
Jaboticabal, 12 de Outubro de 2019 N.º 1957ANO XL

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório, Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636 - R$2,50

Leia + Pág. 9

Leia + Pág. 8

Leia + Pág. 12 Leia + Pág. 8

Vias públicas são beneiciadas 
por novos recapeamentos

Começou mais uma etapa de recapeamentos na cidade. O projeto prevê a recuperação de trechos de 
diversas vias públicas com grande luxo de veículos, principalmente na região da Aparecida e centro. 
O prefeito José Carlos Hori acompanhou o trabalho.

Crianças terão festa e diversão no domingo (13)
Entrada é gratuita; prefeitura oferece 

transporte dos bairros até o evento

A Prefeitutra de Jaboticabal preparou uma série 
de atrações que vai encantar a garotada. Sorvete, 
cachorro quente, carreta da alegria, brinquedos 
inláveis, gincanas, concurso de beleza, refrige-
rante, pipoca e algodão-doce estarão à disposição 
na Estação de Eventos Cora Coralina, no dia 13 de 
outubro, das 13h às 18h. 

Turismo e emprego: 
Jaboticabal aprova entrada no Caminho da Fé

A Prefeitura de Jaboticabal concluiu o processo para aderir ao Caminho da Fé, um trajeto de pere-
grinação em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. As caravanas passam por cidades paulistas 
em busca de restaurantes, hotéis, padarias, etc. O prefeito José Carlos Hori enviou para a Câmara Mu-
nicipal o PL nº 273/2019, pedindo autorização para adesão e manutenção da trilha de peregrinação. 
A matéria foi aprovada por maioria na segunda-feira (07).

Menina cega de Jaboticabal foi um dos primeiros milagres atribuídos a Nossa 
Senhora; turismo religioso movimenta R$ 15 bilhões por ano no Brasil

Jaboticabal sai na frente e 
creches ganham alvarás do 

Corpo de Bombeiros
Governo prioriza a segurança de crianças 

e adolescentes; todas as unidades 
escolares vão ganhar as licenças

A Prefeitura iniciou um projeto pioneiro na re-
gião. A Secretaria de Educação está regularizando 
os prédios e a documentação de 100% das creches 
e escolas municipais de Jaboticabal – oito delas já 
contam com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros). As demais estão com os projetos téc-
nicos em andamento para dar início às reformas.
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Quase 2 mil eleitores escolheram os novos representantes

Jaboticabal já tem cinco novos 
conselheiros tutelares

Cerca de 2.000 elei-
tores passaram pela Es-
cola Estadual Joaquim 
Batista para a eleição 
de novos conselheiros 
tutelares e suplentes de 
Jaboticabal. Os mem-
bros tomam posse em 
10 de janeiro de 2020. 
Foram eleitos: Luiz Au-
gusto Revolti (261 vo-
tos), Lívia Okabe (199 
votos), Marina Dias (157 
votos), Ronaldo Noguei-
ra da Silva (133 votos) e 
Reginaldo Gomes Gena-
ro (125 votos).

“A população esco-
lheu os conselheiros e 
acredito que o balanço 
da eleição foi muito 
positivo. Houve uma 
preocupação muito 
grande em garantir o 
acesso ao voto e as mu-
danças realizadas agi-
lizaram todo processo. 
Agora, a expectativa é 
muito boa. Esperamos 
um bom trabalho, com 
bastante empenho e 
um olhar especial dos 
novos conselheiros”, 
diz o promotor da Vara 

da Infância e Juven-
tude, Dr. Carlos Mo-
cayoshi.

“O processo eleitoral 
representou um grande 
desaio e toda equipe 
envolvida está de para-
béns. O pleito represen-
ta uma grande vitória 
para toda sociedade, 
em especial às crianças 
e adolescentes de nos-
so município”, declara 
a secretária de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, Tatiana Pellegri-
ni. 

EMEB Joaquim Sorocabano passa por reformas
Dando continuida-

de às reforma de suas 
unidades, a Secretaria 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer vem 
promovendo melhorias 
no prédio da EMEB Jo-
aquim Sorocabano. O 
projeto contempla prin-
cipalmente adaptações 
para melhorar acessibi-
lidade ao prédio.

A obra contempla a 
troca de pisos na área 
esterna, mudanças 
na entrada da unida-
de, troca de janelas e 
pintura externa. Ram-
pas foram construídas 
para garantir maior 
acessibilidade aos alu-

nos.
“Como divulgamos 

nas últimas semanas, 
nossas unidades vem 
recebendo melhorias 
para garantir todo con-
forto, segurança e aces-
sibilidade que nossos 
estudantes merecem. 
Além das creches, as 
escolas também estão 
sendo contempladas, 
como aconteceu, por 
exemplo, na EMEB Wal-
ter Barioni”, lembra o 
secretário da pasta, Le-
onardo Yamazaki.

Mais investimentos - 
As equipes trabalham 
na reforma da cozinha 
da EMEB Honório Car-

doso, na SANBRA; na 
troca do portão, pin-
tura externa e troca de 
forro da escola Walter 
Barioni; e na adequa-
ção da rampa da Tha-
íde Tódaro no Cidade 
Jardim. 

A Secretaria de Edu-
ção também promoveu 
a troca das lousas con-
vencionais por pano-
râmicas, troca de mo-
biliário, reformas com 
pintura e troca de piso 
e a construção do novo 
berçário da creche de 
Córrego Rico, aquisi-
ção de mapotecas e 
material complemen-
tar. 

Terceira Idade celebra Santa Missa em 
homenagem à Nossa Senhora Aparecida

Os frequentadores do 
Centro de Lazer Edson 
Martini participaram, 
na quinta-feira (10), da 

Celebração em louvor a 
Nossa Senhora Apareci-
da, cujo dia será come-
morado neste sábado, 

12 de outubro.
“Em todas as datas 

especiais temos o pra-
zer de proporcionar 

um momento de paz 
e relexão para nos-
sos idosos. Fico feliz 
em ver a participação 

de todos e a maneira 
como sempre somos 
acolhidos”, airma a 
primeira-dama, Adria-

na Hori.
Após a Santa Missa, 

os idosos participaram 
do tradicional baile. 
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Jogos de várias modalidades movimentaram a cena 
esportiva no i nal de semana

Quem gosta de es-
portes e acompanha 
os eventos realizados 
em Jaboticabal teve um 
i nal de semana com 
agenda cheia. A Pre-
feitura continua pro-
movendo os jogos do 
Campeonato Municipal 
de Futebol Amador e a 
Copa Jaboticabalense 
de Futsal. 

Coni ra os resultados 
do Campeonato Munici-
pal de Futebol Amador:

Casa Rocha 0 x 0 Boa 
Vista

Cohab IV 2x 3 Atléti-
co Alvorada

Panela 2 x Juventude 3
Pizzaria n°1 1 x 1 

Brother’s
Cohab III 3 x 3 Forta-

leza 
Aliança 2 x 0 Flamen-

guinho
Resultados da Copa Ja-

boticabalense de Futsal:
I Love Quebrada 12 x 

5 Stylo
Olímpicos 3 x 5 Ajax
Basquetebol - No do-

mingo (6), a equipe sub 
17 masculino do Novo 
Basquete Jaboticabal / 
NPA / F.A.E. / MASCAG-
NI , jogando em casa , 
venceu a equipe Red 
Team Guaíra por 84 a 
41. O destaque e ces-
tinha da partida foi o 
atleta Leonardo Souza, 
que marcou 26 pontos 
pela equipe de Jaboti-
cabal.

