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Hori participa de agenda com o governador João Doria
O prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori, 

começou a semana com uma agenda positiva. 
Na segunda-feira (29), o chefe do Executivo es-
teve em Bebedouro (SP), ao lado do governador 
do Estado de São Paulo, João Doria. Na ocasião, 
Hori aproveitou para inteirá-lo sobre as deman-
das do município.

Em São Paulo, Hori assina convênio 
que beneiciará idosos de Jaboticabal

O prefeito José Carlos Hori garantiu mais uma conquista para Jaboticabal na última terça-feira 
(30). Em viagem a São Paulo, o chefe do Executivo jaboticabalense assinou um convênio no valor 
de R$ 108 mil, junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para desenvolver o projeto 
Terceira Idade Online.

Projeto Terceira Idade Online vai contribuir 
para a inclusão digital na cidade

Concessão do Terminal 
Rodoviário de Jaboticabal volta à 
pauta na Câmara de Jaboticabal

Outros dez projetos estão previstos na Ordem 
do Dia. Também será lido o ofício de renúncia 
de Ednei Valêncio ao cargo de 2º Secretário

SAAEJ investe em uma nova 
retroescavadeira

Recuperando aos poucos seu poder de investimento, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jabotica-
bal (SAAEJ) adquiriu uma nova retroescavadeira. Com recursos próprios, a autarquia investiu R$ 230 mil na 
ferramenta de trabalho.

Interessados devem procurar 
o Fundo  Social a partir de 

segunda-feira (5)

Fundo Social abre 
inscrições para novos 

cursos proissionalizantes

A Prefeitura de Jaboticabal, através do Fundo 
Social de Solidariedade, abre novas inscrições 
para os cursos proissionalizantes de Padaria Ar-
tesanal, Manicure e Depilação. Os interessados 
devem procurar o Fundo Social, a partir de se-
gunda-feira (5) na Avenida do Carmo, 242, Cen-
tro. 

Hori garante mais 
R$ 470 mil para 

recapeamento asfáltico

A viagem a São Paulo realizada pelo prefeito José 
Carlos Hori nesta semana rendeu bons frutos para Ja-
boticabal. Além de assinar convênio de mais de R$ 
100 mil para implantação do projeto Terceira Idade 
Online, já divulgado anteriormente, Hori conseguiu 
mais R$ 470 mil para investir em recapeamento as-
fáltico.
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Aulas na rede municipal começaram com novidades

Segunda-feira (29) 
foi marcada pelo rei-
nício das aulas na rede 
municipal de ensino. 

As últimas semanas 
foram intensas para a 
organização de todas 
as unidades, capacita-

Atenção para detalhes importantes sobre a 
inscrição para Frente de Trabalho

De 05 a 09 de agos-
to a Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
da Secretaria de As-
sistência e Desenvol-
vimento Social, re-
cebe inscrições para 
o Programa Emer-
gencial de Auxílio ao 
Desemprego – PEAD, 
a popular Frente de 
Trabalho. 

Faltando poucos 
dias para o início do 
período de inscri-
ções, a Secretaria de 
Assistência e Desen-
volvimento Social 
aproveita para infor-
mar a documentação 
necessária, chaman-
do atenção para a ne-
cessidade de todos os 
interessados estarem 

Interessados devem estar com o Cadastro Único regularizado; quem 
não tem o registro deve procurar a Casa do Bolsa Família

Prefeitura promoveu melhorias nas unidades, adaptações nos prédios e acerta 
últimos detalhes para implantação de novo sistema de informática

inscritos no Cadastro 
Único.

“Diante das dúvidas 
que surgem dos in-
teressados, informo 
toda documentação 
necessária, principal-
mente para aqueles 
que ainda não estão 
inclusos no Cadastro 
Único. No momen-
to em que procurar 
a Casa do Bolsa Fa-
mília, não adianta 
apresentar apenas os 
documentos pesso-
ais, mas sim de to-
dos os moradores da 
residência”, explica a 
secretária de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, Tatiana 
Pellegrini.

Atenção para os do-

cumentos de todos 
os moradores da resi-
dência que são neces-
sários para inclusão 
no Cadastro Único:

• RG (de todos os 
moradores)

• CPF (de todos os 
moradores)

• Título Eleitoral
• Comprovante de 

Residência
• Certidão de nas-

cimento (de todas as 
crianças e adolescen-
tes)

• Carteira de Traba-
lho ou Comprovante 
de Renda (de todos os 
moradores)

O Cadastro Único 
deve ser atualizado 
a cada dois anos. A 

ção de professores que 
participaram do Fó-
rum de Educação e os 
primeiros passos para 

implantação do siste-
ma de informática que 
possibilita para pais 
e responsáveis acom-
panharem através do 
computador, todos os 
detalhes da vida aca-
dêmica de seus ilhos 
(notas, faltas e temas 
trabalhados em sala de 
aula).

“Educação sempre foi 
uma de nossas priori-
dades e por isso sem-
pre investimos tanto 
em nossas unidades 
quanto nos profes-
sores que tem a mis-
são de formar nossas 
crianças. Mesmo com 

todas as diiculdades 
conseguimos realizar 
melhorias necessárias 
em vários prédios, im-
plantamos novas ma-
potecas, entregamos 
o material escolar e 
garantimos através de 
nossa equipe de nutri-
ção, a melhor merenda 
para cada um de nos-
sos alunos. Só posso 
agradecer todo traba-
lho e empenho de nos-
sa equipe pedagógica e 
principalmente de nos-
sos professores e de-
mais proissionais da 
rede municipal de edu-
cação”, airma o prefei-

to José Carlos Hori.
Fila de espera das 

creches – A Secretaria 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer infor-
ma que começa na pró-
xima semana, a convo-
cação de novos alunos 
para as creches. “Nessa 
nova etapa vamos cha-
mar todos os alunos 
que estão na ila de es-
pera e tenham mais de 
seis meses de idade. 
Peço para pais e res-
ponsáveis que iquem 
atentos”, alerta o secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Leonardo Yamazaki. 

Casa do Bolsa Famí-
lia ica na Rua Líbero 
Badaró, 680, Centro. 
Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato é (16) 3204-
4405.

Documentos que 
devem ser entregues 
no ato da inscrição 
para a Frente de Tra-
balho:

• Cópia do Docu-
mento de Identidade 
com foto: RG ou CNH 
de todas as pessoas 
que residem na casa 
e no caso de crian-
ças que não tem RG 
será aceito Certidão 
de Nascimento – as 
informações devem 
ser compatíveis com 
aquelas constantes 

no Cadastro Único;
• Cópia do Compro-

vante de Residência;
• Cópia da Carteira 

de Trabalho das pá-
ginas com foto, qua-
liicação civil, último 
contrato de trabalho 
com a próxima pági-
na do registro prois-
sional em branco;

• Declaração de Au-
sência de Rendimen-
tos, conforme mode-
lo Anexo 2.

Conira abaixo os 
locais para inscrição 
(das 09h às 13h e das 
15h às 19h):

• Secretaria de As-
sistência e Desenvol-
vimento Social (SMA-
DS) - Travessa Lauro 
Gonçalves de Souza, 

93, Centro;
•CRAS 1 - Avenida 

Vitório Brendolan, 
291 – Jd. Grajaú;

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

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

• CIAF de Lusitâ-
nia (07 de Agosto das 
08h às 12h e das 13h 
às 16h) - Avenida Ân-
gelo 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, aces-
se www.jaboticabal.
sp.gov.br.



SÁBADO, 03 DE AGOSTO DE 2019 3

2º Domingo no Bosque movimentou 
o domingo em Jaboticabal

Na manhã do último 
domingo, 28 de julho, 
a partir das 8h, a po-
pulação participou do 
2º Domingo no Bosque. 
Realizado pela prefeitu-
ra e Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente, o 
evento reuniu bom pú-
blico que aproveitou a 
programação organiza-
da e ainda passou pela 
Feira Livre que aconte-
ce na Praça Erneto Poli. 

