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VICE PREFEITO VITÓRIO CONSEGUE VERBA DE 500 MIL PARA A SANTA 
CASA E 200 MIL PARA A APAE COM DEPUTADO BALEIA ROSSI

O Vice Prefeito Vi-
tório De Simoni con-
seguiu recentemente 
uma verba de 700 mil 
reais para ajudar duas 
importantes entidades 
de Jaboticabal, sendo 
R$ 500 mil reais para 
o Hospital e Materni-

dade Santa Izabel e R$ 
200 mil reais para a 
APAE. Esse recurso foi 
conquistado por inter-
médio do Deputado 
Federal Baleia Rossi.  
Essa verba poderá ser 
utilizada por ambas as 
entidades para custeio 

de necessidades inan-
ceiras.

“Solicitei esse recur-
so para essas duas im-
portantes entidades 
da nossa cidade, pois 
sabemos do execelen-
te trabalho que elas 
desenvolvem à nos-

Professor Pachecão e Hori abrem o Fórum da 
Educação em Jaboticabal

A manhã de quarta-feira (24) foi de celebração 
e formação para os professores e demais prois-
sionais da rede municipal de educação. A prefei-
tura iniciou a 14ª edição do Fórum da Educação. 
A abertura do evento foi realizada pelo prefeito 
José Carlos Hori. 

Programa oferece emprego temporário e cursos de qualificação gratuitos

Inscrições para Frente de Trabalho 
começam dia 05 de agosto

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, recebe de 05 a 
09 de agosto inscrições 
para o Programa Emer-
gencial de Auxílio ao 
Desemprego – PEAD, a 
popular Frente de Tra-
balho. A iniciativa ofere-
ce emprego temporário 
e cursos de qualiicação 
gratuitos.

Crianças carentes aproveitam tarde de 
diversão no parque do Quitute

Na quinta-feira (18), 
as crianças assistidas 
pelas entidades SOS 
Esperança, Recanto 
Menina e Educandá-
rio Lar do Caminho 
tiveram uma tarde 
agitada no Parque de 
Diversões. O convite 
foi uma iniciativa do 
Fundo Social de Soli-
dariedade.

Familiares podem pernoitar na 
Casa Amor enquanto pacientes são 
atendidos no Hospital de Barretos

Principal ponto de apoio para pacientes jabo-
ticabalenses em tratamento no Hospital de Bar-
retos (SP), a Casa Amor “Maria Magri Oyole” é 
mantida pela Prefeitura de Jaboticabal e familia-
res podem pernoitar enquanto os pacientes são 
atendidos na unidade de saúde daquela cidade.

Comissão Organizadora deine 
os últimos detalhes da Feira 

Nacional do Amendoim

Após meses de muito trabalho, a Comissão Or-
ganizadora da Feira Nacional do Amendoim con-
ta os dias para a abertura da primeira edição do 
evento em Jaboticabal, que acontece na Estação 
de Eventos Cora Coralina.

1ª edição do evento acontece 
de 15 a 17 de agosto

sa população e será 
de grande valia para 
fazer frente às neces-
sidades do custeio i-
nanceiro de cada uma 
delas. Aproveito para 
agradecer esse grande 
parceiro Deputado Ba-
leia Rossi. Deputado 
incansável e o maior 
parceiro de Jabotica-
bal, que não mede es-
forços para contemplar 
nossa cidade, destinan-
do anteriormente uma 
outra verba e uma van 
adaptada para a APAE e 
para a Santa Casa, num 
recurso de R$ 200 mil 
reais, além de ter con-
seguido no Ministério 
da Saúde o credencia-
manento do hospital 
de ilantropia plena de 
atendimento SUS”, ina-
liza Vitório.”
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Comissão Organizadora deine os últimos 
detalhes da Feira Nacional do Amendoim

Após meses de muito 
trabalho, a Comissão 
Organizadora da Feira 
Nacional do Amendoim 
conta os dias para a 
abertura da primeira 
edição do evento em Ja-
boticabal, que acontece 
na Estação de Eventos 
Cora Coralina. 

Além da participação 
de músicos de renome 
regional, o evento con-
tará com a participação 
de empresas e entida-
des do agronegócio 
com o intuito de gerar 
negócios, promover ne-
tworking e despertar o 
interesse para o setor. 

“O amendoim sem-
pre esteve presente 
em nossa cidade sen-
do um ativo importan-
te de nossa economia. 
Contamos com diver-
sos produtores, em-
presas do segmento e 
a Coplana que faz um 
trabalho exemplar ge-
rando empregos e ren-
da, entre tantos outros 
benefícios. Nada mais 

1ª edição do evento acontece de 15 a 17 de agosto
justo que nossa cidade 
receber esse reconhe-
cimento e trabalhá-lo 
nesse grande encon-
tro”, diz o prefeito José 
Carlos Hori.

A Feira - A 1ª Feira 
Nacional do Amendoim 
é uma realização de 
entidades comprome-
tidas com o agronegó-
cio: Prefeitura de Ja-
boticabal, Associação 
Comercial, Industrial e 
Agronegócios de Jabo-
ticabal (Aciaja), Agên-
cia Paulista de Tecno-
logia dos Agronegócios 
(Apta), Coordenadoria 
de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável 
(CDRS), Instituto Agro-
nômico (IAC) e Secre-
taria de Agricultura e 
Abastecimento do Es-
tado, Coplana - Coope-
rativa Agroindustrial, 
Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho” - Unesp/
Câmpus Jaboticabal, 
Fundação de Apoio à 
Pesquisa, Ensino e Ex-

tensão (Funep), Labo-
ratório de Máquinas e 
Mecanização Agrícola 
(Lamma), Laboratório 
de Plantas Daninhas 
(Lapda), Sicoob Coope-
credi, Sindicato Rural 
de Jaboticabal e Asso-
ciação dos Fornecedo-
res de Cana de Guariba 
(Socicana).

