até o colegial, e 
mais tarde lecionou por 
20 anos na escola. “Pra 
mim foi muito gratifi -
cante. Eu passei muito 
tempo aqui. Às vezes 
eu até sonho que estou 
lecionando aqui outra 
vez”, revelou entre risos 
a professora, que rece-
beu a homenagem com 
gratidão. “Eu fi quei mui-
to feliz, porque eu sa-
bia que aqui eu ia rever 
muitos alunos. Sempre 
lembro com saudade 
desse tempo [de pro-
fessora]. Só tenho boas 
lembranças”, recordou a 
docente, que encontrou 
entre os homenageados, 
seu ex-aluno, e profes-
sor aposentado, Nélio 

“Foi uma grande es-
cola na minha vida. Nos 
três anos que passei no 
Estadão, fi zemos teatro. 
Tudo de bom! Foi um 
privilégio ser apossado 
de tanta cultura e tanto 
testemunho, porque os 
professores não só ensi-
navam como eles cons-
truíram cidadãos. Isso foi 
de uma importância mui-
to grande. Posso dizer 
que aprendi muito mais 
do que ensinei. Hoje é 
um dia que me deixa so-
bejamente agradecido. 
Digo que não mereço, 
quem merece são os alu-
nos. Porque, o que é um 
professor sem aluno?”, 

A igualmente home-
nageada professora Clé-
lia de Souza e Castro 
Aleixo, 96 anos, que le-
cionou educação física, 
relembrou das equipes 
de vôlei e basquete que 
comandou, do Clube de 
Educação que ajudou a 
fundar na escola e de 
colegas de trabalho e 
alunos. “Eu acho muito 
bonita essa homenagem 
que estão fazendo. Dei 
minha vida inteirinha 
pela educação física 
desse colégio”, disse a 
professora, que foi pri-
meira-dama do ex-pre-
feito Dayton Aleixo de 
Souza (in memorian) na 

Prestigiaram a sole-
nidade os vereadores 
Wilsinho Locutor, Luís 
Carlos Fernandes, João 
Bassi, Pepa Servidone e 
Dona Cidinha. Comple-
taram a mesa dos traba-
lhos a vice-diretora da 
EE Aurélio Arrôbas Mar-
tins, professora Regina 
Garcia; o instrutor do 
Tiro de Guerra 02-018 
de Jaboticabal, Sargento 
Nalon; e a dirigente re-
gional de Ensino de Ja-
boticabal, professora Vâ-
nia Regina Maria Passos.
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CULTURA
Bom público participa de atividades da 

Semana do Livro e da Biblioteca

O! cina de Contação de História reúne 
educadores

A Biblioteca Munici-
pal “Júlia Luiz Ruete” 
esteve bastante movi-
mentada nesta semana, 
durante a Semana do 
Livro e da Biblioteca. 
Nesta edição, o evento 
homenageou o autor ja-
boticabalense Luiz Car-
los Beduschi. 

O Departamento de 
Cultura promoveu ofi -
cinas, bate-papo, apre-
sentação artística, feira 
de troca e doação de li-
vros. “Não posso deixar 
de destacar o empenho 
dos funcionários da bi-
blioteca que não pou-
param esforços para a 
realização do evento, 
que incentivou a leitura 
entre nossas crianças 
e exaltou a rica histó-

Uma parceria entre a 
Prefeitura de Jabotica-
bal e o SENAC viabili-
zou mais uma edição da 
“Sala de Educadores”, 
na noite de sexta-feira 
(20). Aberto a todos os 
professores, nesta edi-

ria de nossa cidade”, 
declara o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 
Martins.

“A Semana mostra 
aos participantes que 
um escritor não é uma 
fi gura inalcançável, 
pelo contrário, duran-

ção, os participantes 
aprenderam mais sobre 
o assunto.

“A contação de his-
tórias apresenta um 
universo novo dentro 
das salas de aula. Uti-
lizar o lúdico na edu-

cação é fundamental 
para garantir a nossos 
alunos um olhar dife-
rente sobre o conteúdo 
programático”, afi rma o 
secretário de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer, Adilson Martins.

