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Prefeitura inaugura novo prédio do Departamento de 
Medicina e Segurança do Trabalho 

Reis 2019: negociação 
de dívidas continua em 

Jaboticabal

A Prefeitura de Jaboticabal informa que os con-
tribuintes podem procurar o Sistema Prático para 
renegociar suas dívidas com o município, inclusi-
ve as do SAAEJ (Serviço Autônomo de Água e Es-
goto de Jaboticabal). O Programa de Recuperação 
Fiscal garante 100% de anistia dos juros e multas 
para quem pagar à vista. 

Aconteceu na tarde de sexta-feira (20), a inau-
guração do novo prédio do Departamento de 
Medicina e Segurança do Trabalho “Dr. Jeyner 
Valério”. O novo espaço, mais amplo e bem lo-
calizado, fica ao lado do Paço Municipal, na Rua 
Humberto Biancardi, 153 - Vila Serra.

Obras de pavimentação da pista do 
aeroporto prosseguem em Jaboticabal
A Prefeitura de Ja-

boticabal iniciou no 
último mês as obras 
de pavimentação da 
pista do aeroporto 
municipal. As equipes 
seguem trabalhando 
no local, conforme o 
projeto e cronograma 
aprovados.

Jaboticabal se destaca entre as cidades mais 
inteligentes e conectadas do Brasil

Indicadores 
analisam 

inteligência, 
conexão e 

sustentabilidade
A cidade se desta-

cou mais uma vez no 
Ranking Connected 
Smart Cities, que ma-
peia todas as cidades 
com mais de 50 mil ha-
bitantes com o objetivo 
de definir municípios 
com maior potencial 
de desenvolvimento do 
Brasil. Jaboticabal avan-
çou da 39ª posição, em 
2017, para a 23ª, em 
2018, no quesito ener-
gia.

Jaboticabal abre processo 
seletivo para professores

A Secretaria de 
Educação abriu 
processo seleti-
vo para a contra-
tação temporária 
de novos profes-
sores

BRINQUEDOS - ROUPAS - CALÇADOS

COMPRE E 
CONCORRA

10
VALES 
PRESENTE

A cada R$100,00 em compras preencha um cupom e concorra
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A JOSÉ GONÇALO BALBINO DE ASSIS 
                          (Prenotação 164.788 de 25/02/2019) 
 
               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  
cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015. 
 
                       FAZ SABER a JOSÉ GONÇALO BALBINO DE ASSIS, RG nº 9.259.560-
SSP/SP, CPF nº 979.404.708/25, brasileiro, solteiro, maior, motorista, residente e domiciliado 
em Barrinha-SP, na Rua Henrique Xisto, número 103, bairro José Bom Bombonato (endereço 
que constou da matrícula na da época de aquisição do imóvel), que nos termos do artigo 26 
da Lei nº 9.514/97 e a requerimento de STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede nesta 
cidade de Jaboticabal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.326.990/0001-64, e STÉFANI 
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, com sede em Ribeirão Preto-SP, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 03.088.641/0001-38, credoras fiduciárias através do Instrumento Particular de Compra e 
Venda de Imóvel, garantido pela alienação fiduciária registrada sob nº 05 na matrícula nº 
36.273, que grava o imóvel indicado como Lote nº 07 da Quadra V, situado na Rua K, do 
loteamento Residencial Parque das Araras, nesta cidade, vem lhe notificar para 
cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias relativas às parcelas 
vencidas, com valor apurado pelas credoras fiduciárias até 01/02/2019, que totaliza a 
quantia de R$20.841,56 (vinte mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis 
centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança 
até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no 
prazo desta notificação. 
                       Assim fica V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes 
nº 535, centro, telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de 
Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima mencionado e 
mais o valor de R$204,66 (duzentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), 
referente as custas com a notificação extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir desta data. 
  Nesta oportunidade fica V.Sª. cientificado de que o não cumprimento da 
obrigação no prazo estipulado garante às credoras fiduciárias o direito de 
consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei 
nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perde V.Sª. a propriedade do imóvel em favor 
das credoras Stéfani Participações Ltda e Stéfani Nogueira Engenharia Ltda. 
                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, 
expede-se o presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias 
consecutivos. Jaboticabal, 11 de setembro de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do 
Oficial, digitei e subscrevi. 
 
                      O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
              
                                                                    JOSÉ PEDRO JÚNIOR  

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 INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1003627-05.2017.8.26.0291 - Controle n. 2017/002161.
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Sumiko Takayama Kotuzi
Requerido: Milton Massami Kotuzi

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE MILTON MASSAMI KOTUZI, REQUERIDO POR SUMIKO
TAKAYAMA KOTUZI - PROCESSO Nº 1003627-05.2017.8.26.0291.

