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Dengue tipo 2 chega à região e 
preocupa médicos em Jaboticabal

O assunto é sério e preocupa 
muita gente. A Secretaria de Saú-
de, de Jaboticabal, não está pou-
pando esforços para combater o 
mosquito Aedes aegypti. Com o 
reaparecimento do vírus tipo 2 e 
surtos de epidemia em cidades da 
região, a preocupação é manter a 
situação controlada no município.

Vírus é mais agressivo e população não está imune; 
moradores já “pegaram dengue” apenas dos tipos 1, 3 e 4

Prefeito Hori entrega veículo para o 
Departamento de Proteção Animal

Automóvel auxiliará no 
transporte para castrações e 
resgates realizados pelo setor
O prefeito José Carlos Hori realizou na tar-

de de quinta-feira (14) no Paço Municipal a 
entrega de um veículo Fiat Fiorino para o De-
partamento de Proteção Animal. Participaram 
da cerimônia simbólica de entrega das chaves 
o secretário de Sáude, João Roberto da Silva, a 
diretora de Proteção Animal, Valéria Barbieri, 
e militantes da causa. 

Estabelecimentos oferecem 
descontos de até 30% na 1ª Semana 

de Gastronomia de Jaboticabal
Itens em 23 comércios 

oferecem cardápios para 
todos os gostos

Acontece de 17 a 24 
de fevereiro a 1ª Sema-
na de Gastronomia de 
Jaboticabal. A iniciativa 
é da Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
que conta com o apoio 
do Senac e adesão de 23 
estabelecimentos gas-
tronômicos da cidade. 
O objetivo é atrair con-
sumidores para conhe-
cer as iguarias destes 
locais

Tecnologia desenvolvida na Unesp de Jaboticabal 
utiliza energia elétrica no controle dos matos que 

crescem nas vias públicas

Prefeitura testa nova tecnologia 
para controle de ervas daninha 

em guias e sarjetas

A Prefeitura de Jaboticabal iniciou os testes com um novo tipo de tec-
nologia utilizada na limpeza pública. Através de um equipamento, o mato 
recebe descargas elétricas, responsáveis por eliminar a erva daninha desde 
a raiz.

Córrego Rico é beneficiada por ação 
conjunta realizada pela prefeitura

Equipes trabalham no roçamento, pintura de solo, limpeza de bocas de 
lobo e outros serviços necessários para manter o distrito em ordem

A equipe trabalha em uma importante ação de limpeza e organização no 
distrito de Córrego Rico. As melhorias envolvem operação de pintura de 
guias e sarjetas, limpeza, roçamento e capina.
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PELO FIM DA PEC DA BENGALA

Num vídeo, vejo o 
atual presidente do 
STF, em palestra reali-
zada no ano de 2014, 
discorrendo com 
enorme naturalidade 
sobre um crime de su-
pressão de documen-
tos ocorrido sob suas 
barbas. Na TV, fico sa-
bendo que, sob múl-
tiplos apelos, a CPI 
Lava Toga foi morar 
no arquivo do Sena-
do. Nas redes sociais, 
informam-me que o 
Supremo começa a 
deliberar sobre ações 
envolvendo aborto, 
crime de homofobia 
e temas conexos. Há 
poucos dias, chocou-
se a nação com a li-
minar concedida por 
Toffoli, quando ainda 
longe a alvorada, para 
que a eleição do presi-
dente do Senado ocor-
resse como convinha 
à banda podre do 
PMDB e do PT. A imen-
sa maioria dos sena-
dores lixou-se para a 
ordem judicial, exibiu 
o voto dado, destro-
nou a turma sinistra e 
ficou por isso mesmo. 
Um mês antes, Marco 
Aurélio não determi-
nara a soltura de mais 
de 200 mil presos? 
No twitter, o Procura-
dor do Ministério Pú-
blico de Contas junto 
ao TCU, Júlio Marcelo 
Oliveira aponta três 
pilares de sustentação 
da impunidade, sen-
do, um deles, “a visão 
de mundo de Gilmar, 
Toffoli, Lewandowski 
e Marco Aurélio, que 
parecem sofrer quan-
do um corrupto é pre-
so”. E arremata: “O 
STF, hoje, é parte do 
problema e não da so-
lução”. Há que dar um 
jeito no Supremo e a 
revogação da PEC da 
Bengala é o jeito.

Resulta difícil con-
ciliar toda uma infini-
ta cadeia de ocorrên-
cias nada louváveis e 
o muito mais que se 
sabe e presume, com 
a arrogância que tão 
decisivamente se ma-

Percival Puggina

nifesta naquele re-
cinto. A mais recente 
evidência está no in-
gresso em pauta de te-
mas que todos sabem 
ser de competência 
do Congresso Nacio-
nal, como a criminali-
zação da homofobia e 
do aborto.

A alegação que em-
purra ou puxa essas 
pautas para endereço 
errado é pueril: o Le-
gislativo se recusa a 
legislar. Diante disso, 
com muita proprieda-
de, indaga o Promotor 
de Justiça Bruno Car-
pes: “E quando o Judi-
ciário deixa de julgar, 
o Legislativo julga por 
ele?” (cai o pano, o pú-
blico aplaude). 

Então, vamos expli-
car bem devagar para 
que até os ministros 
do STF entendam. Nos 
parlamentos, as coi-
sas funcionam assim. 
Suponhamos (apenas 
um exercício de ima-
ginação, tal projeto 
não existe) que um 
deputado protocole 
proposta para permi-
tir, que, em nome do 
multiculturalismo, fa-
mílias de certas etnias 
possam promover a 
mutilação genital fe-
minina (infibulação), 
segundo seus pró-
prios costumes, com 
atendimento pelo SUS 
para evitar riscos à 
saúde (argumentos, 
aliás, que têm sido 
usados para justificar 
crimes muito maio-
res contra a vida). O 
projeto “Infibulação 
gratuita e segura” po-
deria circular durante 
décadas sem ser vo-
tado porque o autor, 
sabendo-o sem apoio, 
não o quer rejeitado. 
Omissão do Legisla-
tivo? Não! O projeto 
não tem apoio sufi-
ciente, não conseguiu 
formar maioria, não 
vai a plenário porque 
não tem voto, e o au-

tor não tem interesse 
em perder. 

Raramente, muito 
raramente, um proje-
to de parlamentar vai 
a plenário para ser re-
jeitado. O que acon-
tece com esses temas 
que o STF se dispõe a 
abraçar é exatamente 
isso: envolvem assun-
tos sobre os quais não 
há maioria formada 
para aprovação, o que 
equivale a rejeição. E 
rejeitar um projeto, 
ou não o aprovar, é 
prerrogativa do Poder. 
Deu para entender, 
senhores ministros, 
ou preciso desenhar? 
Quem sabe um Power 
Point? Um videozi-
nho? Uma entrevista 
com qualquer funcio-
nário do protocolo da 
Câmara dos Deputa-
dos facilitaria a com-
preensão.

Quando o STF, ale-
gando “omissão do Le-
gislativo”, invade sua 
competência e passa 
a legislar, está, pura e 
simplesmente, impon-
do a ilegítima vontade 
de sua pequena maio-
ria sobre legítima de-
cisão majoritária do 
Legislativo. É uma rei-
terada usurpação de 
competência que está, 
também ela, a apontar 
para necessidade de 
revogar a PEC da Ben-
gala, conforme inicia-
tiva proposta pela de-
putada Bia Kicis.

* Percival Puggina 
(74), membro da Aca-
demia Rio-Grandense 
de Letras, é arquiteto, 
empresário e escritor 
e titular do site www.
puggina.org, colunis-
ta de dezenas de jor-
nais e sites no país. 
Autor de Crônicas 
contra o totalitaris-
mo; Cuba, a tragédia 
da utopia; Pombas e 
Gaviões; A Tomada do 
Brasil. Integrante do 
grupo Pensar+.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT procura, para locação, imóvel tipo galpão ou prédio comercial ou industrial, 
para instalação e funcionamento da unidade operacional intitulada de CDD (Centro Distribuição Domiciliar) com as seguintes 
características: galpão ou prédio comercial ou industrial, que preferencialmente deverá estar construído em pavimento térreo, 
com pé direito de altura que permita boa circulação ou dotado de laje, cuja edificação apresente-se aderente ao Código 
Sanitário do Estado de São Paulo – Decreto 12.342/78 e legislação pertinente; O imóvel deverá localizar-se dentro da área  
denominada baricentro de Jaboticabal, cujo quadrante da área alvo localiza-se entre os logradouros: Avenida Carlos Berchieri,  
Rua Doutor Locke,  Avenida da Saudade e  Rua Doutor Neves, sendo a área ampliada nos logradouros: Avenida Carlos 
Berchieri (do cruzamento com a Rua Doutor Locke até o cruzamento com a Rua Carlos Martins Perillo); Avenida Major Hilário 
Tavares Pinheiro (do cruzamento com a Rua Doutor Locke até o cruzamento com a Rua Minervino Campos Pedroso); Avenida 
da Saudade(do cruzamento com a Rua José Bonifácio até o cruzamento com a Avenida Luiz Paulo Martins) ; a área deverá 
classificar-se de acordo com a Lei de zoneamento do município de Jaboticabal – destinada ao uso comercial de serviços e 
institucional, de médio e grande porte, ao uso industrial não incômodo, uso comercial de serviços e institucional; O imóvel deverá 
ter área mínima de 516,17 m², acrescidas as áreas de circulação necessárias; Possuir acessibilidade; Área de parqueamento e 
área para guarda de veículos da ECT, visto a atividade de deslocamento e acesso de veículos pesados (caminhões) e leves na 
unidade; Facilidade para estacionamento de clientes externos e internos nas proximidades; Equipamentos de ar condicionado; 
e que atenda aos requisitos atinentes às orientações necessárias para formulação da proposta, contidas no Caderno de 
Fundamentação Técnica (Caderno de requisitos), que poderá ser solicitado, até 28/02/2019, das 8h às 17h00m, por meio 
de mensagem eletrônica encaminhada para adrianasouza@correios.com.br  e antoniomarcelo@correios.com.br. A proposta 
deverá ser formalizada, considerando os requisitos estabelecidos neste documento, mediante encaminhamento de mensagem 
eletrônica para os e-mails citados acima, até as 17h do dia 28/02/2019. Para o esclarecimento de eventuais dúvidas, os 
interessados poderão contatar o órgão SPI/SE/GEDIS - Telefones: (14) 3108-4175 (Adriana) / 3108-4188 (Marcelo).

