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1ª Feira Nacional do Amendoim cria ambiente de negócios e 
atrai produtores de várias regiões do País a Jaboticabal

Evento é realizado até este sábado (17), na Estação de Eventos “Cora Coralina”

Com eventos técni-
cos, feira de máqui-
nas, muito networking, 
música e gastronomia, 
a 1ª Feira Nacional do 
Amendoim é realiza-
da até este sábado (17) 
na Estação de Eventos 
“Cora Coralina”, em Ja-
boticabal (SP). O evento 
representa um marco 
para a cidade, que de-
vido ao seu potencial 
produtivo foi denomi-
nada “Capital do Amen-
doim”, recentemente.

Inscritos na Frente de Trabalho devem 
atualizar CadÚnico até o dia 26

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial, encerrou na sexta-
-feira (09) as inscrições 
para o Programa Emer-
gencial de Auxílio ao 
Desemprego – PEAD, a 
popular Frente de Tra-
balho. Quem está com 
o cadastro desatualiza-
do ou não possui, tem 
até 26 de agosto para 
realizar o procedimen-
to ou a inscrição será 
cancelada.

Concha Acústica 
recebe festival 
de rock e skate 

Nos dias 24 e 25 de agosto, a Concha Acústica 
“Lions Clube de Jaboticabal” receberá a primeira 
edição do Skate & Rock Festival, um grande en-
contro de esporte e música. Um circuito de skate 
street (swchit) dividirá espaço com oito bandas 
em dois dias de evento.

SAAMA realiza manutenção em 
estrada de Córrego Rico

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente realiza esta semana manutenção na 
estrada rural que leva ao Assentamento Terra Rica, em Córrego Rico. Outra ação do setor envolveu 
o Aterro Sanitário.

Karatecas de Jaboticabal 
conquistam medalha no 

Pan-Americano

Professores da educação infantil passam 
por formação continuada 

O prefeito José Carlos 
Hori entregou no ano 
passado um moderno 
sistema de ensino aos 
alunos de creche e da 
educação infantil – de 
03, 04 e 05 anos. Para 
trabalhar com o material 
didático em sala de aula, 
a Prefeitura de Jaboti-
cabal investe pesado na 
formação dos educado-
res.
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Essa história não é minha, 
mas quero compartilhar, pois 
ela renovou minhas forças.

Quando eu era criança, 
pegava uma tangerina para 
descascar, corria para meu 
pai e pedia:  - “Pai, começa o 

A ARTE DE VIVER - PAI, COMEÇA O COMEÇO

LUIS CARLOS 
FERNANDES

começo!”
Eu queria que ele i zesse 

o primeiro rasgo na casca, o 
mais difícil para as minhas 
pequenas mãos, e depois eu 
mesmo tirava o restante da 
casca a partir daquele pri-
meiro rasgo providencial que 
ele havia feito.

Hoje, minhas “tangerinas” 
são outras. Preciso “descas-
car” as dii culdades do tra-
balho, os obstáculos dos re-
lacionamentos com amigos, 
os problemas da família, o 
enfrentamento difícil de do-
enças, perdas, traumas, se-
parações, mortes, dii culda-

des i nanceiras. 
Em certas ocasiões, mi-

nhas tangerinas transfor-
mam-se em enormes abaca-
xis.

Lembro-me, então, que a 
segurança de ser atendido 
pelo meu pai quando lhe pe-
dia para “começar o começo” 
era o que me dava a certeza 
de que conseguiria chegar 
até ao último pedacinho da 
casca e saborear a fruta. 

Meu pai terreno me ensi-
nou que Deus, o Pai do Céu, 
é a garantia das nossas vitó-
rias. 

Quando a vida parecer 

muito grossa e difícil, como 
a casca de uma tangerina 
para as mãos frágeis de uma 
criança, lembre-se de pedir a 
Deus:

“Pai, começa o começo!”. 
Ele não só “começará o co-

meço”, mas resolverá toda a 
situação para você. 

Não sei que tipo de dii cul-
dade você está enfrentando, 
mas sei que pode coni ar no 
Amor de Deus, para pedir:

 “Pai, começa o começo!”. 
PROGRAMA CORRENTE DO 

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

Quando Abigail, mulher 
de Nabal, soube que ele 
havia maltratado os jo-
vens que Davi havia man-
dado pedir alimentos, 
ela i cou indignada, com 
a atitude do seu marido, 
porque Davi havia sido 
uma benção para eles em 
todo tempo, mas agora 
seu marido recusara uma 
ajuda. Ela sabia que quem 
fosse inimigo de Davi se-
ria inimigo de Deus. Ela 
chamou um dos seus ser-
vos e ajuntou alimentos e 
não falou nada para o seu 

Pr. Anastácio Martins

APRESSOU-SE
marido e foi encontrar-se 
com Davi. Quando o viu 
de longe, pôde perceber 
que Davi estava furio-
so e que mataria toda a 
sua família. Então ela se 
apressou e chegou perto, 
prostrou-se aos seus pés 
e disse: Ah! Senhor meu, 
minha seja a transgres-
são; deixa, pois, a sua 
serva falar aos teus ouvi-
dos e ouve as palavras da 
tua serva. Ela disse: Per-
doa-me, porque eu não 
vi os teus jovens, perdoa 
a Nabal, porque a loucu-
ra tomou conta dele. Ela 
foi falando tudo que esta-
va no seu coração. Deus 
aplacou a irá do coração 
de Davi. Essa mulher foi 
muito abençoada. Ela não 
i cou parada esperando 
o pior, mas tomou uma 
atitude positiva. É o que 
você deve fazer diante 
de qualquer adversidade. 

Não i que murmurando, 
nem reclamando da vida, 
mas faça alguma coisa 
para mudar a sua situa-
ção e não tenha medo dos 
perigos. Deus vai à sua 
frente abrindo todos os 
caminhos para você pas-
sar. Ninguém conseguirá 
te impedir de conquistar 
as bênçãos que o Senhor 
preparou para você. Deus 
tem pressa para te aben-
çoar. Levanta-te e tenha 
bom ânimo! Ele te chama 

(I Samuel 25:1). Esta é a 
minha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Fei-
ra e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ. (016) 
992679230.     

Plenário vota concessão da rodoviária nesta segunda-feira (19/08); 
também tem eleição de cargos da Mesa Diretora da CMJ

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal voltam a 
discutir, em sessão or-
dinária, na próxima 
segunda-feira (19/08), 
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 sessão 
começa às 20 horas 
com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da Câ-
mara (www.jaboticabal.
sp.leg.br).

A matéria, que foi 
rejeitada em 1º turno, 
sofreu pedido de vis-
ta na última sessão e 
retorna à pauta da Or-
dem do Dia para apre-
ciação dei nitiva em 2ª 
discussão e votação. 
Para ser aprovado, o 
projeto precisa de nove 
votos favoráveis, uma 

vez que matérias de 
concessão de serviço 
público dependem do 
voto favorável de 2/3 
dos vereadores.

