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Fatec: Jaboticabal ganha 1º curso superior 
gratuito em marketing do interior

A região passa a con-
tar com o curso de Tec-
nologia em Marketing, 
atualmente oferecido 
apenas na Fatec de São 
Paulo. A Fatec Nilo de 
Stéfani, de Jaboticabal, 
acolherá 40 alunos a 
partir de fevereiro de 
2020, com aulas pela 
manhã. A inscrição para 
o vestibular segue até o 
dia 11 de novembro, no 
site www.vestibularfa-
tec.com.br. 

Parceria oferece serviços de saúde para 
frequentadores da Terceira Idade

Quem passou 
pelo Centro de La-
zer Edson Martini 
na quinta-feira (17), 
além de participar 
do tradicional bai-
le da Terceira Ida-
de, também pôde 
aproveitar serviços 
de saúde que foram 
disponibil izados 
gratuitamente.

Recuperação do asfalto avança em Jaboticabal

A Prefeitura de Jaboticabal continua investindo pesado na recuperação da antiga malha viária da 
cidade. Nesta semana, as equipes trabalharam na Ponte Seca e na Aparecida, nas ruas Elias Rocha 
Barros, Vicente Quirino e Juca Quito.

Megaoperação de recapeamento continua no mês que vem Semana do Lixo Zero 
começa no dia 21

Segunda-feira (21) marca o início do programa 
da Semana do Lixo Zero em Jaboticabal. O objeti-
vo é propor à sociedade um amplo debate sobre 
conceitos de sustentabilidade, reaproveitamento 
e destinação correta ao lixo que geramos.

Eventos acontecem até 31 de outubro

Jaboticabal terá Dia 
D contra o sarampo 
neste sábado (19)

O combate ao sarampo segue em todo o Brasil. 
Em Jaboticabal, cinco unidades de saúde estarão 
abertas neste sábado (19), das 08h às 17h. Neste 
momento, a vacina da tríplice viral (sarampo, ca-
xumba e rubeola) é destinada apenas para crian-
ças de seis meses a menores de cinco anos. 

Data é destinada 
exclusivamente para 
atender as crianças

Encontro abordou avanços em tecnologia, transporte, saúde e gestão pública

Jaboticabal busca projetos inovadores durante 63º 
Congresso Estadual de Municípios

O governador, João 
Dória, o vice-governa-
dor, Rodrigo Garcia, 
prefeitos, secretários 
municipais e estadu-
ais, e especialistas de 
diversas áreas da ges-
tão pública se reuni-
ram no 63º Congresso 
Estadual de Municí-
pios. O prefeito José 
Carlos Hori foi conhe-
cer a tecnologia ado-
tada em Campos de 
Jordão e buscar novos 
recursos para Jaboti-
cabal.
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Projeto Parto Adequado recebe premiação da FGV
O Projeto Parto Ade-

quado é um dos vence-
dores do II Prêmio FGV 
Direito Rio – Melhores 
Práticas em Regulação. 
A iniciativa desenvol-
vida pela Agência Na-
cional de Saúde Suple-
mentar (ANS) recebeu, 
no dia 14 de outubro, 
menção honrosa na ca-
tegoria Proteção aos 
Direitos dos Consumi-
dores ou Usuários du-
rante o II Seminário do 
Projeto Regulação em 
Números, na sede da 
Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), no Rio de Ja-
neiro.

O Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel 
(HMSI) foi pioneiro, 
no Brasil, na implan-
tação do parto hu-
manizado em todos 
os nascimentos com 
o Projeto (atualmen-
te Programa) Melhor 
Parto, em 2013, com 
base na Ciência da Me-
lhoria do Institute for 
Healthcare Improve-
ment (IHI), de Boston, 
Estados Unidos, e em 
concordância com as 
diretrizes da Organi-
zação Mundial da Saú-
de (OMS) e Ministério 
da Saúde. Sua expe-
riência antecipou em 
dois anos e inspirou a 
criação do Parto Ade-
quado, do qual o HMSI 
também faz parte.

 “A premiação re-
cebida pela ANS ates-
ta que, há quase sete 
anos, o Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel 
escolheu o caminho 
correto no que se refe-
re à qualidade e à segu-
rança da atenção obsté-

trica. Fomos pioneiros 
e nos antecipamos à 
adoção do projeto em 
todo o país, que atual-
mente está implantado 
em centenas de hos-
pitais e é adotado por 
dezenas de operadoras 
de saúde”, airma o co-
ordenador do HMSI, Dr. 
Jeyner Valério Júnior.

Com o parto huma-
nizado, mães e ilhos 
estreitaram o contato 
e puderam icar juntos 
a partir do nascimen-
to. A equipe médica foi 
uniicada, garantindo 
plantão presencial com 
médico obstetra, pedia-
tra e anestesiologista 

24 horas por dia. Foram 
feitos investimentos na 
equipe multidisciplinar, 
principalmente enfer-
meiras (os) obstetras, 
visando a uma equipe 
completa integralmente 
voltada para a humani-
zação do parto, acolhi-
mento, conforto e se-
gurança à mulher e ao 
bebê.

Além de uma equi-
pe capacitada, o HMSI 
também fornece a me-
lhor infraestrutura às 
suas pacientes: insta-
lações modernas, com 
suíte PPP (que se mo-
diica conforme a ne-
cessidade da pacien-

Outubro Rosa: na luta contra o câncer de 
mama, cantoras emocionam público

Na noite da quinta-
-feira (10), um grupo de 
mulheres mostrou para 
a sociedade a importân-
cia do Outubro Rosa na 
luta contra o Câncer de 
Mama, de forma subli-
me e delicada. Lara Fer-
raz, Luana Costa, Mar-
cela Oliveira, Fernanda 
Chelli, Cris Belarmino e 
a dupla Divaz, ao lado 
de Sabrina Parlatore, 
emocionaram as 300 
pessoas presentes no 
Salão Nobre do Colégio 
Santo André.

“Foi uma noite memo-
rável. Através da música 
e da dança, essas gran-
des mulheres soltaram 
suas vozes na luta pela 
vida. Além de grandes 

canções que empolga-
ram o público, não pos-
so deixar de destacar a 
participação da cantora 
e modelo Sabrina Par-
latore, que contou um 
pouco de sua experiên-
cia de vida”, destaca o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

Idealizado pela Uni-
med Jaboticabal e reali-
zado desde 2015, o Ou-
tubro Rosa teve apoio 
da Prefeitura de Jabo-
ticabal através do De-
partamento de Cultura. 
Todo leite arrecadado 
na entrada será desti-
nado ao Fundo Social 
de Solidariedade. 

Fotos: Cláudia Grotta

te: pré-parto, durante 
o parto e pós o parto); 
bola de pilates, estrado 
para agachamento, ban-
queta própria para o 
parto (que permite que 
o acompanhante abra-
ce a paciente durante 
o parto), sonar à prova 
d´água para permitir o 
parto dentro da água, 
cardiotocograia, entre 
outros.

Sobre o Projeto
O Parto Adequado 

visa apoiar a implanta-
ção de ações baseadas 
em evidências cientí-
icas, para aumentar a 
qualidade e a segurança 
da atenção à gestante, 

reduzindo o percentual 
de cesarianas desneces-
sárias e os riscos delas 
decorrentes.

Atualmente, o setor 
suplementar de saú-
de registra um número 
alarmante de cesaria-
nas: 83% do total de 
partos (dados de 2018). 
Segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde 
(OMS), taxas de cesárea 
maiores que 10% não 
estão associadas com 
redução de mortalidade 
materna e neonatal, não 
havendo justiicativa 
clínica para a realização 
de tantas cirurgias.

O projeto utiliza a 

metodologia conhecida 
como ciência da melho-
ria, buscando oferecer 
a mulheres e bebês o 
cuidado certo, na hora 
certa, ao longo de toda 
a gestação, durante o 
trabalho de parto e no 
pós-parto.

Desde a criação do 
Parto Adequado, em 
2015, até maio de 2019, 
a estimativa é que o 
projeto tenha evitado 
mais de 20 mil cesaria-
nas desnecessárias.

*Com informações 
da ANS

Fotos: Divulgação 
ANS



SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2019 3

DEL divulga resultados da semana
O último i nal de se-

mana registrou uma 
série de eventos espor-
tivos realizados pela 
prefeitura e também a 
participação de nossas 
equipes em torneios re-
gionais. 

