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Festa do Quitute torna-se Patrimônio 
Cultural Imaterial de Jaboticabal

Evento é realizado anualmente em prol de 
entidades assistenciais e filantrópicas e faz parte 

das celebrações de aniversário do município

A Festa do Quitute e Expofeira de Arte e Artesanato, principal evento social e gastronômico, promo-
vido anualmente em Jaboticabal, agora é Patrimônio Cultural Imaterial do município. A Lei Nº 4.963, 
de 21 de fevereiro de 2019, de autoria do vereador Dr. Edu Fenerich, foi sancionada pelo prefeito José 
Carlos Hori e publicada no Jornal Oficial de sexta-feira (01).

Axé, funk, samba, pagode 
e sertanejo invadiram o 

Cora Coralina

População aprova ideia e Show de 
Carnaval é sucesso em Jaboticabal

Na segunda-feira – 4 de fevereiro – aconteceu 
o Show de Carnaval. A iniciativa da Prefeitura de 
Jaboticabal apresentou à população uma forma 
diferente de comemorar o reinado de Momo. Nes-
ta primeira edição, a noite contou com uma pro-
gramação bastante variada, com apresentação da 
Roda de Samba do Black, Dj Téo, Grupo de Dan-
ça Impacto e fechando a noite, a dupla Fiduma e 
Jeca.

Jaboticabal zera fila de espera por 
creches pela 3ª vez na história

O prefeito José Carlos Hori elencou como um 
dos seus principais planos zerar a fila de espera 
de crianças de 0 a 3 anos até o início de 2020. 
Com uma gestão focada, contratação de novos 
professores e ampliação de creches, o resultado 
foi ainda mais animador: este já é o 3º ano segui-
do que a meta é cumprida.

Prefeitura apenas entrega e 
evita que pacientes busquem 

em Ribeirão Preto

Remédios da prefeitura 
estão nas prateleiras; 

faltam os dos governos 
Estadual e Federal

A Farmácia Municipal entrega doses para vários 
tipos de doenças e tratamentos, mas nem todas 
as compras são de responsabilidade da prefeitu-
ra. Mais de 250 itens são adquiridos pela Secreta-
ria Municipal de Jaboticabal e estão à disposição 
da população na Av. Mal. Deodoro, 104 – Centro. 

Processo Seletivo 
para Estagiários: 

confira o horário e 
local das provas

A Prefeitura de Jaboticabal informa aos inscri-
tos no processo seletivo para estagiários de ní-
veis médio, técnico e superior, que as provas se-
rão aplicadas no próximo domingo (10), a partir 
das 9h, na Faculdade de Tecnologia “Nilo de Stéfa-
ni” - FATEC –, de Jaboticabal.

Recomenda-se que os candidatos cheguem 30 
minutos antes do início das provas. 
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Rede de educação de Jaboticabal teve palestra com o 
criador nacional do Movimento, o Prof. Sebastião Andriani

“Movimento Abraçar” começa na 
segunda-feira nas creches de Jaboticabal

Foi regada a muitos 
abraços que a palestra 
“Valores Humanos na 
Educação Infantil para 
Formação de Caráter” 
começou na manhã de 
quinta-feira (07/03), 
no Centro de Eventos 
da UNESP, para cente-
nas de profissionais 
da educação, de Jabo-
ticabal.

E não por acaso. O 
evento encerra o ci-
clo de capacitação do 
“Movimento Abraçar” 
na Athenas Paulista. 
Um projeto que tem 
ganhado diversos mu-
nicípios pelo país, na 
tentativa de alavancar 
na educação infantil a 
formação de caráter, e 
que chegou na cidade 
em 2018 por uma in-
dicação do vereador 
Dr. Edu Fenerich (PPS) 
ao Poder Executivo, 
comandado na época 
pelo prefeito em exer-
cício, Vitório De Si-
moni, que enviou um 
projeto de lei para a 
Câmara, aprovado por 
unanimidade, e que 
acabou se transfor-
mando na Lei Munici-
pal nº 4.948, de 08 de 
novembro de 2018.

A palestra, promo-
vida pela prefeitura 
Municipal, foi condu-
zida pelo criador do 
Movimento Abraçar 
no país, Prof. Sebas-
tião Andriani, que é 
PHD em Gestão e es-
pecialista em organi-
zação e desenvolvi-
mento dos recursos 
humanos. Andriani 
abordou questões de 
autoconhecimento e a 
importância do resga-
te da essência huma-
na para a formação in-
tegral do ser humano 
pleno e cooperativo.

“Como a fase da 
formação do caráter 
ocorre de 0 a 7 anos, 
ela se enquadra na 
pré-escola e na creche. 
Então a ideia de oferta 

de 100% de vagas para 
as crianças do municí-
pio, e ter um projeto 
pedagógico ampliado, 
com a formação do 
caráter baseado em 
valores humanos, é o 
ponto crítico. Porque 
aí você vai desenvol-
ver um ser humano 
cooperativo, que vai 
viver bem em socie-
dade, respeitando os 
outros, sendo criati-
vo, se autorrealizan-
do. E foi isso que a 
gente procurou mos-
trar aqui. A autoesti-
ma não é um caminho 
de vida. Eu preciso ser 
visto como alguém 
que tem potencial e 
capacidade para ex-
pressar a minha con-
dição humano, que 
é a autorrealização. 
Realização é realizar 
plenamente aquilo 
que você é como ser 
humano, e a educa-
ção infantil é que cria 
essas bases. Produzir 
desenvolvimento ba-
seado em valores, e 
isso vai permear toda 
a vida do ser humano 
adulto”, afirmou An-
driani.

“O Prof. Andriani 
vem trazer uma lição 
de vida, de como fun-
ciona o cérebro huma-

no, e, principalmente, 
ensinando que nós te-
mos muito mais a ofe-
recer ao próximo, e 
isso começa na base. 
Na base da educação, 
na criança, onde ela 
vai ter valores mo-
rais que vai levar para 
toda sua vida. Trou-
xemos toda a rede de 
educação aqui hoje, 
para que a gente pos-
sa fazer com que eles 
entendam, e sintam 
na pele, o verdadeiro 
valor desse projeto, 
que é levar o amor. 
Que a gente possa, 
com certeza, formar 
bons cidadãos no fu-
turo”, considerou o 
vice-prefeito, Vitório 
De Simoni, que acom-
panhou a palestra.