Outros seis projetos 
de lei também estão 
previstos na Ordem do 
Dia, entre eles o PL nº 
204/2019, de autoria 
do vereador João Bassi, 
que declara o salgado 
“Cigarrete” como Patri-
mônio Cultural Imate-
rial de Jaboticabal; o PL 
nº 236/2019, de auto-
ria do Poder Executivo, 
que o autoriza a alienar 
imóvel dado em Con-
cessão de Direito Real 
de Uso, no Loteamento 
“Carlos Augusto Hei-
land”, a Otavio Apareci-
do Rocha Piancó e Lour-
des Ricci Piancó; o PL nº 
238/2019, de autoria 
do vereador Ednei Va-
lêncio, que denomina a 
Horta Municipal de Ja-

boticabal de “Maria de 
Lourdes Barbosa da Sil-
va”; o PL nº 239/2019, 
que denomina o Vivei-
ro de Mudas de Jaboti-
cabal de “Carmem Ca-
raschi Homem”; o PL nº 
240/2019, de autoria 
do Executivo Munici-
pal, que revoga a con-
cessão de direito real 
de uso de imóvel para 
instalação da Entidade 
Casa de Estudos Espíri-
ta Chico Xavier (Lei nº 
4.265, de 01 de dezem-
bro de 2011); e o PL nº 
243/2019, de autoria 
do vereador Ednei Va-
lêncio, que denomina 
a rotatória que inter-
liga a Avenida José da 
Costa, Rua Anchieta e 
Rua Tosio Natusita de 
“Alencar da Cunha Vi-
lela”.

NOVA ELEIÇÃO – An-
tes da apreciação dos 
projetos na Ordem do 

Dia, os parlamentares 
devem escolher, duran-
te o Expediente, em vo-
tação via cédula de pa-
pel, quem deve ocupar 
os cargos de Vice-Pre-

sidente e de 2º Secre-
tário da Mesa Diretora, 
que i caram vagos com 
as renúncias dos verea-
dores Daniel Rodrigues 
(PSC) e Ednei Valêncio 

(PL), respectivamente. 
Ainda na sessão será 
lido o ofício de renún-
cia da vereadora Dona 
Cidinha ao cargo de 1ª 
Secretária.
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Atletismo, Basquete e Futsal movimentam a 
primeira semana dos Jogos Escolares

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer e Departamento de 
Esporte e Lazer (DEL), 
promove desde segun-
da-feira (05) a 9ª edição 
dos Jogos Escolares. 
Na primeira semana, 
atletismo, basquete e 
futsal renderam as pri-
meiras medalhas.

“Concentramos a pri-
meira semana no Giná-
sio Municipal de Espor-
tes ‘Alberto Bottino’ e 
na Unesp. Familiares e 
amigos tem compare-
cido para prestigiar a 
competição e incen-
tivado os atletas que 
tem dedicado bastan-
te vontade nos due-
los”, comenta o di-
retor do DEL, Fábio 

Bortolossi.
Os jogos acontecem 

até dia 23 de agosto 
e envolve mais de 3 
mil alunos de escolas 

ESPORTE

Nicole Yonamine Mota, Victor Yonamine Mota, Lucas da Silva 
Santos e Guilherme Augusto da Silva integraram o quadro de 

atletas da Seleção Brasileira, representando o país na competição

Karatecas de Jaboticabal conquistam 
medalha no Pan-Americano

Nicole Yonamine 
Mota, Victor Yonamine 
Mota, Lucas da Silva 
Santos e Guilherme Au-
gusto da Silva integra-
ram o quadro de atletas 
da Seleção Brasileira, 
representando o país 
na competição

A Seleção Brasileira 
de Karatê participou 
dos Jogos Pan-Ameri-

canos de Lima 2019. As 
competições acontece-
ram de 09 a 11 de agos-
to e, entre os 15 atletas 
que representaram o 
Brasil, quatro são for-
mados nas Escolinhas 
de Massii cação de Ja-
boticabal, com a orien-
tação dos professores 
Paulo Mota e Simone 
Yonamine, técnica da 
Seleção Brasileira.

“Jaboticabal sem-
pre esteve muito bem 
representada e o re-
sultado no Pan-Ame-
ricano coroa todo tra-
balho e preparação. 
Agora a torcida é que 
nossos meninos tam-
bém representem o 
Brasil nas próximas 
Olimpíadas. Parabéns 
a todos os atletas e 
aos técnicos que sem-
pre levaram o nome 
de Jaboticabal nas 
principais competi-
ções nacionais e inter-
nacionais”, diz o pre-
sidente da FAE, Fábio 
Bortolossi.

“Nossa equipe trei-
nou muito forte. Fize-
mos uma ótima pre-
paração no Centro de 
Treinamento do Time 
Brasil onde nos ofere-
ceram uma estrutura 
de primeiro mundo”, 
lembra a técnica Simo-
ne Yonamine Mota.

A competição de ka-
ratê nos Jogos Lima 
2019 foi dividida em 
duas modalidades: 
kumitê (confronto en-
tre dois atletas) e kata 
(luta imaginária, indivi-
dual e por equipe).

Atletas da Seleção 

Brasileira em Lima:

KUMITE

Jéssica Linhares 
(kumite – até 50kg) – 
BRONZE

Valéria Kumizaki (ku-
mite – até 55kg) – OURO

Érica Carla Santos 
(kumite – até 61kg)

Gabrielle Sepe (kumi-
te – até 68kg)

Douglas Brose (kumi-
te – até 60kg) – PRATA

Vinicius Figueira 
(kumite – até 67kg) – 
BRONZE

Hernani Veríssimo 
(kumite – até 75kg) - 
PRATA 

KATA
Nicole Mota (kata in-

dividual) 5° Colocada
Carolaini Zei no (kata 

equipe) – BRONZE
Izabel Vieira (kata 

equipe) – BRONZE
Sabrina Zei no (kata 

equipe) – BRONZE
Williames Souza (kata 

individual)
Guilherme Augusto 

da Silva (kata equipe) – 
BRONZE

Lucas Silva Santos 
(kata equipe) – BRONZE

Victor Yonamine 
Mpta (kata equipe) - 
BRONZE

municipais, estaduais 
e particulares. Cli-
que no link e acesse 
os resultados, fotos e 
mais informações so-

bre o evento > http://
jabot icabal .sp.gov.
br/2010/index.php/
conteudo/listar/151/
jogos-escolares-2019.

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-

lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-

ferir!!!  (16)3202-1986.

#PROMETE

Dona de uma bele-
za que fascina, aos 16 
anos de idade,  Emília 
Grogia, da cidade de 
Cajuru, já é modelo 
proi ssional e integra 
o time de estrelas First 
models Ribeirão Preto  
e promete i ncar o pé 
no cenário fashion  in-
ternacional. A bela de 
1,80 de altura, riscou 
a passarela do SPFW, e 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

tem em seu currículo 
trabalhos importantes 
como: Desi le  Dragão 
Fashion em Fortaleza 
CE e Casa de Criadores 
SP, Catálogo I’ts co, Nau 
Bikinis, além de campa-
nhas para Claro e Óti-
ca Diniz entre tantos 
trabalhos. Não basta 
apenas beleza, tem que 
ter talento, atitude, de-
senvoltura, humildade, 
carisma, inteligência, 
garra, determinação, 
proi ssionalismo e 
muito amor pelo que 
faz; esses são apenas 
alguns dos ingredien-
tes para uma carreira 
de sucesso.

Emília tem tudo para 
ir longe!

Duvida? Nós não!
De olho nela!

1ª rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol Amador 

começa com seis jogos

Partidas acontecem 
nos campos do Cruzei-
ro, Alvorada e Centro 
Esportivo Antônio Mô-
naco

Domingo é dia de 
chamar a família e 
acompanhar a primeira 
rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol 
Amador. Serão seis par-
tidas – quatro pela 2ª 
divisão e duas pela 1ª – 
que acontecem a partir 
das 8h.