Conirmaram pre-
sença no evento: Ami-
noagro, Basf, Coplana, 
Grupo Vittia, Ihara, In-
quima, Miac, Oxiquími-
ca, Stéfani, Syngenta, 
UPL, Sicoob Coopecre-
di; Amendofort, CMAG, 
Defensive, Fert Solo, 
ForPlant, Mosaic, Ouro 
Fino, Sementes Espe-
ranças; BM, Copercana, 
El Carmen Sementes, 
FMC, JLA. O apoio é 
da AgroAlerta, Colora-
do John Deere, Empó-
rio Camassutti, Her-
bae, Ibis, Inter Drones, 
IPJab, Jaboticabal Sho-
pping, Neomarc Comu-
nicação, Senac, Turma 
do Amendoim.

Conira a programa-
ção de shows:

15 de agosto (quinta-
-feira)

•18h - Gabi Viola • 
20h30 - Guilherme Te-
nório Violeiro e Canta-
dor

16 de agosto (sexta-
-feira)

•18h - Caio 
Rodrigues•20h30 - 
Banda Gibão de Couro

17 de agosto (sába-
do)

• 12h – Divaz • 15h 
- Giancarlo Pessoa e 
Banda Kukukaia • 18h 
- Rafa Thor • 21h -Or-
questra de Viola de Pi-
racicaba - 21h

Evento cientíico - 
Também na Estação de 
Eventos, no auditório 
da Feira, ocorrerão as 
palestras técnicas do 
XVI Encontro sobre a 
Cultura do Amendoim, 
realização da Faculda-
de de Ciências Agrárias 
e Veterinárias (FCAV)/
Unesp Jaboticabal, que 
reúne pesquisadores e 

especialistas reconhe-
cidos no Brasil e exte-
rior. Para informações 
e inscrições, acesse 

www.funep.org.br ou 
entre em contato pelo 
telefone (16) 3209-
1300.

Pontos beneiciados pela 
operação Tapa Buraco – 24 de julho

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diversos 
bairros da cidade. As 
equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos promovem me-
lhorias nas ruas Duque 
de Caxias, José Passos 
Nogueira, Joaquim M. 
de Lara, Edson Carrer 
Bastos, São João, Japão, 
Luiz Niero, Antônio 

Russo e estrada da Lu-
zitânia próximo a Vila 
Nova.

As equipes realizam 
roçamento e limpeza 
em diferentes bairros 
da cidade. Também 
acontece serviços de 
troca de lâmpadas e 
pintura de solo.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

Emurja trabalha na organização de creches 
e escolas para o reinício das aulas

Já está tudo organi-
zado para o reinício 
do ano letivo após o 
recesso. Enquanto os 
professores e funcio-
nários participam do 
XIV Fórum da Edu-
cação, as equipes da 
EMURJA – Empresa Mu-
nicipal de Urbanização 
de Jaboticabal – acer-
tam os últimos deta-
lhes nas unidades.

Nos últimos dias foi 

Equipes trabalham na instalação de guarda-corpo e na reforma de banheiro de unidade

realizada a instalação 
de guarda-corpo nas 
EMEBs Joaquim Soro-
cabano e Palma Tra-
vassos e a reforma 
completa do banheiro 
do Ciaf VI. “Os avanços 
foram possíveis graças 
a parceria com a pre-
feitura e Secretaria de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer. A EMUR-
JA vem colaborando 
para a manutenção de 

nossa cidade e aberta a 
parcerias com empre-
sas e outros interessa-
dos em nossos servi-
ços”, diz o presidente 
Cláudio Correia.

Além do trabalho de 
manutenção das uni-
dades municipais, a 
EMURJA também co-
labora no roçamento 
e limpeza de praças e 
outros pontos da cida-
de.
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Jaboticabal prepara a 
9ª edição dos Jogos Escolares

Coni ra a 
programação da 

Festagri 2019

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, está na fase i nal 
de preparação para o 
9º Jogos Escolares. A 
abertura acontece no 
dia 5 de agosto (segun-
da-feira), a partir das 
18h30, no Ginásio de 
Esportes “Alberto Bot-
tino”.

“A competição en-
volve cerca de 3 mil 
alunos de 24 escolas 
municipais, estaduais 
e particulares. A partir 
desse número temos a 
dimensão do que é os 
Jogos Escolares. Todos 
aguardam com mui-
ta expectativa e ao i -

A Estação de Eventos “Cora Coralina”, de Jabo-
ticabal, recebeu na sexta-feira (26), a partir das 
19h, a 36ª edição da Festa do Agricultor (Festa-
gri). O evento é direcionado aos proi ssionais da 
área. Para participação, bastava retirar o convite, 
sem custos, na Coplana.

Todos os anos, o evento reúne famílias e ami-
gos com música, buff et e várias atrações. 

A exposição de máquinas agrícolas foi coni r-
mada para este ano, além da tradicional missa 
que será realizada neste sábado (27), na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida.

Coni ra a programação no arquivo anexo.

nal eles levam muito 
aprendizado”, comenta 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Como de costume, 
as modalidades serão 
disputadas em três ca-
tegorias: pré-mirim, 
mirim e infantil. O 9º 
Jogos Escolares será 
realizado até o dia 23 
de agosto. “Neste ano, 
teremos duelos no atle-
tismo, basquete, han-
debol, futebol, karatê, 
natação, damas e vô-
lei”, comenta o diretor 
do Departamento de 
Esporte e Lazer (DEL), 
Fábio Bortolossi.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
0587.

