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Prefeitura realiza mutirão no 
Sorocabano, São Roque e Primavera

Resistência dos moradores preocupa autoridades; em Jaboticabal, 
70% dos criadouros estão dentro das residências

A Prefeitura de Jaboticabal 
segue fi rme à “caça” ao mos-
quito Aedes aegypti. O mutirão 
de limpeza percorrerá os bairros 
Sorocabano, São Roque e Jardim 
Primavera neste sábado (18), a 

Campanha Natal Solidário prossegue com 
pontos de arrecadação de brinquedos

O Fundo Social de Jaboti-
cabal continua arrecadando 
brinquedos para garantir um 
Natal melhor para as famí-
lias carentes. Pontos de ar-
recadação foram distribuídos 
pela cidade para que brin-
quedos em boas condições de 
uso sejam entregues.

“A população vem aderindo 
à campanha, porém a deman-
da é muito grande e precisa-
mos de muitos brinquedos”, 
pontua Adriana Hori.

partir das 8h. A ação contará com 
a participação de agentes de saú-
de e funcionários da Secretaria de 
Obras. 

A secretária de Saúde orienta a 
população a inspecionar os quin-

tais. “Agora é a hora de prevenir 
e jogar fora todos os materiais 
que podem acumular água. Veri-
fi quem os quintais, ralos e todos 
os ambientes das casas. O mate-
rial que será descartado deve ser 

colocado nas calçadas e será re-
colhido pela nossa equipe”, alerta 
Maria Angélica Dias.

Audiência pública apresenta detalhes do novo poço 
profundo do Jardim Boa Vista

Corpo técnico do SAAEJ es-
teve reunido com população e 
vereadores discutindo o assun-
to e respondendo dúvidas so-
bre o projeto

A manhã da sexta-feira (10) 
foi importante para os mora-
dores dos bairros próximos ao 
Jardim Boa Vista. Em audiên-
cia pública, foi apresentado to-

dos os detalhes do projeto para 
abertura do novo poço profun-
do que vai resolver o problema 
de abastecimento em bairros 
como Morada Nova, Morada 

do Campo, Jardim Paraty, Par-
que dos Laranjais, entre ou-
tros.

Competidores 
dão show em 
mais uma São 

Silvestre de 
Jaboticabal
Cerca de 300 pessoas 
percorreram 5,1 km

A manhã de quarta-feira (15), 
em Jaboticabal, foi de muita ale-
gria e superação. Cerca de 300 
corredores, entre eles, homens e 
mulheres, desafi aram seus limi-
tes participando da 69ª edição da 
Corrida São Silvestre.

Concerto de 
Rock marca 
Campanha 
“Novembro 

Azul”

Se em setembro o Amarelo 
marcou a campanha de prevenção 
ao suicídio e em outubro o Rosa 
simbolizou a luta contra o câncer 
de mama, novembro é a vez do 
Azul lembrar da prevenção ao 
câncer de próstata.

Mês de prevenção ao 
câncer de próstata 
ganha o apoio da 
banda PSD, que 
realiza show em 

Jaboticabal

Entidades e 
prefeitura se 

unem contra a 
chikungunya, 
zika, dengue e 
febre amarela

Na última semana, uma reu-
nião selou a participação de di-
versas entidades no trabalho pre-
ventivo contra as arboviroses em 
Jaboticabal. A defi nição de novos 
multiplicadores dos cuidados ne-
cessários é fundamental para que 
toda informação chegue às famí-
lias.

Apenas com a união 
de todos, Jaboticabal 
vai vencer a guerra 

contra o Aedes
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Competidores dão show em mais uma São 
Silvestre de Jaboticabal

Jaboticabal se prepara para os Jogos Abertos 2017
Acontece de 15 a 26 de 

novembro a 81ª edição dos 
Jogos Abertos 2017. A de-
legação de Jaboticabal viaja 
no início da próxima semana 
para iniciar sua participação 
na competição. Diferente dos 
outros anos onde apenas uma 
cidade sediava o evento, des-
ta vez cinco municípios são 
considerados sedes e recebe-
rão disputas de modalidades: 
Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do 
Sul, Mauá e Ribeirão Pires. 

“Tanto o basquete femi-
nino, quanto o masculino já 

Atletas competem a partir da próxima semana

Cerca de 300 pessoas percorreram 5,1 km

GAZETA ESPORTES

tem suas chaves defi nidas. 
O primeiro terá pela frente 
Cerquilho e Hortolândia, já o 
segundo joga contra Bauru e 
Marília. Também teremos o 
atletismo masculino e femi-
nino, mas nessa modalidade 
ainda haverá congresso téc-
nico para defi nir como fun-
cionará”, explica o diretor de 
Esportes, José Luis Moiteiro.

A expectativa é que o 
evento esportivo tenha apro-
ximadamente 200 cidades 
participantes e cerca de 
12 mil atletas envolvidos. 
“Nossos atletas são dedica-

dos e tenho certeza que da-
rão o melhor para represen-

tar nossa cidade”, afi rmou 
Moiteiro.

Jaboticabal conhece domingo (19) os fi nalistas do 
Campeonato Municipal de Futebol Amador

Após quase três meses com 
jogos disputados e muitos gols, 
o Campeonato Municipal de 
Futebol Amador, de Jabotica-
bal, deve conhecer na manhã 
do próximo domingo (19) os 
fi nalistas desta edição.

Nas semifi nais, o Cohab III 
enfrenta o Pega Leve e a Pizza-
ria Nº 1 joga contra o Panela. 
Os jogos serão realizados no 
campo do Jardim das Rosas, a 
partir das 8h15.

O Cohab III chega após em-
patar com o Oxigênio por 1 a 1 
e vencer no pênatis por 8 a 7. 
Quem também passou nas dis-
putas de penalidades máximas 
foi a Pizzaria Nº 1, que após 
empatar em 0 a 0 com o Bro-
thers, venceu por 5 a 3. 

Já o Panela goleou nas quar-
tas de fi nal o Fortaleza, por 6 a 
1, e o Pega Leve bateu o Juven-
tude por 3 a 1. 

Semifi nal – 19/11/2017

08h15 | Jd. das Rosas | Pizza-
ria Nº 1 x Panela 

A manhã de quarta-feira 
(15), em Jaboticabal, foi de 
muita alegria e superação. 
Cerca de 300 corredores, en-
tre eles, homens e mulheres, 
desafi aram seus limites parti-
cipando da 69ª edição da Cor-
rida São Silvestre.

O percurso de 5,1 km foi 
encarado com bastante serie-
dade por profi ssionais e ama-
dores. Ao fi nal, bastante ale-
gria pelo objetivo concluído e 
sensação de dever cumprido.

O evento teve o apoio da 
Prefeitura Municipal e foi 
organizado pelo grupo Guar-
diões do Esporte e Samuel 
Cunha. 

10h | Jd. das Rosas | Cohab 3 
x Pega Leve  

EMPRESA B. TOBACE
 DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e 
Telefônia LTDA. está abrindo processo seletivo 
para portadores de Necessidades Especiais.

Os interessados deverão enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Paulino 

Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.











              
            

            



 








Processo Seletivo para Estagiários: 
Prefeitura divulga horário e local de provas
A Prefeitura de Jabotica-

bal informa aos inscritos no 
processo seletivo para es-
tagiários de níveis médio, 
técnico e superior, que as 
provas acontecem no próxi-
mo domingo (19), às 9h, na 
Faculdade de Educação São 
Luis.

Os candidatos devem che-
gar 30 minutos antes do iní-
cio das provas. “É uma opor-
tunidade para estagiar na 
área que está cursando, com 
uma ajuda de custo. Vários 

cursos serão benefi ciados 
pela iniciativa da Prefeitura 
de Jaboticabal. Aproveito 
para desejar sorte a todos os 
candidatos”, afi rma o secre-
tário de Administração, José 
Vantini Júnior.

Para mais informações, 
o candidato pode acessar o 
link - http://www.jabotica-
bal.sp.gov.br/2010/index.
php/concurso/ver/357/pro-
cesso-seletivo-0012017-es-
tagio - com todos os editais 
do concurso._
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O crescimento do cooperativismo de crédito

O cooperativismo mais uma 
vez mostra sua força ao ter cres-
cimento em seu setor de crédito 
números que superam os dos ban-
cos tradicionais brasileiros. As 
cooperativas de crédito brasileiras 
são responsáveis por alavancar o 
agronegócio.

Isso porque os juros cobrados 
pelos empréstimos são um grande 
diferencial. O banco cooperativista 
está mais preocupado em ver seu 
cooperado crescer, gerar renda e 

mo de crescimento se mantenha 
em 2017. Maior sistema coopera-
tivo do Brasil, com 3,7 milhões de 
cooperados, o Sicoob espera ex-
pandir o crédito em 9% neste ano 
– além de ter aberto 146 agências 
desde junho de 2016, com previsão 
de inaugurações em Minas Gerais, 
Paraná e Rio Grande do Sul.

É um crescimento que refl ete 
a boa organização cooperativista, 
que tem o setor rural em sua essên-
cia. O apoio e entendimento real 
sobre o agronegócio fazem com 
que o cooperativismo de crédi-
to seja uma das melhores opções 
para realizar empréstimos e in-
vestir.

Como deputado estadual por 
São Paulo (1986-2006) presidi a 
Frente Parlamentar do Cooperati-
vismo na Assembleia Legislativa 
e fui autor da lei de incentivo ao 
cooperativismo no Estado (Lei 
12.226, de 2006), sancionada 
pelo então governador Geraldo 

continuar investindo em sua ativi-
dade.

O Sicredi aumentou em 7% a 
concessão de crédito, enquanto o 
Sicoob disparou na frente e viu esta 
operação crescer 25,9% entre 2014 
e 2016. Juntos, estes dois represen-
tam 85% do setor cooperativo de 
crédito.

Conseguem praticar taxas me-
nores, como por exemplo para o 
cartão de crédito em 2016: 8% me-
tade dos 15,9% de juros dos bancos 
grandes e médios. No cheque espe-
cial, a diferença em favor das coo-
perativas é ainda maior: 12,5% nos 
bancos e 3,2% nas cooperativas.

O sistema cooperativo viu ainda 
sua carteira voltada à pessoa jurídi-
ca crescer 26% entre 2014 e 2016. 
No mesmo período, os bancos fe-
charam as torneiras e chegaram 
a cortar até um quarto do crédito 
concedido a micro, pequenas e mé-
dias empresas.

E a previsão é que este bom rit-

Alckmin, que é entusiasta do coo-
perativismo. Este crescimento foi 
muito impulsionado a partir desta 
lei, instrumento importante para 
incentivar a união e superar difi -
culdades.

Na Câmara dos Deputados, in-
tegrei a Frente Parlamentar do Co-
operativismo na coordenação do 
ramo de crédito, e contribui para a 
aprovação da Lei do Cooperativis-
mo de Crédito (Lei Complementar 
130/2009).

Também tive a honra de contri-
buir para a aprovação do dispositi-
vo na Medida Provisória 619/2013 
(convertida na Lei 12.873/2013), 
que estabelece isonomia tributária 
ao Fundo Garantidor de Crédito 
das Cooperativas em relação ao 
FGC Fundo Garantidor de Cré-
dito das Instituições Bancárias. 
Essa isonomia foi decisiva para o 
cooperativismo crescer e chegar a 
números dignos de comemoração.

