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Inadimplentes terão nomes incluídos no Serasa 
e podem ter bens bloqueados; impostos são 

indispensáveis para manter serviços públicos

IPTU, ISSQN e taxas diversas: contribuintes devem quitar 
dívidas sem juros a partir de segunda-feira (02)

A Prefeitura de Jaboticabal dá mais uma oportuni-
dade para os devedores quitarem suas dívidas, evi-
tando problemas futuros, como a penhora de bens.

Começa curso de padaria artesanal 
oferecido pelo Fundo Social

Jaboticabal divulga lista 
de classiicados para 

Frente de Trabalho; todos 
os inscritos, habilitados e 

classiicados devem apresentar 
a documentação para a 

comprovação das informações. 
Conira: http://abre.ai/frentedetrabalho

O Fundo Social de Solidariedade deu início às aulas do curso de Padaria Artesanal. O objetivo principal 
é capacitar os alunos e proporcionar uma renda extra.

Sarampo: com casos 
registrados na região, 

é hora de redobrar 
atenção e vacinar 

crianças e adolescentes
Unidades básicas de saúde estão 

vacinando crianças de seis a 11 meses 
e jovens de 15 a 29 anos de idade

A Secretaria de Saúde está preocupada com os 
casos de sarampo registrados na região. Seguindo 
orientações do Ministério da Saúde, o Departamen-
to de Vigilância Epidemiológica exalta a importân-
cia da vacinação contra a doença, principalmente 
crianças de seis a 11 meses e jovens de 15 a 29 
anos. 

24 escolas participaram do 
campeonato, que mobilizou mais 

de 3000 alunos

Colégio Duílio Poli 
vence os Jogos 
Escolares 2019

Chega ao final mais uma edição dos Jogos Esco-
lares de Jaboticabal. As competições mobilizaram 
alunos das redes municipal, estadual e particular 
de ensino. Os 3 mil alunos se dividiram em oito 
modalidades esportivas.

Jaboticabal conquista 
8º lugar na classiicação 

geral do JORI 2019

Jaboticabal conseguiu uma boa participação no 
JORI 2019, realizado em Matão. Após dias de dis-
puta, os atletas conquistaram a 8ª colocação geral 
entre os 58 municípios participantes, garantindo 
participação nos Jogos Abertos do Idoso - JAI, que 
acontece de 12 a 17 de novembro, em Jundiaí.

Qualificação garante participação de 
várias modalidades para o JAI

Entre manobras e música boa, Skate Rock é 
sucesso e movimenta a cena em Jaboticabal
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Jaboticabal conquista 8º lugar na 
classiicação geral do JORI 2019

Jaboticabal conse-
guiu uma boa participa-
ção no JORI 2019, rea-
lizado em Matão. Após 
dias de disputa, os atle-
tas conquistaram a 8ª 
colocação geral entre 
os 58 municípios par-
ticipantes, garantindo 
participação nos Jogos 
Abertos do Idoso - JAI, 
que acontece de 12 a 17 
de novembro, em Jun-
diaí.

“Estive com nossos 
atletas e não posso 
deixar de exaltar todo 
entusiasmo e amor 
que sentem por repre-
sentar Jaboticabal em 
mais uma competição. 
Fomos até Matão e fi-
zemos bonito. Agora é 
voltar aos treinos para 
representar nossa cida-
de em Jundiaí ”, diz a 

primeira-dama Adriana 
Hori.

“Acompanhei de perto 
e Jaboticabal mostrou a 
sua força. Todo empe-
nho e horas investidas 
em treinos e amistosos 
valeram a pena. Agrade-

Qualificação garante participação de várias modalidades para o JAI

ço ao empenho de todos 
os nossos atletas”, de-
clara o diretor do Cen-
tro de Convivência do 
Idoso, Fábio Bortolossi.

Atenção para a lista 
de medalhas conquista-
das:

Natação:
Airton Bazone – 2 

bronzes
Maria Áurea Garcia – 1 

ouro e 1 prata
Bocha:
Crésio Pupim, Jair Ba-

tista e José Roberto Cali-

DELEGADO DO CRC-SP VITÓRIO DE SIMONI TRAZ PALESTRA 
PARA JABOTICABAL, AOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

O Delegado do Con-
selho Regional de Con-
tabilidade do estado 
de São Paulo, na cidade 
de Jaboticabal, Vitório 
de Simoni, traz para 
o aprimoramento dos 
profissionais da classe 
contábil, uma palestra 
com o tema: Substitui-
ção Tributária do ICMS, 
onde ouve uma presen-
ça maciça de profissio-
nais da contabilidade 
de Jaboticabal e região.

A empresa ZAVITOSKI & OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 02.969.057/0001-29 e na I.E. 391.046.837.119, vem informar o 
EXTRAVIO das reduções Z do nº 127882 a 127909, referente ao 
equipamento de marca BEMATECH, modelo MP-2100 TH FI, Nº 
Ordem 0001, Nº Fabricação BE050769200107004940, para ins de 
cessação deinitiva de uso por “memória iscal esgotada”, conforme 
atestado de intervenção nº 8372 de 30/10/2014.

Edital para Conhecimento de Terceiros interessados, com Prazo de 10 dias, expedido nos autos do PROC. Nº 
0003106-34.2004.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jaboicabal/SP, Dr(a). 
Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. Faz Saber A Terceiros Interessados na Lide que o(a) Triangulo do Sol Auto 
Estradas SA move uma Desapropriação - Desapropriação de Desapropriação contra Luziana Bellodi Boverio, 
Monica Franco Montans, Zina Maria Bellodi, Antonio Revoli, Tonica Segecic Revoli, José Revoli Filho, Osvaldo 
Aparecido Revoli, Sérgio Revoli, Nelson Revoli, Apparecida Theodoro da Silva Revoli, Lucia Guidelli Revoli 
e Edemilson Antonio Revoli, objeivando o cumprimento do Arigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41 (sendo o teor: 
O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas iscais que 
recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de 
terceiros), e declarados de uilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 dias a contar 
da publicação no Órgão Oicial, nos termos e para os ins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
aixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboicabal, aos 23/07/2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0004496-14.2019.8.26.0291