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 aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 11/06/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de MILTON MASSAMI KOTUZI,
Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 63825338, CPF 746.536.448-53, pai Mitsuo Kotuzi, mãe
Kazuko Oikawa Kotuzi, Nascido/Nascida 21/12/1955, natural de Monte Alto - SP, com endereço
à Armando Salles de Oliveira, 266, Centro, CEP 14870-890, Jaboticabal - SP, na forma do art.
4º, inciso III, do Código Civil, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, em virtude de
diagnóstico de Depressão Moderada (CID-10 F32.1) e Sequela de AVC (CID-10 I169), e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). SUMIKO
TAKAYAMA KOTUZI, Brasileiro, Casado, Professor, RG 274151388, CPF 149.481.358-01,
Armando Salles de Oliveira, 266, Centro, CEP 14870-890, Jaboticabal - SP, nos termos do artigo
1.775 do Código Civil. A curatela se estenderá a todos os atos de natureza patrimonial e negocial
do requerido, como disposição de bens e gestão de conta bancária, para as quais deverá ser
representado por sua curadora. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de
dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal,
aos 28 de agosto de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002171-83.2018.8.26.0291
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exequente: Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo -

Copercana
Executado: Lucas Henrique Camargo

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1002171-83.2018.8.26.0291

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) LUCAS HENRIQUE CAMARGO, Brasileiro, Solteiro, Encanador, RG
48.719.076-2, CPF 414.442.588-69, com endereço à Rua Argentina Perina, 155, Jardim Perina,
CEP 14876-022, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo
- Copercana, alegando em síntese: "A Exeqüente é credora do Executado da importância
líquida, certa e exigível de R$-2.473,86, representada pelos valores nominais das inclusas
duplicatas de vendas mercantis, vencidas e não pagas pelo Executado, apontadas e
protestadas por falta de pagamento. Muito embora tenha promovido todos os meios
suasórios ao seu alcance, a Exeqüente não conseguiu obter sucesso no seu intento de haver
do Executado o seu crédito amigavelmente, apesar de ser líquido, certo e exigível,
inclusive com as cártulas apontadas e protestadas por falta de pagamento, em razão do que
se socorre deste remédio jurídico da execução forçada para cobrança do débito apontado,
de responsabilidade do Executado. Dá-se, à presente, para efeitos fiscais, o valor de
R$-3.346,34." Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no pz de 3 dias,
efetue o pagto da dívida de R$ 3.346,34, que deverá ser atualizada até a data do efetivo
pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10%
sobre valor atualizado do débito. Caso efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). Poderá opor
embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 31 de maio de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Vigilância Sanitária de Jaboticabal é modelo em 
inspeção sanitária na área odontológica

O GVS XXIV (Grupo 
de Vigilância Sanitá-
ria Regional de Ribei-
rão Rreto) realizou, na 
sexta-feira (20), um 
treinamento sobre “Ins-
peção Sanitária na Área 
Odontológica”. Os mu-
nicípios da região fo-
ram convidados para o 
evento que aconteceu 
em Ribeirão Preto. 

O profi ssional convi-
dado para ministrar o 
encontro foi o coorde-
nador da vigilância sa-
nitária de Jaboticabal, 
Dr. Fernando Arrobas, 
que na oportunidade 
abordou todos os as-
pectos pertinentes à 
inspeção em estabeleci-
mentos odontológicos 
(consultórios odonto-
lógicos, clínicas odon-
tológicas, institutos de 
radiologia e documen-
tação odontológica, la-
boratórios de próteses 
odontológicas, comér-
cio varejista de pro-
dutos odontológicos), 
incluindo os instru-
mentos legais (proce-
dimentos operacionais 
padrões, legislações e 
documentações diver-
sas), bem como todos 
os procedimentos de 
execução prática.

“Aceitamos o convite 
do GVS XXIV de Ribeirão 

Preto para realizar este 
treinamento, evento 
que foi muito importan-
te para a Vigilância Sani-
tária de Jaboticabal, de-

vido à responsabilidade 
que é treinar os técnicos 
da área odontológica 
de todos os municípios 
que compõe 
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Jaboticabal vence na estreia da Copa Record 2019
Após o revés na aber-

tura da Liga SBT de Fut-
sal, Jaboticabal conse-
guiu uma boa vitória 
na primeira rodada da 
Copa Record, que acon-
teceu na noite de quin-
ta-feira (26), no Ginásio 
Municipal de Esportes.

A equipe local ven-
ceu Terra Roxa por 2 a 
0 com gols de Gatuso e 
Nelsinho. “Os últimos 
meses de 2019 serão de 

ESPORTE
Futsal de Jaboticabal estreia na Liga SBT

A equipe de Futsal 
de Jaboticabal com um 
novo desafi o pela frente. 
No Ginásio Municipal, a 
equipe estreia na 1ª edi-
ção da Liga SBT. A equipe 
local enfrentou a cidade 
vizinha de Taquaritinga.

“Mais uma vez nossa 

Jogo aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes, às 20h30

torcida foi convocada 
para fazer a diferença na 
partida. Nossos meninos 
estão prontos, motivados 
e esse apoio foi funda-
mental para que a equipe 
alcançasse os seus objeti-
vos”, diz o presidente da 
Fundação de Amparo ao 

CULTURA
Exposição “Ser Naïf” prossegue no Museu Histórico
A exposição itinerante 

“Ser Naif” continua até 
6 de outubro no Museu 
Histórico “Aloísio de Al-
meida”. O evento apre-
senta 24 trabalhos dos 
artistas plásticos Con 
Silva, de Batatais, e Blan-
co Castro, de Jabotica-
bal. 