Cássio Passanezi Pegoraro
Gerente - GINPS/SE/SPI

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PAULO INTERIOR

PESQUISA DE MERCADO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

A Vivo informa que devido acidente na rede de cabo metálico da operadora, alguns 

telefones fixos da localidade de BOTELHO, tiveram seu funcionamento prejudicado no 

dia 13/02/2019 das 13:04 às 16:25. Assim que houve a ocorrência a empresa enviou 

equipes especializadas ao local que recuperaram o lance de cabo danificado.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Dumont tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 07/02/2019 das 15h00 às 17h33. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

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

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

EXTRATOS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SMART NX TECNOLOGIA EIRELI
FUNDAMENTO: Apostilamento do contrato gerado pela Dispensa nº 99/2017
OBJETO: Modificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 04/2018, por parte 

da Administração, visando manter o valor inicialmente pactuado.
VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
DATA DO CONTRATO: 11/12/2018

Modelo 10

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º 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 6.947.630,03 2,72
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 14.527.326,39 5,70
Limite Legal (art. 20) 13.928.827,77 5,39 14.416.496,48 6,00 14.771.327,45 6,00 13.762.730,29 5,40
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 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: 0,00

755.892,23

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

Responsável pelo Controle Interno
Solange Mary Fernandes

Jaboticabal,  30 de dezembro  de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal Contabilista

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

445.895,98

0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    232.147.129,47 240.274.941,40

Exercício anterior
Exercício atual

    Aplicações Financeiras

 
 
 

Subtotal
0,00

445.895,98

    Bancos – C/Movimento 755.892,23445.895,98

% RCL

246.188.790,86 254.865.375,35

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:

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

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

R$

0,00

 

Inscrição de Restos a Pagar:
     Processados
     Não Processados

R$
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Cartão de crédito. Uma 
maldição ou uma solução?

Depende do respeito 
com que você trata o Car-
tão e as suas fi nanças. 

O cartão é um crédito 
pré-aprovado que lhe atri-
bui uma capacidade de 
compras até o valor do seu 
limite.

Veja abaixo alguns nú-
meros estatísticos do uso 
do Cartão de Crédito no 
Brasil: 

 Segundo o jornal o Va-
lor, em artigo escrito por 
Eduardo Campos na edi-
ção de 17/07/2017, o va-
lor total das transações em 
2016 com cartão de crédi-
to foi de R$ 674 bilhões, 
o que representou um au-
mento de 3% em relação a 
2015. Em 2008, esse valor 
era de R$ 220 bilhões. 

Como fornecedor de 
crédito, o cartão soma de 
10,7% de todos os crédi-
tos para pessoa física – 
R$ 165 Milhões. (Marcelo 
Noronha, presidente da 
ABECSS) 

Nota: São os últimos da-
dos estatísticos publica-
dos pelo Banco Central.

Essa modalidade de cré-
dito, já representa 76,7% 
dos valores inadimplentes 
no Brasil. 

Partindo dessa realida-
de, vamos abordar fatos 
que transformam o cartão 
de crédito em  campeão na 
cruel estatística dos nos-
sos inadimplentes. 

Um pouco de história: 
Lá pelos anos 50, um 

executivo americano cha-
mado Frank Macnamara, 
jantou com alguns clientes 
num restaurante de Nova 
Iorque. Na hora de pagar 
a conta, percebeu que es-
tava sem a sua carteira e 
não tinha dinheiro e muito 
menos talão de cheques. 

CARTÃO DE CRÉDITO 

João Carlos dos Reis 
Educador fi nanceiro

Contato:
jcreis50@gmail.com

(016)99799-4908)

Ao passar por esse aper-
to teve a ideia de criar ali 
mesmo, muito provavel-
mente escrevendo em seu 
cartão, um compromisso 
de pagamento do valor do 
jantar para uma data pré-
estabelecida. 

Nasceu ali, a ideia de 
criar um cartão que conti-
vesse o nome do proprie-
tário e que pudesse ser 
utilizado como promessa 
de pagamento posterior ao 
consumo do produto. 

A ideia foi propagada e 
os comerciantes começa-
ram a emitir cartões aos 
seus clientes mais assídu-
os. Depois de cinco anos já 
começaram a usar um car-
tão de plástico, e em 1966 
o Bank of America lançou 
o primeiro cartão de cré-
dito denominado BANCKA-
MAERICARD. 

Assim os Bancos entra-
ram no negócio, criando 
talvez a forma mais efi caz 
de promover as vendas no 
comércio, e, o lucro para 
eles. 

No Brasil, alguns gran-
des Bancos iniciaram a 
criação de cartões pró-
prios, um pouco antes 
da década de 70, sendo 
a utilização, restrita aos 
melhores clientes, e pou-
co aceita pelos comercian-
tes. Era comum, na década 
de 70, a inclusão de um 
sobre-preço no produto 
quando a venda era paga 
com cartão. 

Com a chegada das 
grandes bandeiras interna-
cionais o uso do cartão foi 
sendo disseminado. Ala-
vancada pela falta de segu-
rança para portar dinheiro 
em espécie, somada com 
os altos índices de devolu-
ção de cheques, a prática 
passou a fazer parte do co-
tidiano do brasileiro.

Até a pouco tempo, 
era comum o recebimen-
to em casa de um cartão 
das mais diversas bandei-
ras que atuam no Brasil, o 
qual, para o uso imediato, 
bastava apenas uma con-
fi rmação dos seus dados 
junto ao Banco. 

É provável que houves-
se uma análise prévia do 
endereçado. Com certeza 
nunca ocorreu uma análi-
se sobre a capacidade de 
pagamento do portador. 
Junto com o aumento de 
vendas veio o aumento da 
inadimplência. Ao invés de 
se preocupar com a análi-
se da concessão do crédi-
to, os Bancos aumentaram 
os juros cobrados pelo não 
pagamento. 

Paro um pouco de escre-
ver este artigo e vou até o 
site do Banco Central, na 
esperança de que a taxa de 

juros do cartão de crédito 
rotativo,  tenha sido redu-
zida. O que encontro vou 
reproduzir abaixo: 

Menor taxa  – Maior 
taxa 667,92% a.a. – Média 
336.77% a.a.

A média das taxas co-
bradas pelos cinco maio-
res Bancos é de 237,9% a.a.

Não houve até agora ne-
nhum órgão governamen-
tal que tivesse coragem 
de enfrentar, de fato, essa 
apropriação do dinheiro 
alheio e pusesse fi m nessa 
“agiotagem” que explora a 
camada menos favorecida 
e menos informada. 

Agrava ainda mais a si-
tuação, quando analisa-
mos a taxa de juros ofi cial 
Selic, é de 6,5%. Essa taxa 
em janeiro de 2017 era de 
14%

Algumas alterações fo-
ram recentemente introdu-
zidas, de forma que após o 
pagamento do valor obri-
gatório, (15%) o saldo de-
vedor remanescente terá 
sua taxa fi xada na faixa de 
32% a.a.

Em compensação foi in-
troduzida uma multa de 
2% sobre o saldo devedor, 
que não existia antes da 
mudança. 

Esta, dentre outras, 
amenizarão, mas estão 
longe de resolverem o ab-
surdo dos juros cobrados. 
E de baixarem as estatísti-
cas dos inadimplentes. 

É inexplicável a força 
que os Bancos possuem 
para que sustentem essa 
situação que lhes propor-
ciona grandes lucros à 
custa dos desavisados. 

As justifi cativas concen-
tradas nas altas taxas de 
inadimplência, não con-
vencem, uma vez que são 
consequências da falta de 
critério na concessão do 
crédito. 

Agrava ainda mais a si-
tuação, o fato de que na 
fatura do cartão, cita-se 
a possibilidade de pagar 
apenas uma parte da dívi-
da, e somente agora, está 
sendo mencionada a taxa 
de juros a ser cobrada.

 O desavisado cai no 
“conto do cartão” sem per-
ceber que a cada três me-
ses esse saldo devedor vai 
dobrar de valor.

As operadoras ganham 
alta comissão sobre as 
vendas, deduzidas do co-
merciante, e sem dúvida 
alguma acrescentada ao 
custo do produto que você 
comprou. 

Fica claro que o car-
tão visa exclusivamente 
o lucro da operação, sem 
pensar no comprador que 
foi induzido a entrar num 
beco sem saída. 

Se você foi invadido 
pelo crédito fácil e não ob-
servou a sua capacidade 
de pagamento, passando 
a utilizar do cartão como 
uma fonte inesgotável de 
recursos, seja bem-vindo 
ao clube dos inadimplen-
tes. 

Lembrete: 
CAPACIDADE DE GE-

RAR RIQUEZAS É RE-
PRESENTADA PELO RE-
SULTADO DA SOMA DAS 
ENTRADAS DE DINHEI-
RO MENOS AS SAÍDAS

Se o cartão de crédito 
lhe proporcionou um es-
quecimento dessa regra 
básica, não adianta recla-
mar. Vamos às soluções.

Seja radical. Só com-
pre se tiver dinheiro. Use 
o cartão de débito que é 
mais prático, desprovido 
de custo, mais seguro e 
não possibilita a tentação 
de comprar coisas caras e 
supérfl uas. 