Acompanhe abaixo os 
resultados do Campeo-
nato Municipal de Fute-
bol Amador:

Atlético Alvorada 7x2 
Jd das Rosas

Villa 5 x 2 Flamengui-
nho

Panela 2 x 0 Fortaleza
Brothers 1x2 Viver
Casa Rocha 3 x 1 

Aliança
Basquetebol - No 

domingo, Jaboticabal 
entrou em quadra no 

ESPORTE

Hamã tinha sido 
exaltado pelo rei As-
suero, e pôs o seu lu-
gar acima de todos os 
príncipes. O coração 
de Hamã se encheu de 
orgulho e arrogância. 
Quando ele passava, 
todos se curvavam 
diante dele, mas havia 
um homem chamado 
Mardoqueu que não se 
ajoelhava diante dele, 
isto para Hamã era a 
morte. Ele ficou com 
tanto ódio de Mar-

Pr. Anastácio Martins

A FORCA!
doqueu, que queria 
matá-lo de qualquer 
jeito. Então tramou 
um plano, quase per-
feito. Chegou diante 
do rei e falou coisas 
horríveis a respeito 
do povo Judeu, e pe-
diu para o rei assinar 
um decreto para ma-
tar todos eles. Mas 
para Mardoqueu, fez 
diferente, chegou à 
sua casa e mandou 
construir uma forca, 
para enforca-lo. Mas 
como sempre os pla-
nos do homem nunca 
dão certo, Hamã caiu 
do cavalo com a cara 
no chão, porque cer-
ta noite o rei perdeu 
o sono e não conse-
guia dormir, pediu 
para o seu servo ler 
o livro das crônicas, 
onde eram registra-

dos todos os aconte-
cimentos e o nome de 
quem estava lá? O de 
Mardoqueu, que havia 
salvado a vida do rei, 
quando dois eunucos 
planejavam matá-lo, 
disse o rei: Que honra 
este homem recebeu? 
Disseram, nenhuma. 
O rei mandou chamar 
Hamã e falou como 
ele faria para honrar 
alguém que foi fiel. 
Hamã, pensando que 
era ele, disse: Vista 
este com as vestes re-
ais e coloca-o no ca-
valo do rei e com a 
coroa real e saia pela 
cidade anunciando, 
este homem salvou a 
vida do rei, É assim 
que o rei quer honrá-
-lo. O rei disse: Faça 
tudo isso que disseste 
com o Judeu Mardo-

queu. E assim ele fez. 
Os planos de Hamã fo-
ram descobertos e ele 
acabou sendo enfor-
cado na própria forca. 
Cuidado! Nunca dese-
je o mal de ninguém 
porque a vingança 
pertence somente a 
Deus. (Ester 6:1) Esta 
é a minha oração. 
Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. Bair-
ro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-
-Feira e Domingo às 
19h30. Ouça o nosso 
programa: A Verdade 
da Palavra. 

Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. 
a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ: 
(016) 991150602.      

Começa a 4ª edição do Campeonato 
Municipal de Basquete

Atletas, a comissão 
organizadora e o pú-
blico acompanharam 
na  sexta-feira (11) a 
abertura da 4ª edição 
do Campeonato Muni-
cipal de Basquete mas-
culino e feminino que, 
nesta edição, homena-
geia o professor apo-
sentado Elvio Piffer 
Júnior, o Pifão. Mais 
de 200 atletas partici-
param dos jogos, divi-
didos em quatro cate-
gorias.

Durante a solenida-
de, as equipes foram 
apresentadas ao pú-
blico. “Foi uma grande 
festa em que prevale-
ceu o amor ao esporte 
e a interação de dife-

rentes gerações que 
estarão em quadra 
nesse campeonato”, 
diz o presidente da 

FAE, Fábio Bortolossi. 
Durante a abertu-

ra foram arrecadados 
aproximadamente 300 

litros de leite que se-
rão doados ao Hospi-
tal e Maternidade San-
ta Isabel.

Clube Recreativa de Ri-
beirão Preto, pela semi-
i nal da COPA RECRA, 

organizada pela Asso-
ciação Regional de Bas-
quete/Ribeirão Preto. O

Novo Basquete Jabo-
ticabal venceu a equipe 
de Franca por 76 a 60.

5º encontro de carros antigos de 
Jaboticabal/SP

Os Amigos dos Au-
tos Antigos de Jabo-
ticabal, convida toda 
população e todos 
apaixonados por car-
ros antigos a compa-
recer na esplanada 
do lago no dia 20/10, 
para o Quinto encon-
tro de Carros Antigos.

Leve sua Família, 
convide seus paren-
tes e amigos, presti-
gie este evento que 
expõe a história au-
tomobilística, com 
carros originais e res-
taurados pelos seus 

proprietários. E, se 
você possui um carro 
com mais de 20 anos, 
ou conhece quem te-
nha, avise e anuncie 
sobre o evento. Não 
perca a oportunida-
de de expor. Venha 
conosco, mostrar sua 
paixão por carros, 
conhecer belas histó-
rias e se quiser ven-
der, também será uma 
ótima oportunidade. 
Participe do Quinto 
(5º) Encontro de Car-
ros Antigos de Jaboti-
cabal.

SUMMER

O Verão nos faz viajar 
até paisagens paradisí-
acas, mesmo que seja 
nos nossos sonhos, 
desejamos nos tornar 
turistas e essa viagem 
é em direção ao mar. 
O paraíso deve estar    
na linha do horizon-
te e o transporte pode 
ser um transatlântico, 
uma lancha ou mesmo 
uma jangada. Este tu-
rista precisa se vestir 
para as festas nos cru-
zeiros, passeios pelas 
ilhas e se manterá chic 
até na praia no cair da 
tarde.

 As cores deverão 
passar por tons de 
areia e o próprio ver-
de/ azul do mar, até 
as cores fortes, vindas 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

de um céu onde brilha 
fortemente o sol.

 Os materiais serão 
certamente os mais le-
ves, sem abrir mão da 
tecnologia presentes 
na construção das pe-
ças, o que resulta em 
muito conforto e em 
formas que facilitam 
os movimentos, e dis-
pensará muitos cuida-
dos durante essa via-
gem. Chapéu e viseira 
reinaram, até por que 
este turista também 
precisará tomar cuida-
do com o sol forte da 
estação.

Modelo:  Elieser Am-
brosio -Dj, Modelo, 
ator e inl uenciador di-
gital.

-Participante do Big 
Brother Brasil 2010 e 
2013.

-Se apresentou na 
famosa Spring Breake 
em Cancún onde lan-
çou sua primeira track 
“ I Will  Go”

Tocou no Brasilian 
Day na Bolívia.

-Participante do Po-
wer Couple Brasil 4.

-9 anos de carreira.
Make up: Cicinho
Foto: @alexlumier
@jose.aneves37

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 27/2019

A MESA DIRETORA Câmara Municipal de
Jaboticabal, com fulcro no Regimento Interno
desta Casa de Leis, na Lei Orgânica do
Município e em legislação especíica,

CONSIDERANDO as indicações dos Senhores Líderes das Banca-
das dos Partidos com maior representação nesta Casa de Leis, para a composição da 
Comissão Especial de Inquérito - CEI, criada através do Requerimento nº 137/2019, 
assinado pelos Vereadores Samuel Cunha, Luís Carlos Fernandes, Beto Ariki, João Bas-
si e Paulo Henrique Advogado, para apurar possíveis irregularidades junto ao Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SAAEJ, especialmente nos investimentos 
e manutenção da rede de água, que culminam na falha de abastecimento em vários 
bairros da cidade.

Nomeia a Comissão Especial de Inquérito que será constituída pe-
los Vereadores Ademilson Aparecido Servidone, Luís Carlos Fernandes e Paulo Henri-
que Advogado, que terá 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente Ato, para 
apurar o fato determinado.

Jaboticabal, 09 de outubro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretário

PORTARIAS

Nº 204, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 - Decreta Ponto Facultativo no dia 28 
de outubro de 2019 (Dia do Servidor Público).
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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.

“Estação das Frutas” é tema para 
nova mostra no espaço Ice & Cultura

Acervo apresenta 28 obras inspiradas na vida e 
obra da poetisa

Com o título “Esta-
ção das Frutas”, o artis-
ta plástico Paulo Tosta 
leva para o espaço Ice & 
Cultura uma nova série 
de quadros de sua auto-
ria. A mostra acontece 
de 10 a 28 de outubro. 