Voleibol – Pela Copa 
de Voleibol de Arara-
quara, Jaboticabal ven-

ESPORTE
Com nova vitória, Jaboticabal conquista 

vaga nas oitavas da Copa Record
Jogando no Ginásio 

Municipal do Docão, em 
Sertãozinho, Jaboticabal 
conquistou um bom re-
sultado no jogo contra 
o Boa Vista. Na disputa, 
uma vaga nas oitavas de 
i nal da Copa Record. Os 
meninos de Jaboticabal 

ceu a equipe do Fenix 
por 2 sets a 0 e segue 
invicto na competição. 
A equipe de voleibol fe-
minino adaptado parti-
cipou da sexta rodada 
da Superliga da Melhor 
Idade. A rodada aconte-
ceu em São José do Rio 

Todos os dias são 
especiais, mas hoje é 
muito mais, onde to-
dos comemoram o Dia 
das Crianças e elas 
ficam tão felizes e 
cheias de entusiasmo. 
Ser criança, uma gran-
de benção. Ela não tem 
preocupação,  só sabe 
que seus pais ou seus 
responsáveis vão cui-
dar bem delas. Quando 
os discípulos tentaram 

Pr. Anastácio Martins

FELIZ DIA DAS CRIANÇAS
impedir que as crian-
ças fossem até Jesus 
para serem abençoa-
das, Jesus disse: Não 
os impeças de vir até 
a Mim, porque delas é 
o Reino de Deus. Elas 
são puras, sem mali-
cia, não tem malda-
de no coração, sabem 
perdoar rápido e amar, 
estão sempre com um 
sorriso no rosto. Não 
importa a sua idade ou 
sua profissão, não dei-
xe essa criança morrer 
dentro de você, por-
que alguns já não são 
mais felizes, e vivem 
o tempo todo de cara 
feio e angustiado, não 
se lembram mais como 
era o tempo de criança. 
Hoje as preocupações 
e ansiedades tem to-

mado conta do seu co-
ração.Não conseguem 
tirar um tempinho 
para desfrutar a vida, 
só pensam em ganhar 
mais dinheiro, ter mui-
to sucesso, acabam se 
esquecendo que a vida 
é um dom de Deus, e 
que passa rapidamen-
te. Têm muitos que se 
pudessem, voltariam 
atrás só para ter o pra-
zer de ser criança. Je-
sus falou e está falan-
do que você deve ser 
como uma criança, se 
realmente você quiser 
passar toda a Eterni-
dade ao lado Dele. Seja 
como a aquela criança, 
sempre pura de cora-
ção, que não vê ne-
nhum tipo de maldade, 
mas somente coisas 

boas. Vamos aprovei-
tar esse momento para 
falar com Deus,  pedir 
para Ele transformar 
o nosso coração e en-
chê-lo de amor e bon-
dade, para que possa-
mos ser uma benção 
na vida dos outros. 
(Marcos 10:13). Esta é 
a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19:h0. Ouça o nosso 
programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. RECEBA 
UMA MENSAGEM DE FÉ. 
(016) 991150602.      

venceram Boa Vista por 
3 x 1 e seguem invictos 
na competição. 

“Seguimos i rmes, 
sempre acreditando no 
potencial dos meninos 
formados em nossas 
escolinhas de massii -
cação. Sabíamos das di-

i culdades que iríamos 
enfrentar, mas nossa 
equipe soube se impor 
em quadra e, com isso, 
conquistamos mais um 
resultado positivo”, co-
memora o presidente da 
Fundação de Amparo ao 
Esporte, Fábio Bortolos-

si.
Nas oitavas, Jabotica-

bal enfrente Brodowski 
que joga em casa. “Os 
treinos prosseguem e a 
expectativa é que possa-
mos fazer mais um gran-
de jogo”, declara Borto-
lossi. 

Preto. 
Acompanhe os re-

sultados:
Categoria Sub-50
Jaboticabal 2 x 0 Bar-

retos
Jaboticabal 2 x 0 Ta-

nabi
Categoria acima de 

60 anos
Jaboticabal 2 x 0 Ta-

nabi
Jaboticabal 2 x 1 Fer-

nandópolis
As duas equipes estão 

classii cadas e devem dis-
putar a i nal paulista da 
série ouro da competição.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003970-98.2017.8.26.0291. 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 a(o) FELIPE H. VASQUES DA SILVA, Brasileiro, 
RG 55.088.516-X, CPF 466.678.648-10, com endereço à Avenida Pindorama, 449, Jardim America (Vila Xavier), CEP 14811-233, Araraquara - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Coplana - Cooperativa Agroindustrial, alegando, em síntese que o 
executado emitiu o cheque nº 000004, no valor de R$ 1.025,95 em favor da exequente, não tendo sido consumado o pagamento. 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$ 1.039,94 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. Registre-se, 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 30 de setembro 
de 2019. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Dumont tiveram seu funcionamento prejudicado 
de 06/10/2019 às 20h37 até 07/10/2019 às 07h54. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 201, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019 - NOMEIA, a partir de 08 de outu-

bro de 2019, MARISSA PENTEADO DA SILVA para ocupar o cargo de Assessora de 

Gabinete, lotada no Gabinete do Vereador Daniel Rodrigues, de acordo com a Lei nº 

4677 de 23 de abril de 2015.

Nº 202, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias 

em gozo no período de 11/10/2019 a 25/10/2019 à servidora RAQUEL SBARDELOTTO 

SANCHES, referente ao período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019.

Nº 203, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019 - CONCEDE AFASTAMENTO, a 

partir de 01 de outubro de 2019, ao servidor ALEX FELICIO DE LIMA, em razão de 

tratamento médico, por 30 (trinta) dias.

Desejamos, neste dia tão especial, que todos 

os seus sonhos se realizem, e seus caminhos 

iluminados pela Divina Providência. Para-

béns e Felicidades neste 12 de Outubro. São 

os votos da esposa Edna, do fi lho Henrique, 
amigos e familiares.

ANTÔNIO HENRIQUE ALVES
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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.

CULTURA
Casa do Artesão realiza feira especial 

do Dia das Crianças
A Casa do Artesão 

“Dorival Taliberti” re-
alizou na sexta-feira 
(11), uma feira de ar-
tesanato em come-
moração ao Dia da 
Criança. A feira acon-
teceu no espaço entre 
a Casa do Artesão e o 
Mercado Municipal e 
funcionou das 18h às 
22h.

Vários artesãos es-
tiveram com seus 
produtos à venda, es-
treando um horário 
diferente de atendi-
mento, que acompa-
nha o funcionamento 
do comércio, especial 
para essa véspera de 
feriado. Além das bar-
racas dos artesãos, a 
lojinha da Casa do Ar-
tesão também funcio-
na, com seus produ-
tos oferecido a preços 
bem atrativos.

“O Prefeito Hori 

tem uma preocupação 
muito grande com os 
artesãos, por enten-
der que a economia 
criativa é uma impor-
tante fonte de renda 
a ser explorada em 
nossa cidade”, explica 
José Mário de Olivei-
ra, diretor de cultura.

Economia Criativa - 
Desde 2017 a Prefei-

tura de Jaboticabal, 
por meio do Depar-
tamento de Cultura, 
tem incentivado os 
artesãos e artistas da 
cidade, promovendo 
periodicamente feiras 
no espaço em frente à 
Casa do Artesão, bem 
como permitindo que 
os artesãos comercia-
lizem sua arte e seus 

produtos em diferen-
tes locais.

Paralelamente a 
isso, o incentivo vem 
também na participa-
ção na Expo-Feira de 
Artes e Artesanatos, 
que nas últimas três 
edições conta a par-
ticipação de 100% de 
artesãos e artistas da 
cidade.

Exposição “Ser Naïf” encerra sua 
passagem por Jaboticabal

Uma oi cina com jo-
vens de um projeto de-
senvolvido pela Unen-
lar e um encontro dos 
artistas Blanco Castro 
(Jaboticabal) e Con Sil-
va (Batatais) encerrou a 
passagem da exposição 
“Ser Naïf” por Jaboti-
cabal. Os trabalhos de 
Blanco e Con i caram 
expostos no Museu 
Histórico de Jabotica-
bal “Aloísio de Almei-
da” por cerca de trinta 
dias e seguem agora 
para a etapa i nal da iti-
nerância.

A mostra teve início 
na cidade de Franca, em 
março, passando de-
pois por Batatais, Jar-
dinópolis, Cravinhos, 
São Simão e Dumont. 
Jaboticabal, terra natal 
de Blanco Castro, foi a 
sétima cidade a receber 
a exposição, que termi-
na agora em Pontal.

Em Jaboticabal, a 
mostra recebeu a visita 
de alunos das redes es-
tadual e municipal de 

ensino, bem como de 
projetos apoiados pela 
Prefeitura, além de vi-
sitantes do museu.“Foi 
uma honra muito gran-
de receber essa expo-
sição que tem como 
um dos seus expoen-
tes Blanco Castro, um 
servidor de carreira da 
Prefeitura de Jabotica-

bal, que em suas horas 
vagas tem como hobby 
a arte naïf”, diz José 
Mário de Oliveira, dire-
tor de Cultura.

Com curadoria de 
Thaís Creolezio, pro-
dução-executiva de 
Rodrigo Touso e coor-
denação geral de La-
rissa Rizzatti, a expo-

sição é fruto do Edital 
de Chamada Pública 
para Exposições Itine-
rantes da ACAM Por-
tinari com o Sistema 
Estadual de Museus 
(SISEM-SP) – instância 
da Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa 
do Governo do Estado 
de São Paulo.

INTERNACIONAL

Com um rostinho se-
reno e ao mesmo tem-
po forte e marcante, a 
modelo Amanda Tor-
quetti (22), integra o 
time First Models e é 
uma estrela  que pro-
mete brilhar. 