Obras apresentam estilo de artistas sem formação acadêmica sistemática

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétri-
cas e Telefônicas LTDA. está abrindo 
processo seletivo para portadores de Ne-

cessidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1002199-56.2015.8.26.0291 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) Priscila Gisele Roque, 
Brasileiro, CPF 223.226.848-99, com endereço à Rua Santos Dumont, 834, Vila Tiberio, CEP 14050-060, Ribeirão Preto - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando, em síntese, que o Exequente 
é credor da Executada da quantia de R$ 25.816,74 (vinte e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), 
inerente ao saldo devedor da inclusa Cédula De Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal - N° 348/259.958.910, emitida em 16 de maio 
de 2014, com valor liberado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para pagamento em 40 (quarenta) parcelas de R$ 707,13 (setecentos 
e sete reais e treze centavos), vencendo a primeira parcela em 16/06/2014 e a ultima parcela em 16/09/2017. O Exequente tentou, 
pelas vias extrajudiciais e legais, o recebimento amigável de seu crédito, não logrando êxito, todavia. Encontrando-se o(a) 
executado(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da 
dívida especificada na inicial no valor de R$ 32.979,01 (cálculo atualizado em maio/2019) devidamente atualizada, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento. O(a) executado(a) deverá ficar ciente de que, 
nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral do débito, no prazo declinado, os honorário 
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registrese, também, a possibilidade de opor embargos à execução, distribuídos 
por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 
231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor total executado, poderá requerer o parcelamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de um por cento ao mês, ficando advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos ou o inadimplemento das parcelas, poderá 
acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei. 
Não ocorrendo o pagamento do débito, ou não sendo apresentados embargos à execução, o(s) réu(s) será(ão) considerado(s) 
revel(is), caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 27 de agosto de 2019 K-21e28/09

Edital De Intimação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0004698-88.2019.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Ja-
boticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Bruno Dos Santos Demore, Brasilei-
ro, Solteiro, Bancário, RG 45584458-1, CPF 321.085.708-37, com endereço à Rua Jose de Jesus Marconato, 191, Jardim Nova Aparecida, 
CEP 14883-330, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Cooperforte Coop. Econ. 
Cred. Mutuo Funcionarios Instit. Financ. Pub. Federais Ltda. 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 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do pre-
sente edital, pague a quantia de R$ 37.191,21, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advo-
catícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Pro-
cesso Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executa-
do, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afi-
xado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 05 de setembro de 2019 K-28/09e05/10

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

alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 23/09/2019 das 15h28 às 19h33. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 

telefones fixos da localidade de Agulha tiveram seu funcionamento prejudicado no 

dia 20/09/2019 das 12h10 às 17h29. Assim que houve a ocorrência, enviamos equipes 

especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

“Além da exposição do 
trabalho singular desses 
dois grandes artistas, 
o projeto também ofe-
receu uma ofi cina que 
apresentou mais deta-
lhes sobre esse estilo,” 
lembra o diretor de Cul-
tura, José Mário de Oli-
veira.

muitas emoções para 
os amantes do futsal. 
Nossos meninos fi ze-

ram uma grande parti-
da e, agora, a prepara-
ção continua de olho 

nas próximas rodadas”, 
diz o presidente da FAE, 
Fábio Bortolossi.

Esporte, Fábio Bortolossi.
Taça Record - Na quin-

ta-feira (26), a equipe 
estreou na Taça Record 
contra Terra Roxa. O jogo 
também aconteceuno 
Ginásio de Esportes, às 
20h30 com entrada fran-
ca. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 198, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 - concede, a pedido do funcionário 
HOMERO MARCIANO DA SILVA, lotado no Departamento de Administração, Licença 
Prêmio em gozo, de 01 a 15/10/2019, referente ao 2º período aquisitivo (29/12/2002 
a 28/12/2007).

C O N V I T E

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal, de 
acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe 
sobre a transparência na gestão iscal, CONVIDA a população de Jaboticabal para 
AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto de Lei nº 257/2019, que 
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercí-
cio inanceiro de 2020 e dá outras providências - LDO. (O texto do projeto de lei, com 
os anexos, está disponível para análise no site: www.jaboticabal.sp.leg.br)

Data: 02 de outubro de 2019 (quarta-feira) 
Horário: 19h.
Local: Câmara Municipal de Jaboticabal - Rua Barão do Rio Branco, nº 765

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: TMO - Organização Administrativa Empresarial Pública e Privada Ltda. 
FUNDAMENTO: Convite nº 07/2014
OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato celebrado entre as partes, por no 

máximo 04 (quatro) meses  em face das justiicativas que seguem junto ao Termo de 
Aditamento.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 41.173,56 (quarenta e um mil, cento 
e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 28/08/2019

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE DE 2019

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal 6.947.630,03 2,72 7.089.672,36 2,69 7.375.164,18 2,67

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 14.527.326,39 5,70 15.001.694,29 5,70 15.718.644,62 5,70

Limite Legal (art. 20) 13.762.730,29 5,40 15.791.257,15 6,00 16.545.941,71 6,00

Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades:

252.646,35

Serviços de Terceiros                       
(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno

Solange Mary Fernandes

Jaboticabal,  31 de agosto  de 2019.