Além de professo-
res, diretores e au-
xiliares de creche, o 
evento também con-
tou com a presença de 
autoridades e empre-
sários da cidade que 
puderam conhecer 
um pouco mais sobre 
o projeto. “A iniciati-
va é maravilhosa. Tra-
balhar a questão dos 
valores, a questão do 
afeto. Trazer para a 
vida das crianças algo 
que muitas vezes ela 
não tem, que é o afe-

to em casa, que é a 
recepção, o abraço. 
E o projeto consegue 
mostrar como isso 
vai ser importante 
na vida da criança do 
ponto de vista da for-
mação de valores, de 
caráter. A promotoria 
está à disposição para 
complementar, ajudar 
e apoiar, reconhecen-
do que a iniciativa de 
Jaboticabal, tanto Câ-
mara como Prefeitura, 
foi realmente ímpar”, 
expressou o promotor 
de justiça da Vara da 
Infância e Juventude, 
Carlos Otuski.

“Acho que isso é 
uma revolução na edu-
cação, porque não há 
como mensurar esse 
tipo de educação”, 
acredita o empresário 
da área educacional, 
Ricardo Gerbasi. 

“O papel do Lions 
Clube e da ACIAJA é 
de dar total apoio. A 
gente tem certeza que 
nós precisamos cons-
truir um país melhor, 
e a gente sabe, se não 
for pela educação, não 
tem outro caminho”, 
pontuou Marcelo Pe-
rina.

A psicóloga Fernan-

da De Stéfani Cassiano 
também não poupou 
elogios. “Fiquei encan-
tada de ver como ele 
[Andriani] trouxe para 
a nossa cidade a pos-
sibilidade de impac-
tar os profissionais, 
que cada professor, 
empoderá-los, para 
acreditar que eles po-
dem impactar numa 
sociedade melhor, 
numa cidade melhor. 
Eu achei maravilhoso 
o trabalho dele, que 
começa desde peque-
ninho a formar um ca-
ráter, com propósito 
que visa o social e não 
só o individual”.

Agora, o projeto co-
meça a ser posto em 
prática a partir de 
segunda-feira (11/03) 
em todas as creches 
municipais de Jabo-
ticabal. “Os professo-
res, já capacitados, 
eles já vão estar re-
cepcionando os alu-
nos e já inserindo na 
grade de atividades 
toda a metodologia do 
projeto”, finalizou o 
secretário municipal 
de Educação, Esporte 
e Lazer, Leonardo Ya-
mazaki.

“Quero agradecer 
aos amigos André Vi-
lanova e Dalton Gerba-
si por ter confiado em 
mim como vereador, 
e me levar a apresen-
tar o projeto. Então, 
muito feliz de poder 
ter sido o agente ca-
talizador dessa ideia 
aqui na cidade. É mo-
mento de agradecer a 
todos que abraçaram 
a ideia. Tenho certeza 
que esse projeto vai 
revolucionar a rede 
pública municipal de 
ensino, sobretudo as 
creches. As crianças 
vão ter noções de éti-
ca, de amor, de cari-
nho, fundamentais na 
formação de um ser 
humano mais comple-
to”, manifestou Fene-
rich.

Novas parcerias 
também estão se for-
mando na cidade em 
torno do Movimento 
Abraçar. É o caso da 
UNESP Jaboticabal. 
“Vamos fazer parte 
deste projeto, no sen-
tido de analisar todos 
os seus dados, buscar 
conhecimento dentro 
dessa base de dados, 
que são de questioná-
rios que vão aplicar 
em toda a regional. O 
que se aprende como 
criança, isso fica. E 
depois vem a escola, 
depois para comple-
mentar”, pontuou o 
vice-diretor do câm-
pus, Prof. Dr. Antonio 
Ferraudo.

E para aqueles que 
não acreditam no po-
der do amor e de um 
abraço, Andriani dei-
xou um recado: “Se 
abram para a expe-
riência. O medo faz 
com que a pessoa 
tranque. O que é o 
amor? Eu tenho medo 
de amar o outro e a 
pessoa me dar um fe-
edback ruim. Então 
não me sinto amado, 
eu me expresso amor, 
não sinto correspon-
dência, me sinto mal, 
e me tranco. Eu diria 
que vale a pena a gen-
te se expressar mais, 
essa natureza que a 
gente traz ao nascer, 
que é a natureza amo-
rosa. Com os pais, 
com os avós, marido 
com a mulher, mulher 
com o marido e com 
os filhos. Expressar. 
E expressando tem o 
sentimento, e o senti-
mento valida que esse 
é o caminho que nós 
temos para o resto 
das nossas vidas.

O evento contou 
ainda com uma apre-
sentação musical do 
coral da UNESP, Jabo-
tiCoro, que entoou 
canções da Música Po-
pular Brasileira.

Autoridades e empresários municipais juntamente com o palestrante Prof. Sebas-
tião Andriani
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A ARTE DE VIVER - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Deus criou o mundo e 
todas as coisas com ab-
soluta perfeição. Quando 
terminou,  contemplou 
sua criação e viu que tudo 
era bom.  Extasiado dian-
te da beleza do paraíso, 
Deus criou o homem e co-
locou toda sua criação ao 
seu dispor para que fosse 
eternamente feliz. 

Porém, Deus percebeu 
que o homem, apesar de 
viver no paraíso, sentia-se 
triste e solitário. Conhe-
cendo o homem profun-
damente, Deus esperou 
que ele dormisse, talvez 
para que não desse palpi-
tes, e aperfeiçoou o que já 
considerava perfeito.

Então, delicadamente, 
Deus retirou uma costela 
do homem, pois viu que 
ele precisava de alguém 
que estivesse sempre ao 
seu lado, não acima para 
comandá-lo, nem abaixo 
para ser comandada, mas 
junto, para completá-lo.  E 
criou a mulher.

Assim, o homem fi cou 
com um vazio, não no 
corpo, mas na alma, que 
só pode ser preenchido 
pela mulher, sua fi el com-
panheira de viagem. Mu-
lher, expressão humana 
do amor divino.