O (A) MM.  Juiz (a) de Direito da  2ª Vara Cível,  do  Foro  de  
Jaboticabal, Estado  de  São  Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes 
Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a (o)  RODRIGO  SILVA  BADOTTI,  Brasileiro,  
CPF  346.641.898-42,  com  endereço à Travessa Silvio Moretti, 
90, Aparecida, CEP 14882-059, Jaboticabal - SP que por este  Juí-
zo,  tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Guariba 
- Sicoob Coopecredi. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no  prazo  de  15  (quin-
ze)  dias  úteis,  que  luirá  após  o  decurso  do  prazo  do presente  
edital, pague a quantia de R$ 4.945,05, devidamente atualizada,  sob 
pena de multa de 10%  sobre  o  valor  do  débito  e  honorários  
advocatícios  de  10%    (artigo  523  e  parágrafos,  do Código  de  
Processo  Civil).  Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indica-
do sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.  Se 
o executado não apresentar impugnação, será assistido pelo curador 
especial, a ser nomeado após o decurso do prazo deste edital e a 
quem se abrirá vista para, no prazo de 15 dias, apresentar defesa 
e atender os interesses do executado até a extinção do feito.  Será 
o presente edital, por extrato, aixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 20 
de agosto de 2019.

PL de concessão do terminal rodoviário de 
Jaboticabal volta à pauta de votação

O projeto de lei que 
autoriza a concessão 
de exploração dos 
serviços públicos de 
administração do Ter-
minal Rodoviário do 
Município de Jabotica-
bal (PL nº 201/2019) 
retorna para votação 
em 2º turno na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal nesta segunda-fei-
ra (02/09), em sessão 
ordinária. A reunião 
plenária começa às 20 
horas com transmis-
são ao vivo pela WEB-
TV da Câmara (www.
jaboticabal.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). 

O projeto ainda so-
freu dois pedidos de 
vista nas últimas duas 
sessões ordinárias, a 
primeira a pedido do 
vereador Pepa Servi-
done (Cidadania), e 
a segunda do verea-
dor Wilsinho Locutor 
(PSB). Segundo os par-
lamentares, a medida 

foi tomada para ga-
rantir o saneamento 
de dúvidas de alguns 
vereadores acerca da 
matéria. Vale lembrar 
que matérias submeti-
das a dois turnos, ain-
da que rejeitada em 1ª 
discussão e votação, 
deve passar obrigato-
riamente pelo 2º tur-
no, prevalecendo sem-
pre o resultado deste 
último (Art. 190 do 
Regimento Interno).

Ainda durante a ses-
são, acontece a eleição 
para o cargo de 1º Se-
cretário da Mesa Dire-
tora, após renúncia da 
vereadora Dona Cidi-
nha (Republicanos).

TRIBUNA LIVRE – 

fre – 1 bronze
Dança de Salão:
Alberto Camilo e Nor-

ma Terezinha Espanhol 
– 1 prata

Xadrez:
Maria José Pastorelli 

Capelotto – 1 prata
Damas:
Antônio Roberto Bor-

gatto – 1 ouro
Atletismo:
Edgard de Souza Go-

mes – 1 ouro

Antes da sessão, às 
19h40, a munícipe 

Floripes da Silva utili-
zará o espaço para fa-

lar sobre a questão do 
meio ambiente.
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Unesp promove Semana do 
Livro e da Biblioteca

De 27 a 30 de agosto 
aconteceu no Câmpus 
da Unesp de Jabotica-
bal, as comemorações 
da Semana Nacional do 
Livro e da Biblioteca. A 
programação teve ati-
vidades para atender 
todos os públicos que 
visitaram a Biblioteca 
da Unesp no período: 
Musica, exposições de 
fotografias, artes plás-
ticas, palestras, fil-
mes, entre outras atra-

ções.
A abertura que acon-

teceu na manhã da se-
gunda-feira com a apre-
sentação de um quarteto 
música da Escola de Arte 
“Prof. Francisco B. Mari-
no” que animou todos 
os presentes com muito 
samba e chorinho. No 
corredor da Biblioteca 
foi instalada a exposição 
fotográfi ca “Releitura de 
Anas” produzida pelas 
fotógrafas Ana Macha-

do, Ana Tereza, Ana Ja-
nuário e Ana Rosa.

O evento contou com 

o apoio do Departamen-
to de Cultura da Prefei-
tura de Jaboticabal.

Reunião marca início da campanha para 
eleição de novos conselheiros tutelares

Uma reunião entre 
os candidatos aos cin-
co cargos disponíveis 

para Conselheiros Tu-
telares, a comissão 
eleitoral e o promotor 

da Vara da Infância e 
Juventude, Dr. Carlos 
Mocayoshi, defi niu os 
últimos detalhes para a 
realização do pleito em 
Jaboticabal.

A eleição acontece 
em 6 de outubro, das 
8h às 17h, na Escola 
Estadual Dr. Joaquim 
Batista. “O encontro foi 
muito importante para 
esclarecer detalhes im-
portantes de todo esse 
processo que se apro-
xima. A campanha co-
meçou no último dia 
27 e temos 13 candi-
datos para cinco vagas. 
O Dr. Carlos foi muito 
solícito e destacou a 
importância do cargo 
e as ferramentas que 
podem e que não po-
dem serem utilizadas 
durante a campanha”, 
lembra a secretária de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Tatiana 

Pleito acontece no dia 6 de outubro, na Escola Estadual “Dr. Joaquim Batista”

Pellegrini.
Quem pode votar – 

Qualquer pessoa que 
tenha o título regulari-
zado em Jaboticabal até 
7 de julho pode procu-
rar a Escola Estadual 
“Dr. Joaquim Batista” e 
votar em seu candidato. 

Missão do conselhei-
ro tutelar - O conse-
lheiro tutelar atende 
crianças e adolescen-
tes diante de situações 
de violação de direitos. 
Também é papel do 
conselheiro atender e 
aconselhar os pais ou 
responsáveis. A par-
tir do atendimento, o 
profi ssional aplica me-
didas de proteção. Os 
casos chegam ao Con-
selho Tutelar de diver-
sas maneiras, encami-
nhados por delegacias, 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), escolas e 
familiares.