Uilson José de Miranda

Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

445.895,98

0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    254.865.375,35 263.187.619,18

Exercício anterior

Exercício atual

    Aplicações Financeiras

 

 

 

Subtotal

0,00

445.895,98

    Bancos – C/Movimento 252.646,35445.895,98

% RCL

275.765.695,22

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

R$

0,00

 

Inscrição de Restos a Pagar:

     Processados

     Não Processados

R$

Zacarias e Isabel eram 
casados há muitos anos, 
eram justos e viviam 
andando sempre na 
presença de Deus, sem 
transgredir qualquer 
mandamento do SE-
NHOR, mas não tinham 
fi lhos, até que um dia, 
quando Zacarias estava 
oferecendo incenso e o 
povo estava do lado de 
fora orando, o anjo do 

Pr. Anastácio Martins

ERAM AMBOS
SENHOR lhe apareceu e 
disse: Zacarias, suas ora-
ções foram ouvidas. Ele 
se assustou muito, fi cou 
pensando o que esta-
va acontecendo, porque 
dos anos que ele servia 
ao SENHOR, ali, nun-
ca tinha visto algo tão 
maravilhoso. Aquilo foi 
muita coisa para ele. Mas 
como Deus sempre tem 
os seus propósitos e os 
seus meios de nos sur-
preender, aquele era o 
melhor momento de sua 
vida. Ele fi cou tão perple-
xo que não conseguia fa-
lar nada. Por isso é muito 
importante  você nunca 
desistir da oração. Quan-
do você pensa que Deus 
esqueceu ou que a res-

posta esta demorando, 
não acredite, porque é o 
inimigo tentando fazer 
você desistir da benção 
e retroceder. Seja perse-
verante no seu objetivo. 
Quando menos você es-
perar, Deus vai te sur-
preender com bênçãos 
que você nunca sonhou 
ou imaginou. Lembre-
-se que tudo tem o seu 
tempo. Deus já determi-
nou o tempo certo para 
você ser abençoado. Faça 
como Zacarias, mesmo 
não tendo a bênção, nun-
ca desanimou de servir 
ao SENHOR. Ele e a espo-
sa fi caram fi rmes fazen-
do a vontade de Deus, 
sem reclamar ou fi car im-
paciente. E no fi nal am-

bos receberam a maior 
benção da vida. O fi lho 
que eles tiveram foi João 
Batista, que preparou o 
caminho para o Nosso 
SENHOR e Salvador Jesus 
Cristo. Deus vai fazer 
algo Especial na sua vida. 
(Lucas 1:5). Esta é a mi-
nha oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Feira 
e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE 
FÉ: (016) 991150602.      

Pit Stop leva informação aos motoristas 
durante Semana do Trânsito

Ação aconteceu na região central de Jaboticabal
Como parte da Sema-

na Nacional de Trân-
sito, o DTT organizou 
nos dias 19 e 20 de se-
tembro uma atividade 
na esquina da Rua Ben-
jamin Constant com a 
Rua Rui Barbosa. O ob-
jetivo foi levar informa-
ção aos motoristas que 
passaram pelo local. 

Além das equipes do 
DTT e Polícia Militar, 
dois atores devidamen-

te trajados abordaram 
os motoristas nos semá-
foros, reforçando sobre 
as leis de trânsito mais 
infringidas. “Usamos 
uma ação lúdica para 
enfatizar a importân-
cia de cumprir o Código 
Brasileiro de Trânsito. 
O retorno por parte da 
população não poderia 
ter sido melhor”, diz 
o diretor de Trânsito e 
Transportes, Rodrigo 

Gírio.
Na quarta-feira (25), 

os agentes de trânsi-
to realizaram na Esco-
la Poligenes uma ação 

educativa envolvendo 
alunos e professores. 
Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-
1210.

Prefeitura reinicia reforma do Laboratório Municipal
Foi reiniciada a refor-

ma completa do Labora-
tório Municipal de Aná-
lises Clínicas. O projeto 
prevê total adequação 
do prédio para acessi-
bilidade, troca da rede 
elétrica, modernização 
da rede lógica e revita-
lização da fachada.

Serão investidos R$ 
294 mil do Ministério 

da Saúde e o prazo de 
entrega é de seis meses. 
“Após adequação do 
projeto reiniciar a obra. 
Mais uma vez só posso 
agradecer a parceria do 
Deputado Arnaldo Jar-
dim que mais uma vez 
contribuiu com nossa 
cidade”, diz o secretá-
rio de Saúde, João Ro-
berto da Silva.
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Prefeitura inaugura novo prédio do Departamento de 
Medicina e Segurança do Trabalho 

Reis 2019: 
negociação de dívidas continua em Jaboticabal

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que os 
contribuintes podem 
procurar o Sistema Práti-
co para renegociar suas 
dívidas com o municí-
pio, inclusive as do SA-
AEJ (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ja-
boticabal). O Programa 
de Recuperação Fiscal 
garante 100% de anistia 
dos juros e multas para 
quem pagar à vista. 

“O Sistema Prático e 
o Posto de Atendimen-
to do SAAEJ já estão re-
cebendo os munícipes, 
orientando e negocian-
do as dívidas contraí-

das com o município. 
Além das opções para 
pagamento parcelado, 
o programa prevê uma 
série de benefícios para 
quem promover o paga-
mento a vista”, orienta o 
secretário da Fazenda, 
Adilson Martins.

A lei que define os de-
talhes do Refis define o 
valor mínimo das par-
celas em R$ 250 para 
pessoa jurídica e R$ 100 
para pessoa física.