Não ande com o seu car-
tão. A presença dele pode 
induzi-lo a compras des-
necessárias. 

Pagar o valor mínimo do 
cartão, nem pensar. É me-
lhor que antecipadamente, 
quando o seu PLANEJA-
MENTO FINANCEIRO, indi-
car a ausência de recursos, 
vá para o menos ruim. Ne-
gocie um crédito pessoal, 
com taxas ainda abusivas, 
porém, mais civilizadas. 

Nunca aceite limite de 
crédito, dados generosa-
mente, que sejam maiores 
do que a sua capacidade 
de pagamento

Não conheço nenhum 
motivo para que você te-
nha mais de um cartão de 
crédito. 

Compre coisas que este-
jam dentro da sua capaci-
dade de pagamento.

E se for difícil de seguir 
essas regras:

CANCELE O SEU CAR-
TÃO. 

Lembre-se que mesmo 
depois de cancelado, re-
manescem os compromis-
sos já realizados com as 
compras pagas pelo car-
tão. 

O cartão de débito pro-
porciona a mesma facilida-
de do cartão de crédito e 
não o induz a gastar aqui-
lo que não tem. Procure 
um cartão que seja só de 
débito, para fugir à tenta-
ção. Cuidado porém, com 
o Cheque Especial, que é 
outra anomalia em termos 
de custos, a qual tratare-
mos mais à frente.

Só você pode tomar essa 
decisão.

Na próxima semana, tra-
taremos ainda, do Cartão 
de Crédito e suas consequ-
ências.

Deus é maravilhoso e 
tremendo! Quando tudo 
parece perdido e sem 
saída, lá está Ele, com 
a solução para todos 
os problemas. Quando 
o Senhor pediu para 
Abraão sacrifi car seu 
único fi lho Isaque, no 
monte Moriá, Abraão te-
meu muito, mas obede-
ceu. No caminho para o 
sacrifício, Isaque pres-
tou atenção em tudo e 
observou que eles ti-
nham o fogo, a lenha e 
a faca, mas não tinha o 
cordeiro, ele disse: Meu 
pai, cadê o cordeiro? O 
pai lhe respondeu: Deus 
proverá meu fi lho. Subi-
ram ao monte, e não se 
falou mais nada, mas 
o fi lho entendeu tudo 
e não discutiu com o 
pai. Chegando lá, o pai 
preparou o altar para o 
sacrifício e depois pe-
gou o fi lho e o amarrou 
e deitou-o sobre o altar. 
Quando ele ia sacrifi -
car seu fi lho, o anjo do 
Senhor lhe apareceu e 
disse: Abraão! Não faça 
nenhum mau ao garoto. 
Deus viu que realmen-
te você é fi el. Olha para 
lado e ele olhou e viu o 

Pr. Anastácio Martins

DEUS PROVERÁ
cordeiro. Então ele e o 
seu fi lho ofereceram o 
cordeiro a Deus. Quan-
do você não vir nenhu-
ma saída, não se deses-
pere, nem fi que agitado, 
lembre-se, Deus nunca 
desampara, nem abo-
nadona aquele que Nele 
confi a. Tenha paciên-
cia e bom ânimo, Deus 
vai prover na sua vida.
Tenha fé que tudo vai 
dar certo, em nome de 
Jesus. Quando as pes-
soas te perguntarem, 
cadê as suas bênçãos? 
Você responderá: Deus 
proverá! Fique fi rme, 
porque o milagre vai 
acontecer e você glorifi -
cará o nome do Senhor, 
e todos fi carão de boca 
aberta, quando virem 
você sendo abençoado 
com todas as sortes de 
bênçãos dos céus. 

Não tenho medo de 
nada, Deus está com 
você. 

Siga em frente, sem-
pre confi ando que o 
melhor de Deus vai che-
gar à sua vida, e o nome 
Dele, será glorifi cado. 
(Gênesis 22:1). 

Esta é a minha ora-
ção. Catedral do Povo 
de Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. Bairro: 
Centro. Cultos: Quarta-
Feira, Sexta-Feira e Do-
mingo 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.  RE-
CEBA UMA MENSAGEM 
DE FÉ. (016) 992679230

A VIDA CAMINHA NO TEMPO

É ETERNA EM ESPIRI-
TO. O CORPO É TRAN-
SITORIO. Pertencemos 
a um mundo de evolu-
ção, na necessidade de 
um crescimento espi-
ritual, para melhor de-
sempenharmos nossos 
compromissos, de na-
tureza, de provas e ex-
piações, na realização 
de uma missão assumi-
da no plano espiritual, 
antes de reencarnar, 
onde voltamos para vi-
vermos sonhando com 
a felicidade. Lutamos 
contra a ignorância que 
pesa muito na balança 
das realizações. Mas 
existe muitos outros 
mundos habitados, ba-
seados na justiça de 
DEUS.              

O TEMPO TRAZ A 
EVOLUÇÃO. TUDO DE-
PENDE DE NÓS. JESUS 
deu o exemplo de amor 
e humildade, traçando 
nos tempos as lições 
de humildade e perdão, 
vinculados no exem-
plo. As lições nascem 
com o poder, a luz e a 
fé que projetamos no 
pensamento e no modo 
de agirmos diante dos 
problemas que cria-
mos, para serem resol-
vidos e realizados.         

A  caminhada é lon-
ga,  os espíritos vêm 
ao mundo, o PLANETA 
TERRA, para crescerem 
espiritualmente e es-
tão obrigados a passar 
por quatro fases no pe-
ríodo da encarnação, 
são eles: infância, mo-
cidade, idade madura 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

e a velhice. A desen-
carnação antes do tem-
po  causa um erro para 
evoluirmos. Precisa-
mos voltar e diminuir-
mos as falhas e partir 
para novas provas, em 
meios desfavoráveis, 
enfrentando lutas, do-
res e sacrifícios,  para 
vencermos o tempo 
perdido e a oportuni-
dade de  se libertar das 
dívidas contraídas.                       

O BOM APROVEITA-
MENTO DO TEMPO                

Temos que conseguir 
um caráter bem forma-
do em cada uma das 
encarnações. Temos 
que vencer a pregui-
ça, trabalhar bastante 
para o nosso aperfei-
çoamento, cumprindo 
deveres para adquirir-
mos nossos direitos. A 
disciplina no modo de 
agirmos, em cada pas-
so, atitudes corretas, 
gestos que estão de 
acordo com os aprendi-
zados que foram conce-
bidos a todos nós, den-
tro da religiosidade, 
que alcança um ponto 
positivo e necessário, 
para aprendermos a 
ser úteis e honestos.         

VIDA É AÇÃO    
Estamos numa via-

gem, para estagiarmos 
numa força, que traz o 
aprendizado, vencen-
do a ignorância e so-
marmos resultados po-
sitivos. A educação faz 
parte do aprimoramen-
to e da desenvoltura, 
dos princípios básicos 
do amor, como impor-
tância fundamental, 
que traz benefícios 
e condições, que im-
põem fontes positivas 
de evolução.

NA VIDA NADA 
ACONTECE POR ACASO. 
Tudo tem uma explica-
ção, um motivo, uma 
causa, na sua razão 
de ser. VAMOS AMAR A 
DEUS SOBRE TODAS AS 
COISAS.                              

 https://commons.wikimedia.org/w/index

A MOTIVAÇÃO E SEU PODER NA GESTÃO

O dia-a-dia numa em-
presa, seja ela pública 
ou privada, é marcado 
por muitos compromis-
sos, discussões, resul-
tados, pressão, negocia-
ção com a comunidade, 
clientes e fornecedo-
res, tempo reduzido 
para tomar decisões... 
Enfi m, tudo é uma ver-
dadeira correria. Para 
transformar um am-
biente assim, seja como 
proprietário, gestor ou 
colaborador de uma 
empresa, é preciso ter 
muita motivação. Os 
refl exos da qualidade 
de vida que se leva no 
trabalho se revelam na 
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vida pessoal. Uma vida 
sem motivação é desa-
gradável, com danos 
pessoais. 

“QUEM ESTÁ MOTI-
VADO PODE SER CA-
PAZ DE TRANSFOR-
MAR O IMPOSSÍVEL 
EM POSSÍVEL.”

Antes de tudo o ges-
tor motivado supera 
limites; a empresa que 
tem seu proprietário e 
colaboradores motiva-
dos superam limites, 
aumentam níveis de 
produtividade e se tor-
na imbatível. Manter a 
motivação na empresa 
não é algo fácil: exige 
trabalho diário envolvi-
mento de todos. A for-
ça de qualquer empresa 
está nas pessoas, por-
tanto, pontuei algumas 
ações práticas e sem 
alto grau de complexi-
dade para ampliar os 
níveis de motivação dos 
seus colaboradores: 

1-) Você, como ges-
tor, deve mostrar fazer 
parte do quadro de co-
laboradores, atribuindo 
para si, tarefas e res-

ponsabilidades.
2-) Crie canais de co-

municação para ouvir 
todos os envolvidos 
nas tarefas do dia-a-dia 
da empresa, promoven-
do diálogo entre eles.

3-) Reconheça que 
seus colaboradores 
têm uma vida pessoal 
fora da empresa, cujos 
acontecimentos podem 
interferir em sua rotina 
profi ssional, porém, os 
problemas pessoais de 
cada colaborador deve-
rão ser mantidos fora 
da empresa, para não 
prejudicar o bom fun-
cionamento da mesma.

4-) Quando detectar 
um trabalho bem feito, 
elogie o responsável 
por ele.

5-)  Na medida do pos-
sível, procure conhecer 
e cumprimentar pelo 
nome todas as pessoas 
que trabalham ou pres-
tam serviços na sua em-
presa, criando laços de 
amizade.