“Foram horas agra-
dáveis que a popula-
ção pôde aproveitar 
no nosso Bosque Mu-
nicipal. Tive o prazer 
de conquistar os recur-
sos e acompanhar todo 
processo de revitaliza-
ção e, hoje, temos um 

Programação incluiu uma série de atividades 
ambientais e culturais

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Jogos Escolares 2019: abertura será na 
próxima segunda-feira (05)

O Ginásio Municipal 
de Esportes “Alberto 
Bottino”, de Jabotica-
bal, recebe na próxi-
ma segunda-feira (05), 
a partir das 18h30, a 
abertura da 9ª edição 
dos Jogos Escolares. 
Mais de 3 mil alunos 
competirão em oito 
modalidades diferen-
tes até o dia 23 de 
agosto.

“Está tudo prepara-

do para realizarmos 
um dos eventos mais 
aguardados pelos alu-
nos. Esperamos que 
todos desfrutem des-
se período e deem seu 
máximo para que ao 
i nal, acima do ganhar 
ou perder, i que a sen-
sação do competir e 
superar seus desai os”, 
fala o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Leonardo 

ESPORTE

Interessados devem procurar uma das três unidades localizadas em Jaboticabal

SAAMA faz minirrotatória próximo a Lusitânia

CRAS abre inscrições para oi cinas

A Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e Meio 
Ambiente, de Jaboticabal, 
segue executando serviços 
de melhorias na zona rural 
da cidade. Desta vez, equi-
pes do setor executaram 
uma minirrotatória próxi-
mo a Lusitânia.

“Era uma necessidade 
que vínhamos observan-
do, pois o tráfego de veí-
culos para entrada e saída 
naquele trecho, próximo 
à fazenda do Manduca, 
é grande. Agora, acredi-
tamos que o trânsito na-
quele local i cará mais 
organizado”, comenta o 
secretário da Pasta, Aldo 
Bellodi Neto.

Para saber mais sobre as 
atividades da secretaria, o 
telefone é (16) 3209-2450.

A Secretaria de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social informa 
que estão abertas as 
inscrições para as oi -
cinas oferecidas nos 
CRAS (Centro de Refe-
rência de Assistência 
Social) localizados no 

Jardim Grajaú, Conjun-
to Habitacional Ulisses 
Guimarães e Parque 1º 
de Maio.

A programação conta 
com atividades para to-
dos os gostos e idades. 
“Os CRAS de Jaboticabal 
representam um pon-

to de apoio para nossa 
população. Preparamos 
uma série de oi cinas 
culturais, esportivas 
e proi ssionalizantes 
para toda família. Os 
interessados já podem 
procurar uma de nossas 
unidades”, ressalta a se-
cretária de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial, Tatiana Pellegrini.

Atenção para as oi ci-
nas oferecidas em cada 
unidade:

CRAS 1 - Avenida Vi-
tório Brendolan, 291 – 
Jd. Grajaú: Culinária e 
Cabeleireiro e barbearia

CRAS 2 - Avenida Dou-
glas Fogaça de Aguiar, 
32 – Cohab 4: Borda-

do, Culinária, Designer 
de Sobrancelhas, Pro-
jeto Mãos que mudam 
– Horta comunitária e 
preparo de alimentos, 
Pintura em tecido, Rít-
mos e Capoeira

CRAS 3 - Avenida José 
Marfará, 160 – Parque 
1º de Maio: Designer 
de Sobrancelhas, Culi-
nária, Bordado, Rítmos, 
Pintura em tecido, Mu-
sicalização (parceria 
com a igreja Batista Li-
vre) e Capoeira

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato da Secretaria de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social é (16) 
3202-8301.

Yamazaki.
Serão 24 escolas mu-

nicipais, estaduais e 
particulares competin-
do nas seguintes mo-
dalidades: atletismo, 
basquete, handebol, 
futebol, karatê, nata-
ção, damas e vôlei.

A Secretaria e o De-
partamento de Espor-
te e Lazer (DEL) convi-
dam pais, familiares, 
amigos e amantes das 

competições esporti-
vas para prestigiar.

novo ponto de encon-
tro em nossa cidade”, 
fala o vice-prefeito, Vi-
tório de Simoni.

O evento contou com 
a apresentação da fan-
farra do grupo de Jo-

vens Desbravadores de 
Jaboticabal, distribui-
ção de mudas e cons-
cientização sobre a 
Coleta Seletiva. “Apro-
veitamos a oportuni-
dade para trabalhar a 

educação ambiental 
em um ambiente convi-
dativo e harmonioso”, 
ai rma o secretário de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambien-
te, Aldo Bellodi Neto.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 192, DE 30 DE JULHO DE 2019 – EXONERA, a partir de 01 de agosto de 
2019, o Assessor de Gabinete RENAN SANT´ANNA FERREIRA FERNANDES, lotado 
no Gabinete do Vereador Luis Carlos Fernandes, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 
de abril de 2015.

Nº 193, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 – Nomeia comissão de representação.

 EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal.
CONTRATADA: Rocketnet Serviços de Comunicação Multimídia Ltda
FUNDAMENTO: Contrato nº 21/2018
OBJETO: Prorrogação do contrato administrativo celebrado entre as partes, 

pelo prazo de até 12 (doze) meses.
VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 7.962,00 (sete mil, novecentos 

e sessenta e dois reais).
DATA DO CONTRATO: 12/07/2019.
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O sistema começa a funcionar na sessão ordinária da próxima segunda-feira, que marca 
o retorno das atividades de Plenário após o recesso parlamentar.

O sistema começa a funcionar na sessão ordinária da próxima segunda-feira, que marca 
o retorno das atividades de Plenário após o recesso parlamentar

Câmara Municipal de Jaboticabal instala cronômetro 
digital para as sessões ordinárias

Ednei Valêncio pede renúncia ao cargo de 2ª Secretário 
da Câmara Municipal de Jaboticabal

A partir da próxima 
sessão ordinária, na se-
gunda-feira (05/08), as 
reuniões plenárias pas-
sarão a contar com um 
sistema de cronômetro 
digital para o controle 
de tempo nas sessões.

Através de um gadget 
(dispositivo eletrônico 
portátil) touchscreen 
instalado na Mesa Di-
retora, o presidente da 
Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (PPS), con-
trolará o equipamento. 
Entre as possibilidades 
oferecidas pelo siste-
ma está a abertura e o 
corte dos microfones 
utilizados pelos par-
lamentares durante o 
uso da Tribuna e dos 
apartes. Uma TV insta-
lada no painel atrás da 
Mesa mostrará o tem-
po, foto e nome do par-
lamentar, bem como a 
sigla do partido ao qual 

O vereador Ednei Va-
lêncio (PR) protocolou 
na tarde de segunda-
-feira (29/07) seu pedi-
do de renúncia ao car-
go de 2º Secretário da 
Mesa Diretora da Câ-

pertence.
Para o Chefe do Legis-

lativo, que participou 
de simulações com fun-
cionários da Casa para 
sentir na pele como o 
sistema funcionará na 
prática, a medida ga-
rantirá transparência e 
equidade entre os pa-
res na hora do uso da 
tribuna. “Vamos seguir 
estritamente o que está 
no Regimento Interno 
para o tempo utilizado 
pelos vereadores tan-
to no uso da tribuna 
quanto nos apartes. To-
dos vão poder acompa-
nhar na tela. Não será 
mais permitido o ‘só 
pra encerrar’. O vere-
ador terá um aviso so-
noro e também visual 
na tela [o tempo icará 
na cor vermelha] quan-
do estiver faltando um 
minuto para terminar 
o tempo dele. Quando 

o tempo terminar, o 
microfone será corta-
do. Dessa maneira, não 
terá que se falar em 
privilégios a nenhum 
parlamentar”, concluiu 
Pretto Miranda.