A rede municipal de 
educação vem promo-
vendo uma série de ati-
vidades envolvendo os 
seus alunos. No último 
mês, os projetos Vida 
de Inseto e Jardim dos 
Sentimentos movimen-
taram as unidades com 
a realização de exposi-
ções dos projetos.

te o bate papo e outras 
atividades propostas, 
o contato se estreita e 
o conteúdo dos livros 
toma conta da conver-
sa”, afi rma o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

A biblioteca – Qual-
quer pessoa pode fre-

quentar a Biblioteca 
Municipal “Professo-
ra Júlia Luiz Ruette” 
para emprestar li-
vros, fazer pesquisas 
e participar das ati-
vidades realizadas. 
Para mais informa-
ções o telefone é (16) 
3202-8323.

Encontro aconteceu na noite de sexta-feira (20) na unidade 
do SENAC de Jaboticabal

A ARTE DE VIVER - SENTIMENTO DE INFERIORIDADE

Nós somos únicos e 
insubstituíveis, e to-
dos somos importan-
tes para que o mundo 
seja melhor. Se todos 
nós somos importan-
tes, por que existem 
pessoas que se sen-
tem inferiores às ou-
tras?

Quantas pessoas que 
fi cam comparando-se e 
sentindo-se menores, 
por diversos  motivos. 
E aí vai uma série de 
comparações que ser-
vem apenas para dimi-
nuir: sou mais pobre, 
mais baixo, mais feio, 
menos inteligente, não 
sei fazer isso, não sei 
fazer aquilo, queria ser 
igual ao João, queria ser 
igual à Maria, e tantos 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

sentimentos de inferio-
ridade que não há olhos 
para ver as qualidades.

Não se compare a 
ninguém. Quem compa-
ra perde. Você é você e 
pronto!

Certa vez, um discí-
pulo perguntou ao Mes-
tre: - Mestre, porque me 
sinto inferior aos ou-
tros?

O Mestre levou-o 
diante de duas árvores 
que havia diante de sua 
casa e disse: - Olhe es-
sas duas árvores. A ár-
vore alta e a árvore pe-
quena, ao lado dela. Por 
anos, ambas estiveram 
juntas perto de minha 
janela e nunca houve 
problema entre elas. 
Esta arvore é pequena 
e aquela é grande, esse 
é o fato, e nunca ouvi 
sussurro nenhum sobre 
isso.

O discípulo argumen-
tou: - Isso se dá porque 
elas não podem compa-
rar-se.

E o Mestre replicou: 
- Então não precisa per-
guntar-me. Você já sabe 
a resposta.

Quando você não se 
compara aos outros, 

todo seu sentimento 
de inferioridade desa-
parece. Um pequeno 
arbusto ou uma gran-
de árvore, não importa. 
Uma simples folhinha é 
tão importante quanto 
a maior das estrelas. O 
canto de um pássaro é 
tão importante quanto 
qualquer sábio, pois o 
mundo será  menos rico 
se esse canto desapare-
cer.

Simplesmente olhe à 
sua volta. Tudo é neces-
sário e perfeito, e você 
faz parte de tudo isso. 
O mundo precisa de 
você. Sua família pre-
cisa de você. Seus ami-
gos, a todo o momento, 
contam com você.

Quando você se valo-
riza, não importa se o 
valorizam ou não. Por 
isso, não se compare 
a ninguém. Você é úni-
co, e sua presença é in-
dispensável, pois sem 
você o mundo não seria 
o mesmo.

Eu não tenho dúvida 
nenhuma, e você?

Programa Corrente do 
Bem, às quartas e sex-
tas feiras, às 08:00 pela 
GAZETA FM - 107,9.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA MESA Nº 07/2017

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL, de
Jaboticabal, com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 17 
de seu Regimento Interno, determina:

Art. 1° Fica a Diretoria Contábil e Financeira da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
após expedição de Decreto do Executivo, autorizada a abertura de um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 748.000,00 (setecentos e quarenta e oito mil reais), para suprir a seguinte dotação do 
orçamento vigente:

Art. 2° O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos de
anulação parcial de dotações da Câmara Municipal, constantes do orçamento vigente, no valor de                 
R$ 748.000,00 (setecentos e quarenta e oito mil reais), assim especificadas:

Art. 3° O presente ato entrará em vigor após a publicação de Decreto do Executivo, 
expedido de acordo com a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 26 de setembro de 2.017.