E quis Deus que a salva-

LUIS CARLOS 
FERNANDES

ção nos chegasse através 
de uma mulher simples,  
Maria. E hoje, tantas são 
as Marias que carregam 
em seu coração a salvação 
em suas mais variadas ex-
pressões:

Salvação para o fi lho 
dependente das drogas, 
para a fi lha desorientada 
perdida por caminhos in-
certos, para a família de-
sestruturada pela falta de 
Deus, para os homens ilu-
didos por sua onipotência 
masculina  

Este Dia Internacional 
da Mulher, não é, como di-
zem os machistas de plan-
tão, o único dia do ano de-

dicado a elas, mas sim o 
único dia do ano em que 
elas permitem que nós,  
homens,  as homenagee-
mos, pois não  precisam 
de reconhecimento, sim-
plesmente porque fazem 
tudo por amor a Deus e  à 
vida.

Parabéns a todas as mu-
lheres por esse dia e obri-
gado por nos ensinarem a 
ver as coisas simples da 
vida com os olhos do co-
ração.

PROGRAMA CORRENTE 
DO BEM – DE SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA ÀS 08H00 
PELA RÁDIO GAZETA FM - 
107,9.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de 
Jaboticabal – Copermed de Jaboticabal, inscrita no CNPJ- 02.159.014/0001-88 e NIRE- 
35400045442, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que 
nesta data são em número de 417 (quatrocentos e dezessete) em condições de votar, para se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na CASA DO MÉDICO, 
situada na Via de Acesso Nisoji Fusizaki, 800 metros, em Jaboticabal /SP, CEP 14890-050, por 
absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 22 DE MARÇO DE 2019, obedecendo aos 
seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que 
determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação: às 17:00 horas, com a presença de 2/3 
(dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 18:00 horas, com a presença de metade 
mais um dos associados, 03) em terceira convocação, às 19h00 horas com a presença de no mínimo 
10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 
 
ORDEM DO DIA: 
 

1. Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2018, compreendendo o Relatório 
da Gestão, Demonstrativo de Sobras ou perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria 
Independente; 
 

2. Rateio das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo 
 

3. Fixação de valor de honorários para a Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos 
membros do conselho de Administração e Fiscal;  
 

4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES; 
 

5. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob); 
 

6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação); 
 
 
Jaboticabal/SP, 09 de março de 2019 

 
Dr. JEYNER VALÉRIO JUNIOR 

  Diretor Presidente 
 
NOTA I: Conforme determina a Resolução CMN nº 4434/15, em seu artigo 46, as demonstrações 
contábeis do exercício de 2018 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes 
estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa. 

Com o resultado, um novo projeto de Decreto Legislativo, rejeitando o parecer 
prévio do TCESP e aprovando as contas do Exercício de 2015, deverá ser 

apreciado pelo Plenário, em data ainda a ser defi nida

Plenário derruba projeto que rejeitava as 
contas de 2015 do ex-prefeito Raul Gírio

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal derrubaram, 
em sessão ordinária na 
quarta-feira (06/03), 
por 10 votos contrá-
rios e dois favoráveis, 
o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 53/2019, 
de autoria da Comissão 
de Finanças e Orçamen-
to (CFO) da Casa, que 
pedia pela rejeição das 
Contas da Prefeitura 
Municipal de Jabotica-
bal referentes ao Exer-
cício de 2015, sob o 
comando do então pre-
feito Raul Gírio.

Sem uso do Expedien-
te pelos vereadores, a 
representante de Gí-
rio, a advogada Mirela 
Senô, foi convidada a 
usar a tribuna para a 
defesa de Gírio. Mirela 
esclareceu ao Plenário 
alguns apontamentos 
feitos no parecer prévio 
do Tribunal de Contas 
do Estado de São Pau-
lo (TCESP), que rejeitou 
as contas da Prefeitura 
referentes a 2015, com 
destaque para o défi cit 
fi nanceiro e o repasse 
patronal para o SEPREM.

“O objetivo do prefei-
to era atender a popu-
lação, e ele o fez. Tanto 
que o Índice de Desen-
volvimento Humano de 
Jaboticabal cresceu no 
período. Porém, o Brasil 
e Jaboticabal passaram 
por uma severa crise, 
e isso acabou fazen-
do que a arrecadação 
municipal fosse cain-

do gradativamente. A 
expectativa de receita 
não se consolidou, e o 
prefeito, então, se viu 
frente a fazer algumas 
opções entre aplicar em 
saúde, educação e bem-
estar da população, ou 
fazer com que algumas 
situações não fossem 
cumpridas naquele mo-
mento. Então, é nesse 
sentido que o Tribunal 
vem e aponta a questão 
da reprovação de con-
tas em dois momentos: 
o défi cit orçamentário 
e fi nanceiro... também, 
uma outra questão que 
foi apontada pelo Tri-
bunal é a falta de repas-
se para o SEPREM. Nes-
sa situação o prefeito 
não agiu de forma dolo-
sa, assim que verifi cou 
o problema ele determi-
nou que fossem toma-
das todas as providên-
cias para retomada dos 
repasses e a regulari-
zação dos pagamentos, 
inclusive determinou 
que o atuário fi zesse os 
cálculos para esse par-
celamento que foi feito. 
Em nenhum momento o 
prefeito agiu com des-
vio, dolo ou má fé. E é 
isso que os vereadores 
deverão levar em consi-
deração nesse momen-
to”, pediu a advogada.

Na sequência, confor-
me o que dita o Regi-
mento Interno da Casa, 
o vereador Beto Ariki 
(PSL), membro da Co-
missão de Finanças e 
Orçamento, que fez um 
parecer em separado 

da CFO pela não repro-
vação das contas, fun-
damentado na falta de 
dolo e má fé do então 
gestor, fez a leitura da 
íntegra de seu parecer. 
Pepa Servidone (PPS), 
presidente da CFO e re-
lator do parecer da co-
missão, igualmente fez 
a leitura integral do pa-
recer da CFO, assinada 
por ele e pelo vereador 
Carmo Jorge, pela re-
provação das contas.

Já na discussão da 
matéria, aberta pelo 
presidente da Casa, 
Pretto Miranda Cabelei-
reiro (PPS), dois verea-
dores se inscreveram: 
Pepa Servidone e Dr. 
Edu Fenerich (PPS).

Servidone foi o pri-
meiro a ocupar na tri-
buna e pedir pela rejei-
ção das contas. “Agora 
a responsabilidade aqui 
é nossa. Não vamos fa-
lar que foi má fé, mas 
é uma incompetência 
administrativa muito 
grande... o défi cit foi 
de R$ 34 milhões, 825 
mil, 339 reais e 84 cen-
tavos.... Peço que re-
provem as contas do 
ex-prefeito por sua ar-
rogância e falta de capa-
cidade administrativa”, 
discorreu o parlamen-
tar, que apresentou al-
gumas imagens de bens 
móveis e imóveis deixa-
dos pela administração.