Amanda é natural de 
Ribeirão Preto, mas já 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

viveu por um tempo 
fora do país. A modelo 
que logo se forma em 
pedagogia,  trabalhou 
muito na China e Ja-
pão. Sua beleza já es-
tampou trabalhos para 
grandes nomes como: 
Louis vuiton, Vogue, 
Miu Miu e swarovisk, 
além de comerciais e 
desi les internacionais.

Com um currículo 
para ninguém colocar 
defeito, Amanda não 
mostra apenas sua be-
leza, ela esbanja ta-
lento, determinação, 
carisma e proi ssiona-
lismo e por trás dela 
existe uma agência sé-
ria, reconhecida e que 
faz acontecer!

De olho neste nome!

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 
de 03/10/2019 às 23h49 até 04/10/2019 às 05h30. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infra estrutura na 

central da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Dumont tiveram seu 

funcionamento prejudicado de 03/10/2019 às 23h38 até 04/10/2019 às 02h20. Após 

o retorno da energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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Inscrição para a educação infantil será de 21 a 23 de outubro
A Secretaria de Edu-

cação, Cultura, Esporte 
e Lazer informa que as 
inscrições para 1ª e 2ª 
etapas da Educação In-
fantil estarão abertas 
nos dias 21, 22 e 23 de 
outubro. Pais e respon-
sáveis devem procurar 
a sede da pasta, ao lado 
da Terceira Idade, das 
8h às 11h.

“Divulgamos com an-
tecedência para que 
pais e responsáveis 
possam se organizar e 
levantar os documentos 

necessários. Em caso de 
dúvidas, basta procurar 
a secretaria ou entrar 
em contato pelo tele-
fone”, informa o secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Leonardo Yamazaki.

Atenção para os do-
cumentos necessários:

• Certidão de nas-
cimento da criança;

• Carteira de Vaci-
nação;

• Cartão do SUS;
• Número do NIS 

(nos casos em que a fa-

mília é beneiciária do 
Bolsa Família);

• Comprovante de 
residência em nome do 
pai, mãe ou responsá-
vel legal (sem o com-
provante a matrícula 
não poderá ser efetua-
da);

• RG e CPF dos 
pais;

• Em caso de guar-
da, apresentar cópia do 
documento.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2469.

Ministério da Saúde intensiica campanha 
de vacinação contra o Sarampo

Calendário vacinal define as datas para que os grupos 
prioritários procurem as unidades básicas de saúde

O Sarampo continua 
preocupando autorida-
des brasileiras. Diante 
do aumento de 18% nos 
casos registrados desde 
junho de 2019, o Minis-
tério da Saúde decidiu 
intensiicar a campanha 
nacional de vacinação. 
Crianças de seis me-
ses a menores de cinco 
anos devem procurar 
as unidades básicas de 
saúde para tomar a dose 

da tríplice viral até o dia 
25 de outubro. O dia “D” 
acontece no sábado – 19 
de outubro.

“Mais uma vez convo-
co pais e responsáveis. 
O sarampo mata e, só 
em 2019, seis mortes fo-
ram registradas no Bra-
sil. Não podemos baixar 
a guarda. A vacinação é 
a ferramenta mais ei-
ciente para evitar que 
novos casos sejam re-

Prefeitura divulga pontos beneiciados pela operação 
Tapa Buraco – 08 de Outubro

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diver-
sos bairros da cidade. 
As equipes da Secreta-
ria de Obras e Serviços 
Públicos promovem 
melhorias nas ruas São 
João, José Bonifácio, 
Juca Quito, Olga Morelo 
de Stéfani, José Bento 
Marques, Domingos Va-

Fundo Social continua 
coleta de tampinhas 

para o Hospital de Amor
População pode colaborar entregando 

material nos pontos de arrecadação

Você ainda pode con-
tribuir com a campa-
nha de arrecadação de 
tampinhas promovida 
pelo Fundo Social de 
Solidariedade. As do-
ações podem ser en-
tregues nas 11 escolas 
municipais, Paço Muni-
cipal e a sede do Fun-
do Social.

Estão sendo arreca-
dadas tampinhas de 

água, refrigerante, lei-
te, Nutella, maionese, 
Toddy, Nescau, remé-
dios, creme dental, 
shampoo, condiciona-
dor, água sanitária e 
amaciante. “Todo ma-
terial arrecadado será 
destinado ao Hospital 
de Amor de Barretos. 
Após classiicado, as 
tampinhas são vendi-
das e o dinheiro des-

tinado à compra de 
cadeiras de rodas e 
outros equipamentos”, 
informa a primeira-da-
ma Adriana Hori.

O Fundo Social de So-
lidariedade ica na Ave-
nida do Carmo, 242, 
Centro. A população 
também pode entrar 
em contato pelos tele-
fones (16) 3202-8994 
ou (16) 3203-3398.

lério, Fuad Feres, Mon-
teiro Lobato e Edson 
Carrer Bastos.

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

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

gistrados”, reforça a di-
retora do Departamento 
de Vigilância Epidemio-
lógica, Maura Guedes 
Barreto.

Os adultos de 20 a 29 
anos devem procurar 
as unidades básicas de 
saúde a partir de 18 de 
novembro para receber 
a dose. O dia “D” para 
esse público será reali-
zo em 30 de novembro.

Cãopanheiro mobilizou amantes dos 
pets em Jaboticabal

Evento foi uma iniciativa do SBT e contou com grande público
Domingo foi dia de 

acordar cedo, reunir 
a família para ir até a 
Praça Dr. Joaquim Ba-
tista participar da 1ª 
Edição da Cãopanheiro 
em Jaboticabal. O even-
to contou com o apoio 
da Prefeitura de Jabo-
ticabal e Departamento 
Municipal de Proteção 
Animal.

A programação con-
tou com apresentações 

de agility, feira de ado-
ção com microchipa-
gem gratuita para todos 
os animais adotados, 
orientação veterinária, 
orquidário, atividades 
relativas à conservação 
das espécies silvestres, 
distribuição de brindes, 
orientação sobre a fau-
na urbana e um concur-
so.

“Foi um dia muito 
gostoso. As famílias 

presentes com seus 
pets aproveitaram a 
manhã ensolarada de 
domingo. O melhor foi 
garantir a adoção de 15 
cães e seis gatos que sa-
íram do ‘Cãopanheiro’ 
com uma nova família”, 
airma a diretora do De-
partamento Municipal 
de Proteção Animal, Va-
léria Barbieri.
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Aprovado PL que abre crédito adicional de R$ 2 
mi para construção de nova ETA

CMJ entrega cinco títulos de cidadania em sessão 
solene na quinta-feira (17/10)

Em uma força tare-
fa para resolver o pro-
blema da Estação de 
Tratamento de Água 
(ETA) de Jaboticabal, os 
vereadores da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal aprovaram por 
unanimidade em ses-
sões extraordinárias, 
na noite de quinta-feira 
(10/10), o Projeto de Lei 
nº 276/2019, que auto-
riza o Poder Executivo 
a abrir um crédito adi-
cional especial de R$ 2 
milhões no orçamento 
do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ja-
boticabal (SAAEJ) para 
obras de construção de 
uma nova ETA do Muni-
cípio. Além da aprova-
ção da matéria, o pre-
sidente da Casa, Pretto 
Miranda Cabeleireiro, 
juntamente com os ve-
readores, garantiu que 
a Câmara Municipal vai 
devolver em torno de 
R$ 1 milhão para os co-
fres da prefeitura, para 
ser destinado à nova es-
tação de água.

“Hoje faz exatamen-

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal realiza-
rá uma sessão solene 
na próxima quinta-feira 
(17/10) para a entrega 
de cinco títulos de Ci-
dadão Jaboticabalense. 
A sessão começa às 20 
horas, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br).

O juiz de direito Dr. 
Alexandre Gonzaga Ba-
tista dos Santos recebe 
o título de cidadania ja-
boticabalense em cum-
primento ao Decreto Le-
gislativo nº 667, de 20 
de dezembro de 2016, 
de autoria do então 
vereador Serginho Ra-
mos. Segundo biograia 
apresentada no projeto 
de lei que culminou na 
honraria, Dr. Alexandre 
é francano de nasci-
mento e teve que traba-
lhar duro para alcançar 
a magistratura. Perdeu 
a mãe ainda criança e 
teve que aprender des-
de cedo a resiliência. 
Trabalhou como balco-
nista vendendo peças 
de bicicleta, vendeu 
produtos de limpeza 

te 60 dias que tivemos 
a visita do Dr. Renato, 
aonde ele salientou que 
não só o Executivo, mas 
também o Legislativo 
teria que assumir a sua 
responsabilidade, to-
mar a sua parte. E em 
nome da Mesa Direto-
ra, composta hoje, de 
todos os vereadores, 
agradeço a participa-
ção, e também o pen-
samento de cada verea-
dor em ajudar o SAAEJ 
a se reerguer. Ajuda a 
autarquia do Município 
a continuar no Municí-
pio como um joia rara 
que poucas cidades tem 
hoje no interior”, mani-
festou o presidente da 
Casa.