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 setembro 
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% 
(quarenta por cento) 
dos juros e multa de 
mora, parcelado em 10 
(dez) vezes.

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

Aconteceu na tarde 
de sexta-feira (20), a 
inauguração do novo 
prédio do Departamen-
to de Medicina e Segu-
rança do Trabalho “Dr. 
Jeyner Valério”. O novo 
espaço, mais amplo e 
bem localizado, fica ao 
lado do Paço Munici-
pal, na Rua Humberto 
Biancardi, 153 - Vila 
Serra.

“Sexta-feira foi um 
dia especial. Primeiro 
com a confirmação da 
chegada de uma nova 
empresa a Jabotica-
bal, que nesse primei-
ro momento vai gerar 
cerca de 40 empregos 
e, no final da tarde, a 
inauguração do novo 

prédio do Departa-
mento de Medicina e 
Segurança do Trabalho 
que homenageia o ‘Dr. 
Jeyner Valério’, pessoa 
ímpar e que tanto fez 
por nossa cidade”, afir-
ma o prefeito José Car-
los Hori.

O departamento con-
ta com ampla sala de 
atendimento médico, 
sala de enfermagem, 
sala de segurança do 
trabalho, recepção, co-
zinha e espaços admi-
nistrativos. O prédio 
ganhou um novo forro, 
acessibilidade, pintu-
ra, fiação, revisão de 
telhado, pisos e reves-
timentos.
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Obras de pavimentação da pista do aeroporto prosseguem em Jaboticabal
A Prefeitura de Ja-

boticabal iniciou no 
último mês as obras 
de pavimentação da 
pista do aeroporto 
municipal. As equipes 
seguem trabalhando 
no local, conforme o 
projeto e cronograma 
aprovados.

“A expectativa é mui-
to grande. Essa moder-
nização é um atrativo 
para novas empresas 
interessadas em in-
vestir em Jaboticabal. 
Estamos fazendo nos-
sa parte e oferecendo 

condições para receber 
novos investimentos”, 
diz o prefeito José Car-
los Hori.

Os recursos foram 
conquistados por in-
termédio dos deputa-
dos Baleia Rossi e Léo 
Oliveira, com o apoio 
do vice-prefeito, Vitó-
rio De Simoni. “Essa 
obra é fruto de uma 
união de forças. Agra-
deço aos deputados 
e ao trabalho do vice-
-prefeito, atuantes na 
conquista desses re-
cursos”, finaliza Hori.

Jaboticabal se destaca entre as cidades mais 
inteligentes e conectadas do Brasil

Indicadores analisam inteligência, conexão e sustentabilidade

A cidade se desta-
cou mais uma vez no 
Ranking Connected 
Smart Cities, que ma-
peia todas as cidades 
com mais de 50 mil ha-
bitantes com o objetivo 
de definir municípios 
com maior potencial 
de desenvolvimento do 
Brasil. Jaboticabal avan-
çou da 39ª posição, em 
2017, para a 23ª, em 
2018, no quesito ener-
gia.

O Connected Smart 
Cities pauta-se para a 
construção de cidades 
mais inteligentes, hu-

manas e sustentáveis 
em princípios como in-
tegração, inovação, co-
laboração, transparên-
cia e foco nas pessoas. 
No quesito energia, foi 
considerado itens como 
a iluminação pública, 
tarifa média e domicí-
lios com existência de 
energia elétrica. “Jaboti-
cabal enfrenta desafios 
como todas as outras 
cidades, mas trabalha-
mos muito para saná-
-los. É bom saber que 
estamos no caminho 
certo”, diz o secretário 
de Obras e Serviços Pú-

blicos, Josué dos San-
tos.

O Ranking Connec-
ted Smart Cities foi de-
senvolvido pela Urban 
Systems, através de 
metodologia própria e 
exclusiva, em parceria 
com a Sator, empresa 
organizadora do evento 
homônimo e empresa 
líder na elaboração de 
plataforma de negócios. 
Feito com o objetivo de 
mapear as cidades com 
maior potencial de de-
senvolvimento no Brasil 
através de indicadores 
que retratam inteligên-

cia, conexão e susten-
tabilidade, o Ranking é 
composto por indica-
dores de 11 principais 
setores.

Foi avaliado a integra-
ção entre mobilidade, 
urbanismo, meio am-
biente, energia, tecno-
logia e inovação, econo-
mia, educação, saúde, 
segurança, empreende-
dorismo e governança 
em mais de 500 cidades 
brasileiras, usando 70 
indicadores. 

Para saber mais so-
bre o ranking, acesse: 
http://twixar.me/2Rs1
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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.

Prefeitura de Jaboticabal convida para audiências públicas
A Prefeitura de Jabo-

ticabal convida a popu-
lação para as duas au-
diências públicas que 
acontecem nos dias 27 
e 30 de setembro, na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal. 

27 de Setembro – 
Sexta-feira – 9h

Demonstração e ava-
liação do Relatório da 
Gestão Fiscal, relativo 

ao 2º Quadrimestre de 
2019.

30 de Setembro – Se-
gunda-feira – 14h

Apresentação dos 
dados do Segundo 
Quadrimestre de 2019 
referentes a oferta, 
produção e prestação 
de contas dos serviços 
de saúde SUS do Muni-
cípio.