Dr. Edu Fenerich
Presidente

Ednei Valêncio
Vice-Presidente

Pretto Miranda Cabeleireiro
1º  Secretário

Daniel Rodrigues
2º Secretário

CÓDIGOS Especificação Valor
Nat da Desp Classif. Func.

01 CAMARA MUNICIPAL
01.01 Corpo Legislativo

3.1.90.11.00 01.031.001.2.001 Venctos e Vant Fixas Pes.Civil R$ 482.000,00

3.3.90.11.00 01.031.001.2.002 Venctos e Vant Fixas Pes.Civil R$ 266.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 748.000,00

CÓDIGOS Descrição Valor
Local Cat Econ Classif. Func.
01 CAMARA MUNICIPAL
01.01 Corpo Legislativo

3.1.90.13.00 01.031.0001.2.001 Obrigacoes Patronais R$  160.000,00

3.1.90.16.00 01.031.0001.2.001 Outras Desp Varia-Pes.Civil R$ 90.000,00

3.1.91.13.00 01.031.0001.2.001 Obriqações Patronais-RPPS R$  182.000,00

3.3.90.30.00 01.031.0001.2.001 Material de Consumo R$  216.000,00

3.3.90.36.00 01.031.0001.2.001 Outros Serv Terc Pes.Juridica R$ 50.000,00

4.4.90.52.00 01.031.0001.2.001 Eouip e Material Permanente R$ 50.000,00

TOTAL  DAS ANULACOES R$  748.000,00

ATOS DA MESA

EXTRATOS

TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 03/2017 DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Auto Posto Petrus de Jaboticabal Ltda  - ME
FUNDAMENTO: Convite nº 07/2015
OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo ao contrato administrativo celebrado entre as partes, 

consubstanciado no fornecimento adicional de 95,055 litros (noventa e cinco litros e cinquenta e cinco 
mililitros) de gasolina comum, em razão da ultrapassagem da quantidade aditada anteriormente.

DATA DO ADITAMENTO: 03/07/2017
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 334,22 (trezentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos)

PORTARIAS

Nº 49, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 – RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal no dia 03 de novembro de 2017, em virtude do feriado do dia 02 de novembro 
 !"#$%&'(

Nº 50, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017 – CONCEDE, a pedido da funcionária Roberta Lucas Sca-
tolim, lotada no Departamento de Administração, Licença Prêmio em gozo, de 06/11/2017 a 05/12/2017.
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Hori e Marco Vinholi discutem projeto de Lei que de! ne 
Jaboticabal como Capital Nacional do Amendoim

Jaboticabal dá mais 
um passo para ser no-
meada Capital Nacional 
do Amendoim. Na últi-
ma segunda-feira (23), o 

prefeito José Carlos Hori 
acompanhou o deputado 
estadual Marco Vinholi 
em visitas ao Câmpus da 
Unesp e Coplana.

Encontro aconteceu na tarde de segunda-feira; recursos para o município também fi zeram parte da pauta 

Além deste projeto, os 
encontros valeram para 
tratar outros assuntos 
como o apoio a criação 
de uma fábrica de ração 

dentro da Unesp e recur-
sos para o município. “O 
deputado Marco Vinholi 
sempre foi atuante em 
nossa região e parcei-
ro na busca de recursos 
para Jaboticabal. A ma-
nhã foi muito proveito-
sa. Fomos recebidos na 
Unesp e na Coplana para 
tratar de assuntos de in-
teresse de ambas as en-
tidades”, afi rma o prefei-
to José Carlos Hori.

O deputado estadual 

Marco Vinholi destaca a 
proximidade com o pre-
feito Hori e a busca por 
recursos para a cidade. 
“Sempre passo por Jabo-
ticabal e nessas conver-
sas levanto as necessida-
des do município. Visitei 
o bairro do Senhor Bom 
Jesus e conheci algumas 
ruas que precisam de 
obras de drenagem e pa-
vimentação. Os recursos 
já foram destinados e, em 
breve, a prefeitura terá 

condições de iniciar o 
processe licitatório”, de-
clara o deputado Vinholi.