Acompanhe:
Centro Esportivo An-

tônio Mônaco – 1ª divi-

são:
Cohab 3 x Pizzaria Nº 

1
Fortaleza x Nova Al-

vorada
Campo do Cruzeiro – 

2ª divisão:
Casa Rocha x Flamen-

guinho
Atlético Alvorada x 

Aliança
Campo do Alvorada – 

2ª divisão:
Jardim das Rosas x 

Nossa Senhora de Lour-
des

Oxiquímica x 1º de 
Maio
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Jaboticabal será destaque no 16º Congresso 
Brasileiro de Assistentes Sociais

Brasília sedia a 16ª 
edição do CBAS (Con-
gresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais), 
que será realizado no 
Ginásio Nilson Nel-
son, de 30 de outubro 
a 3 de novembro de 
2019, com expectativa 
de público de 10 mil 
pessoas. Jaboticabal 
participa do evento 
apresentando um dos 
projetos bem-sucedi-
dos realizados em nos-
sos CRAS. 

“Fomos presentea-
dos com o resultado e 
publicação dos traba-
lhos aprovados para 
o congresso e lá está 
nossa experiência, re-
gistramos Jaboticabal 
como uma cidade de 
potencial de gestão da 
Política Municipal de 
Assistência Social. Que 
seja o primeiro de uma 
série de avanços e con-
quistas”, comemora a 
Secretária de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, Tatiana Pelle-
grini.

O trabalho apresen-
tado será o realiza-

Projeto desenvolvido no município será apresentado para 
representantes de cidades espalhadas pelo país

do pela Vigilância So-
cioassistencial como 
Ferramenta de Gestão 
Ativa de Potenciais 
Benei ciários do Pro-
grama Criança Feliz. 
“Começamos com a 
publicação da Lei Mu-
nicipal nº 4.889/2017, 
que instituiu de forma 
legítima a Política Mu-
nicipal de Assistência 
Social. Entre as suas 
diretrizes estava a Im-
plantação da Vigilân-
cia Socioassistencial. 
Com isso implantamos 
instrumentais, norma-
tizamos protocolos, 
avançamos burocra-

ticamente em muitos 
aspectos. O melhor 
de tudo foi ver nossa 
equipe técnica se mos-
trando capaz de visu-
alizar esses avanços”, 
declara Tatiana.

Os bons resultados 
dos projetos realiza-
dos pela Assistência 
Social em Jaboticabal 
passam pela organiza-
ção e fortalecimento 
do Plano de Assistên-
cia Social. O documen-
to dei ne as diretrizes 
aplicadas no dia a dia 
dos CRAS e outros 
equipamentos da se-
cretaria.

Primeira edição terá programação 
com eventos técnicos e sociais

Feira Nacional do Amendoim começou 
na quinta-feira (15)

Jaboticabal recebe 
a 1ª Feira Nacional do 
Amendoim que aconte-
ce na Estação de Even-
tos Cora Coralina de 15 
a 17 de agosto. O even-
to reunirá empresas e 
entidades do agronegó-
cio com o intuito de ge-
rar negócios, promover 
networking e despertar 
o interesse para o se-
tor. A feira conta ainda 
com shows musicais e 
gastronomia. A entrada 
é gratuita.

“Dentre tantos títulos 
importantes, Jabotica-
bal também é a capital 
nacional do amendoim. 
Um grupo de parceiros 
lançou o desai o e, jun-
tos, organizaram a 1ª 
feira nacional. A prefei-
tura apoia a ideia e torce 
para que o resultado seja 
maior que o esperado. 
Vamos prestigiar e mos-
trar o potencial de Jaboti-
cabal”, convida o prefeito 
José Carlos Hori.

A Feira é uma inicia-
tiva da Prefeitura de 
Jaboticabal, 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/
Campus Jaboticabal, 
Fundação de Apoio a 
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).

Coni rmaram presen-
ça as empresas 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-

Avanços - A discus-
são e a solidii cação de 
nossas políticas públi-
cas garante a ei cácia 
do acompanhamento 
da população que pro-
cura os equipamentos 
da Secretaria de As-
sistência Social. Nos 
últimos dois anos, a 
prefeitura implantou 
projetos importantes 
como a Vigilância So-
cioassistencial, a re-
gionalização dos CRAS 
e a mudança nos horá-
rios de funcionamento, 
garantindo atividades 
esportivas, culturais e 
proi ssionalizantes.

OXCIMAR JÚNIOR RODRIGUES, GANHADOR DO KIT CHURRASCO DIA DOS PAIS.
O GANHADOR MICHEL STECHI COM O FILHO MIGUEL, DE UM LINDO PAR DE SAPATOS DA “ BERTELLI “ NO 

SORTEIO REALIZADO NO PROGRAMA:  VIOLA & CIA DA GAZETA FM-107,9 DO LOCUTOR: LUCAS JR NO DIA DOS 
PAIS, EM PARCERIA COM A: MARAN CALÇADOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 23 DE 23 DE JULHO DE 2019

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal, de 
Jaboticabal, de conformidade com o artigo 17 do 
seu Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica a Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, após expedição de Decreto do Executivo, autorizada a abertura 
de um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para 
suprir a seguinte dotação do orçamento vigente:

Códigos
Local: 01/01.01
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00
Classiicação Funcional: 01.031.0001.2.001
Especiicação
Câmara Municipal/Corpo Legislativo/Diárias Pessoa Civil: R$50.000,00
Total da Suplementação: R$50.000,00

Art. 2º O presente crédito adicional especial será coberto com re-
cursos de anulação parcial de dotações da Câmara Municipal,

constantes do orçamento vigente, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
assim especiicadas:

Códigos
Local: 01/01.01
Cat. Econ: 3.3.90.33.00
Classiicação Funcional: 01.031.0001.2.001
Descrição
Câmara Municipal/Corpo Legislativo/Passagens e Despesas com locomoção: 

R$50.000,00
Total da Suplementação: R$50.000,00

Art. 3º O presente Ato entra em vigor após a publicação de Decreto 
do Executivo, expedido de acordo com a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 23 de julho de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

DANIEL GONÇALVES RODRIGUES
Vice-Presidente

APARECIDA DE SOUZA DIAS
1ª Secretária

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
2º Secretário

ATO DA MESA N° 24 DE 23 DE JULHO DE 2019

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal, de 
Jaboticabal, com fulcro na Letra “B” do Inciso IV 
do artigo 17 de seu Regimento Interno, determi-
na:

Art. 1º Fica a Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, após expedição de Decreto do Executivo, autorizada a abertura 
de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 262.425,00 (duzentos e sessenta 
e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), para suprir a seguinte dotação do or-
çamento vigente:

Códigos
Local: 01/01.01
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00
Classiicação Funcional: 01.031.0001.2.001
Especiicação
Câmara Municipal/Corpo Legislativo/Diárias Pessoa Civil: R$50.000,00
Total da Suplementação: R$ 262.425,00

Art. 2º O presente crédito adicional  suplementar será coberto com 
recursos de anulação parcial de dotações da Câmara Municipal, constantes do orça-
mento vigente, no valor de R$ 262.425,00 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocen-
tos e vinte e cinco reais), assim especiicadas:

Códigos
Local: 01/01.01
Cat. Econ: 3.3.90.39.00
Classiicação Funcional: 01.031.0001.2.001
Descrição
Câmara Municipal/Corpo Legislativo/Outros Serviços Terceiros Pessoas Jurídi-

cas: R$262.425,00
Total da Suplementação: R$ 262.425,00

Art. 3º O presente Ato entra em vigor após a publicação de Decreto 
do Executivo, expedido de acordo com a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 23 de julho de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

DANIEL GONÇALVES RODRIGUES
Vice-Presidente

APARECIDA DE SOUZA DIAS
1ª Secretária

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
2º Secretário

ATOS DA  PRESIDÊNCIA

Nº 05, DE 13 DE AGOSTO DE 2019 – Compõe Comissão para a escolha de 
13 (treze) Professores de Educação Física que receberão a placa comemorativa em 

comemoração à Semana do Proissional de Educação Física.