ESPORTE

Evento esportivo acontece de 5 a 23 de agosto e envolverá mais de 3 mil alunos

SAAEJ faz consulta pública para atualização do 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ja-
boticabal (SAAEJ) convi-
da a população do mu-
nicípio para participar 
da atualiação do Plano 
Municipal de Gestão In-
tegrada de Resíduos Só-
lidos. Para isso, o cida-
dão deve acessar o site 
da Prefeitura pelo link 
(http://bit.ly/2LG6W5E) 
e baixar o arquivo PDF 

com as informações.
“A participação da 

comunidade é funda-
mental neste processo. 
Queremos que todos 
participem com suges-
tões e críticas, só assim 
conseguiremos chegar 
a uma pluralidade de 
ideias e propor em con-
junto ações positivas 
para Jaboticabal”, ai r-
ma o chefe de gabinete 

da autarquia, Aparecido 
Hojaij, o popular Pelão.

Após a análise do do-
cumento, o munícipe 
pode enviar sua opinião 
para o e-mail residu-
ossolidos@jaboticabal.
sp.gov.br. 

O que é – O Plano Mu-
nicipal de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sóli-
dos foi instituído como 
instrumento de plane-

jamento para a estrutu-
ração do setor público 
na gestão dos resíduos 
sólidos e deve abranger 
o ciclo que se inicia des-
de a geração do resíduo, 
com a identii cação do 
ente gerador, até a dis-
posição i nal ambien-
talmente adequada dos 
rejeitos.

Crianças carentes aproveitam tarde de 
diversão no parque do Quitute

Prefeitura promove o 2º Domingo no Bosque

Na quinta-feira (18), 
as crianças assistidas 
pelas entidades SOS Es-
perança, Recanto Meni-
na e Educandário Lar do 
Caminho tiveram uma 
tarde agitada no Parque 
de Diversões. O convi-
te foi uma iniciativa do 
Fundo Social de Solida-
riedade.

Os brinquedos foram 
instalados para a 37ª 
Feira do Quitute, que 
aconteceu de 11 a 16 de 
julho. “Separamos um 
dia para nossas crianças 
terem uma tarde de mui-
ta diversão. A direção 
do parque foi solícita e 
agradeço por ter aten-
dido o pedido do Fundo 
Social”, diz a primeira-
-dama, Adriana Hori.

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, realiza no 
próximo dia 28 de ju-
lho, a partir das 8h, o 2º 
Domingo no Bosque. 

“Convidamos as famí-
lias para prestigiar esse 
domingo diferente. 
Será um evento muito 
bacana, tenho certeza 
que todos vão gostar”, 
fala o vice-prefeito, Vi-
tório de Simoni.

O evento terá a apre-
sentação da fanfarra do 
grupo de Jovens Des-
bravadores de Jabotica-
bal, distribuição de mu-
das e conscientização 
sobre a Coleta Seletiva.

O Bosque Municipal 

“Chico Buch” está loca-
lizado na Avenida Car-
los Berchieri, ao lado do 
Centro Recreativo “Ed-
son Martini”, a popular 
“Terceira Idade”. 
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A CADA R$150,00 
EM COMPRA 
CONCORRA

40 Cortes
de Cabelo ou Barba

PaisD ia  dosPais
A P O I O :

Jaboticabal Catanduva

Cuidando de quem
 sempre cuida 
de você!

(11) 4266-1522  
(11) 96361-5552

Lote 9: Imóvel Industrial  
Bairro Nova Jaboticabal 

13.000m² • Imóveis, 
Veículos, Máquinas e 

Equipamentos diversos. 

Dia: 06/08/2019 às 14h00
Local: Fórum Pres. Prudente

Grande Leilão TRT da 15º 
Região de Pres. Prudente

www.sanchesleiloes.com.br

L. O.: Antonio Sanches Ramos Junior - JUCESP 677

Energia Solar - Purificadores - Filtros - Torneiras Filtrantes - Acessórios
Manutenção e Instalação

Visitas 

agendadas

GRÁTIS

Av. General Glicério, 315
16 3202-6232 |  99226-1203

Professor Pachecão e Hori abrem o 
Fórum da Educação em Jaboticabal

A manhã de quarta-
-feira (24) foi de ce-
lebração e formação 
para os professores e 
demais proi ssionais 
da rede municipal de 
educação. A prefeitura 
iniciou a 14ª edição do 
Fórum da Educação. A 
abertura do evento foi 
realizada pelo prefeito 
José Carlos Hori. 

“O Fórum é um gran-
de desai o para nossa 
equipe, mas meu com-
promisso é propor-
cionar formação com 
grandes proi ssionais. 

É uma forma de prepa-
rar melhor nossos do-
centes e de reconhecer 
todo trabalho realizado 
em nossa rede muni-
cipal na formação das 
nossas crianças e ado-
lescentes”, ai rma Hori.

A abertura i cou por 
conta do professor 
José Inácio da Silva Pe-
reira, conhecido como 
Professor Pachecão, 
sinônimo de alegria, 
criatividade, e irreve-
rência, tendo trabalho 
reconhecido em todo 
país. “O professor tem 

que gostar de ‘mexer’ 
com gente, principal-
mente com os alunos 
complicados. Conhecer 
a realidade de cada um 
e levar todo carinho e 
amor para dentro da 
sala de aula. Vivemos 
em um mundo diferen-
te, onde os conceitos 
familiares mudaram 
e os professores pre-
cisam entender esse 
novo momento e cada 
proi ssional tem que 
carregar consigo um 
sonho que será realiza-
do com a ajuda de cada 

aluno”, ressaltou o pro-
fessor Pachecão.