A obra - O bairro rece-
berá tubulação de água, 
guia, sarjeta e asfalto. A 
obra benefi ciará os mo-
radores do Jardim Boa 
Vista, Vale do Sol e Co-
hab 4. Serão investidos 
R$ 200 mil disponibili-
zados pelo Governo do 
Estado de São Paulo por 
meio de emenda parla-
mentar. 

Jaboticabal implanta coral 
com alunos surdos

Os alunos das três sa-
las bilíngues da EMEB 
Senhora Aparecida reali-
zaram a 1ª apresentação 
do projeto “Mãos que en-
cantam”. O evento emo-
cionante reuniu familia-
res no encerramento do 
concurso de poesias da 
Maçonaria Fé e Perse-
verança, na quinta-feira 
(19).

A diretora da unida-
de, Janine Zecheto Pito, 
comemorou o resultado. 

“O projeto vai além dos 
muros da escola. Nosso 
principal objetivo é fa-
zer que nossas crianças 
sejam ouvidas, não ape-
nas pelos familiares, mas 
pela sociedade. Quere-
mos que mais pessoas 
compreendam e ‘escu-
tem’ tudo o que elas que-
rem dizer”, explica.

As salas contam com 
cerca de 90 alunos – 5 de-
les são surdos. “Todos da 
escola estão inseridos no 

Sociedade pode solicitar participação em eventos

projeto e engajados na 
linguagem dos sinais. A 
libras é a segunda língua 
ofi cial do Brasil e temos 
o dever de compreender 
essas mãos que encan-
tam gerações”, fi naliza a 
diretora.

O nome do projeto foi 
escolhido por próprios 
alunos e membros da es-
cola, através de uma en-
quete. Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
1220.

ENVIADO POR PEDRO DE OLIVEIRA COSTA  NETO 
- COLEGA DE CLASSE DO ITA , DA TURMA DE 1.962.

- “ O DINHEIRO FAZ O HOMEM RICO”
- “O CONHECIMENTO FAZ O HOMEM SÁBIO”
- “HUMILDADE FAZ O HOMEM GRANDE”
OBRIGADO!:  HELIÉR PEDRO FERRARI
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 ne 

 zeram parte da pauta 

condições de iniciar o 
processe licitatório”, de-
clara o deputado Vinholi.

A obra - O bairro rece-
berá tubulação de água, 
guia, sarjeta e asfalto. A 
obra benefi ciará os mo-
radores do Jardim Boa 
Vista, Vale do Sol e Co-
hab 4. Serão investidos 
R$ 200 mil disponibili-
zados pelo Governo do 
Estado de São Paulo por 
meio de emenda parla-
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Matrícula para maternal e jardim será de 
6 a 8 de novembro

Acústico Rosa arrecada mais de 200 litros de leite para o 
Fundo Social de Solidariedade

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer informa que as 
inscrições para o Mater-
nal e Jardim acontecem 
nos dias 6, 7 e 8 de no-
vembro. Pais e respon-
sáveis de crianças de 4 
e 5 anos devem procu-
rar a unidade de educa-

Pelo terceiro ano con-
secutivo, o Acústico 
Rosa, realizado na noi-
te de quinta-feira (19), 
na Concha Acústica de 
Jaboticabal, deu uma 
importante colabora-
ção para o município. 
Além de conscientizar 
sobre a importância da 
prevenção do câncer de 

ção infantil mais próxi-
ma.

“É importante que os 
pais não percam o perí-
odo de inscrição e que 
fi quem atentos aos do-
cumentos necessários”, 
ressalta o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 

mama, o evento, uma 
parceria entre Unimed 
e Prefeitura, conseguiu 
arrecadar mais de 200 
litros de leite para o 
Fundo Social de Solida-
riedade.

“Foi uma noite mui-
to gostosa. Agradeço a 
todos que participaram 
e contribuíram. Muitas 

Evento conscientizou sobre a prevenção do câncer de mama

Martins.
Atenção para a lista 

de documentos:
• Certidão de Nas-

cimento
• Comprovante de 

Residência
• Número do NIS 

(benefi ciários do Bolsa 
Família)

famílias serão benefi -
ciadas. Aproveito para 
parabenizar a Unimed 
por mais essa edição”, 
comenta a primeira-da-
ma e presidente do Fun-
do Social, Adriana Hori.