Antes do início da 
sessão, o presidente 
do SAAEJ, José Carlos 
Abreu, participou de 
uma reunião pública no 
plenário da Casa junto 
com os vereadores para 
esclarecer possíveis 
dúvidas dos parlamen-
tares sobre valores e a 
forma de pagamento 
proposta, sobre o tem-

Semana da Gastronomia amplia vendas em até 40%
A 2ª Semana da Gas-

tronomia movimentou 
o comércio e as famílias 
na “cidade dos quitu-
tes”. Nacionalmente re-
conhecida pela Festa do 
Quitute, Jaboticabal re-
gistrou um aumento de, 
em média, 20% nas ven-
das em mais de 20 esta-
belecimentos. O evento 
aconteceu de 22 a 29 de 
setembro.

Para o secretário da 
Indústria, Comércio e 

Turismo, José Vantini 
Júnior, o resultado re-
lete o sucesso da ini-
ciativa. “Alguns estabe-
lecimentos registram 
um aumento de até 40% 
nas vendas. Chegamos 
na segunda edição com 
um cardápio de quali-
dade e com descontos 
de até 30% em pratos e 
bebidas. Recebemos as 
famílias de Jaboticabal 
e visitantes de várias ci-
dades da região. O even-

na rua, foi entregador 
de frangos, passou em 
concurso público para 
escrevente no Fórum de 
Franca, cursou direito 
e encarou o concurso 
para Magistrado. Con-
quistou a aprovação na 
terceira tentativa. En-
tre seus trabalhos na 
magistratura, ocupou o 
cargo de juiz da 3ª Vara 
da Infância e Juventu-
de de Jaboticabal, onde 
atuou até 2016. 

Igualmente receberá 
o título o Prof. Dr. An-
tonio Sérgio Ferraudo 
conforme o DL nº 730, 
de 18 de julho de 2019, 
de autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes.  
Nascido em Botucatu 
(SP), Ferraudo sonhou 
em ser professor desde 
a infância. Foi docen-
te em diversos centros 
de ensino, entre elas a 
Instituição Moura La-
cerda – Ribeirão Preto, 
Universidade de Ribei-
rão Preto, e em esco-
la pública nos ensinos 
fundamental/médio, e 
na Unesp Jaboticabal, 
onde hoje ocupa o car-
go de Diretor da FCAV/

Unesp de Jaboticabal.   
Também se tornará ci-

dadão jaboticabalense, 
em cumprimento do DL 
nº 712 de 05 de dezem-
bro de 2018, de autoria 
do vereador João Bassi, 
o aposentado Luiz Pe-
reira Pardim. Conforme 
biograia apresentada 
no projeto de decreto 
que originou a homena-
gem, Pardim é natural 
de Guará (SP). Trabalhou 
desde cedo na lavoura, 
também atuou no corte 
de cana na extinta Usina 
São Carlos. Atuou como 
empreiteiro (turmeiro) 
entre agricultores, usi-
neiros e trabalhadores, 
e atualmente está apo-
sentado.

O empresário Sandro 
Carvalho de Araújo re-
cebe o título conforme 
o DL nº 732 de 06 de 
agosto de 2019, de au-
toria do vereador Pret-
to Miranda Cabeleirei-
ro. Nascido na cidade 
de São Paulo, Sandro 
é formado em direito 
pela Universidade de 
Ribeirão Preto e empre-
sário em Jaboticabal, 
proprietário da Sandro 

Multimarcas. Membro 
do Lions Clube de Jabo-
ticabal, também realiza 
trabalhos voluntários 
na cidade.

Por sua vez, o pre-
sidente do Sindicato 
dos Trabalhadores da 
Alimentação de Jabo-
ticabal, Silvano Pedro, 
recebe a honraria con-
forme o DL nº 716 de 

19 de março de 2019, 
de autoria da vereado-
ra Dona Cidinha. Nas-
cido em Sertãozinho 
(SP), Silvano começou 
a trabalhar na lavoura 
aos 10 anos. Trabalhou 
em usinas de cana de 
açúcar e integrou a pri-
meira greve da Usina 
Santa Adélia, em 1990, 
quando nasceu o Sin-

dicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias de 
Alimentação e Ains de 
Jaboticabal e Região. O 
sindicado foi fundado 
por Silvano e mais 10 
trabalhadores. Desde 
então, o homenageado 
atua junto ao sindicato 
em defesa dos direitos 
dos trabalhadores da 
categoria.

po para a abertura do 
processo de licitação e 
da contratação em si, 
entre outros.

“Solicitamos a essa 
Casa que fosse feito 
essa extraordinária por-
que nós também temos 
prazo para cumprir, te-
mos prazo para colocar 
na rua o nosso edital, 
e no edital já tem que 
aparecer de onde vem 
esse dinheiro... em que 
rubrica que está... para 
a gente poder pagar 
essa entrada durante 
o exercício 2019”, ex-
plicou Abreu. Ainda de 
acordo com o presi-
dente da autarquia, o 
recurso da abertura de 
crédito solicitado será 
proveniente de duas 
fontes: da venda da fo-
lha de pagamento da 
prefeitura, e da devo-
lução de recursos pela 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal. 

Segundo o dirigente, 
a nova ETA está orçada 
em R$ 7.2 milhões. Do 
total, a forma de pa-
gamento deve ser es-

calonada, com 20% de 
entrada na assinatura 
do projeto (cerca de R$ 
1.4 milhão). “Na sequ-
ência, a gente tem que 
fazer um pagamento de 
30%, que já é o início 
da produção. Então nós 
estamos pagando 50% 
praticamente de ime-
diato, que é basicamen-
te os R$ 3.5 milhões 
[R$ 2 mi da prefeitura 
e R$ 1.5 mi de recursos 

próprios do SAAEJ]... 
Precisamos ainda para 
este ano desse aporte 
da prefeitura, na faixa 
de R$ 2 milhões [R$ 1 
mi da venda da folha de 
pagamento e R$ 1 mi de 
devolução da Câmara], 
pra que nós possamos 
dar essa entrada, para 
que possa estar funcio-
nando em meados do 
ano que vem”, airmou 
Abreu. A expectativa do 

dirigente da autarquia é 
de que o edital seja pu-
blicado já na próxima 
semana. A empresa que 
ganhar a licitação terá 
seis meses para instalar 
a ETA.

O projeto segue para 
sanção do prefeito 
municipal José Carlos 
Hori. A íntegra da reu-
nião e das sessões está 
disponível na WEBTV da 
Câmara.

to é mais uma iniciativa 
para movimentar o co-
mércio e gerar renda”, 
disse.

A Semana da Gastro-
nomia contou com a 
participação de pizza-
rias, sorveterias, restau-
rantes, bares, cafés, em-
pórios e choperias, com 
cardápios para todos os 
gostos. Havia refeições 
a partir de R$ 8,40 e os 
comerciantes conquis-
taram novos clinetes.
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Semana do Lixo Zero divulga programação oicial

Com a participação 
de diferentes segmen-
tos da sociedade, Jabo-
ticabal irá propor um 
debate sobre o futuro 
de nosso planeta. A Se-
mana do Lixo Zero vem 
justamente ao encontro 
dos conceitos que tra-
tam sobre sustentabili-
dade, reaproveitamen-
to e destinação correta 
ao lixo que geramos.

“Precisamos enfren-
tar juntos esse proble-
ma e entender que essa 
é uma questão que en-
volve toda sociedade. 
Conceitos trabalhados 
durante a Semana do 
Lixo Zero como repen-
sar, reutilizar, reduzir 
e reciclar devem fazer 
parte de nosso dia a 
dia. Que nossa cida-
de esteja empenhada e 
seja participativa nes-
se importante evento”, 
convida o prefeito José 
Carlos Hori.

Atenção para a pro-
gramação oicial:

Dia 21 – Segunda-feira
Manhã: 
• Prevenção: Com-

bate à dengue – Destina-
ção correta de resíduos. 
Educação em Sáude na 
sala de espera – Centro 
Integrado de Assistên-
cia à Família – CIAF IV

Promovido pela Se-
cretaria de Saúde em 
parceria com os médi-
cos veterinários resi-
dentes da UNESP

• Campanha de 
Doação de Roupas, Sa-
patos e Acessórios para 
a realização de Bazar.

