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Prefeito Vitório recebe atletas da Ong Amor Solidário

Um grupo de atletas que representam Jaboti-
cabal em diversas competições participaram, no 
final da tarde da terça-feira (25), de uma reunião 
com o prefeito Vitório De Simoni e com a secretá-
ria de Assistência Social Tatiana Pellegrini.

Lutadores falaram 
sobre o trabalho e 

das competições no 
último mês

Começa a 10ª Semana de 
Prevenção do Câncer Ginecológico

Dezenas de mulheres interessadas em conhecer mais sobre o 
seu corpo e sua saúde se reuniram na noite da última segunda-
feira (24), na abertura da 10ª Semana do Câncer Ginecológico. O 
evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Saúde, e foi idealizado pelo médico ginecologista da rede muni-
cipal, Dr. Edu Fenerich.

8º Fórum da Rede Social de Proteção 
dos Direitos da Criança e do 

Adolescente acontece em outubro
O Centro de Con-

venções da UNESP 
de Jaboticabal re-
cebe no dia 19 de 
outubro, a partir 
das 8h, a 8ª edi-
ção do Fórum da 
Rede Social de 
Proteção dos Di-
reitos da Criança 
e do Adolescente, 
com o tema “Cida-
de Sustentável – O 
Protagonismo In-
fantojuvenil”. As 
inscrições podem 
ser feitas pelo link 
bit.ly/forumrede-
social

“Vencer a batalha contra o mosquito Aedes aegypti 
é uma missão de todos”, afirma Maria Angélica Dias, 

Secretária de Saúde 
Período de chuvas 
preocupa e liga o 

‘sinal de alerta’ 
para uma 

fiscalização ainda 
mais minuciosa
Jaboticabal tem que 

estar unida para impe-
dir a proliferação do 
mosquito Aedes aegyp-
ti. É o que afirma a Se-
cretária de Saúde, Maria 
Angélica Dias. Esta se-
mana o Departamento 
de Vetores e Zoonoses 
deu continuidade às vi-
sitas em residências em 
vários bairros da cida-
de para conscientizar e 
identificar possíveis fo-
cos do mosquito.

Jaboticabal recebe van para 
transporte de pacientes

Desde 2017, Secretaria de Saúde coloca 8 veículos nas 
ruas; nova ambulância chegará nos próximos dias



2 sábado, 29 dE sETEMbRo dE 2018

PUBLICADO DESDE 1979 - PROPRIEDADE DA EMPRESA A GAZETA LTDA.

Expediente
Empresa Jornalistica Scandelai & Scandelai Ltda - ME
Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562
Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - MTB nº 33.849
Jornalista: José Roberto Scandelai - MTB nº 33.487
Redação, Administração e Departamento Comercial: 
Avenida General Osório nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100
CPT e Impressão: 1ª Página - São Carlos /SP - Interpress Comunicações Editoriais 
Ltda. - CNPJ 60.394.848/0001-74 - Av. São Carlos nº 1799 - Tel.: (16) 3373.7373 - 
Departamento Comercial GIAN
Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte  de Azevedo, 532 - Bairro Santana - CEP 02036-022 - Tel.: (16) 2971.1000
Fones: (16) 3202.2636
Email: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito
Tiragem: 7.000 exemplares

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

Dez escolas participam da sexta edição do 
Parlamento Jovem 2018

Começou na quinta-
feira (27/09) a sexta 
edição do Parlamento 
Jovem (PJ) da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal. O projeto é realiza-
do anualmente pela Es-
cola do Legislativo (EL) 
e envolve alunos do 1º 
Ano do Ensino Médio 
dos estabelecimentos 
de ensino da cidade.

Neste ano, dez es-
colas, entre públicas 
e privadas, enviaram 
seus representantes, 
que irão defender seus 
projetos na sessão or-
dinária do Parlamento 
Jovem, em uma simu-
lação do que ocorre na 
prática com os vereado-
res.

A primeira oficina, 
conduzida pelo diretor 
do Departamento Ad-
ministrativo da Casa, 
e integrante do conse-
lho da EL, Odair Casari, 
conjuntamente com a 

diretora do órgão, Silvia 
Mazaro, teve como ob-
jetivo mostrar os tipos 
de proposituras que po-
dem ser propostas pe-
los vereadores, ou seja, 
que são de competência 
do Poder Legislativo, 
como por exemplo, o 
projeto de lei, a indica-
ção, moção, decreto le-
gislativo, entre outros.

Os jovens parlamen-
tares também puderam 
expor a ideia das pro-
posições trazidas por 
eles. “As ideias apre-
sentadas pelos parti-
cipantes ainda serão 
trabalhadas para ade-
quação e formatação 
das proposituras ao 
longo das próximas se-
manas. Conforme os 
jovens parlamentares 
venham tendo dúvidas, 
estaremos aqui para au-
xiliá-los na parte técni-
ca, que é o mesmo que 
acontece no dia a dia do 

vereador. Posso adian-
tar que as ideias estão 
muito boas. Parabenizo 
a atitude dos alunos e, 
sobretudo, dos profes-
sores e suas escolas 
que tornam essa experi-
ência possível”, avaliou 
a diretora.

Para o presidente da 
Escola do Legislativo, 
vereador Pretto Miran-
da Cabeleireiro (PPS), 
“é importante ver os 
jovens interessados e 
participando. É verdade 
que o tempo de execu-
ção do projeto é curto 
e não tem como eles 
aprenderem como fun-
ciona tudo, mas certa-
mente é um momento 
para eles terem esse 
contato com a Câmara 
e ter uma noção do que 
é ser vereador”, avaliou 
Pretto.

Agora, os jovens par-
lamentares têm pela 
frente a missão de ele-

Após palestra para dentistas, Sebrae-Aqui ‘mira’ 
inscrições para oficina “Começar Bem”

O Sebrae-Aqui, de 
Jaboticabal, não pára. 
Após realizar a palestra 
“Tributação para Den-
tistas” e reunir quase 
40 participantes, a ins-
tituição trabalha nas 
inscrições para a ofici-
na “Começar Bem”, que 
será realizada nos dias 
9 e 12 de outubro, no 
auditório da Prefeitura 
Municipal.

“A palestra com os 

dentistas foi um gran-
de sucesso. Quero pa-
rabenizar e agradecer 
a parceria da Associa-
ção Paulista de Cirur-
giões Dentistas (APCD), 
Uniodonto e Associação 
dos Contabilistas de Ja-
boticabal (ACJ). Nosso 
foco agora é a oficina 
‘Começar bem’, indica-
da para novos micro-
empreendedores e in-
teressados”, comenta a 

diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

 

Para se inscrever ou 
obter mais informa-
ções, o Sebrae Aqui 
fica no Paço Municipal 
– Esplanada do Lago, 
160, Vila Serra. Os te-
lefones de contato são 
(16) 3203-3398 e 3202-
3211.

Jovens parlamentares apresentam suas ideias e conhecem as demais proposições de seus pares.

ger a Mesa Diretora en-
tre seus pares, para os 
cargos de Presidente, 
Vice-Presidente, 1º e 2º 
Secretários, que con-
duzirão os trabalhos 
na sessão ordinária do 
Parlamento Jovem, no 
dia 31 de outubro.  A 
eleição acontece no dia 
04 de outubro, durante 
a segunda oficina.

Apesar da nomencla-
tura própria do univer-
so legislativo não ser 
nada comum para os 
jovens parlamentares, 
a tentativa de entender 
o processo está entre 
um dos exercícios. E o 
que não falta, é curio-
sidade e empolgação. 
“É muita palavra difícil, 
que a gente não tá mui-
to acostumado, então 
a gente ficou um pou-
co perdido”, confessou 
Laura Florêncio, aluna 
do SESI. “Mas a gen-
te acredita que vai ser 
algo que vai contribuir 
muito pra gente, como 
cidadão, pra gente se 
conscientizar o papel 
do cidadão na socieda-
de”, acrescentou o par-
ceiro Davi Siqueira.

“É bem interessante 
que tenha um projeto 
desse, no município, 
de dar uma voz aos jo-
vens, de certa forma 
ouvir nossa opinião, e 
acho isso muito impor-
tante”, acredita o alu-
no do Colégio Maria, 
Gabriel Martinelli. Para 
seu parceiro, Mateus 
Lusvarghi, “é uma chan-
ce muito boa que a gen-
te tem de usar a nossa 
imaginação para fazer 
um projeto de lei, uma 
indicação. É uma honra 

tá aqui agora”. “A gente 
queria muito tá aqui”, 
arrematou Martinelli.