6-) Circule pela em-
presa, converse com 
as pessoas, pergunte 
como estão se saindo 
em suas atividades, 
mostre-se presente e 

não queira administrar 
as coisas sentado do es-
critório.

7-) Experimente fazer 
rodízios dos colabora-
dores em suas funções 
diárias, para ajuda-los 
a fugir da rotina, salvo 
em algumas atividades 
isso não será possível 
em decorrência do co-
nhecimento técnico que 
um determinado servi-
ço exigirá.

8-) Quando for neces-
sário as chamadas de 
atenção, faça reserva-
damente.

Você não precisa que-
rer adotar todas estas 
ações de uma só vez 
em sua empresa. Co-
mece pela mais fácil. 
Após tê-la consolidada, 
parta para outra. Com 
o tempo, além delas, 
você terá condições de 
desenvolver ações com 
características próprias 
à cultura de sua em-
presa. Apenas não se 
esqueça de um detalhe 
muito importante:  a 
motivação começa com 
o proprietário/gestor 
do negócio. Sua função 
estratégica é propaga-la 
aos demais
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Inscrições 
para contratação de estagiários

Inscrição para oficinas e cursos dos CRAS 
começa na segunda-feira (25)

Ano letivo nas escolas municipais começou dia 11

A Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal in-
forma que foram aber-
tas as inscrições para 
chamamento público 
de cadastro para está-
gio remunerado. Par-
ticipam estudantes do 
ensino médio, técnico 
e superior, a partir de 
16 anos. Não há taxa de 
inscrição.

Os interessados tive-
ram de apresentar cópia 
simples dos seguintes 
documentos: cédula de 
identidade (RG), CPF/

A Secretaria de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social informa 
que o prazo para inscri-
ção em oficinas e cursos 
oferecidos nos Centros 
de Referência de Assis-
tência Social (Cras) co-
meça na segunda-feira 
(25). 

Os interessados de-
vem procurar uma das 
unidades localizadas 
no Jardim Morumbi, 
Conjunto Habitacional 
Ulisses Guimarães e 
Parque 1º de Maio. “A 
grade de cursos e ofici-
nas oferecidas atende 
os pedidos da popula-
ção usuária do CRAS. A 
secretaria está à dispo-
sição para tirar dúvidas 

Inscrições até 15 de fevereiro no CIEE, na Avenida 13 de Maio, 752 - Centro

Artistas e grupos interessados em participar do Mapa 
Cultural Paulista 2019 devem se inscrever pelo site ou 

procurar o Departamento de Cultura

CIC, comprovante de 
residência (conta de 
água, luz), declaração 
de próprio punho do 
candidato que está re-
gularmente matricula-
do e frequentando au-
las. No ato da inscrição,  
preenchem uma ficha 
de inscrição.

As provas serão apli-
cadas no dia 10 de mar-
ço de 2019, às 9h (nove 
horas), em local a ser 
divulgado após o térmi-
no das inscrições. Para 
mais informações, bas-

a respeito dos temas”, 
afirma a secretária de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Tatiana 
Pellegrini.

Atenção para os en-
dereços dos CRAS em 
Jaboticabal:

CRAS 1
Rua Vitório Brendo-

lan, 201 – Jardim Grajaú
Telefone: (16) 3204-

1303
CRAS 2
Av. Douglas Fogaça 

de Aguiar, 32 – CDHU
Telefone: (16) 3202-

9925
CRAS 3
Rua José Marfará, 160 

– Parque 1º de Maio
Telefone: (16) 3204-

4424

Inscrições para o Mapa Cultural Paulista 
terminam em 28 de fevereiro

O Departamento de 
Cultura informa aos 
interessados que as 
inscrições para o Mapa 
Cultural Paulista vão 
até 28 de fevereiro. Po-
derão participar artis-
tas de todo o Estado de 
São Paulo, desde que 
com vínculo comprova-
do com o município há, 
pelo menos, dois anos. 

“O Departamento está 
disponível para auxiliar 

os artistas de nossa ci-
dade, interessados em 
participar. Jaboticabal 
tem tradição e o objeti-
vo é incentivar a parti-
cipação cada vez mais”, 
convida o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

 
O Programa será feito 

em três etapas, sendo a 
primeira Municipal (ins-
crições/seleções); Re-

ta ligar no (16) 3209-
3315.

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

Ensino Médio
Ensino Superior: Ad-

ministração, Agrono-
mia, Arquitetura, Artes 
Plásticas, Bibliotecono-
mia, Ciências Biológi-
cas, Ciências Contábeis, 
Comunicação Social, 
Direito, Educação Físi-
ca, Enfermagem, Enge-

nharia Civil, Farmácia, 
Filosofia, Fisioterapia, 
Geografia, Historia, Le-
tras, Matemática, Musi-
ca, Nutrição, Pedagogia, 
Psicologia, Secretaria-
do, Serviço Social, Sis-
tema de Informação e 
Tecnologia em Biocom-
bustíveis. 

Ensino Técnico: Téc-
nico em Administra-
ção, Técnico em Agri-
mensura, Técnico em 
Alimentos, Técnico em 
Edificações, Técnico em 
Segurança do Trabalho, 

Alunos das escolas 
municipais de Jabotica-
bal iniciaram na segun-
da-feira (11) o ano leti-
vo 2019. A Secretaria de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer preparou 
um ambiente propício 
para a data, promoven-
do a manutenção dos 
prédios e mobiliários e 
instalação de lousas pa-
norâmicas. A partir des-
te ano, uma nova regra 
de frequência também 
passa a valer.

“Nossa expectativa é 
de que tenhamos um 
grande e promissor 

Técnico Jurídico, Téc-
nico em Secretariado, 
Técnico em Logística, 
Técnico em Informáti-

ano. Atendemos cerca 
de oito mil crianças e 
adolescentes na rede 
municipal e nosso de-
sejo é que alunos, pro-
fessores e profissionais 
da Educação iniciem o 
ano motivados”, afirma 
o prefeito, José Carlos 
Hori.

A secretaria provi-
denciou no último mês 
a limpeza e roçamento 
dos prédios, além de 
reformas pontuais e ne-
cessárias. A partir deste 
ano, alunos que falta-
rem a mais de 30% das 

ca, Técnico em Radio-
logia, Técnico em En-
fermagem e Técnico em 
Recursos Humanos. 

aulas serão notificados 
no Conselho Tutelar. A 
nova regra tem como 
objetivo a diminuição 
dos índices de evasão 
escolar e distorção de 
idade série.

“Continuaremos dan-
do todo apoio necessá-
rio aos nossos docentes 
e alunos, pois valoriza-
mos nossos profissio-
nais e prezamos pela 
formação cidadã de 
nossas crianças e ado-
lescentes”, disse o se-
cretário da Pasta, Leo-
nardo Yamazaki.

gional (apresentações) 
e Estadual (atividades 
formativas e de circula-
ção). Para a edição 2019 
serão consideradas cin-
co expressões artísti-
cas: Dança, Poesia, Te-
atro, Circo e Fotografia.

Os artistas interessa-
dos devem se inscrever 
por meio do link dire-
to do projeto (http://
www.omelhodacultu-

rasp.com/mapa-cultu-
al-paulista-2019/) para 
efetivarem suas partici-
pações no Mapa Cultu-
ral Paulista.

Mais informações po-
derão ser obtidas dire-
tamente no Departa-
mento de Cultura, que 
está localizado na Rua 
Mizael de Campos, 202, 
Centro – Telefone (16) 
32028323.
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Alunos foram convocados por correspondência após período 
de inscrição realizado no final do ano passado

Tecnologia desenvolvida 
na Unesp de Jaboticabal 

utiliza energia elétrica 
no controle dos matos que 
crescem nas vias públicas

Curso de Soldador começa 
no dia 25 de fevereiro

Em 14 anos, Jaboticabal conquista melhor 
índice no Bolsa Família

Teste de nova tecnologia para controle de 
ervas daninha em guias e sarjetas

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que as 
aulas do curso de Sol-
dador oferecidos atra-
vés do programa Via 
Rápida do Governo do 
Estado de São Paulo, 
começa no próximo dia 
25 de fevereiro. Os alu-
nos que realizaram ins-
crição no ano passado 
e foram selecionados 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal iniciou os tes-
tes com um novo tipo 
de tecnologia utiliza-
da na limpeza pública. 
Através de um equipa-
mento, o mato recebe 
descargas elétricas, res-
ponsáveis por eliminar 
a erva daninha desde a 
raiz.

“Com o roçamento 
convencional, em pou-
cas semanas o mato já 
está alto de novo. Essa 
tecnologia promete au-
mentar esse prazo para 
três meses. A repetição 

através de critérios de-
finidos pelo programa 
foram convocados por 
correspondência.

“Serão 60 vagas divi-
didas em três turmas. 
Os alunos aprendem 
uma nova profissão e se 
qualificam para o mer-
cado de trabalho. Agra-
deço ao empenho do 
vereador Pepa que bus-

As equipes da Secre-
taria de Saúde recebe-
ram uma ótima notícia 
esta semana. Jabotica-
bal conseguiu alcançar 
82,68% de cobertura do 
programa Bolsa Família 
no final de 2018. A por-
centagem representa 
o acompanhamento de 
saúde de 4.576 benefi-
ciários, o maior número 
nos últimos 14 anos.

“Com os esforços dos 
nossos agentes comu-

do procedimento au-
menta o período que 
nossas ruas ficam lim-
pas”, diz o secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, Josué dos Santos.

Nesta etapa de testes, 
três bairros da cida-
de serão beneficiados. 
“Nosso objetivo é con-
ferir se a tecnologia se 
adapta à realidade de 
Jaboticabal. Caso o re-
sultado seja satisfató-
rio, outras regiões da 
cidade serão beneficia-
das”, finaliza Josué.