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Openlegis Informática Ltda.-EPP
FUNDAMENTO: Contrato nº 25/2018
OBJETO: Prorrogação de prazo de contrato administrativo celebrado entre 

as partes, conforme permissivo expresso no edital de licitação do pregão 03/2018 
e art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 e atualização inanceira objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico inanceiro do pacto.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 144.487,32 (cento e quarenta e 
quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos).

DATA DO CONTRATO: 15/08/2019.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 06/2.019 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor 
preço por empreitada global para Contratação de empresa para a prestação de ser-
viços especializados de consultoria e assessoramento técnico presencial e a distância 
aos agentes públicos acerca de procedimentos no âmbito da administração pública, 
conforme especiicações constantes do edital e seu Anexo I (Termo de Referência).

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.camarajaboticabal.sp.gov.br.

Recebimento das Propostas: Dia 02/09/2019, até às 08:00 horas.
Início da sessão: Dia 02/09/2019, às 8 horas e 30 minutos.

nicação, Senac, Turma 
do Amendoim.

Coni ra a programa-
ção de shows:

15 de agosto (quinta-
-feira)

•18h - Gabi 
Viola•20h30 - Guilher-
me Tenório Violeiro e 
Cantador

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
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Escola de Arte recebe lançamento de mais uma edição 
da coleção “Personagens da História de Jaboticabal”

A Athenas Paulista 
tem o prazer de acom-
panhar o lançamento 
de mais um importante 
volume da coleção “Per-
sonagens da História de 
Jaboticabal”. Escrito por 
Júlio César Berlingieri, 
a obra traz detalhes da 
vida de Victor Lampa-
relli, empresário e cera-
mista jaboticabalense. 
A noite de autógrafos 

Nova oicina de formalização acontece 
em 10 de setembro

A Central do Empre-
endedor, Prefeitura 
de Jaboticabal e SE-
BRAE-SP realizam no 
dia 10 de setembro, 
das 14h às 17h, com 
inscrições já abertas 
no Paço Municipal 
ou pelo telefone (16) 
3203-3398.

Nova edição homenageia o inesquecível empresário e ceramista Victor Lamparelli

Interessados devem procurar o posto do 
SEBRAE-Aqui no Paço Municipal

“Essa é mais uma 
oportunidade de nos-
sos empreendedores 
conhecerem mais a 
respeito dos bene-
fícios da formaliza-
ção. Nosso consul-
tor explica cada fase 
do processo e desde 
já coloco a Central 

SAAMA realiza manutenção em 
estrada de Córrego Rico

A Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente 
realiza esta semana 
manutenção na estra-
da rural que leva ao 
Assentamento Terra 
Rica, em Córrego Rico. 
Outra ação do setor 
envolveu o Aterro Sa-
nitário.

“Estamos cascalhan-
do o local com o intui-
to de dar mais segu-

rança para o tráfego de 
veículos naquele local. 
No aterro, inalizamos 
uma boa limpeza numa 
região que compete à 
prefeitura preservar”, 
explica o secretário da 
Saama, Aldo Bellodi 
Neto.

Para saber mais so-
bre as atividades da 
secretaria, o telefone 
de contato é (16) 3209-
2450.

Jaboticabal inicia projeto de coral para 
professores

acontece no dia 23 de 
agosto, às 19h30. 

“A série de fascículos 
é coordenada por Luiz 
Carlos Beduschi e Dori-
val Martins de Andrade 
que, ao longo de suas 
edições, tem recebido 
a colaboração de vários 
escritores e pesquisado-
res da cidade. A impor-
tância da coleção é algo 
imensurável. Cada edi-

ção conta um pouco de 
nossa história e perpe-
tua iguras importantes 
que contribuíram com 
nossa cidade nas mais 
diferentes áreas”, air-
ma o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do Departamento 
de Cultura é (16) 3202-
8323.

Começaram na última 
semana os ensaios do 
coral de professores de 
Jaboticabal. A iniciativa 
é da Prefeitura Munici-
pal, por meio da Secre-
taria de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer e 
Escola de Arte “Francis-
co Berlingieri Marino”. 
Para participar, basta se 
inscrever, gratuitamen-
te, pelo telefone (16) 
3209-2469.

“O objetivo é envolver 
nossos professores e 
despertar talentos ador-
mecidos. Esse projeto 

é uma ideia do prefeito 
Hori, que viu na oportu-
nidade a chance de agre-
gar mais valor e conheci-
mento aos proissionais. 
Espero que todos aten-
dam ao chamado e par-
ticipem”, disse o secre-
tário da Pasta, Leonardo 
Yamazaki.

Os ensaios acontecem 
às quartas-feiras, das 
17h30 às 19h, e aos sá-
bados, das 9h às 10h30, 
na Escola de Arte “Fran-
cisco Berlingieri Marino”. 
O endereço é Rua Mizael 
de Campos, 212, Centro.

do Empreendedor à 
disposição dos inte-
ressados”, afirma a 
diretora Vanessa Gon-
çalves.

Ângelo Caruso As-
sessoria de Imprensa 
- Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal (16) 
3209-3305

Francisco Arré Filho, 

o querido jaboticabalense 

Chiquinho Arré, completa 

hoje 93 anos bem vividos. 

Nascido em 1926, ilho de 
Francisco Arré e Serai-

na Gonzales Arré, morou 

na Argentina, Uruguai e 

Rio Grande do Sul. Foi 

mascote da Revolução de 

1932 junto ao seu irmão. 

Industrial no ramo de 

couros, com curtume em 

Córrego Rico, candidato 

a vereador, funcionário 

exemplar da Unesp Jabo-

ticabal como técnico do 

laboratório central e diri-

gente da CIPA, professor 

de Física, Química, Bio-

logia e Ciências na antiga 

Escola Industrial, Esta-

dão, São Luis e na Una-

erp de Ribeirão Preto na 

área de tecnologia orgâ-

nica, sendo também cole-

cionador de antiguidades 

e pintor. Foi casado com 

Eliza Carmem Verri Arré, 

onde tiveram os ilhos: 
Matilde Cristina Arré 

(Rainha dos Jogos Aber-

tos do Interior de 1968) e 

atriz internacional com o 

nome artístico de “Kristi-

na Kristner” e Francisco 

Arthur Arré. Parabéns e 

Felicidades ao estimado 

Chiquinho, comemoran-

do o seu niver com ami-

gos e familiares em alegre 

confraternização.