Para a professora Ca-
rina Vongal Guedes, o 
projeto serve de estímu-
lo para os alunos. “Mui-
tas vezes você tem que 
mostrar para o aluno a 
importância dele estar 
participando, se cons-
cientizando, dando sua 
opinião e colocando a 
mão na massa. Muitas 
vezes o aluno não tem a 
visão do que acontece, 
e se você mostra para 
ele, ele acaba querendo 
fazer algo para melho-
rar. E tem que começar 
de agora, porque eles 
são o futuro da nossa 
cidade. Eles têm que 
se movimentar. Enten-
der o que acontece na 
cidade, o que precisa 
ser melhorado, trazer 
as ideias para que elas 
possam ser colocadas 
em prática”, torce a do-
cente.

O PJ é um projeto 
apartidário da Escola do 
Legislativo voltado para 
alunos do 1º ano do En-
sino Médio de escolas 
públicas e privadas do 
município. O objetivo 
é estimular a partici-
pação política dos ado-
lescentes e fortalecer o 
processo democrático, 
além de mostrar na prá-
tica como funciona o 
Poder Legislativo, qual 
o papel do vereador, en-
tre outros.

Parlamentares Jovens 
que compõem a sexta 
edição do PJ:

COC Jaboticabal – 
Henrique de Paula

COC Jaboticabal – An-

toninho Penariol
Centro Educacional 

SESI – Davi Eduardo Si-
queira

Centro Educacio-
nal SESI – Laura Estér 
Florêncio

Colégio Maria – Ma-
teus Berlingieri Lusvar-
ghi

Colégio Maria – Ga-
briel Martinelli

Colégio Nossa Senho-
ra do Carmo – Bárbara 
Monique da Silva

Colégio Nossa Senho-
ra do Carmo – Maria 
Luiza Pereira Bassetti

Colégio Poligenes – 
Yago Augusto Carvalho 
Assumpção

Colégio Poligenes – 
Anita Lopes

Colégio Santo André – 
Nathalia Jardim Senhor

Colégio Santo André 
– Gabriel Despezzi Bal-
dassi

Colégio Técnico Agrí-
cola – Sara Guerreiro

Colégio Técnico Agrí-
cola – Vinícius Daniel 
de Lima e Silva

Escola Estadual Profº 
Antônio José Pedroso – 
Anderson José de Car-
valho Junior

Escola Estadual Profº 
Antônio José Pedroso – 
Guilherme de Matos e 
Silva

Escola Estadual Profª 
Dona Aurora Ferraz 
Vianna dos Santos – An-
dreina Vitória Duarte 
Xavier

Escola Estadual Profª 
Dona Aurora Ferraz 
Vianna dos Santos – 
Brenda Akemi Rui Fraga

Escola Estadual Profª 
Luiz Latorraca – Mc 
Kellin Victória O. Afon-
so.
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ESPLENDOR DA FRATERNIDADE

A  Sagrada Escritura 
revela o projeto divi-
no que se iniciou com 
a criação da humani-
dade e o trajeto do 
caminho humano para 
atingir a felicidade em 
plenitude.

O final desse trajeto 
está revelado no livro 
do “apocalipse” onde 
Deus revela a seus fi-
lhos sua ação no de-
correr da história 
humana!. Em todo con-
teúdo do “apocalipse” 
a revelação do nosso 
Pai Celeste consiste 
no seguinte: ”Deus Pai 
triunfa sobre os des-
vios do “descaminho”!

A “serpente do erro” 
oferece aos racionais 

Professor Benê

um fruto atraente: 
“transformar-se em 
proprietários” do po-
der absoluto.

A dominação pagã  
tenta misturar cul-
turas, costumes que 
separam os filhos do 
Autor da Vida, dos 
projetos divinos: re-
ligião transformar-se 
em cultos idolátricos: 
dinheiro, poder abso-
luto e tirânico!

Assim os cristãos 
perseguidos por Nero, 
proprietário absolu-
to do poder em toda 
sua extensão, foram 
vitimados como Cris-
to, que desde infante, 
tinha sido perseguido 
por Nero.

Todos os iluminados 
pela “Nova Notícia” fo-
ram transformados em 
vítimas de persegui-
ção.

Em todos os tempos, 
faz-se necessária uma 
ressurreição social 
para anunciar a reali-
dade do Evangelho de 
Cristo: ”FRATERNIDA-
DE EM PLENITUDE” é 
um apocalipse da ver-
dade: CRISTO.

PERFEITO

O SENHOR, disse para 
Abraão: Anda na minha 
presença e ser perfeito, 
ou seja, nunca duvide de 
uma promessa. Deus ha-
via prometido um fi lho 
para Abraão e Sara sua es-
posa, mas o tempo já tinha 
passado e eles eram avan-
çados em idade. Aos olhos 
dos homens isso nunca 
aconteceria, mas não aos 
olhos do Todo Poderoso, 

Pr. Anastácio Martins

sim. Deus é perfeito em 
tudo o que faz e prome-
te. Ele nunca deixou de 
cumprir uma promessa, 
por mais que inimigo lhe 
diga que não vai dar cer-
to, que você nunca será 
feliz, que agora é o fi m. 
Não duvide, continue con-
fi ando na Palavra de Deus. 
No tempo certo, você re-
ceberá todas as bênçãos, 
se não desanimar no meio 
do caminho. Abraão teve 
que crer contra a esperan-
ça que seria pai de uma 
multidão, e isto parecia 
impossível para ele, mas 
o coração dele estava fi r-
me nas promessas do Se-
nhor. Quando os pensa-
mentos negativos vinham 
na sua mente, logo se 
lembrava das promessas 
do SENHOR, na sua vida. 

O SENHOR estava o tempo 
todo ao lado de Abraão, 
porque ele O buscava de 
todo o coração e confi ava 
Nele com toda a sua alma. 
Quando você coloca a sua 
vida nas Mãos de Deus, e 
descansa Nele, as coisas 
acontecerão naturalmen-
te, sem você fazer esforço 
algum, apenas O deixe di-
rigir todo o seu caminho. 
Não saia da presença dele 
por nada, ainda que tudo 
esteja dizendo contrá-
rio e parece que não têm 
mais jeito. Não retroceda, 
nem aceite a derrota, siga 
em frente, sabendo que o 
melhor de Deus vai acon-
tecer. Seja perfeito diante 
de Deus, com a sua fé e 
com a sua palavra posi-
tiva. Você será tão aben-
çoado, que todos fi carão 

surpresos e verão que o 
seu Deus realmente cum-
pre cada uma das suas 
promessas. Enquanto 
você está obedecendo to-
dos os mandamentos do 
SENHOR, tudo dará certo. 
Viva a vida abundante que 
Jesus conquistou na cruz. 
Abraão recebeu a benção 
porque creu, e você o que 
fará? (Gênesis 17:1). Esta 
é a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. Av. 
Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. Cul-
tos: Quarta-Feira, Sexta-
Feira e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook cate-
dral_dopovodedeus@hot-
mail.com

MANDAMENTOS DA 
FELICIDADE

A humildade é a cha-
ve da felicidade. Exige 
de nós muita renúncia e 
desapego dos bens ter-
renos. Vinculamos uma 
vida onde o espírito en-
carnado (alma) passa 
por provas e expiações. 
Existe uma infinidade 
de atitudes que muitas 
vezes deixamos de lado 
e que não percebemos 
que contribuímos para 
afastar nossa felicida-
de. Quando praticamos 
o bem, nossa aura se 
expande como uma luz 
brilhante e atrai bons 
fluidos. 

AMEMOS...
Procure amar a tudo e 

a todos indistintamente. 
O amor é uma doação de 
luz e de felicidade, sem 
buscar compensações. 
Amemos a DEUS. Aman-
do o próximo no ensi-
namento, exemplificado 
por JESUS, na lei do per-
dão, estaremos evoluin-
do, nos preparando para 
dias felizes. Vamos amar 
a vida. É alegria quando 
espalhamos apenas oti-
mismo e amor em redor 
de nós.

AJUDEMOS...
Ajudar é um ato de 

amor. Caridade é uma 
salvação para eliminar-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

mos, do nosso coração, 
um gesto, uma atitude 
que nos pode levar a ca-
minhos de trevas, nega-
tivos e perigosos.

 
REZEMOS... EM PAZ.
A ORAÇÃO é um cami-

nho de luz. É a melhor 
forma de comunicação 
com DEUS. Tudo cresce 
e se renova na transpa-
rência do amor.

 
PENSEMOS POSITIVA-

MENTE...
Vamos atrair pensa-

mentos positivos. Pro-
curemos estar sempre 
aprendendo coisas no-
vas, procurando solu-
ções através da fé, acre-
ditando na existência de 
DEUS. 

PAREMOS DE RECLA-
MAR...

Quem reclama atrai 
energias negativas. O 
raciocínio lógico para 
um resultado cria condi-
ções de vitória ou derro-
ta. DEUS é a inteligência 
que nos dá força e cora-
gem para chegarmos a 
um bom termo. 

BRINQUEMOS COM AS 
CRIANÇAS...