Programação conti-
nua até sexta-feira – A 
Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte 
e Lazer preparou uma 
programação bastante 
abrangente que aconte-
ce até o dia 26 de julho. 
Acompanhe abaixo:

25 de julho
8h – Credenciamento 

e café
9h – Palestra - “CON-

VIVER- Novos Concei-
tos para Humanizar o 
Cotidiano”- 

Palestrante – Prof. Dr. 
Gabriel Perissé

14h – Apresentação 
Musical – Sharah Ber-
tocco

Palestra – Educar para 
liberdade pelo amor – 

Palestrante – Drª Ana 
Paula Izidoro Cury

16h- Coff e Break
26 de julho
8h – Credenciamento 

e café
9h – Palestra - “ Atra-

vés do Espelho: como 
transformar sonhos em 
realidade”

Palestrante – Prof. Dr. 
João Antonio Galbiatti 
Filho

20h – Espetáculo Tea-
tral “Palhaços”

Elenco: Dedé Santana 
e Fioravante Almeida

Direção: Alexandre 
Borges

*Entrada permitida 
apenas para professo-
res 
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Programa oferece emprego temporário e cursos de qualifi cação gratuitos

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁ-
RIAS - FCAV/UNESP - CÂMPUS DE JABOTICABAL

AVISO DE LICITAÇÃO - 
LEILÃO ADMINISTRATIVO 07/19-FCAV

Acha-se aberto nesta FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS - FCAV/UNESP - CÂM-
PUS DE JABOTICABAL, o Edital de Licitação na modali-
dade LEILÃO ADMINISTRATIVO Nº 07/19-FCAV, obje-
tivando a VENDA DE ANIMAIS. A Sessão Pública se dará 
a partir das 9 HORAS do dia 13/08/2019, na Sala de Lici-
tações da Seção Técnica de Materiais, localizada no Prédio 
Central da FCAV/UNESP - Câmpus de Jaboticabal, na Via 
de Acesso Prof Paulo Donato Castellane, s/nº, em Jabotica-
bal, Estado de São Paulo. O EDITAL na íntegra poderá ser 
obtido gratuitamente, mediante identifi cação (razão social, 
CNPJ, RG/CPF, endereço, telefone, fax e e-mail), até o dia 
12/08/2019, no horário das 7 h 30 min às 11 h e das 13 h 30 
min às 17 h, na Seção Técnica de Materiais, no endereço aci-
ma, fone: (16) 3209-7140 / 3209-7155, via e-mail: materiais.
fcav@unesp.br. As informações estarão disponíveis no sítio 
http://apps.unesp.br/licitacao.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 190, DE 25 DE JULHO DE 2019 – Nomeia comissão de representação.

Nº 191, DE 25 DE JULHO DE 2019 – CONCEDE 45 (quarenta e cinco) 

dias de Licença Prêmio em pecúnia referente ao período aquisitivo de 11/07/2014 a 

10/07/2019, a servidora SUELI DE FÁTIMA GROTTA, lotada no Departamento de Ad-

ministração.

EXTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2.019 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
menor preço por empreitada global para a contratação de empresa especializada 

do ramo da engenharia para fornecimento e instalação de equipamentos de sistema 

de geração de energia com capacidade de 97,11 kwp, através de placas fotovoltaicas 

a serem instaladas sobre o telhado da Câmara municipal de Jaboticabal-SP, incluindo 

todo o material e serviços necessários, de acordo com as especiicações constantes do 
Anexo I (Projeto Executivo e Termo de Referência), parte integrante do edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal 

de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 

16:30 horas ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 13/08/2019, até às 14:00 horas.

INÍCIO DA SESSÃO: Dia 13/08/2019, após o inal da entrega dos envelopes 
e credenciamento.

Inscrições para Frente de Trabalho começam dia 05 de agosto

Familiares podem pernoitar na Casa Amor enquanto 
pacientes são atendidos no Hospital de Barretos

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, recebe de 05 a 
09 de agosto inscrições 
para o Programa Emer-
gencial de Auxílio ao 
Desemprego – PEAD, a 
popular Frente de Tra-
balho. A iniciativa ofere-
ce emprego temporário 
e cursos de qualii cação 
gratuitos.

“A Frente de Trabalho 
já foi importante para 
muitas famílias em Ja-
boticabal, além de nos 
ajudar na zeladoria da 
cidade. A novidade este 
ano é que, em comum 
acordo com o Ministério 
Público, criaremos uma 
lista de classii cação 
online, no site da Pre-
feitura, para que todos 
possam acompanhar os 
chamamentos”, revela 

Principal ponto de 
apoio para pacientes 
jaboticabalenses em 
tratamento no Hospital 
de Barretos (SP), a Casa 
Amor “Maria Magri 
Oyole” é mantida pela 

o prefeito José Carlos 
Hori.

A secretária de Assis-
tência e Desenvolvimen-
to Social, Tatiana Pelle-
grini explica que para 
ter a inscrição valida-
da, o cidadão precisará 
atender a quatro requi-
sitos. “O candidato tem 
que estar desemprega-
do há, pelo menos, três 
meses e sem receber ne-
nhum benefício, morar 
em Jaboticabal há, pelo 
menos, dois anos, ter o 
Cadastro Único ativo e 
ser o único benei ciário 
da família”, disse.