Valores demonstrando que a 

TUDO PASSA
saiba que isso é a mais pura ver-
dade. A tempestade sempre pas-
sa, depois vem um dia de sol, 
maravilhoso e perfeito. A vida 
parece uma montanha russa, têm 
dias que ela está lá cima, brilhan-
do como o Sol do meio dia, e 
têm dias que ela está lá embaixo, 
como se tudo estivesse acabado 
e chegado ao fi m. O Senhor, co-
nhecendo todas as coisas, e co-
nhecendo o nosso coração, tem 
sempre um plano brilhante para 
cada um de nós. Ele nunca nos 

Já ouviu aquele ditado, que 
tudo na vida passa? Se já ouviu, 

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

deixa sozinho. Não se desespere, 
quando as coisas estiverem dando 
erado, apenas continue confi ando 
no Senhor. Ele conhece todo o 
caminho, e sabe como resolver 
tudo. As preocupações só servem 
para te impedir de ver as soluções 
que Deus preparou para você sair 
como um grande vencedor. José 
do Egito, também não entendeu 
no inicio o plano de Deus para 
sua vida. Enquanto o Senhor não 
terminou de prepará-lo para as-
sumir a posição de primeiro go-

VIAGEM  PELA ETERNIDADE

Os esforços são poderes que tor-
nam os homens fortes. Estamos 
viajando pela vida para fortale-
cer nossos pontos fracos e nega-
tivos. Muitos não vencem, pou-
cos lutam pela sobrevivência. 
Alguns tombam antes do tér-
mino da jornada. Outros fi cam 
perdidos na viagem. Muitos são 
os problemas que estão condu-
zindo para diversos caminhos, 
desviando do certo, trazendo o 
duvidoso.

 Como navegadores no 
barco das ilusões, atravessamos 
o mar das difi culdades, onde os 
sonhos são esperanças, as prova-
ções são testes para vencermos 
e resgatarmos dívidas contraídas 

Nós estamos vivendo a mais 
plena era da comunicação. A 
cada dia fi ca mais fácil e mais 
rápido nos comunicarmos com 
as pessoas de qualquer parte do 
mundo.

Através do telefone celular, 
pela internet, você pode comu-
nicar-se de onde você estiver 
com quem você quiser, em mi-
lésimos de segundos.

E apesar dessa modernidade 
toda, muitas pessoas ainda vi-
vem em profunda solidão. Mui-
tas vezes, estão no meio de uma 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

cada três anos o sistema coope-
rativo dobra de tamanho, é preci-
so usar esta força para continuar 
alavancando nossa produção no 
campo.

Já as cooperativas nasceram 
neste sistema e assim conseguem 
entender melhor o funcionamento 
e as necessidades do produtor, da 
agroindústria. Mas ainda há um 
longo caminho a ser percorrido para 
fazer delas a primeira opção, prin-
cipalmente para o produtor rural, 
como já é feito em outros países.

Na Alemanha, elas possuem 
cerca de quinze milhões de asso-
ciados e respondem por cerca de 
20% de todo o movimento fi nan-
ceiro bancário do país. Na Ho-
landa, o Rabobank atende a mais 
de 90% das demandas fi nanceiras 
rurais.

Nos Estados Unidos, os bancos 
cooperativos agrícolas respondem 
por mais de um terço dos fi nancia-
mentos agropecuários. Estima-se 

que 25% dos norte-americanos 
sejam associados a uma coopera-
tiva de crédito.

Essa força cooperativista tem 
São Paulo se encaixando com des-
taque no quadro nacional, que re-
gistra 1.157 cooperativas atuando 
no ramo agro, 145 no Estado. Em 
2016, as paulistas registraram um 
crescimento na casa de dois dígi-
tos no faturamento, encerraram o 
ano com um aumento de 13% no 
valor referente às exportações, 
totalizando a marca de US$ 1,14 
bilhão, contra US$ 1,01 bilhões 
em 2015.

Ao todo, as cooperativas repre-
sentam cerca de 50% da produção 
agrícola de todo o País, oferecen-
do um tratamento mais pessoal, 
individual ao cooperado, algo 
mais personifi cado que leva em 
conta as necessidades de cada um.

Por tudo isso é hora de presti-
giar nosso cooperativismo, que só 
cresce e nos enche de orgulho!

vernador do Egito, ele teve que 
passar pelo poço, ser vendido 
como escravo, depois ser preso 
por um crime que não cometeu. 
A sua vida virou uma bagunça, 
mesmo assim ele não desistiu de 
ser fi el ao Senhor. Ele mostrou o 
quanto Deus era importante para 
ele. Quando ele estava na casa de 
seu pai Jacó, tudo estava bem, ele 
tinha uma vida maravilhosa, seu 
pai o amava mais do que todos 
os seus irmãos, ele servia a Deus 
com alegria. De repente tudo des-

moronou, e veio ao chão, para 
quem tinha tudo do bom, do me-
lhor. Acordar sem nada, foi mui-
to difícil, mas ele não perdeu a 
fé no Senhor, e no seu coração, 
pois sabia que Deus não iria 
abandoná-lo. Mas quando che-
gou o dia da sua vitória, Deus o 
honrou de tal maneira que todas 
as nações, vinham pedir ajudar 
à ele. A tempestade passou, mas 
ele se manteve fi rme. Com você 
não será diferente, acontece o 
que acontecer, fi que fi rme, não 

olhe para as ameaças do inimi-
go, continue seguindo em fren-
te e confi ando no Senhor. A sua 
benção está mais perto do que 
você imagina. Essa luta vai pas-
sar (Leia Gênesis 41). Esta é a 
minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com                                      

no passado, em vidas anteriores. 
Mas, saibamos  que estamos de-
senvolvendo nossos potenciais 
interiores e se persistirmos na 
luta, em breve a vitória chegará 
em nossas vidas. Quando esta-
mos doentes, somos intimados a 
crescer, porque analisaremos as 
condições necessárias para sair 
da inércia. Para isso, poderemos 
voar bem alto, por meio do es-
forço, do trabalho, da meditação 
e da vivência da boa nova.

 Não podemos desistir, 
pois daremos um passo a mais, 
quando formos fortes e decidi-
dos em melhorar e crescer espi-
ritualmente. 

           Somos eternos viajantes, 
onde os espíritos sempre passam 
por renovações, quando voltam 
a reencarnar num novo corpo, 
partindo para uma nova vida, 
em algum mundo de evolução. 
No reino material nascemos, 
crescemos e vivemos como ser-
vidores do bem, trabalhadores 
pela reforma íntima. Nos lares 
e nas famílias somos instrumen-
to necessários para conseguir a 

união de todos, da fraterna re-
conciliação íntima, construindo 
o amor, a paz e a felicidade de 
cada um dos membros, que se 
encontram em provações ou ex-
piações, dentro da lei do karma. 
Somos modeladores das virtu-
des, de amarmos nossos seme-
lhantes, quando alcançarmos um 
índice de pureza e fraternidade, 
sonharmos com realizações a 
longo prazo, seguindo os cami-
nhos, para encontrar a felicidade 
completa, a fé raciocinada, num 
amor em silencio. Humildade no 
desejo de ter a certeza, de que 
poderemos ser sábios no con-
testo maior, ao encontrarmos a 
verdade, conseguida com mui-
to esforço e dedicação. Sermos 
viajantes da eternidade, na sabe-
doria, com as luzes da caridade, 
que nasce no coração  dos ho-
mens de boa vontade, criado por 
DEUS, para sermos apóstolos da 
verdade. 

         Chegarmos a um fi m que 
é o  fenômeno da morte. Vamos 
viajar, na rota certa e com a bús-
sola  do amor universal.

A ARTE DE VIVER - SOLIDÃO ACOMPANHADA

LUIS CARLOS 
FERNANDES

verdadeira multidão, seja no 
trabalho, na escola, na comuni-
dade, na família, porém interior-
mente estão vivendo uma angus-
tiante solidão.

São pessoas que têm difi cul-
dades de falar de si mesmo, de 
seus problemas, de suas angús-
tias, de seus sonhos, de suas 
vontades, por medo, inseguran-
ça  ou por vergonha.

Pessoas que não conseguem 
partilhar seus sentimentos, que 
guardam tudo para si, que acre-
ditam que não serão compreen-
didas, que não são amadas, por 
isso acabam sofrendo muito e, 
muitas vezes, o resultado pode 
ser uma terrível depressão. Não 
seja um perdido na multidão e 
não deixe a solidão tomar conta 
de sua vida.

Há muita gente boa que pode 
e vai ajuda-lo. Acredite nisso. 
Sempre que alguma coisa es-
tiver difi cultando sua qualida-
de de vida, atrapalhando sua 
alegria, procure alguém para 
conversar.  Pode ser alguém de 
sua família, um amigo, talvez 

um grupo de apoio, e se for o 
caso, um profi ssional da saúde 
mental. Não tenha vergonha de 
pedir ajuda.

Antes que sua vida comece a 
perder o sentido, partilhe seus 
sentimentos, divida suas an-
gústias e incertezas. Peça con-
selhos, derrame lágrimas, abra 
seu peito, grite por socorro, faça 
qualquer coisa, menos fi car ca-
lado. Isso não contribui em nada 
e só aprisiona sua felicidade.

E quando você dispuser-se 
a buscar ajuda, vai encontrar 
pessoas que também têm ou já 
tiveram problemas parecidos 
com os seus, talvez até maiores, 
e que poderão ajudá-lo muito. E 
aí tudo vai fi car mais fácil, mais 
leve.

Talvez, ao buscar ajuda, você 
acabe ajudando também e vai 
descobrir o quanto você é útil e 
necessário para a felicidade de 
muitas pessoas.

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

Equipes das secretarias de Obras e Saúde estiveram no 
bairro na manhã de terça-feira (14) 

70% dos criadouros estão dentro dos domicílios
Uma importante mobiliza-

ção foi programada para acon-
tecer na manhã de terça-feira 
(14), no bairro Jardim Boa Vis-
ta, em Jaboticabal. Empenhada 
no combate ao mosquito Aedes 
Aegypti, causador de doenças 
como dengue, zika, febre ama-
rela e chikungunya, a Prefei-
tura, por meio de equipes das 
secretarias de Obras e Saúde, 
visitaram residências para eli-
minar possíveis focos do trans-
missor.

A prefeitura orientou que 
os moradores colocassem todo 

tipo de material inservível que 
está no quintal nas ruas, para 
que as equipes fi zessem o re-
colhimento e, em seguida, o 
devido descarte. “Quero soli-
citar aos moradores que abram 
suas casas para a prefeitura, os 
caminhões e funcionários esta-
rão todos identifi cados, que vão 
ajudar neste momento tão im-
portante, que é o trabalho pre-
ventivo”, pede o prefeito José 
Carlos Hori.

Com o aumento das chuvas, 
todo o cuidado é pouco para 
conter o mosquito. “É extrema-

mente importante a intensifi ca-
ção das atividades para evitar a 
eminência dessa epidemia. Por 
conta de uma união de esforços 
entre as diferentes secretarias 
da prefeitura estamos traba-
lhando no sentido de evitar 
isso”, comenta a secretária de 
Saúde, Maria Angélica Dias

A prefeitura aposta em uma 
parceria com a população para 
obter sucesso na luta contra a 
epidemia. “70% dos criadouros 
estão dentro dos domicílios. O 
controle está nas nossas mãos, 
ou seja, nas mãos da comunida-

Preocupação com o Aedes intensifi ca ações preventivas em Jaboticabal
Nesta semana, agentes de endemias passaram pelo distrito de Lusitânia. No sábado foi a vez da Santa Luzia e bairros próximos

A chegada das chuvas e a 
possível epidemia regional de 
dengue preocuparam as equi-

pes de saúde de Jaboticabal. 
Nas últimas semanas, o tra-
balho foi intensifi cado, prin-

cipalmente nos bairros onde 
casos suspeitos foram regis-
trados.

Um mutirão foi realizado 
no distrito de Lusitânia, Santa 
Luzia e bairros próximos. As 
equipes vistoriaram casas, ter-
renos e eliminaram focos da 
doença. 

“As arboviroses preocu-
pam nossas equipes. Hoje o 
Aedes aegypti é responsável 
pela transmissão da dengue, 
zica, chikungunya e febre 
amarela. A população precisa 
entender que o combate é res-

ponsabilidade de todos. Não 
podemos ‘virar às costas’ para 
essa realidade. O combate é 
uma tarefa de todos”, afi rma 
a secretária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

Devidamente uniformiza-
dos e com veículos ofi ciais, as 
equipes passam pelos bairros 
verifi cando residências e pré-
dios comerciais, eliminando 
possíveis criadouros. 