As crianças irradiam  
sentimento sincero, 
puro e quando amam, 
é de verdade. Veja na 
criança da humanidade. 
Lembre-se de que cada 
criança poderia ser um 
filho querido de seu co-
ração. Em todos os seto-
res a criança é sempre o 
futuro.

EVOLUÇÃO... EXIGE 
ESFORÇO, SACRIFÍCIO E 
ABNEGAÇÃO, PARA EN-
CONTRARMOS A FELICI-
DADE.

Projeto da LDO 2019 será votado na segunda-
feira (01/09)

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal apreciam na 
próxima segunda-feira 
(01/09) o Projeto de Lei 
nº 147/2018, de auto-
ria do Poder Executivo, 
que dispõe sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) do Municí-
pio para 2019. A maté-
ria é a única a compor 
a Ordem do Dia da ses-
são ordinária conforme 

estabelece o Regimento 
Interno (Art. 220, §4º).

A previsão do Executi-
vo é de que Jaboticabal 
tenha uma receita total 
de R$ 377.3 milhões 
para 2019. Do montan-
te estimado, R$ 278.8 
milhões serão destina-
dos à Prefeitura Muni-
cipal; R$ 53.7 milhões 
para o SEPREM; R$ 32 
milhões para o SAAEJ; 
R$11.4 milhões para a 

Câmara Municipal; e R$ 
1.3 milhão para a FAE.

Vale lembrar que a 
LDO contém as metas 
e prioridades da Admi-
nistração Pública, in-
cluindo as despesas de 
capital para o exercício 
fi nanceiro subsequente, 
orienta a elaboração da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e dispõe sobre as 
alterações na legislação 
tributária

GAZETA ESPORTES
Jaboticabal enfrenta Monte Alto pela Copa Record

Dia de mais uma ro-
dada da Copa Record de 
Futsal. 

Jaboticabal em qua-
dra mais uma vez con-
tra Monte Alto. O jogo 
aconteceu a partir das 
20h, no Ginásio Munici-
pal de Viradouro.

“Mais uma vez convo-
co nossa torcida para 
fazer a diferença no 
ginásio. Saímos de um 
bom resultado em casa 
e a expectativa é con-
quistar mais uma vitó-
ria na competição”, diz 

o diretor de Esporte e 
Lazer, Fábio Bortolossi.

Após a partida de Ja-
boticabal, a equipe da 

“Agita Idoso” promove atividade física 
em Jaboticabal

FAE divulga resultados e próxima rodada 
do Campeonato de Futebol Amador

Durante toda a se-
mana, profi ssionais da 
Saúde de Jaboticabal 
desenvolvem o “Agita 
Idoso 2018”. O objetivo 
é deixar o sedentarismo 
de lado, incentivando a 
prática de exercícios fí-
sicos. 

“A qualidade de vida 
está em jogo e nos-
sos idosos precisam 
ser estimulados. Nos-
sas equipes estiveram 
nas unidades de saúde 
promovendo o evento. 
Gostaria de parabeni-
zar todos os envolvidos 

A Fundação de Ampa-
ro ao Esporte divulgou 
os resultados da última 
rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol 
Amador. Os jogos acon-
teceram no domingo 
(23) no campo do Cru-
zeiro.

Acompanhe abaixo os 
resultados:

Juventude 1 x 1 Nova 
Alvorada

Brother’s Córrego 
Rico 1 x 1 Pizzaria nº 1

Cohab III 5 x 0 Boa 
Vista

Atenção para os jogos 
do próximo domingo:

Campo do Cruzeiro:
8h - Nova Alvorada X 

Oxiquimica
10h - Cruzeirão D Co-

hab 4 X Vila F. C.
Campo do Jardim das 

Rosas:
8h- Nossa Senhora de 

Lourdes X Panela
10h - Fortaleza X Fla-

menguinho

casa enfrenta Cruz das 
Posses, fechando a ro-
dada dupla. Mais infor-
mações a respeito da 

partida pelo telefone 
(16) 3202-0587.

nesta ação”, comenta 
a secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

O Agita Idoso em Ja-

boticabal é uma parce-
ria entre Secretaria de 
Saúde, Estratégia de 
Saúde da Família e Se-

cretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer.
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Com a falta de apoio, prefeitura sofre para manter cidade limpa e organizada

Trabalho de limpeza da cidade não para, mas população continua 
jogando lixo em ruas, avenidas e terrenos baldios

As equipes da Prefei-
tura de Jaboticabal tra-
balham continuamente 
na limpeza dos bairros 
de Jaboticabal. Diaria-
mente são realizados 
roçamentos, capina-
ções, limpezas de boca 
de lobo e a retirada de 
entulhos.

Todo esse trabalho 
poderia ser mais eficaz 
se a população fizesse 

a sua parte. “Esse é um 
grande problema que 
estamos enfrentando 
em Jaboticabal. Muitas 
vezes limpamos em um 
dia e no outro já tem 
lixo de novo. Sem a aju-
da de todos fica difícil 
manter a cidade como o 
nossa população mere-
ce. Precisamos lembrar 
que esse é um ato de ci-
dadania, até nossas pra-

Campanha Setembro Amarelo fecha 
programação com sucesso em Jaboticabal

O mês de setembro 
de 2018 está se despe-
dindo, mas deixa im-
portantes ensinamen-
tos. Durante o período, 
a Secretaria de Saúde, 
por meio do Centro de 
Atenção Psicossocial – 
CAPS, desenvolveu vá-
rias ações voltadas para 
a prevenção ao suicídio.

“O Setembro Amarelo 
em Jaboticabal cons-
cientizou muitas pes-
soas sobre o suicídio, 
mostrando que esse é 
um problema de saú-
de pública e devemos 
levar a sério. Em mui-

tos casos, uma simples 
conversa pode ajudar 
uma pessoa. Gostaria 
de agradecer e parabe-
nizar toda a equipe do 
Caps empenhada nes-
te trabalho”, comentou 
a secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

A iniciativa atendeu 
várias unidades de saú-
de e grupos da socie-
dade. Esta semana, por 
exemplo, o grupo mi-
nistrou palestra para 
residentes de veteriná-
ria da Unesp, alunos da 
Faculdade São Luís e jo-
vens do CIEE. 

Mais informações so-

Prefeitura intensificará fiscalização contra descarte 
irregular de entulhos

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Planeja-
mento e Secretaria de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambien-
te, quer ‘fechar o cerco’ 
contra o descarte irre-
gular de resíduos no 
município. Para isso, 
planeja intensificar a 
fiscalização contra em-
presas e munícipes que 
não agem da forma cor-
reta e acabam prejudi-
cando o meio ambiente.

“Iniciaremos uma fis-
calização referente a 
entulhos em toda a ci-
dade, inclusive das em-
presas que fazem esse 
serviço. De início, fare-

mos o convite a essas 
empresas e iniciaremos 
uma fiscalização orien-
tadora. Vamos citar os 
itens que a legislação 
determina que devem 
ser cumpridos e dare-
mos um prazo para se 
adaptarem”, comenta o 
secretário de Planeja-
mento, Paulo Polachini.

Segundo Polachini, 
multas poderão ser 
aplicadas a quem não 
cumprir com as exigên-
cias e revela que a fisca-
lização aumentará nos 
bairros e em pontos 
estratégicos, onde há 
descartes irregulares. 
“Muitos se preocupam 

Objetivo é reduzir quantidade de entulhos, contribuindo com o bem-estar social e meio ambiente
por existir um custo 
para fazer o despejo no 
aterro sanitário. Na ver-
dade, existe um limi-
te onde a empresa não 
cobra e o lixo pode ser 
armazenado”, diz.

Para finalizar, o secre-
tário revela que o tema 
é um pedido especial 
do prefeito Vitório de 
Simoni. “Ele está muito 
preocupado com essa 
questão ambiental e 
nos pediu mais atenção 
para esse assunto. Es-
peramos, em breve, que 
essa situação melhore 
e possamos começar a 
colher bons frutos”, fi-
naliza.

bre o Setembro Amare-
lo podem ser colhidas 

junto ao CAPS, que fica 
na avenida Batista Ti-

bério de Almeida , 430, 
Jardim Angélica. O tele-

fone de contato é (16) 
3203-5674.

ças sofrem com o van-
dalismo de alguns”, diz 
o secretário de Obras e 
Serviços Públicos, Jo-
sué dos Santos.