O trabalhador recebe-
rá um salário-mínimo 
mensal e a duração do 
contrato de trabalho 
será de até 12 meses. 

Saiba o que impede 
o cidadão de pleitar a 
oportunidade:

• Ter sido bolsista do 

programa há menos de 
2 anos;

• Ter renda familiar 
superior a 2 salários mí-
nimos;

• Ser benei ciário de 
algum Programa Assis-
tencial como o Benefício 
de Prestação Continua-
da – BPC, aposentadoria 
por idade, rural, tempo 
de contribuição e es-
pecial, pensão de qual-
quer natureza, auxílio 
Doença, aposentadoria 
por invalidez, licença 
maternidade, dentre ou-
tros;

• Residir em outro 
município;

• Ter menos de 18 
anos.

Documentação neces-
sária para inscrição:

• Cópia do Documen-
to de Identidade com 
foto: RG ou CNH de to-
das as pessoas que re-
sidem na casa e no caso 
de crianças que não tem 
RG será aceito Certidão 
de Nascimento – as in-
formações devem ser 
compatíveis com aque-
las constantes no Ca-
dastro Único;

• Cópia do Compro-
vante de Residência;

• Cópia da Carteira 
de Trabalho das páginas 

com foto, qualii cação 
civil, último contrato de 
trabalho com a próxima 
página do registro pro-
i ssional em branco;

• Declaração de Au-
sência de Rendimentos, 
conforme modelo Ane-
xo 2.

Coni ra abaixo os lo-
cais para inscrição (das 
09h às 13h e das 15h às 
19h):

• Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimen-
to Social (SMADS) - Tra-
vessa Lauro Gonçalves 
de Souza, 93, Centro;

• CRAS 1 - Avenida 
Vitório Brendolan, 291 – 
Jd. Grajaú;

• CRAS 2 - Aveni-
da Douglas Fogaça de 
Aguiar, 32 – Cohab 4;

• CRAS 3 - Avenida 
José Marfará, 160 – Par-
que 1º de Maio;

• CIAF de Lusitânia 
(07 de Agosto das 08h 
às 12h e das 13h às 16h) 
- Avenida Ângelo Ulian 
Filho, s/n;

• CIAF de Córrego 
Rico (08 de Agosto, das 
08h às 12h e das 13h às 
16h) - Avenida Manoel 
Barbosa s/n.

Para ter acesso ao edital 
completo, acesse www.ja-
boticabal.sp.gov.br.

Prefeitura de Jabotica-
bal e familiares podem 
pernoitar enquanto os 
pacientes são atendi-
dos na unidade de saú-
de daquela cidade.

“A Casa Amor acolhe 

os pacientes com cân-
cer e seus familiares 
durante todo o trata-
mento. É importante 
lembrar que os paren-
tes/acompanhantes 
também podem dormir 

no local enquanto o pa-
ciente está em cirurgia 
ou internado”, conta a 
primeira-dama e pre-
sidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, 
Adriana Hori.

Inaugurado em 2011 
pelo prefeito José Car-
los Hori, o espaço con-
ta com uma sala de 
descanso, dormitório, 
copa, refeitório e área 
de serviço. Além disso, 
fornece café da manhã, 
almoço e café da tar-
de. O transporte dos 
pacientes até Barretos 
é feito gratuitamente 
pela Prefeitura. 

Jesus propôs esta pará-
bola sobre o joio e o trigo, 
para apresentar o Reino 
de Deus. Ela é linda e fala 
sobre um agricultor que 
havia separado a melhor 
semente de trigo, para 
plantar. Chamou os ser-
vos e lhes deu a semente. 
Eles se foram e plantaram, 
mas o inimigo, durante a 

Pr. Anastácio Martins

O JOIO E O TRIGO
noite, enquanto todos dor-
miam, veio de mansinho e 
semeou o joio, para des-
truir a plantação. Quan-
do os servos viram o joio 
crescendo junto com o 
trigo, i caram desgostosos 
e foram falar para o seu 
senhor, e disseram: O se-
nhor quer que nós, arran-
camos o joio? O senhor, 
sendo um homem sábio, 
disse: não, vamos deixar 
os dois crescerem juntos. 
No dia em que i zeram a 
colheita, pegaram o joio e 
queimaram, mas os trigos, 
colocaram no celeiro. Se 
eles tivessem arrancado 
o joio, teriam destruído 
o trigo. Como é bom ter 
muita paciência e calma. 

Quando você tiver que to-
mar uma decisão, seja ela 
importante ou não, pense 
antes de agir. Muitos estão 
perdidos, porque tomaram 
uma atitude no calor da 
batalha. Você nunca deve 
querer resolver nada pela 
força, nem pela violência. 
Não importa se aquela 
pessoa está agindo de má 
fé ou se ela está ganhan-
do com mentiras ou sendo 
falsa. Deixe nas Mãos de 
Deus. Nada está encober-
to diante Dele. Um dia Ele 
fará a separação daqueles 
que são Deles e os que não 
são, mas até lá permaneça 
i el ao SENHOR e não per-
mita que nem uma raiz 
de amargura brote no seu 

coração. Lembre-se: que 
você é o trigo e por mais 
que o inimigo use alguém 
para semear joio na sua 
vida, Deus está cuidan-
do de você, coni a Nele, 
você terá um i nal muito 
feliz.  (Mateus 13:24). Esta 
é a minha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Feira e 
Domingo às 19h30. Ouça o 
nosso programa: A Verda-
de da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
RECEBA UMA MENSAGEM 
DE FÉ: (016) 991150602. 