PARA SABER – A ses-
são ordinária é dividia 
em dois momentos: Ex-
pediente, destinado à 
leitura e aprovação da 
ata da sessão anterior, 
à leitura resumida de 
matérias que passam a 
tramitar na Casa, e ao 
uso da palavra pelos 
parlamentares na tri-
buna, com duração de 
duas horas; e Ordem 
do Dia, para discussão 
e votação dos projetos.

O tempo de uso da 
Tribuna pelos verea-
dores no Expediente é 
calculado pela divisão 
do tempo restante do 
Expediente – após o 
período utilizado para 

a aprovação da ata de 
sessão anterior, e das 
leituras que competem 
às secretarias – e do 
número de vereadores 
inscritos para o pro-

nunciamento. O tempo 
deve ser igual entre os 
oradores inscritos, e 
passa a ser calculado 
automaticamente pelo 
sistema. O presidente é 

o único que não precisa 
de inscrição e pode uti-
lizar da palavra após a 
fala do último orador 
inscrito, pelo tempo 
que julgar necessário.

mara Municipal de Ja-
boticabal. O ofício será 
lido na próxima ses-
são ordinária, marcada 
para o dia 05 de agosto, 
quando a renúncia se 
efetivará, independen-

temente de deliberação 
do Plenário, como man-
da o Regimento Interno 
da Casa.

Em ofício protoco-
lado, o parlamentar 
airma que a decisão 

é de foro íntimo e não 
entrou em detalhes so-
bre a sua decisão. Com 
a renúncia, uma nova 
eleição para o cargo 
deve ser convocada 
pela Mesa na próxima 
sessão.

A Mesa Diretora para 
o Biênio 2019-2020 foi 
eleita em dezembro de 
2018, sendo formada 
até então pelo Presi-
dente Pretto Miran-
da Cabeleireiro (PPS); 
Vice-Presidente Daniel 
Rodrigues (PSC); 1ª Se-
cretária Dona Cidinha 
(PRB); e 2º Secretário 
Ednei Valêncio.

PARA SABER – A Mesa 
Diretora é composta 
pelo presidente, vice-
-presidente, 1º secretá-
rio e 2º secretário, que 
possuem a competência 
de dirigir os trabalhos 
em Plenário; propor 
Projetos de Resolução 
e Projetos de Decreto-

-Legislativo; nomear, 
promover, reclassiicar, 
comissionar, aposen-
tar, demitir, exonerar, 
determinar a apuração 
de responsabilidades 
administrativas civil e 
criminal de servidores 
faltosos; abrir sindi-
câncias e processos ad-
ministrativos e aplicar 
penalidades; atualizar 
a remuneração dos Ve-
readores, nas épocas e 
condições previstas em 
Lei; assinar os Autógra-
fos das Leis destinadas 
à sanção e promulga-
ção pelo Chefe do Exe-
cutivo, entre outros 
(Art. 17 do Regimento 
Interno). Os vereadores 
que compõem a Mesa 
Diretora são escolhi-
dos pelos próprios par-
lamentares por meio 
de votação via cédula 
de papel. Cada cargo 
possui eleição pró-
pria, sendo necessária 

a maioria simples de 
votos – presentes pelo 
menos, a maioria abso-
luta dos membros da 
Câmara – para se ele-
ger. O mandato da Mesa 
Diretora é de 24 meses, 
e o vereador não pode 
ser reconduzido para o 
mesmo cargo na mes-
ma legislatura. (Art. 24 
da Lei Orgânica).

No caso especíico de 
2º Secretário, conforme 
o Art. 34 do Regimento 
Interno, compete subs-
tituir o 1º Secretário na 
sua ausência, licença 
ou impedimento; subs-
tituir os demais mem-
bros da Mesa; e auxi-
liar o 1º Secretário no 
desempenho de suas 
atribuições, quando da 
realização das sessões.

As sessões da Câma-
ra são transmitidas ao 
vivo pela WEBTV da Câ-
mara (www.jaboticabal.
sp.leg.br).

Programa Criança Feliz completa primeiro ano
A Secretaria de De-

senvolvimento e As-
sistência Social está 
comemorando um 
ano de implantação 
do programa Criança 
Feliz, em Jaboticabal. 
A iniciativa atende 
cerca de 600 pessoas, 
entre elas crianças de 
0 a 3 anos, crianças 
de 3 a 6 anos com de-
ficiência (BPC) e ges-
tantes do Bolsa Famí-
lia.

“A partir do progra-
ma nós trabalhamos 
a família e a primeira 
infância. O objetivo 
é transformar a vida 
dessas pessoas ouvin-
do-as, fortalecendo 
vínculos familiares e 
produzindo ações que 
mudem a sua realida-
de. Estamos muito fe-
lizes com o trabalho 

Iniciativa atende cerca de 600 pessoas
realizado nesse pri-
meiro ano e vamos em 
busca de mais avan-
ços”, comenta a secre-
tária da Pasta, Tatiana 
Pellegrini.

As famílias parti-
cipam de atividades 
e recebem periodi-
camente em suas ca-
sas os visitadores do 
programa, responsá-
veis pela abordagem e 
acompanhamento. 

Implantado em 1º 
de agosto, em Jaboti-
cabal, o Criança Feliz 
é uma iniciativa do 
Governo Federal para 
o desenvolvimento in-
tegral das crianças. 

Para saber mais, a 
sede do Criança Feliz 
fica na Av. Líbero Ba-
daró, 680, Centro. O 
telefone é (16) 3204-
4405.
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Missão internacional visitou expositores e aproveitou para conhecer mais a respeito dos 
estabelecimentos no segmento da alimentação

Empresários jaboticabalenses participam da Missão 
Summer Fancy Food Show em Nova York

O SEBRAE-SP propor-
cionou uma oportunida-
de ímpar na vida de 40 
empresários paulistas. 
Após processo de se-
leção, o grupo foi sele-
cionado para conhecer 
a Summer Fancy Food 
Show, uma das maiores 
feiras do segmento de 
gastronomia do mundo.

O evento aconteceu 
de 23 a 25 de junho no 
Centro de Exposições 
Jacob Javits Center em 
Nova York. Além dos 
standes dos exposito-
res que apresentam no-
vidades no segmento, 
os empresários apro-
veitaram para conhe-
cer peculiaridades da 
gastronomia nova-ior-
quina.

“Jaboticabal mostra 
ser uma cidade empre-
endedora em cada ação 
realizada pelo SEBRAE-
-SP. As oicinas sempre 

Prefeitura promove maratona de capacitação 
para agentes de vida escolar

Durante o mês de ju-
lho, a Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, de Jaboticabal, 
promoveu uma série de 
capacitações para Agen-
tes de Vida Escolar. Ao 
todo, foram 30 horas de 
conteúdo realizado em 
parceria com o Senac Ja-
boticabal.

“Com metodologia te-
órica e prática, foram 

abordados diversos as-
suntos como caracteri-
zação de suas funções, 
saúde emocional, co-
municação eicaz, higie-
ne, alimentação, saúde, 
bem-estar das crianças 
na escola e orientações 
básicas de prevenção a 
acidentes”, comenta o 
secretário da Pasta, Leo-
nardo Yamazaki.

Os agentes participam 

ativamente do ambien-
te e da vida escolar das 
crianças. Eles estão pre-
sentes em todas as ativi-
dades, à disposição das 
diretoras, professoras e 
das famílias. Ao inal da 
capacitação, os prois-
sionais receberam certi-
icação.

Para saber mais, o te-
lefone de contato é (16) 
3209-2469.