Esta semana a Secre-
taria de Obras capina os 
bairros da Aparecida, 
Ponte Seca, Recreio dos 
Bandeirantes e Solar 
Corinthiano. As podas 
são realizas em diferen-
tes pontos da cidade.
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Vitta Residencial chega a Jaboticabal e  
lança o residencial Jardim das Rosas

Jaboticabal é a sé-
tima cidade do inte-
rior paulista a abrigar 
uma central de negó-
cios da construtora, 
que acaba de apre-
sentar mais um em-
preendimento com 
o conceito de viver 
bem, atrelado ao Pro-
grama Minha Casa Mi-
nha Vida

Jaboticabal (SP), 19 
de setembro de 2018 
- Com oito anos de 
existência, a Vitta Re-
sidencial Construtora 
e Incorporadora tor-
nou-se referência no 
setor imobiliário do 
interior de São Paulo, 
com mais de 11 mil 
imóveis lançados e 
sedes nas cidades de 
Ribeirão Preto, Ser-
tãozinho, Bauru, Ara-
raquara, Piracicaba, 
Franca e agora chega 
a Jaboticabal, seguin-
do um ritmo forte de 
expansão com lan-
çamentos de vários 
empreendimentos. A 
empresa, que acaba 
de iniciar sua opera-
ção na cidade, lança 
seu 41º empreendi-
mento e o oitavo nes-
te ano: o Jardim das 
Rosas, uma opção de 
moradia com exce-
lentes opções de fi -
nanciamento e uma 
estrutura residencial 
baseada na qualidade 
de vida, no bem-estar 
e na facilidade de lo-
comoção.

O empreendimen-
to será construído na 
Avenida Carlos Ber-
chieri, 2159 (bairro 
Cidade Jardim), que é 
a principal da cidade, 
próximo de grandes 
empresas e também 
de serviços como ro-
doviária, supermerca-
dos, lojas, farmácias, 
entre outras. Trata-se 
de uma região mista 
- residencial e comer-
cial - muito procura-
da para moradia e in-
vestimentos.

O novo condomínio 
clube contará com 8 
torres (térreo mais 
três andares) numa 
área total de 19.440 
metros quadrados. Ao 
todo serão 352 apar-
tamentos, com 2 dor-
mitórios, com opções 
de plantas adaptáveis 
para pessoas com de-
fi ciência (P.C.D).

Já as áreas comuns 
do condomínio se-
rão todas decoradas 
e equipadas, com 
ambientes de lazer 
climatizados e wi-fi  
disponível, além de 
paisagismo diferen-
ciado que se destaca 
no projeto. A área de 
lazer também foi pla-
nejada para ser uma 
estrutura completa 
e aconchegante, for-
mada por  bicicletá-
rio, car wash, quadra 
poliesportiva, salão 
de festas para 30 pes-
soas, churrasqueiras 
com forno de pizza 
com capacidade para 
15 pessoas cada, web 
garden, horta de es-
peciarias, espaço fi t-
ness, playkids, pisci-
nas adulto e infantil 
com solarium, pór-
tico de entrada com 
guarita, com espera 
de segurança para 
pedestres, entre ou-
tros itens que garan-

tem uma vida práti-
ca, além da moradia 
completa capaz de 
possibilitar momen-
tos intensos ao lado 
da família e amigos. 
Este projeto prioriza 
o conceito de bem-es-
tar, com áreas verdes 
internas e externas e 
o lazer completo para 
atender toda a famí-
lia, estendendo o lar 
para as áreas comuns 
do condomínio. O ob-
jetivo é incentivar o 
convívio e integração 
dos moradores.

Entre os diferenciais 
do empreendimen-
to, o Jardim das Ro-
sas também agrega o 
conceito de sustenta-
bilidade e disponibi-
lizará aos moradores 
lixeiras para descarte 
seletivo, iluminação 
em led, arejadores ou 
temporizadores nas 
torneiras e sensores 
de presença nas áreas 
comuns; sistema dual 
fl ush nos vasos sani-
tários, portas e guar-
nições com madeira 
certifi cada, áreas de 
plantio de árvores na-
tivas e compensação 
ambiental e horta de 
especiarias.

Marca de compro-
misso

Criada há oito anos, 
a Vitta Residencial 
já entregou mais de 
4.500 unidades. Hoje, 

conta com mais de 
800 funcionários e 
vem ampliando, de 
forma acelerada, seu 
d e s e n v o l v i m e n t o 
para manter-se como 
uma marca emprega-
dora e em pleno rit-
mo de expansão pelo 
país. Com essa per-
formance, a empresa 
foi eleita pelo segun-
do ano consecutivo 
como uma das “100 

Maiores Construtoras 
do Brasil”, classifi ca-
da pelo 14º Ranking 
ITC (Inteligência Em-
presarial da Constru-
ção), ocupando o 6º 
lugar na categoria na-
cional.  Em Jabotica-
bal, a construtora ins-
talou a sua Central de 
Negócios na Rua Rui 
Barbosa, 616, centro. 
Telefone 0800-761-
7106

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

Modelo 10

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %
Despesas Totais com Pessoal 4.932.317,26 2,12 5.827.881,34 2,42 6.783.890,13 2,76   
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 13.232.386,38 5,69 13.695.671,66 5,70 14.032.761,08 5,70   
Limite Legal (art. 20) 13.928.827,77 5,39 14.416.496,48 6,00 14.771.327,45 6,00   
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00    

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades:

R$

0,00

 

Inscrição de Restos a Pagar:
     Processados
     Não Processados

R$

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

773.637,05780.887,65

% RCL

246.188.790,86  

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:
Exercício anterior
Exercício atual

    Aplicações Financeiras

 
 
 

Subtotal
0,00

780.887,65

    Bancos – C/Movimento
0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    232.147.129,47 240.274.941,40

773.637,05

Serviços de Terceiros                       
(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno
Solange Mary Fernandes

Jaboticabal,  30 de agosto  de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

780.887,65
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Participação é gratuita; inscrições já estão abertas no (16) 3203-3398

Semana do Empreendedor começa no dia 15

Os MEIs e pequenos 
empreendedores de Ja-
boticabal terão mais 
uma oportunidade para 
esclarecer dúvidas, 
aprimorar o conheci-
mento e aumentar o ne-
tworking empresarial. 
A 5ª edição da Semana 
do Empreendedor acon-
tece de 15 a 19 de ou-
tubro, 09h30 às 11h, no 
auditório da prefeitura. 
Será possível assistir 
palestras com vários 
dos especialistas mais-
renomados do país.

Realizado pelo Se-
brae-SP e Prefeitura de 
Jaboticabal, proporcio-
nará debates interati-
vos com Luiz Candre-
va, Marcela Quiroga, 
Reinaldo Domingos, 

Marcelo Dória, Roberto 
Calderon. “Profissionais 
altamente qualificados 
vão dialogar sobre as 
melhores práticas de 
gestão, comportamento 
empreendedor, inova-
ção, liderança e estra-
tégias para sua empre-
sa ter sucesso. Está 
imperdível”, convida a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Confira a programa-
ção completa:

15 de outubro
09h30 às 11h - Pales-

trante: LUIZ CANDREVA
Um dos principais 

futuristas brasileiros, 
eleito um dos 100 jo-
vens mais inovadores 
da América Latina e top 

10 pelo Startup Awards 
2017.

Palestra: O FUTURO 
DOS NEGÓCIOS E OS NE-
GÓCIOS DO FUTURO

A palestra aborda ne-
gócios inovadores e dis-
ruptivos, explorando as 
facetas da inovação no 
passado e atualmente, 
construindo um parale-
lo claro entre o ontem e 
o hoje, indicando riscos 
e, especialmente, opor-
tunidades para o futuro 
dos negócios e para os 
negócios do futuro.

16 de outubro
09h30 às 11h - Pales-

trante MARCELA QUI-
ROGA

Empreendedora, pa-
lestrante e diretora da 
Rede Mulher Empreen-
dedora, com propósito 
de apoiar o desenvol-
vimento da mulher nos 
negócios.

Palestra: EMPREEN-
DENDO BEM, DA TEO-
RIA AO NEGÓCIO!

A palestra vai abor-
dar o cenário do em-
preendedorismo femi-
nino, em que a maioria 
dos negócios começa 

por necessidade. Serão 
apresentados alguns 
números da pesquisa 
“Quem são elas”, reali-
zado pela Rede Mulher 
Empreendedora para 
dar a dimensão da força 
feminina e a jornada do 
negócio.

17 de outubro
09h30 às 11h - Pales-

trante: REINALDO DO-
MINGOS

Ph.D. em educação 
Financeira, escritor, 
educador e terapeuta 
Financeiro.

Autor de best-sellers 
e presidente da DSOP 
Educação Financeira

Palestra: COMO MAN-
TER UMA RELAÇÃO 
SAUDÁVEL COM O DI-
NHEIRO

A palestra irá apre-
sentar aos empreende-
dores a nova forma de 
empreender a “empresa 
Negócio” e a “empresa 
Família” para a realiza-

ção de lucro e sonhos 
em primeiro lugar.

18 de outubro
09h30 às 11h - Pales-

trante: MARCELO DÓRIA
CEO das lojas Depó-

sito da Lingerie. Espe-
cialista e professor de 
varejo popular e mestre 
em gestão para compe-
titividade (FGV).