Período: manhã e tar-
de

Local: ONG – Olhos da 
Alma

Promovido pela ONG: 
Olhos da Alma

Noite: Abertura Sole-
ne

Local: Auditório do 
Colégio Santo André

Horário: 19h
Ciclo de Palestras:
Palestra I: Gestão de 

resíduos sólidos: políti-
cas públicas de efetiva-
ção da cidadania.

Prof. Dr. José Carlos 
de Oliveira - Graduado 
em Direito pela Pontifí-
cia Universidade Católi-
ca de Campinas, Mestre 
e Doutor em Direito e 

Professor de Direito Ad-
ministrativo na UNESP. 
Coordenador do Curso 
de Direito da Faculdade 
de Educação São Luís - 
FESL Jaboticabal/SP. Ad-
vogado/Consultor Jurí-
dico.

Palestra II: Resíduos, 
comportamentos e im-
pactos.

João Teixeira Neto - 
Biólogo. Especialista 
em Gestão ambiental 
urbana – UFPR. 

Esp. Recuperação de 
áreas degradadas. Re-
cuperação de solos – 
Ufviçosa. 

Esp Educação Am-
biental e Didática e ten-
dências pedagógicas 
Fac São Luís.

• A p r e s e n t a ç ã o 
Cultural: alunos da ONG 
Olhos da Alma

Promovido pela Fa-
culdade São Luís

Dia 22 – Terça-feira
Manhã: 
• Prevenção: Com-

bate à dengue – Destina-
ção correta de resíduos. 
Educação em Sáude na 
sala de espera – Centro 
Integrado de Assistên-
cia à Família – CIAF V e 
CIAF VII

Promovido pela Se-
cretaria de Saúde em 
parceria com os médi-
cos veterinários resi-
dentes da UNESP

• Campanha de 
Doação de Roupas, Sa-
patos e Acessórios para 
a realização de Bazar.

Período: manhã e tar-
de

Local: ONG – Olhos da 
Alma

Promovido pela ONG 
- Olhos da Alma

Dia 23 – Quarta-feira
Manhã: 
• Prevenção: Com-

bate à dengue – Destina-
ção correta de resíduos. 
Educação em Sáude na 
sala de espera – Estraté-
gia de Saúde da Família 
Tereza Barbosa

Promovido pela Se-
cretaria de Saúde em 
parceria com os médi-
cos veterinários resi-
dentes da UNESP

• Campanha de Do-
ação de Roupas, Sapatos 
e Acessórios para a reali-
zação de Bazar.

Período: manhã e tarde

Local: ONG – Olhos da 
Alma

Promovido pela ONG 
- Olhos da Alma

• Gincana Consu-
mo Responsável com os 
alunos da instituição e 
parceria com o Colégio 
Objetivo.

Período: manhã e tar-
de

Local: ONG – Olhos da 
Alma

Promovido pela ONG 
- Olhos da Alma

Dia 24 – Quinta-feira
• Campanha de 

Doação de Roupas, Sa-
patos e Acessórios para 
a realização de Bazar.

Período: manhã e tar-
de

Local: ONG – Olhos da 
Alma

Promovido pela ONG 
- Olhos da Alma

• Passeata Lixo 
Zero com a Educação 
Infantil do Município.

Local: entorno das es-
colas

Período: vespertino
Promovido pela Se-

cretária de Educação
Noite:
• Oicina de Com-

postagem Doméstica: 
Apresentação do con-
ceito de compostagem 
e suas variações; Redu-
ção da geração de resí-
duos; Montagem e ma-
nejo.

Profa. Fernanda Acre 
– Bióloga (UNESP – Bau-
ru). Pós-graduada em 
Gestão Ambiental pela 
UFSCar. 

• Sorteio de uma 
composteira montada.

Horário: 19:30h – 21h
Local: Auditório “Se-

nac” – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Co-
mercial

Promovido pelo SE-
NAC Jaboticabal.

Dia 25 – Sexta-feira
Manhã: 
• Campanha de 

Doação de Roupas, Sa-
patos e Acessórios para 
a realização de Bazar.

Período: manhã e tar-
de

Local: ONG – Olhos da 
Alma

Promovido pela ONG 
- Olhos da Alma

• Prevenção: Com-
bate à dengue – Des-
tinação correta de re-

síduos. Educação em 
Sáude na sala de espera 
– Centro Integrado de 
Assistência à Família – 
CIAF IX e CIAF VI

Promovido pela Se-
cretaria de Saúde em 
parceria com os médi-
cos veterinários resi-
dentes da UNESP

• Para onde vai o 
meu lixo? 

Visita ao Aterro Sani-
tário para que as pesso-
as conheçam o destino 
inal dos resíduos e re-
jeitos descartados no 
município. E, entendam 
como funciona o pro-
cesso de operação de 
um aterro sanitário e a 
importância da realiza-
ção da separação dos 
resíduos no momento 
do descarte.

Visita dirigida pelo 
Eng. Ambiental: Paulo 
Rogério Fávero

Horário: 08:30
Local de encontro: Fa-

culdade São Luís

Promovido pela Reúsa 
Conservação Ambiental 
em parceria com a Se-
cretaria de Educação.

Tarde:
• Oicina de Com-

postagem Doméstica: 
Apresentação do con-
ceito de compostagem 
e suas variações; Redu-
ção da geração de resí-
duos; Montagem e ma-
nejo.

Profa. Fernanda Acre 
– Bióloga (UNESP – Bau-
ru). Pós-graduada em 
Gestão Ambiental pela 

UFSCar. 
• Sorteio de uma 

composteira montada.
Horário: 14:30h – 16h
Local: Auditório “Se-

nac” – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Co-
mercial

Promovido pelo SE-
NAC Jaboticabal.

Dia 26 – Sábado
DIA D 
Período: 08 -12h
Local: Praça 09 de Ju-

lho
Instituições partici-

pantes: Secretaria de 
Meio Ambiente e Agri-
cultura; Secretaria de 
Saúde e Médicos Vete-
rinários residentes da 
Unesp; Unesp – FCAV; 
Faculdade São Luís; Ong 
Olhos da Alma; Colégio 
Santo André; Senac Ja-
boticabal; e, Reúsa Con-
servação Ambiental.

Dia 29 – terça-feira
Manhã
• Prevenção: Com-

bate à dengue – Destina-
ção correta de resíduos. 
Educação em Sáude na 
sala de espera – Centro 
Integrado de Assistên-
cia à Família – CIAF V e 
CIAF VII

Promovido pela Se-
cretaria de Saúde em 
parceria com os médi-
cos veterinários resi-
dentes da UNESP

Tarde
• Para onde vai o 

meu lixo? 
Visita ao Aterro Sani-

tário para que as pes-
soas conheçam o desti-
no inal dos resíduos e 
rejeitos descartados no 

município. E, entendam 
como funciona o pro-
cesso de operação de 
um aterro sanitário e a 
importância da realiza-
ção da separação dos 
resíduos no momento 
do descarte.

Visita dirigida pelo 
Eng. Ambiental: Paulo 
Rogério Fávero

Horário: 15:30
Local de encontro: Fa-

culdade São Luís
Promovido pela Re-

úsa Conservação Am-
biental em parceria 
com a Secretaria de 
Educação.

Dia 30 – quarta-feira
Manhã
• Prevenção: Com-

bate à dengue – Des-
tinação correta de re-
síduos. Educação em 
Sáude na sala de espera 
– Estratégia de Saúde e 
Família: Tereza Fernan-
des Barbosa

Promovido pela Se-
cretaria de Saúde em 
parceria com os médi-
cos veterinários resi-
dentes da UNESP.

• Combate à den-
gue – destinação corre-
ta de resíduos

Horário: 08 e 13h
Local: Ong Fênix
Promovido pelos Mé-

dicos Veterinários Resi-
dentes da Unesp.

Dia 31 – quinta-feira
Noite
• Cerimônia de 

Encerramento da II Se-
mana Lixo Zero com as 
devidas solenidades e a 
participação das referi-
das autoridades, orga-
nizadores e da comuni-
dade acadêmica e civil 
de Jaboticabal

Horário: 19h
Local: Centro de 

Convenções da Unesp 
-FCAV

Palestra: Gestão e Ge-
renciamento de Resídu-
os Sólidos: desaios e 
perspectivas. 

Prof. Valdir Schalch 
– Escola de Engenha-
ria de São Carlos/EESC, 
Universidade de São 
Paulo/USP

Promovido pela Uni-
versidade Estadual Pau-
lista Júlio de Mesquita 
- Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias 
(FCAV)

Eventos acontecem de 21 a 31 de dezembro

BANDA MUSICAL SÃO LUIS RETORNOU A 
SANTA RITA DO PASSA QUATRO

A Banda Musical São 
Luis de Jaboticabal fez a 
apresentação nº 430 de 
sua história em 22 de Se-
tembro de 2019 no Festi-
val “Zequinha de Abreu” 
na “Estância das Cacho-
eiras” sob o comando do 
Maestro Nuno Luppia, 
que esteve emocionado 
em todo o percurso.