Já Fenerich se pro-
nunciou e manifestou 

seu voto pela não re-
jeição das contas. “O 
ex-prefeito Raul Gírio 
trabalhou contra mim, 
na eleição de presiden-
te da Câmara, ele não 
cumpriu o que foi colo-
cado na mesa de nego-
ciação dos repasses da 
Câmara para as entida-
des, entre outras coi-
sas. Dizia que não pre-
cisava da Câmara. Tudo 
isso ele fez. Eu teria 
todos os motivos para 
trabalhar pela rejeição 
das contas do prefeito 
Raul, de forma pessoal. 
Todavia, eu me dedi-
quei a ler esse material 
do Tribunal de Contas, 
e o que encontrei aqui 
foram erros formais, 
sem nenhum ato comis-
sivo e omissivo de dolo 

ou má fé. E ao lado da 
situação caótica econô-
mica que o país viveu, 
e que repercutiu na ar-
recadação de estados 
e municípios, a única 
coisa outra que eu en-
contrei foi uma enorme 
incompetência político-
administrativa”, disse 
Fenerich.

Por fi m, em votação 
nominal, a maioria dos 
vereadores rejeitou a 
matéria. Votaram con-
tra o projeto: Dona Ci-
dinha (PRB), Dr. Edu 
Fenerich (PPS); Daniel 
Rodrigues (PSL); Ednei 
Valêncio (PRB); João 
Bassi (PATRI); Luís Car-
los Fernandes (PSC); 
Paulo Henrique Advo-
gado (PATRI); Beto Ari-
ki (PSL); Samuel Cunha 
(PSDB) e Wilsinho Locu-
tor (PSB). Votaram favo-
ráveis: Pepa Servidone 
(PPS) e Pretto Miranda 
Cabeleireiro (PPS). Au-
sente: Carmo Jorge Rei-
no (PSB).

Com o resultado, um 
novo projeto de Decre-
to Legislativo, rejeitan-
do o parecer prévio do 
TCESP e aprovando as 
contas do Exercício de 
2015, deverá ser apre-
ciado pelo Plenário, em 
data ainda a ser defi ni-
da.

A próxima sessão or-
dinária está marcada 
para o dia 18 de março, 
às 20 horas, com trans-
missão ao vivo pela WE-
BTV da Câmara (www.
jaboticabal.sp.leg.br).

Presidente da Casa, Pretto Miranda Cabeleireiro, conduz sessão de votação das 
contas de 2015 do então prefeito Raul Gírio.
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Axé, funk, samba, pagode e sertanejo invadiram o Cora Coralina

População aprova ideia e Show de 
Carnaval é sucesso em Jaboticabal

Na segunda-feira – 4 
de fevereiro – aconteceu 
o Show de Carnaval. A 
iniciativa da Prefeitura 
de Jaboticabal apresen-
tou à população uma 
forma diferente de co-
memorar o reinado de 
Momo. Nesta primeira 
edição, a noite contou 
com uma programação 
bastante variada, com 
apresentação da Roda 
de Samba do Black, Dj 
Téo, Grupo de Dança 
Impacto e fechando a 
noite, a dupla Fiduma e 
Jeca.

A atração principal 
realizou um show com 
duas horas de duração, 
com os grandes suces-
sos da dupla e, come-
morando o carnaval, 
um repertório repleto 
de axé, funk e outros 
ritmos. “Preparamos 
tudo com muito carinho 

e a população retribuiu 
o empenho, prestigian-
do o Show. Uma festa 
para a família que, fe-
lizmente, não registou 
nenhum incidente”, diz 
o prefeito José Carlos 
Hori. 

“O balanço foi mais 
que positivo. Mesmo 
com a chuva a popula-
ção se fez presente e 
aproveitou cada minu-
to. Nos preocupamos 
em preparar um even-
to bastante animado 
e, para isso, contamos 
com a apresentação da 
Roda de Samba do Bla-
ck, do grupo de dança 
Impacto e da dupla Fi-
duma e Jeca. Agradeço 
a todos os envolvidos 
na organização”, decla-
ra o secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, Leonardo Ya-
mazaki.

Prefeitura apenas entrega e evita que pacientes busquem em Ribeirão Preto

Remédios da prefeitura estão nas prateleiras; 
faltam os dos governos Estadual e Federal

A Farmácia Municipal 
entrega doses para vá-
rios tipos de doenças e 
tratamentos, mas nem 
todas as compras são 
de responsabilidade da 
prefeitura. Mais de 250 
itens são adquiridos 
pela Secretaria Muni-
cipal de Jaboticabal e 
estão à disposição da 
população na Av. Mal. 
Deodoro, 104 – Centro. 

O prefeito José Car-
los Hori lembra que, ao 
reassumir a prefeitura, 
em 2017, faltavam qua-
se 100 tipos de medica-
mentos da prefeitura. 
“Em dois meses norma-
lizamos a situação, que 
era muito crítica. Até 
hoje estamos mantendo 
em dia os nossos itens, 
para atender a popula-
ção”.

O secretário da pasta, 

João Roberto da Silva, 
explica que a medica-
ção do Estado e de Bra-
sília chega em Ribeirão 
Preto, pelo SUS. “Cada 
paciente deveria buscar 
seus itens em Ribeirão. 
Para maior conforto, a 
prefeitura busca e en-
trega. O problema ago-
ra não é a prefeitura, 
mas os governos do Es-
tado e Federal que não 
cumprem a sua parte”.

A Prefeitura de Jabo-
ticabal oferece mais de 
250 itens padroniza-
dos. Para retirar os me-
dicamentos os pacien-
tes devem apresentar a 
receita médica na Ave-
nida Marechal Deodoro, 
104 – Centro, de segun-
da a sexta-feira, das 7h 
às 17h. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-8319.
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O REI DA CASA
PEDREIRO: JOÃO PIM:
 - (16) 9.9212-4135

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA

Festa do Quitute torna-se Patrimônio 
Cultural Imaterial de Jaboticabal

Evento é realizado anualmente em prol de entidades assistenciais e 
filantrópicas e faz parte das celebrações de aniversário do município

A Festa do Quitute 
e Expofeira de Arte e 
Artesanato, principal 
evento social e gastro-
nômico, promovido 
anualmente em Jaboti-

cabal, agora é Patrimô-
nio Cultural Imaterial 
do município. A Lei Nº 
4.963, de 21 de feverei-
ro de 2019, de autoria 
do vereador Dr. Edu Fe-

nerich, foi sancionada 
pelo prefeito José Car-
los Hori e publicada no 
Jornal Oficial de sexta-
feira (01).