Palestra: ACELERE 
SUAS VENDAS E MAXI-
MIZE SEUS RESULTADOS

Uma palestra práti-
ca que vai oferecer aos 
empreendedores um 
conjunto de técnicas 
para melhorar o desem-
penho em vendas. Tam-
bém irá alertar sobre a 
necessidade de ter re-
sultados positivos nos 
negócios, e que, mais 
importante do que ven-
der, é ter uma relação 
de ganha-ganha.

19 de outubro
09h30 às 11h – Pales-

trante: ROBERTO CAL-

DERON
Fundador do ecom-

merceCAMP, presidente 
do comitê de e-com-
merce, especialista em 
estruturação de negó-
cios digitais, atua no 
mercado há 19 anos.

Palestra: IMPULSIONE 
AS VENDAS COM MA-
RKETING DIGITAL

Da geração de audi-
ência à geração de ne-
gócios: saiba como o 
marketing digital pode 
alavancar os resulta-
dos de sua empresa. A 
internet possibilita inú-
meras opções de ferra-
mentas que podem ser 
usadas para expandir a 
estratégia de uma em-
presa e impulsionar as 
vendas. Conheça es-
sas estratégias e saiba 
como aplicá-las.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3203-
3398

Prefeitura testa novo 
formato para entrega das 

cestas básicas dos servidores

A Prefeitura conti-
nua buscando alter-
nativas para oferecer 
mais conforto aos 
servidores ativos, 
aposentados e pen-
sionistas de Jaboti-
cabal. A partir de ou-
tubro, a Secretaria de 
Administração fará a 
entrega em dois dias 
– 19/10 (sexta-feira) 
e 20/10 (sábado). O 
teste deve durar até o 
final do ano.

Se o resultado for 
positivo o novo for-
mato será adotado a 

partir de janeiro de 
2019. Na sexta-feira 
(19) será entregue 
aos aposentados e 
pensionistas do Se-
prem, das 14h às 18h. 
No sábado (20) será a 
vez dos funcionários 
ativos, das 7h às 12h. 
“É uma preocupação 
do prefeito Vitório 
para diminuir o trân-
sito próximo ao ‘DER’, 
facilitar o estacio-
namento e oferecer 
mais conforto. A ação 
será mais rápida, com 
atendimento especial 

aos aposentados em 
dia específico”, escla-
rece o secretário da 
pasta, Leonardo Ya-
mazaki.

No sábado (ativos) 
também haverá aten-
dimento preferencial 
para gestantes e ido-
sos acima de 60 anos. 
A entrega continua 
sendo realizada no 
antigo DER, atual De-
partamento de Trans-
porte Escolar. Mais 
informações pelo 
telefone (16) 3209-
3395.

Se o resultado for positivo medida 
será adotada definitivamente

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001199-21.2015.8.26.0291 - Controle nº 3475/2017

Classe: Assunto: Monitória - Cheque

Requerente: Marcelo José Perina

Requerido: Danieli Cristina Andrade

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1001199-21.2015.8.26.0291

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

FAZ SABER a(o) DANIELI CRISTINA ANDRADE, Brasileiro, RG 43.466.824-2, CPF
219.575.558-07. Com endereço à Rua Doutor Mario de Campos, 187, Jardim Santa Rita, CEP
14887-042, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Marcelo José
Perina, alegando este em síntese que é credor da requerida, do valor de R$ 7.972,86 (sete mil,
novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referente à venda de produtos, cujo
pagamento foi realizado com 02 (dois) cheques, devolvidos pelos motivos 70, 11 e 21,
encontrando-se pendentes de pagamento. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento da quantia especificada acima, devidamente atualizada, hipótese em que ficará isenta
de custas e de honorários advocatícios ou apresente embargos ao mandado monitório. Não sendo
efetuado o pagamento ou apresentada impugnação, 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 11 de julho de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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“Vencer a batalha contra o mosquito Aedes aegypti 
é uma missão de todos”, afirma Maria Angélica Dias, 

Secretária de Saúde de Jaboticabal

Jaboticabal tem que 
estar unida para impe-
dir a proliferação do 
mosquito Aedes aegyp-
ti. É o que afirma a Se-
cretária de Saúde, Maria 
Angélica Dias. Esta se-
mana o Departamento 
de Vetores e Zoonoses 
deu continuidade às vi-
sitas em residências em 
vários bairros da cida-
de para conscientizar e 
identificar possíveis fo-

cos do mosquito.
“O período de chuvas 

está aí, nossas equipes 
estão fazendo seu tra-
balho e a Sala de Situa-
ção da Dengue se reúne 
para discutir e acompa-
nhar de perto o tema. 
Vencer a batalha con-
tra o mosquito Aedes 
aegypti é uma missão 
de todos, por isso pedi-
mos o empenho da po-
pulação”, afirma Maria 

Período de chuvas preocupa e liga o ‘sinal de alerta’ 
para uma fiscalização ainda mais minuciosa

Angélica.
O mosquito é o trans-

missor da dengue, zika, 
chikungunya e febre 
amarela. Qualquer res-
quício de água parada 
é o suficiente para virar 
um criadouro. Por isso 
a importância de se ve-
rificar periodicamente 
as residências.

Cuidados necessários 
– Quem for verificar 
os pontos de casa não 

Autoexame “não é eficaz para prevenir o câncer de 
mama”, diz médico do Hospital de Amor de Barretos

O câncer de mama 
e o de colo uterino 
foram assuntos de 
destaque na 10ª edi-
ção da Semana de 
Prevenção do Câncer 
Ginecológico, em Ja-
boticabal. Realizada 
de 24 a 28 de setem-
bro, a Semana serve 
de alerta e conscienti-
zação sobre os riscos 
do câncer ginecológi-
co, as vantagens do 
diagnóstico precoce 
e a possibilidade de 
cura.

O vice-prefeito Vitó-
rio De Simoni (MDB), 
no exercício do car-
go de prefeito, abriu 
oficialmente o even-
to na Câmara Munici-
pal, na segunda-feira 
(24/09), ao lado do 
presidente da Casa, e 
idealizador do even-
to, Dr. Edu Fenerich 
(PPS), conforme a Lei 
nº 2.931, de 02 de ou-
tubro de 2001.

O médico do de-
partamento de pre-
venção e diagnóstico 

precoce em câncer de 
mama e colo uterino 
do Hospital de Amor 
de Barretos, Dr. Bruno 
de Oliveira Fonseca, 
foi quem conduziu a 
palestra de abertura, 
na Câmara Municipal. 
Ele soltou o verbo e 
provocou o público 
sobre alguns tabus 
que ainda rondam a 
cabeça de muita gen-
te sobre a doença e a 
prevenção, como por 
exemplo, o autoexa-
me da mama.

Afinal, o autoexa-
me periódico deve 
ou não ser feito? De 
acordo com o médico, 
e a recomendação do 
Ministério da Saúde, 
a resposta é não. O 
procedimento corre-
to está na realização 
da mamografia para a 
detecção precoce da 
doença. Para o médi-
co, o autoexame deve 
dar lugar ao autocui-
dado. “Hoje, compro-
vadamente, a gente 
tem vários estudos 

científicos provando 
que ele não é eficaz 
para prevenir o cân-
cer de mama. E por 
que isso? O autoexa-
me dá à paciente uma 
condição que ela não 
tem, não foi treinada 
para examinar uma 
mama, que é muito di-
fícil de ser examinada 
até pelo próprio mé-
dico. E quando você 
dá essa obrigação à 
paciente, ela não con-
segue, e às vezes... 
não procura o médico 
por achar que aquela 
mama está bem. Ou 
o contrário, ela acha 
muitas coisas que na 
verdade não são reais 
e não levariam a um 
câncer de mama. En-
tão, o autoexame hoje 
é contraindicado pelo 
Ministério da Saúde. 
Agora, isso é diferen-
te da própria paciente 
se conhecer, apalpar 
sua mama, e qualquer 
diferença que ela no-
tar, procurar seu mé-
dico”, destacou Fon-

seca.
O câncer de mama 

é a principal causa de 
morte em mulheres 
no mundo. Só nes-
te ano, a estimativa 
do inca é de que no 
Brasil sejam registra-
dos mais de 59 mil 
novos casos de cân-
cer de mama. Alguns 
sinais podem indicar 
que você deve procu-
rar um médico, como 
a retração ou abau-
lamento mamário; 
um nódulo palpável 
por mais de um mês; 
uma descarga papilar 
espontânea ou tipo 
“água de rocha” pelo 
bico do seio; e o his-
tórico de câncer de 
mama em familiar de 
1º grau (mãe, irmã ou 
filha).