Sebrae de Jaboticabal se destaca e ganha curso na Escola de 
Negócios e no Centro Nacional de Referência do SEBRAE

Os agentes que mais 
pontuaram no primei-
ro Quiz do Sebrae Aqui 
tiveram a oportunidade 
de participar de uma 
visita na Escola de Ne-
gócios Sebrae-SP e no 
Palácio Campos Elíseos, 
onde funciona o Centro 
Nacional de Referência 
em Empreendedorismo, 
Tecnologia e Economia 
Criativa.

Jaboticabal foi uma 
das cidades contempla-
das e, no último dia 7 
de fevereiro, os agentes 
que atuam na Sala do 
Empreendedor no Paço 
Municipal participaram 
de cursos oferecidos 
em São Paulo.

“Tivemos a oportuni-
dade de conhecer mais 
a respeito do projeto, 
uma recompensa pelo 
trabalho realizado pelo 
posto do SEBRAE-Aqui 
em Jaboticabal. Temos 

o prazer de ajudar os 
empreendedores com 
formação e atendimen-
to de qualidade”, diz a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Programação –
 A visita começou 

com recepção na Escola 
de Negócios, em segui-
da aconteceu uma apre-
sentação sobre Ace-
leradora, Coworking, 
Centro de Memória 
SEBRAE-SP, Biblioteca 
Empreendedora, Sebra-
eLab, além dos espa-
ços ESE, FATEC, ETEC. 
Às 11h começou uma 
apresentação do Centro 
Nacional de Referência 
em Empreendedorismo, 
Tecnologia e Economia 
Criativa e, após o almo-
ço, os agentes partici-
param da oficina “Mode-
lo de Negócios Pessoal”.

nitários, da Estratégia 
de Saúde da Família, 
unidades de saúde e 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social conseguimos al-
cançar esse índice, atu-
alizando neste período 
carteiras de vacinação, 
acompanhamento de 
gestantes e pesagem 
das crianças”, explica 
a coordenadora técnica 
da Estratégia de Saúde 
da Família, Maria Elize-
te Becaro.

A coordenadora res-
salta que o trabalho foi 
intenso para alcançar a 
melhor cobertura des-
de 2004. “Conseguir 
que esses beneficiários 
compareçam não é uma 
missão fácil. Até por 
isso, nossas equipes 
intensificaram a busca 
ativa e utilizamos vá-
rias ferramentas de co-
municação disponíveis 
para conseguir atrair 
nosso público-alvo”, 
completou.

cou o curso de soldador 
em parceria com a pre-
feitura de Jaboticabal”, 
afirma o prefeito José 
Carlos Hori.

Mais informações na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, localiza-
da na Rua Barão do Rio 
Branco nº 765, Centro, 
ou pelo telefone (16) 
3209-9494. 
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Estabelecimentos oferecem descontos de até 30% 
na 1ª Semana de Gastronomia de Jaboticabal
Itens em 23 comércios oferecem cardápios para todos os gostos

Acontece de 17 a 24 
de fevereiro a 1ª Sema-
na de Gastronomia de 
Jaboticabal. A iniciativa 
é da Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
que conta com o apoio 
do Senac e adesão de 23 
estabelecimentos gas-
tronômicos da cidade. 
O objetivo é atrair con-
sumidores para conhe-
cer as iguarias destes 
locais.

“Serão diversos pra-
tos doces e salgados, 
pizzas, sorvetes, bebi-
das e porções. Quere-
mos muito que a popu-
lação aceite esse nosso 
convite e prestigie o 
que temos de melhor 
na gastronomia de Ja-
boticabal”, comenta o 
secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
José Vantini Junior.

O secretário ressalta 
que a oportunidade aju-
da a fomentar o turismo 
e a economia da cidade. 
“Algumas pessoas tal-
vez não saibam, mas 
existem muitos comér-
cios gastronômicos de 
qualidade e com cardá-
pios saborosíssimos no 
município. A 1ª Semana 
de Gastronomia vem 
para estimular as pes-
soas a vivenciarem no-
vas experiências e, con-
sequentemente, aquece 
nossa economia”, com-
pleta. 

Confira a relação de 
estabelecimentos parti-
cipantes e itens oferta-
dos:

1 - Cascata Pizzaria 
Pizza Calabresa de R$ 

29,00 por R$ 20,00
Pizza Portuguesa de 

R$ 39,00 por R$ 30,00
Pizza A la Brother de 

R$ 39,00 por R$ 30,00
2 – Brother’s Grill 
Prato Executivo de R$ 

15,00 por R$ 11,99
Self Service por Kilo 

de R$ 38,00 por R$ 
30,00

Self Service a Vontade 
com Churrasco de R$ 
25,00 por R$ 22,00

Av. Pintos, 745 – Cen-
tro Tel: (16) 3203-4513

Seg – Dom: das 10h30 
às 14h30

3 – Brother’s Grill 

Dois projetos de Decreto e um projeto de Lei compõem a Ordem do Dia.

Câmara de Jaboticabal vota três 
projetos na segunda-feira (18/02)

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
em sessão ordinária na 
segunda-feira (18/02) 
para discutir e votar 
três proposições.

O primeiro item pre-
visto na pauta de vo-
tação é o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
48/19, de autoria do 
vereador Luís Carlos 
Fernandes (PSC), que 
institui placas come-
morativas aos 25 anos 
da instalação do Corpo 
de Bombeiros de Jabo-
ticabal. De acordo com 
o projeto, a Câmara de-
verá confeccionar 37 

placas que serão entre-
gues ao efetivo da Cor-
poração de Jaboticabal 
em uma sessão solene, 
em forma de homena-
gem aos bombeiros 
que prestam serviço 
no município.

Na sequência, os 
parlamentares votam o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 49/2019, 
de autoria do vereador 
Carmo Jorge Reino, 
que outorga o Título 
de Cidadão Jaboticaba-
lense ao servidor pú-
blico municipal, Amir 
do Prado e Silva, co-
nhecido como Mineiro.

Os vereadores tam-
bém vão apreciar 
o Projeto de Lei nº 
172/2019, de autoria 
do vereador Dr. Edu 
Fenerich, que declara 
a “Festa do Quitute e 
a Expofeira de Arte e 
Artesanato” como Pa-
trimônio Cultural Ima-
terial do Município de 
Jaboticabal.

Antes do início da 
sessão ordinária, às 
20 horas, haverá uso 
da Tribuna Livre, às 
19h40, pela munícipe 
Floripes da Silva, que 
vai abordar sobre Meio 
Ambiente e Proteção 
Animal.

Airport
Frango a passarinho 

de R$ 32,00 por R$ 
22,00

Isca de Tilápia a mila-
nesa de R$ 40,00 por R$ 
30,00

Boing 147 de R$ 25,00 
por R$ 20,00

4 – Baita Pizza
Pizza Banana Neva-

da de R$ 36,90 por R$ 
33,00

Pizza Lombinho de 
R$ 38,90 por R$ 35,00

Pizza Frango com Ca-
tupiry de R$ 38,90 por 
R$ 35,00

5 – Sakaná
Parmegiana de Fran-

go de R$ 54,90 por R$ 
48,90

Ceviche de Tilápia de 
R$ 39,90 por R$ 34,90

Yakisoba de R$ 40,90 
por R$ 35,90

6 – Cachaçaria Água 
Doce 

Arrumadinho de R$ 
54,00 por R$ 46,00

Feijão Tropeiro de R$ 
59,00 por R$ 50,00

Arroz Carreteiro de 
R$ 59,00 por R$ 42,00

7 – Ize Choperia 
Filé a Parmegiana de 

R$ 86,90 por R$ 71,26 
(18% off)

Filé Cordon Bleu de 
R$ 61,90 por R$ 50,75 
(18% off)

Picanha x Tilápia de 
R$ 59,90 por R$ 49,11 
(18% off)

Chopp Cigana de R$ 
5,49 por R$ 4,94 (10% 
off)

8 – Sabor e Cia 
Kilo a R$ 41,50 e suco 

a R$ 5,00
Combo – Refeição + 

Suco – 10% off
9 – Santo André Sto-

re
Kafta de Cordeiro de 

R$ 35,00 por R$ 30,00
Chopp artesanal San-

to André Pilsen de R$ 
9,00 por R$ 7,00

Chopp Colorado Ápia 
de R$ 14,00 por R$ 
10,00

10 – Buteco do Sa-
pão

Batata Bacon Che-
dar de R$ 25,00 por R$ 
20,00 (20% off)

Caipirinha de R$ 
15,00 por R$ 10,50 
(30% off)

Bolinho de mandio-
ca com carne seca de 

R$ 25,00 por R$ 20,00 
(20% off)

11 – Sr. Espetto
Porção de Tulipa de 

R$ 35,90 por R$ 30,59
Tábua Mista de R$ 

37,99 por R$ 32,29
Tábua de Picanha de 

R$ 53,99 por R$ 48,59
12 – Chopp Café
Batata Frita com 

Cheddar e Bacon de 
R$ 23,40 por R$ 21,00 
(10% off)