“A Festa do Quitute 

é uma pérola de Jabo-
ticabal. Todos os anos 
nossa cidade se une em 
prol das entidades as-
sistenciais e prestigia 
esse evento que cada 

vez cresce mais em pú-
blico, atraindo também 
muita gente da região 
para provar deliciosos 
pratos e quitutes”, co-
menta o prefeito.

O evento faz parte do 
calendário comemorati-
vo de aniversário da ci-
dade, sendo sempre re-
alizado em meados de 
julho. Acredita-se que 
com o título de Patrimô-
nio Cultural Imaterial, 
o evento ganha ainda 
mais força e notorieda-
de perante visitantes, 
turistas e interessados 
na cultura e história lo-
cal, carregando consigo 
a identidade de uma ci-
dade solidária e hospi-
taleira.

Em 2018, a Festa do 
Quitute chegou à sua 
36ª edição contabi-
lizando aumento de 
público na Estação de 
Eventos “Cora Coralina” 
e arrecadação para as 
entidades que produ-
zem os cardápios. Mas-

sas, doces e salgados; 
comida mineira, nor-
destina, italiana ou ja-
ponesa são facilmente 
encontradas nas barra-
cas e restaurantes ocu-
pados por instituições. 
Sukiyaki, baião de dois, 
bacalhoada, massas, 
bisteca com polenta, 
pizza, entre outros pra-
tos, fazem a festa do 
público que prestigia o 
evento.

Na Festa do Quitute, 
os visitantes podem 
acompanhar uma pro-
gramação diversificada, 
com shows de diferen-
tes estilos, que agra-
dam o público de várias 
faixas etárias. No pavi-
lhão interno, artesãos 
se dividem em stands 
para comercializar pro-
dutos manuais, como 
artigos para decoração. 
A festa conta ainda com 
uma área de lazer para 
crianças e adultos, com 
a instalação de um Par-
que de Diversões.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 164, DE 06 DE MARÇO DE 2019 – CONCEDE, nos termos do artigo 68, 
XIII da Lei 3.736, de 03 de abril de 2008, a ALEX FELICIO DE LIMA, Atendente de 
Informática, afastamento para participação em estágio obrigatório cumprindo jornada 
parcial de 04 (quatro) horas diárias durante 120 (cento e vinte dias) no período de 07 de 
março de 2019 a 04 de julho de 2019, conforme Processo RD 2067/2019.

Nº 165, DE 06 DE MARÇO DE 2019 – Considerando a importância da Pales-
tra “Valores Humanos na Educação Infantil para Formação de Caráter” que será 
proferida pelo Professor Carlos Sebastião Andriani, a ser realizada no   07 de março 
de2019, no Centro de Eventos da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Câm-
pus de Jaboticabal, com fundamento no artigo 32 da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, c.c. os artigos 76, e seus parágrafos,entre outros dispositivos legais do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, NOMEIA o Vereador Carlos Eduardo Pedroso 
Fenerich, para compor a Comissão de Representação que irá representar o Poder 
Legislativo de Jaboticabal no evento. Registre-se e Cumpra-se.

Nº 166, DE 08 DE MARÇO DE 2019 – EXONERA, a partir de 08 de março de 
2019, a Assessora de Gabinete, LUANA GINO ULLIAN, lotada no gabinete do verea-
dor Ednei Valêncio, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: CGRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
FUNDAMENTO: Aditamento do contrato nº 12/2018
OBJETO: Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses do contrato administra-

tivo com a empresa especializada para o acompanhamento e fornecimento diário por 
meio de correio eletrônico e web site de boletins de todas as publicações pelas impren-
sas oficiais (Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado de São Paulo), realizadas 
pelos órgãos oficiais de interesse da CONTRATANTE.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 1.664,16 (mil seiscentos e sessenta e quatro 
reais e dezesseis centavos)

DATA DO APOSTILAMENTO: 01/03/2019.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SMART NX TECNOLOGIA EIRELI - ME
FUNDAMENTO: Apostilamento do contrato nº 04/2018
OBJETO: O objeto do presente termo de aditamento contratual é consubs-

tanciado, na prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo do contrato celebrado 
entre as partes, que tem como objeto a cessão de uso de sistema informatizado de 
ouvidoria para a Câmara Municipal de Jaboticabal.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
DATA DO APOSTILAMENTO: 12/12/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: TALLITA KATHERINY HONORATO RODRIGUES
FUNDAMENTO: Contrato nº 01/2019
OBJETO: Fornecimento de 500 (quinhentos) quilogramas de pão, do tipo 

Francês, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, sal, reforça-
dor, água, açúcar, fermento biológico, gordura vegetal, pesando entre 65 a 70 gramas 
por unidade.

VALOR DO CONTRATO: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
DATA DO CONTRATO: 29/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: DOUGLAS APARECIDO TELLES DE MENEZES - ME
FUNDAMENTO: Contrato nº 04/2019
OBJETO: Prestação de serviços de 144 lavagens simples e 40 completas 

dos veículos da frota da Câmara Municipal de Jaboticabal.
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.672,00 (sete mil, seiscentos e setenta e dois 

reais)
DATA DO CONTRATO: 05/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: R.F.L. Jaboticabal Auto Posto Ltda 
FUNDAMENTO: Contrato nº 02/2019
OBJETO: Fornecimento de até 3.000 (três mil) litros de gasolina, do tipo adi-

tivada, para abastecimento dos veículos da Câmara Municipal de Jaboticabal, em con-
formidade com o processo de dispensa de licitação nº 01/2019

VALOR DO CONTRATO: R$ 11.697,00 (onze mil seiscentos e noventa e 
sete reais)

DATA DO CONTRATO: 29/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: IGOR ANDRIOLI SATIN - ME 
FUNDAMENTO: Contrato nº 03/2019
OBJETO: Fornecimento de botões de rosa para entrega em nome Câmara 