“Estou preocupada com 
o grande número de pessoas 
que não permitem o trabalho 
de nossos agentes dentro das 

casas. Tal atitude só prejudi-
ca o trabalho preventivo. Nós 
esquecemos que uma simples 
tampinha de garrafa pode acu-
mular água e virar um cria-
douro perfeito”, declara Maria 
Angelica.

Vistoria em residências – 
as equipes do Departamento 
Municipal de Vetores e Zoo-
noses constataram nas visitas 
que a maioria dos focos da 
doença estão dentro de casas, 
nos bebedouros dos animais, 
pingadeiras, compartimento 
de geladeiras e ar condiciados. 

“Temos que reservar dez 
minutos para garantir que 
todo ponto onde água possa 
fi car acumulada seja verifi ca-
do. Não podemos nos esque-
cer dos telhados, ralos e, prin-
cipalmente, os pneus e outros 
compartimentos que muitas 
vezes são abandonados nos 
quintais. Ressalto novamente 
que essa é uma responsabili-
dade de todos e não apenas do 
poder público, que vem fazen-
do a sua parte desde o início 
de 2017”, fi naliza Maria An-
gelica. 

de”, destaca a secretária.
Combatendo o Aedes – 

Ações simples podem ajudar 
toda a população a fazer sua 
parte. Fiscalizar os bebedouros 
de água dos animais de esti-
mação, checar o reservatório 
de água das geladeiras, calhas 
entupidas com acúmulo de fo-
lhas e ralos também merecem 
atenção, além de pingadeiras de 
plantas e recipientes como gar-
rafas e latas. 

Para mais informações, o te-
lefone da Secretaria de Saúde é 
(16) 3209-1500.
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Central do Empreendedor divulga agenda ofi cinal para novembro
Jaboticabal recebe em novembro as duas últimas o� ciais de 2017: formalização e vendas de Natal

A Central do Empreendedor 
divulgou as últimas ações de 
2017 para Jaboticabal. Acontece 
no dia 16 de novembro, das 9h 
às 12h, mais uma edição da ofi -
cina “Começar Bem – Formali-
zação” realizada pelo SEBRAE-
-SP. As matrículas estão abertas. 

“Após um ano muito in-
tenso, com várias ofi cinas, 
palestras e eventos voltados 
ao empreendedor, o SEBRAE 
agendou para Jaboticabal duas 
importantes ofi cinas. Os inte-
ressados podem garatir uma 

das vagas entrando em con-
tato pelo telefone”, informa a 
diretora da Central do Empre-
endedor, Vanessa Gonçalves.

Próxima palestra – O Se-
brae Aqui agendou para 28 de 
novembro uma ofi cina sobre 
vendas natalinas, abordan-
do temos importantes como 
marketing, tipos de clientes e 
promoções adequadas.

Os interessados podem pro-
curar o posto de atendimento 
no Paço Municipal ou ligar 
para (16) 3203-3398.

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal recebeu na 
terça-feira (07/11) o pro-
jeto “Pé de Meia” da Fa-
culdade de Economia e 
Administração da USP de 
Ribeirão Preto. A palestra, 
voltada para entidades pú-
blicas da cidade, apresen-
tou dicas para a redução de 
despesas e abordou sobre 
algumas modalidades de 
investimentos. Cerca de 
10 instituições da cidade 
participaram do evento, 
apresentado pelos alunos 
da FAE-RP/USP, Letícia 
Rossi e Rafhael Millani. 

“Uma das demandas 
muito difícil para as enti-
dades é a questão fi nancei-
ra. Acompanhamos as difi -
culdades da prefeitura, de 
todo o poder público, en-
tão buscamos parcerias, e 
assim nasceu essa parceria 
com o pessoal da USP”, 
disse o vereador Luís Car-
los Fernandes (PSC), orga-
nizador do evento na Casa.

A palestra traçou um 
histórico da economia 
nacional, explicou sobre 
economia, infl ação, endi-
vidamento, planejamento 
fi nanceiro, fi nanciamento, 
cartão de crédito. Apontou 
mitos e apresentou moda-
lidades de investimentos. 
De acordo com a pales-
trante Letícia, há dados 
preocupantes no Brasil: 
“segundo publicação no 
UOL, 81% dos brasilei-
ros sabem muito pouco 
ou quase nada de fi nanças 
pessoais e ela envolve vá-
rias esferas da nossa vida, 
então é muito importante 
ter conhecimento sobre 

Investir no Tesouro Direto é boa opção para quem 
tem pouco dinheiro para investir, diz palestrante

educação fi nanceira”, aler-
tou a jovem. 

“DE GRÃO EM GRÃO 
A GALINHA ENCHE O 
PAPO” – A primeira regra 
do planejamento fi nancei-
ro é anotar tudo. Tem que 
saber o quanto se ganha e 
o quanto se gasta, e eco-
nomizar até no cafezinho, 
disse Letícia, que compa-
rou a educação fi nancei-
ra à educação alimentar. 
“Dietas malucas sempre 
têm, mas não dura. Edu-
cação fi nanceira é igual, 
não adianta cortar tudo de 
uma vez. Tem que ser gra-
dual e racional. É difícil no 
começo, sofre um pouco 
mais no processo, mas no 
fi m dá tudo certo”, acres-
centou a palestrante.

Depois das contas con-
troladas, é hora de investir. 
Para quem não tem muito 
dinheiro, o Tesouro Direto 

é uma boa opção, já que 
o investimento começa a 
partir de R$ 30,00 e pode 
ser feito pelo site do Te-
souro. “Basta ter um CPF, 
uma conta corrente, um 
agente de custódia (uma 
corretora), se cadastrar no 
site [do Tesouro] e come-
çar a investir. É um inves-
timento mais para longo 
prazo (7-8 anos)”, expli-
cou Rafhael. Segundo ele, 
duas corretoras que não 
cobram taxa administra-
tiva para rendimentos de 
renda fi xa, é a XPI Investi-
mentos e a Easynvest.

Por outro lado, quando 
o assunto é negociar dí-
vidas, Millani diz que é 
preciso “colocar no papel 
o quanto se deve e quan-
to se pode pagar por mês. 
Negocie prestações fi xas 
para poder pagar. Nunca 
aceite uma negociação de 

primeira, porque o banco 
dá uma primeira opção 
vantajosa para ele. A redu-
ção dos juros pode chegar 
a 80-90% dependendo do 
caso. Se o banco não esti-
ver negociando, você pode 
ver com outro banco. Se 
os juros de outro banco for 
menor, você pode fazer a 
portabilidade de dívida”.

Outra dúvida frequen-
te está no endividamento 
versus inadimplência. Se-
gundo Letícia, o endivida-
mento não é ruim, “porque 
endividamento é diferente 
de inadimplência. Quan-
do você está endividado, 
é porque está adquirindo 
crédito, seja imobiliário, 
de um veículo... Se você 
está pagando em dia, você 
está endividado, mas não 
inadimplente. O proble-
ma para uma economia é 
quando as pessoas estão 

inadimplentes, ou seja, 
não estão pagando suas dí-
vidas”, explicou Letícia.

Outras dicas e explica-
ções sobre o assunto estão 
disponíveis na íntegra da 
palestra, na WEBTV da 
Câmara (tv.camarajaboti-
cabal.sp.gov.br). 

Participaram da pales-
tra, pela ONG Fênix, o 
presidente Luciano Roque 
Scarpim, a vice-presiden-
te, Regina Soares, e o ad-
vogado Rheno Henrique 
Soares da Silva; pela en-
tidade Olhos D’Alma, a 
diretora Alessandra Vieira, 
a assistente social Regina 
Mosca, a assistente admi-
nistrativa Cindy Okara-
wara, e a secretária/pro-
fessora Ana Gabriela da 
Silva; pela ABC Down o 
presidente Antônio Fieno, 
e administrativo Prisci-

la Oliveira; pela APAE, a 
administrativo Eulina da 
Silva; pelo Lar Acolhedor 
São Vicente de Paulo, a as-
sistente social Ana Martha 
Noraschi; pelo Lar Santo 
André, a diretora Carolina 
Bolsonaro. A Unenlar foi 
representada pelo diretor 
fi nanceiro José Ravazi; o 
CEVER pela coordenado-
ra Neusa Fernandes, e a 
prefeitura pelos secretários 
de Administração e de As-
sistência Social, José Van-
tini Júnior e Tatiana Pel-
legrini, respectivamente, 
pelo chefe de gabinete da 
Assistência Social, André 
Palazzo, Iara Lourenço, 
representando a primeira-
-dama, pelo administrati-
vo Maria Fernanda Dejani, 
pelo fi scal de tributos Da-
niela Amaral; e pelo SA-
AEJ, o presidente André 
Nozaki.

Luís Carlos conquista 
R$ 250 mil para a saúde 
de Jaboticabal através 

de emenda parlamentar
O vereador Luís Carlos 

Fernandes (PSC) comemorou 
na sessão ordinária do dia 
6 de novembro a conquista 
de R$ 250 mil que deve ser 
aplicado na área da saúde 
em Jaboticabal. O recurso é 
proveniente de uma emenda 
parlamentar solicitada ao de-
putado federal Gilberto Nas-
cimento (PSC) em fevereiro 
de 2017.

A verba já foi liberada e 
está disponível na conta da 
prefeitura. O recurso deve ser 
utilizado na compra de equi-
pamentos para a Unidade de 
Pronto Atendimento de Jabo-
ticabal (UPA), de medicamen-
tos ou para custeios na área da 
saúde conforme determinar o 
Executivo.

“Em um momento de crise, 
difícil que passamos, temos 

que tentar buscar verbas nas 
esferas estadual e federal, e é 
com muita alegria que infor-
mamos o crédito deste recur-
so, que certamente contribuirá 
na gestão da saúde de nossa 
cidade. Ao longo do ano tam-
bém fi zemos outros pedidos 
de verbas para Jaboticabal. 
Estamos na torcida para que 
sejamos novamente atendi-
dos”, disse o vereador.
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Jaboticabal ganha importante reforço na guerra contra a dengue

Feira do Vinil fez a alegria dos jaboticabalenses

Entidades e prefeitura se unem contra a 
chikungunya, zika, dengue e febre amarela

Na última semana, uma 
reunião selou a participação 
de diversas entidades no tra-
balho preventivo contra as 
arboviroses em Jaboticabal. 
A defi nição de novos multi-
plicadores dos cuidados ne-
cessários é fundamental para 
que toda informação chegue 
às famílias.

“Jaboticabal é uma cidade 
solidária e as entidades tra-
balham pelo bem comum da 
população. Nada mais justo 
que envolver esse grande vo-
luntariado nas ações contra 
as arboviroses. Todos foram 
muito receptivos e aderiram 

de imediado à campanha 
proposta”, afi rma a secretá-
ria de Saúde, Maria Angelica 
Dias.

Durante a reunião, pan-
fl etos foram divididos entre 
os representantes para que 
cada entidade trabalhe o tema 
dentro de sua realidade. “Os 
públicos são diferentes e, ge-
ralmente, moram em regiões 
distintas da cidade. Pode pa-
recer clichê, mas neste mo-
mento o trabalho mais efetivo 
ainda é mobilizar a população 
e, cada um, tomar conta da 
sua casa”, fi naliza Maria An-
gélica.

Apenas com a união de todos, Jaboticabal vai vencer a guerra contra o Aedes

Alunos da rede municipal de educação promovem uma série de atividades na comunidade próxima às escolas

Praça Ernesto Poli foi palco para o encontro

Quase oito mil soldados fo-
ram escalados para a batalha 
contra a dengue. Após tratar 
o tema dentro da sala de aula, 
os alunos da rede municipal 
participam de visitas moni-
toras no bairro orientando a 
população sobre os riscos das 
arboviroses.