O Acústico Rosa con-
tou com várias atrações 
musicais, entre elas, a 
banda Aminas A Trois e 
as cantoras Adriana Pa-
vanelli, Adriana Trinca, 
Déborah Vieira, Fernan-
da Franciscatto, Jazzy 
de Angelis e Lara Fer-
raz.

José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura, des-
tacou a qualidade das 
apresentações. “Foi um 
evento que todos saíram 

• Carteira Nacional 
de Vacinação

• Cartão Nacional 
do SUS

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato da Secretaria 
de Educação, Cultura, 
Esporte é Lazer é (16) 
3209-2469.

ganhando. O público foi 
presenteado com be-
las vozes no palco. Que 
venham mais parcerias 

como essa”, disse.
Para mais informa-

ções sobre a arrecada-
ção, o telefone do Fundo 

Social de Solidariedade 
é (16) 3202-8994.

Fotos: Pedro Fonse-
ca/Fábrica da Palavra

Atenção! Bene! ciários do Bolsa Família devem 
procurar unidades de saúde

Recadastramento do BPF termina em 31 de outubro

As famílias benefi-
ciadas pelo Programa 
Bolsa Família devem 
levar os seus filhos 
até Unidade Básica de 
Saúde mais próxima 
de sua casa, até o dia 
13 de novembro para 
fazer o acompanha-
mento previsto pelo 
programa.

Os idosos e portado-
res de defi ciências be-
nefi ciários do Benefício 
de Prestação Continua-
da (BPC) devem procu-
rar a Casa do Bolsa Fa-
mília para promover a 
inclusão no CAD-Único. 
O prazo termina em 31 
de outubro e não será 
prorrogado.

Quem perder o pra-

Segundo a Secretá-
ria de Saúde, Maria 
Angelica Dias, o ob-
jetivo é fazer a pe-
sagem, tirar medidas 
e também o acompa-
nhamento da cartei-
ra de vacinação das 
crianças cujas famí-
lias são beneficiadas. 
“Essa é uma das exi-

zo pode ter o benefício 
suspenso. “O prazo de 
recadastramento foi 
prorrogado para que 
os mais de 900 benefi -
ciários pudessem pro-
curar a Casa do Bolsa 
Família. Peço a todos 
que não deixem para a 
última hora. Qualquer 
dúvida também pode 
ser tirada pelo telefone 

Prazo para pesagem e entrega de documentos termina em 13 de novembro

Benefi ciários do Benefício de Prestação Continuada devem procurar a Casa do 
Bolsa Família com todos os documentos. Prazo não será prorrogado

gências do Ministério 
do Desenvolvimen-
to Social para que as 
famílias continuem 
sendo beneficiadas 
pelo Bolsa Família, 
lembro que as famí-
lias que, por ventura, 
perderem o prazo po-
derão ter o benefício 
suspenso.”

(16) 3204-4405”, afi rma 
a secretária de Assis-
tência Social, Tatiana 
Pellegrini.

A Casa do Bolsa Famí-
lia está a 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.

Em reunião da Frente Paulista, Jaboticabal discute 
melhorias em serviços sociais

A Frente Paulista reu-
niu municípios para 
discutir melhorias nos 
programas da Prote-
ção Básica, na quarta-
feira (18). O encontro 
foi realizado na capital 
paulista, na sede da 
Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 
Social. Representan-
tes dos CRAS, Proteção 
Básica e Secretaria de 
Assistência Social, de 
Jaboticabal, participa-

ram do evento.
“Foi um momento de 

atualização, para rea-
valiar, rediscutir pos-
sibilidades e casos, e 
implantar as mudan-
ças necessárias para 
aprimorar e melhorar 
os serviços do CRAS”, 
comentou a secretária 
de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

A secretária ressalta 
ainda o espaço con-
quistado pelo municí-

Evento aconteceu na quarta-feira (18), em São Paulo
pio este ano. “Depois 
de muito tempo vol-
tamos a frequentar 
o cenário regional e 
participar de reunião 
da Frente Paulista. É 
desta forma que bus-
camos oportunidades 
para suprir as necessi-
dades da população”, 
fi naliza.