O Espaço Ice & Cul-
tura funciona dentro 
do Jaboticabal Shop-
ping, na área destinada 
a cafés da Ice by Nice. 
A entrada, bem como 
visitação das obras e 
consulta aos livros é 
gratuita.

“Visitar uma mostra 
de Paulo Tosta é passe-
ar pelos mais diferentes 
temas. Nesse trabalho, 
em especial, a sensibili-
dade do artista i ca evi-
dente nos traços i rmes 
e nos detalhes que che-
gam a impressionar”, 
ai rma José Mário de 
Oliveira, diretor de Cul-
tura do município.

A visitação à mostra 
“Estação das Frutas” 
acontece até o dia 28 
de outubro, no horário 
das 10h às 22h, no es-
paço Ice & Cultura den-

tro do Jaboticabal Sho-
pping,

Projeto Ice & Cultu-
ra - Lançado no mês de 
março em uma parceria 
inédita da Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
do Departamento de 
Cultura e a Ice by Nice, 
o Projeto “Ice & Cultu-
ra”, foi pensado em um 

CULTURA
Exposição “Vivendo Cora Coralina” 

chega ao Paço Municipal

Quem passou pelo 
saguão do Paço Mu-
nicipal até 18 de ou-
tubro, conheceu um 
olhar diferente da 
vida e obra de Anna 
Lins dos Guimarães 
Peixoto Bretas, ou 
simplesmente Cora 
Coralina. 

A abertura aconte-
ceu na segunda-feira 
(14). 

“A história de Cora 
Coralina é muito sin-
gular e traz fatos do 
cotidiano de uma ou-
tra Jaboticabal. A ex-
posição é surpreen-
dente, cada artista, à 
sua maneira, se dei-
xou influenciar pela 
obra da poetisa e o 
resultado é surpre-
endente”, diz José 

Mário de Oliveira, di-
retor de Cultura.

A exposição é uma 
realização da AJC 
(Associação jaboti-
cabalense de Cultu-
ra), em parceria com 

a ABC (Associação 
Barretense de Cul-
tura) e tem o apoio 
da Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
do Departamento de 
Cultura.

Na agenda:
Exposição “Viven-

do Cora Coralina”
Paço Municipal – 

8h às 17h
De 14 a 18 de ou-

tubro 

Quinta no Museu volta com o “pé 
direito” ao som da banda Terra Marte
Com um repertó-

rio que vai do mestre 
Tim Maia às grandes 
bandas internacionais, 
a Terra Marte abriu a 
temporada do Quinta 
no Museu de outubro. 
A banda de Jabotica-
bal, que não é mais 
uma grata surpresa na 
cena local, mostrou a 
consolidação de seu 
trabalho, caprichando 
nos arranjos. A ban-
da garantiu a diversão 
de quem passou pelos 
jardins do Palácio da 
Turca na noite da quin-
ta-feira (10).

“A Terra Marte con-
segue dar um ‘tempe-
ro diferente’ nas suas 
apresentações. Tanto 
pelo repertório ecléti-
co quanto pela postura 
despojada dos músi-

cos, que cativaram o 
público. A banda chan-
celou o sucesso que 
i zeram em apresenta-
ções como na Festa do 
Quitute, no Palco Jo-
vem”, lembra o diretor 
de Cultura, José Mário 

de Oliveira.
Caldeirão de rítmos 

– O Quinta no Museu 
é um ensaio aber-
to ao público, onde 
grupos de diferentes 
segmentos podem 
apresentar seu traba-

lho. Todos os grupos 
estão convidados. Os 
interessados devem 
procurar o Departa-
mento de Cultura na 
Escola de Arte ou en-
trar em contato pelo 
(16) 3202-8323.

local para acentuar o 
gosto de se envolver 
com a cultura de nossa 
cidade, o espaço “Ice 
& Cultura” une a qua-
lidade e o prazer dos 
produtos Ice By Nice 
com as obras e textos 
de artistas e escritores 
locais.

Fruto da parceria en-

tre o poder público e 
a iniciativa privada, o 
projeto recebe expo-
sições periódicas de 
quadros do acervo mu-
nicipal, acervos parti-
culares, e possui uma 
coleção de livros de au-
tores locais que i cam 
à disposição dos fre-
quentadores.
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Palestra “Planeje suas Vendas” acontece no próximo dia 29
Inscrições devem ser feitas no site 

https://bit.ly/32knpRy
O inal de ano está 

chegando e com ele a 
possibilidade de au-
mentar as vendas. 
Nesse momento é im-
portante identiicar o 
público-alvo, organi-
zar estratégias, canais 
e organização interna 
para aumentar as ven-
das diante de um pla-
nejamento.

Diante deste cená-
rio, a prefeitura, Incu-

badora de Empresas e 
SEBRAE-Aqui promo-
vem em Jaboticabal a 
palestra “Planeje suas 
vendas”, que acontece 
no dia 29 de outubro, 
às 19h, no auditório da 
prefeitura. 

“A palestra trabalha 
conceitos importantes 
para os interessados 
em fazer gestão e o pla-
nejamento de vendas 
de seus produtos para 

Prefeitura divulga pontos beneiciados pela 
operação Tapa Buraco – 17 de Outubro

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
está promovendo me-
lhorias na pavimenta-
ção asfáltica da Aveni-
da Carlos Berchieri, nas 
proximidades do Hotel 
Recreio. O projeto é re-
alizado pela Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos em parceria com 
a Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e 

Pit Stop reairma importância da campanha 
“Não dê Esmolas”

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social e atiradores do 
Tiro de Guerra participaram da iniciativa

A Secretaria de As-
sistência e Desenvol-
vimento Social or-
ganizou mais um Pit 
Stop da campanha 
“Não dê Esmolas”. 
Quem passou pelos 
cruzamentos da Praça 
9 de Julho na última 
terça-feira (15) acom-
panhou a entrega de 
folhetos e adesivos 
sobre a campanha. A 
ação também acon-
teceu na quarta-feira 
(16), na Av. Carlos 
Berchieri.

O objetivo foi cons-
cientizar a população 
sobre a importância de 
não realizar doações 
em dinheiro em abor-
dagens nas ruas da ci-

dade, mostrando que 
existem outras formas 
de ajudar essa popula-
ção. 

“A melhor forma de 
ajudar é conversar com 
a pessoa e convencê-la 
a procurar os serviços 
oferecidos pela pre-
feitura. Nossa cidade 
é muito solidária, te-
mos diversos serviços 
e instituições com pro-
issionais capacitados 
e que podem auxiliar 
os moradores de rua. 
O pit stop reforça mais 
uma vez a importância 
de evitar a doação de 
esmolas nas vias pú-
blicas”, diz a secretária 
da pasta, Tatiana Pelle-
grini.

Meio Ambiente.
A operação tapa-bu-

raco passou pelas ruas 
Vicente Palazzo, Aveli-
no Geraldo Martins Fi-
lho, Luiz Marchiori, Ire-
ne Pagliuso, Duque de 
Caxias, Pedro Farineli, 
Angelina Campos Ma-
chado, Juca Quito, Mar-
rey Júnior e Raul Vita.

Durante a semana, 
as equipes trabalharam 

melhorar a lucrativida-
de e o desempenho da 
sua empresa. Imperdí-
vel para aqueles que 
estão se preparando 
para o inal do ano”, 
diz a diretora da Cen-
tral do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves. 

A palestra é gratui-
ta, a organização pede 
apenas que os interes-
sados doem um litro 
de óleo. “As inscri-

Reis: 100% de desconto em juros e multas 
terminou na sexta-feira (18)

Prefeitura disponibilizou novo 
posto de atendimento na 

Praça 9 de Julho
Os contribuintes in-

teressados em regulari-
zar sua situação peran-
te o município tiveram 
até sexta-feira (18) para 
aderir ao Programa de 
Recuperação Fiscal (RE-
FIS) e garantir 100% de 
desconto em juros e 
multas. Para isso, basta 
procurar o Sistema Prá-
tico ou o Posto de Aten-
dimento do SAAEJ.

“O prazo que garan-
te um desconto maior 
está terminando e peço 
aos interessados que 
não deixem para pro-
curar o Sistema Prática 
na última hora. A nos-
sa equipe está pronta 
para atendê-los das 8h 
às 16h30 e sem pausa 
para o almoço. Também 
organizamos um posto 
de atendimento na Pra-

ça 9 de Julho, em fren-
te à Câmara Municipal”, 
informa o secretário da 
Fazenda, Adilson Mar-
tins.