Municipal de Jaboticabal em sessões solenes, conforme a necessidade.
VALOR DO CONTRATO: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
DATA DO CONTRATO: 06/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Companhia Paulista de Força e Luz 
FUNDAMENTO: Inexigibilidade nº 01/2019 e Contrato nº 06/2019
OBJETO: Fornecimento de energia elétrica para uso exclusivo da Câmara 

Municipal de Jaboticabal
VALOR DO CONTRATO: R$ 91.666,67 (noventa e um mil, seiscentos e ses-

senta e seis reais e sessenta e sete centavos)
DATA DO CONTRATO: 26/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 
FUNDAMENTO: Contrato nº 05/2019
OBJETO: Prestação de serviços de seguro para os veículos da frota da Câ-

mara Municipal de Jaboticabal
VALOR DO CONTRATO: R$ 6.035,32 (seis mil,  trinta e cinco reais e trinta 

e dois centavos)
DATA DO CONTRATO: 08/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Telefônica Brasil S.A 
FUNDAMENTO: Contrato nº 07/2019
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Telefonia 

Móvel (SMP), para serviços de voz e dados, com fornecimento de SIMCARD, no perí-
odo de 12 meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, nos termos do inciso 
II do artigo 57 da Lei Federal n⁰ 8.666/93.

VALOR DO CONTRATO: R$ 13.902,00 (treze mil novecentos e dois reais)
DATA DO CONTRATO: 21/02/2019.

Aulas acontecem em carreta adaptada, instalada ao 
lado da Estação de Eventos Cora Coralina

Começa curso de Soldador em Jaboticabal

Os alunos matricula-
dos através do site do 
Via Rápida já iniciaram 
o curso básico de Sol-
dador, que ofertou 60 
vagas gratuitas para 
o município. Serão 30 
dias de cursos onde 
nossa população terá 
a oportunidade de se 
qualifi car na área

“Qualifi cação é fun-
damental nos dias de 
hoje, principalmente 
para aqueles interessa-
dos em entrar com boas 

chances no mercado 
de trabalho. Não posso 
deixar de reconhecer 
todo empenho do ve-
reador Pepa Servidone 
que correu atrás e ga-
rantiu a vinda da carre-
ta de cursos do Via Rá-
pida para Jaboticabal”, 
declara o prefeito José 
Carlos Hori.

A carreta – O Via Rápi-
da garante todo confor-
to necessário para que 
os alunos possam apro-
veitar ao máximo todo 

Março começa com programação especial em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher
Atividades são gratuitas e incluem o tradicional domingo 

repleto de serviços no Centro de Convivência do Idoso

Jaboticabal terá um 
mês de março reple-
to de atividades para 
comemorar o Dia In-
ternacional da Mu-
lher. Com palestras, 
exposições, passeio 
ciclístico e serviços, 
a programação teve 
início na quinta-feira 
(07) e vai até dia 17 de 
março (domingo). Os 
eventos são gratuitos 
e abertos à participa-
ção da população.

“Como é de costume, 
buscamos orientar, 
incentivar e promo-
ver a mulher no mês 
dela, com uma pro-
gramação especial. 
Isso tudo só é possí-
vel devido às pesso-
as, grupos e empre-
sas parceiras que, de 
alguma forma, estão 
por trás nos ajudan-
do a promover essas 
atividades”, destaca a 
Primeira-dama e Pre-
sidente do Fundo So-
cial de Solidariedade 
– FSS, Adriana Hori.

O ciclo de ativida-
des começou na quin-
ta-feira (07), no CRAS 
1, às 13h, com a roda 
de conversa “Violência 
física, sexual e psico-
lógica sofrida por mu-
lheres. A culpa é mi-
nha?”. O conteúdo foi 

ministrado pelo psi-
cólogo Renan Lucas 
Moreto e a assisten-
te social Taise Fabri. 
Dia 17 de março será 
o encerramento, com 
uma série de ativida-
des e serviços no Cen-
tro de Convivência do 
Idoso “Edson Martini”. 
A realização é do FSS 
e Delegacia da Mulher 
de Jaboticabal.

Confi ra a programa-
ção completa:

• 07 de março 
(quinta-feira)

13h – Roda de Con-
versa: Violência física, 
sexual e psicológica 
sofrida por mulheres. 
A culpa é minha? 

Palestrantes: Renan 
Lucas Moreto (psicó-
logo) e Taise Fabri (as-
sistente social)

Local: CRAS 1 
• 08 de março 

(sexta-feira)
9h – Roda de Con-

versa: Violência física, 
sexual e psicológica 
sofrida por mulheres. 
A culpa é minha? 

Palestrante: Valdire-
ne Lopes (assistente 
social)

Local – CRAS 2
14h30 – Roda de 

Conversa: Em briga 
de marido e mulher a 
Educação mete a co-

lher
Palestrante: Lucas 

Eduardo Nascimento 
(pedagogo)

Local – CRAS 3
20h – Exposição de 

pinturas: Tod@s pela 
Arte

Local – Jaboticabal 
Shopping – apresen-
tação Aline e grupo 
Anyl

08 a 16 de março – 
Exposição Fotográfi ca 
“Retrato do Cotidia-
no”, com imagens do 
cotidiano feminino, 
produzidas por um 
grupo de fotógrafas 
com apoio da Experti-
se Cursos. 

Local – Paço Munici-
pal

• 09 de março 
(sábado)

9h – Passeio: Tod@s 
de Bike

Saída: Jaboticabal 
Shopping – chegada: 
Praça 9 de Julho

10h – Blitz: Mulhe-
res na rua pelo fi m da 
violência

Local: Praça 9 de Ju-
lho – música com Ju-
liane Mello e aferição 
de pressão

• Dia 15 de março 
(sexta-feira)

8h – Palestra: Saúde 
da Mulher, com a Drª 
Giselle Mendes

Local: ESF de Córre-
go Rico

• Dia 16 de março 
(sábado)

das 8 às 16 h – Mu-
tirão de Papanicolau 
– Agendamento nos 
Ciafs

Local: Unidade de 
Saúde da Mulher

• 17 de março 
(domingo) 

Local: Centro de 
Convivência do Isoso 

– das 9h às 12 horas
BELEZA: 
• Corte de cabelo
• Design de so-

brancelhas 
• Esmaltação 
• Make
• Spa Facial pro-

dutos Mary Kay
• Hig ien ização 

facial 
SAÚDE:
• Aferição de 

pressão arterial e tes-
te de Glicemia 

• Ônibus da saú-
de – teste rápido de 
HIV – Hepatite B e C - 
Sífi lis 

• Verifi cação do 
IMC – Índice de Massa 
Corpórea 

• Avaliação Nutri-
cional

SENAC ESPAÇO ZEN
• Dinâmicas que 

irão trabalhar: quali-
dade de vida, saúde 
emocional e autovalo-
rização.