Interessados devem procurar o Fundo  Social a partir de segunda-feira (5)

Fundo Social abre inscrições para novos 
cursos proissionalizantes

A Prefeitura de Ja-
boticabal, através do 
Fundo Social de Soli-
dariedade, abre novas 
inscrições para os cur-
sos proissionalizantes 
de Padaria Artesanal, 
Manicure e Depilação. 
Os interessados devem 
procurar o Fundo So-
cial, a partir de segun-
da-feira (5) na Avenida 
do Carmo, 242, Centro. 

As aulas são gratui-

tas. “Os cursos do Fun-
do Social são muito 
esperados por sua qua-
lidade. As vagas são 
limitadas e os interes-
sados devem se atentar 
ao dia de abertura das 
inscrições”, informa a 
presidente do Fundo 
Social de Solidarieda-
de, Adriana Hori.

Para mais informa-
ções, o telefone é 3202-
2824.

Atividades do Centro de Convivência do 
Idoso voltam na segunda-feira (5)

A tradicional Tercei-
ra Idade dá boas vindas 
ao segundo semestre 
de 2018, com o reinício 
das atividades previstas 
para a próxima segun-
da-feira (5). O objetivo 
é oferecer uma série de 
atividades de lazer, es-
portivas e culturais.

“Após um período 
de recesso, ico feliz 
em receber novamen-
te os nossos idosos. O 
primeiro semestre re-
servou momentos de 
muita alegria e, agora, 
nosso objetivo é que as 

atividades voltem com 
força total. Tenho gran-
de carinho por todos e 
a expectativa é a me-
lhor possível”, declara a 
primeira-dama Adriana 
Hori.

Lazer de qualidade – 
Além dos tradicionais 
bailes, o Centro de Con-
vivência do Idoso ofe-
rece academia gratuita, 
atividades esportivas, 
artesanato e recreação. 
Os interessados em 
participar do projeto 
podem ligar para (16) 
3203-6991.

são concorridas e não 
é a primeira vez que 
projetos desenvolvidos 
por nossos empreen-
dedores se destacam. 
A participação na mis-
são mostra o interesse 
em propor mudanças 
e consequentemente 
melhorar o serviço ofe-
recido”, diz a diretora 
da Central do Empre-
endedor, Vanessa Gon-
çalves.

Jaboticabal esteve re-
presentada na missão 
pelos empresários Nel-
son Ferreira e Melissa 
Travaini. Proprietários 
da pizzaria O Progre-
dior, a viagem serviu 
para deinir parâme-
tros e através de expe-
riências vividas pensar 
em melhorias que po-
dem ser aplicadas ao 
seu comércio local.

“A viagem nos apre-
sentou um leque de 

opções e possíveis mu-
danças que podem ser 
realizadas em nossas 
duas unidades. Conhe-
cemos mais sobre as 
diferenças culturais, as 
opções gastronômicas, 
as novas tendências 
por uma alimentação 
mais saudável e tam-
bém o fortalecimento 
que os restaurantes ve-
ganos alcançaram nos 
últimos tempos”, air-
ma a empresária Melis-
sa Travaine.

“Foi uma experiência 
interessante que nos 
mostrou que estamos 
no caminho certo. Tive-
mos condições de exal-
tar pontos positivos de 
nossos estabelecimen-
tos e também pensar 
nas mudanças que já 
começamos a realizar. 
Não posso deixar de 
exaltar a participação 
do SEBRAE-SP em todo 

esse processo”, decla-
ra o empresário Nelson 
Ferreira.

A feira – A Summer 
Fancy Food Show reu-
niu os maiores pro-
dutores, compradores 

e empresários do se-
tor de alimentação do 
mundo num total de 
2,6 mil expositores e 
mais de 50 países. O 
grupo de brasileiros 
visitou mais de 70 ope-

rações de alimentação 
para conhecer os mo-
delos de negócios e, 
principalmente, as ino-
vações adotadas que os 
tornaram referências 
no mercado americano.



6 SÁBADO, 03 DE AGOSTO DE 2019

Quantas vezes o SE-
NHOR já te livrou de algo 
ou de alguma coisa? Creio 
que muitas vezes,.Ele está 
o tempo todo te livrando 
de todas as armadilhas do 
inimigo. Basta somente 
você olhar para trás e ver 
aquela situação que pa-
recia impossível, huma-
namente falando, e todos 

Pr. Anastácio Martins

LIVRAMENTO
dizendo que você não iria 
conseguir. De repente, lá 
estava a providência divi-
na. Deus é maravilhoso! O 
rei Davi sempre recebeu o 
favor de Deus, nos piores 
momentos da sua vida. 
Quando os inimigos pen-
savam que ia vencê-lo, 
Deus entrava em cena e 
Davi saia vitorioso de to-
das as batalhas. Ele nunca 
perdeu uma guerra. Certa 
vez, ele estava no campo 
apascentando as ovelhas.
Um leão pegou uma delas, 
e o Espírito do SENHOR 
entrou em Davi. Ele agar-
rou o leão e o despeda-
çou. E assim também foi 
com o urso e com o gigan-
te Golias, tudo isso por-

que ele tinha comunhão 
com Deus o tempo todo. 
Ele sabia que só Deus po-
deria guardá-lo e protegê-
-lo dos inimigos físico e 
espiritual. Enquanto você 
estiver servindo a Deus 
e andando em Sua pre-
sença, Ele te guardará de 
todos os perigos deste 
mundo, tão violento. Um 
dia você dirá como Davi, 
que o SENHOR te deu li-
vramento de todas as ci-
ladas do inimigo. Andar 
com Deus é a melhor es-
colha. A sua decisão hoje 
fará toda a diferença para 
o seu futuro amanhã.
Seja sábio, colocando o 
SENHOR sempre em pri-
meiro lugar e tudo o que 

você precisar, Ele acres-
centará na sua vida. Não 
tenha medo de nada, pois 
Deus já te fez mais que 
vencedor em todas as coi-
sas. Assuma agora a sua 
posição de valente do SE-
NHOR. (I Samuel  17:37). 
Esta é a minha oração. Ca-
tedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo às 
19h30. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na AZE-
TA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECEBA 
UMA MENSAGEM DE FÉ: 
(016) 991150602.      

Como perdoar alguém que 
nos magoou, que nos preju-
dicou, que quis nos passar 
para trás? De uma coisa po-
demos ter certeza: o ser hu-
mano foi criado para amar e 

A ARTE DE VIVER - PERDOAR É PRECISO

LUIS CARLOS 
FERNANDES

não para odiar.
O amor enche o coração de 

alegria, traz paz e nos apro-
xima de Deus. O ódio, ao con-
trário, corrói o coração, tira a 
paz e nos afasta de Deus.

Certa vez Pedro perguntou 
a Jesus se devíamos perdoar 
sete vezes e Jesus respon-
deu: “não sete, mas setenta 
vezes sete”, ou seja, perdo-
ar sempre, pois nós também 
vamos cometer erros, mago-
ar pessoas e vamos querer o 
perdão. 

Tem pessoas que ai rmam 
que se ainda nos lembramos 
é porque não perdoamos. O 

problema não é lembrar, mas 
sim a forma como nos lem-
bramos. Podemos lembrar 
sim, porém sem ressenti-
mentos, sem mágoas e, prin-
cipalmente, sem desejos de 
vingança.

Fica mais feliz quem per-
doou ou quem foi perdoado? 
Com certeza os dois i cam 
felizes, mas quem perdoou 
i cará muito mais feliz, pois 
se sentirá mais próximo de 
Jesus que, mesmo pregado 
numa cruz, sofrendo as do-
res mais cruéis que um ser 
humano pode sentir, teve a 
coragem e a ousadia de di-

zer: “Pai, perdoa-os, eles não 
sabem o que fazem.”