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

Para pagamento in-
tegral, à vista, do dé-
bito:

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.

na construção de dois 
balanços nas ruas Nos-
sa Senhora Aparecida 
e Avelino Geraldo Mar-
tins Filho.

Diversos pontos da 
cidade estão sendo ro-
çados e limpos. Tam-
bém acontece serviços 
de troca de lâmpadas e 
pintura de solo.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-4100.

ções são feitas exclu-
sivamente pelo site ht-
tps://bit.ly/32knpRy. 
O procedimento é 
muito simples. Basta 
o interessado acessar 
o link, preencher com 
os dados pessoais que 
a participação está as-
segurada”, explica o 
presidente do Institu-
to Tecnológico de Ja-
boticabal - ITJ , Márcio 
Bellini. 
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Jaboticabal terá Dia D contra o 
sarampo neste sábado (19)

O combate ao saram-
po segue em todo o Bra-
sil. Em Jaboticabal, cin-
co unidades de saúde 
estarão abertas neste 
sábado (19), das 08h às 
17h. Neste momento, 
a vacina da tríplice vi-
ral (sarampo, caxumba 
e rubeola) é destinada 
apenas para crianças de 
seis meses a menores 
de cinco anos. 

No segundo semes-
tre deste ano, o Brasil 
registrou 2.753 casos 
coni rmados da doen-

Data é destinada exclusivamente 
para atender as crianças

ça, em 13 estados, um 
aumento de 18%. Os 
estados de São Paulo e 
Pernambuco registram 
seis óbitos. “É mais um 
sinal de alerta. O ví-
rus voltou a circular 
e temos que proteger 
as nossas crianças. Os 
pais ou responsáveis 
devem procurar a uni-
dade de saúde mais 
próxima neste sábado, 
basta levar documen-
to de identii cação e a 
carteira de vacinação”, 
convoca a diretora do 

Departamento de Vigi-
lância Epidemiológica, 
Maura Guedes Barreto.

Os adultos de 20 a 
29 anos devem procu-
rar as unidades bási-
cas de saúde a partir 
de 18 de novembro 
para receber a dose. O 
dia “D” para esse públi-
co será realizo em 30 
de novembro. 

Confi ra os postos 
de vacinação, no dia 
19 de outubro:

Ciaf I – Santa Luzia

Outubro Rosa: prefeitura e parceiros promovem 
evento especial na Praça 9 de Julho

Prefeitura de Jabo-
ticabal, Secretaria de 
Saúde, Departamento 
de Saúde Bucal, Asso-
ciação Paulista de Cirur-
giões Dentistas (APCD), 
UNIODONTO, Hospital 
de Amor, SENAC e Abra-
pec organizaram uma 
programação especial 
que compõe o Outubro 
Rosa, que acontece nes-
te sábado (21), na Praça 
9 de Julho, a partir das 
9h.

Além de muita infor-
mação, serão ofereci-

dos testes rápidos de 
HIV, hepatites, síi lis, 
aferição de pressão e 
exames de câncer bu-
cal. “Toda programa-
ção é gratuita. Quem 
passar pelo local está 
convidado a conversar 
com nossos técnicos e 
aproveitar os exames 
disponibilizados gra-
tuitamente”, informa 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
1500.

Praça Saul Borsari, s/
nº - Santa Luzia

Ciaf IV – Cohab II
Rua Djalma Aleixo de 

Souza, nº 499 - Cohab ii
Ciaf VI – Santa Monica
Rua Jornalista Cláu-

dio Luiz Berchieri, s/nº 
- Santa Mônica

Ciaf VII - Residencial
Rua São João, nº 

3.051, Conjunto Habi-
tacional Ulisses Guima-
rães 

ESF – Cohab I
Avenida Rita Ribeiro, 

nº 10 – Cohab I

Semana do Livro e da Biblioteca 
começa no dia 21 de outubro

A nona edição da Se-
mana do Livro e da Bi-
blioteca de Jaboticabal 
começa na próxima se-
gunda-feira (21) e neste 
ano terá como patrono 
homenageado o profes-
sor Waldemar Martins, 
falecido recentemente.

Organizada pelo De-
partamento de Cultura, 

a Semana do Livro e da 
Biblioteca alia ativida-
des literárias, exposi-
ções de trabalhos, ba-
te-papos, feira de troca 
de livros, bate-papo, 
visitas monitoradas e 
apresentação musical.

“Homenagear o pro-
fessor Waldemar Mar-
tins é falar de uma pes-

soa que dedicou sua 
vida à família, à educa-
ção, à literatura, à polí-
tica, à natureza e tam-
bém aos amigos. E que 
deixou como exemplo, 
um jeito sério, diferen-
te e gostoso de viver, 
coisa que i cou gravada 
na lembrança de todos 
que conviveram com 
ele”, ai rma o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

Coni ra a programa-
ção da Semana do Livro 
e da Biblioteca:

21/10 – Segunda-fei-
ra

Local: Biblioteca Pú-
blica Municipal

Horário: 15h
Abertura oi cial com 

exposição de fotos, 
obras e trajetória de 
vida do homenageado 

22/10 – Terça-feira
Local: Biblioteca Pú-

blica Municipal
Horário: 8h30 visita 

da turma da manhã
Horário: 13h30 visita 

da turma da tarde
Visita de alunos do 

ONG Fenix à exposição 
do homenageado

23/10 – Quarta-feira
Horário: 9h às 16h
Local: Biblioteca Pú-

blica Municipal
Feira de Troca de Li-

vros do Projeto “Ler é 
Saber”

Horário: 19h
Local: Salão Nobre do 

Colégio Santo André
Sarau Poético “Alice 

no País da Literatura”
Participantes: Alunos 

e Professores do curso 
de Letras da Faculdade 
São Luís

24/10 – Quinta-feira
Local: Biblioteca Pú-

blica Municipal
Horário: 9h30 visita 

da turma da manhã
Horário: 14h30 visita 

da turma da tarde
Visita do Projeto Guri 

à exposição do home-
nageado

25/10 – Sexta-feira
Horário: 9h às 16h
Local: Biblioteca Pú-

blica Municipal
Feira de Troca de Li-

vros do Projeto “Ler é 
Saber”

Horário: 19h
Local: Biblioteca Pú-

blica Municipal
Apresentação musi-

cal com Anil e convi-
dados. Sarau livre de 
obras do homenageado 
e com participação li-
vre e de convidados

Energia Solar - Purificadores - Filtros - Torneiras Filtrantes - Acessórios
Manutenção e Instalação

Visitas 

agendadas

GRÁTIS

Av. General Glicério, 315
16 3202-6232 |  99226-1203

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
 

A Empresa MB ENGENHARIA E MEIO AM-

BIENTE LTDA., AV. DOUTOR ELIAS DA ROCHA  

BARROS, 22  - B. APARECIDA -  JABOTICABAL 

-SP, Solicita o comparecimento de seu funcionário, 

JOEL MENDES DOS SANTOS, portador do RG: 

46.820.143-9 SSP-SP, CPF:  220.821.618-03,  no prazo  

de 48 HORAS para tratar de assuntos de seu interesse. 

Interdição de trânsito da 
Avenida Carlos Berchieri pros-

seguiu até sexta-feira (25)
O Departamento de Trânsito e Transportes (DTT) infor-

ma que a interdição da Avenida Carlos Berchieri, da ponte 

da prefeitura e o Hotel Recreio, continuou até sexta-feira. 

No local, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos traba-

lhou na recuperação do asfalto.

Foi importante que os motoristas evitassem o local, op-

tando por rotas alternativas. Para melhorar o tráfego no-

turno, o DTT informou que, a partir das 17h, o trânsito foi 

liberado parcialmente.  

Para mais informações, o telefone de contato do DTT é 

(16) 3209-1210.
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Semana do Lixo Zero começa no dia 21

Segunda-feira (21) 
marca o início do pro-
grama da Semana do 
Lixo Zero em Jabotica-
bal. O objetivo é propor 
à sociedade um amplo 
debate sobre conceitos 
de sustentabilidade, re-
aproveitamento e des-
tinação correta ao lixo 
que geramos.