E mais..... exposição 
fotográfi ca, apresen-
tação Musical com Ju-
liane Mello, Dança do 
Ventre com Cris Belar-
mino. Zumba com Pe-
dro Zani e sorteio de 
brindes

Parceiros:
CÂMARA MUNICI-

PAL, JABOTICABAL 
SHOPPING, DEPARTA-
MENTO DE CULTU-
RA, FACULDADE SÃO 
LUIS, SENAC, CASA DA 
AMIZADE, WOMANS’ 
CLUB, SECRETARIA DE 
SAÚDE, SECRETARIA 
DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, DROGA RAIA.

P a t r o c i n a d o r e s : 
APEOESP, Nenu’s Per-
fumaria, Magno Hair, 
Coc Cardiofísico, 
Rodo Jaboti, OAB, 
Bora Mundo Viagens.

conteúdo apresentado 
durante o curso. As au-
las acontecem em uma 
carreta itinerante, com 

espaço para aulas teó-
ricas e dez cabines com 
equipamentos de solda-
gem para as práticas. 

Um amigo é aquele 
que não te deixa sozi-
nho, acontece o que 
acontecer ele sempre 
estará alí, pronto para o 
que der e vier. Ele nunca 
falha, nem sai de cena.
Esse amigo é o SENHOR 
Jesus. Ele é o seu único 
e verdadeiro amigo. Ele 
sempre estará do seu 
lado, nos momentos 
mais difíceis. Ele não 

Pr. Anastácio Martins

Um amigo!
te abandona, mas per-
manece alí, fi rme com 
você, em qualquer hora 
que você precisar, é só 
chamá-lo. O próprio 
Jesus disse: Já vos não 
chamarei servos, por-
que o servo não sabe o 
que faz o seu senhor, 
mas tenho-vos chama-
do amigos, porque tudo 
quanto ouvi de Meu Pai 
vos tenho feito conhe-
cer. Se você fi zer a von-
tade de Deus e andar 
em todos os seus cami-
nhos, você será amigo 
Dele por toda a eterni-
dade. Não se iluda com 
as coisas deste mundo, 
porque tudo é ilusão e 
tem um fi m, mas aquele 
que é amigo de Jesus, 

nunca será desprezado 
ou rejeitado. Seja ami-
go Dele, fale com Ele, 
em oração e deixe-O fa-
lar no seu coração. Com 
certeza você se sentirá 
a pessoa mais maravi-
lhosa do mundo. Obe-
decendo ao SENHOR, 
e guardando todos os 
seus mandamentos, 
nunca faltará oportuni-
dade para você alcançar 
todos os seus objetivos 
e conquistar todos os 
seus sonhos. Se você 
quiser ser amigo do SE-
NHOR, você deve rejei-
tar as coisa deste mun-
do tão violento e sujo, e 
buscar ao SENHOR com 
todo o seu coração, e 
com toda a sua força, as-

sim você será um amigo 
Dele para sempre e por 
toda Eternidade. Louve 
ao SENHOR, esse ami-
go nunca estará ocu-
pado, mas sempre terá 
tempo disponível para 
te atender a qualquer 
hora. Convide Ele para 
ser o seu melhor amigo, 
hoje. (João 15:114). Esta 
é a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19:30. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. 
a Sex.  RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ. (016) 
991150602
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Domingo é dia feira de disco 
de vinil em Jaboticabal

Paço Municipal recebe exposição 
“Retratos do Cotidiano”

No período de 8 a 16 
de março, o Paço Muni-
cipal “Prof. Dayton Alei-
xo de Souza” receberá 
a exposição fotográfi ca 
“Retratos do Cotidiano”, 
que apresenta o olhar 
diferenciado de um gru-
po de amigas fotógrafas 
diante de situações do 
dia a dia feminino.

Ao todo, seis fotó-
grafas prepararam essa 

exposição como forma 
de homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher 
em uma parceria da Ex-
pertise Cursos Jabotica-
bal e a Prefeitura Muni-
cipal. 

Sob o olhar atento 
de Ana Machado, Ana 
Rosa, Andréia Cristi-
na, Aninha Januário, 
Franciele Alexandrino 
e Paula Godoy, a mos-

tra evidencia a beleza, 
a naturalidade e princi-
palmente a singularida-
de feminina, em fotos 
produzidas em ativida-
des rotineiras como le-
var os fi lhos à escola, o 
café da manhã em famí-
lia e até mesmo a ida ao 
trabalho. 

Os visitantes do Paço 
Municipal poderão con-
ferir em 24 imagens fei-

tas especialmente para 
a data.

Serviço: 
Retratos do Cotiano
Período expositivo: 

de 08 a 16 de março
Horário de Visitação: 

de segunda a sexta, das 
8h às 17h.

Local: Paço Municipal 
“Prof. Dayton Aleixo de 
Souza” 

Entrada gratuita

No próximo domingo, 
dia 10 de março, acon-
tece na Praça Ernesto 
Poli (Terceira Idade), a 
primeira edição da Fei-
ra de Discos de Vinil de 
2019. Promovida pela 
Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio do Depar-
tamento de Cultura, a 
Feira de Discos de Vinil 
acontece desde 2017 
e vem se tornando um 
atrativo diferente nas 

manhãs de domingo.

No local já acontece 
tradicionalmente a fei-
ra livre de hortifruti-
granjeiros, sempre com 
excelente qualidade e 
grande procura. A Feira 
de Discos de Vinil vem 
como mais uma ativi-
dade para animar as 
manhãs de domingo no 
coreto da praça, que já 
recebe atrações musi-

Processo Seletivo para Estagiários: 
confi ra o horário e local das provas

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa aos ins-
critos no processo sele-
tivo para estagiários de 
níveis médio, técnico 
e superior, que as pro-
vas serão aplicadas no 
próximo domingo (10), 
a partir das 9h, na Fa-
culdade de Tecnologia 
“Nilo de Stéfani” - FATEC 
–, de Jaboticabal.

Recomenda-se que os 
candidatos cheguem 30 
minutos antes do início 
das provas. 