6 SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 2019

VENDO GOL 1.999 

Azul. Ótimo estado e excelente preço.
Tratar (16) 9.9730-3050 - Pedro

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;

Museu e AJC promovem exposição de 
Xilogravura

Atenção servidor: Departamento de 
Medicina e Segurança do Trabalho orienta 

sobre entrega de atestados médicos

Exposição “Ilusão de Realidade” 
começa dia 19

Teve início na quin-
ta-feira (15), no Mu-
seu Histórico de Ja-
boticabal “Aloísio de 
Almeida”, uma expo-
sição de xilogravura, 
com obras dos artis-
tas Humberto Velas-
co e Kátia Jorge. Fru-
to de uma parceria 
entre a Prefeitura de 
Jaboticabal e a AJC 
(Associação Jabotica-
balense de Cultura, 
a exposição i cará no 
museu até o dia 30 
de agosto.

O horário de visi-
tação é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 
12h e das 14h às 17h. 
A entrada é gratuita.

O que é Xilogravura
Xilogravura é uma 

técnica de impres-

O Departamento de 
Medicina e Segurança 
do Trabalho da Pre-
feitura de Jaboticabal 
informa aos funcio-
nários públicos muni-
cipais que a entrega 
de atestados médicos 
deve acontecer das 7h 
às 16h30, sem pausa 
para o almoço.

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato do departa-

De 19 a 25 de agosto, 
o Jaboticabal Shopping 
recebe a exposição “Ilu-
são de Realidade”, uma 
mostra com desenhos 
realistas a lápis, produ-
zidos pela artista plásti-
ca Elisabeth Otani. 

No corredor central da 
galeria estarão expostos 
28 desenhos nos quais 
foi utilizada a técnica de 
lápis com grai tes gradu-
ados. Essa técnica con-
siste em retratar o mais 
i elmente possível um 
objeto ou uma pessoa 
em traços de lápis gra-
i te de diversas gradua-
ções. 

“Sou apaixonada pelas 
artes em geral e meu ob-
jetivo é trazer realismo 
aos desenhos, sempre 
buscando a perfeição 
através dos detalhes, 
onde procuro sutilmen-
te evidenciar elemen-
tos que tragam ao de-

são muito antiga que 
consiste numa gravu-
ra na qual se utiliza 
uma madeira como 
matriz, possibilitan-
do a reprodução da 
imagem gravada so-
bre papel ou outro 
suporte adequado. 
Esse processo é mui-
to parecido com o ca-
rimbo.

Na xilogravura, a 
madeira é entalhada 
com a ajuda de um 
instrumento cortan-
te, formando a i gu-
ra ou forma (matriz) 
que se pretende im-
primir. Em seguida, 
com um rolo de bor-
racha embebido com 
tinta, toca-se apenas 
as partes elevadas do 
entalhe.

senho expressividade, 
como rugas, linhas de 
expressão, pêlos em ge-
ral (cabelo, barba, bigo-
de) e texturas de pele, 
elementos importantes 
na composição do dese-
nho”, explica Elisabeth.

Nos últimos dois anos, 
o Departamento de Cul-
tura tem procurado se 
aproximar das ações 
que envolvam as artes 
plásticas em Jaboticabal, 
sempre contando com 
parcerias, como é o caso 
da AJC (Associação Jabo-
ticabalense de Cultura) 
e o próprio Jaboticabal 
Shopping.

“Essa mostra de dese-
nhos vem ao encontro 
desse pensamento que 
é mostrar um pouco do 
trabalho que vem sendo 
desenvolvido na cida-
de”, explica José Mário 
de Oliveira, diretor de 
Cultura do município. 

A exposição é uma re-
alização da Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, e conta com o apoio 
do Jaboticabal Shopping.

A artista
Elisabeth Otani é na-

tural de Avaré (SP) e re-
side em Jaboticabal há 8 
anos. É formada em Co-
municação Visual pela 
EPA (Escola Panamerica-
na de Artes – SP) e dese-
nhista autodidata. Desde 
muito pequena já gos-
tava de desenhar. Seus 
cadernos eram sempre 
caprichados e repletos 
de ilustrações coloridas, 
a ponto de lhe pedirem 
para desenhar em seus 
materiais.

Com o passar dos 
anos, aprendeu os con-
ceitos básicos de dese-
nho como proporção, 
perspectiva, linha, for-
ma, luz e sombra, mas 

acabou se enveredando 
pelos lados da publici-
dade, distanciando-se 
um pouco dos desenhos. 
Já formada, trabalhou 
em algumas agências 
de propaganda, na área 
de criação, produzindo 
layouts e criando logo-
marcas. Sua vida tomou 
um novo rumo, que du-
rou cerca de 25 anos, até 
que em 2017, i nalmen-
te, voltou a desenhar.

mento é (16) 3202-
9292.

Ângelo Caruso As-
sessoria de Imprensa 
- Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal (16) 
3209-3305

CULTURA

Evento acontece na 
Estação de Eventos 

Cora Coralina; 
entrada é franca

36ª Exposição Nacional de Orquídeas 
já tem data dei nida

A Prefeitura de Jaboticabal e a Asso-
ciação Jaboticabalense dos Orquidói -
los realizam de 30 de agosto a 1º de 
setembro a 36ª Exposição Nacional de 
Orquídeas. A abertura da exposição 
acontece no dia 30, a partir das 18h, 
na Estação de Eventos “Cora Corali-
na”. Durante o período, o público po-
derá participar de cursos, palestras e 
comprar l ores. A entrada é gratuita.

Confi ra a programação comple-
ta:

Dia 30 de Agosto – Sexta-feira
18h às 20h – abertura
Dia 31 de agosto – Sábado - das 9h 

às 20h
15h – Curso: Cultivo de orquídeas, 

com Francisco Paulo Filho
16h – Palestra: Terapia de cultivo 

com cactos, suculentas e plantas or-
namentais, com Marília Borba

Dia 01 de setembro – domingo – das 
9h às 16h

10h – Curso: Cultivo de suculentas 
e cactos, com Regina M. S. Cicillini.
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Daniel Rodrigues conquista 
mais R$ 100 mil para a saúde

Abandono e maus tratos aos animais é tema de reunião 
pública na Câmara Municipal de Jaboticabal

Com este recurso, 
as emendas conquis-
tadas por Daniel Ro-
drigues já totalizam 
mais de R$ 1 milhão 
para o município de 
Jaboticabal.

O vereador Daniel 
Rodrigues (PSC) está 
comemorando a libe-
ração de R$ 100 mil 
reais de emenda par-
lamentar conquistada 
por meio do deputa-
do federal Luiz Carlos 
Motta (PL). O recurso, 
destinado para a área 
da saúde, foi liberado 
pelo Governo Federal 

O Plenário da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal serviu de palco, na 
noite de quarta-feira 
(14/08), para um deba-
te sobre o abandono e 
os maus tratos aos ani-
mais de todas as espé-
cies. A reunião pública, 
encabeçada pelo verea-
dor Ednei Valêncio (PL), 
começou às 19 horas, e 
é foi aberta a toda po-
pulação e entidades de 
classe protetoras dos 
animais.

“Todos foram convi-
dados a participar, por-
que o nosso objetivo 

em julho e já está dis-
ponível para o muni-
cípio.