Lembre-se que só é capaz 
de perdoar quem é capaz de 
amar. Amar é acima de tudo 
a capacidade de perdoar. Por 
isso, abra seu coração, per-
doe e deixe-se perdoar.  

Eu tenho certeza que se 
você i zer isso sua vida se 
transformará, e você será 
uma nova pessoa, muito 
mais feliz.

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

S/A STÉFANI COMERCIAL
CNPJ nº 50.377.142/0001-40 - NIRE 35300021738

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 25/6/2019, às 19 horas, na sede social, em Jaboticabal/SP. Presença: Maioria 

do capital social. Convocação: Dispensada legalmente. Mesa: Presidente: 

Marcos De Stéfani e Secretário: Hugo De Stéfani. Deliberações unânimes 
aprovadas: Foi comunicada a renúncia do Diretor Marcos Francisco de la Cruz 

Costa, ocorrida em 24/6/2019. Após foi eleito o novo Diretor, Hugo De Stéfani, 
ficando a Diretoria (biênio 2019/2021) assim constituída: Diretores: Marcos 

De Stéfani e Hugo De Stéfani; Diretor Comercial: Edival Aparecido do Amaral 

(qualificados na original). Nada mais. Jucesp sob o 400.110/19-2 em 25/7/2019. 

Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VENDO GOL 1.999 
Azul. Ótimo estado e excelente preço.

Tratar (16) 9.9730-3050

Pedro

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS CAMPUS DE 

JABOTICABAL – SP 
CNPJ: 57.259.525/0001-63 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
FUNCIONÁRIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS – 
CAMPUS JABOTICABAL - SP, inscrita no CNPJ sob o Nº 57.259.525/0001-63, e NIRE 
35400017473, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 587 (Quinhentos e oitenta e sete) em 
condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se 
na sede social localizada na Via de Acesso Professor Paulo Donato Castellane, s/n, 
Bairro Rural, Campus Unesp, nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no dia 
16 de agosto 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 13h com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de 
associados; 02) em segunda convocação: às 14h com a presença da metade e mais um 
do número total de associados; 03) em terceira e última convocação: às 15h com a 
presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos. 
 
 
ORDEM DO DIA 

 
EXTRAORDINÁRIA 
 
 

1. Deliberação sobre o Relatório de Motivações para a Desfiliação da Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias – Campus Jaboticabal do quadro social da Central das Cooperativas 
de Crédito do Estado de São Paulo – SICOOB Central Cecresp, bem como 
apresentação dos meios pelos quais os serviços hoje utilizados serão supridos, 
conforme art. 40, I, da Resolução 4.434 do Banco Central do Brasil, acompanhado 
de parecer do Conselho Fiscal; 
 

2. Comunicados de assuntos de interesse social (sem caráter deliberativo). 
 
 
 

Jaboticabal, 03 de agosto de 2019. 
 
 
 

WAGNER APARECIDO MENDES 
Diretor Presidente 

 

A Vivo informa que devido furto na rede de cabo metálico da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de Tuiuti tiveram seu funcionamento prejudicado no dia 
30/07/2019 das 17h08 às 17h53 do dia 31/07/2019. Assim que houve a ocorrência 
a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram o lance de cabo 
danificado.

Comunicado

EXTRAVIO DE MAQUINA DE ECF
A empresa AUTO POSTO JF BARATELA & BARATELA 

LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.378.135/0001-09 e Inscrição Esta-
dual n° 391.110.882.111, estabelecida nesta cidade de Jaboticabal/
SP à Rodovia SP 253, KM 215, ZONA RURAL, venho comunicar 
o extravio das seguintes maquinas de cupom fi scal ECF abaixo: 

01-Marca Digiarte n° fabricação 2107, modelo Digiarte 1 ;
01- Marca Bematech n° fabricação BE050772900703000354, 

modelo MP-2100THFI;
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SOLENIDADE “BRAVOS JABOTICABALENSES”
REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932 - MMDC

Foi realizada em13 de 
Julho de 2019 - sábado, 
na Praça 9 de Julho às 
10h, cerimônia em ho-
menagem a importante 
participação de Jaboti-
cabal na Revolução de 
32. A locução esteve a 
cargo do  Mestre-de-Ce-
rimônias Celso Bomim 
do TG, contando com 
a presença especial do 
Grupo “9 de Julho” de 
Reencenação Históri-
ca, vindo de Jahú/SP, 
exclusivamente para o 
evento.

O acontecimento teve 
o seguinte roteiro: 1 - 
Apresentação da Fan-
farra do Clube dos Des-
bravadores “Integração” 
de Jaboticabal;

2 - Hasteamento dos 
pavilhões ao som do 
Hino Nacional Brasi-
leiro, executado pela 
Fanfarra do Clube dos 
Desbravadores “Inte-
gração”, Bandeira na-
cional: Wellington Caia-
do Castro - Secretário 
de Governo, represen-
tando o prefeito mu-
nicipal, Bandeira pau-

lista: Marcus Carmo de 
Jahú/SP, reeencenador 
de 1932 e Bandeira de 
Jaboticabal: Enfermei-
ras Savanna Oliveira e 
Islene Souza, represen-
tando o Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel;

3 - Entrada em ordem 
unida do Grupo “9 de 
Julho” de Reencenação 
Histórica de Jahú/SP ao 
som da marcha “Paris 
Belfort” - Hino da Revo-
lução; 

4 - Homenagens as 
Mulheres e Enfermei-
ras de Jaboticabal no 
conlito com citação de 
seus nomes: Comissão 
de Senhoras Pró-Mo-
vimento Constitucio-
nalista: Marion Batista 
Ferreira, Matilde Mar-
condes, Clarice No-
gueira, Guiomar Sodré 
Doria, Judite Schimidt, 
Lygia de Oliveira Lima, 
Julia Martins Pinheiro, 
Palmyra Gouveia, San-
tinha Carvalho e Leocá-
dia Prigione.

Enfermeiras jabotica-
balenses da Santa Casa 
de Misericórdia, (hoje 

Hospital e Maternida-
de Santa Isabel), nos-
sas Heroínas de Guerra: 
Ligia de Oliveira Lins, 
Atília Stark, Alba de Oli-
veira, Julieta Marques 
de Souza, Alda Mattos 
Braga, Emídia Paladino, 
Betty Almeida Bereta, 
Jenny Martins Pinhei-
ro, Maria Ap. Albur-
querque, Annita Castro 
Neves, Leocádia Prigio-
ne, Alice de Oliveira, 
Cornélia Monti, Yolan-
da Macheroni, Palmyra 
Gouveia, Maria Alice 
Oliveira, Elza Bastos, 
Santa Carvalho, Maria 
Natalina Leite, Antonie-
ta Kanebley e Maria da 
Glória Mendes.  O Cur-
so de Treinamento das 
Enfermeiras esteve sob 
a direção dos médicos: 
Dr. Alcides Lafranchi e 
Dr. Hilário dos Santos;

5 - Leitura do históri-
co dos 6 heróis paulis-
tas que saíram de Jabo-
ticabal: Ari Cajado de 
Oliveira, Batista Tibério 
de Almeida, Domingos 
Alemagna (Cabo Mimi 
Alemagna), Nelson 
Spielman, Cabo Norival 
Lacerda e Raul Maçone;

6 - Palavra de Mar-
cus Carmo (Jahú) - pro-
fessor e reencenador 
histórico retratando o 
movimento revolucio-
nário;

7 - Execução do Hino 
a Jaboticabal (gravação 
original de 1959 com a 
Banda Filarmônica “Pie-
tro Mascagni” e Coral);

8 - Entrega de Certi-
icados as instituições 
participantes;

9 - Entrega do Livro 
Jaboticabal na Revolu-
ção de 1932 e da reda-
ção “A Epopéia de 32” 
ao Grupo “9 de Julho” 
de Reencenação Histó-
rica  de Jahú/SP, efetu-
ada pelos seus autores: 
Luiz Carlos Beduschi e 
Dorival Martins de An-
drade;

Participações do Tiro 
de Guerra 02-018 de 
Jaboticabal, Comissão 
dos 100 Anos do TG, 
Atiradores de Todos 
os Tempos, Fanfarra 
do Clube dos Desbra-
vadores “Integração”, 
Clube dos Aventureiros 
- Igreja Adventista do 
Sétimo Dia, Grupo de 
Escoteiros “Carcarás”, 
Policia Militar, Equipe 
RasTracer - Parkour & 
Método Natural, Hospi-
tal e Maternidade San-
ta Isabel e Grupo “9 de 
Julho” de Reencenação 
Histórica  de Jahú/SP 
composto por Marcus 
Carmo, Pedro Ernesto 
Miranda Rampazo, Tha-
les Willian Budin e Dou-
glas Martins de Lima.