Como anda a nossa inti-
midade com Deus? Como é a 
nossa oração? Ela nos coloca 
em intimidade com Deus re-
almente? 

Nós lembramos de parti-
lhar com Deus nossas ale-

A ARTE DE VIVER - ORAÇAO

LUIS CARLOS 
FERNANDES

grias, nossas vitórias? Ou só 
lembramos Dele nos momen-
tos de dii culdades?

Precisamos lembrar de 
Deus em todos os momentos 
de nossa vida; nos bons e 
nos maus, nas tristezas e nas 
alegrias, nas derrotas e nas 
vitórias. Ao invés de pedir 
tanto, vamos agradecer mais. 

Agradeça a Deus todos os 
dias pela sua vida, sua famí-
lia, seu trabalho, sua saúde, 
seus amigos, sua casa. Con-
verse com Deus com calma, 
com tranquilidade, como se 
estivesse conversando com 
um amigo realmente. Não 
faça apenas orações mecâni-

cas.
Converse com Deus no si-

lêncio, para que no silêncio 
Ele também possa falar com 
você. 

Ao se levantar, agradeça a 
Deus a alegria de despertar 
para um novo dia, pela chan-
ce que Ele está te dando de 
recomeçar.

À noite, quando se deitar, 
cansado da luta do dia que 
está terminando, faça uma 
revisão do seu dia. Agradeça 
por tudo de bom que te acon-
teceu. 

Ao invés de reclamar, 
agradeça a Deus também pe-
los seus problemas, suas di-

i culdades, seu sofrimento, 
pois eles te colocaram mais 
próximo de Deus.

Deus quer te acompanhar, 
fazer parte da sua vida. Sinta 
a força de Deus. Deixe Deus 
te acompanhar. Leve Deus 
com você em todos os luga-
res por onde for, e eu tenho 
certeza que, apesar de todos 
os problemas e todas as dii -
culdades que surgirem, mes-
mo assim, você terá um dia 
maravilhoso porque Deus te 
ama e isso basta.

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

ABANDONO DE EMPREGO

A empresa ANDRE RICARDO DE CARVALHO-ME, estabe-
lecida à Av. Pintos, 866, Centro, Jaboticabal/SP, solicita o com-
parecimento da funcionária BEATRIZ NAIARA DE FREITAS, 
CTPS Nº 39533, Série 336/SP, para prestar esclarecimentos sobre 
sua ausência que ocorre desde 18/03/2019.

Seu não comparecimento caracterizará abandono de emprego, 
conforme artigo 482, alinea “i” da CLT.

PUBLIQUE-SE PARA SE TORNAR PÚBLICO.
ANDRÉ RICARDO DE CAVALHO-ME

Jaboticabal, 19 de julho de 2019

INTERNACIONAL

Uma jóia rara, dona 
de uma beleza eston-
teante, a modelo Lai-
nara Araújo ( 25 ) está 
arrasando em grandes 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

trabalhos fora do país. 
Pisando em importan-
tes degraus, a modelo é 
representada no Brasil 
pela First Models Ribei-
rão Preto, e atualmente 
com 1, 73 de altura  a 
belíssima, vive em Pa-
ris, mas já passou pela 
Ásia, Hong Kong, Chi-
na, Filipinas e Londres. 

Sua beleza já estam-
pou trabalhos de gran-
de peso para marcas 
renomadas  como L’ 
Oréal e Givenchy.

Grave bem esse 
nome!

De olho nela!
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Prefeitura volta a ter problemas com lixo 
descartado indevidamente

Mais uma vez a Prefei-
tura de Jaboticabal refaz 
o trabalho de limpeza 
de uma estrada rural. 
As equipes da Secretaria 
de Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente 
(SAAMA) voltaram ao 
local próximo às “terras 
dos Gonçalves” para re-
colher inservíveis que 
foram descartados em 
meio ao carreador de 

cana da Usina Santa Adé-
lia.

“Mais uma vez desti-
namos tempo e dinhei-
ro público para recolher 
lixo que poderia ter sido 
descartado em local 
apropriado. Constante-
mente pedimos o apoio 
da população e ainda as-
sim continuam jogando 
lixo neste local. Espero 
que essas pessoas se 

conscientizem e enten-
dam que manter nosso 
município limpo é res-
ponsabilidade de todos”, 
comenta o secretário 
da SAAMA, Aldo Bellodi 
Neto.

Denúncias – Quem tes-
temunhar esse tipo de 
situação pode entrar em 
contato com a secretaria 
através do telefone (16) 
3209-3303.

Mesmo com todos os pedidos, população continua descartando lixo em locais inapropriados

Vigilância Epidemiológica reforça cuidados com 
o Sarampo em Jaboticabal

Após um período er-
radicado no Brasil, o Sa-
rampo volta a chamar 
atenção das autoridades 
em saúde. Com o apa-
recimento de novos ca-
sos (aproximadamente 
10 mil registrados em 
2018), o Departamento 
de Vigilância Epidemio-
lógica exalta a importân-
cia da vacinação contra a 
doença. As doses estão à 
disposição nas unidades 
básicas de saúde.

“Em São Paulo, apenas 

Com aparecimento de novos casos no Brasil, departamento ressalta a importância da vacina no controle da doença
em 2019, foram registra-
dos 484 casos, grande 
parte na capital. A po-
pulação precisa tomar a 
vacina e evitar que casos 
sejam registrados em 
nossa cidade e região”, 
enfatiza o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva.