Nos últimos dias foram re-
alizadas passeatas, divulgação 
de cartazes e visita às residên-
cias. “A dengue é responsa-
bilidade de todos e as nossas 
crianças dão um importante 
exemplo neste momento. Mais 
uma vez peço que separem dez 
minutinhos do seu dia para 

cuidar de seu quintal. Dessa 
maneira, Jaboticabal fi cará 
livre da dengue e das outras 
arboviroses, como zika, febra 
amarela e chikungunya”, afi r-
ma o prefeito José Carlos Hori.

As ações preventivas tam-
bém envolvem o trabalho di-
ário dos agentes de endemias. 
“Nossos agentes estão nas ruas 
visitando às residências e eli-
minando todos os criadouros 
do Aedes. Ainda enfrentamos 
resistência e muitos não dei-
xam realizar a vistoria. Mais 
uma vez ressalto a importân-
cia em permitir a entrada de 
nossos agentes. As chuvas au-

O último domingo (12) foi 
dia de relembrar sucessos que 
embalaram décadas. Apre-
ciadores dos discos de vinil 
reuniram-se na Feira Livre, 
na Praça Ernesto Poli, para 
garimpar sucessos, comprar, 
vender e trocar discos raros. 
O evento foi promovido pela 
Prefeitura de Jaboticabal, por 
meio do Departamento de 
Cultura.

“A Feira do Vinil foi um 

mentam o risco da prolifera-
ção do mosquito e somente a 
eliminação da água parada vai 
garantir que Jaboticabal não 
sofra uma epidemia”, afi rma 
a secretária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

Atenção – A maioria dos 
focos da doença estão dentro 
de casas, nos bebedouros dos 
animais, pingadeiras, com-
partimento de geladeiras e ar 
condiciados. O departamento 
de Vetores e Zoonoses orien-
ta que todo ponto onde água 
possa fi car acumulada tem 
que ser verifi cado, principal-
mente telhados, ralos e pneus.

sucesso. A galera gostou bas-
tante. O disco de vinil, que 
teve seu auge nos anos 1970, 
parece ter voltado com força. 
Esperamos, em breve, realizar 
outra edição”, comenta o dire-
tor de Cultura, José Mário de 
Oliveira.

O evento contou ainda com 
a discotecagem do DJ Ansel-
mo, agitando o público pre-
sente com sucessos dos anos 
1970 e 1980.

Departamento de Trânsito segue desenvolvendo 
trabalhos educativos nas escolas de Jaboticabal

Ações visam conscientizar desde cedo
O Departamento de Trân-

sito e Transportes – DTT, de 
Jaboticabal, tem dado conti-
nuidade ao trabalho de cons-
cientização junto às escolas 
do município. De outubro e 
novembro, cerca de 1.300 
estudantes receberam infor-
mações sobre regras e cuida-
dos no trânsito.

“São crianças e adoles-
centes de cinco a 14 anos 
que aprendem desde cedo o 
que vão levar para o resto 

da vida. Nossa meta nesse 
segundo semestre é igualar 
o que foi feito na primeira 
parte do ano, atingindo mais 
de 4 mil crianças”, afi rma 
o diretor de Trânsito, João 
Martins.

A abordagem é didática e 
conta com materiais para se-
rem coloridos, o que chama a 
atenção e ajuda na interação 
do aluno com o tema aborda-
do. Para mais informações, o 
telefone é (16) 3209-1210.

Encontro aconteceu no sa-
lão nobre da Unesp de Jabo-
ticabal e contou com a parti-
cipação de representantes de 
diversos municípios

A organização do Plano 
de Bacias do Rio Grande foi 
um dos temas da reunião que 
aconteceu na última terça-
-feira (14) em Jaboticabal. Na 
ocasião os responsáveis apre-
sentaram novas proposituras 
para aprovação.

“Como presidente do Co-
mitê da Bacia do Rio Mogi 
fi co satisfeito por Jabotica-
bal sediar esse encontro im-
portante para nossa região. 

Reunião do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do 
Rio Grande acontece em Jaboticabal

As águas do Rio Mogi, após 
passar pelo rio Pardo, acabam 
desaguando no Rio Grande, 
aumentando a nossa responsa-
bilidade quando pensamos na 
preservação de todas nossas 
bacias” declara o prefeito José 
Carlos Hori.

Com população de nove 
milhões de habitantes, a Bacia 
Hidrográfi ca do Rio Grande é 
formada por 393 municípios. 
Já foram instalados Comitês 
de Bacias Hidrográfi cas em 
todas as bacias afl uentes. São 
seis comitês na porção paulis-
ta e oito comitês na vertente 
mineira da bacia. 



6 SÁBADO, 18  DE NOVEMBRO DE 2017

“Lei do Fraldário” será votada na próxima segunda-feira 
(20/11) na Câmara de Jaboticabal 

Câmara de Jaboticabal faz sessão solene para entrega de 
títulos de Cidadania e Honra ao Mérito

O Projeto de Lei nº 
46/2017, que torna obrigató-
ria a construção ou adaptação 
de fraldários nos estabeleci-
mentos de circulação pública 
de Jaboticabal será votado em 
1º turno na próxima segunda-
-feira (20/11), na Câmara Mu-
nicipal. 

De acordo com o texto, 
Shoppings Centers, igrejas, 
restaurantes, sorveterias, pi-
zzarias, casas de shows e 
eventos, buff ets e estabeleci-
mentos similares de circula-
ção pública na cidade deverão 
instalar os fraldários em um 
local reservado, próximo aos 
banheiros, de livre acesso aos 
usuários de ambos os sexos. 
Caso não haja este local reser-
vado, o estabelecimento deve-
rá instalar fraldários tanto nos 
banheiros femininos, como 
nos masculinos. Segundo o 
autor do projeto, o vereador 
Paulo Henrique Advogado, 
“infelizmente os pais passam 
por constrangimento quando 
há a necessidade das trocas de 
fraudas e limpeza das crianças 
quanto tão somente existe um 
sanitário de forma simples e 
inadequada para higienização 
e troca de fraudas”.

Caso o projeto seja aprova-
do, os estabelecimentos terão 
seis meses, a partir da regula-
mentação da lei, para adaptar 
as suas instalações. Em caso 

Quatro nomes que tiveram 
suas histórias marcadas em 
Jaboticabal serão homena-
geados em sessão solene na 
Câmara Municipal, na quinta-
-feira (23/11), às 20 horas, na 
sede do Legislativo jabotica-
balense, com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da Câmara.

As homenagens acontecem 
em cumprimento ao Decreto 
Legislativo nº 680/2017, de 
autoria do vereador João Bas-
si (PEN), que outorga Título 
de Cidadão Jaboticabalense a 
Georgina Morozini dos San-

de descumprimento, a multa 
será de R$ 2 mil, e se reinci-
dente, a multa terá um acrés-
cimo de 20%.

Os vereadores votam tam-
bém em 1º turno outros cinco 
projetos de lei de autoria do 
Executivo:

Substitutivo ao Projeto de 
Lei nº 53/2017, que declara 
o município de Jaboticabal 
como “Capital do Amen-
doim”;

Projeto de Lei nº 73/2017, 
que autoriza o Poder Executi-
vo a alienar 22 bens imóveis 
do patrimônio público mu-
nicipal situados em diversos 
pontos da cidade. A medida, 
segundo o Executivo, faz parte 
das ações de gestão municipal 
de contenção de despesas e no-
vas formas de arrecadar recei-
tas sem aumentar tributos; 

Projeto de Lei nº 74/2017, 
que cria o Programa Munici-
pal de Abertura, Conservação 
e Manutenção das Estradas 
Municipais Rurais. Segundo 
o Poder Executivo, o objetivo 
é propiciar adequadas con-
dições de tráfego e acesso às 
propriedades rurais e satisfa-
tório escoamento da produção 
agroeconômica. O programa 
estabelece as competências 
municipais bem como dos pro-
prietários de áreas limítrofes 
com as estradas, que deverão 
ser responsáveis pela execu-

ção de obras e serviços que 
impeçam as águas pluviais de 
atingirem as estradas nas áreas 
onde existam culturas perenes; 
impedir que cercas, culturas, 
plantas, galhos, ervas daninhas 
ou quaisquer outros obstáculos 
de sua propriedade reduzam o 
leito carroçável das estradas ou 
prejudiquem o funcionamento 
das valas de escoamento das 

águas, conter anis domésticos 
de sua propriedade, impedin-
do-os de ter acesso às estradas, 
sendo de sua responsabilidade 
danos que estes causarem, en-
tre outros.

Projeto de Lei nº 78/2017, 
que autoriza o Executivo a 
alienar imóvel dado em Con-
cessão de Direito Real de 
Uso, no Parque 1º de Mario, 

à Amauri Donizete Colovate; 
Projeto de Lei nº 79/2017, 

que autoriza o Poder Executi-
vo a alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito Real de 
Uso, no Parque 1º de Mario, 
à Lázaro Antonio Martinelli e 
Helena Costa Martinelli.

A sessão ordinária será 
transmitida ao vivo pela WE-
BTV da Câmara (tv.camaraja-

boticabal.sp.gov.br) e começa 
às 19h40, com o uso da Tribu-
na Livre por Floripes da Silva, 
que falará sobre saúde pública 
para a população jaboticaba-
lense, seguida por Maurício 
José Borges, que abordará 
sobre a água: riscos e prejuí-
zos ambientais em Jaboticabal 
com mudanças do Plano Dire-
tor de 2006.

tos (a Cantora Giane); ao De-
creto Legislativo nº 684/2017, 
de autoria do vereador Samuel 
Cunha (PSDB), que outorga o 
Título de Cidadão Jaboticaba-
lense ao pastor Daniel José de 
Oliveira; ao Decreto Legislati-
vo nº 673/2017, de autoria do 
vereador Luís Carlos Fernan-
des (PSC), que outorga Título 
de Cidadão Jaboticabalense a 
Antônio Alves do Nascimento 
(o Ceará); e ao Decreto Legis-
lativo nº 682/2017, de autoria 
do vereador Beto Ariki (PSL), 
que concede Diploma de Hon-

ra ao Mérito ao PM Capitão 
Gustavo Henrique Lázaro.

Georgina Morozina dos San-
tos, que adotou o nome artísti-
co Giane, é natural de Taquaral 
(SP) e passou os primeiros anos 
da infância em Jaboticabal, 
onde morou com a família. Gia-
ne atuou como crooner da Ja-
boticabal Orquestra e em 1962 
gravou seu primeiro trabalho 
pela gravadora Chantecler. A 
cantora é uma das precursoras 
do movimento da Jovem Guar-
da. Intérprete de baladas ro-
mânticas na década de 60 e 70, 

Giane alcançou o sucesso em 
1964 com a versão em portu-
guês da música “Dominique”. 
Ao longo da carreira, gravou 
cerca de vinte discos entre com-
pactos e LP’s.   

Antônio Alves do Nasci-
mento, o Ceará, nasceu na 
cidade de Brejo Santo (CE), 
em 09 de novembro de 1964. 
Filho de João de Deus do Nas-
cimento e Ana Alves de Quei-
roz. Casado com a Ângela 
Maria Camargo do Nascimen-
to, e pai de quatro fi lhos, Rafa-
el, Matheus, Michelle e Lucas 

Antônio e avô de Isabella e 
Antony Rafael. Trabalhou em 
lavoura de café, foi tratorista 
em diversas empresas, dentre 
elas, a Dálcada, fi lial da Usi-
na São Martinho. Mudou-se 
para Jaboticabal em 1984. 
Passou em concurso público 
para o cargo de motorista e 
assumiu em 1992. Passou por 
duras experiências com álcool 
e drogas sendo internado para 
sua reabilitação na cidade de 
Ituiutaba em Minas Gerais, na 
Clínica Terapêutica Novo Ca-
minho. Mais tarde se tornou 
Coordenador Terapêutico, tra-
balhando como voluntário na 
recuperação de dependentes 
químicos e auxiliando o Poder 
Público, Privado e Comunida-
des Terapêuticas. Ao longo de 
dezoito anos ajuda a restaurar 
vidas. Ceará já encaminhou 
para tratamento mais de 500 
pessoas, executando com in-
tegridade e amor uma função 
social que faz toda diferença 
para quem é acolhido.