Colaboradores: Vere-
ador João Bassi (apoio 
geral), Vereadora Dona 
Cidinha (apoio do som), 
Restaurante Mamma 
Mia (almoço aos visi-
tantes), Floricultura 
Satin Flor & Festa (pé-
talas de rosas), DeeJay 
Borracha - Sistema de 
Som,  Família Antonelli 
Faria, descendentes do 
Combatente Benedito 

José de Faria (músico 
Carlos Alberto de Faria 
com rufar da caixinha, 
objetos da guerra e de-
coração da placa) e im-
prensa em geral.

Realização: Tiro de 
Guerra de Jaboticabal

Comissão dos 100 
anos do TG

Policia Militar
Departamento de 

Cultura / Prefeitura Mu-
nicipal

Além de um bom pú-
blico prestigiando a 
memória dos nossos 
autenticos heróis, a 
solenidade foi presti-
giada por João Roberto 
da Silva - Secretário de 
Saúde, Tatiana Pelegrini 

- Secretária de Desen-
volvimento e Assistên-
cia Social, José Vantini 
Junior - Secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, Wellington 
Caiado Castro - Secre-
tário de Governo, José 
Mário de Oliveira - Di-
retor de Cultura e Ca-
pitão Vanderlei Corrêa 
Alves - Comandante da 
Policia Militar de Jabo-
ticabal. Após o encerra-
mento os Reencenado-
res estiveram visitando 
a Livraria Acadêmica, 
conhecendo o pesqui-
sador histórico Clóvis 
Capalbo, por im se ali-
mentando no Restau-
rante Mamma Mia.  
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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

Em São Paulo, Hori assina convênio que 
benei ciará idosos de Jaboticabal

O prefeito José Car-
los Hori garantiu mais 
uma conquista para 
Jaboticabal na última 
terça-feira (30). Em 
viagem a São Paulo, o 
chefe do Executivo ja-
boticabalense assinou 
um convênio no valor 
de R$ 108 mil, junto à 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento So-
cial, para desenvolver 
o projeto Terceira Ida-
de Online.

“O projeto foi ela-
borado pela nossa Se-
cretaria de Desenvol-
vimento e Assistência 
Social com o objetivo 
de desenvolver ações 
que contribuam com 
a inclusão digital dos 
nossos idosos. Sem dú-
vida nenhuma é uma 
grande conquista para 
nossa Jaboticabal. Vale 
destacar que apenas 
três cidades, além de 
nós, foram contempla-
das com o recurso”, ce-
lebra o prefeito.

Dracena, Santos e 

São Paulo são os ou-
tros municípios bene-
i ciados com recursos 
do Fundo Estadual do 
Idoso. “Estimular e dar 
protagonismo aos ido-
sos sempre foi um pe-
dido do prefeito Hori 
e da primeira-dama 
Adriana. É desta forma 
que estamos trabalhan-
do e a aprovação deste 
projeto espelha toda 
essa dedicação”, co-
menta a secretária Ta-
tiana Pellegrini.

Com a chegada da 
verba, o próximo passo 
da secretaria é adquirir 
equipamentos para o 
projeto que deve con-
tar com 360 benei cia-
dos. “Queremos incluí-
-los e dar autonomia. 
Agora, vamos fazer to-
dos os encaminhamen-
tos para colocar em 
prática e desenvolver 
esse projeto durante 
um ano, voltado exclu-
sivamente para idosos 
mais vulneráveis”, i na-
liza Pellegrini.

Projeto Terceira Idade Online vai contribuir para a inclusão digital na cidade
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Hori garante mais R$ 470 mil para 
recapeamento asfáltico

A viagem a São Paulo 
realizada pelo prefeito 
José Carlos Hori nesta se-
mana rendeu bons frutos 
para Jaboticabal. Além 
de assinar convênio de 
mais de R$ 100 mil para 
implantação do projeto 
Terceira Idade Online, já 
divulgado anteriormente, 
Hori conseguiu mais R$ 
470 mil para investir em 
recapeamento asfáltico.

“Estou muito feliz, pois 
vamos ter uma quantida-
de impressionante de as-

falto novo, somando to-
dos esses valores que já 
conseguimos até agora e 
estamos aplicando desde 
o inal do ano passado. É 
algo histórico para Jabo-
ticabal”, vibra o prefeito.

Hori exaltou ainda a 
importância das conver-
sas que tem feito em São 
Paulo e Brasília. “Isso é 
obrigação nossa e temos 
que usar esses contatos 
políticos que temos para 
conseguir avanços para 
nossa Jaboticabal”, disse.

SAAEJ investe em uma nova 
retroescavadeira

Recuperando aos pou-
cos seu poder de inves-
timento, o Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SAAEJ) 
adquiriu uma nova retro-
escavadeira. Com recur-
sos próprios, a autarquia 
investiu R$ 230 mil na 
ferramenta de trabalho.

“É um momento muito 
importante para o SAAEJ 
que vive um período de 
reestruturação. Era um 
equipamento necessá-
rio e que vai ajudar nas 
demandas do dia a dia. 
Parabenizo a atual ges-
tão e tenho certeza que 

mais boas notícias estão 
por vir”, airma o prefeito 
José Carlos Hori.

O presidente da autar-
quia, José Carlos Abreu, 
exaltou o comprometi-
mento de toda a equipe 
e citou a importância da 
taxa de coleta de resídu-
os. “A ‘taxa do lixo’ tem 
um papel fundamen-
tal nessa reestrutura-
ção, pois nos devolve a 
chance de voltar a fazer 
investimentos. Agrade-
ço ao prefeito Hori pela 
coniança e reforço toda 
nossa dedicação frente 
ao SAAEJ”, disse.



10 SÁBADO, 03 DE AGOSTO DE 2019

Outros dez projetos estão previstos na Ordem do Dia. 
Também será lido o ofício de renúncia de Ednei Valêncio ao cargo de 2º Secretário

Concessão do Terminal Rodoviário de Jaboticabal 
volta à pauta na Câmara de Jaboticabal

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal votam em 
2º turno, na sessão 
ordinária desta se-
gunda-feira (05/08), o 
projeto de lei que au-
toriza a concessão de 
exploração dos servi-
ços públicos de admi-
nistração do Terminal 

Rodoviário do Municí-
pio de Jaboticabal (PL 
nº 201/2019). A ses-
são começa às 20 ho-
ras com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br).

A matéria foi rejeita-
da em 1ª discussão e 
votação após não atin-

gir os nove votos ne-
cessários para a apro-
vação. Isso porque, 
matérias de conces-
são de serviço públi-
co dependem do voto 
favorável de 2/3 dos 
vereadores. Na opor-
tunidade, o projeto 
teve oito votos favorá-
veis e cinco contrários 

(Ednei Valêncio, Car-
mo Jorge Reino, João 
Bassi, Paulo Henrique 
e Dona Cidinha). Vale 
lembrar que matérias 
submetidas a dois tur-
nos, ainda que rejeita-
da em 1ª discussão e 
votação, deve passar 
obrigatoriamente pelo 
2º turno, prevalecen-
do sempre o resultado 
deste último (Art. 190 
do Regimento Interno).