13 – Panificadora 
Recanto e Panificado-
ra Recanto Doce 2

Prato Executivo do 
Dia de R$ 17,00 por R$ 
15,30

Cappuccino Lindt de 
R$ 9,80 por R$ 8,80

Misto quente gratina-
do de R$ 6,00 por R$ 
5,40

14 – Tortas Delicio-
sas

3 linhas de bolo con-
feitado – sabores Bran-
cos com 10% off

De R$ 30,00 a R$ 
27,00

De 50,00 a R$ 45,00
De 80,00 a R$ 72,00
15 – KazBar
Kafta de Carneiro de 

R$ 7,00 por R$ 6,00
Frango acebolado/ 

polenta/ salada de R$ 
35,00 por R$ 31,50

Costela desfiada/ 
mandioca/ salada de R$ 
40,00 por R$ 36,00

16 – Restaurante 
Trem Bão

Kilo de R$ 29,99 a R$ 
26,99

17 – Empório Ca-
massutti

Pizza Low Carb de R$ 
15,00 por R$ 13,00

Lasanha com lâminas 
de palmito pupunha de 
R$ 38,00 por R$ 33,00

Pão Girassol de R$ 
31,00 por R$ 27,50

18 – O Progredior 
Gourmet

Lasanha O Progre-
dior de R$ 38,00 por R$ 
30,00

Filet O Progredior de 
R$ 84,00 por R$ 68,00

Pizza Lampião e Ma-
ria Bonite de R$ 39,00 
por R$ 32,00

19 – Pizzaria Pro-
gredior

Pizza Portuguesa 
Grande de R$ 41,00 por 
R$ 33,00

Pizza Gabriela Gran-

de de R$ 41,00 por R$ 
33,00

Pizza Nutella Show 
Banana de R$ 39,00 por 
R$ 32,00

20 – D’Gusti
Porção Mista de R$ 

39,90 por R$ 33,90
Isca de Contra-filé de 

R$ 38,00 por R$ 32,00
Isca de Peixe (Tilá-

pia) de R$ 37,50 por R$ 
31,50

21 – Fornalha Pizza-
ria

Porções em geral com 
10% off

Pizza quadrada Por-
tuguesa de R$ 37,00 
por R$ 29,90

Pizza quadrada For-
nalha de R$ 37,00 por 
R$ 29,90

22 – Sorveteria Top 
Ice

Taça Sensação de R$ 

20,00 por R$ 17,00
Taça Beijinho de R$ 

20,00 por R$ 17,00
Av. Carlos Berchieri, 

461 Tel: (16) 3212-4566
23 - Empório Quinta 

do João
Todos os Vinhos com 

10% off
Todos os Queijos com 

10% off
Todas as massas com 

10% off
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Etapa aconteceu em Baurú e reuniu atletas de todo estado

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Concurso público: prova acontece no domingo (17)

Comunicado – Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Congresso Técnico do Torneio 1º de 
Maio aconteceu na quinta-feira (14)

Rafaela Servidone conquista etapa do 
Circuito Interior de Jiu Jitsu

Será realizada no pró-
ximo domingo (17) a 
prova objetiva do con-
curso público que visa 
a contratação de 25 
agentes de vida escolar 
em Jaboticabal. A pro-
va será aplicada na Fa-
culdade São Luis e nas 
escolas Coronel Vaz e 
Paulo Freire. O candi-
dato deve acessar o site 
www.conscamweb.com.
br para saber o local 
exato e a hora.

“Estamos trabalhan-
do para que tudo este-
ja pronto para o dia da 
prova. É importante sa-

A Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos in-
forma que está traba-
lhando na manutenção 
de uma galeria locali-
zada na esquina da Rua 
João de Almeida com 
Avenida Rosinha Pací-
fi co Vieira. Devido às 
pancadas de chuva dos 
últimos dias, a rede de 
drenagem foi rompida, 
sendo necessária a in-
tervenção no local. A 
expectativa é que o im-
previsto seja resolvido 

A Fundação de Ampa-
ro ao Esporte convidou 
os representantes das 
equipes interessadas 
em participar da próxi-
ma edição do Torneio 
1º de Maio a participar 
do congresso técnico 
que aconteceu na quin-
ta-feira (14).

A reunião foi no audi-
tório da prefeitura, às 
19h. “Uma oportunida-
de para discutir regras 
do torneio e tirar dúvi-
das. Convidados: repre-
sentantes das empre-
sas, comércio e demais 
segmentos interessa-
dos em participar do 
1º de Maio”, convidou 
o presidente da FAE, Fá-

A atleta Rafaela Servi-
done do Espaço Insano/
Lajedo Jiu Jitsu, come-
çou 2019 com o pé di-
reito. Na primeira etapa 
de um dos campeona-
tos mais disputados da 
região, o Circuito Inte-
rior de Jiu Jistu, Rafaela 
conquistou o ouro na 
categoria e a prata no 
absoluto.

“Rafaela vem se de-
dicando cada vez mais. 
Após uma bonita his-
tória no Muay Thai, ela 
começa a disputar cam-
peonatos na categoria e 
mesmo com a pouca ex-
periência vem conquis-
tando bons resultados. 
Nossa expectativa para 
2019 é muito grande. A 
equipe vem crescendo 
e representando mui-
to bem Jaboticabal nas 
competições”, ressalta 
o professor de Jiu Jitsu 
e esposo de Rafaela, Or-
lando Figueredo.

“O Jiu Jitsu surgiu 
por infl uência do meu 
esposo que hoje é res-
ponsável pela Lajedo 
BJJ, fi liada à equipe Cí-
cero Costha. Comecei 

lientar que o candidato 
pode e deve consultar 
o edital para tirar dúvi-
das e fazer a prova tran-
quilo. Desejamos boa 
sorte a todos”, destaca 
o secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Leonardo Yama-
zaki.

Das 25 vagas, cinco 
serão destinadas a afro-
descendentes e uma 
para portador de defi ci-
ência. O edital também 
pode ser acessado pelo 
site www.conscamweb.
com.br.

bio Bortolossi.
Para mais informa-

ções, o telefone de con-
tato da secretária do Gi-

násio de Esportes é (16) 
3202-0587.

a frequentar as aulas e 
me apaixonei pelo es-
porte e pelo ambiente 
de muito respeito pro-
porcionado pelos atle-

tas dentro do tatame. 
Estou muito feliz pelos 
resultados e indico para 
que as mulheres conhe-
çam mais a respeito do 

Jiu Jitsu. Deixem seus 
preconceitos de lado e 
participem de nossos 
treinos”, afi rma Rafaela 
Servidone. 


                   


                   

                     

                   

  
                


 

 

GAZETA ESPORTES

até terça-feira (19). A 
secretaria pede paciên-

cia e atenção aos muní-
cipes que transitarem 

perto do local nos pró-
ximos dias.
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Prefeito Hori entrega veículo para o 
Departamento de Proteção Animal

Automóvel auxiliará no transporte para castrações e resgates realizados pelo setor
O prefeito José Car-

los Hori realizou na 
tarde de quinta-feira 
(14) no Paço Munici-
pal a entrega de um 
veículo Fiat Fiorino 
para o Departamento 
de Proteção Animal. 
Participaram da ceri-
mônia simbólica de 
entrega das chaves o 
secretário de Sáude, 
João Roberto da Silva, 
a diretora de Proteção 
Animal, Valéria Bar-
bieri, e militantes da 
causa. 

Para Hori, o mo-
mento vivido é o me-
lhor da atual gestão, 
o que possibilitou a 
conquista do veículo 
para o setor. “Estou 
muito feliz, pois 2017 
e 2018 foram anos 
muito difíceis, preci-
sávamos colocar as 

finanças em dia. Esse 
veículo era um com-
promisso antigo, que 
tive o prazer de cum-
prir e entregar agora 
para nossa diretora 
Valéria Barbieri”, afir-
ma.

O secretário de Saú-
de, João Roberto da 
Silva, destaca que o 
veículo qualifica ain-
da mais a atuação do 
departamento. “Sem 
dúvida nenhuma me-
lhora a qualidade do 
serviço em relação 
ao transporte e enca-
minhamento de ani-
mais. Agradecemos 
ao prefeito Hori pelo 
esforço dedicado aos 
assuntos relaciona-
dos à secretaria e 
seus departamentos”, 
disse.

Segundo a direto-

ra, o veículo chega 
em boa hora. “Come-
moramos bastante a 
chegada deste auto-
móvel, pois nos aju-
dará a atender nossas 

ocorrências diárias, 
como levar animais 
para castração e fazer 
resgates. Antes, está-
vamos utilizando um 
veículo emprestado 

do departamento de 
zoonoses. Estamos 
muito felizes por ter 
um veículo próprio”, 
falou.

Para saber mais so-

bre o trabalho desen-
volvido pelo Depar-
tamento de Proteção 
Animal, o telefone de 
contato é (16) 3203-
2487.
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Escola do Legislativo promove curso de Português 
para comunidade surda de Jaboticabal e região

A Escola do Legislati-
vo da Câmara Municipal 
de Jaboticabal abre suas 
atividades na próxima 
quarta-feira (20/02) 
com o curso “Língua 
Portuguesa Escrita para 
Surdos”, voltado exclu-
sivamente ao público 
surdo ou com deficiên-
cia auditiva usuários 
da Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) de Jabo-
ticabal e região. O even-
to conta com o apoio 
da Associação de Pais 
e Amigos dos Surdos 
(APÁS).

O curso é totalmente 
gratuito. As aulas se-
guem até dezembro, às 
quartas-feiras, sempre 
no período da tarde, e 
será realizado na sede 
da APÁS, localizada na 
Rua Francisco Godoy 
Macota, 14, no bairro 
Recreio dos Bandeiran-
tes.

“A Casa está sem-
pre aberta a atender a 
população ao máximo 
possível. Por isso te-
mos aqui instituída a 
Escola do Legislativo, 
que é um órgão da Câ-
mara que tem essa com-
petência, de oferecer 
cursos, palestras, entre 
outras atividades que 
acrescentem conheci-
mento tanto aos nos-
sos funcionários como 
à população como um 
todo”, observou o presi-
dente da Câmara, Pret-
to Miranda Cabeleireiro 
(PPS).

E neste sentido, para 
o presidente da EL, ve-
reador Dr. Edu Fenerich 
(PPS), “da mesma forma 
em que estamos bus-
cando integrar o públi-
co ouvinte ao universo 
do surdo, com o curso 
de LIBRAS que realiza-
mos desde o final do 

Trabalho na recuperação de parte do 
acostamento da estrada de Ibitirama

A prefeitura através 
da Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, reali-
zou melhorias no acos-
tamento da estrada que 
liga Jaboticabal a Ibiti-
rama. Foram diversos 
trechos, totalizando 
aproximadamente 500 
metros.