Daniel José de Oliveira nas-
ceu em Adamantina (SP) em 5 
de janeiro de 1956 e iniciou 
sua trajetória ministerial ainda 
jovem, com pouco mais de 20 
anos, tornando-se Ministro do 
Evangelho. O pastor é co-fun-
dador da Igreja do Evangelho 

Quadrangular, em Jabotica-
bal, onde pastoreou ao lado de 
Fidelcina Oliveira Clarindo 
de 1977 a 1984. Desde então 
desempenha seu trabalho de 
evangelização voltando-se 
para a “restauração de famí-
lias desestruturadas, recupera-
ção de dependentes químicos 
e forte formação cristã”.  

PM Capitão Gustavo Hen-
rique Lázaro nasceu em Ja-
boticabal (SP) no dia 14 de 
abril de 1981. Filho de Jair 
Lázaro (in memorian) e Apa-
recida do Carmo Silva Láza-
ro, Gustavo é casado com 
Carina Manuela Grao Mini-
ghini Lázaro e pai de Sofi a 
Manuela e Gustavo Henri-
que. Estudou nas escolas da 
rede pública “Coronel Vaz” 
e “Aurélio Arrobas Martins”. 
Optou pela carreira militar 
por acreditar nos princípios 
éticos e morais que norteiam 
a carreira. Entrou para a Aca-
demia de Polícia Militar do 
“Barro Branco” em 2001. Em 
dezembro de 2004 completou 
com êxito seus estudos e foi 
designado para comandar o 
policiamento no extremo da 
zona sul da capital paulista. 
Tempos depois retornou para 
a região de Ribeirão Preto. 

UNIVERSITÁRIOS PARTICIPAM DO DIA 
NACIONAL DE COLETA DE ALIMENTOS

O Dia Nacional da Coleta 
de Alimentos ocorrido no últi-
mo dia 11 de novembro, contou 
com a participação de Universi-
tários de Jaboticabal e apoio do 
Centenário Tiro de Guerra. Alu-
nos do curso de Educação Física 
se organizaram em equipes para 
realizar a coleta. Uma equipe 
coordenada pelos Professores 
Chelsea Campos Martins e Dio-
nísio Tabajar Gulli fi caram na 
Unidade Savegnago (Av. Carlos 
Berchielli), e outra equipe co-
ordenada pelo Professor Fábio 
Campanelli na Unidade Saveg-
nago (Centro), coletaram juntas 
1000kg de alimentos na cidade 
de Jaboticabal. Outra equipe co-
ordenada por alunos da cidade 

de Monte Alto coletou 300kg 
no Unidade Savegnago de lá. 
Os alimentos arrecadados fo-
ram destinados a entidades que 
trabalham diretamente para mi-
nimizar a condição famélica no 
município de Jaboticabal.

 Como enfatizou o coorde-
nador do curso de Educação 
Fábio Campanelli: “Entregar 
os alimentos às entidades; ABC 
Down, Movimento Fraterno 
Obreiros do Bem e Centro Es-
pírita Caridade e Fé, contribuirá 
para que as instituições que di-
retamente atendem as pessoas 
que passam fome, possam maxi-
mizar suas ações com os 1000kg 
de alimentos arrecadados”. 

No ato da entrega às entida-

des o Professor Doutor Paulo 
Cesar Cedran lembrou a im-
portância da inserção social de 
Universitários nesse tipo de ati-
vidade, quando afi rmou: “Alu-
nos e professores unidos conse-
guem mobilizar e conscientizar 
a sociedade sobre a questão 
tão gritante da fome do Brasil 
e da necessidade de ações so-
ciais para ao menos minimizar 
esta condição social tão terrí-
vel. ”Só a entidade Obreiros 
do Bem, afi rmou no momento 
da doação, ter confeccionado e 
entregado mais de 23.000 refei-
ções, na média de 550 refeições 
por domingo, graças a gestos 
iguais aos realizados nessa 
campanha.
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A Câmara Municipal de Ja-
boticabal se prepara para ofe-
recer a interpretação simultâ-
nea da Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) nas sessões 
plenárias. A previsão é de que 
em 2018 os eventos da Casa 
de Leis já contem com a tra-
dução de LIBRAS. No último 
sábado (11/11) foi publicado 
no jornal A Gazeta, veículo 
ofi cial da Câmara, o Ato de 
Convocação de mais um can-
didato aprovado no concurso 
público, promovido pelo Le-
gislativo em 2015, para o car-
go de Assistente de Serviços 
de Comunicação, que deverá 
ser responsável pela sinaliza-
ção simultânea nas sessões, 
além de desempenhar outras 
atribuições do cargo.

De acordo com o Censo 
2010 do IBGE, Jaboticabal 
registrava 3625 pessoas com 
algum tipo de defi ciência au-
ditiva, sendo 105 pessoas com 
total ausência da audição. No 
Legislativo jaboticabalense, a 
oferta da tradução de LIBRAS 

Os vereadores da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal 
Dona Cidinha (PRB), Ednei 
Valencio (PR), João Bassi 
(PEN), Luis Carlos Fernan-
des (PSC), Beto Ariki (PSL), 
Samuel Cunha (PSDB) e 
Pretto Cabeleireiro (PPS) 
acompanharam, na sexta-feira 
(10/11), a audiência públi-
ca promovida pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
Jaboticabal (SAAEJ) sobre a 

Câmara de Jaboticabal se prepara para oferecer 
interpretação de LIBRAS nas sessões

SAAEJ estima R$ 3.4 mi para perfuração de poço 
profundo e construção de reservatório de água

faz parte da reestruturação ad-
ministrativa que começou em 
2015. Segundo o Chefe do 
Legislativo, Dr. Edu Feneri-
ch (PPS), oferecer LIBRAS 
é mais do que uma ato de 
inclusão, é permitir ao surdo 

perfuração de um poço tubu-
lar profundo e a construção 
de um reservatório de água no 
bairro Vale do Sol. As obras 
deverão ser executadas por 
uma empresa a ser contratada 
via licitação para locação de 
ativos. A publicação do edital 
deve ocorrer nas próximas se-
manas. 

O objetivo da autarquia é 
resolver os problemas de abas-
tecimento de água nos bairros 

a possibilidade de exercer o 
seu papel de cidadão ao ter 
acesso ao conteúdo do que é 
exposto nas sessões. “Quan-
do abrimos o concurso públi-
co em 2015, já colocamos no 
arcabouço das atribuições do 

Morada do Campo, Morada 
Nova, Parque dos Ipês, Jardim 
Paraty, Parque dos Laranjais e 
adjacentes. A expectativa é de 
que o poço esteja em funcio-
namento a partir de junho de 
2018.

O poço deve ter 600 me-
tros de profundidade, para 
atingir o aquífero Guarani, 
com uma vazão de 250m3/
hora, e deverá abastecer cer-
ca de dez bairros da cidade. 

cargo de Assistente de Servi-
ços Comunicação, a forma-
ção em LIBRAS, prevendo 
nossa expansão dos serviços 
prestados aos jaboticabalen-
ses de modo a garantir o di-
reito desse público”, disse 

O investimento deve ser de 
aproximadamente R$ 2.9 
milhões para a perfuração do 
poço, e de R$ 477 mil para 
a construção do reservatório, 
com capacidade para um mi-
lhão de litros. 

De acordo com os repre-
sentantes do SAAEJ que 
conduziram a reunião públi-
ca, o chefe de gabinete, Apa-
recido Hojaij, e o advogado 
Thompson, que presta con-

Fenerich. 
A Câmara já oferece o 

serviço de interpretação de 
LIBRAS, nas visitações da 
Casa, desde fevereiro de 
2016, quando o Assistente de 
Serviços de Comunicação, 
Bruno Vinícius, assumiu o 
cargo. Porém, para que a tra-
dução simultânea nas sessões 
seja uma realidade, a Casa 
está se estruturando para a 
prestação do novo serviço. 

“Estamos fazendo o levan-
tamento técnico de tudo o 
que é preciso, em termos de 
equipamentos, para poder-
mos oferecer esse serviço de 
tradução simultânea aos mol-
des do que é feito em outras 
Casas Legislativas, como na 
Assembleia do Estado de São 
Paulo. Isso porque é necessá-
rio, no mínimo, uma câmera 
dedicada ao tradutor, placa 
de captura instalada no com-
putador para a transmissão da 
imagem, entre outros recur-
sos técnicos que possibilite 

sultoria para a autarquia, os 
estudos que apontaram o lo-
cal para a perfuração do poço 
foram realizados gratuita-
mente pelo Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), do Governo do Es-
tado, que indicou como local 
propício para a perfuração 
uma área do bairro Vale do 
Sol que não atingirá rochas.

O valor a ser pago mensal-
mente pelo SAAEJ e o prazo 
da locação das obras só se-
rão conhecidos na concor-
rência pública. “A empresa 
que fi zer a obra e cobrar o 
menor valor de locação para 
utilização dessa obra, é que 
será a vencedora... Depois 
que a obra estiver pronta e 
corretamente funcionando, 
o SAAEJ começará a pagar 
a locação mensal [para a 
empresa] por um prazo que 
ainda será estabelecido, não 
podendo ultrapassar 240 me-
ses. Depois que acabar esse 
período de locação, esse 
“ativo” [o poço e o reser-
vatório construído] passa a 
pertencer ao Poder Público”, 
explicou Thompson. Hojaij 
ainda destacou que “a Loca-
ção de Ativos não é privati-
zação, nem concessão”, uma 
vez que a obra será incorpo-
rada ao patrimônio do poder 
público após o término do 
período da locação.

A expectativa do SAAEJ é 
de que em março já se tenha 
o resultado da empresa ven-

esse serviço. Além, claro, do 
profi ssional para a tradução. 
Por isso, o presidente deter-
minou a convocação de mais 
um assistente, já que hoje, 
nas transmissões da WEBTV, 
o servidor da comunicação é 
responsável pela operação da 
câmera fi lmadora na sessão 
e não tem como, ao mesmo 
tempo, fazer a tradução si-
multânea”, explicou o dire-
tor Administrativo da Casa, 
Odair Casari.

A expectativa é de que no 
primeiro semestre de 2018, 
a janela de LIBRAS já este-
ja disponível na tela do vídeo 
da sessão simultaneamente. 
Para agendar uma visitação 
guiada à Câmara Municipal, 
para surdos, basta ligar (16) 
3209-9477, enviar e-mail 
para imprensacmj@hotmail.
com ou marcar pessoalmente 
na Secretaria do Legislativo. 
Caso o grupo necessite do in-
térprete, é necessário avisar 
no momento da marcação da 
visita.

cedora para que, em junho, o 
poço já esteja em funciona-
mento. “O projeto do poço, 
que inclui o local da edifi ca-
ção e a caixa d’água para ar-
mazenamento, já está pron-
to”, adiantou Thompson.

DÚVIDAS - O vereador 
Pretto Miranda Cabeleireiro 
(PPS) pediu esclarecimento 
sobre o prazo de locação e 
“quais seriam as responsabi-
lidades da empresa contrata-
da”. Os palestrantes afi rma-
ram que o prazo máximo é 
de 240 meses. Segundo eles, 
qualquer problema referente 
a vícios ocultos ou má cons-
trução, em divergência do 
projeto, serão de responsa-
bilidade da empresa contra-
tada, enquanto toda a manu-
tenção e operação fi carão a 
cargo do SAAEJ.

Já o vereador João Bassi 
(PEN) questionou sobre o 
local para a perfuração de 
600 metros do poço. A res-
posta dos palestrantes foi 
baseada nos estudos técni-
cos do DAEE, que “tem um 
mapa geológico do Estado 
de São Paulo. Segundo eles, 
na área escolhida não terá o 
problema de atingir rochas e 
a profundidade faz-se neces-
sária para atingir o aquífero 
Guarani, e assim conseguir a 
vazão pretendida”.