Para mais informa-

Mais uma estrada rural é recuperada 
pela Secretaria de Agricultura

Esta semana, os fun-
cionários da Secretaria 
de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Am-
biente trabalharam no 
acostamento da estrada 
rural que leva as pontes 
Alta e Queimada.

“Aproveitando os dias 
mais secos, realizamos 
uma série de manu-
tenções nas estradas 
rurais do município. 
Neste projeto, estamos 

aterrando a entrada do 
acostamento para ga-
rantir mais segurança 

aos usuários da estra-
da”, afi rma o secretá-
rio de de Agricultura, 

Abastecimento e Meio 
Ambiente, Aldo Bellodi 
Neto. 

Estudantes de Jaboticabal visitam sede da EPTV Ribeirão

30 alunos das redes 
municipal, estadual e 
particular visitaram os 
estúdios da EPTV Ribei-
rão. O programa dife-
rente faz parte de uma 
das etapas do concur-
so EPTV na Escola, que 

nessa edição abordou o 
tema “Quando a Menti-
ra parece a verdade”.

“Entre os 853 alunos 
inscritos, as 30 melho-
res redações selecio-
nadas em Jaboticabal 
ganharam um passeio 

Grupo está entre os semifi nalistas

para conhecer a emis-
sora EPTV. Parabenizo 
o trabalho realizado 
pelos professores en-
volvidos no programa e 
a todos os alunos par-
ticipantes”, diz o secre-
tário de Educação, Cul-

tura, Esporte e Lazer, 
Leonardo Yamazaki.

A divulgação dos se-
mifi nalistas do concur-
so acontece em 30 de 
outubro.

Educação realiza programação especial 
em comemoração ao Setembro Verde

Setembro incentiva a 
sociedade a debater so-
bre a importância da in-
clusão das pessoas com 
defi ciência. O Setembro 
Verde destaca o primei-
ro passo para construir-
mos uma sociedade, 
de fato, mais inclusiva 
e justa - e todos esses 
conceitos devem come-
çar nas escolas e cre-
ches.

Em Jaboticabal, a Se-
cretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer, em parceria com 
a APAE e o Núcleo de 
Atendimento Educacio-
nal Especializado, pre-
parou uma programa-
ção especial nas escolas 
que contam com alunos 
com defi ciência. Através 
de atividades lúdicas, o 
objetivo foi promover a 
inclusão.

“Fico feliz em dizer 
que nossa rede de en-
sino está pronta para 
receber os alunos com 
defi ciência. Temos 
exemplos muito bem-
-sucedidos de inclusão, 
como é o caso do Coral 
Mãos que Encantam, da 
EMEB Senhora Apareci-

da. A data propõe um 
debate sobre um tema 
importante, mas que já 
vem sendo trabalhado 
em Jaboticabal e alcan-
çando seus objetivos”, 
afi rma o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Leonardo 
Yamazaki.

Formação – Professo-
res e gestores da rede 
municipal de educação 
participaram de uma ca-
pacitação que abordou 
o tema “Conversando 

sobre defi ciência inte-
lectual”. O objetivo da 
formação, ministrada 
pela neuropediatra Dra. 
Rafaela Pichini de Oli-
veira e a psiquiatra Dra. 
Margarita Media Cracco-
via, foi tratar temas que 
possam melhorar ainda 
mais o atendimento nas 
unidades que recebem 
os alunos com defi ciên-
cia.

Em uma formação 
com duração de quatro 
dias, ministrada pelas 

Discutindo a inclusão, data foi marcada por parcerias em atividades 
e capacitações para os professores e diretores da rede

profi ssionais Maria Eli-
sa Granchi Fonseca e 
Juliana Costa, foi a vez 
de abordar o autismo. 
“Precisamos estar pron-
tos para receber esses 
alunos com defi ciência, 
promovendo a inclu-
são e o pleno desen-
volvimento intelectual 
e social. Treinar nossos 
profi ssionais é o melhor 
caminho”, afi rma Leo-
nardo. 

ções, o telefone de 
contato da Prefeitura 

de Jaboticabal é (16) 
3209-3322.
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Dia da Árvore: mais de 340 mudas são doadas em Jaboticabal
O Dia da Árvore foi 

escolhida por antece-
der o início da prima-
vera que, neste ano, co-
meçou na segunda-feira 
(23). Em Jaboticabal, a 
Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente realizou 
uma programação espe-
cial para comemorar a 
data.

Entre as atividades 
estavam a doação de 

mudas nativas e fru-
tíferas na Praça 9 de 
Julho e no Bosque Mu-
nicipal. Ao todo, foram 
doadas 343 mudas. “É 
importante o interesse 
da população nas ações 
que realizamos. Cada 
doação representa uma 
nova árvore plantada 
em nossa cidade, que 
trará muitos benefícios 
para as próximas gera-
ções”, diz o secretário 

Câmara de Jaboticabal sedia abertura da Semana 
de Prevenção do Câncer Ginecológico

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal rece-
be nesta segunda-feira 
(30/09), às 20 horas, a 
abertura da 11ª Semana 
de Prevenção do Câncer 

Ginecológico. O evento, 
idealizado pelo médico 
ginecologista e verea-
dor Dr. Edu Fenerich, é 
promovido pela Prefei-
tura Municipal e segue 

da pasta, Aldo Bellodi 
Neto.