E se o câncer de 
mama não tem como 
prevenir, a história é 
bem diferente quan-
do se trata do câncer 
de colo uterino. Este 
sim é evitável. A in-
fecção pelo papilo-
mavirus, o HPV, está 
entre os fatores de 
risco para este tipo 
de câncer. Por isso, o 
médico alertou sobre 
a importância da va-
cinação de crianças 
e adolescentes que 
não foram expostas 
ao vírus, a fim de evi-
tar o contágio. A va-
cina está disponível 
na rede pública de 
saúde. Vale lembrar 
que o câncer de colo 
uterino é altamente 
tratável e de progres-
são lenta. O exame 
para detecção da do-
ença é o papanicolau. 
“Desmitificar aquela 
obrigação de se co-

lher o papanicolau a 
partir da primeira re-
lação sexual, isso não 
é necessário. É uma 
patologia [o câncer 
de colo uterino] que 
inicia depois dos 25 
anos, então é desne-
cessária a coleta an-
tes disso, a não ser 
para pacientes imu-
nocomprometidas, 
que é aquela pacien-
te portadora do HIV 
[vírus da AIDS], ou 
pacientes transplan-
tadas, essas sim têm 
que fazer a partir da 
primeira relação. A 
população geral não, 
com 25 anos começa-
se a colher o papani-
colau a cada ano. As-
sim que ela tiver dois 
exames negativos, ela 
passa a colher de três 
em três anos”, arre-
matou Fonseca.

Para o estudante de 
Técnica em Enferma-
gem, Rafael Zuccula-
ro, a palestra foi uma 
oportunidade para 
o esclarecimento de 
dúvidas. “Foi uma 
palestra bem expli-
cativa. A gente levou 
muitos pontos que a 
gente não esperava, 
como a questão do 
autoexame”, obser-
vou o estudante. Já o 
coordenador do cur-
so de Enfermagem da 
Faculdade São Luís, 
José Renato Gatto Ju-
nior, destacou a me-
todologia utilizada 
pelo palestrante para 
a troca do conheci-
mento. “O palestran-
te envolveu o público 
na co-construção do 
conhecimento... com 
um movimento de 
trabalhar junto com 

a plateia experiências 
e estudos de casos. 
Bem interessante”, 
avaliou Junior.

As palestras foram 
igualmente replicadas 
pelo Dr. Edu Fenerich 
no CRAS I (Grajaú); 
CRAS II (C.D.H.U); e 
nos distritos de Cór-
rego Rico, no Salão 
Paroquial da Igreja 
Santo Reis, e de Luzi-
tânia, no CIAF. “Uma 
alegria poder viven-
ciar a abertura de 
mais uma Semana de 
Prevenção do Câncer 
Ginecológico. Uma 
ideia que nós tivemos 
há alguns anos e que 
objetivou incentivar 
as mulheres a fazer a 
prevenção do câncer 
ginecológico. Uma 
recepção do doutor 
Bruno, que atendeu 
gentilmente ao nosso 
convite, e trouxe no-
vidades com relação, 
por exemplo, ao iní-
cio da coleta do papa-
nicolau, a frequência 
da coleta do papani-
colau, a frequência da 
mamografia, enfim, 
algumas informações 
novas, porque a me-
dicina é isso mesmo, 
ela se atualiza a cada 
momento, e que diz 
respeito a melhor prá-
tica da prevenção do 
câncer ginecológico”, 
concluiu Fenerich.

Assista o resumo da 
palestra de abertura:

h t t p : / /
tv.camarajaboticabal.
s p . g o v . b r / e s c o -
la -do- leg is la t ivo/
l eg i s l a tu ra -2017 -
2020/10a-semana-de-
prevencao-do-cancer-
ginecologico/view 

pode esquecer também 
dos locais mais altos. A 
água limpa das chuvas 
pode ficar empossada 
na laje, calhas entupi-
das, caixa d’água sem 
tampa e base do ar-con-
dicionado.

Bebedouros de ani-
mais, piscinas, pneus 
abandonados, garrafas, 
base do motor da gela-
deira e vasos de plantas 
também podem acumu-
lar água.

População deve procurar Secretaria de Assistência Social, ao lado da Unidade de Saúde da Mulher

Beneficiário de programas assistenciais deve se 
recadastrar no CAD-Único

A população cadas-
trada no CAD-Único não 
pode perder o prazo 
de recadastramento na 
Secretaria de Assistên-
cia Social. Para garantir 
que todos tenham con-
dições de passar pelo 
processo, a pasta aten-
de das 8h às 16h30, 
sem intervalo para o 
almoço.

“Todos os benefici-
ários dos programas 
assistenciais como o 
Bolsa Família e Renda 
Cidadã devem procu-
rar a Secretaria de As-
sistência Social para 

realizar o recadastra-
mento. Também lembro 
que é necessário que os 
inclusos no Bolsa Fa-
mília também devem 
procurar as unidades 
básicas de saúde para 
passar por pesagem e 
conferência da Carteira 
Nacional de Vacinação”, 
lembra a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Para garantir mais agi-
lidade no atendimento, 
a Secretaria de Assis-
tência Social está enca-
minhando carta para os 

cadastrados com data 
e horário agendado. “A 
iniciativa visa organi-
zar o atendimento, mas 
esclareço que as pesso-
as têm total liberdade 
para procurar a secre-
taria mesmo sem ter 
ainda recebido a carta”, 
esclarece Tatiana.

O recadastramento 
deve ser realizado de 
dois em dois anos. A 
Secretaria de Assistên-
cia Social fica na Pra-
ça Abreu Sodré, 93, ao 
lado da Unidade da Mu-
lher. O telefone de con-
tato é (16) 3202-8301. 
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Desfile da nova coleção Primavera/Verão
No ultimo dia 22 de 

setembro, a Maran Kids 
e a Maran Calçados, 
com o apoio de Rene 
Color, Hering Jabotica-
bal e Padaria Recanto 
Doce, realizaram desfi-
le para mostrar a nova 
coleção Primavera/Ve-
rão e as melhores ten-
dências da moda.

Agradecimentos pela 
participação de todos 
os envolvidos: Crian-
ças, Pais e Staff que fi-
zeram desse evento um 
sucesso.

Confira alguma das 
fotos do Evento.
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Jaboticabal recebe van para transporte de pacientes
A Secretaria de Saúde 

de Jaboticabal não pára 
de trabalhar para mo-
dernizar a frota dispo-
nível na saúde pública.

O prefeito Vitório De 
Simoni recebeu na ma-
nhã de quinta-feira (20) 
uma van zero Km para 
o transporte de até 15 
pessoas. Foram inves-
tidos cerca de R$ 190 
mil, em uma parceria da 
Prefeitura e o Governo 
do Estado de São Paulo. 

O veículo será usa-
do no transporte de 
pacientes que se des-
locam aos tratamentos 

em cidades da região, 
como Barretos, Ribeirão 
Preto, Matão e Serrana. 
Só nos últimos meses, a 
cidade ganhou 8 novos 
veículos. 

“É uma conquista 
muito significativa, mas 
ainda vamos continu-
ar melhorando a frota, 
com mais ambulâncias 
modernas. Nossos pa-
cientes merecem essa 
atenção e tranquilidade 
no momento que mais 
precisam da atenção do 
poder público”, enfati-
za o prefeito Vitório De 
Simoni.

Desde 2017, Secretaria de Saúde coloca 8 veículos nas ruas; nova ambulância chegará nos próximos dias
A Secretaria de Saúde 

já havia recebido duas 
ambulâncias e quatro 
veículos para o trans-
porte de pacientes, com 
um investimento de R$ 
R$ 172 mil, fruto de 
verbas parlamentares 
conquistadas junto aos 
governos Estadual e Fe-
deral. 

Na semana passada a 
cidade foi contemplada 
com um micro-ônibus 
zero Km adaptado para 
cadeirantes, com um 
investimento de R$ 242 
mil.

Prefeito Vitório recebe atletas da Ong Amor Solidário

Um grupo de atletas 
que representam Ja-
boticabal em diversas 
competições participa-
ram, no final da tarde 
da terça-feira (25), de 
uma reunião com o pre-
feito Vitório De Simoni 
e com a secretária de 
Assistência Social Tatia-
na Pellegrini.

Durante o encontro, 
Vitório conheceu um 
pouco mais do trabalho 
da Ong Amor Solidário, 
dos atletas formados 
no karatê, Muay Thai 
e Kick Boxer. Além de 
tirar crianças e jovens 
das ruas, a entidade 
também vem formando 
campeões dentro do ta-
tame. 

“Foi um grande pra-
zer receber a direto-
ria do Amor Solidário, 
professores e atletas 
que representam Jabo-
ticabal em todos esses 
campeonatos. O mais 
importante é ver o cui-

dado em oferecer op-
ções para os jovens da 
periferia e mostrar que 
a vida reserva caminhos 
distantes das drogas e 
a violência”, pontua o 
prefeito Vitório De Si-
moni.