“Fico satisfeito em 
ver o grande número de 
parceiros envolvidos na 
programação oicial da 
Semana do Lixo Zero. 
Vamos levar esses con-
ceitos a todas as casas 
e mostrar que Jabotica-
bal é uma cidade preo-
cupada com o futuro e o 
meio ambiente”, airma 
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 Secre-
taria de Saúde em par-
ceria com os médicos 
veterinários residentes 
da UNESP

• Campanha de Do-
ação de Roupas, Sapatos 
e Acessórios para a rea-
lização de Bazar.

Período: manhã e tar-
de

Local: ONG – Olhos da 
Alma

Promovido pela ONG: 
Olhos da Alma

Roda de Conversa – 
Abordagem do Tema 
“Resíduo Sólido” e suas 
consequências

Local: Escola Muni-
cipal de Ensino Com-
plementar “José Abdo 
Chueire

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 Cur-
so de Direito da Facul-
dade de Educação São 
Luís - FESL Jaboticabal/
SP. Advogado/Consultor 
Jurídico.

Palestra II: Resíduos, 
comportamentos e im-
pactos.

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

Esp. Recuperação de 
áreas degradadas. Recu-
peração de solos – Ufvi-
çosa. 

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 Facul-
dade 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 Secre-
taria de Saúde em par-
ceria com os médicos 
veterinários residentes 
da UNESP

• Campanha de Do-
ação de Roupas, Sapa-
tos e Acessórios para a 
realização de Bazar.

Período: manhã e tar-
de

Local: ONG – Olhos da 
Alma

Promovido pela ONG - 
Olhos da Alma

Desenvolvimento da 
Cidadania - Recolhi-
mento de lixo nas proxi-
midades da escola 

Local: Escola Muni-
cipal de Ensino Com-
plementar “José Abdo 
Chueire

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 Secre-
taria de Saúde em par-
ceria com os médicos 
veterinários residentes 
da UNESP

• Campanha de Do-
ação de Roupas, Sapatos 
e Acessórios para a rea-
lização de Bazar.

Período: manhã e tar-
de

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

Confecção de Carta-
zes – Após desenvolvi-
mento do tema, os alu-
nos farão nas aulas de 
arte, os cartazes que 
serão usados na cami-
nhada.

Local: Escola Muni-
cipal de Ensino Com-
plementar “José Abdo 
Chueire

Dia 24 – Quinta-feira
• Campanha de Do-

ação de Roupas, Sapatos 
e Acessórios para a rea-
lização de Bazar.

Período: manhã e tar-
de

Local: ONG – Olhos da 
Alma

Promovido pela ONG - 
Olhos da Alma

• Passeata Lixo 
Zero com a Educação In-
fantil do Município.

Local: entorno das es-
colas

Período: vespertino
Promovido pela Secre-

tária de Educação
Noite:
• Oicina de Com-

postagem Doméstica: 
Apresentação do con-

ceito de compostagem e 
suas variações; Redução 
da geração de resíduos; 
Montagem e manejo.

Profa. Fernanda Acre – 
Bióloga (UNESP – Bauru). 
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.

Reaproveitamento – 
Abordagem temática 
“Que nem tudo é lixo” 
com atividade prática 
realizando receita de 
bolo com cascas de la-
ranja

Local: Escola Muni-
cipal de Ensino Com-
plementar “José Abdo 
Chueire

Dia 25 – Sexta-feira
Manhã: 
• Campanha de Do-

ação de Roupas, Sapatos 
e Acessórios para a rea-
lização de Bazar.

Período: manhã e tar-
de

Local: ONG – Olhos da 
Alma

Promovido pela ONG - 
Olhos da Alma

• 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 IX e 
CIAF VI

Promovido pela Secre-
taria de Saúde em parce-
ria com os médicos ve-
terinários residentes da 
UNESP

• 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 re-
síduos 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 Secre-
taria de Educação.

Tarde:
• Oicina de Com-

postagem Doméstica: 
Apresentação do con-
ceito de compostagem e 
suas variações; Redução 
da geração de resíduos; 
Montagem e manejo.

Profa. Fernanda Acre – 
Bióloga (UNESP – Bauru). 
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

Caminhada “Lixo Zero”
Local: Escola Municipal 

de Ensino Complemen-
tar “José Abdo Chueire

Promovido pelo SE-
NAC Jaboticabal.

Dia 26 – Sábado
DIA D 
Período: 08 -12h

Local: Praça 09 de Ju-
lho

Instituições partici-
pantes: Secretaria de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambien-
te; Secretaria de Saúde 
e Médicos Veterinários 
residentes da Unesp; 
Unesp – FCAV; Faculdade 
São Luís; Ong Olhos da 
Alma; Colégio Santo An-
dré; Senac Jaboticabal; e, 
Reúsa Conservação Am-
biental.

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 Assistência 
à Família – CIAF V e CIAF 
VII

Promovido pela Secre-
taria de Saúde em parce-
ria com os médicos ve-
terinários residentes da 
UNESP

Tarde
• Para onde vai o 

meu lixo? 
Visita ao Aterro Sanitá-

rio para que as pessoas 
conheçam o destino inal 
dos resíduos e rejeitos 
descartados no municí-
pio. E, entendam como 
funciona o processo de 
operação de um aterro 
sanitário e a importân-
cia da realização da se-
paração 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 Reúsa 

Conservação Ambiental 
em parceria com a Secre-
taria de Educação.

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

bate à dengue – Destina-
ção correta de resíduos. 
Educação em Sáude na 
sala de espera – Estraté-
gia de Saúde e Família: 
Tereza Fernandes Barbo-
sa

Promovido pela Secre-
taria de Saúde em parce-
ria com os médicos ve-
terinários residentes da 
UNESP.

• Combate à den-
gue – destinação correta 
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 En-

cerramento da II Semana 
Lixo Zero com as devi-
das solenidades e a par-
ticipação das referidas 
autoridades, organiza-
dores e da comunidade 
acadêmica e civil de Ja-
boticabal

Horário: 19h
Local: Centro de Con-

venções da Unesp -FCAV
Palestra: Gestão e Ge-

renciamento de Resídu-
os Sólidos: desaios e 
perspectivas. 

Prof. Valdir Schalch – 
Escola de Engenharia de 
São Carlos/EESC, Univer-
sidade de São Paulo/USP

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

Eventos acontecem até 31 de outubro
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maransport maransport1

Jaboticabal Shopping
16 3202-2668

Pça Dom José M. H. De Mello 146- Loja 35/36
Centro

16 3204-3634
Rua: Rui Barbosa, 987

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Parceria oferece serviços de saúde para 
frequentadores da Terceira Idade

Quem passou pelo 
Centro de Lazer Edson 
Martini na quinta-feira 
(17), além de participar 
do tradicional baile da 
Terceira Idade, também 
pôde aproveitar servi-
ços de saúde que foram 
disponibilizados gra-

tuitamente.
Uma parceria entre 

Fundo Social de Solida-
riedade e Drogaria Total 
viabilizou a realização 
de testes de glicemia e 
aferição de pressão. Os 
idosos ainda ganharam 
um  kit com camiseta e 

sacochila.
“Quem aproveitou o 

baile ainda cuidou da 
saúde. Agradeço a Dro-
garia Total por estar 
presente com o Fun-
do Social nessa tarde”, 
disse a primeira-dama, 
Adriana Hori.
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Encontro abordou avanços em tecnologia, transporte, saúde e gestão pública

Jaboticabal busca projetos inovadores durante 63º 
Congresso Estadual de Municípios

O governador, João 
Dória, o vice-governa-
dor, Rodrigo Garcia, 
prefeitos, secretários 
municipais e estaduais, 
e especialistas de di-
versas áreas da gestão 
pública se reuniram no 
63º Congresso Estadual 
de Municípios. O prefei-
to José Carlos Hori foi 
conhecer a tecnologia 
adotada em Campos de 
Jordão e buscar novos 
recursos para Jabotica-
bal.

As autoridades par-
ticiparam de palestras 
sobre indústria, leilão 
de inservíveis, gestão 
de frota, voluntariado 
e saúde. “Reencontrei o 
governador João Dória, 
o vice-governador Ro-

drigo Garcia, o Secretá-
rio de Estado de Desen-
volvimento Regional, 
Marcos Vinholi, vários 
deputados e secretários 
de Estado. Um even-
to muito proveitoso e 
que trará bons frutos. 
Discutimos alguns pro-
jetos para modernizar 
Jaboticabal. Muitas ci-
dades de maior porte 
possuem uma tecnolo-
gia avançada e quere-
mos adaptar algumas 
delas para nossa reali-
dade. Nossa prefeitura 
icará mais ‘online”, in-
formou Hori.