Para saber mais so-
bre a Frente Paulista, 
acesse: https://goo.gl/
Ty6DPb
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Feriado de Finados tem programação 
de! nida em Jaboticabal

A Prefeitura de Ja-
boticabal trabalha nos 
últimos detalhes para 
o próximo dia 2 de no-
vembro, feriado de Fi-
nados. Como é de cos-
tume, os cemitérios do 
município e distritos de 
Córrego Rico e Lusitâ-
nia devem receber bom 
público.

Segundo o adminis-
trador do Cemitério, 
Reginaldo César Apa-
recido, além das tradi-
cionais missas já pro-
gramadas, a equipe do 
Departamento de Vigi-

lância de Vetores e Zo-
onozes realizará orien-
tação no dia sobre a 
utilização e descarte de 
sacos plásticos.

As famílias que dese-
jarem realizar revesti-
mentos e pinturas nos 
túmulos, a data limite é 
30 de outubro. Já para 
lavagem, o prazo é 1º 
de novembro. Os cemi-
térios funcionarão no 
dia 2 de novembro das 
7h às 18h.

Programação
Cemitério Municipal – 

2 de novembro

7h – Missa - Padre Ed-
son Luiz Maia

9h – Missa - Padre 
Bruno Cesar Siqueira

10h – Apresentação – 
Grupo de Canto da Ce-
cília Tucci e Neto Lau-
rentiz

11h – Terço dos ho-
mens

Capela de Lusitânia
1º de novembro – 

19h30 – Padre Antônio 
Carlos Molena

Capela de Córrego 
Rico

2 de novembro - 8h – 
Padre Éder Soares

Em Lusitânia, grupo de alunos e pro! ssionais da saúde se 
mobilizam contra a dengue

Parceria entre Prefeitura e Banco do Brasil viabiliza doação 
de 30 computadores para Secretaria de Educação

Educação e Saúde es-
tiveram unidas contra a 
dengue, no distrito de 
Lusitânia, na sexta-feira 
(20). Em um trabalho 
que envolveu alunos da 
escola Florassu Fernan-
des dos Santos e equipe 
da Estratégia de Saúde 
da Família – ESF José 
Francisco Nuno, mora-
dores foram orienta-
dos sobre os perigos da 
dengue.

A ação representou 
para os alunos a con-
clusão de uma série de 
atividades desenvolvi-
das desde o início do 

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Espor-
te e Lazer recebeu uma 
importante doação de 
30 computadores se-
minovos na manhã de 
terça-feira (24). A con-
quista só foi possível 

ano sobre o mosquito 
transmissor da doença, 
o Aedes aegypti. Para a 
equipe de saúde, o dia 
de orientações refor-
çou o trabalho dedica-
do realizado pelo setor 
em prol da comunida-
de.

“Esse trabalho de in-
terligação entre dois 
setores tão importantes 
como a Saúde e a Educa-
ção é muito importante. 
Principalmente em um 
período como esse, em 
que a possibilidade de 
chuva aumenta. Parabe-
nizo todos os envolvi-

devido ao bom relacio-
namento entre Prefei-
tura e Banco do Brasil.

“Quero muito agra-
decer ao Banco do Bra-
sil por sua visão social 
e por se mostrar inte-
ressada em ajudar o 

Ação conscientizou moradores do distrito

Equipamentos foram entregues na manhã de terça-feira (24)
Poder Público. Isso faz 
com que nossa cidade 
sempre ganhe mais e 
a prefeitura mais ain-
da”, comentou o pre-
feito José Carlos Hori.

O superintendente 
do Banco do Brasil, 

Sandro Nei de Souza 
Pacheco, comentou a 
importância do ato e 
ressaltou a preocupa-
ção da entidade em 
colaborar. “Para nós 
é muito importante 
contribuir com equi-

pamentos em bom es-
tado, que serão úteis 
no dia a dia, princi-
palmente para a edu-
cação. A contribuição 
social é uma carac-
terística que o banco 
sempre teve, seja com 

doações, atividades 
ou outras promoções”, 
destacou.

Para mais informa-
ções, o telefone da Se-
cretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer é (16) 3209-2469.

dos”, comenta o prefei-
to José Carlos Hori. 