O processo seletivo é 
destinado a estudantes 
das seguintes áreas:

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, 
Filosofi a, Fisioterapia, 
Geografi a, 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 
Edifi cações, Técnico em 
Segurança do Trabalho, 
Técnico Jurídico, Téc-
nico em Secretariado, 

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

Para mais infor-

Eleição do Conselho de Cultura: prazo 
para se inscrever vai até 19 de março

Prefeitura divulga pontos benefi ciados 
pela operação Tapa Buraco – 07 de março

Interessados em par-
ticipar das eleições 
para o Conselho Muni-
cipal de Política Cultu-
ral, de Jaboticabal, tem 
até 19 de março para se 
inscrever. O formulário 
pode ser preenchido 
pelo link 

https://docs.google.
com/forms/d/1YRAK
NnUlQF8G96i269ivB
eH03oui2vctL1TEKc4
AJn8/viewform?edit_

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diver-
sos bairros da cidade. 
As equipes da Secreta-
ria de Obras e Serviços 
Públicos promovem 
melhorias nas ruas 13 
de Maio, Bejamin Cons-
tant, Mizael de Cam-
pos, Professor Osvaldo 
Martins Cruz, General 

requested=true ou pes-
soalmente, no Depar-
tamento de Cultura. A 
eleição ocorre no dia 
seguinte, em 20 de mar-
ço.

São requisitos para 
participação no proces-
so: ter mais de 18 anos, 
residir em Jaboticabal 
há, pelo menos, um ano 
e ter atividade na área 
que se inscrever por, 
pelo menos, um ano 

Carneiro, Barão do Rio 
Branco e 24 de Maio.

As equipes de limpe-
za realizam roçamento 
e limpeza em diferentes 
bairros da cidade. Tam-
bém acontece serviços 
de troca de lâmpadas e 
pintura de solo.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

(ininterrupto ou não).
As cadeiras vagas – 

para TITULARES e SU-
PLENTES – estão nas se-
guintes áreas:

Música; Teatro; Au-
diovisual, Comunicação 
Social e Cultura Digital; 
Artes Plásticas; Artes 
Visuais; Circo e Cultu-
ras Tradicionais; Cul-
tura Afro brasileira, Et-
nias Indígenas e outras 
etnias e; Patrimônio 
Histórico e Cultural.

cais uma vez por mês. 
“A ideia surgiu em no-

vembro de 2017, como 
uma forma de reviver a 
onda gostosa dos dis-
cos de vinil. Desde en-
tão foram realizadas 
cinco feiras, sempre 
com bom público e uma 
grande variedade de tí-
tulos”, explica José Má-
rio de Oliveira, diretor 
de Cultura do municí-
pio.

A negociação é livre 
entre os proprietários 
dos discos, que podem 
vender, trocar, doar, 
emprestar, enfi m, fazer 
o melhor negócio possí-
vel com suas raridades. 
E em especial, nesse do-
mingo teremos a manhã 
de autógrafos do livro 
“Nas Trilhas do Rock”.

A feira tem início às 
9h e se encerra às 13h.

As vagas apenas para 
SUPLÊNCIA são nas se-
guintes cadeiras: Cultu-
ra Italiana; Livro, Leitu-
ra e Literatura; Espaços 
Culturais e Produtores 
Culturais Independen-
tes.

O Departamento de 
Cultura está localizado 
na Rua Mizael de Cam-
pos, 202, Centro. Mais 
informações pelo tele-
fone (16) 32028323.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005516-79.2015.8.26.0291. 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) 
LUCIANA RAMOS ADÃO, Brasileiro, RG 33895822-8, CPF 308.478.738-70, com endereço à Rua Vinte e Quatro de Maio, 1796, 
Centro, CEP 14870-790, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, alegando em síntese: “O exequente firmou com a executada, em 30/04/2010, 
Instrumento de Acordo Termo de Renegociação de Dívida nº 756/2010 (doc.”j.”), onde restou reconhecida uma dívida de R$ 7.661,85, 
referente à Prestação de Serviços Educacionais a executada. A dívida seria paga mediante 16 parcelas, sendo a primeira no valor de 
R$ 1.150,00 e as demais no valor de R$ 434,12 cada, com vencimentos que se iniciaram em 18/05/2010. Ocorre que a executada 
efetuou o pagamento de apenas 01 (uma) parcela, restando liquidar as 15 restantes que constam em aberto. Ademais, o valor 
atualizado do débito, até 15/04/2015, importa em R$ 10.935,95. Pelo exposto, requer a exequente a citação da executada para 
quitação da dívida acrescida de juros de mora e correção monetária desde o ajuizamento e, caso não quitada a dívida, requer a 
penhora de bens tantos quantos bastarem para garantir e solver a integralidade do débito.” Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 15 de janeiro de 2019. K-02e09/03

mações, o candidato 
pode acessar o link 
http://www.jabotica-
bal.sp.gov.br/2010/
i n d e x . p h p / c o n c u r-
so/ver/391/estagio-
n-012019.

CULTURA
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Jaboticabal zera fila de espera por 
creches pela 3ª vez na história

O prefeito José Car-
los Hori elencou como 
um dos seus principais 
planos zerar a fila de 
espera de crianças de 
0 a 3 anos até o início 
de 2020. Com uma ges-
tão focada, contratação 
de novos professores e 
ampliação de creches, 
o resultado foi ainda 
mais animador: este já 
é o 3º ano seguido que 
a meta é cumprida.

As 348 crianças ins-
critas em 2018 já fo-
ram convocadas. “Criar 
vaga em creche é um 
desafio enorme no Bra-
sil, local em que menos 
de 25% dos alunos vão 
para a escola. Tenho 
muito orgulho por aco-
lher 100% das nossas 
crianças (até que nasça 
outros bebês). Estamos 
trabalhando há muitos 

anos neste objetivo, já 
construímos várias uni-
dades e contratamos 
dezenas de profissio-
nais. É uma alegria gi-
gantesca atender todos 
mais uma vez”, enfatiza 
Hori.

Após a matrícula das 
famílias inscritas no 
2º semestre de 2018, a 
Secretaria de Educação 
começa a “chamar” as 
crianças inseridas em 
janeiro de 2019. “Vamos 
divulgar nos próximos 
dias um calendário para 
as matrículas. Já temos 
vagas também para os 
bebês inscritos neste 
ano”, informa o secretá-
rio da Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer, Leo-
nardo Yamazaki.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2469