Na última semana, 
os atletas competiram 
na Copa São Paulo de 
karatê. “A participação 
neste tipo de evento é 
importante para o cres-
cimento pessoal. Esta-
mos aqui para oferecer 
uma vida diferente. Ao 
competir nossos me-
ninos vão adquirindo 
muita experiência, con-
tato com os atletas, in-
clusive de outros paí-
ses da América do Sul. 
E, quanto maior o de-
senvolvimento deles 
dentro do karatê, mais 
fácil trazer novos pro-
jetos como, por exem-
plo, a conquista de uma 
bolsa de estudos de 
100%, uma oportunida-

Lutadores falaram sobre o trabalho e das competições no último mês

de dessas, é muito difí-
cil de se conseguir pra 
quem é da comunida-
de”, lembra Guilherme 
Augusto da Silva, mes-
tre da equipe de Karatê 
da Ong.

Os atletas do Muay 
Thai representaram Ja-
boticabal no Campeo-
nato Paulista FP Thai. 
“Essas experiências in-
centivam a evoluir no 
esporte, com disciplina, 
dedicação e educação. 
Eles ficam focados nos 
treinos e o resultado re-
flete essa boa conduta 
na vida também”, afir-
ma o treinador de Muay 
Thai, José Wanderley 
Lira da Silva Santos, o 
popular Wando.

A reunião com o pre-
feito Vitório De Simo-
ne foi muito proveito-
sa para os diretores da 
Ong. “Esse contato com 
o prefeito e a maneira 
como fomos recebidos 
foi muito importan-

te. Ficamos satisfeitos 
com a abertura que ele 
nos deu. As palavras 
em relação ao incenti-
vo ao desenvolvimento 
do esporte foram muito 

bem-vindas por todos 
os presentes. Foi um 
marco histórico para 
a Ong porque desde o 
ano passado com apro-
ximação com a secretá-
ria Tatiana já consegui-
mos alguns avanços, 
que, para nós são gran-
des vitórias que tem be-
neficiado muito o nosso 
trabalho. Hoje a entida-
de atende cerca de 250 
pessoas por mês. Espe-
ramos que essa aproxi-
mação nos ajude ainda 
mais atuar e ajudar es-
sas crianças, jovens e 
adolescentes”, afirma o 
pastor e presidente do 
Conselho da Ong Amor 
Solidário Edilson Apa-
recido Caruso.

A proximidade com a 
prefeitura surgiu após 
uma visita da secretá-
ria de Assistência So-

cial, Tatiana Pellegrini a 
sede da Ong. “Como se-
cretária preciso conhe-
cer o trabalho que essas 
entidades realizam em 
Jaboticabal. A visita no 
Amor Solidário me dei-
xou surpresa com o ta-
manho da obra que re-
alizam e com o carinho 
que a Dona Lia tem com 
o projeto. Diante dessa 
constatação e da serie-
dade que vi na propos-
ta, começamos a nos 
aproximar e hoje vemos 
no Amor Solidário um 
grande parceiro”, res-
salta Tatiana.

A Ong Amor Solidário 
oferece gratuitamente 
aulas de Capoeira, Muay 
Thai, música, karatê, 
jazz e Fitness desde 
1998. Ela está localiza-
da na Avenida Rosinha 
Pacífico Vieira, 311, no 
Santa Rosa. 
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8º Fórum da Rede Social de Proteção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente acontece em outubro

O Centro de Conven-
ções da UNESP de Jaboti-
cabal recebe no dia 19 de 
outubro, a partir das 8h, 
a 8ª edição do Fórum da 
Rede Social de Proteção 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, com o 
tema “Cidade Sustentável 
– O Protagonismo Infan-
tojuvenil”. As inscrições 
podem ser feitas pelo link 
bit.ly/forumredesocial

“A Rede Social tem de-
senvolvido um trabalho 
muito importante para Ja-
boticabal, onde represen-

tantes de vários segmen-
tos se reúnem em busca 
de melhorias para nossas 
crianças e adolescentes. O 
Fórum vem para fortalecer 
ainda mais esse trabalho e 
a cada ano tem mostrado 
sua força e importância 
para seus participantes”, 
comenta o prefeito Vitório 
de Simoni.

Neste ano, o objetivo 
central do evento é en-
volver o maior número de 
grupos que possam con-
tribuir com a proteção de 
direitos e no desenvolvi-

mento de políticas públi-
cas eficazes. 

A abertura terá a parti-
cipação do coral de sur-
dos “Mãos que encantam”. 
Em seguida, haverá pales-
tra com o Dr. Guilherme 
Athayde Ribeiro Franco, 
Promotor de Justiça de 
Campinas, Especialista 
em Dependência Química 
pela Unifesp e Membro do 
Conselho Estadual de Polí-
ticas sobre Drogas.

A programação terá ain-
da apresentações do Grê-
mio da Rede Estadual de 

Ensino e de grupos comu-
nitários do município.

Confira:
8º Fórum da Rede Social 

de Proteção dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente

Data: 19 de outubro de 
2018 

Horário: 8h às 12h
Local – Centro de Con-

venções da UNESP de Ja-
boticabal

8h – Credenciamento 
8h30 – Abertura - Hino 

Nacional com o Coral 
Mãos que Encantam.

Começa a 10ª Semana de Prevenção do Câncer Ginecológico
Dezenas de mulhe-

res interessadas em 
conhecer mais sobre o 
seu corpo e sua saúde 
se reuniram na noite 
da última segunda-fei-
ra (24), na abertura da 
10ª Semana do Câncer 
Ginecológico. O evento 
é promovido pela Pre-
feitura, por meio da Se-
cretaria de Saúde, e foi 
idealizado pelo médico 
ginecologista da rede 
municipal, Dr. Edu Fe-
nerich.

“No dia a dia do con-
sultório verifiquei que 
muitas mulheres não 
realizavam o exame 
preventivo na data 
agendada. Diante dessa 
constatação, achei pru-
dente organizar uma 
semana onde pudesse 

passar detalhes impor-
tantes do diagnóstico 
precoce para os casos 
de câncer de útero. Du-
rante toda semana a 
programação acontece 
na Câmara Municipal, 
nos CRAS e unidades 
básicas de saúde do 
município”, afirma o 
médico da rede pública, 
Dr. Eu Fenerich.

A abertura contou 
com a presença do pre-
feito Vitório De Simoni, 
que destacou a impor-
tância da iniciativa. “Te-
mos que louvar as ati-
tudes que incentivem 
o diagnóstico precoce, 
principalmente nos ca-
sos de câncer de colo de 
útero. Aproveito para 
agradecer toda equipe 
envolvida na organiza-

ção e palestrantes que 
participam da semana”, 
finaliza Vitório.

Acompanhe abaixo a 
programação:

26/09
14h – CRAS II - 

C.D.H.U.
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
27/09
14h – Salão Paroquial 

da Igreja Santo Reis - 
Córrego Rico

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

28/09
11h – CIAF de Luzitâ-

nia
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
Mais informações 

pelo telefone (16) 3209-
1500.

Ação do SAAEJ limpa mais de 1 km de redes de esgoto
O SAAEJ – Serviço Au-

tônomo de Água e Esgo-
to de Jaboticabal – rea-
lizou uma importante 
operação de limpeza 
de redes de esgoto em 
diferentes pontos da ci-
dade. Com a retirada de 
areia, pedras e outros 
dejetos que estavam 
nos canos a possibilida-
de de refluxo do esgoto 
nas residências é muito 
menor.

“O objetivo é garan-
tir que a rede trabalhe 
com sua total capacida-

de. Foram mais de 1000 
metros e, nas próximas 
semanas, outros locais 
também serão benefi-
ciados”, afirma o pre-
sidente do SAAEJ, José 
Carlos Abreu.

Foi utilizado um ca-
minhão hidrojato para 
realizar a limpeza das 
redes da rua Orivaldo 
Máximo (Jardim Gua-
nabara) até a avenida 
Carlos Berchieri, Brás 
Giangreco (Vila Indus-
trial) e Agostinho Ennes 
até a Avelino Geraldes 

Martins Filho (Cidade 
Jardim).

“Encontramos muita 
terra e pedras nos tu-
bos de esgoto e preci-
samos de um caminhão 
hidrojato para garan-
tir que a limpeza fosse 
completa. Esses pontos 
corriam risco de refluxo 
e, agora, com a limpe-
za reduzimos conside-
ravelmente esse risco”, 
pontua o encarregado 
pelo Setor de Esgoto do 
SAAEJ, Carlos Alberto 
Frazão. 

Recém-criado, hino foi idealizado por ex-aluno de 11 anos

Prefeito Vitório recebe autores do hino da 
escola Edgard de Palma Travassos

Uma das escolas mais 
tradicionais de Jaboti-
cabal, a EMEB Edgard de 
Palma Travassos ago-
ra tem um hino oficial. 
A ideia foi do ex-aluno 
da instituição Guilher-
me Ruaro, de apenas 11 
anos, que com a ajuda 
do músico Ademir Me-
renda contou nos ver-
sos do hino um pouco 
da história da escola. 
O prefeito Vitório de Si-
moni os recebeu na pre-
feitura esta semana.