Doação de mudas – 
Quem quiser mudas 
formadas no viveiro 
municipal devem pro-
curar o CEA – Centro de 
Educação Ambiental – 
na Rua Gonçalves Ledo, 
165 - Jardim Santa Rita, 
ao lado da sede da Polí-
cia Militar Ambiental. O 
telefone de contato é o 
(16) 3202-9961.

até 04 de outubro.
Neste ano, quem co-

manda a palestra de 
abertura sobre o “Cân-
cer de mama, câncer 
de colo de útero – pre-

venção, diagnóstico e 
tratamento” é a gineco-
logista, obstetra, masto-
logista e oncologista gi-
necológica, Dra. Priscila 
Tavares Cruz Lugarinho.

Os altos números 
de casos de câncer de 
mama e de colo de úte-
ro que atingem cente-
nas de mulheres no país 
reforçam a necessidade 
da prevenção do câncer 
ginecológico. Estimati-
va do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) aponta 
que o Brasil deve regis-
trar cerca de 60 mil no-
vos casos de câncer de 
mama e mais de 16 mil 
de colo de útero no biê-
nio 2018-2019.

PARA SABER – A Se-
mana de Prevenção ao 
Câncer Ginecológico em 
Jaboticabal foi institu-
ída pela Lei Municipal 
nº 2.931/2001, integra 
o calendário oficial do 

Comissão de Finanças e Orçamento faz audiência 
pública da LDO na quarta-feira (02/10)

A Comissão de Fi-
nanças e Orçamento 
(CFO) da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
presidida pelo verea-
dor Pepa Servidone (CI-
DADANIA), realiza na 
próxima quarta-feira 
(02/10) uma audiência 
pública para apresen-
tar e debater com a co-
munidade as diretrizes 
orçamentárias do mu-
nicípio para 2020 con-
tidas no Projeto de Lei 
nº 257/2019, de auto-
ria do Poder Executivo. 
O evento começa às 19 
horas, no plenário do 
Legislativo, com trans-
missão ao vivo pela WE-
BTV da Câmara (www.
jaboticabal.sp.leg.br). 

O projeto lista as 
prioridades de gastos 
e investimentos do go-
verno jaboticabalense 
para o ano que vem, ou 
seja, dá as diretrizes de 
onde o dinheiro deve 
ser investido. Entre as 
centenas de ações go-
vernamentais propos-

tas pelo Executivo no 
planejamento da LDO 
para as áreas de saúde, 
educação, segurança, 
infraestrutura, gestão 
administrativa, entre 
outros, está a destina-
ção de R$ 600 mil para 
a atividade delegada de 
policiamento, na área 
de segurança pública.

O governo também 
pretende gastar em 
torno de R$ 3 milhões 
com a construção de 
pontes sobre córregos; 
R$ 2.1 milhões em pa-
vimentação asfáltica; 
R$ 850 mil no Terminal 
de Transporte Urbano; 
R$ 2.8 milhões na pa-
vimentação do aero-
porto municipal e R$ 
60 mil na infraestrutu-
ra do local; R$ 380 mil 
para a reforma do Cine 
Theatro Municipal; R$ 
457 mil na reforma do 
Centro Esportivo An-
tônio Mônaco; R$ 216 
mil na construção da 
Quadra do Barreiro; R$ 
3.5 milhões com a co-

leta e transporte de re-
síduos sólidos urbanos 
e de saúde (disposição 
final); R$ 830 mil na 
coleta seletiva e trans-
porte de material re-
ciclável; mais de R$ 2 
milhões no Programa 
Emergencial de Auxílio 
Desemprego (PEAD); R$ 
240 mil na Alocação de 
Mão de Obra Carcerá-
ria (Projeto Restauran-
do a Dignidade); cerca 
de R$ 1.6 milhão com 
o transporte de alunos 
do ensino superior; R$ 
1.5 milhão na adminis-
tração e manutenção de 
cemitério; mais de R$ 
160 mil na proteção e 
defesa do animal; en-
tre outros. Vale lembrar 
que os valores apresen-
tados no projeto são 
indicadores e estima-
tivas que podem, ou 
não, ocorrer, conforme 
a arrecadação. Ajustes 
ainda podem ser fei-
tos e a Comissão de Fi-
nanças e Orçamento da 
Casa pode apresentar 

emendas ao projeto até 
a sessão ordinária para 
a votação da matéria. 
A expectativa é de que 
a LDO seja discutida e 
votada em 1º turno na 
sessão ordinária do dia 
07 de outubro.

Para lembrar – A LDO 
estabelece as metas de 

política fiscal para o 
exercício seguinte, e 
planeja a gestão fiscal 
de forma a garantir o 
equilíbrio entre recei-
tas e despesas. A par-
tir das diretrizes orça-
mentárias, o chefe do 
executivo deve elaborar 
o projeto de Lei Orça-

mentária Anual (LOA), 
ou seja, o orçamento 
propriamente dito, com 
a previsão de arrecada-
ção e despesas, e que 
deve ser enviado à Câ-
mara Municipal até 31 
de outubro para apre-
ciação do Legislativo.