O secretário da In-
dústria, Comércio e 
Turismo, José Vantini 
Júnior, participou de 
uma ampla discussão 

sobre o MIT (Município 
de Interesse Turístico) 
“Jaboticabal é uma cida-
de turística de negócios 
e vamos receber verba 
para investir todo ano. É 
importante estar atento 
a cada etapa do proces-
so, que são buroráticas 
como tudo no Brasil. O 
encontro reuniu deze-
nas de municípios do 
Estado de São Paulo 
para, juntas, valorizar-
mos o turismo do Esta-
do. Algumas cidades se 
destacam pelas praias 
e belezas naturais, já 
a vocação de Jabotica-
bal está no turismo de 
negócios; recebemos 
dezenas de turistas via 
Unesp e Coplana, por 
exemplo”, explicou.

O 63º Congresso Esta-
dual de Municípios é re-
alizado pela Associação 
Paulista de Municípios. 
As palestras abordaram 
outros temas importan-

tes na gestão das cida-
des, como desenvol-
vimento sustentável, 
nutrição e políticas pú-
blicas para mulheres. 
Além do contato com 

ideias inovadoras, o en-
contro é uma oportuni-
dade de reunir lideran-
ças políticas para pedir 
mais recursos para a 
cidade.
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Festa das Crianças reúne mais de 2 mil 
pessoas no Cora Coralina

Câmara de Jaboticabal vota LDO na 
próxima segunda-feira (21/10)

A segunda edição da 
Festa das Crianças mo-
vimentou a Estação de 
Eventos Cora Coralina 
na tarde de domingo 
(13/10), em Jabotica-
bal. A festa marcou o 
Dia das Crianças, come-
morado anualmente no 
dia 12 de outubro em 
todo o país.

O evento, promovido 
pela prefeitura munici-
pal, nasceu de uma in-
dicação legislativa do 
vereador Pretto Miran-
da, em 2018, ao prefei-
to municipal José Car-
los Hori, que acatou a 
sugestão do parlamen-
tar. A estimativa dos 
organizadores é de que 
mais de 2 mil pessoas 
participaram do evento.

Pula-pula, brinque-
dos inláveis e a carreta 
Cyclone izeram a fes-
ta da criançada. “Eu tô 

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
em sessão ordinária 
na próxima segunda-
-feira (21/10) para vo-
tar o Projeto de Lei nº 
257/2019, de autoria 
do Poder Executivo, 
que dispõe sobre as Di-
retrizes Orçamentárias 
(LDO) do Município de 
Jaboticabal para o pró-
ximo ano. A matéria é 
a única a compor a Or-
dem do Dia da sessão 
ordinária conforme es-
tabelece o Regimento 
Interno (Art. 220, §4º). 
A sessão começa às 20 

achando muito legal. E 
o que eu mais gostei foi 
o trenzinho... De graça 
é melhor”, disse entre 
risos Laisla Balbino dos 
Santos.

Ainda teve muitas 
guloseimas, servidas 
por dezenas de volun-
tários. De acordo com 
os organizadores foram 
distribuídos cerca de 3 
mil cachorros-quentes, 
2 mil geladinhos, 900 
litros de refrigerante, 
além de pipoca e algo-
dão-doce à vontade.

E não foi só a crian-
çada que se divertiu 
não! “Bem legal. Bem 
organizado mesmo. Os 
pais também se diver-
tem junto com as crian-
ças, né. Gostei de tudo, 
principalmente do pas-
seio de trenzinho”, re-
velou Andressa Balbi-
no, que levou as ilhas 

para brincar e acabou 
se divertindo junto.

Já o desile para a 
escolha da Beleza, do 
Charme e da Simpatia 
Mirim reuniu mais de 
60 crianças e arrancou 
gritos de incentivo e 
aplausos da plateia. O 
momento mais espera-
do veio logo em segui-
da, com o sorteio de 
bicicletas doadas pela 
comunidade.

Para o presidente 
da Câmara de Jaboti-
cabal, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, apoiador 
do evento e convidado 
pelo prefeito Hori para 
ajudar na organização, 
apesar da festa ser para 
as crianças, ela vai além 
disso, uma vez que aca-
ba servindo, principal-
mente, para a união 
das famílias. “Inte-
gração social chama 

isso. Agradecer de an-
temão o prefeito Hori 
que nos atendeu. Eu 
acredito que a cidade 
toda está aqui hoje 
[representada], além 

de ser uma data mara-
vilhosa. Se Deus qui-
ser ano que vem fare-
mos melhor e assim 
por diante”, concluiu 
Pretto.

A galeria de fotos 
completa está dis-
ponível no Facebook 
da Câmara (https://
www.facebook.com/
CamaraJaboticabal)

horas, com transmis-
são ao vivo pela WEB-
TV da Câmara.

O projeto lista as 
prioridades de gastos 
e investimentos do go-
verno jaboticabalense 
para o ano que vem, 
ou seja, dá as diretri-
zes de onde o dinhei-
ro deve ser investido. 
Entre as centenas de 
ações governamentais 
propostas pelo Execu-
tivo no planejamento 
da LDO para as áreas 
de saúde, educação, 
segurança, infraestru-
tura, gestão adminis-

trativa, entre outros, 
está a destinação de 
R$ 600 mil para a ati-
vidade delegada de po-
liciamento, na área de 
segurança pública.

Vale lembrar que a 
LDO contém as metas 
e prioridades da Ad-
ministração Pública, 
incluindo as despe-
sas de capital para o 
exercício financeiro 
subsequente, orien-
ta a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual 
(LOA) e dispõe sobre 
as alterações na legis-
lação tributária.

Jaboticabal reforça o ensino com simulados quinzenais 

Equilíbrio da economia e queda da taxa de juros tem 
ajudado aquecer a venda de imóveis

Cidade possui bom desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
A Secretaria de Edu-

cação de Jaboticabal 
vem promovendo uma 
série de ações para for-
talecer o ensino na rede 
pública. A implantação 
de um novo sistema de 
avaliação, com simula-
dos quinzenais, foi um 
grande avanço. Os es-
tudantes recebem aulas 
reforçadas e o reultado 
das provas permite aos 
professores adequar 
o conteúdo em sala de 
aula.

Para o secretário da 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, o traba-
lho será reletido no 
Sistema de Avaliação da 

No tempo antigo nos-
sos avós diziam um ve-
lho ditado: “quem com-
pra terra, não erra”. Este 
modo de Sabedoria Po-
pular se referia ao inves-
timento no mercado imo-
biliário, como sendo uma 
excelente alternativa para 
garantir o futuro. Deixa-
ram patrimônio para her-
deiros e sobretudo garan-
tir a família no momento 
de uma aposentadoria, 
um certo conforto

Como o pior momento 

Educação Básica (Saeb), 
um conjunto de avalia-
ções externas que per-
mite ao Inep realizar 
um diagnóstico da edu-
cação básica brasileira. 
“Fazemos simulados 
quinzenais o ano todo, 
antes da aplicação do 
Saeb. Assim, consegui-
mos diagnosticar mais 
cedo a deiciência de 
cada aluno, oferecemos 
reforço e os educado-
res conseguem adequar 
o conteúdo das aulas a 
im de sanar as dúvidas 
dos estudantes”, come-
mora Leonardo Yama-
zaki.

Jaboticabal vem re-

gistrando bons resul-
tados no Índices de 
Desenvolvimento da 
Educação 

Básica (Ideb) segue 
trabalhando para me-
lhorar ainda mais a 
qualidade da educação 
municipal. Em 2017, os 
alunos dos anos iniciais 
do ensino fundamental 
receberam a nota 6,3. Já 
nos anos inais a média 
foi de 5,74.

Saeb - Por meio de 
testes e questionários, 
aplicados a cada dois 
anos na rede pública, o 
Saeb relete os níveis de 
aprendizagem demons-
trados pelos estudantes 

avaliados, explicando 
esses resultados a par-
tir de uma série de in-
formações contextuais. 
O Saeb permite que as 
escolas e as redes mu-
nicipais e estaduais de 
ensino avaliem a quali-
dade da educação ofe-
recida aos estudantes. 
O resultado é um in-
dicativo da qualidade 
do ensino brasileiro e 
oferece subsídios para 
a elaboração, o monito-
ramento e o aprimora-
mento de políticas edu-
cacionais com base em 
evidências.