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-

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

ferir!!!  (16)3202-1986.

FAE divulga resultados do último domingo 
do Torneio Municipal de Futebol Amador

Seis jogos movimen-
taram a segunda roda-
da do Torneio Municipal 
de Futebol Amador. Os 
jogos aconteceram nos 
campos do Cruzeiro, 
Mônaco e Jardim das Ro-
sas.

Acompanhe abaixo os 
resultados:

Centro Esportivo An-
tônio Mônaco

Nova Alvorada 5 x 1 
Viver

Aliança 6 x 1 Primeiro 
de Maio

Campo do Cruzeiro:
Casa Rocha 5 x 1 Atlé-

tico Alvorada
Flamenguinho 1 x 3 

Nossa Senhora de Lour-

des
Jardim das Rosas:
Boa Vista 2 x 1 Jardim 

das Rosas
Cohab IV 1 x 5 Oxiquí-

mica

Exposição “Ilusão de Realidade” chega ao 
i nal no Jaboticabal Shopping

Quem passou no sa-
guão do Jaboticabal Sho-
pping na última sema-
na pôde conferir uma 
exposição de desenhos 
realistas a produzidos 
a lápis, produzida pela 
artista nascida em Avaré 
que atualmente vive em 
Jaboticabal, Elisabeth 
Otani.

“A obra de Elisabeth 
Otani mostra detalhes 

dos conceitos básicos 
aplicados no desenho 
como proporção, pers-
pectiva, linha, forma, 
luz e sombra. Chamou 
atenção dos frequen-
tadores do Jaboticabal 
Shopping, principalmen-
te por apresentar dese-
nhos de personalidades 
conhecidas”, analisa o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

Mostra apresentou 28 obras da artista plástica Elisabeth Otani
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Inadimplentes terão nomes incluídos no Serasa e 
podem ter bens bloqueados; impostos são 

indispensáveis para manter serviços públicos

IPTU, ISSQN e taxas diversas: contribuintes devem quitar 
dívidas sem juros a partir de segunda-feira (02)

A Prefeitura de Jaboti-
cabal dá mais uma opor-
tunidade para os de-
vedores quitarem suas 
dívidas, evitando proble-
mas futuros, como a pe-
nhora de bens. O Sistema 
Prático começa a receber 
as solicitações para ade-
são ao Programa de Re-
cuperação Fiscal – REFIS 
2019 – nesta segunda-
-feira (02). A anistia de 
100% nos juros e multas 
para quem pagar à vista 
segue até outubro.

“O contribuinte pre-
cisa estar atento aos 
prazos e benefícios. 
Estamos atendendo 
uma determinação do 
Tribunal de Contas e, 
após o término do Re-
fis, inadimplentes serão 
protestados no cartório 
e terão nome negativa-
do no Serasa; se a dívi-

da persistir, uma ação 
judicial será formulada 
podendo acarretar, em 
seguida, em bloqueio de 
conta bancária e até pe-
nhora”, reafirma o secre-
tário da Fazenda, Adil-
son Martins.

A Lei Complementar 
nº 198 define o valor mí-
nimo das parcelas em R$ 
250 para pessoa jurídica 
e R$ 100 para pessoa fí-
sica. Confira as opções 
de pagamento.

Para pagamento inte-
gral, à vista, do débito:

a) de 02 de setembro 
até 18 de outubro de 
2019, anistia de 100% 
(cem por cento) dos ju-
ros e multa de mora;

b) de 21 de outubro 
até 29 de novembro de 
2019, anistia de 90% 
(noventa por cento) dos 
juros e multa de mora;

c) de 02 de dezembro 
até 20 de dezembro de 
2019, anistia de 80% (oi-
tenta por cento) dos ju-
ros e multa de mora;

II – Para pagamento 
parcelado do débito:

a) de 02 de setem-
bro até 18 de outubro 
de 2019, anistia de 60% 
(cinquenta por cento) 
dos juros e multa de 
mora, parcelado em 12 
(doze) vezes;

b) de 21 de outubro até 
29 de novembro de 2019, 
anistia de 50% (quaren-
ta por cento) dos juros e 
multa de mora, parcelado 
em 10 (dez) vezes;

c) de 02 de dezem-
bro até 20 de dezembro 
de 2019, anistia de 40% 
(trinta por cento) dos 
juros e multa de mora, 
parcelado em 06 (seis) 
vezes

Começa curso de padaria artesanal oferecido pelo Fundo Social
O Fundo Social de So-

lidariedade deu início às 
aulas do curso de Pada-
ria Artesanal. O objetivo 
principal é capacitar os 
alunos e proporcionar 
uma renda extra.

“O Fundo Social de 
Solidariedade tem a 
missão de contribuir 
com as famílias nos mo-
mentos difíceis, mas 
não podemos esquecer 
que o trabalho dignifica 
o homem. Anualmente 

abrimos turmas de di-
ferentes cursos, sempre 
primando pela qualida-
de. Desses cursos, sa-
íram muitos profissio-
nais que hoje vivem da 
profissão”, relembra a 
primeira-dama Adriana 
Hori.

O Fundo Social oferece 
cursos profissionalizan-
tes de Padaria Artesanal, 
Manicure, Cabeleireiro e 
Depilação. As turmas já 
começaram. 
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Sarampo: com casos registrados na região, é hora de 
redobrar atenção e vacinar crianças e adolescentes

Unidades básicas de saúde estão vacinando crianças de seis 
a 11 meses e jovens de 15 a 29 anos de idade

A Secretaria de Saúde 
está preocupada com 
os casos de sarampo 
registrados na região. 
Seguindo orientações 
do Ministério da Saúde, 
o Departamento de Vi-
gilância Epidemiológi-
ca exalta a importância 
da vacinação contra a 
doença, principalmen-
te crianças de seis a 11 
meses e jovens de 15 a 
29 anos. 