No começo do ano 
de 2019 o vereador 
Daniel Rodrigues es-
teve em Brasília para 
pedir recursos em va-
rias áreas da cidade, 
entre elas, saúde, in-
fraestrutura e educa-
ção. No mês passado, 
o deputado Luiz Car-
los Motta designou 
os R$ 100 mil reais 
atendendo ao pedido 
do vereador jaboti-
cabalense. Com este 

recurso, as emendas 
conquistadas por Da-
niel Rodrigues já to-
talizam mais de R$ 1 
milhão para o municí-
pio de Jaboticabal.

“Como vereador 
vejo a constante ne-
cessidade de inves-
timentos na área da 
saúde. Além disso, 
o nosso trabalho no 
Legislativo também é 
buscar recursos, pos-
sibilitando assim in-
vestimentos que aten-
dam a necessidade da 
população”, finalizou 
o vereador.

é buscar, junto com o 
maior número de pes-
soas, ideias voltadas 
ao bem-estar dos ani-
mais. Mas para isso, 
temos que ter uma dis-
cussão construtiva so-
bre o tema. Temos que 
trocar conhecimento 
do dia a dia, colocar 
as ideias no papel para 
que elas possam futu-
ramente ganhar vida, e 
trabalhar para formar-
mos uma rede de pro-
teção animal na nossa 
cidade. Sem vaidades! 
Tenho certeza que com 
mais cabeças pensan-
do, e unindo forças, po-

demos melhorar a vida 
de muitos bichinhos”, 
acredita o parlamentar, 
que tem na causa ani-
mal uma das suas ban-
deiras de mandato.

De acordo com Va-
lêncio, as participações 
de representantes da 
Associação Protetora 
dos Animais (APA), do 
departamento de Veto-
res e Zoonoses, da pre-
feitura municipal, da 
Organização Cultural 
e Ambiental (OCA), do 
Instituto Ednei Valên-
cio e de demais pesso-
as da comunidade.

Ao todo serão oferecidas gratuitamente 60 vagas, distribuídas em duas turmas, 
uma de terça-feira e outra de sexta-feira, com 30 alunos cada

Escola do Legislativo abre inscrições para o curso 
gratuito de LIBRAS no dia 26/08

A Escola do Legislati-
vo (EL), da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
abre na segunda-feira 
(26/08), às 12 horas, as 
inscrições para o curso 
gratuito de “Introdução 
à Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS)” para o 
público ouvinte. As va-
gas são limitadas e as 
inscrições devem ser 
feitas exclusivamente na 
página da Escola do Le-
gislativo, no site institu-
cional da Câmara (www.
jaboticabal.sp.leg.br). O 
formulário de inscrição 
icará disponível para 
preenchimento até às 17 
horas do dia 26/08.

Neste semestre, as 
oportunidades são para 
o nível de Introdução, 
para pessoas a partir dos 
17 anos que nunca teve 
contato com a língua. Ao 
todo serão oferecidas 
gratuitamente 60 vagas, 
distribuídas em duas 
turmas, uma de terça e 
outra de sexta-feira, com 
30 alunos cada. As aulas 

acontecem na Câmara 
Municipal, na Rua Barão 
do Rio Branco, 765, e se-
rão ministradas das 18h 
às 22 horas.

O presidente da Es-
cola do Legislativo, e 
idealizador do curso na 
Câmara de Jaboticabal, 
Dr. Edu Fenerich (Cida-
dania), pede que os inte-
ressados iquem atentos 
ao dia e horário de aber-
tura das inscrições. “É 
com enorme satisfação 
que continuamos a ofe-
recer este curso aqui na 
Câmara. No início deste 
ano, a procura foi muito 
grande para o módulo 
de Introdução. Acredito 
que não será diferente 
agora. Da última vez, 
as vagas foram preen-
chidas nos primeiros 
15 minutos de abertura 
das inscrições. Por isso, 
é bom que iquem aten-
tos. Quanto aos que i-
nalizaram o curso de In-
trodução nesse primeiro 
semestre, a Escola do 
Legislativo vai voltar a 

oferecer o módulo Bási-
co no início do próximo 
ano, possivelmente com 
inscrição em fevereiro”, 
adiantou Fenerich.

O CURSO é destinado 
a professores, represen-
tantes do comércio, de 
empresas, estudantes 
e público em geral que 
queiram aprender a se-
gunda língua oicial do 
país. As aulas, com mó-
dulos teóricos e práti-
cos, começam no dia 10 
e 13 de setembro para as 
turmas de terça e sexta-
-feira respectivamente, 
das 18h às 22 horas, na 
Câmara Municipal de Ja-
boticabal. Serão dez en-
contros, totalizando 40 
horas. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (16) 3209-9477.

COMO SE INSCREVER? 
Os interessados deverão 
se inscrever exclusiva-
mente pela internet, por 
meio da página da Esco-
la do Legislativo, no site 
www.jaboticabal.sp.leg.

br. 

O concorrente à vaga 
deve clicar no banner 
“Escola do Legislativo”, 
posicionado na página 
principal do site da Câ-
mara; na sequência, cli-
car em “Faça sua inscri-
ção no curso de LIBRAS”, 

preencher o formulário 
e enviá-lo. É necessário 
escolher para qual dia da 
semana tentará a vaga: 
terça ou sexta-feira.

O formulário de ins-
crição será disponibili-
zado a partir das 12 ho-
ras, no dia 26 de agosto, 

e icará no ar até às 17 
horas do mesmo dia. As 
vagas serão preenchidas 
por ordem cronológica 
de recebimento da ins-
crição devidamente efe-
tuada. Aqueles que ica-
rem de fora da primeira 
chamada, formarão uma 
lista de espera.

Desenvolvimento Social colhe bons resultados 
com projeto para jovens infratores

Chegou ao im em 
Jaboticabal um ciclo 
de oito encontros com 
pais e mães de jovens 
e adolescentes infra-
tores. Objetivando oti-
mizar o trabalho de 
recuperação realizado 
por meio de medidas 
socioeducativas, a Se-
cretaria de Assistên-

cia e Desenvolvimento 
Social avalia o período 
como positivo.

“A equipe do CREAS e 
os nossos grandes par-
ceiros foram gigantes e 
se dedicaram integral-
mente. No último en-
contro, a proposta foi 
apresentar o trabalho 
das medidas socioedu-

cativas em meio aber-
to desenvolvido pelo 
CREAS e os impactos 
na vida dos adolescen-
tes e suas famílias”, co-
menta a secretária da 
Pasta, Tatiana Pellegri-
ni.

Ao inal do ciclo, ela 
faz um balanço positi-
vo e destaca as expe-

riências e resultados 
obtidos durante o pe-
ríodo. “São muitos es-
pinhos, mas quando 
vemos um adolescente 
dar o testemunho que 
devido ao trabalho do 
CREAS, à reinserção so-
cial e familiar e à espi-
ritualidade sua vida foi 
transformada, isso nos 

move e nos inspira”, re-
vela a secretária.

A iniciativa de envol-
ver os pais foi resultado 
de uma parceria entre 
Prefeitura, Rede Social 
de Proteção à Criança e 
ao Adolescente, Promo-
toria Pública, Poder Ju-
diciário, Polícia Militar 
e Conselho Tutelar.

Ao todo, foram oito 
encontros abordando 
diversos temas como 
drogas, relacionamen-
to familiar, escola, gra-
videz, doenças sexual-
mente transmissíveis, 
entre outros.

Para saber mais, o te-
lefone de contato é (16) 
3202-8301.
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Comemoração especial do Dia dos Pais no Colégio Objetivo
Dia 10 de agosto o Colégio Ob-

jetivo proporcionou uma manhã 
muito divertida, em comemora-
ção ao Dia dos Pais, com muitas 
brincadeiras e comes e bebes.