Confi ra a íntegra da audi-
ência, disponível na WEB-
TV da Câmara (tv.camaraja-
boticabal.sp.gov.br)

Audiência pública apresenta detalhes do 
novo poço profundo do Jardim Boa Vista

Corpo técnico do SAAEJ 
esteve reunido com população 
e vereadores discutindo o as-
sunto e respondendo dúvidas 
sobre o projeto

A manhã da sexta-feira (10) 
foi importante para os mora-
dores dos bairros próximos ao 
Jardim Boa Vista. Em audiên-
cia pública, foi apresentado 

todos os detalhes do projeto 
para abertura do novo poço 
profundo que vai resolver o 
problema de abastecimen-
to em bairros como Morada 

Nova, Morada do Campo, Jar-
dim Paraty, Parque dos Laran-
jais, entre outros.

O projete prevê a abertura 
de um poço de 600 metros de 
profundidade, com uma vazão 
de 250m3/hora. “A previsão 
é que cerca de dez bairros da 
cidade sejam abastecidos pelo 
novo poço profundo. O inves-
timento deve ser de aproxima-
damente R$ 3 milhões para a 
perfuração do poço e de R$ 
480 mil para a construção do 
reservatório, com capacida-
de para um milhão de litros”, 
afi rma o presidente do SAA-
EJ, André Nozaki.

A expectativa é que o poço 
entre em funcionamento a 
partir de junho de 2018.
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Prefeitura realiza mutirão no Sorocabano, 
São Roque e Primavera

Resistência dos moradores preocupa autoridades; em Jaboticabal, 70% dos criadouros estão dentro das residências
A Prefeitura de Jaboticabal 

segue fi rme à “caça” ao mos-
quito Aedes aegypti. O mutirão 
de limpeza percorrerá os bair-
ros Sorocabano, São Roque e 
Jardim Primavera neste sábado 
(18), a partir das 8h. A ação con-
tará com a participação de agen-
tes de saúde e funcionários da 
Secretaria de Obras. 

A secretária de Saúde orien-
ta a população a inspecionar 
os quintais. “Agora é a hora de 
prevenir e jogar fora todos os 
materiais que podem acumular 
água. Verifi quem os quintais, 
ralos e todos os ambientes das 
casas. O material que será des-
cartado deve ser colocado nas 

calçadas e será recolhido pela 
nossa equipe”, alerta Maria An-
gélica Dias.

A meta é eliminar os cria-
douros da dengue, zika, chi-
kungunya e febre amarela nos 
quintais. Em Jaboticabal, 70% 
dos criadouros estão dentro 
das residências. O grande vilão 
continua sendo os potes de ani-
mais de estimação [cães, gatos 
e aves], pingadeiras de plantas, 
calhas, materiais reciclados e re-
servatórios de água na geladeira 
e no ar-condicionado. “É hora do 
poder publico e da sociedade as-
sumirem suas responsabilidades 
e trabalharem em conjunto. Se 
cada família investir 10 minutos 

buscando criadouros e eliminá-
-los, e o poder público cumprir 
seu papel, teremos total sucesso 
nesta ação”, enfatiza Angélica.

Portas abertas - Um gesto 
simples pode salvar vidas. A 
Secretaria de Saúde está encon-
trando muita difi culdade para 
entrar nas residências em vários 
bairros de Jaboticabal. Apesar 
dos poucos casos confi rmados, 
essa época do ano acende uma 
“luz vermelha” - de alerta total. 
É momento para prevenir, cui-
dar, limpar e checar quintais. E 
os portões fechados colocam em 
risco a saúde de muita gente. 

Mais informações pelo tele-
fone (16) 3209-1500.

Campanha Natal Solidário prossegue com pontos de 
arrecadação de brinquedos

O Fundo Social de Jaboti-
cabal continua arrecadando 
brinquedos para garantir um 
Natal melhor para as famílias 
carentes. Pontos de arrecada-
ção foram distribuídos pela 
cidade para que brinquedos 
em boas condições de uso se-
jam entregues.

“A população vem ade-

rindo à campanha, porém a 
demanda é muito grande e 
precisamos de muitos brin-
quedos. Peço que os volun-
tários procurem os pontos 
de arrecadação e colaborem 
nesta campanha. Agradeço ao 
empenho do Luiz Rinhel que 
está contribuindo para o su-
cesso da campanha”, afi rma a 

primeira-dama, Adriana Hori.
Pontos de Arrecadação – 

Os brinquedos devem ser en-
tregues no Fundo Social de 
Solidariedade, Enoki Presen-
tes, Baroni na Rua Rui Bar-
bosa e Condomínio Aroeira 
(Minha Casa Minha Vida da 
Cohab 2). Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-8994.



9
SÁBADO, 18  DE NOVEMBRO DE 2017

CONSTRUTORA JOÃO PIM
Vende-se casa pronta/entrega com 100 metros quadrados de área construída

PREÇO DE CUSTO - FONE (16) 9.9708-4893
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Educação recebe redações do concurso que 
comemora o centenário de Córrego Rico

Concerto de Rock marca Campanha 
“Novembro Azul”

A Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, 
de Jaboticabal, já está com 
as redações produzidas pe-
los alunos da EMEB Tereza 
Noronha de Carvalho sobre 
os 100 anos de fundação de 

Se em setembro o Amarelo 
marcou a campanha de pre-
venção ao suicídio e em outu-
bro o Rosa simbolizou a luta 
contra o câncer de mama, no-
vembro é a vez do Azul lem-
brar da prevenção ao câncer 
de próstata.

E como novembro é o mês 
deles - os homens, a prefei-
rua de Jaboticabal prepara 
uma programação especial 
envolvendo diversas secreta-
rias. Na cultura, acontece um 
show com a banda PSD que 
acontece dia 24 de novem-
bro, a partir das 19h30, no 
Salão Nobre do Colégio San-
to André. A entrada é um litro 
de leite longa vida, que será 

Córrego Rico. O concurso 
abrange alunos de 11 a 16 
anos e faz parte da progra-
mação ofi cial de aniversário 
do distrito.

Com o tema “Ser feliz em 
Córrego Rico”, a iniciativa 

destinado ao Fundo Social de 
Solidariedade do Município.

“Os homens enfrentam 
uma crise de saúde silencio-
sa. Estão morrendo dema-
siadamente jovens e preco-
cemente. Essa luta contra o 
câncer de próstata é de todos. 

Textos foram entregues na última terça-feira (14)

Programação segue até 14 de dezembro

Mês de prevenção ao câncer de próstata ganha o apoio da 
banda PSD, que realiza show em Jaboticabal

pretende estimular a criativi-
dade dos estudantes. “Temos 
26 redações em mãos e as 
melhores serão premiadas. 
Agora, os textos serão ava-
liados e, em breve, teremos 
novidades. Tenho certeza da 

Junte-se a nós em uma noite 
de Rock in Roll”, convida 
José Mário de Oliveira, dire-
tor de cultura do município.

Movember - O movimento 
azul surgiu em Melbourne, 
na Austrália em 2003 com o 
nome Movember, aprovei-

Semana da Música e da Arte começa no 
domingo (19)

A Escola de Arte “Profes-
sor Francisco Berlingieri Ma-
rino” trabalha nos últimos de-
talhes para a esperada Semana 
da Música e da Arte de Jabo-
ticabal. O evento será aberto 
pela Banda da instituição, às 
09h, no coreto da Feira Livre 
– praça ao lado da Terceira 
Idade.

Na segunda-feira (20), é 
a vez do Coral Art Melodia, 
às 14h, no Paço Municipal. 
“Montamos uma programa-
ção com atividades diversifi -
cadas, com shows musicais, 
teatro, dança e literatura. A 
cidade da música terá progra-
mação especial em novembro 
e dezembro, reafi rmo meu 
convite para todos prestigia-
rem os artistas de Jabotica-
bal”, convida o diretor da uni-
dade, Carlinhos Santiago.

Acompanhe abaixo a pro-
gramação completa:

Novembro:
DIA 19 DE NOVEMBRO - 

DOMINGO
9 h – Banda da Escola de Arte 

Prof. Francisco B. Marino 
Local – Coreto da Feira Livre
DIA 20 DE NOVEMBRO – 

SEGUNDA-FEIRA
14 h - Coral Art melodia
Local – Paço Municipal

20 h – WORKSHOP DE BA-

TERIA ARBOREA DAY
Local – Escola de Arte Prof. 

Francisco B. Marino / entrada 
gratuita

Parceria Zappa e Escola de 
Arte 

DIA 22 DE NOVEMBRO – 
QUARTA-FEIRA

19h30 – Lara Ferraz
Local – Quintal do Museu 

Histórico
DIA 23 DE NOVEMBRO – 

QUINTA-FEIRA
19 h – Apresentação do Proje-

to Guri
Local – Escola de Arte Prof. 

Francisco B. Marino 
DIA 24 DE NOVEMBRO – 

SEXTA-FEIRA
20 h – Banda R1
Local – Lago Municipal
DIA 25 DE NOVEMBRO 

-SÁBADO
20h – Aviva vida – Orquestra 

da Redenção
Local- Concha acústica
20 h – Almanac Blues
Local – Lago Municipal
DIA 26 DE NOVEMBRO - 

DOMINGO
20 h - Orquestra de Cordas 

Caipira
Local – Lago Municipal
DEZEMBRO 
DIA 07 DE DEZEMBRO- 

QUINTA-FEIRA
20 h – Teatro: Ala 54
Local - Escola de Arte Prof. 

Versículos 
da Bíblia

Mateus 4
Versículos  1 ao 11
1 - Então foi conduzido Jesus pelo 

Espírito ao deserto, para ser tentado 
pelo diabo.

2 - E, tendo jejuado quarenta dias e 
quarenta noites, depois teve fome;

3 - E, chegando-se a ele o tentador, 
disse: Se tu és o Filho de Deus, manda 

CULTURA
Exposições, dança e ritmos marcam a Semana da 

Consciência Negra em Jaboticabal
O Dia Nacional da Consciên-

cia Negra é celebrado no Brasil 
em 20 de novembro. E para 
comemorar a data, a Prefeitura 
de Jaboticabal, por meio do De-
partamento de Cultura preparou 
uma programação especial com 
exposição, palestras, danças e 
ritmos.

Confi ra a programação:
Dia 20/11 – Segunda-feira
16h – Abertura ofi cial da ex-

posição de fotos “Negros Jaboti-
cabalenses” e de livros “Autores 
Negros”. A exposição fi ca na Bi-
blioteca Pública Municipal “Júlia 
Luiz Ruete” até o dia 24/11

19h30 – Apresentação de dan-

ças e ritmos, através da ancestra-
lidade e herança cultural, com o 
propósito de valorizar as Raízes 
Africanas de nosso povo, aproxi-
mando Criatura e Criador. Apre-
sentação com membros da casa 
religiosa “Pai Tobias de Angola”, 
na Fatec Jaboticabal.

Dia 22/11 – Quarta-feira
15h – Ofi cina de Escrita Cria-

tiva – Programa Viagem Literá-
ria, com apresentação Musical 
da Profª. Célia Regina de Paula 
e leitura de imagens mostrando 
várias realidades vivenciadas por 
negros, Biblioteca Pública Muni-
cipal “Júlia Luiz Ruete”

19h30 – Apresentação cul-

tural religiosa com ênfase em 
Nação Africana. Através da mu-
sicalidade e dos instrumentos são 
feitas as louvações aos Orixás, 
invocando a força e o poder des-
sas divindades em nossas vidas. 
Apresentação com apoio da Fa-
mília de Axé Cabloco Ubirajara 
“Ilê Odé” e acontece na Fatec 
Jaboticabal.

Dia 23/11 – Quinta-feira
09h - Palestra “Raízes Negras” 

proferida por Sérgio Ramos, no 
Projeto Guri – Polo Jaboticabal. 
A palestra acontece na Escola de 
Arte “ Francisco Berlingieri Ma-
rino”, sede do Projeto Guri.

Dia 24/11 – Sexta-feira

19h30 – Apresentação de Ca-
poeira e sua musicalidade, por in-
tegrantes da Associação Cultural 
de Capoeira “Ginga que Educa”, 
na Fatec Jaboticabal.