As doses estão à dis-
posição nas unidades 
básicas de saúde. “Ci-
dades como Ribeirão 
Preto, Sertãozinho e 

Monte Alto já registra-
ram casos da doença. 
Felizmente ainda temos 
nenhum registro em Ja-
boticabal, mas mesmo 
assim precisamos vaci-
nar os grupos de risco”, 
enfatiza a diretora do 
Departamento de Vigi-
lância Epidemiológica, 
Maura Guedes Barreto.

Todo cuidado é pouco 
- A transmissão ocorre 
diretamente, de pessoa 
a pessoa, geralmente 
por tosse, espirros, fala 
ou respiração. Os sin-
tomas iniciais apresen-
tados pelo doente são: 

febre acompanhada de 
tosse persistente, irri-
tação ocular, coriza e 
congestão nasal e mal 
estar intenso. Após es-
tes sintomas, há o apa-
recimento de manchas 
avermelhadas no ros-
to, que progridem em 
direção aos pés, com 
duração mínima de 
três dias. São comuns 
lesões muito dolorosas 
na boca.

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

Iniciativa destinará todo material arrecadado ao Hospital de Amor de Barretos

Fundo Social coleta tampinhas na Prefeitura, 
FSS e escolas municipais

Quem quiser contri-
buir com a campanha de 
arrecadação de tampi-
nhas pode procurar um 
dos pontos distribuídos 
pela cidade. O Fundo 
Social de Solidariedade 
(FSS) informa que rece-
berão doações as 11 es-
colas municipais, o Paço 
Municipal e a sede do 
Fundo Social.

Estão sendo arrecada-
das tampinhas de água, 
refrigerante, leite, Nu-
tella, maionese, Toddy, 
Nescau, remédios, cre-
me dental, shampoo, 
condicionador, água sa-
nitária e amaciante. “Va-

mos contribuir com essa 
instituição que tanto faz 
por Jaboticabal. A popu-
lação pode procurar um 
dos pontos de coleta e 
entregar as suas tampi-
nhas”, afirma a primeira-
-dama Adriana Hori.

Todo material arreca-
dado pelo Hospital de 
Amor de Barretos será 

vendido e o dinheiro 
destinado à compra de 
cadeiras de rodas e ou-
tros equipamentos. O 
Fundo Social de Solida-
riedade fica na Avenida 
do Carmo, 242, Centro. A 
população também pode 
entrar em contato pelos 
telefones (16) 3202-8994 
ou (16) 3203-3398.
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Prazo para envio de projetos do Parlamento 
Jovem vai até 10 de setembro

Em 2019, além de 
atividades legislativas 
simuladas, os jovens 
parlamentares conhe-
cerão a Assembleia Le-
gislativa do Estado e o 
Parque Ibirapuera.

Termina no próximo 
dia 10 de setembro o 
prazo para que os es-
tabelecimentos de en-
sino de Jaboticabal que 
queiram integrar o Par-
lamento Jovem 2019, 
da Câmara Municipal, 
enviem para a Escola 
do Legislativo as pro-
posições e os nomes 
de dois alunos selecio-
nados nas respectivas 
escolas para a partici-
pação no projeto.

“O tema para este 
ano é livre, e os alu-
nos que quiserem ten-
tar um cargo de jovem 
parlamentar devem se 
esforçar nas suas esco-
las para serem eleitos e 
participar aqui conos-
co de mais esta edição 
do Parlamento Jovem. 
Temos na programação 
com eles duas oficinas, 
quando serão orienta-
dos sobre os projetos 
que eles apresentarem, 
também vão ter que 
votar entre eles para 
compor a Mesa Direto-
ra; vão poder conhecer 

um pouco do funciona-
mento da Câmara, te-
rão um encontro com 
o prefeito e ainda farão 
uma viagem político-
-cultural a São Paulo, 
para conhecerem a As-
sembleia Legislativa do 
nosso estado e um pon-
to cultural, que neste 
ano será o Ibirapuera”, 
contou a diretora da 
EL, Silvia Mazaro.

O Parlamento Jovem 
(PJ) é um projeto apar-
tidário da Escola do Le-
gislativo voltado para 
alunos do 1º ano do En-
sino Médio de escolas 
públicas e privadas do 
município. O objetivo 
é estimular a partici-
pação política dos ado-
lescentes e fortalecer 
o processo democráti-
co, além de mostrar na 
prática como funcio-
na o Poder Legislativo, 
qual o papel do verea-
dor, entre outros.

Como funciona? - O 
pontapé inicial é dado 
com as visitas nas es-
colas para esclareci-
mentos e informações 
quanto ao funciona-
mento do projeto, que 
neste ano foram reali-
zadas em maio. Todas 
as escolas com Ensino 
Médio do município 

podem participar.
Após a visitação, 

começa a etapa nos 
estabelecimentos de 
ensino, quando os pro-
fessores devem traba-
lhar um tema livre com 
os alunos para a elabo-
ração de um texto, que 
será transformado em 
uma proposta de proje-
to de lei ou indicação. 
Cada escola deve ele-
ger uma das proposi-
ções apresentadas pe-
los respectivos alunos 
e enviá-la à Câmara, 
bem como eleger dois 
alunos que vão repre-
sentar suas institui-
ções de ensino.

Com as indicações 
escolares enviadas à 
Casa de Leis, os estu-
dantes eleitos partici-
pam de duas oficinas 
ministradas pela Escola 
do Legislativo, na sede 
da Câmara Municipal; 
visitam o Poder Exe-
cutivo Municipal para 
um bate-papo com o 
prefeito; e concluem a 
participação com uma 
viagem político-cultu-
ral custeada pelo Poder 
Legislativo jaboticaba-
lense.