“As obras foram ne-
cessárias e aproveito 
para pedir a coopera-
ção dos proprietários 
de terras localizadas no 

trecho da estrada de Ibi-
tirama: precisamos evi-
tar que as enxurradas 
sejam destinadas dire-
tamente na pista. Es-
sas águas acabam des-
truindo o acostamento 
e aumentando os riscos 
para quem passa pelo 
local. A SAAMA está à 
disposição de todos os 
proprietários”, afirma 
o secretário de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, Aldo 
Bellodi Neto.

Passeata contra 
a dengue neste sábado (16)

Dengue tipo 2 chega à região e preocupa Jaboticabal; 
São Joaquim da Barra já registrou 4 mortes

A Secretaria de Saúde 
está organizando mais 
uma ação de mobiliza-
ção contra o mosquito 

Aedes aegypti. Médicos, 
enfermeiros e especia-
listas da área da saúde 
convidam a população 

para participar da I Pas-
seata Contra a Dengue, 
com saída às 10h, no 
Ginásio de Esportes, e 

chegada na Praça Joa-
quim Batista.

Com o surgimento do 
vírus tipo 2 e surtos de 
epidemia em cidades 
da região, a preocupa-
ção é manter a situação 
controlada no municí-
pio. “A dengue é uma 
responsabilidade de 
todos, dos moradores 
e do poder público. O 
vírus tipo 2 ainda não 
circulou em Jaboticabal 
e nossa população não 
está imune ao vírus, o 

que preocupa bastante. 
É importante que todos 
monitore seus quintais 
semanalmente. Juntos 
vamos vencer essa ba-
talha”, alerta o secretá-
rio de Saúde, João Ro-
berto da Silva.

Sintomas – febre, dor 
de cabeça, dores pelo 
corpo, náuseas e man-
chas vermelhas são os 
principais sinais da do-
ença. Quem sentir os 
sintomas deve procurar 
imediatamente o CIAF 

mais próximo.
Cuidados – A popu-

lação precisa verificar 
principalmente os lo-
cais de difícil acesso, 
como atrás de máqui-
nas de lavar, calhas, 
telhados, recipientes 
de água do desconge-
lamento atrás das gela-
deiras e ralos abertos. 
Bebedouros de animais 
e bandejas de ar-condi-
cionado também devem 
ser verificados constan-
temente.

Mutirão de exames de eletrocardiograma 
neste sábado (16)

Os pacientes que 
aguardam pelo exame 
de eletrocardiograma 
serão atendidos neste 
sábado (14), no Centro 
de Saúde de Jabotica-
bal. Ao todo, 300 usu-
ários foram comunica-
dos para participar do 
mutirão, que acontece 
das 08h às 16h.

“Nesta primeira etapa 

vamos reduzir 50% da 
fila de espera e, em bre-
ve, disponibilizar mais 
exames, zerando a de-
manda. O eletrocardio-
grama é detecta arrit-
mias, sopros e demais 
alterações e, por isso, 
está sendo uma priori-
dade neste momento”, 
enfatiza Hori.

O secretário de Saúde 

Secretaria de Saúde se prepara para zerar fila de espera
João Roberto da Silva, 
lembra a importância 
da presença. “O pacien-
te que não conseguir 
comparecer ao mutirão, 
por favor, avise o Cen-
tro de Saúde. Assim po-
demos encaixar outra 
pessoa no lugar, que 
também precisa muito 
do exame”, enfatiza.

O eletrocardiograma 

é um exame para avaliar 
a atividade elétrica do 
coração, observando o 
ritmo e a velocidade de 
suas batidas. É realiza-
do por um equipamen-
to que desenha gráficos 
com base nas informa-
ções do coração, que 
são interpretadas pelo 
clínico geral ou cardio-
logista.

ano passado na Câma-
ra, também temos que 
proporcionar gratuita-
mente ao público surdo 
a compreensão da lín-
gua Portuguesa. 

É uma via de mão du-
pla. Por isso pedimos 
apoio à APÁS, uma vez 
que ela atende a comu-
nidade surda da cidade 
e também da região, e 
tenho certeza que será 
de grande valia este 
conhecimento, que so-
mente Deus o tira”, 
pontuou Fenerich.

“Nós, da APÁS, esta-
mos extremamente con-
tentes em apoiar este 
evento promovido pela 
Escola do Legislativo 
da Câmara. Aqui [APÁS] 
é a “casa do surdo” de 
Jaboticabal. É onde dia-
riamente atendemos 
este público que pre-
cisa de oportunidades, 
lembrando que a lín-

gua nativa do surdo, ou 
seja, a primeira língua, 
é a LIBRAS e não o Por-
tuguês, e para que eles 

se desenvolvam e se 
insiram de fato na nos-
sa sociedade, é impor-
tante o conhecimento 

da Língua Portuguesa”, 
destacou a supervisora 
da entidade apoiadora, 
Miucha Carregari.
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CULTURA
Cultura promove primeira feira de artesanato do ano

A Associação ECOE, através do projeto Erguendo 
Muros, realiza encontros semanais que tem 

protegido e restaurado famílias de Jaboticabal

Casa do Artesão comemora dez anos

Já tradicional em Ja-
boticabal, a Feira de 
Artesanato foi realiza-
da pela primeira vez 
em 2019 na manhã do 
último sábado (09). O 
público compareceu 
no espaço entre a Casa 
do Artesão e o Mercado 
Municipal para conferir 
as novidades de início 
de ano.

“Por ser a primeira, 
foi muito boa. Lá tem 
produto de qualidade 
feito por artesãos mui-
to talentosos. Espera-
mos que seja um ano 
ainda mais produtivo 
para eles e que nossa 

A Associação ECOE de 
Jaboticabal, desenvolve 
o projeto social Erguen-
do Muros, mais conhe-
cido como “E.M.”, para 
promover o autoconhe-
cimento, socialização e 
bem-estar de seus par-
ticipantes. 

Com um tema espe-
cifico para cada mês do 
ano, o grupo realiza es-
tudos e atividades práti-
cas semanalmente, com 
o objetivo de prevenir 
a dependência química 
e/ou psicológica dos in-
tegrantes, além de pro-
teger e restaurar seus 
laços familiares.

O tema do mês de Fe-
vereiro é “Desafiando 
Gigantes”. Através do 
estudo e das atividades 
práticas, os membros 

Desde 2009, os ar-
tesãos de Jaboticabal 
contam com um local 
para cursos e exposi-
ção de seus trabalhos. 
Localizada ao lado do 
Mercado Municipal, a 
Casa do Artesão Dorival 
Taliberti foi um projeto 
do prefeito José Carlos 
Hori e desde a sua fun-
dação tem papel impor-
tante na organização e 
representação da cate-
goria.

“Faz parte de nossa 
tradição o trabalho ma-
nual feito com carinho 
e criatividade. O artesa-
nato está presente em 
momentos importantes 
de nossa cidade, como 
por exemplo, na Feira 
do Quitute, quando é 
oferecido espaço para 

população possa sem-
pre prestigiar”, comen-
ta o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira. 

No local podem ser 
encontrados trabalhos 
em patchwork, crochê, 
tricô, feltro, empalha-
mento, costura criativa, 
cartonagem, decoupa-
ge, arte em MDF, vasos 
pintados à mão, cultivo 
de cactos e suculentas, 
bauermalerai, restau-
ração e reutilização de 
materiais, entre outros.

Para mais informa-
ções, o telefone do De-
partamento de Cultura 
é (16) 3202-8323.  

do grupo serão motiva-
dos a encarar seus me-
dos e inseguranças para 
superar os desafios de 
cada dia. 

a apresentação e co-
mercialização dos tra-
balhos. Acredito que 
a Casa do Artesão re-
presenta um momento 
importante e dão um 
espaço aos nossos ar-
tistas”, diz o prefeito 

José Carlos Hori.

Nos últimos tempos, 
a Casa vem trabalhando 
na organização da cate-
goria, na realização de 
cursos, feiras e outros 
eventos. “Não posso 

deixar de reconhecer o 
trabalho e dedicação da 
Lisiane Barbieri nesses 
dez anos. Uma grande 
guerreira que trabalha 
diariamente nas ações 
realizadas”, finaliza 
Hori. 

Senac Jaboticabal abre o ano letivo com 
ações de cidadania

Estudantes e equi-
pes da instituição reu-
niram-se em espaços 
diferenciados, repletos 
de atividades práticas, 
para estimular a refle-
xão sobre a educação 
do futuro

Mais de 300 alunos 
celebraram o retorno 
às atividades escolares 
de uma maneira lúdi-
ca e interativa: fora da 
sala de aula. A ideia faz 
parte da metodologia 
educacional do Senac 
Jaboticabal, que traz 
aos estudantes a pos-
sibilidade de explorar, 
na prática, conceitos de 
respeito à diversidade e 
ao meio ambiente, e de 

compreender a relevân-
cia do convívio e da in-
teração na comunidade. 

No dia 4 de fevereiro, 
para dar as boas-vindas, 
a unidade transformou 
seu ambiente educa-
cional em seis grandes 
espaços sensoriais, no-
meados como Sustenta-
bilidade, Comunidade, 
Integração, Autonomia, 
Respeito às Diferenças, 
Prática e Educação no 
Futuro. Divididos em 
grupos, os alunos visi-
taram esses ambientes 
e vivenciaram experi-
ências relacionadas aos 
temas, com a mediação 
de docentes.  