Retornando depois 
de 18 anos à terra natal 
de “Zequinha de Abreu”, 
famoso compositor de 
chorinhos, autor de 

“Tico Tico no Fubá”, Val-
sa “Branca”, “Alvorada de 
Glória” e outras.

Dentre suas diversas 
atrações, a corporação 
apresentou como desta-
ques o Boneco do “Prof. 
Waldemar Martins”, origi-
nal, fabricado em Olinda/
Pernambuco, baliza cam-
peã paulista e brasileira 
Larissa Chini (Ribeirão 
Preto), demais balizas, 
Mores Denis Carvalho e 
Maria Victória Cardoso, 
Corpo Coreográico em 

parceria com a Banda 
Marcial de Pradópolis, 
mascotes, etc.

Foi uma apresentação 
especial, carregada de 
fortes emoções com re-
lembranças por parte da 
corporação de muitos 
desiles e títulos con-
quistados lá.

A banda desde 1988 
participa do famoso Fes-
tival Zequinha de Abreu, 
em Santa Rita do Passa 
Quatro, considerado o 
maior evento musical 
do país, desilou nova-
mente em 22-09-2019 
como convidada especial 
(sem concorrer), onde 
abrilhantou o “Grande 
Desile” da tarde na Av. 
Severino Meirelles, palco 
de oito memoráveis con-
quistas da corporação, 
sendo vice-campeã em 
1988 e campeã em 1989, 
1990, 1991, 1993, 1994, 
1995, 1996 e 1997, atin-

gindo o octacampeonato, 
sendo sua ultima apre-
sentação “hors concours” 
em 2001. Homenageou 
com um  Certiicado de 
Agradecimento o José 

Geraldo de Oliveira, com 
96 anos, idealizador e 
organizador do festival 
desde 1962. Neste ano, 
também foi a etapa inal 
do XVI Paulistão 2019 - 

Campeonato Estadual de 
Fanfarras e Bandas, or-
ganizado pela Federação 
das Fanfarras e Bandas 
do Estado de São Paulo - 
FFABESP.
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BRINQUEDOS - ROUPAS - CALÇADOS

COMPRE E 
CONCORRA

10
VALES 
PRESENTE

A cada R$100,00 em compras preencha um cupom e concorra

Turismo e emprego: 
Jaboticabal aprova entrada no Caminho da Fé

A Prefeitura de Jabo-
ticabal concluiu o pro-
cesso para aderir ao Ca-
minho da Fé, um trajeto 
de peregrinação em di-
reção ao Santuário Na-
cional de Aparecida. As 
caravanas passam por 
cidades paulistas em 
busca de restaurantes, 
hotéis, padarias, etc. 
O prefeito José Carlos 
Hori enviou para a Câ-
mara Municipal o PL nº 
273/2019, pedindo au-
torização para adesão 
e manutenção da trilha 
de peregrinação. A ma-
téria foi aprovada por 
maioria na segunda-
-feira (07).

Em Julho, Hori en-
tregou o projeto para 
a Associação dos Ami-
gos do Caminho da Fé, 
em São João da Boa Vis-
ta. “O turismo religio-
so movimenta R$ 15 
bilhões por ano. Para 
nós, é uma grande con-
quista já que irá gerar 
emprego e renda aos 
jaboticabalenses. Cada 
peregrino cria o seu ro-

teiro e passa pelas ci-
dades de jipe, cavalo, 
moto, à pé ou bicicle-
ta. Eles se hospedam, 
abastecem os carros, 
consomem em restau-
rantes, padarias ou em 
food truck. Vamos re-
ceber turistas várias 

vezes ao ano que vão 
consumir em Jabotica-
bal”, comemora o pre-
feito. 

Os vereadores Paulo 
Henrique Advogado e 
Beto Ariki foram os úni-
cos que não aprovaram 
o projeto, que entrará 

Menina cega de Jaboticabal foi um dos primeiros milagres atribuídos a Nossa 
Senhora; turismo religioso movimenta R$ 15 bilhões por ano no Brasil

em vigor após a sanção 
do prefeito municipal. 
O próximo passo será 
enviar a documenta-
ção para a associação e 
oicializar a entrada de 
Jaboticabal, que deve 
ocorrer já em 2020.

Caminho da Fé (Bra-

sil) - Inspirado no mi-
lenar Caminho de San-
tiago de Compostela 
(Espanha), foi criado 
para dar estrutura às 
pessoas que sempre i-
zeram peregrinação ao 
Santuário Nacional de 
Aparecida, oferecendo-
-lhes os necessários 
pontos de apoio e in-
fraestrutura. A ideia 
da sua criação ocorreu 
após um dos organi-
zadores percorrer por 
duas vezes o conheci-
do caminho espanhol.

Igreja de Jaboticabal 
– Uma história de fé e 
milagres. A Paróquia 
Nossa Senhora Apareci-
da é uma das primeiras 
no Brasil em devoção 
à santa. Foi criada em 
1939 e elevada a santu-
ário diocesano no inal 
de 2017. A história da 
paróquia começa com o 
milagre da cura da me-
nina cega de nascença 
que, acompanhada de 
sua mãe, dona Gertru-
des, saiu a pé de Jaboti-
cabal, sua cidade natal, 

e recebeu a luz da fé ao 
visitar a igreja em Apa-
recida, em 1874. Retor-
nando para Jaboticabal 
foi construída uma ca-
pela de taipa e pilão, 
que depois viria a ser a 
Igreja de Nossa Senho-
ra Aparecida. O nome 
da menina até hoje é 
desconhecido. 

Quadro de Cândido 
Portinari – O quadro 
“Menina Cega” foi pin-
tado por Cândido Por-
tinari para registrar um 
dos primeiros milagres 
atribuídos a Nossa Se-
nhora. O artista imor-
talizou a história em 
um quadro de pintura 
a óleo.

Turismo religioso 
- O Sebrae Santa Ca-
tarina revelou que o 
Brasil possui mais de 
300 destinos de tu-
rismo religioso. Se-
gundo dados do Mi-
nistério do Turismo, 
em 2017, viagens mo-
tivadas pela fé movi-
mentaram cerca de R$ 
15 bilhões no país.

Jaboticabal sai na frente e creches ganham 
alvarás do Corpo de Bombeiros

Governo prioriza a segurança de crianças e adolescentes; todas 
as unidades escolares vão ganhar aslicenças

A Prefeitura iniciou 
um projeto pioneiro na 
região. A Secretaria de 
Educação está regulari-
zando os prédios e a do-
cumentação de 100% das 
creches e escolas muni-
cipais de Jaboticabal – 
oito delas já contam com 
o AVCB (Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros). 
As demais estão com os 
projetos técnicos em an-
damento para dar início 
às reformas.

Mais de 80% das cre-
ches municipais do Es-
tado de São Paulo não 
possuem ou estão com 
seus lados vencidos. 
“Segurança sempre foi 
uma grande preocupa-
ção. Licenças exigem 
grandes reformas e 
adequações em cada 
uma das 32 escolas de 
Jaboticabal. Concluí-

mos oito prédios e es-
tamos inalizando o 
projeto de outras 24. 
Jaboticabal será uma 
das primeiras cidades 
do Estado de São Paulo 
a concluir este trabalho 
tão importante”, infor-
ma o prefeito José Car-
los Hori. 

São poucas as cidades 
que conseguem aten-
der 100% das unidades. 
“Em Ribeirão Preto, por 
exemplo, apenas 10% 
das escolas possuem 
autorização do corpo 
de bombeiros. Em Ja-
boticabal, começamos 
pelas creches menores 
e, agora, contratamos 
uma empresa especiali-
zada para o projeto téc-
nico. Após a conclusão 
desta etapa iniciamos 
as reformas e Jaboti-
cabal passará a contar 

com 100% de escolas 
com o AVCB”, diz o se-
cretário da pasta, Leo-
nardo Yamazaki.

Realidade Estadual 

- Em uma operação or-
denada envolvendo 290 
Agentes da Fiscaliza-
ção, o Tribunal de Con-
tas do Estado de São 

Paulo (TCESP) iscalizou 
creches da rede munici-
pal de ensino de 215 ci-
dades da região metro-
politana, do interior e 

do litoral do Estado, em 
2018. Mais de 80% das 
creches municipais do 
Estado estão com AVCB 
vencido.
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Crianças terão festa e diversão no domingo (13)
Entrada é gratuita; prefeitura oferece transporte dos 

bairros até o evento
A Prefeitutra de Jabo-

ticabal preparou uma 
série de atrações que 
vai encantar a garo-
tada. Sorvete, cachor-
ro quente, carreta da 
alegria, brinquedos 
inláveis, gincanas, 
concurso de beleza, 
refrigerante, pipoca e 
algodão-doce estarão à 
disposição na Estação 
de Eventos Cora Corali-
na, no dia 13 de outu-
bro, das 13h às 18h. 