Anote na agenda:
10/09/2019 - Prazo 

final para envio dos 

projetos pelos estabe-
lecimentos de ensino 
para a Escola do Legis-
lativo/Câmara Munici-
pal de Jaboticabal;

26/09/2019 | 13h - 
Primeira Oficina com 
os alunos representan-
tes dos estabelecimen-
tos de ensino - Funcio-
namento da Câmara, 
formatação e adequa-
ção de projetos;

03/10/2019 | 13h - 
Segunda Oficina - Orga-
nização e apresentação 
de uma sessão ordiná-
ria do próprio Parla-
mento Jovem;

24/10/2019 | 19h - 
Sessão Ordinária do 
Parlamento Jovem;

A ser definido - Reu-
nião com o Prefeito 
José Carlos Hori;

28/11/2019 - Viagem 
a São Paulo - Assem-
bleia Legislativa e Ibi-
rapuera;

*Obs.: As datas pro-
gramadas podem so-
frer alterações caso 
sejam necessários 
ajustes, conforme a Es-
cola do Legislativo.

Termina no próximo 
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prazo para que os es-
tabelecimentos de en-
sino de Jaboticabal que 
queiram integrar o Par-
lamento Jovem 2019, 
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do Legislativo as pro-
posições e os nomes 
de dois alunos selecio-
nados nas respectivas 
escolas para a partici-
pação no projeto.

“O tema para este 
ano é livre, e os alu-
nos que quiserem ten-
tar um cargo de jovem 
parlamentar devem se 
esforçar nas suas esco-
las para serem eleitos e 
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quando serão orienta-
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mento da Câmara, te-
rão um encontro com 
o prefeito e ainda farão 
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-cultural a São Paulo, 
para conhecerem a As-
sembleia Legislativa do 
nosso estado e um pon-
to cultural, que neste 
ano será o Ibirapuera”, 
contou a diretora da 
EL, Silvia Mazaro.

O Parlamento Jovem 
(PJ) é um projeto apar-
tidário da Escola do Le-
gislativo voltado para 
alunos do 1º ano do En-
sino Médio de escolas 
públicas e privadas do 
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lescentes e fortalecer 
o processo democráti-
co, além de mostrar na 
prática como funcio-
na o Poder Legislativo, 
qual o papel do verea-
dor, entre outros.

Como funciona? - O 
pontapé inicial é dado 
com as visitas nas es-
colas para esclareci-
mentos e informações 
quanto ao funciona-
mento do projeto, que 
neste ano foram reali-
zadas em maio. Todas 
as escolas com Ensino 
Médio do município 
podem participar.

Após a visitação, 
começa a etapa nos 
estabelecimentos de 
ensino, quando os 
professores devem 
trabalhar um tema 
livre com os alunos 
para a elaboração de 
um texto, que será 
transformado em uma 
proposta de projeto 
de lei ou indicação. 
Cada escola deve ele-
ger uma das propo-
sições apresentadas 

pelos respectivos alu-
nos e enviá-la à Câma-
ra, bem como eleger 
dois alunos que vão 
representar suas ins-
tituições de ensino.

Com as indicações 
escolares enviadas à 
Casa de Leis, os estu-
dantes eleitos partici-
pam de duas oficinas 
ministradas pela Es-
cola do Legislativo, na 
sede da Câmara Muni-
cipal; visitam o Poder 
Executivo Municipal 
para um bate-papo 
com o prefeito; e con-
cluem a participação 
com uma viagem polí-
tico-cultural custeada 
pelo Poder Legislativo 
jaboticabalense.

Anote na agenda:
10/09/2019 - Prazo 

final para envio dos 
projetos pelos estabe-
lecimentos de ensino 
para a Escola do Le-
gislativo/Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal;

26/09/2019 | 13h - 
Primeira Oficina com 
os alunos represen-
tantes dos estabele-
cimentos de ensino 
- Funcionamento da 
Câmara, formatação e 
adequação de proje-
tos;

03/10/2019 | 13h - 
Segunda Oficina - Orga-
nização e apresentação 
de uma sessão ordiná-
ria do próprio Parla-
mento Jovem;

24/10/2019 | 19h - 
Sessão Ordinária do 
Parlamento Jovem;

A ser definido - Reu-
nião com o Prefeito 
José Carlos Hori;

28/11/2019 - Viagem 
a São Paulo - Assem-
bleia Legislativa e Ibi-
rapuera;

*Obs.: As datas pro-
gramadas podem so-
frer alterações caso 
sejam necessários 
ajustes, conforme a Es-
cola do Legislativo.

As aulas para a turma de terça-feira começa no dia 10 de setembro de 2019, e 
para as de sexta no dia 13 de setembro, ambas com horário das 18h às 22 horas.

Curso gratuito de LIBRAS da Câmara de Jaboticabal 
recebe mais de 200 pedidos de inscrições

Foram encerradas 
no final da tarde de se-
gunda-feira (26/08) as 
inscrições para o curso 
gratuito de “Introdu-
ção à Língua Brasilei-
ra de Sinais (LIBRAS)”, 
oferecido pela Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal por meio da Escola 
do Legislativo. A lista 
completa com a clas-
sificação dos inscritos 
está disponível para 
consulta na página da 
Escola do Legislativo > 
Cursos e Treinamentos, 
no site da Câmara Muni-
cipal (www.jaboticabal.
sp.leg.br).

Ao todo, foram 212 
pedidos de inscrição. 

A maior concorrência 
ocorreu para a turma 
de terça-feira, cujas va-
gas foram preenchidas 
nos primeiros 20 mi-
nutos da abertura das 
inscrições, totalizando 
162 inscritos. Já para a 
turma de sexta-feira, 50 
pessoas disputaram as 
vagas. 

Neste semestre são 
oferecidas 60 vagas 
para o curso de Intro-
dução (para iniciantes), 
divididas em duas tur-
mas, uma de terça e ou-
tra de sexta-feira, com 
30 alunos cada.

As aulas para a turma 
de terça-feira começa no 

dia 10 de setembro de 
2019, e para as de sexta 
no dia 13 de setembro, 
ambas com horário das 
18h às 22 horas, na sede 
da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, na Rua Ba-
rão do Rio Branco, 765.