A transmissão ocorre 
diretamente, de pessoa a 
pessoa, geralmente por 
tosse, espirros, fala ou 
respiração. Os sintomas 
iniciais apresentados 

pelo doente são: febre 
acompanhada de tos-
se persistente, irritação 
ocular, coriza e conges-
tão nasal e mal estar in-
tenso. Após estes sinto-
mas, há o aparecimento 
de manchas avermelha-
das no rosto, que progri-
dem em direção aos pés, 
com duração mínima de 
três dias. São comuns le-
sões muito dolorosas na 
boca.

“Qualquer pessoa que 
apresente os sintomas 

devem procurar a uni-
dade básica de saúde o 
mais rápido possível. 
Ressalto que a doença 
pode se agravar, com 
acometimento do sis-
tema nervoso central e 
infecções secundárias 
como pneumonia, po-
dendo levar o paciente à 
morte.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do Departamento 
de Vigilância Epidemio-
lógica é (16) 3203-8545. 

Jaboticabal recebe o Projeto Margarida para 
exames gratuitos de mamograia

Jaboticabal recebeu 
no último inal de se-
mana (20 e 21/07) o 
Projeto Margarida, uma 
unidade móvel equi-
pada com mamógrafo 
para a realização de 
exames gratuitos vol-
tados às mulheres. O 
objetivo é mobilizar 
a população feminina 
para a detecção preco-
ce do câncer de mama 
e assim, aumentar as 
chances de cura caso a 
doença seja diagnosti-
cada.

O micro-ônibus esta-
cionou em Jaboticabal 
a pedido do vereador 
Samuel Cunha (PSDB), 
junto às igrejas qua-
drangulares da cidade, 
e atendeu, no sábado, 
cerca de 30 mulheres 
que aguardavam na 
ila do SUS para fazer a 
mamograia, indicadas 
pela secretaria muni-
cipal de Saúde como 
prioritárias da lista de 
espera.

A unidade móvel é 
equipada com um ma-
mógrafo, aparelho que 
permite uma radiogra-
ia mais detalhada, ca-
paz de registrar ima-
gens da mama para  
diagnosticar a presen-
ça ou não de estrutu-
ras que possam indicar 
doenças, entre elas, o 
câncer. Os exames i-
cam prontos em 15 
dias, prazo que pode 

diminuir para cinco 
caso seja constatada al-
guma alteração no pré-
-exame. “A mulher sai 
daqui com uma chapa 
com a pré-análise. Em 
tempo real, o exame é 
mandado para um la-
boratório em Minas 
Gerais, que é laudado 
por um médico oncolo-
gista. O exame deiniti-
vo é entregue para as 
mulheres para que elas 
possam levar aos seus 
médicos de origem”, 
contou o coordenador 
local do projeto, An-
derson Teixeira.

Todos os anos, o 
câncer de mama afe-
ta a vida de milhares 
de pessoas. Para se ter 
uma ideia, a estimativa 
do INCA é de que entre 
2018 e 2019 ocorram 
59 mil novos casos no 
país. E nessa luta de 
prevenção, a mamo-
graia segue como um 
importante aliado na 
detecção precoce da 
doença e, consequen-
temente, na redução 
no número de óbitos 
causados pela doença. 
Ainda de acordo com o 
INCA, a mortalidade re-
lacionada ao câncer de 
mama diminui em cer-
ca de 20% nas mulhe-
res entre 50 e 69 anos 
que realizam o exame a 
cada dois anos.

Há quase um ano es-
perando pelo exame na 

ila do SUS, Elisabete 
de Souza, 60 anos, foi 
uma das encaminhadas 
ao projeto. “Na minha 
família teve muito pro-
blema de câncer. Minha 
mãe morreu de câncer, 
meu irmão... então a 
gente tem que icar de 
olho bem aberto. Se ti-
ver algum probleminha 
a gente acudindo no 
começo... e se a gen-
te não faz, quando vai 
perceber, aí já não tem 
mais solução”, opina 
dona Elisabete.

Também aguardando 
na ila do SUS, Rita Go-
mes, 61 anos, aprovei-
tou para fazer eletro-
cardiograma, as unhas, 
cabelo e maquiagem, 
oferecidos às mulheres 
e acompanhantes en-
quanto aguardavam o 
exame de mamograia. 
“É muito importante. 
Tenho alguém da famí-
lia que já morreu [com 
câncer]. É bom fazer [a 
mamograia!]”, airma 
dona Rita.

O prefeito municipal, 
José Carlos Hori, tam-
bém prestigiou a ação. 
“Isso é uma iniciativa 
cristã, mas acima de 
tudo, saúde. Acho que 
essa é a iniciativa de 
um vereador atuante, 
comprometido com 
a sociedade, e princi-
palmente, agradecer 
à Igreja Quadrangular 
que pensa no social, 

que pensa nas mulhe-
res”, manifestou o Che-
fe do Executivo.

“Muito feliz por po-
der colaborar mais 
uma vez com o muni-
cípio. São no total 52 
exames de mamogra-
ia. Tivemos a condição 
e o carinho de também 
prestigiar não só a igre-
ja quadrangular, mas 
principalmente a rede 
pública. Temos aí uma 
demanda de quase 90 
exames a serem realiza-
dos. E nós vamos con-
seguir ajudar em quase 
50% essa ila. Então ico 
feliz, agradeço à Igreja 
do Evangelho Quadran-
gular, na pessoa do 
presidente pastor Má-
rio de Oliveira, pastor 

Toninho, presidente do 
Estado de São Paulo, ao 
nosso superintenden-
te, pastor Daniel, e a 
todos os pastores das 
cinco igrejas quadran-
gulares de Jaboticabal, 
que se envolveram no 
projeto, colaborando 
com a população de Ja-
boticabal”, disse o par-
lamentar.