Município e é desenvol-
vida pela Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
da Secretaria de Saúde. 
De acordo com a lei, a 
semana deve acontecer 
anualmente, com início 
na última segunda-feira 
do mês de setembro, 
com o objetivo de inten-
sificar os trabalhos de 
atenção primária para 
a prevenção e detecção 
precoce da doença, in-
clusive com a realização 
de palestras e/ou jorna-
das de estudos para atu-
alização dos profissio-
nais que atuam na área.

A palestra de abertu-
ra começa às 20 horas 
com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da Câ-
mara (www.jaboticabal.
sp.leg.br).

CONFIRA A PROGRA-
MAÇÃO COMPLETA:

Palestra: Câncer de 
Mama/Câncer de Colo 

de Útero – Prevenção, 
Diagnóstico e Tratamen-
to

30 de setembro
20h – Câmara Munici-

pal de Jaboticabal
Palestrante: Dra. Pris-

cila Tavares Cruz Luga-
rinho

1º de outubro
14h – CRAS I – Grajaú
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
02 de outubro
14h – CRAS II – 

C.D.H.U.
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
03 de outubro
14h – Salão Paroquial 

da Igreja Santo Reis – 
Córrego Rico

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

04 de outubro
11h – CIAF de Luzitâ-

nia
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich

Jaboticabal realiza Conferência da Assistência Social
Jaboticabal sediou na  

quarta-feira (26), das 9h 
às 13h, a Conferência da 
Assistência Social. A se-
cretaria convidou técni-
cos da área, diferentes 
segmentos da socieda-
de, usuários do Sistema 
Único da Assistência So-

cial (SUAS) e represen-
tantes do Conselho Mu-
nicipal da Assistência 
Social para participar.

“Proponho o deba-
te sobre a evolução e 
os desafios do Sistema 
Único de Assistência 
Social. A população de 

Jaboticabal foi convida-
da para participar desse 
momento com a equipe 
da secretaria”, afirmou a 
secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pelle-
grini. 

Para mais informa-
ções, o telefone de con-

tato da Secretaria de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social é (16) 
3202-8301. 

Ângelo Caruso As-
sessoria de Imprensa - 
Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal (16) 3209-
3305
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Jaboticabal abre processo seletivo para professores
A Secretaria de Educa-

ção abriu processo sele-
tivo para a contratação 
temporária de novos 
professores de creche, 
educação básica, artes, 
ciências, educação físi-
ca, geografia, história, 
inglês, língua portu-
guesa e matemática. As 
inscrições serão abertas 
no dia 01 de outubro e 
seguem até o dia 31. A 
taxa é de R$ 60.

Os interessados de-
vem se inscrever no site 

www.institutomais.org.
br. O salário para pro-
fessor de creche é de 
R$ 2.299,25 (40 horas 
semanais), os de profes-
sores de educação bási-
ca I de R$ 18,32 a hora/
aula e de educação bási-
ca II de R$ 21,26 hora/
aula. A educação básica 
II compreende profissio-
nais de artes, ciências, 
educação física, geogra-
fia, história, inglês, lín-
gua portuguesa e mate-
mática.

Os candidatos habili-
tados serão contratados 
de acordo com a necessi-
dade de pessoal da Pre-
feitura de Jaboticabal. 
As provas acontecem 
no dia 08 de dezembro. 
Demais informações 
estão à disposição do 
Edital nº 01/2019, no 
www.institutomais.org.
br e http://www.jaboti-
cabal.sp.gov.br/2010/
index.php/concurso/
ver/398/processo-sele-
tivo-n01-2019-educacao

Com parcerias, Fundo Social recebe doações de quase 2 mil litros de leite
O último mês foi de 

trabalho atuante do Fun-
do Social de Solidarie-
dade, em parceria com 
diversas entidades do 
município. Essa ajuda 
mútua garantiu 1.775 li-
tros de leites que serão 
destinados à população 
mais carente.

“Nossa meta é ajudar 
quem mais precisa. Nes-
te mês foram realizadas 

uma série de eventos no 
município que destina-
ram o leite arrecadado 
como parte da bilhete-
ria para o Fundo Social. 
Todo esse alimento é 
muito bem-vindo e só 
posso agradecer aos 
parceiros que contribu-
íram com as nossas fa-
mílias”, afirma a primei-
ra-dama, Adriana Hori.

A apresentação do 

filme “Nada a perder 
2” arrecadou 400 litros 
de leite, o Pankadão da 
Atlética garantiu 1.000 
litros, a programação 
do Setembro Amare-
lo também contribuiu 
com o Fundo Social 
repassando 75 e a 8ª 
edição do Jabuka Fight 
repassou os 300 litros 
arrecadados durante o 
evento. 

Quem perder o prazo terá a autorização suspensa 

Proprietários devem se atentar sobre o prazo para vistoria das vans escolares no Detran
Todos os proprietá-

rios de vans escolares 
devem procurar o De-
tran de Jaboticabal, no 
Terminal Rodoviário, 
para agendar a vistoria 
obrigatória que aconte-
ce nos dias 26 e 27 de 
setembro.

“Os proprietários de-
vem apresentar os veí-
culos com todos os do-
cumentos. A vistoria é 
necessária para garan-
tir a segurança dos alu-
nos que utilizam dia-
riamente esse tipo de 
serviço”, alerta o dire-

tor do Departamento de 
Trânsito e Transportes 
– DTT, Rodrigo Girio.

Mais informações pe-
los telefones (16) 3202-
8558 ou (16) 3209-
1210.