“As atividades que programa-
mos para esse ano são bastante 
simples diante da importância 
da data, mas, com a ajuda dos 
parceiros e o envolvimento da 
comunidade, podemos marcar de 
uma maneira especial as come-
morações da Semana da Cons-
ciência Negra de 2017”, explica 
José Mário de Oliveira, diretor de 
cultura do município.

Vale lembrar que todas as ati-
vidades têm entrada gratuita.

capacidade dos alunos e que 
muita coisa boa virá”, afi rma 
Adilson Martins, secretário 
da Pasta.

Para mais informações so-
bre o concurso, o telefone é 
(16) 3209-2469.

tando a data onde se celebra 
o Dia Mundial de Combate 
ao Câncer de Próstata, em 17 
de novembro. Desde então as 
campanhas vem avançando 
cada vez mais e acontece em 
muitos países, coordenada 
pela Movember Foundation.

Francisco B. Marino 
DIA 08 DE DEZEMBRO- 

SEXTA-FEIRA 
20 h – Teatro: Contos para en-

ganar a morte
Local - Escola de Arte Prof. 

Francisco B. Marino 
DIA 11 DE DEZEMBRO-

-SEGUNDA FEIRA
19 h – Recital com alunos da 

Escola
Local - Escola de Arte Prof. 

Francisco B. Marino 
12 DE DEZEMBRO - TER-

ÇA FEIRA
19 h – Recital com alunos da 

Escola 
Local - Escola de Arte Prof. 

Francisco B. Marino 

13 DE DEZEMBRO - 
QUARTA FEIRA

19 h - Espetáculo de ballet : 
Floresta encantada

Local - Escola de Arte Prof. 
Francisco B. Marino 

14 DE DEZEMBRO - QUIN-
TA FEIRA

19 h - 19 ª Formatura do Curso 
Técnico em Instrumento Musical 

Local - Escola de Arte Prof. 
Francisco B. Marino 

VALORIZAR A VIDA

Desde tempos que ultrapas-
sam nossos conhecimentos, “vi-
ver humanos” sempre limitado 
pelo “mistério” que ultrapassa a 
plenitude de nossos conhecimen-
tos, Daí o aforismo: “a vontade 
liberta”.

A ignorância gera mitos que 

nada explicam e muitos compli-
cam. Somos “cegos” em relação 
ao futuro? 

Deus, autor da vida, é proprie-
tário único da verdade e veio mo-
rar entre nós para dissipar a igno-
rância e nos indicar o caminho do 
viver em plenitude.

Porque doenças levam tantos 
ao “mundo” da morte?

Parece que, na verdade, a mor-
te é uma desnudação da matéria! 
“Tú és pó” e uma afi rmação cate-
górica para quem canoniza o des-
tino terreno  como “ponto fi nal” 
do viver.

Entretanto, DEUS, proprie-
tário único da vida, veio morar 
conosco e provar: EU SOU A 
RESSURREIÇÃO E A VIDA 
EM PLENITUDE!

 PROFESSOR BENÊ

que estas pedras se tornem em pães.
4 - Ele, porém, respondendo, disse: 

Está escrito: Nem só de pão viverá o 
homem, mas de toda a palavra que sai 
da boca de Deus.

5 - Então o diabo o transportou à 
cidade santa, e colocou-o sobre o piná-
culo do templo,

6 - E disse-lhe: Se tu és o Filho de 
Deus, lança-te de aqui abaixo; porque 
está escrito: Que aos seus anjos dará 
ordens a teu respeito, E tomar-te-ão 
nas mãos, Para que nunca tropeces 
com o teu pé em alguma pedra.

7 - Disse-lhe Jesus: Também está 
escrito: Não tentarás o Senhor teu 
Deus.

8 - Novamente o transportou o dia-
bo a um monte muito alto; e mostrou-
-lhe todos os reinos do mundo, e a gló-
ria deles.

9 - E disse-lhe: Tudo isto te darei se, 
prostrado, me adorares.

10 - Então disse-lhe Jesus: Vai-
-te, Satanás, porque está escrito: Ao 
Senhor teu Deus adorarás, e só a ele 
servirás.

11 - Então o diabo o deixou; e, eis 
que chegaram os anjos, e o serviam.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000834-57.2010.8.26.0291  -  142 / 2010
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Transação
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais

Jaboticabal Cooperserv
Executado: José Roberto Barboza

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0000834-57.2010.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) JOSÉ ROBERTO BARBOZA, RG 5974334, CPF 568.963.108-63, Rua
Cornelio Pires, 105, Vila Santana I, CEP 13202-770, Jundiaí - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores
Públicos Municipais Jaboticabal Cooperserv, alegando em síntese: A exequente é credora do
executado por dois empréstimos, nº 5213 no valor de R$ 1550,00 em 24 (vinte e quatro) parcelas,
com a primeira vencendo em 31/01/2007 e a final em 31/12/2008 e nº 4535 no valor de R$
1550,00, em 24 (vinte e quatro) parcelas, com a primeira vencendo em 30/09/2006 e a final em
31/08/2008, dos quais o executado deixou de efetuar os pagamentos das parcelas de ambos, desde
31/07/2007, e pelo qual, requer a condenação do mesmo nas custas processuais e honorários
advocatícios, dando à causa o valor de R$ 3.670,46 (três mil, seiscentos e setenta reais e quarenta
e seis centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Jaboticabal, aos 23 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000834-57.2010.8.26.0291  -  142 / 2010
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Transação
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais

Jaboticabal Cooperserv
Executado: José Roberto Barboza

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0000834-57.2010.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) JOSÉ ROBERTO BARBOZA, RG 5974334, CPF 568.963.108-63, Rua
Cornelio Pires, 105, Vila Santana I, CEP 13202-770, Jundiaí - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores
Públicos Municipais Jaboticabal Cooperserv, alegando em síntese: A exequente é credora do
executado por dois empréstimos, nº 5213 no valor de R$ 1550,00 em 24 (vinte e quatro) parcelas,
com a primeira vencendo em 31/01/2007 e a final em 31/12/2008 e nº 4535 no valor de R$
1550,00, em 24 (vinte e quatro) parcelas, com a primeira vencendo em 30/09/2006 e a final em
31/08/2008, dos quais o executado deixou de efetuar os pagamentos das parcelas de ambos, desde
31/07/2007, e pelo qual, requer a condenação do mesmo nas custas processuais e honorários
advocatícios, dando à causa o valor de R$ 3.670,46 (três mil, seiscentos e setenta reais e quarenta
e seis centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Jaboticabal, aos 23 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
1ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais

Jaboticabal Cooperserv
Executado: Valdinete Santos Ferreira Araújo

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17

A Doutora Andrea Schiavo, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Foro de
Jaboticabal, da Comarca de de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este juízo e Cartório do 1º Ofício se processam regularmente os autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial movida por COOPERSERV contra VALDINETE
SANTOS FERREIRA ARAÚJO, feito nº 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17
- 1ª Vara Cível. Assim, constando dos autos que a executada VALDINETE SANTOS
FERREIRA ARAÚJO, brasileira, CPF nº 784.917.117-91, encontra-se em lugar incerto e
não sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fica a mesma devidamente CITADA,
para que dentro do prazo legal de TRÊS (03) DIAS, efetue o pagamento do débito
reclamado no pedido inicial, nos termos dos arts. 652 e 652-A, ambos do Código de
Processo Civil, no valor de R$505,54 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro
centavos), devidamente atualizado na data de seu efetivo pagamento, acrescido das custas
processuais a serem calculadas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue o
pagamento integral do débito no prazo acima assinalado, a verba honorária será reduzida
pela metade (artigo 652-A, § único do Código de Processo Civil) ou, querendo, nomeie
bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quanto bastem à satisfação
do crédito, ficando ainda devidamente INTIMADO(A)(S), para que, querendo,
apresente(m) EMBARGOS dentro do prazo legal de QUINZE (15) DIAS (art. 738, do
Código de Processo Civil), ou, neste mesmo prazo, reconhecido o crédito do exequente e
comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e
honorários de advogado, poderá o executado, através de Advogado, requerer seja admitido
a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 745-A, do Código de Processo Civil). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, em especial da executada VALDINETE SANTOS
FERREIRA ARAÚJO, é expedido o presente edital com prazo de trinta (30) dias, que será
publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Jaboticabal, 03 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
1ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais

Jaboticabal Cooperserv
Executado: Valdinete Santos Ferreira Araújo

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17

A Doutora Andrea Schiavo, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Foro de
Jaboticabal, da Comarca de de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este juízo e Cartório do 1º Ofício se processam regularmente os autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial movida por COOPERSERV contra VALDINETE
SANTOS FERREIRA ARAÚJO, feito nº 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17
- 1ª Vara Cível. Assim, constando dos autos que a executada VALDINETE SANTOS
FERREIRA ARAÚJO, brasileira, CPF nº 784.917.117-91, encontra-se em lugar incerto e
não sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fica a mesma devidamente CITADA,
para que dentro do prazo legal de TRÊS (03) DIAS, efetue o pagamento do débito
reclamado no pedido inicial, nos termos dos arts. 652 e 652-A, ambos do Código de
Processo Civil, no valor de R$505,54 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro
centavos), devidamente atualizado na data de seu efetivo pagamento, acrescido das custas
processuais a serem calculadas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue o
pagamento integral do débito no prazo acima assinalado, a verba honorária será reduzida
pela metade (artigo 652-A, § único do Código de Processo Civil) ou, querendo, nomeie
bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quanto bastem à satisfação
do crédito, ficando ainda devidamente INTIMADO(A)(S), para que, querendo,
apresente(m) EMBARGOS dentro do prazo legal de QUINZE (15) DIAS (art. 738, do
Código de Processo Civil), ou, neste mesmo prazo, reconhecido o crédito do exequente e
comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e
honorários de advogado, poderá o executado, através de Advogado, requerer seja admitido
a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 745-A, do Código de Processo Civil). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, em especial da executada VALDINETE SANTOS
FERREIRA ARAÚJO, é expedido o presente edital com prazo de trinta (30) dias, que será
publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Jaboticabal, 03 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE 
JABOTICABAL - COPERMED DE JABOTICABAL

AV. CARLOS BERCHIERI Nº 791 - NOVA JABOTICABAL – JABOTICABAL (SP)
CNPJ - 02.159.014/0001-88 - NIRE - 35400045442*

COPERMED DE JABOTICABAL(SP) Av. Carlos Berchieri 791 - CEP: 14887-010 – Jaboticabal(SP) – Fone/Fax: (16) 3202-8500
Site: www.copermed.com.br - e-mail: copermed@copermed.com.br 

1

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de 
Jaboticabal – Copermed de Jaboticabal, inscrita sob o CNPJ nº 02.159.014/0001-88 e
NIRE 35400045442, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 377 (trezentos e setenta e sete) em 
condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a
realizar-se em sua sede social, no Anfiteatro da UNIMED DE JABOTICABAL situada na 
Avenida Carlos Berchieri nº 791, Nova Jaboticabal, Jaboticabal /SP, no dia 06 DE 
DEZEMBRO DE 2017, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua 
instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em 
primeira convocação: às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 
02) em segunda convocação: às 18:00 horas, com a presença de metade mais um dos 
associados, 03) em terceira convocação, às 19h00 horas com a presença de no mínimo 
10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

1. Reforma parcial do Estatuto Social, em atendimento ao ofício do BACEN –
Processo nº 1701629569, destacando os seguintes pontos:
a) Exclusão do § 2º do artigo 15;
b) Exclusão do termo “automaticamente” do caput do artigo 19;
c) Alteração da redação do artigo 29;
d) Exclusão da alínea “c” do artigo 32;
e) Alteração do §1º do artigo 56;
f) Alteração da numeração do parágrafo primeiro do artigo 57 para parágrafo 

único; 

2 Aprovação da Implantação da Política de Conformidade(Compliance), em 
conformidade com a Resolução do C.M.N. n. 4.595 de 2017;