Parabéns à Diretoria e Organi-
zadores pelo evento comemora-
tivo!
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1ª Feira Nacional do Amendoim cria ambiente de negócios e 
atrai produtores de várias regiões do País a Jaboticabal

Evento é realizado até este sábado (17), na Estação de Eventos “Cora Coralina”

Com eventos técni-
cos, feira de máqui-
nas, muito networking, 
música e gastronomia, 
a 1ª Feira Nacional do 
Amendoim é realiza-
da até este sábado (17) 
na Estação de Eventos 
“Cora Coralina”, em Ja-
boticabal (SP). O evento 
representa um marco 
para a cidade, que de-
vido ao seu potencial 
produtivo foi denomi-
nada “Capital do Amen-

doim”, recentemente.
A abertura reuniu 

produtores de amen-
doim, agricultores, em-
presários e autorida-
des. “A idealização de 
um evento como esse 
tem um grande signii-
cado para nós jabotica-
balenses. Por isso, nos 
sentimos orgulhosos 
por viver em uma ci-
dade que é referência 
na produção de amen-
doim”, destacou o pre-

feito José Carlos Hori.
“Temos que exaltar 

os produtores rurais 
e empresas que traba-
lham dia e noite con-
tribuindo com a nossa 
economia. Sou ilho 
de agricultor, por isso 
reconheço e valorizo. 
Aproveito para elogiar 
a comissão organiza-
dora e agradecer todos 
que estiveram empe-
nhados em fazer com 
que esse evento desse 

certo, e hoje estamos 
aqui, recebendo muita 
gente de outras cida-
des e regiões do País”, 
completou o prefeito.

A Feira é uma inicia-
tiva da Prefeitura de 
Jaboticabal, 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/
Campus Jaboticabal, 
Fundação de Apoio a 
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).

O evento aconte-
ce durante todo o dia 
com eventos técnicos 
e feira de máquinas e 
termina neste sábado 
(17). Todas as noites, 
há apresentações mu-
sicais e praça de ali-
mentação. 

Estão presentes no 
evento as empresas 
Aminoagro, Basf, Co-

plana, Grupo Vittia, 
Ihara, Inquima, Miac, 
Oxiquímica, Stéfani, 
Syngenta, UPL, Sicoob 
Coopecredi; Amendo-
fort, CMAG, Defensive, 
Fert Solo, ForPlant, Mo-
saic, Ouro Fino, Semen-
tes Esperanças; BM, 
Copercana, El Carmen 
Sementes, FMC, JLA. O 
apoio é da AgroAlerta, 
Colorado John Deere, 
Empório Camassutti, 
Herbae, Ibis, Inter Dro-
nes, IPJab, Jaboticabal 
Shopping, Neomarc Co-
municação, Senac, Tur-
ma do Amendoim.

Conira a programa-
ção de shows:

16 de agosto (sexta-
-feira)

• 18h - Caio Rodri-
gues

• 20h30 - Banda Gi-
bão de Couro

17 de agosto (sába-
do)

• 12h - Divaz
• 15h - Giancarlo Pes-

soa e Banda Kukukaia
• 18h - Rafa Thor
• 21h - Orquestra de 

Viola de Piracicaba - 
21h
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO Nº 1001148-73.2016.8.26.0291 Pelo presente EDITAL torna-se público que os Senhores RODRIGO CUZZI, brasileiro, portador do RG n°. 21.375.114-8 SSP/SP e do CPF nº 175.394.888-67 e MARITA RODRIGUES MIOTTO CUZZI, portadora do RG n°. 27.669.257-3 SSP/SP e do CPF nº 282.809.758-70, INGRESSARAM COM AÇÃO DE 

MODIFICAÇÃO DE REGIME MATRIMONIAL DE BENS nº 1001148-73.2016.8.26.0291 que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Jaboticabal/SP, por meio da qual intentam alterar o regime de bens do casamento, DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS PARA SEPARAÇÃO TOTAL 

DE BENS. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, com a FINALIDADE DE CITAR OS TERCEIROS INTERESSADOS E 

EVENTUAIS CREDORES DOS REQUERENTES. Para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai afixado no local de costume do Fórum da Comarca de Jaboticabal/SP, onde permanecerá por 30 dias, além de ser publicado nos jornais locais, para terceiros eventualmente interessados se manifestem durante esse período na forma do art. 734, §§ 1º e 2º, do CPC. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 15 de Agosto de 2019. 

Edital de Convocação 

A Diretoria da Associação Espírita Pai Tobias de Angola, de Jaboticabal, devidamente nomeada 

através de Assembleia anteriormente realizada, FAZ SABER a quem possa interessar e a todos 

os membros, que fará realizar no dia 03 de setembro de 2019, às 20 horas, na sede localizada à 

Rua José Bonifácio, nº 1.129, Bairro Aparecida, ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DA NOVA 

DIRETORIA, segundo as normas instituídas: 

PAUTA DA DISCUSSÃO 

1 - Inscrição das chapas concorrentes aos cargos fixados e a aprovados no Estatuto; 

2 - Impugnação de chapas inscritas em sendo necessário; 

3 -  Eleição da nova Diretoria e Suplentes; 

4 - Posse da nova Diretoria. 

 

INSTAURAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 

A Assembleia Geral para Eleição da nova Diretoria será instaurada no horário determinado 

com qualquer número de participantes. 

NORMAS DA ELEIÇÃO 

1 – Após a leitura do Estatuto Social, onde constam os cargos a serem colocados em votação, 

será suspensa a ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO pelo prazo de 30 (trinta) minutos para a 

montagem das chapas concorrentes e sua efetiva inscrição; 

2 – Após esta hora, realizar-se-á a ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO. Dando nos primeiros 30 

(trinta) minutos seguintes o prazo para as devidas impugnações, se houverem; 

3 – Existindo chapa única, a eleição poderá ser realizada por Aclamação ou escrutínio secreto, 

devendo neste caso ser decidida a forma designada, através da Assembleia; pois, ocorrendo a 

existência de 02 (duas) ou mais chapas inscritas, a eleição se dará por escrutínio secreto, não 

podendo ser realizada de outra forma, nos termos e normas estatutárias; 

4 – Em sendo necessária poderá ser montada mesa coletora e aprovadora de votos próprios, 

que não a da ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO, para a realização da Eleição;  

5 – A posse dos eleitos se dará na mesma ASSEMBLÉIA GERAL, através de aclamação. 

Para que ninguém alegue ignorância, vai o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO publicado em 

Jornais da cidade de Jaboticabal e região e afixado nos locais de serviços e dependências, 

assim como nos demais lugares de acesso aos membros da Associação e interessados. 