Os cronogramas das 
aulas estão disponíveis 
na página da Escola do 
Legislativo, em “Cur-
sos e Treinamentos”, 
no site institucional do 
Legislativo jaboticaba-
lense (www.jaboticabal.
sp.leg.br). Em caso de 
dúvida, basta entrar em 
contato pelo telefone 
(16) 3209-9477 ou pelo 
e-mail imprensa@cama-
rajaboticabal.sp.gov.br.
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Câmara de Jaboticabal entrega honrarias a 
proissionais de Educação Física em sessão solene

A sessão começa às 
20 horas, no plenário 

da Casa de Leis, com 
transmissão ao vivo 

pela WEBTV da Câma-
ra (www.jaboticabal.

sp.leg.br).

Na próxima quinta-
-feira (05/09), a Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal entregará 
a treze profissionais 
de Educação Física da 
cidade placas come-
morativas em alusão 
à Semana do Profissio-
nal de Educação Física, 
criada em 2018 e ins-
tituída no Calendário 
de Eventos Oficiais do 
Município por conta 
da Lei nº 4.934/2018, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha. O ato 
segue determinação 
do Decreto Legislativo 
nº 703/2018, de auto-
ria do vereador Samuel 
Cunha (PSDB). A sessão 
começa às 20 horas, 

no plenário da Casa de 
Leis, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br).

Os nomes dos es-
colhidos para receber 
as placas nesse ano 
foram sugeridos por 
uma comissão forma-
da pelo vereador autor 
da propositura; pelo 
representante do De-
partamento de Espor-
te e Lazer de Jabotica-
bal, Fábio Bortolossi; 
e pelo representante 
do Conselho Regional 
de Educação Física do 
Estado de São Paulo, 
Marcelo Simielli. Re-
ceberão a placa come-
morativa Anselmo An-
tonio Hungaro; Elaine 

Bento Bejo de Toledo 
Piza; Emanoel Junior 
da Silva – Poto; Ever-
ton Cassio Capitânio; 
Hélio Roberto Cabral – 
Pirrolo; Lucimara Cris-
tina Ribeiro da Silva; 
Marcelo Daniel Simie-
li; Milena Lorenzon 
do Nascimento; Paulo 
Henrique Berchielli; 
Susimara de Sousa; 
Marisa Scarduelli As-
selli; Luiz Carlos Pe-
nariol – Penão e Carlos 
Cesar Ignácio – Loyola.

Será entregue tam-
bém durante a oca-
sião, Comenda Bene-
mérita à Academia 
Saúde Total, e Medalha 
de Honra ao Mérito ao 
professor Hélio Rober-
to Cabral.

Combate ao suicídio mobiliza psicólogos e psiquiatras 
no Setembro Amarelo, em Jaboticabal

Com o objetivo de di-
minuir o índice de sui-
cídio em Jaboticabal e 
conscientizar a popula-
ção sobre a importância 
da prevenção, a tercei-
ra edição do “Setembro 
Amarelo: um grito pela 
vida” realiza uma série 
de atividades que co-
meçam neste sábado 
(07/09) e seguem até o 
dia 13 de setembro em 
diversos locais da cida-
de.

A Caminhada #EuA-
creditoNaVida abre as 
atividades no desfile 
cívico da Independên-
cia, que acontece no dia 
7 de setembro, na Rui 
Barbosa, com saída às 
8h45 do Ginásio Munici-
pal de Esportes e chega-
da na Praça 9 de Julho. 
Neste ano, também es-
tão programadas deze-
nas de palestras com 
profissionais da área 
da saúde mental, como 
psicólogos e psiquia-
tras, que vão apresentar 
assuntos relacionados à 
prevenção ao suicídio. 
Afinal, como sobreviver 
em tempos de pressão? 
Qual o ponto de vis-
ta de religiões, como a 
católica e a evangélica, 
bem como de espíritas 
e umbandistas, sobre 
o suicídio? Essas e ou-
tras reflexões integram 
a pauta de discussão do 
“Setembro Amarelo” na 
cidade.

Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
estimam que pelo me-

nos 800 mil pessoas co-
metam suicídio a cada 
ano, e o problema já é 
a segunda maior causa 
de morte entre pesso-
as de 15 a 29 anos. Um 
boletim epidemiológico 
elaborado pelo Minis-
tério da Saúde, e divul-
gado em 2017, aponta 
que entre 2007 e 2016, 
foram registrados no 
Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM) 
106.374 óbitos por sui-
cídio no país.

Diante dos núme-
ros, políticas públicas 
e conscientização são 
quesitos fundamentais 
na luta contra o suicí-
dio, uma vez que 90% 
dos casos são evitáveis, 
segundo especialistas 
da área. “Ano a ano esta-
mos conseguindo atrair 
mais parceiros e levar 
mais pessoas a refletir 
sobre a questão do sui-
cídio, que é tão sério, 
tão complexo, e ainda 
tão estigmatizado por 
tanta gente, e isso im-
pede que muitas pesso-
as procurem ajuda. Não 
é frescura, não é falta 
do que fazer! É preciso 
entender que conhe-
cimento e informação 
podem salvar vidas. E é 
exatamente essa nossa 
intenção. Difundir para 
a população, por meio 
de profissionais capaci-
tados, o que podemos 
fazer para combater 
esse mal que não esco-
lhe classe social, sexo, 
cor, enfim... Convido to-

Atividades acontecem de 7 a 13 de setembro, e contará com palestras 
voltadas ao público de diversas idades.

dos a participar conos-
co”, propôs o vereador 
Luís Carlos Fernandes 
(PSC), autor da Lei nº 
4.872/2017, que criou e 
integrou a Semana Mu-
nicipal de Prevenção ao 
Suicídio no Calendário 
Oficial de Eventos de Ja-
boticabal.

PREMIAÇÃO LITERÁ-
RIA – Para tratar do 
assunto com o públi-
co jovem da cidade, o 
CRIAR REDAÇÃO pas-
sou a integrar, neste 
ano, o movimento “Se-
tembro Amarelo” em 
Jaboticabal, e propôs 
uma prova de premia-
ção de redação para 
estudantes da rede pú-
blica de ensino do 9º 
ano do Ensino Funda-
mental, e dos 1º, 2º e 3º 
anos do Ensino Médio. 
O resultado sai dia 13 
de setembro. Os cinco 
primeiros colocados 
de cada grupo ganha-
rão bolsas de estudo 
gradativas do CRIAR 
REDAÇÃO. As redações 
premiadas, junto com 
fotos da edição do Se-
tembro Amarelo, fica-
rão expostas no Jaboti-
cabal Shopping.