3 Aprovação da implantação da Politica Institucional de Controles Internos, em 
conformidade com a Resolução SICOOB Confederação nº 205 de 2017;

4 Processo Administrativo nº Pt. 1501610078 do Banco Central do Brasil;

5 Comunicados de assuntos gerais (Sem Deliberação).

Jaboticabal/SP, 18 de novembro de 2017

Dr. JEYNER VALÉRIO JUNIOR
Diretor Presidente

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

FAZ SABER a(o)GUSTAVO BIZINOTO LIMA, Brasileiro, 
CPF 219.211.638-10, Rua Mizael de Campos, 187, Centro, CEP 
14870-400, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Perina Comércio de 
Tintas e Correlatos Ltda Epp, alegando em síntese ser a exequente 
credora da importância de R$9.762,51, oriundo de duplicata de ven-
da mercantil, expedida em 18/11/2014, sob nº de ordem 017474A, 
com vencimento para 20/12/2014, no valor de R$ 8.148,90, não 
adimplida pelo executado. Encontrando-se o réu em lugar incer-
to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 
(três) dias úteis, sob pena de penhora, efetue o pagamento do valor 
executado (R$9.762,51), bem como apresente embargos no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fl uirá após o decurso do prazo do 
presente edital, independentemente de penhora, depósito ou cau-
ção. O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do 
art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 
integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 
reduzidos pela metade. Fica o devedor também advertido de que, 
no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de trinta por cento (30%) do valor em exe-
cução, inclusive custas e a integralidade dos honorários do advo-
gado, poderá requerer o pagamento do restante da dívida em seis 
(06) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
um por cento (1%) ao mês; se efetuado o pagamento total da dívida 
no prazo de três dias, os honorários serão reduzidos à metade. 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 13 de setembro de 2017.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0000834-57.2010.8.26.0291 - 142 / 

2010
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Tran-

sação
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores 

Públicos Municipais
Jaboticabal Cooperserv
Executado: José Roberto Barboza
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0000834-57.2010.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 

de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo 
Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ 
ROBERTO BARBOZA, RG 5974334, CPF 568.963.108-63, 
Rua Cornelio Pires, 105, Vila Santana I, CEP 13202-770, Jun-
diaí - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Cooperativa de Crédito Mútuo dos 
Servidores Públicos Municipais Jaboticabal Cooperserv, ale-
gando em síntese: A exequente é credora do executado por 
dois empréstimos, nº 5213 no valor de R$ 1550,00 em 24 (vin-
te e quatro) parcelas, com a primeira vencendo em 31/01/2007 
e a fi nal em 31/12/2008 e nº 4535 no valor de R$ 1550,00, 
em 24 (vinte e quatro) parcelas, com a primeira vencendo em 
30/09/2006 e a fi nal em 31/08/2008, dos quais o executado 
deixou de efetuar os pagamentos das parcelas de ambos, desde 
31/07/2007, e pelo qual, requer a condenação do mesmo nas 
custas processuais e honorários advocatícios, dando à causa o 
valor de R$ 3.670,46 (três mil, seiscentos e setenta reais e qua-
renta e seis centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador espe-
cial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta

cidade de Jaboticabal, aos 23 de outubro de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 

NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / 

Cálculo / Atualização
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Mu-

nicipais
Jaboticabal Cooperserv
Executado: Valdinete Santos Ferreira Araújo
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17
A Doutora Andrea Schiavo, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do 

Foro Foro de Jaboticabal, da Comarca de de Jaboticabal, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo e Cartório do 1º Ofício se 
processam regularmente os autos da Ação de Execução de Título Extrajudi-
cial movida por COOPERSERV contra VALDINETE SANTOS FERREIRA 
ARAÚJO, feito nº 0011053-66.2009.8.26.0291 - Ordem nº 2518/17 - 1ª Vara 
Cível. Assim, constando dos autos que a executada VALDINETE SANTOS 
FERREIRA ARAÚJO, brasileira, CPF nº 784.917.117-91, encontra-se em lu-
gar incerto e não sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fi ca a mesma 
devidamente CITADA, para que dentro do prazo legal de TRÊS (03) DIAS, 
efetue o pagamento do débito reclamado no pedido inicial, nos termos dos 
arts. 652 e 652-A, ambos do Código de Processo Civil, no valor de R$505,54 
(quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente atua-
lizado na data de seu efetivo pagamento, acrescido das custas processuais a 
serem calculadas e de honorários advocatícios fi xados em 10% (dez por cento) 
do valor do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue 
o pagamento integral do débito no prazo acima assinalado, a verba honorária 
será reduzida pela metade (artigo 652-A, § único do Código de Processo Ci-
vil) ou, querendo, nomeie bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados 
tantos bens quanto bastem à satisfação do crédito, fi cando ainda devidamente 
INTIMADO(A)(S), para que, querendo, apresente(m) EMBARGOS dentro do 
prazo legal de QUINZE (15) DIAS (art. 738, do Código de Processo Civil), 
ou, neste mesmo prazo, reconhecido o crédito do exequente e comprovado o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e 
honorários de advogado, poderá o executado, através de Advogado, requerer 
seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 745-A, do 
Código de Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
em especial da executada VALDINETE SANTOS FERREIRA ARAÚJO, é 
expedido o presente edital com prazo de trinta (30) dias, que será publicado 
e afi xado na forma da lei. NADA MAIS. Jaboticabal, 03 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

Nº 22, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016 – Fica aposentado, a 
partir de 01 de janeiro de 2.017, nos termos do artigo 42 da Lei Munici-
pal nº 3411 de 08 de julho de 2.005 e no artigo 6º da Emenda Constitu-
cional nº 41/2003 e de acordo com documentação constante da pasta 
funcional, JOÃO ALBERTO CARREGARI, no cargo de MOTORISTA.

PORTARIAS

Nº 53, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2.017 - RESOLVE, desig-
nar Comissão Temporária de Concurso Público da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, que ficará assim constituída: Presidente: Diretor do 
Departamento Jurídico, Membros  – Diretor(a) do Departamento de 
Administração, Diretor(a) do Departamento Contábil e Financeiro e Di-
retor(a) do Departamento Técnico Legislativo.

CONVITES

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo a Lei Com-
plementar nº 101/2000, que dispõe sobre a transparência na gestão 
fiscal, CONVIDA a população de Jaboticabalense para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA que tem como finalidade a discussão do Projeto de Lei nº 
80/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jabo-
ticabal para o exercício de 2018. (LOA)

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

Dia: 27 de novembro de 2017 (segunda-feira)
Horário: 20h.
Local: Câmara Municipal (Rua Barão do Rio Branco, nº 765).

BETO ARIKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Pepa Servidone comemora 
universidade gratuita para Jaboticabal

A expectativa é de que o vestibular já aconteça em janeiro de 2018, 
para início das aulas em fevereiro.

O vereador Pepa Servidone 
(PPS) participou do encontro 
regional de lideranças políticas 
com a presença do vice-gover-
nador Márcio França, em Casa 
Branca (SP), na quinta-feira 
(09/11), que teve como assunto 
principal a Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo (UNI-
VESP).

O evento contou com a pre-
sença do deputado estadual 
Chico Sardelli (PV), articulador 
entre diversos municípios e a 
UNIVESP, com o diretor admi-
nistrativo da universidade, Ri-
cardo Bocalon, além de diversos 
prefeitos e vereadores da região. 
Em Jaboticabal, contemplada 
para receber um polo da univer-
sidade, a expectativa é de que o 
vestibular já aconteça em janei-
ro de 2018, para início das aulas 
em fevereiro.

“Estamos lutando pela vinda 
da UNIVESP há mais de um ano. 
Fico feliz em saber que agora ela 
está se tornando uma realidade 
e vai garantir mais uma opção 
de ensino superior de qualidade 
na cidade. Principalmente para 
quem não pode pagar uma fa-
culdade, é mais uma chance de 
se formar e ter uma profi ssão, 
já que com o passar dos dias, o 
mercado de trabalho pede mais 
qualifi cação”, disse Pepa.

A UNIVESP é uma institui-
ção pública de ensino superior 
que oferece cursos de graduação 
gratuitos e semipresenciais em 
todo o Estado. Criada em 2012 
como Fundação, a instituição é 
mantida pelo Governo do Esta-
do de São Paulo, e vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, com credencia-
mento como universidade pelo 
Conselho Estadual de Educação 
e pelo MEC. Jaboticabal deve 
receber quatro cursos: Engenha-
ria da Produção, Engenharia da 
Computação, licenciatura em 
Matemática e Pedagogia.

“Os cursos são [em parceria] 
com professores da UNICAMP, 
USP, UNESP... feitos pela UNI-
VESP virtualmente. São cursos 
de qualidade, gratuitos, e que 
vai estar em Jaboticabal. Dia 21 
de janeiro tem vestibular. Desejo 
boa sorte a toda população nessa 
universidade que está chegando 
na cidade de vocês”, adiantou 
Bocalon em um vídeo gravado 
juntamente com Pepa e dispo-
nibilizado nas redes sociais do 
parlamentar.

Para concretizar a instalação 
da universidade gratuita, os mu-
nicípios contemplados, como 
Jaboticabal, têm até o dia 17 de 
novembro para enviar a docu-
mentação referente ao imóvel 
onde será instalado o polo pre-
sencial de apoio, que deve estar 
pronto até a segunda quinzena 
de janeiro. A contrapartida da 
prefeitura para receber a UNI-
VESP é o oferecimento de sala 
de aula com 50 computadores, 
e um professor para coordenar 
o polo de apoio. Ao todo, serão 
oferecidas 50 vagas para cada 
curso.

CURSOS EM JABOTICA-
BAL

Engenharia de Produção – 
Formação de profi ssional capaz 
de combinar visão sistêmica das 
organizações com habilidade de 
resolver e fornecer soluções para 
problemas complexos, reunindo 
competências que integrem for-
mação tecnológica em Engenha-
ria de Produção, nas suas áreas 
de formação específi ca, com 
formação humanística, além da 
necessária instrução numérica e 

computacional.
Engenharia da Computação – 

Formação de profi ssional capaz 
de atuar em diversas atividades 
na área da computação, abran-
gendo, entre outras, análise, 
planejamento e desenvolvimen-
to de sistemas computacionais 
centralizados e distribuídos, 
sistemas embarcados, desenvol-
vimento e uso de tecnologias de 
comunicação, engenharia da in-
formação, sistemas multimídia e 
hipermídia, entre outros.

Licenciatura em Matemáti-
ca – Formação de profi ssional 
capaz de atuar em um mundo 
em profundas e aceleradas mu-
danças econômicas, sociais e 
culturais e com sólida instrução 
técnico-prática e metodológica, 
fundamentada nos conhecimen-
tos técnicos da Matemática, no 
entendimento pedagógico e na 
vivência de experiências rela-
tivas ao ensino, qualidades im-
prescindíveis a um educador. 

Pedagogia – Formação de 
profi ssionais de educação habi-
litados para atuar em diferentes 
etapas, níveis e modalidades 
de educação - básica, jovens 
e adultos, profi ssional, diver-
sidade e a distância - e desen-
volvimento de competências e 
habilidades para compreensão 
ampla e contextualizada dos 
processos de educação formal, 
informal e não formal, assim 
como promoção de produção e 
difusão de conhecimentos sobre 
ensino, aprendizagem, avalia-
ção e gestão.

Fonte: UNIVESP
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Para concorrer ao sorteio é necessário ser sócio e estar com as obrigações em dia. E você comerciário que 
se associar até o dia 20/12/2017 também irá participar deste sorteio de fi nal de ano.

O sorteio será realizado no dia 04/01/2018 às 20h 
de forma pesencial na Sede do Sindicato. Você, só-
cio, procure o Sindicato e retire seu bilhete. So-
mente será tolerado o recebimento da premiação 
da moto ou outro qualquer doado no evento, ao 
trabalhador ausente que seja comprovadamente 
trabalhando em supermercados, podendo ser re-
presentado por seu dependente.