“Norteamos nossas 

O “E.M.” acontece toda 
terça-feira às 19h30 na 
sede da ECOE. Rua Ma-
noel Esbaile, 111 – CO-
HAB II. Para maiores in-

formações acesse www.
facebook.com/associa-
caoecoe

(Foto: Reunião Er-
guendo Muros)

Pontos de Venda
Padaria Peniel
Centro de Beleza Alana Checchio
A+ Papelaria e Presentes
RF Casa e Cia
Espaço Ana Carolina
Sperta Motos
Pink Biju

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002344-42.2009.8.26.0291.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) 
ANGÉLICA ANDRÉA BERCHIERI, CPF 178.685.268-31, com último endereço conhecido à AV FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, 
1505, JOAO COSTA, CEP 14882-140, Jaboticabal - SP, para os termos da decisão como segue, pertinente ao bloqueio parcial de 
valor realizado no sistema Bacenjud: "Vistos. Fls. 260 - Esclareço ao Peticionante que a Executada Angélica está representada, 
nestes autos, por Curador Especial, sendo necessária portanto, que a sua intimação em relação ao ato constritivo se dê por edital. 
Requeira o Exequente o quê de direito, no prazo de 05 dias. Intime-se.(P.20) - Ordem 380/2009Vistos. FLS. 267: defiro, expeça-se 
edital para intimação dos executados do bloqueio efetuado. Intime-se.". Prazo para apresentação de impugnação: 15 (quinze) dias, a 
fluir após o decurso do prazo do presente edital. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Jaboticabal, aos 01 de fevereiro de 2019. K-16e23/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0000449-94.2019.8.26.0291. 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)(s) 
SOTRATI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, CNPJ 09.380.326/0001-66, e ROSIRENE SOTRATI, brasileira, RG 
21.225.567-62 SSP/SP e CPF 129.183.728-03, ambos com endereço à Rua Coronel Sodre, 634, Aparecida, CEP 14882-044, 
Jaboticabal – SP, e sede na Rua Clóvis Oliveira, nº 90, Bairro parque das Rosas, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por BANCO BRADESCO S/A, com sede na Cidade de Deus, Osasco-SP, CNPJ 
60.746.948/0001-12. Encontrando-se o(a)(s) réu(é)(s) em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 377.161,28 , devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica(m) ciente(s), ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o(a)(s) executado(a)(s), independentemente de penhora ou nova intimação, apresente(m), nos próprios 
autos, sua impugnação. Se o(a)(s) executado(a)(s) não apresentar(em) impugnação, será(ão) assistido(s) por curador especial, a ser 
nomeado após o decurso do prazo do edital e a quem se abrirá vista para, no prazo de 15 dias, apresentar defesa e atender os 
interesses do(a)(s) executado(a)(s) até à extinção do feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 31 de janeiro de 2019. K-16e23/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 0003016-87.2014.8.26.0222. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Judicial, do Foro de Guariba, Estado de São Paulo, Dr(a). LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ROGÉRIO WILLIAN DA SILVA, Brasileiro, com endereço à Av. Leonildo Guerra, 430, Vila Rocca, CEP 14840-000, 
Guariba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 'BANCO BRADESCO S.A., alegando em 
síntese: que o exequente é credor da executada na importância de R$ 22.820,47 conforme demonstrativos referente ao saldo 
devedor atualizado, com os encargos legais. Ainda em garantia da transação a executada emitiu em favor do exequente uma nota 
promissória no valor de R$ 33.763.76.Os referidos documentos representam divida liquida, certa e exigível e foram emitidos em 
decorrência da operação bancaria nº 530/6750.481 através da qual a executada confessou os débitos pendentes no importe de R$ 
22.120,24 e se comprometeu a pagar a quantia de R$ 33.763,76 da seguinte forma R$.1.000,00 no ato da assinatura do contrato e o 
restante em em 38 parcelas de R$ 888,52.Ocorre que o executado não pagou as parcelas vencidas desde 21/11/2013(8ª) parcela, 
acarretando o vencimento de todo contrato. 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, 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 
Guariba, aos 26 de setembro de 2018. K-16e23/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1001772-88.2017.8.26.0291. 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) JONATAS 
FERNANDO BERNARDO PENTEADO 37995469870, CNPJ 17.450.730/0001-97, com endereço à Rua Salvador Turco, 460, 
Loteamento Santo Antonio, CEP 14875-641, Jaboticabal - SP; e JONATAS FERNANDO BERNARDO PENTEADO, CPF: 
379.954.698-70, com endereço à Rua Salvador Turco, 460, Loteamento Santo Antonio, CEP: 14875-641, Jaboticabal SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese que Em 27 de 
novembro de 2015, os executados emitiram em favor do exequente a Cédula de Crédito Bancário nº 009.785.495, referente a 
empréstimo de capital de giro no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), através de crédito líquido na conta corrente nº 79.888-6 da 
agência 0394-8, comprometendo-se a pagar em 48 (quarenta e oito) parcelas, cada uma no valor de R$ 357,68 (trezentos e cinquenta 
e sete reais e sessenta e oito centavos), a primeira com vencimento em 11/12/2015, as demais no dia 12 dos meses subsequentes, 
com vencimento final em 12/11/2019. Ocorre que os executados não pagaram as parcelas vencidas desde 12/11/2016 (12ª parcela), 
incorrendo em mora, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Nestas condições e conforme demonstrativos de débito anexos, o 
saldo devedor, atualizado até a presente data, importa em R$ 10.746,21 (dez mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e um 
centavos). Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foram determinadas as suas CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
paguem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios. Poderão, ainda, oferecer embargos à execução, 
distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 dias, contados na forma do 
art. 231, do Código de Processo. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Jaboticabal, aos 14 de setembro de 2018. K-16e23/02

práticas em busca de 
um ensino de qualida-
de e inclusivo e, tam-
bém, para garantir o 
pleno desenvolvimen-
to do potencial do alu-
no. Nessa recepção, as 
atividades dissemina-
ram justamente infor-
mações fundamentais 
para a formação de um 
cidadão crítico e ético, 
atento às novas exi-
gências corporativas, à 
comunidade e ao meio 
ambiente”, diz Welling-
ton Argolo, gerente do 
Senac Jaboticabal.  

A etapa Educação do 
Futuro, por exemplo, 
propôs discutir as ex-
pectativas dos estu-

dantes para 2019. De 
maneira geral, as ações 
permitiram fomentar a 
integração entre os par-
ticipantes e reforçar a 
importância de cada um 
no processo de ensino-
aprendizagem. Duran-
te as atividades, todos 
foram convidados a re-
gistrar os momentos de 
descontração e de refle-
xão em inúmeras fotos.

 
Serviço:

Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831, Centro – Ja-
boticabal/SP

Inscrições: www.
sp.senac.br/jaboticabal



12 sábado, 16 dE FEVEREIRo dE 2019

O REI DA CASA
PEDREIRO: JOÃO PIM:
 - (16) 9.9212-4135

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA

Dengue tipo 2 chega à região e 
preocupa médicos em Jaboticabal

O assunto é sério e 
preocupa muita gen-
te. A Secretaria de Saú-
de, de Jaboticabal, não 
está poupando esforços 
para combater o mos-
quito Aedes aegypti. 
Com o reaparecimento 
do vírus tipo 2 e sur-
tos de epidemia em ci-
dades da região, a pre-
ocupação é manter a 
situação controlada no 
município.

“Gostaria de chamar a 
atenção da população, 
pois a questão da den-
gue depende de todos. 
Onde estão a maioria 
dos criadouros? Nas 
nossas casas. É uma 
questão de consciência 
e saúde pública. A pre-
feitura sozinha pode 
fazer muito pouco”, co-
menta o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva.

O vírus tipo 2 ainda 
não circulou em Jaboti-
cabal, segundo a secre-
taria. Mas, por ser mais 
agressivo, pode deixar 
o paciente mais debi-
litado. A orientação é 
que caso haja sintomas, 
a unidade de saúde 
mais próxima deve ser 
procurada.

“Temos profissionais 
capacitados para fazer 
o atendimento e proce-
der com o diagnóstico. 
É importante que não 
haja a autoprescrição e 
que o munícipe procure 
o quanto antes a nossa 
ajuda. Quanto mais rá-
pido, melhor”, comple-
ta Silva.

Sintomas – febre, dor 
de cabeça, dores pelo 
corpo, náuseas e man-
chas vermelhas são os 
principais sinais da do-
ença.

Cuidados –
A população precisa 

verificar principalmen-

Vírus é mais agressivo e população não 
está imune; moradores já “pegaram 

dengue” apenas dos tipos 1, 3 e 4
te os locais de difícil 
acesso, como atrás de 
máquinas de lavar, ca-
lhas, telhados, reci-

pientes de água do des-
congelamento atrás das 
geladeiras e ralos aber-
tos. Bebedouros de ani-

Córrego Rico é beneficiada por ação 
conjunta realizada pela prefeitura

Equipes trabalham no roçamento, pintura de solo, limpeza de bocas de 
lobo e outros serviços necessários para manter o distrito em ordem

A equipe trabalha em 
uma importante ação 
de limpeza e organiza-
ção no distrito de Cór-
rego Rico. As melhorias 
envolvem operação de 
pintura de guias e sar-
jetas, limpeza, roça-
mento e capina.

“Córrego Rico vem 
recendo melhorias im-
portantes e a operação 

de limpeza e organiza-
ção é uma delas. Mesmo 
com as fortes chuvas, 
as equipes estão traba-
lhando para deixar tudo 
em ordem, da maneira 
que a população espe-
ra e merece”, informa 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Melhorias recentes – 
A prefeitura faz impor-

mais e bandejas de ar-
condicionado também 
devem ser verificados 
constantemente.

tantes investimentos 
no distrito. Nas últimas 
semanas, foi aberto um 
novo poço artesiano 
que garante o abaste-
cimento das casas e já 
está em fase avançada 
o novo anexo da creche 
que, após a finalização 
da obra, passa a conta 
também com o berçá-
rio.