PARA SABER – A Sema-
na Municipal de Preven-
ção ao Suicídio foi criada 
pela Lei nº 4.872/2017 
e passou a integrar o 
Calendário Oficial de 
Eventos de Jaboticabal. 
O objetivo é intensifi-
car, durante a Semana, 
os trabalhos de atenção 
primária em especial as 

relacionadas à preven-
ção ao suicídio e outros 
transtornos, além de 
ampliar o debate sobre 
o problema, incentivar 
a criação de programas 
para conscientização e 
orientação quanto à im-
portância da prevenção, 
alertando sobre o risco 
das doenças que levam 
ao suicídio, e das van-
tagens do diagnóstico 
precoce e possibilidade 
de cura, entre outros.

PROGRAMAÇÃO SE-
TEMBRO AMARELO 2019

07/09/19 | 8h45 > 
Caminhada #EuAcredi-
toNaVida – Saída do Gi-
násio Municipal de Es-
portes

09/09/19 | 19h > Pa-
lestra “No Limite: como 

sobreviver em tempos 
de pressão?”

Dr. Vinícius Faria (Mé-
dico Psiquiatra)

Local: Centro de Con-
venções UNESP

10/09/19 | 14h > Pa-
lestra “Cheguei na 3ª 
Idade. E agora?”

Cláudia M. F. Silva e 
Nathália Zocollaro (Psi-
cólogas)

Local: Clube da 3ª Ida-
de

11/09/19 | 19h30 > 
Mesa Redonda “Fé e Re-
ligião. Uma nova pers-
pectiva sobre o suicí-
dio”.

Pr. Gideoni Morais 
(Igreja Evangélica), Má-
rio Fernando Berlingieri 
(Espírita), Pe. Paulo Ma-
zzi (Igreja Católica), Sér-

gio Ramos (Umbanda).
Local: Câmara Munici-

pal
12/09/19 | 19h30 > 

Cine pela Vida “Reflexão 
sobre o filme Yonlu”

Carla Bellodi (Psicana-
lista)

Local: Colégio Santo 
André

13/09/19 | 19h30 > 
Encerramento “Show So-
breViver”

Várias apresentações
Local: Concha Acústi-

ca | Entrada: 1 litro de 
leite

Palestras nas escolas 
da rede Estadual e Mu-
nicipal: “Não deixe a dor 
do presente ferir os seus 
futuros sonhos”, com 
diversos psicólogos do 
Grupo SobreViver.

Saúde começa projeto-piloto de acolhimento 
nas unidades básicas de saúde

Um projeto-piloto que 
está sendo implantado 
no Ciaf VII pretende pro-
mover mudanças signifi-
cativas na maneira como 
os atendimentos são re-
alizados nas unidades 
de saúde de Jaboticabal.

Seguindo as orienta-
ções da DRS – Direção 
Regional de Saúde –, as 
enfermeiras acolhem os 
pacientes que adiantam 
o que está acontecendo 
e a profissional define o 

Iniciativa espera melhorar o atendimento nos Ciaf’s 
melhor caminho a ser se-
guido: orientação, con-
sulta com o médico da 
unidade ou encaminha-
mento para a Unidade de 
Pronto Atendimento.

“Por exemplo, uma pa-
ciente da rede procurou 
um de nossos Ciafs. Ex-
plicou para a enfermeira 
que passou mal no dia 
anterior e foi medicada 
na Unidade de Pronto 
Atendimento. A equipe 
entrou em contato com 

a UPA, levantou deta-
lhes do atendimento e 
verificou que ela já es-
tava medicada, não ne-
cessitando de uma nova 
consulta. Com isso, a 
vaga que seria disponi-
bilizada para a paciente 
foi repassada para uma 
pessoa que realmente 
precisava passar pelo 
especialista”, explica 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

Neste momento, a Se-

cretaria de Saúde tra-
balha para que outras 
unidades também ado-
tem o projeto. “Em bre-
ve toda rede realizará o 
acolhimento dos pacien-
tes. Além de melhorar o 
atendimento, os casos 
graves serão encaminha-
dos para a UPA pronta-
mente. Seguimos uma 
tendência que futura-
mente será adotada em 
diversos municípios”, fi-
naliza o secretário. 



8 SÁBADO, 31 DE AGOSTO DE 2019

NOVACOLEÇÃO

PRIMAVERA

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

marankids
siga-nos em nossas redes

GRANDES 
LANÇAMENTOS EM

BRINQUEDOS

Entre manobras e música boa, Skate Rock é 
sucesso e movimenta a cena em Jaboticabal

O que seria apenas 
mais um festival de 
bandas, tornou-se o mo-
mento de exaltação de 
duas culturas que sem-
pre andam de mãos da-
das. Skatistas e roquei-
ros curtiram um fi nal 
de semana diferente na 
Concha Acústica.

Em parceria com o 
SESC, foi montada uma 
estrutura inédita: en-
quanto as bandas se 
apresentavam no palco, 
o público aproveitava o 
circuito montado para a 

realização de mais va-
riados tipos de mano-
bras.

“A cultura não pára! E 
o mês de agosto não po-
deria ser melhor. Tive-
mos uma programação 
bastante interessante, 
voltada aos mais va-
riados públicos. Tenho 
que ressaltar a parceria 
com o SESC que esteve 
junto e acreditou na 1ª 
edição do Skate Rock. 
A programação prosse-
gue e, em breve, tere-
mos muitas outras no-

vidades”, diz o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

O evento – O 1º Ska-
te Rock contou com um 
circuito de skate stre-
et (swchit) montado no 
mesmo espaço onde 
as oito bandas (Fratura 
Exposta, HardFour, Ne-
vermind, Necrofobia, 
Banda Vikings, Abyssal 
Store, Violência Moral 
e Abiosi), se apresen-
taram nos dois dias de 
evento. A entrada foi 
gratuita. 