Cuidados contra a 
dengue - O controle 
dos terrenos, quintais e 
principalmente calhas, 
bebedouros de animais 
e plantas é fundamen-
tal para que as arbovi-
roses continuem sob 
controle. É importan-
te eliminar água limpa 
e parada desde a laje 
das residências até o 
vaso de planta, calhas 
e bandeja da geladeira 
e ar-condicionado para 
eliminar o mosquito Ae-
des aegypti.

Prefeitura inicia o! cina de manicure em 
Córrego Rico e Lusitânia

Encontros acontecem semanalmente

Tradicionais missas acontecem nos cemitérios de Jaboticabal e distritos

Começou na última 
semana, nos distritos 
de Córrego Rico e Lusi-
tânia, a primeira edição 
da ofi cina de manicure. 
A iniciativa é da Prefei-
tura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria de 
Assistência Social, e as 
aulas acontecem toda 
semana.

“A proposta é dar 
oportunidade a essas 
pessoas, capacitando 
e fornecendo conheci-
mento. É uma ofi cina 
muito interessante. Te-
nho certeza que todas 
irão gostar”, comenta a 
secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pel-
legrini.

Os encontros acon-
tecem sempre às ter-
ças-feiras, em Córrego 
Rico, e às sextas-feiras, 
em Lusitânia. A previ-
são para término da 
ofi cina é dezembro.

Para mais informa-
ções sobre as próxi-
mas turmas, o telefone 
é (16) 3202-8301.

Acústico Rosa arrecada mais de 200 litros de leite para o 

Solidariedade 

Fonse-

Recadastramento do BPF termina em 31 de outubro

(16) 3204-4405”, afi rma 
a secretária de Assis-
tência Social, Tatiana 

A Casa do Bolsa Famí-
a disposição na 

93 – 
de 

. O tele-
Casa 

é (16) 
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Fundo Social promove Natal Solidário

O Fundo Social de 
Jaboticabal conta com 
o apoio da população 

para garantir um Natal 
mais feliz às famílias 
carentes. A campanha 

Pontos de arrecadação de brinquedos foram disponibilizados para população contribuir com a campanha

Natal Solidário preten-
de arrecadar brinque-
dos em diversos pon-
tos disponibilizados 
na cidade.

“Durante o ano todo 
promovemos uma sé-
rie de campanhas e, 
agora, com a chegada 
do Natal, não podemos 
deixar de colaborar 
com as famílias mais 
carentes. Mais uma vez 
peço o apoio de todos 
na doação de brinque-
dos para que sejam 
destinados às nossas 

crianças”, afi rma a pri-
meira-dama, Adriana 
Hori.

Pontos de Arrecada-
ção – Os brinquedos 

devem ser entregues 
no Fundo Social de So-
lidariedade, Enoki Pre-
sentes, Baroni na Rua 
Rui Barbosa e Condo-

mínio Aroeira (Minha 
Casa Minha Vida da 
Cohab 2). Mais infor-
mações pelo telefone 
(16) 3202-8994.

Com vagas abertas, projeto social atende 
quase 100 crianças em Jaboticabal

Transmitir bons 
valores e auxiliar na 
formação de gran-
des cidadãos. Essa 
é a missão da SOS 
Esperança, entida-
de que, atualmente, 
atende 90 crianças 
e adolescentes de 6 
a 17 anos, em Jabo-
ticabal. Meninos e 
meninas passam dia-
riamente pelo local 
para aprender músi-
ca, dança, culinária e 
artesanato, no perí-
odo contrário ao da 

escola.
Além das ofi cinas, 

os participantes re-
cebem ainda alimen-
tação complementar. 
“A SOS Esperança é 
uma de várias enti-
dades do município 
que desenvolve um 
papel social mui-
to importante. É um 
trabalho que ajuda 
muitas famílias em 
situação de vulnera-
bilidade social, aten-
dendo essas crianças 
e adolescentes no 

SOS Esperança oferece atividades em período integral; trabalho segue a todo vapor

contra turno esco-
lar”, ressalta a secre-
tária de Assistência 
Social, Tatiana Pelle-
grini.

Para participar do 
projeto, a renda fa-
miliar do ingressante 
deve ser de até dois 
salários-mínimos. A 
entidade está locali-
zada na Rua Getúlio 
Vargas, 91, Soroca-
bano.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-0748.