Jaboticabal, 12 de agosto de 2019  

 

Sérgio Aparecido Ramos 

Presidente 

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003437-08.2018.8.26.0291
Classe: Assunto: Interpelação - Inadimplemento
Requerente: Ccg Empreendimentos Imobiliários Ltda e outro
Requerido: João Borges de Oliveira e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003437-08.2018.8.26.0291

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

FAZ SABER a(o) DULCINEIA GOMES, Brasileiro, Casada, Prendas do Lar, RG 50.223.575-5,
CPF 371.579.028-85, com endereço à Rua Annibale Felippelli, 510, Planalto Italia, CEP
14890-467, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL por
parte de CEM Empreendimentos Imobiliários EIRELI e CCG Empreendimentos Imobiliários
LTDA, alegando em síntese que, através do Instrumento Particular de Promessa de Compromisso
de Compra e Venda, celebrado em 08/12/2008, os notificados João Borges de Oliveira e
Dulcineia Gomes, adquiriram dos notificantes o Lote 107, quadra 04, do loteamento denominado
'Residencial Bom Jesus', estando inadimplente em relação às parcelas vencidas no período de
outubro/2015 a junho/2018, totalizando a dívida real de R$24.591,57 (vinte e quatro mil,
quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), atualizada em junho/2018.
Encontrando-se a notificada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 18 de
julho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

fls. 102

Paulo,

50.223.575-5,
P

por
Imobiliários

Compromisso
e

denominado
de

mil,
junho/2018.

sua
decurso

e
de

P
a
ra

 c
o
n
fe

ri
r 

o
 o

ri
g
in

a
l,
 a

c
e
s
s
e
 o

 s
it
e
 h

tt
p
s
:/

/e
s
a
j.
tj
s
p
.j
u
s
.b

r/
p

a
s
ta

d
ig

it
a
l/
p
g
/a

b
ri
rC

o
n
fe

re
n
c
ia

D
o
c
u
m

e
n
to

.d
o
, 

in
fo

rm
e
 o

 p
ro

c
e
s
s
o
 1

0
0
3
4
3
7
-0

8
.2

0
1
8
.8

.2
6
.0

2
9
1
 e

 c
ó
d
ig

o
 2

9
2
2
A

E
C

.

E
s
te

 d
o
c
u
m

e
n
to

 é
 c

ó
p
ia

 d
o
 o

ri
g
in

a
l,
 a

s
s
in

a
d
o
 d

ig
it
a
lm

e
n
te

 p
o

r 
C

A
R

M
E

N
 S

IL
V

IA
 A

L
V

E
S

, 
lib

e
ra

d
o
 n

o
s
 a

u
to

s
 e

m
 1

8
/0

7
/2

0
1
9
 à

s
 1

8
:3

8
 .

Alunos estão com ensino reforçado desde 2018

Professores da educação infantil passam por 
formação continuada 

O prefeito José Carlos 
Hori entregou no ano 
passado um moderno 
sistema de ensino aos 
alunos de creche e da 
educação infantil – de 
03, 04 e 05 anos. Para 
trabalhar com o mate-
rial didático em sala 
de aula, a Prefeitura de 
Jaboticabal investe pe-
sado na formação dos 
educadores. O último 
treinamento ocorreu na 
quinta-feira (15) e discu-
tiu sobre as brincadeiras 

cantadas.
A Secretaria de Edu-

cação promove, mensal-
mente, discussões com 
proissionais gabarita-
dos. “Os encontros pro-
porcionam uma forma-
ção contínua dos nossos 
educadores. O relexo 
deste investimento será 
sentido na sala de aula, 
com um enorme salto 
de qualidade no ensino”, 
enfatiza o secretário da 
pasta, Leonardo Yama-
zaki.

A educação infantil re-
cebeu o material “Gêne-
se – Sistema de Ensino”. 
A coleção é elaborada 
para atender às necessi-
dades de educadores e 
alunos. Oferece material 
com abordagens amplas, 
diversiicadas e estimu-
lantes. Visa não apenas 
informar, mas educar, 
constituindo-se em fer-
ramentas para o desen-
volvimento cognitivo e 
emocional, sempre de 
modo lúdico e luído. 
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Inscritos na Frente de Trabalho devem 
atualizar CadÚnico até o dia 26

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
da Secretaria de As-
sistência e Desen-
volvimento Social, 

encerrou na sexta-
-feira (09) as inscri-
ções para o Programa 
Emergencial de Auxí-
lio ao Desemprego – 

PEAD, a popular Fren-
te de Trabalho. Quem 
está com o cadastro 
desatualizado ou não 
possui, tem até 26 

de agosto para reali-
zar o procedimento 
ou sua inscrição será 
cancelada.

A iniciativa oferece 

emprego temporá-
rio e cursos de qua-
liicação gratuitos. 
É importante que o 
inscritos se atentem 
agora para o prazo 
do Sistema do Cadas-
tro Único – CadÚnico. 

A secretária da pas-
ta Tatiana Pellegri-
ni agradeceu toda a 
equipe engajada du-
rante o período de 
inscrição. “Montamos 
uma força-tarefa para 
atender todos da me-
lhor maneira possí-
vel. Agradeço a toda 
equipe da secretaria 
e demais colaborado-
res pela dedicação e 
desempenho durante 
todos esses dias bas-
tante intensos”, ina-
liza.

Atenção para os 
documentos de to-
dos os moradores da 
residência que são 
necessários para in-
clusão no Cadastro 

Único:
• RG (de todos os 

moradores)
• CPF (de todos 

os moradores)
• Título Eleitoral
• Comprovante 

de Residência
• Certidão de 

nascimento (de todas 
as crianças e adoles-
centes)

• Carteira de Tra-
balho ou Comprovan-
te de Renda (de todos 
os moradores)

*As informações 
fornecidas devem 
ser equivalentes à 
inscrição feita para 
a Frente de Traba-
lho.

O CadÚnico deve 
ser feito e/ou atu-
alizado na Casa do 
Bolsa Família, que 
fica na Av. Líbero 
Badaró, 680, Centro. 
Mais informações 
pelo telefone (16) 
3204-4405.

Concha Acústica 
recebe festival 
de rock e skate 

Nos dias 24 e 25 de 
agosto, a Concha Acús-
tica “Lions Clube de 
Jaboticabal” receberá 
a primeira edição do 
Skate & Rock Festival, 
um grande encontro de 
esporte e música. Um 
circuito de skate street 
(swchit) dividirá espa-
ço com oito bandas em 
dois dias de evento.

Segundo o diretor de 
Cultura do município, 
José Mário de Oliveira, 
a ideia de juntar essas 

‘tribos’ surgiu da neces-
sidade de atender o pú-
blico jovem que gosta 
de skate e rock’n roll na 
cidade. Não havia, até 
então, nenhum evento 
especíico para esse pú-
blico, que não é peque-
no.

“Optamos por fazer 
no local que hoje tem 
mais a cara da cultura 
jovem em Jaboticabal, 
que é a Concha. Um 
espaço que possui um 
palco gigante de cer-

ca 500 m², ideal para a 
montagem do circuito e 
um palco para bandas”, 
explica o diretor.

A programação pre-
vê a apresentação das 
bandas a partir das 17h 
em ambos os dias e o 
circuito aberto para uso 
do público, no mesmo 
horário. A entrada é 
gratuita.

O Skate & Rock Fes-
tival é uma realização 
da Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio do De-

partamento de Cultura 
e conta com o apoio do 
Sesc SP. 

Conira a programa-
ção musical:

24 de agosto – Sábado
Fratura Exposta
HardFour
Nevermind
Necrofobia
25 de agosto – Do-

mingo
Banda Vikings
Abyssal Store
Violência Moral
Abiosi
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NOVACOLEÇÃO

PRIMAVERA

Rua Rui Barbosa, 986 - Centro - Jaboticabal - SP
16 3203-2136  |  99726-7166

marankids
siga-nos em nossas redes

GRANDES 
LANÇAMENTOS EM

BRINQUEDOS