Jaboticabal em Família: Promotor discute com pais 
importância do respeito à escola

A Prefeitura e o Mi-
nistério Público se uni-
ram para fortalecer os 
laços familiares em Ja-
boticabal. O Promotor 
da Infância, Dr. Carlos 
Macayochi de Oliveira 
Otuski, está realizando 
uma série de palestras 
com os pais ou respon-
sáveis dos alunos da 
educação infantil. Na 
pauta, os princípios fun-
damentais de relaciona-
mento, o respeito à esco-
la, a relação entre pais e 
fi lhos e o uso consciente 
das mídias sociais.

As EMEBs Antonio Ri-
cardo Benatti, Arman-
do Lerro, Aurélio Niero 

e Santinha Gagliardi já 
foram contempladas. 
“O Jaboticabal em Fa-
mília é meu projeto 
do coração. A família 
é a nossa base, nosso 
alicerce e uma relação 
que deve ser regada to-
dos os dias, principal-
mente nos dias de hoje. 
Temos a alegria em ter 
em Jaboticabal um pro-
motor que veio somar, 
com comprometimen-
to e determinação pelo 
valor da família. Feliz a 
cidade que conta com 
essa dedicação como 
temos aqui com o Dr. 
Carlos”, diz o prefeito 
José Carlos Hori.

As palestras continu-
am em setembro. No 
dia 04 (quarta-feira) é 
a vez dos pais da EMEB 
Honório Cardoso rece-
berem o promotor. Já 
no dia 11 (quarta-feira), 
os responsáveis pelos 
alunos da EMEB Taide 
Todaro vão discutir os 
desafi os para a família 
contemporânea. 

Jaboticabal em Famí-
lia - É hora de desconec-
tar! Pais, avós, padri-
nhos, tios. Secretarias 
de Saúde, Assistência 
Social, Educação. Pro-
motores, juízes, con-
selheiros tutelares. 
Instituições, igrejas e 

templos. Não importa a 
religião, o estado civil, 
o parentesco, a profi s-
são ou a classe social. A 
Prefeitura de Jabotica-
bal está juntando todo 
mundo para resgatar 
os vínculos familiares 
e fortalecer os valores 
sociais. O prefeito José 
Carlos Hori lançou o 
projeto “Jaboticabal em 
Família”, durante o lan-
çamento da 35ª Festa 
do Quitute, em 2017. 

Na prática, abrimos 
um leque de opções 
para membros de toda 
a família, em especial, 
as crianças e adoles-
centes. Os serviços 

públicos e privados 
serão oferecidos de 
forma integrada, de fá-
cil acesso. “Criamos a 
Rede Família para isso: 
conversar, apontar ca-
minhos, dar atenção 
e amor para as pesso-

as especiais. Só com a 
união de todos vamos 
deixar nossas crianças 
e adolescentes fortes 
e longe do doloroso 
caminho do álcool e 
das drogas”, enfatizou 
Hori, à época.

24 escolas participaram do campeonato, que mobilizou mais de 3000 alunos

Colégio Duílio Poli vence os Jogos Escolares 2019

Chega ao fi nal mais 
uma edição dos Jogos 
Escolares de Jabotica-
bal. As competições 
mobilizaram alunos 
das redes municipal, 
estadual e particular de 

ensino. Os 3 mil alunos 
se dividiram em oito 
modalidades esporti-
vas.

“Tenho uma relação 
próxima com os Jogos 
Escolares. Quando jo-

vem e aluno do Estadão 
gostava de participar e 
lembro da importância 
que o evento tinha para 
todos os estudantes. 
Lancei o desafi o que 
prontamente toda equi-

pe da edução aceitou. 
Hoje, estamos na nona 
edição consecutiva”, 
comemora o prefeito 
José Carlos Hori.

“Além de mobilizar 
nossos alunos, mos-
tramos para todos que 
existem caminhos lon-
ge das drogas e da vio-
lência e o esporte propi-
cia essas experiências. 
Agora, esperamos que 
nossos jovens se moti-
vem e continuem parti-
cipando das escolinhas 
oferecidas pela prefei-
tura”, declara o secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Leonardo Yamazaki.

Atenção para os re-
sultados fi nais:

Classifi cação geral:
1° LUGAR Colégio Du-

ílio Poli - 241 PONTOS 
2° LUGAR Colégio Po-

ligenes - 178 PONTOS 
3° LUGAR Colégio 

Nossa Senhora do Car-
mo - 167 PONTOS 

4° LUGAR Colégio 
COC - 135 PONTOS 

5° LUGAR Colégio San-
to André 102 PONTOS 

6° LUGAR Escola Afon-
so Tódaro - 81 PONTOS 

7° LUGAR Escola SESI - 
80 PONTOS 

8° LUGAR Escola Ama-
deu Lessi - 73 PONTOS 

9° LUGAR Colégio Ma-
ria - 68 PONTOS 

10° LUGAR Escola Co-
ronel Vaz - 61 PONTOS 

11° LUGAR Colégio 
Objetivo - 60 PONTOS 

12° LUGAR Colégio 
Técnico Agrícola - 48 
PONTOS 

13° LUGAR Escola Wal-
ter Barioni - 47 PONTOS 

14°LUGAR Escola 
Dona Aurora - 44 PON-
TOS 

15°LUGAR Escola Pau-
lo Freire - 38 PONTOS 

16° LUGAR Colégio 
Novo Anglo - 25 PON-
TOS 

17° LUGAR Escola Mil-
ton Matos Braga - 22 
PONTOS 

18° LUGAR Escola Si-
mielli - 21 PONTOS 

19° LUGAR Escola 
Aparecida - 16 PONTOS 

20° LUGAR Escola Ed-
gard de Palma Travas-
sos - 15 PONTOS 

21° LUGAR Escola 
Carlos Nobre Rosa - 11 
PONTOS 

22° LUGAR Escola Luís 
Latorraca - 09 PONTOS 