As médias de desem-
penho dos estudantes, 

apuradas no Saeb, jun-
tamente com as taxas 
de aprovação, reprova-
ção e abandono, apura-
das no Censo Escolar, 
compõem o Índice de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb). 
Realizado desde 1990, 

o Saeb passou por vá-
rias estruturações até 
chegar ao formato atu-
al. A partir de 2019, a 
avaliação contempla 
também a educação in-
fantil, ao lado do ensi-
no fundamental e do 
ensino médio.

da crise econômica bra-
sileira demonstra já ter 
passado a tendência, é 
que a economia em nos-
so país possa crescer 
sempre mais, mas mui-
tas pessoas ainda tem 
um pouco de receio de 
deixar suas economias 
nos Bancos ou se arriscar 
em algum outro investi-
mento, por mais de baixo 
risco que sejam.

Lembre-se: ocasiões 
em que a economia pas-
sa por tempos difíceis, 

podem ser justamente 
aquelas que se apresen-
tam as melhores oportu-
nidades.

No momento da maio-
ria das pessoas ter um 
imóvel, sempre é um 
bom negócio e isso é ver-
dade mesmo, pois como 
a um déicit Habitacional 
bastante signiicativa em 
nosso país, a tendência 
é que ano após ano um 
imóvel adquirido sempre 
se Valorize mais

Assim sendo, inves-

tir em imóveis é sempre 
uma ótima alternativa 
para quem deseja reali-
zar um investimento se-

guro é rentável, especial-
mente em países como 
o Brasil, que passou por 
um longo período de 

instabilidade econômica 
e que tem no mercado 
imobiliário, um alicerce 
Seguro.
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Com trenzinho, guloseimas e muitas brincadeiras, crianças 
comemoram o dia 12 de outubro no Cora Coralina

Dia 12 de outubro 
em Jaboticabal foi uma 
grande festa em ho-
menagem ao Dia das 
Crianças. A prefeitura 
preparou uma tarde 
com muita diversão 
na Estação de Eventos 
Cora Coralina.

Os ônibus passaram 
pelos bairros levando 
as famílias até o lo-
cal. “Preparamos uma 
grande festa com direi-
to a sorvete, cachorro 
quente, refrigerante, 
brinquedos inláveis, 
sorteios e desile en-
tre as crianças. Foi um 

momento de muita ale-
gria entre as famílias”, 
airma o prefeito José 
Carlos Hori.

“A festa reuniu um 
ótimo público. Famí-
lias vieram de diferen-
tes pontos da cidade e 
tudo foi possível gra-
ças ao empenho de um 
grupo comprometido 
de voluntários e pelo 
apoio do presidente 
da Câmara, Preto Mi-
randa”, agradece o se-
cretário de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer, Leonardo Yama-
zaki. 

Sessão ordinária do Parlamento Jovem 2019 
é na próxima quinta-feira (24/10)

O Parlamento Jovem 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal se reúne 
no dia 24 de outubro 
em uma simulação de 
sessão ordinária para 
apreciar as proposi-
ções de iniciativa de 
onze estabelecimentos 
de ensino participantes 
do projeto em 2019. Ao 
todo, 22 alunos subirão 
na tribuna da Câmara 
para defender as ideias 
apresentadas. A sessão 
é aberta ao público e 
começa às 19h30, no 
plenário da Casa, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara.

O objetivo do Parla-
mento Jovem, projeto 
organizado pela Esco-
la do Legislativo, é es-
timular a participação 
política dos adolescen-
tes no processo demo-
crático, além de levar 
conhecimento aos par-
ticipantes sobre o fun-
cionamento do Poder 

Legislativo e instigar 
debates sobre cidada-
nia. 

Segundo a diretora da 
Escola do Legislativo, 
Silvia Mazaro, apesar 
das matérias apresen-
tadas pelos jovens não 
terem força de lei na 
prática, “os vereadores 
da Casa podem com-
prar a ideia dos jovens 
parlamentares e apre-
senta-las realmente no 
Legislativo. O Chefe do 
Executivo, que também 
deve receber os jovens 
parlamentares para um 
bate-papo sobre as pro-
postas apresentadas 
por eles, pode, quem 
sabe, aproveitar algu-
ma das indicações apre-
sentadas e aplicar na 
cidade. Portanto, a ati-
vidade garante aos jo-
vens a possibilidade de 
sentirem na pele como 
funciona o processo le-
gislativo, bem como o 
andamento de uma Ses-

são Ordinária”.
NA PRÁTICA – Os 

membros do Parlamen-
to Jovem participaram 
de duas oicinas. Na pri-
meira, realizada no dia 
26 de setembro, os alu-
nos puderam conhecer 
um pouco sobre o Po-
der Legislativo e a sua 
relação com o Poder 
Executivo e Judiciário. 
Na oportunidade, a di-
retora do órgão, Silvia 
Mazaro, e o procurador 
da Casa, Leonardo Mat-
sushita, falaram da fun-
ção de cada propositura 
(projeto de lei, decreto, 
indicação, requerimen-
to, entre outras), expli-
caram sobre o vício de 
iniciativa, e instruiu os 
alunos na adequação 
das proposições apre-
sentadas pelas escolas. 
“Quando um projeto en-
volve gastos para o mu-
nicípio, não pode ser 
de iniciativa do Poder 
Legislativo, ele tem que 

ser de iniciativa do Exe-
cutivo, por isso muitos 
dos projetos que eles 
trouxeram, que envolve 
gastos, foram transfor-
mados em indicações”, 
esclareceu a dirigente.

ELEIÇÃO DA MESA – A 
composição dos inte-
grantes da Mesa Direto-
ra do Parlamento Jovem 
2019 icou conhecida 
na tarde de quinta-feira 
(03/10), durante a se-
gunda oicina proposta 
pelo projeto. Eleito com 
diferença de três votos 
(9 a 6), Bruno Gabriel do 
S. Correia, aluno do Co-
légio Poligenes, garan-
tiu a presidência diante 
da segunda colocada 
em número de votos, 
Dállity Verdan, do Co-
légio Técnico Agrícola. 
A Vice-Presidência icou 
com o aluno do Colégio 
Poligenes, André S. Sil-
va, com nove votos; o 
cargo de 1º Secretário 
com Renan Blanes, do 
COC, com seis votos; e 
Júlia Barbosa, do Colé-
gio Nossa Senhora do 
Carmo foi eleita 2ª Se-
cretária com 12 votos.

A VIAGEM – Os estu-
dantes e seus profes-
sores orientadores par-
tem para uma viagem 
político-cultural a São 
Paulo no dia 25 de no-
vembro, onde vão co-
nhecer a Assembleia Le-
gislativa do Estado e a 
Pinacoteca.

COMO FUNCIONA O 
PJ? – A Escola do Legis-
lativo organiza anual-
mente o Parlamento Jo-
vem para alunos do 1º 
ano do Ensino Médio, 
com faixa etária de 16 

anos. O pontapé inicial 
é dado com palestras e 
visitas às escolas para 
esclarecimentos e in-
formações quanto ao 
funcionamento do pro-
jeto. Todas as escolas 
com Ensino Médio po-
dem participar.

A partir de então, 
começa a etapa nos 
estabelecimentos de 
ensino, quando os pro-
fessores desenvolvem 
os textos com os pupi-
los. Dentre os projetos 
formulados, cada esco-
la deve eleger uma pro-
posição a ser enviada 
à Câmara, bem como 
eleger dois alunos que 
representarão suas res-
pectivas instituições de 
ensino. 

Com as indicações es-
colares enviadas à Casa 
de Leis, os estudantes 
eleitos participam de 
oicinas ministradas 
pela Escola do Legisla-
tivo na sede da Câmara 
Municipal.