O Projeto Margarida 
pertence à Igreja do 
Evangelho Quadrangu-
lar (IEQ) e é realizado 
pela Coordenadoria 
Nacional de Mulheres, 
que tem como objetivo 
levar exames médicos 
principalmente às mu-
lheres carentes de todo 
o Brasil. A iniciativa, 
idealizada pelo presi-

dente nacional da IEQ, 
Mário de Oliveira, nas-
ceu em Belo Horizonte 
(MG) para unir ação so-
cial com evangelismo, 
e leva o nome de sua 
mãe, Dona Margarida 
Genaro (in memoriam).

“O espiritual é essen-
cial na nossa vida, mas 
nós precisamos nos 
cuidar. Ser feliz. É o 
que o senhor pede pra 
nós. Que sejamos pes-
soas bem aventuradas. 
A gente louva a Deus 
pela oportunidade 
que o senhor está nos 
dando, de cuidar das 
mulheres”, inalizou a 
pastora Aline Cunha, 
representando a insti-
tuição religiosa.

VENDO GOL 1.999 
Azul. Ótimo estado e excelente preço.

Tratar (16) 9.9730-3050
Pedro

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 18/07/2019 das 08h18 às 09h16. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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Savegnago distribuirá R$ 600 mil em prêmios 
durante campanha de aniversário

Fundado em 1976, o 
Savegnago Supermerca-
dos comemora no mês 
de agosto 43 anos de 
atuação. Hoje, a presen-
ça da rede atinge cerca 
de 3 milhões de habitan-
tes no interior do estado 
de São Paulo, devido ao 
seu portfólio de 44 lojas 
em atividades em 16 ci-
dades, dois Centros de 
Distribuição, um Centro 
Administrativo e quatro 
postos de combustíveis.

Em comemoração, na 

A rede de supermercados, que comemora 43 anos de história em agosto, também 
anunciou os próximos investimentos e novidades para o consumidor

manhã de quarta-feira 
(24), a diretoria da rede 
anunciou a tradicional 
campanha de aniversá-
rio, os próximos inves-
timentos até 2020, além 
de apresentar novidades 
como o novo site, aplica-
tivo Savegnago e wi-i nas 
unidades da rede.

Nomeada “Aniversário 
Savegnago – O MAIOR 
DE TODOS OS TEMPOS”, 
a ação será realizada en-
tre 25 de julho e 11 de 
setembro e terá validade 

em todas as lojas e postos 
de combustíveis da rede. 
Ao todo, serão sorteados 
24 prêmios que somam 
R$ 600 mil, sendo que a 
cada semana serão distri-
buídos prêmios de R$ 50 
mil, R$ 25 mil, R$ 15 mil 
e R$ 10 mil. Concorre o 
consumidor que comprar 
R$ 80, sendo cumulati-
vos. O pagamento com 
o Nosso Cartão e Cartão 
Alimentação Savegnago 
dará direito sempre ao 
dobro de cupons. 

Segundo o presidente-
-executivo da rede, Se-
bastião Edson Savegnago, 
o Chalim, o aniversário 
é do Savegnago, mas os 
benefícios são pensados 
para que o consumidor 
tenha ótimas oportuni-
dades. “Durante a campa-
nha, aumentamos nosso 
poder de negociação com 
os fornecedores para, 
assim, oferecermos ex-
celentes descontos e um 
mix de produtos diversi-
icado aos nossos clien-
tes, além da possibili-
dade de ganhar prêmios 
que somam R$ 100 mil 
por semana”, airmou.

No período da cam-
panha, o Savegnago Su-
permercados estima um 
aumento de 25% no luxo 
de clientes e projeta um 
crescimento de 15% em 
faturamento, com rela-
ção ao mesmo período de 
2018.

Investimentos
Além da ação de aniver-

sário, a diretoria também 
apresentou o andamento 
do plano de expansão da 
rede entre 2019 e 2020, 
concentrando R$ 300 
milhões em investimen-
tos. Até o próximo ano, o 
Savegnago irá inaugurar 
mais sete lojas nas ci-
dades de Ribeirão Preto, 
Campinas (4 unidades), 
Franca e Limeira, chegan-
do no total em 51 lojas 
em operação. Com isso, 
a rede espera alcançar 
a marca de mais de 10 
mil colaboradores. Atu-
almente, a empresa gera 
8,5 mil empregos.

Em 2018, a rede faturou 
R$ 3,1 bilhões. A expecta-
tiva para este ano é de R$ 
3,35 bi. O desempenho 
do Savegnago Supermer-
cados é reconhecido pelo 
ranking da Associação 
Brasileira de Supermer-
cados (ABRAS), divulga-
do em maio, em que, no 
quesito faturamento, a 
empresa ocupa o 1º lugar 

no interior paulista, o 7º 
no estado de São Paulo e 
o 11º no Brasil.

Novidades
Durante a coletiva, a 

rede também anunciou 
que todas as suas 44 lo-
jas em atividades conta-
rão com wi-i – liberado 
mediante cadastro - para 
melhor conforto dos 
clientes e para baixarem 
o aplicativo do Savegna-
go.

No app, os consumido-
res terão acesso a inúme-
ras promoções e descon-
tos exclusivos, poderão 
acompanhar as campa-
nhas de prêmio da rede 
e ainda acompanhar os 
pontos acumulados no 
programa Dotz.

A diretoria também 
apresentou o novo site 
do Savegnago, que ofere-
ce navegação mais fácil 
e rápida, além de maior 
praticidade e facilidade 
de compras ao consumi-
dor. 