Outros dez proje-
tos estão previstos na 
sessão que marca o 
retorno dos trabalhos 
em Plenário após o re-
cesso parlamentar, de 
18 a 31 de julho. Entre 
eles está o Substituti-
vo ao Projeto de Lei nº 
203/2019, de autoria 
do Poder Executivo, 
que prevê a criação 
de duas vagas para o 
cargo de Vice-Diretor 
de Escola no Quadro 
do Magistério Público 
Municipal de Jabotica-
bal. A matéria retorna 
à Ordem do Dia após 
receber pedido de vis-
ta do vereador Samuel 
Cunha, na sessão or-

dinária do dia 17 de 
julho, para análise e 
correção do impacto 
orçamentário.

Também serão apre-
ciados nove projetos 
que denominam ruas 
em dois loteamentos 
no município: o PL 
220/2019, de autoria 
do vereador Dr. Edu 
Fenerich (PPS), que de-
nomina a “Avenida 01”, 
do Loteamento Colina 
do Bosque, de “Vere-
ador Carlos Roberto 
Dé Berchielli”; os pro-
jetos de lei de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor (PSB), que de-
nomina a “Rua F”, do 
Loteamento Colina do 
Bosque, de “Valentino 
Bianco” (PL 221/2019); 
o que denomina a “Rua 
G”, do Loteamento 
Colina do Bosque, de 
“Ivan Paulo Marques” 
(PL 224/2019); o que 
denomina a “Rua H”, 
do Loteamento Coli-
na do Bosque, de “Jo-
aquim Marques” (PL 
225/2019); o que de-
nomina a “Rua B”, do 
Loteamento Heiland 

no Distrito de Córre-
go Rico, de “Orvilho 
Pinelli” (PL 228/2019); 
o que denomina a 
“Avenida C”, do Lo-
teamento Heiland no 
Distrito de Córrego 
Rico, de “Irineu Cavi-
chiolli” (PL 229/2019); 
além dos projetos de 
lei de autoria do ve-
reador Pretto Miranda 
Cabeleireiro, que de-
nomina a “Rua A”, do 
Loteamento Colina do 
Bosque, de “Dita Preta” 
(PL 232/2019); o que 
denomina a “Rua B”, do 
Loteamento Colina do 
Bosque, de “Devair Lei-
te” (PL 233/2019); e o 
que denomina as “ruas 
C e D”, do Loteamento 
Colina do Bosque, de 
“Mirthes Ribeiro” (PL 
234/2019).

Ainda na sessão será 
lido o ofício de renún-
cia do vereador Ednei 
Valêncio (PR) ao car-
go de 2º Secretário da 
Mesa Diretora. Uma 
nova eleição para o 
cargo deve acontecer 
na sessão ordinária de 
19 de agosto.

AG ATENAS PAULISTA, SP
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Operação tapa-buraco e manutenções 
seguem em Jaboticabal

A Secretaria de 
Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Am-
biente, de Jabotica-
bal, dá continuidade 
aos serviços de zela-
doria do município.

Esta semana, a 
equipe de capinação 
visita as Cohabs 1 e 
3, o Santa Mônica e o 
Jardim Patriarca. Po-
das de árvore e tro-

cas de lâmpada pros-
seguem em diversos 
bairros.

Confira abaixo al-
guns endereços visi-
tados pela operação 
tapa-buraco:

• Av. Fermo 
Bellodi

• Rua Getúlio 
Vargas

• Rua Madre Lú-
cia Maria

• Av. Pintos
• Rua Alberto 

Bottino
• Al. José de Oli-

veira Fagundes
• Rua Kamil Ken-

nan
• Rua João Mar-

chiori
• Tr. Dr. Arnaldo 

Pacheco do Amaral
• Av. Arminda 

Morgatto
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HMSI realiza procedimento para eliminar 
pedra no rim por cirurgia a laser

O Hospital e Materni-
dade Santa Isabel (HMSI) 
realiza em Jaboticabal 
procedimento de urete-
rolitotripsia l exível com 
auxílio de laser, utiliza-
do para eliminar pedras 
de até 15 milímetros nos 
rins de pacientes.

A cirurgia consiste na 

introdução de um tubo 
no canal da uretra, e 
dali até o rim, quebran-
do a pedra, por meio da 
aplicação a laser, em pe-
quenos pedaços que irão 
sair pela urina.

Trata-se de um proce-
dimento de média com-
plexidade e é o que está 

em sintonia com os mais 
modernos procedimen-
tos para o tratamento de 
cálculos renais adotados 
em todo o mundo.

A cirurgia evita a ne-
cessidade de incisões 
ou cortes no paciente, 
permitindo acessar o 
rim pelas vias urinárias, 
com menor agressivida-
de. Além disso, o pro-
cesso de tratamento tem 
o acompanhamento de 
exames de imagem para 
auxiliar o cirurgião.

O HMSI avança para 
adotar ainda mais reso-
lutividade na extração a 
laser de cálculos renais 
maiores. Hoje, a equi-
pe do hospital oferece 
solução a praticamente 
100% dos casos clínicos, 
encaminhando para ou-
tros centros apenas um 
pequeno número de pa-

Uso do cerol preocupa 
em Jaboticabal

Mesmo com o fim 
do período de férias 
e a volta das aulas 
na segunda-feira 
(29), a Prefeitura 
de Jaboticabal con-
tinua preocupada 
com a utilização do 
cerol. Um projeto 
de lei proíbe no mu-
nicípio a venda da 
linha com cerol ou 
similares. A Secreta-
ria de Planejamento 
fará uma ação para 
atuar empresas que 
comercializam o 
produto.

“Infelizmente fo-
ram registrados in-
cidentes com cerol 
nas últimas sema-
nas em nossa região. 
Neste primeiro mo-
mento vamos orien-
tar a população e 
comerciantes que 
vendem a mistura 
de cerol pronta. O 
projeto de lei prevê 
a aplicação de mul-
tas e inclusive cas-
sação do alvará de 
funcionamento do 
estabelecimento”, 
informa o diretor 

do Departamento de 
Vigia e Patrimonial 
e Apoio Logístico, 
José Eduardo Soste-
na.

O Cerol - O cerol 
tradicional é uma 
mistura de pó de vi-
dro (normalmente 
de lâmpadas) com 
cola, porém existem 
também várias mo-
dificações do cerol. 
Uma delas é substi-
tuir o vidro por pó 
de ferro, que é fa-
cilmente adquirido 
em serralherias. Por 

HMSI arrecada 33 garrafas PET de lacres de 
alumínio para a Campanha Eu Ajudo na Lata

Colaboradores e 
clientes do Hospital e 
Maternidade Santa Isa-
bel engajados em torno 
de um gesto solidário: 
arrecadar lacres de lati-
nhas de alumínio para 
a Campanha Eu Ajudo 
na Lata, da Unimed Ja-
boticabal, para adquirir 
cadeiras de rodas que 
serão doadas ao Lar 
São Vicente de Paulo.

Na terça, o hospital 
apresentou o resulta-
do de quatro meses de 
campanha: até o mo-
mento, nessa primeira 
etapa de arrecadação, 
reuniu 33 garrafas PET 
cheias de lacres de alu-
mínio, que serão entre-
gues à cooperativa mé-
dica.

As garrafas foram 

dispostas no setor de 
Nutrição e na recepção 
do HMSI, que também 
recebeu doações de vi-
sitantes e pacientes do 
hospital. Para facilitar 
a colocação dos lacres 
nas garrafas, colabora-
dores do HMSI impro-
visaram um funil, tam-
bém feito a partir de 
uma garrafa PET.