A festa é organizada 

todo ano em comemo-
ração ao Dia das Crian-
ças. “Preparamos uma 
programação especial 
para crianças de todas 
as idades, com tudo 
que a garotada gosta. 
‘Trenzinho’, alimenta-
ção, brinquedos e brin-
cadeiras vão deixar o 
domingo mais diverti-
do. Estão todos convi-
dados”, diz o prefeito 
José Carlos Hori, que 
completa: “ aproveito 
para agradecer o em-

penho do presidente 
da Câmara Municipal, 
Preto Miranda, pelo 
apoio na organização 
do evento”.

Será uma grande fes-
ta e todos estão convi-
dados. Para garantir a 
comodidade, teremos 
ônibus gratuito saindo 
dos bairros. Aproveito 
para agradecer o empe-
nho do presidente da 
Câmara de Vereadores, 
Preto Miranda, pelo 
apoio na organização 

do evento”, diz o pre-
feito José Carlos Hori.

Transporte – Os ôni-
bus sairão do Soro-
cabano, Cohab 1 (em 
frente aos predinhos), 
Cohab 2 (praça em 
frente aos predinhos), 
CDHU (em frente ao 
Ciaf 7), Condomínio 
Vida Nova 1 e 2, Praça 
da Ponte Seca, Praça de 
Córrego Rico e Praça 
de Lusitânia. Saída às 
13h e retorno ao inal 
do evento às 18h.
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Contribuinte interessado em participar do 
Programa de Recuperação Fiscal deve 

procurar o Sistema Prático ou o 
Posto de Atendimento do SAAEJ

Reis garante desconto de 100% em juros e multas até 18 de outubro

Quem tem dívidas 
pendentes com a pre-
feitura, de IPTU, ISS-
QN, água e taxas, pode 
aproveitar o descon-
to de 100% em juros 
e multas válido até o 
próximo dia 18 de ou-
tubro. Além de garantir 
a regularização de seus 
débitos, o munícipe 
ainda evita problemas 
com protestos e outras 
penalidades previstas 
em lei.

“Aproveite os últimos 
dias e procure o Siste-
ma Prático para nego-
ciar a dívida pendente, 
que pode ser quitada à 
vista ou parceladas em 
até 12 vezes, com ga-
rantia de desconto em 
parte dos juros e mul-
tas. As parcelas têm 

o valor mínimo de R$ 
250 para pessoa jurí-
dica e R$ 100 para pes-
soa física”, informa o 
secretário da Fazenda, 
Adilson Martins.

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% 
(oitenta por cento) dos 
juros 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;

O Sistema Prático 
atende das 8h às 16h30 
sem intervalo de almo-
ço.

Pessoas que apresentam problemas respiratórios ou algum tipo de alergia são as mais 
afetadas na ausência da limpeza do sistema de refrigeração automotivo

Saiba quando realizar a manutenção do 
ar-condicionado em veículos

Ribeirão Preto (SP), 2 
de outubro de 2019 – A 
combinação de trânsi-
to e calor pode causar 
problemas mais graves 
do que o convencional 
estresse para os moto-
ristas. Durante o verão, 
a sensação térmica den-
tro de um veículo pode 
chegar até 5ºC mais 
quente do que a tempe-
ratura externa. Nestas 
situações, o uso do ar-
-condicionado automo-
tivo é, sem dúvida, o 
mais indicado. Além de 
climatizar a temperatu-
ra interna do veículo, 
o uso constante do ar-
-condicionado também 
impede a entrada de 
poeira durante o dia a 
dia e evita que os vi-
dros iquem embaçados 
nos dias de chuvas.

No entanto, para que 
sua eiciência seja to-
tal é importante manu-
tenções periódicas que 
incluem limpeza dos 

iltros e higienização, 
o que evita, inclusive, 
problemas de saúde. 
“Quem tem problemas 
respiratórios ou algum 
tipo de alergia são os 
mais afetados na ausên-
cia da limpeza do siste-
ma”, explica Alessandro 
Bolsonaro, gerente de 
pós-vendas da conces-
sionária Stéfani Motors 
Toyota, de Jaboticabal, 
empresa do Grupo Sté-
fani Ribeirão Diesel.

Segundo ele, a limpe-
za deve ser realizada a 
cada seis meses, des-
tacando que nos seis 
primeiros meses de uso 
do veículo é importante 
realizar uma higieniza-
ção preventiva. Já, nos 
outros seis meses é in-
dicada a higienização 
corretiva que tem como 
objetivo lavar a caixa 
evaporadora sem a ne-
cessidade de desmontá-
-la, removendo assim 
todos os resíduos de 

poeira e bactérias no-
civas. “Durante a troca 
de calor do ar que tran-
sita pelo sistema, parte 
da umidade retirada do 
ar ica na caixa evapo-
radora, a responsável 
pelo funcionamento do 
sistema. Por se tratar 
de uma caixa fechada, 
com ambiente escuro 
e existência de poeira, 
somado à formação de 
umidade depositada, 
torna-se um ambiente 
com alto potencial de 
formação de fungos e 
bactérias. Por isso é tão 
importante a manuten-
ção”, alerta o gerente.

Alessandro Bolsona-
ro explica ainda que 
quando a limpeza não 
é feita periodicamente, 
o primeiro alerta é o 
aparecimento de odo-
res ao ligar o sistema 
de refrigeração. “O il-
tro sujo impede o luxo 
de ar no sistema, dimi-
nuindo a eiciência do 

ar-condicionado. “Nesta 
condição, a higieniza-
ção preventiva não é 
mais recomendada. É 
necessária a higieniza-
ção corretiva”.

A falta de manutenção 
pode gerar também al-
guns problemas no uso 
do ar, como a baixa ei-
ciência. De acordo com 
Alessandro Bolsonaro, 
existem equipamentos 
que monitoram a pres-
são existente no apa-
relho e podem indicar 

perda de gás em alguma 
parte do sistema. “A so-
lução é eliminar o vaza-
mento e preencher com 
a quantidade de gás exi-
gida para cada modelo 
de veículo”, explica.

DICAS ECONÔMICAS
O gerente lembra 

ainda que para evitar 
o desgaste do veículo, 
alguns cuidados es-
peciais no uso do ar-
-condicionado são ne-
cessários. Diminuir a 
existência de umidade 

no interior da caixa eva-
poradora é um deles: 
neste caso, a dica é des-
ligar o ar-condicionado 
pelo menos 10 minutos 
antes de chegar ao des-
tino inal. “Basta deixar 
o ventilador funcionan-
do para secar a umida-
de formada no período 
do uso. Claro que essa 
situação é mais comum 
em trajetos maiores”. 
Outra situação é em 
viagens que permitem 
a manutenção de uma 
velocidade constante. 
Em ocasiões como esta, 
é importante colocar o 
motor em uma condi-
ção de menor exigên-
cia. “Assim o uso do ar 
contribui para um me-
nor consumo quando 
comparado com o uso 
do veículo dentro da ci-
dade”, conclui.

Os valores das limpe-
zas giram em torno de 
R$ 135,00 (preventiva) 
e R$ 260,00 (corretiva).

Prefeitura inicia organização da Praça Dr. Joaquim 
Batista para um “Natal Sustentável”

Como no ano passado, enfeites serão de material reciclável
Quem acompanhou 

as festividades natali-
nas no último ano viu 
de perto a bela decora-
ção que a Prefeitura de 
Jaboticabal preparou na 
Praça Dr. Joaquim Batis-
ta. Utilizando garrafas 
pet, uma equipe traba-
lhou durante meses na 
confecção de centenas 
de bolas de Natal, que 
já estão sendo pendu-
radas nas árvores do 
local.

Equipes começaram 
a organizar as árvores 
e, em breve, o símbolo 
máximo, a árvore de Na-
tal também será monta-
da. “No ano passado, a 
praça virou um ponto 
especial para as famí-
lias que passavam, fa-
ziam fotos e aproveita-

vam o espaço. Esse ano 
não será diferente, es-
tamos preparando uma 
grande festa para rece-
ber esse período tão es-
pecial, que é o inal de 
ano”, airma o prefeito 
José Carlos Hori.

Em breve a prefei-
tura irá divulgar toda 
programação para o 
final do ano. “As pri-
meiras reuniões estão 
acontecendo com o 
objetivo de organizar 
a agenda. Contamos 
com diversos parcei-
ros que certamente 
vão participar desse 
momento tão impor-
tante para nossa ci-
dade”, enfatiza o se-
cretário de Obras e 
Serviços Públicos, Jo-
sué dos Santos.