“Tenho muita alegria 
e satisfação em recebê-
los, pois esse tipo de 
ação deve ser sempre 
valorizada. Eles estão 
escrevendo seus nomes 
na história de Jabotica-
bal. Gostaria de parabe-
nizar, principalmente, o 
Guilherme, tão jovem, 
mas com uma iniciati-
va valiosa. Continuan-
do desta forma terá um 
grande futuro”, decla-

rou o prefeito. 
Ruar explica como 

surgiu a ideia. “Eu vi 
que outras escolas já 
tinham hino e no Pal-
ma Travassos não. En-
tão, eu pedi ajuda para 
a Miriam, esposa do 
Ademir, e ela conver-
sou com ele. Eu levei 
um rascunho contando 
um pouco da história 
da escola e ele começou 
a fazer a letra. Eu achei 
que ficou maravilhoso o 
hino, como eu imagina-
va”, conta o jovem.

Merenda, autor da le-
tra, também falou so-
bre a composição. “Eu 
me sinto honrado de 
poder estar contribuin-
do com isto. Aproveito 
para agradecer a parti-
cipação do André Assis, 
com os arranjos, e di-
zer que me senti com-
promissado vendo um 
garoto com essa idade 
valorizando aquilo que 

todos nós devemos va-
lorizar, que é a história 
da nossa cidade”, co-
menta.

Para finalizar, a dire-
tora Marta Bassi adianta 
que a presença do hino 
na escola será constan-

te. “Nós já cantamos o 
hino nacional e da cida-
de toda segunda-feira. 
A proposta é incluir o 

hino da escola para que 
as crianças ouçam e 
aprendam”, afirmou.

9h – Palestrante – Dr. 
Guilherme Athayde Ribei-
ro Franco (Promotor de 
Justiça de Campinas. Es-
pecialista em Dependên-
cia Química pela Unifesp. 
Membro do Conselho Es-
tadual de Políticas sobre 
Drogas.)

10h15 – Apresentação 
do Grêmio da Rede Esta-
dual de Ensino;

10h30 – Apresentação 
de Grupos Comunitários 
do Município de Jabotica-
bal;

11h – Coffee Break com 

Apresentação e Exposição 
de Projetos desenvolvidos 
pelos grupos comunitá-
rios na área externa.

12h - Encerramento
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Departamento de Cultura 
estuda aumentar projeto 
“Ler é Saber” em 2019

Projeto Voz da Rua amplia atuação com 
ações na Feira Livre de Jaboticabal

A Assistência Social 
continua trabalhando 
ativamente no acom-
panhamento da po-
pulação de rua de Ja-
boticabal. Através do 
programa Voz da Rua, 
os que vivem nessa 

CULTURA
Jornada do Patrimônio Paulista 

é sucesso em Jaboticabal
Começou no último 

dia 20 de setembro a 
Jornada do Patrimônio 
Paulista 2018. Realiza-
do pela Prefeitura de Ja-
boticabal, com o apoio 
da Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo, 
o evento realizou uma 
exposição fotográfica, 
palestra, caminhada e 
atividades culturais. 

“Uma programação 
diversificada garantiu 
o sucesso da Jornada 
do Patrimônio Paulista 
em Jaboticabal. Trazer 
a discussão sobre o res-
peito e a importância da 
preservação de nosso 
patrimônio é vital para 
a preservação de nossa 
história”, afirma o dire-
tor de Cultura, José Má-

Setor continua aceitando 
doações de livros da população

Um projeto cultural 
de estímulo à leitura 
tem dado bastante cer-
to em Jaboticabal. Tan-
to é que o Departamen-
to de Cultura já estuda 
sua ampliação para o 
próximo ano. O projeto 
“Ler é Saber” consiste 
em livros doados pela 
população, que depois 
são separados, catalo-
gados e distribuídos em 
quatro mesas de leitura 
em pontos diferentes 
da cidade.

O departamento con-
ta com a parceria do 
Lions Club no desen-
volvimento do projeto. 
“Atualmente, as mesas 
estão no Terminal Ro-
doviário, UPA, Ciaf 5 e 
Sistema Prático. Nosso 
objetivo é aumentar de 
quatro para 10 pontos 
no próximo ano”, expli-
ca o diretor de Cultura, 

José Mário de Oliveira.
Para levar o livro para 

casa não é preciso fazer 
nenhum cadastro ou 
ficha. Basta escolher o 
que está sobre a mesa 
e levá-lo para casa. O 
diretor aproveita para 
pedir que a população 
continue colaborando 
com o projeto. “O movi-
mento está muito gran-
de, por isso precisamos 
constantemente de do-
ações de livros de lite-
ratura”, revela.

As doações devem ser 
feitas no Departamento 
Municipal de Cultura, 
localizado na Rua Mi-
zael de Campos, 202, 
Centro. Caso a quanti-
dade de livros a serem 
doados seja grande, o 
Departamento de Cul-
tura agenda a retirada 
pelo (16) 3202-8323.

situação são aconse-
lhados a participarem 
dos projetos e diver-
sos serviços.

Esse acompanha-
mento próximo e so-
lidário garantiu a re-
cuperação de vários 

rio de Oliveira
Jornada do Patrimô-

nio Paulista - A ação va-
loriza a história de nos-

so estado, aproximando 
o público de patrimô-
nios históricos e cul-
turais e valorizando o 

potencial turístico, por 
meio de visitas guiadas, 
roteiro de passeios e 
atividades pela cidade.

moradores de rua 
que hoje restauraram 
vínculos familiares e 
a própria dignidade. 
Agora, os funcioná-
rios da Assistência 
Social vão trabalhar 
nas proximidades da 

Feira Livre todos os 
domingos.

“Numa visita reali-
zada na companhia 
do prefeito Vitório 
verificamos morado-
res de rua andando 
pelo local e decidi-
mos oferecer uma 
nova oportunidade, 
convidando para par-
ticipar dos projetos 
da Assistência Social. 
Não podemos esque-
cer que todos tem o 
direito de ir e vir, mas 
mostramos e damos 
um novo caminho”, 
afirma a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Para mais informa-
ções sobre o Voz da 
Rua, a Secretaria de 
Assistência Social fica 
na Praça Abreu Sodré, 
93, ao lado da Unida-
de da Mulher. O tele-
fone de contato é (16) 
3202-8301.

LUCIRENE SILVA E SEU FILHO MIGUEL, SÃO OS 
GANHADORES, NO SORTEIO DO EDREDON DE CA-
SAL, ENTREGUE PELO GERENTE IVANDIR, DA LOJA 
MONTREAL MAGAZINE DE JABOTICABAL. ELA É 
OUVINTE DA RÁDIO GAZETA FM - 107,9 DO PRO-
GRAMA: VIOLA & CIA, APRESENTADO AOS DOMIN-
GOS, NA PARTE DA MANHÃ, PELO RADIALISTA LU-
CAS JÚNIOR. PARABÉNS À MONTREAL MAGAZINE E 
AOS FELIZES SORTEADOS.

PODER JUDICIÁRIO - SÃO PAULO
EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA na Vara do Juizado Especial Cível e 

Criminal da Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo. O DOUTOR JORGE 
LUIS GALVÃO, M.M. Juiz de Direito e Corregedor da Vara do Juizado Especial 
Cível e Criminal e da Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, etc. F A Z  S A B 
E R a todos os serventuários e demais interessados que o presente virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que designou Correição Ordinária na Vara do Juizado Especial 
Cível, Criminal da Comarca de Jaboticabal/SP., a iniciar-se no dia  13 de Dezembro 
do corrente exercício, às 14:00 horas, a qual obedecerá  o seguinte critério. A data 
acima poderá sofrer alteração de um (1) dia, tendo-se em vista a complexidade dos 
serviços. Todos os serviços deverão estar devidamente preparados, obedecendo-se 
os seguintes critérios, quanto ao ofício de Justiça: 1) - Serão relacionados os feitos 
que estejam fora do Cartório, historiando-se os motivos; 2) - Serão relacionados os 
mandados em poder dos Oficiais de Justiça, antes do dia marcado para a Correição; 
3) - Serão relacionados os autos que estejam em poder dos Advogados, Peritos, 
Contadores, etc; 4) - Os processos serão colocados por ordem de ano e número, 
respeitada a divisão setorial do serviço. F A Z  S A B E R, outrossim, que durante 
os trabalhos receberá  partes, advogados e demais interessados para as reclamações 
que por ventura queiram fazer. Para os trabalhos correcionais ficam convocados o 
Senhor Escrivão do Cartório da Corregedoria Permanente e mais um Escrevente por 
ele designado. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será  afixado no local de costume e pu-
blicado pela imprensa, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 24 de setembro de 2018. Eu,_____________ 
(Jarbas Homem Júnior), Supervisor de Serviço, que digitei e subscrevi.

JORGE LUIS GALVÃO
Juiz de Direito
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