“É muito gratii cante 
para nós, do Hospital e 
Maternidade Santa Isa-
bel, poder colaborar de 
forma substancial com 
essa campanha tão no-
bre. Recebemos regu-
larmente a contribui-
ção de muitas pessoas 
e empresas, e é impor-
tante poder retribuir 
para a comunidade a 
ajuda que recebemos”, 

ai rmou o coordenador 
do HMSI, Dr. Jeyner Va-
lério Júnior.

A Campanha Eu Aju-
do na Lata vai continu-
ar arrecadando lacres 
de alumínio no Hospi-
tal e Maternidade San-
ta Isabel e em outros 
pontos pela cidade. 
Para saber os locais 
que estão recebendo 
doações, coni ra no 
link: www.unimed-
jaboticabal.coop.br/
euajudonalata. Para 
adquirir uma cadeira 
de rodas, são necessá-
rias 300 garrafas PET 
cheias de lacre.

Como participar
A adesão à campa-

nha é gratuita e po-
derá ser solicitada 
através do e-mail co-

Unimed Jaboticabal inicia novo 
ciclo do Curso de Gestantes

No dia 15 de agosto a 
Unimed Jaboticabal dá 
início a uma nova turma 
do Curso de Gestantes, 
que irá promover pa-
lestras temáticas sobre 
gestação e maternidade, 
além de temas correla-

tos, ministradas por pro-
i ssionais de diversas es-
pecialidades.

Com cronograma de 
palestras e orientações, 
gestantes e acompanhan-
tes poderão conhecer 
abordagens nos ramos da 

Ginecologia e Obstetrícia, 
Enfermagem, Pediatria, 
Terapia Ocupacional, Se-
gurança do Trabalho e 
Psicologia.

O curso será realizado 
no Espaço Viver Bem e é 
exclusivo para clientes 

municacao@unimedja-
boticabal.coop.br. Um 
kit contendo garrafas 

pets personalizadas – 
para guardar os lacres 
-, cartaz, porta-folder e 

folders é entregue aos 
parceiros da campa-
nha.

Unimed. Para mais infor-
mações, deve-se entrar 
em contato pelos telefo-
nes (16) 3209-2433, ra-
mais 2520 ou 2542, ou 
pelo email: semprerec@
unimedjaboticabal.coop.
br.

cientes.
Além disso, a urolo-

gia é uma das especia-
lidades médicas que 
conquistou os maiores 
avanços tecnológicos 
nas últimas décadas, 
trazendo ao proi ssional 
e à instituição de saúde 
o desai o da permanente 
evolução em benefício 
do paciente.

Atualmente, o HMSI 
realiza também bióp-
sias Prostáticas (exame 
para identii car câncer 
de próstata), possui 
laboratório de estu-
do urodinâmico (para 
avaliar funcionamento 
da bexiga), está apto a 
tratar câncer genitouri-
nário, realiza cirurgias 
laparoscópicas e en-
dourológicas (técnicas 
minimamente invasi-
vas), além da reversão 

de vasectomia.
A equipe responsável 

por realizar esse tipo de 
cirurgia no Hospital e 
Maternidade Santa Isa-
bel é composta por mé-
dicos urologistas, enfer-
meiros e radiograi stas, 
que acompanham a ure-
terolitotripsia l exível 
com auxílio de laser.

“A realização desse 
procedimento reduz 
o sofrimento e a espe-
ra dos pacientes que 
necessitam do trata-
mento. Além disso, evi-
dencia ainda mais a ca-
pacidade e a estrutura 
do nosso hospital para 
realizar procedimentos 
de média e alta com-
plexidade”, ai rmou o 
coordenador do HMSI, 
Dr. Jeyner Valério Jú-
nior.

“A cirurgia a laser é 

minimamente invasiva, 
porque o procedimen-
to é realizado por meio 
de um orifício natural, 
a uretra. Não exige cor-
tes, ocasionando me-
nos dor e desconforto 
ao paciente, que apre-
senta recuperação mais 
rápida e retorno às ati-
vidades diárias em me-
nor tempo”, ressaltou 
o Dr. José Fabiano Dó-
cusse, um dos médicos 
urologistas responsá-
veis por realizar o pro-
cedimento no HMSI.

Coni ra a equipe de 
médicos urologistas do 
HMSI

Dr. João Batista Zucolo
Dr. Jorge Duarte Ribei-

ro
Dr. José Fabiano Dó-

cusse
Dr. José Francisco A. 

G. Martins

causa da presença 
do ferro, as linhas 
impregnadas com 
esta variante de ce-
rol conduzem a ele-
tricidade bastando 
um único contato 
da linha com os fios 
de alta-tensão para 
que a pessoa seja 
eletrocutada. Mes-
mo sendo perigosa, 
a mistura com pó de 
ferro ainda é utili-
zada, porém em me-
nor quantidade de 
que a mistura feita 
com vidro.
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Fórum da Educação mantém alto nível e inaliza 
mais uma edição com sucesso

Hori participa de agenda com o governador João Doria

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Espor-
te e Lazer de Jaboti-
cabal promoveu na 
última semana o XIV 
Fórum de Educação. 
Realizado entre os 
dias 24 e 26 de julho, 
no Clube de Campo 
Lafranchi, a edição foi 
considerada um gran-
de sucesso.

“Mantivemos a tra-
dição de trazer pales-
trantes com ótimos 
currículos que agrega-
ram bastante aos nos-
sos educadores. Para-
benizo toda a equipe 

Evento foi encerrado com apresentação teatral de Dedé Santana
envolvida na organi-
zação e espero que to-
dos tenham absorvido 
o máximo de conhe-
cimento para colocar 
em prática no dia a 
dia”, comenta o prefei-
to José Carlos Hori.

O evento chegou ao 
im na noite de sexta-
-feira (26) com o espe-
táculo teatral “Palha-
ços”, interpretado por 
Dedé Santana e Fio-
ravante Almeida. “A 
apresentação trouxe 
um estilo diferente do 
Dedé que sempre vi-
mos na TV e por meio 

O prefeito de Ja-
boticabal, José Car-
los Hori, começou 
a semana com uma 
agenda positiva. Na 
segunda-feira (29), 
o chefe do Executivo 
esteve em Bebedouro 
(SP), ao lado do go-
vernador do Estado 
de São Paulo, João 
Doria. Na ocasião, 
Hori aproveitou para 
inteirá-lo sobre as 
demandas do muni-
cípio.

“Estive na cidade 
para conhecer um 
novo investimento 
feito por uma multi-
nacional e ao mesmo 
tempo pude encon-
trar nosso governa-
dor, sempre muito 
solícito. Como sem-

de uma tragicomédia 
a peça fez o público 
reletir sobre as esco-
lhas que fazemos du-
rante a vida”, disse o 
secretário da Pasta, 
Leonardo Yamazaki.

A secretaria calcula 
que, diariamente, cer-
ca de 600 proissionais 
do município acom-
panharam o Fórum, 
que, além de Dedé, 
teve como atrações os 
professores Pachecão, 
Gabriel Perissé, Ana 
Paula Izidoro Cury e 
João Antonio Galbiatti 
Filho.

pre fazemos, leva-
mos as demandas de 
Jaboticabal até ele 
e espero que breve 
possamos ter novi-
dades”, fala o prefei-
to.

Marco Vinholi, Se-
cretário de Desen-
volvimento Regio-
nal do Estado de São 
Paulo, também parti-
cipou do evento. “O 
Marco é um grande 
parceiro da nossa 
cidade, sempre que 
pôde ajudar como 
deputado, nunca me-
diu esforços. Agora 
não está sendo dife-
rente e tem nos dado 
uma abertura muito 
boa junto ao Gover-
no do Estado”, finali-
za Hori.