SÁBADO, 12 DE OUTUBRO DE 2019 11

Secretaria de Agricultura recupera trecho da estrada 
que liga Jaboticabal a Luzitânia

ACÚSTICO ROSA
Um show para celebrar a importância da prevenção

Rede Municipal celebra o Dia das Crianças

Espetáculo conta com o apoio da Prefeitura de Jaboticabal

Dando continuidade 
na recuperação do acos-
tamento da estrada de 
Luzitânia, a Secretaria 
de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Am-
biente recuperou mais 
400 metros, garantindo 
mais comodidade aos 
usuários.

“Desde o início do 
ano realizamos esse 

Já tradicional no ca-
lendário de eventos de 
Jaboticabal, o Acústi-
co Rosa chega à sua 
5ª edição e apresenta 
uma grande novidade 
em 2019: neste ano, a 
modelo, apresentadora 
e cantora Sabrina Par-
latore sobe ao palco da 
Concha Acústica, no dia 
10 de outubro, a partir 
das 19 horas, para can-
tar e emocionar os pre-
sentes, ao lado de Lara 
Ferraz, Luana Costa, 
Marcela Oliveira, Fer-
nanda Chelli e da dupla 
Divaz. O evento ainda 
conta apresentação de 
dança do ventre da dan-
çarina Cris Belarmino.

Muito além da apre-
sentação musical, a 
participação de Sabrina 
é importantíssima para 
ressaltar a essência da-
quilo que é o evento: 
ela também enfrentou 
o câncer de mama e, 
atualmente, se dedica 
a contar a batalha que 
enfrentou para ajudar e 
inspirar outras mulhe-
res.

A história de Sabri-
na tem relação estreita 

A semana está sen-
do de muita festa e 
diversão na rede mu-
nicipal de educação. 
Cada unidade pre-
parou uma progra-
mação especial para 
comemorar o Dia da 
Criança, comemorado 
em 12 de outubro.

“A molecada apro-
veita cada momento, 
passeando de trenzi-
nho, participando das 
brincadeiras e sabo-
reando o cardápio es-
pecialmente pensado 
para a data. Além da 
diversão, esse tipo de 
atividade incentiva 

trabalho preventivo 
tão importante para os 
motoristas. É importan-
te lembrar que nossas 
equipes continuam tra-
balhando também em 
pontos diferentes de 
nosso município”, lem-
bra o secretário de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, Aldo 
Bellodi Neto.

com tudo aquilo que 
simboliza o Acústico 
Rosa: o show feito ape-
nas por mulheres tem 
como objetivo sensi-
bilizar e exaltar a luta 
delas contra a doença. 
No ano passado, home-
nageamos algumas de-
las que enfrentaram e 
venceram essa batalha, 
além de proissionais 
da Unimed Jaboticabal 
que estão lado a lado 
delas nessa frente.

Idealizado pela Uni-
med Jaboticabal e re-
alizado desde 2015, o 
Acústico Rosa reúne 
cantoras locais e regio-
nais para um show de 
música em homenagem 
à luta contra o câncer 
de mama. As primeiras 
edições contaram com 
apresentações apenas 
de artistas de Jaboti-
cabal. As edições mais 
recentes, no entanto, 
abriram espaço também 
para cantoras da região 
se apresentarem no pal-
co da Concha Acústica.

A entrada para o 
evento, que tem apoio 
da Prefeitura de Jaboti-
cabal, é gratuita, mas no 

a interação entre as 
crianças”, lembra o 
secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte 
e Lazer, Leonardo Ya-
mazaki.

A programação 
conta com oicina de 
brinquedos, passeio 
de trem pela cidade, 
passeios monitora-
dos, jogos, brincadei-
ras, teatro e o cardá-
pio diferenciado. “As 
nossas funcionárias 
izeram um trabalho 
diferenciado. Só pos-
so agradecer o empe-
nho de todos”, inali-
za Leonardo. 

local haverá arrecada-
ção de um litro de leite 
para doação ao Fundo 
Social de Solidarieda-
de do município. Além 
disso, o bar da Concha 
Acústica terá sua ren-
da revertida em prol do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel. Haverá, 
ainda, distribuição gra-
tuita de pipoca e algo-
dão doce.

Muito além da música
O Acústico Rosa é 

uma iniciativa da coo-
perativa médica para 
chamar a atenção da 
comunidade para a im-
portância da prevenção 
do câncer de mama.

De todos os tipos da 
doença que atinge as 
mulheres no país, cerca 
de 25% correspondem 
ao câncer de mama – é 
o segundo tipo mais 
frequente, atrás apenas 
do de pele não melano-
ma. Além disso, é o que 
apresenta maior índice 
de mortalidade, com 
aproximadamente 15% 
dos óbitos de câncer 
registrados no público 
feminino.

Os dados divulgados 

pelo Instituto Nacio-
nal do Câncer reforçam 
ainda mais importância 
da prevenção. Ainda 
segundo o Inca, 2019 
deve registrar quase 60 
mil novos casos da do-
ença – cerca de 56,33 
casos a cada grupo de 
100 mil mulheres.

A alta taxa de mor-
talidade em números 
absolutos, no entanto, 
contrasta com a relati-
va baixa letalidade da 
doença, principalmente 
quando diagnosticada 
precocemente – menor 
que um terço dos casos 
identiicados.

Os fatores de risco 
para o desenvolvimen-
to da doença, segundo o 
instituto, são: idade da 
primeira menstruação 
menor do que 12 anos; 
menopausa após os 
55 anos; mulheres que 
nunca engravidaram ou 
não tiveram ilhos; pri-
meira gravidez após os 
30; uso de alguns anti-
concepcionais e terapia 
de reposição hormonal 
na menopausa; exposi-
ção à radiação ionizan-
te; consumo de álcool; 

dietas hipercalóricas; 
sedentarismo; e predis-
posição genética.

Ainda de acordo com 
o Inca, cerca de 30% 
dos casos de câncer de 
mama podem ser evita-
dos com a adoção de há-
bitos saudáveis como a 
prática de atividade fí-
sica regular; adoção de 
uma alimentação sau-
dável; a manutenção do 
peso corporal adequa-
do; a redução do consu-
mo de bebidas alcoóli-

cas e a amamentação.
O câncer de mama 

não tem somente uma 
causa. A idade é um dos 
mais importantes fato-
res de risco para a do-
ença (quatro a cada cin-
co casos ocorrem após 
os 50 anos). Outros as-
pectos que aumentam 
o risco da doença são 
ambientais e comporta-
mentais, a história re-
produtiva e hormonal e 
ainda fatores genéticos 
e hereditários.

Oicina de formalização abre mercado para novos empreendedores
Quando o assunto é 

deixar do mercado in-
formal, Jaboticabal é 
um exemplo a ser se-
guido. O Sebrae-Aqui 
e a Prefeitura promo-
vem dezenas de ofici-
nas com informações 
indispensáveis para 
quem quer iniciar um 
pequeno negócio. Fu-
turos empreendedo-
res se reuniram na 
quarta-feira (09), no 
auditório da prefeitu-

ra.
Durante o encontro, 

discutiram os desa-
fios de empreender e 
a importância de uma 
gestão moderna. “Sair 
do mercado informal 
e se tornar um micro-
empreendedor indivi-
dual é o primeiro pas-
so. Nossos aprendizes 
a empresários esclare-
cem dúvidas de cada 
passo deste proces-
so, desde a abertura 

do CNPJ a problemas 
operacionais e de ges-
tão”, esclarece a dire-
tora da Central do Em-
preendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Quem sonha em ter 
seu próprio negócio 
ou trabalhar “por con-
ta” pode participar da 
próxima oficina, que 
acontece em novem-
bro. Mais informações 
pelo telefone (16) 
3203-3398.
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Vias públicas são beneiciadas por novos recapeamentos
Começou mais uma eta-

pa de recapeamentos na 
cidade. O projeto prevê a 
recuperação de trechos de 
diversas vias públicas com 
grande luxo de veículos, 
principalmente na região 
da Aparecida e centro. O 
prefeito José Carlos Hori 
acompanhou o trabalho.

“Estamos dando conti-
nuidade na recuperação 
de diversas vias públicas. 
Temos o compromisso 
dos governos Estadual e 
Federal que, em breve, 
mais bairros serão con-
templados”, lembra Hori.

Nessa etapa trechos da 
Floriano Peixoto, 24 de 
Maio, Juca Quito, Dr. Elias 
da Rocha Barros, Coronel 
Sodré e Prof. Vicente Quiri-
no serão recuperadas. 