Composição da Mesa 
Diretora do Parlamento 
Jovem 2019:

Presidente – Bruno 
Gabriel do S. Correia – 
Colégio Poligenes

Vice-Presidente – An-
dré S. Silva – Colégio 
Poligenes

1º Secretário – Renan 
Blanes – COC 

2ª Secretária – Júlia 
Carmelo Barbosa – Co-
légio Nossa Senhora do 
Carmo

Jovens Parlamentares 
2019

Renan Blanes – COC 
Maria Júlia Fanali – 

COC 
Laisa Lima Ribeiro – 

Centro Educacional SESI 
Luiza Vitória de Al-

meida – Centro Educa-
cional SESI 

Clara Brendolan Fer-
reira – Colégio Maria

Teodoro Prada Cioi – 
Colégio Maria

Júlia Carmelo Barbo-
sa – Colégio Nossa Se-
nhora do Carmo

Ana Carolina Marques 
– Colégio Nossa Senho-
ra do Carmo

João Vitor Moreira 
Telles – Colégio Novo 
Anglo

Leandra F. Fumincelli 
– Colégio Novo Anglo

Mariana Figueiredo – 
Colégio Objetivo

Letícia Icoma – Colé-
gio Objetivo

André S. Silva – Colé-
gio Poligenes

Bruno Gabriel do S. 
Correa – Colégio Polige-
nes

Carla Rodrigues Ma-
lerbo – Colégio Santo 
André

Beatriz Apª Costa Ne-
ves – Colégio Santo An-
dré

Dallity Verdan – Colé-
gio Técnico Agrícola

Daniel Henrique Lo-
rente – Colégio Técnico 
Agrícola

João Otávio L. Santos 
– Escola Estadual Pro-
fessor Antônio José Pe-
droso

Beatriz H. da Silva – 
Escola Estadual Profes-
sor Antônio José Pedro-
so

William H. Oliveira – 
Escola Estadual Profes-
sor Luiz Latorraca

Ana Beatriz Fernandes 
– Escola Estadual Profes-
sor Luiz Latorraca

Palestras acontecem em dois horários, 
na Estação de Eventos Cora Coralina

Semana do Servidor discute saúde do trabalhador

Dia 28 de outubro o 
Brasil comemora o Dia 
do Servidor Público. 
Em Jaboticabal, a pre-
feitura preparou uma 
progração voltada para 
a categoria nos dias 30 
e 31, com palestras às 
08h e às 14h. Na pauta, 
a saúde do trabalhador 
e a importância de um 
ambiente saudável no 

trabalho.
A programação será 

aberta pelo prefeito 
José Carlos Hori, se-
guido do Prof. Marcos 
Silvério, com a pales-
tra Gente feliz produz 
mais, no dia 30. “O 
servidor é um dos pi-
lares da administração 
pública. São médicos, 
professores, dentistas, 

proissionais adminis-
trativos e vários cargos 
tão importantes no dia-
-a-dia da nossa popula-
ção. Vamos reforçar a 
importância de cuidar 
da saúde e, principal-
mente, conviver bem 
no ambiente de tra-
balho, um desaio nos 
dias atuais. Gente feliz 
produz mais, sem dú-

vidas”, diz Hori.
Já no dia 31 é a vez 

do Dr. Vinicius Faria 
conversar com os ser-
vidores sobre “Saúde 
Mental: conhecer e cui-
dar para viver melhor”. 
A palestra começa às 
08h e se repete às 14h. 
Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-
3314.
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Fatec: Jaboticabal ganha 1º curso superior 
gratuito em marketing do interior

A região passa a con-
tar com o curso de Tec-
nologia em Marketing, 
atualmente oferecido 
apenas na Fatec de São 
Paulo. A Fatec Nilo de 
Stéfani, de Jaboticabal, 
acolherá 40 alunos a 
partir de fevereiro de 
2020, com aulas pela 
manhã. A inscrição para 
o vestibular segue até o 
dia 11 de novembro, no 
site www.vestibularfa-
tec.com.br. 

“Tivemos a alegria de 
implantar a Fatec em 
Jaboticabal e inaugu-
rar uma sede moderna, 
confortável e equipa-
da. Em 2017, lutamos 
e conseguimos trazer 

o curso de Gestão Am-
biental. Agora recebe-
mos mais uma boa no-
tícia, com a ampliação 
na nossa grade e o iní-
cio de um curso muito 
atual, que nenhuma ou-
tra cidade conseguiu. 
É o relexo do trabalho 
de uma grande equipe, 
que só tenho a agrade-
cer”, diz o prefeito José 
Carlos Hori.

Leonardo Lucas Ma-
daleno informa que até 
o momento as aulas es-
tavam disponíveis ape-
nas na capital paulista. 
“É uma grande conquis-
ta para Jaboticabal, que 
será a primeira do in-
terior a receber o cur-

so. Nossos alunos vão 
aprender sobre estudos 
de mercado, antecipa-
ção de tendências, es-
tratégias para conquis-
tar clientes, melhorar 
a imagem do cliente no 
mercado, etc. Toda a 
região está convidada 
para prestar o vestibu-
lar”, diz o diretor da 
unidade.

O que o proissional 
faz - Elabora planos 
de marketing; prepara 
e executa campanhas 
promocionais nos pon-
tos de venda de pro-
dutos; deine como a 
empresa deve se rela-
cionar com o público, 
zelando pelo nome e 

pela imagem da empre-
sa; analisa o comporta-
mento do consumidor; 
elabora e aplica ques-
tionários de pesquisa 
de mercado; desenvol-
ve programas de ideli-
dade, que aproximam 
consumidor e empresa 
ao oferecer benefícios 
para os clientes; de-
termina a organização 
dos produtos em uma 
loja, por exemplo, de 
modo a dar mais visi-
bilidade; realiza análi-
ses e estudos sobre o 
público de um produto 
ou serviço. A área de 
Marketing Digital, que 
envolve o uso da inter-
net e de celulares, por 

exemplo, está em cres-
cimento.

Onde trabalhar - Em 
empresas, nos depar-
tamentos de Marketing 
ou de Venda e na ges-
tão de produtos e mar-
cas; empresas especia-
lizadas em pesquisa de 

mercado; comércio; si-
tes de comércio eletrô-
nico; agências. O pro-
issional pode abrir seu 
próprio negócio, como 
consultorias, agências 
e empresas de treina-
mento em atendimento 
ao cliente.

Recuperação do asfalto avança em Jaboticabal

A Prefeitura de Ja-
boticabal continua in-
vestindo pesado na 
recuperação da antiga 
malha viária da cida-
de. Nesta semana, as 
equipes trabalharam na 
Ponte Seca e na Apareci-
da, nas ruas Elias Rocha 
Barros, Vicente Quirino 
e Juca Quito.

A Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos in-
forma que cerca de 60% 
das vias previstas nesta 
etapa já foram conclu-
ídas. O trabalho segue 
no mês que vem. “Es-
tou acompanhando as 
obras de perto. Jaboti-
cabal é uma cidade an-
tiga e devemos investir 

constantemente em as-
falto e recapeamento. 
Já recuperamos vários 
quarteirões, mas tere-
mos muito asfalto novo 
ainda este ano”, infor-
ma o prefeito José Car-
los Hori.

Conheça os endere-
ços que estão sendo 
beneiados nesta etapa 
(treços mais críticos): 
Rua Coronel Sodré, Rua 
Prof. Vicente Quirino, 
Av. Amador Zardim, 
Rua Ivo Bellodi, Av. Clo-
tilde Verri, Praça Dúlio 
Poli, Rua Dr. Marrey 
Junior, Rua Ana Ramos 
de Carvalho, Rua Prof. 
Mário de Campos, Av. 
Aristides Bellodi, Av. 

Fermo Bellodi, Tv. He-
róilo Da Silveira, Av. 
Caetano Merlino, Rua 
João Batista Rocha, Rua 
Milton Brunini, Rua 
Egysto Vali, Rua Tereza 
C. De Jesus Julião, Av. 
Antonio Inacio de Araú-
jo, Av. Antonio Inacio 
de Araújo, Av. Antonio 
Inacio de Araújo, Trav. 
Domingos Cortez, Rua 
Aldo Senen, Rua Loris 
Bazoni, Rua Miguel Fi-
lardi, Rua João Faccini, 
Rua Fortunato Frascá, 
Rua Juca Quito, Av. Dr. 
Elias Da Rocha Barros, 
Rua Castro Alves, Rua 
Fuad Feres, Av. Angelo 
Morello, Av. Madre Pau-
la, Rua João Volpe, Rua 

Megaoperação de recapeamento continua no mês que vem
Mario Guarita Cartaxo, 
Rua Floriano Peixoto, 
Rua 24 de Maio, Av. 
Duque de Caxias, Rua 

dos Expedicionários, 
Av. Carlos Berchieri, Av. 
Pintos, Rua Philomeno 
Botino, Rua Giácomo 

Torquato, Rua Emílio 
De Laurentiz, Av. Fortu-
nato Della Libera, Rua 
Antonio Grecco


