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Prefeitura instala 200 lixeiras 
em Jaboticabal

A natureza agradece quando o lixo desaparece. A nova campanha da Prefeitura de Jaboticabal é um convite 
para a população ajudar a manter a cidade mais limpa e organizada. A área central e locais de grande circula-
ção estão ganhando novas lixeiras de aço, resistentes ao tempo. 

Campanha continua nas unidades básicas de saúde

Cerca de 300 crianças participam 
do dia “D” contra o Sarampo

No último sábado (19), o Ministério da Saúde convocou pais e responsáveis para o Dia “D” de combate 
ao Sarampo. Unidades básicas atenderam a população e atualizaram as carteirinhas de vacina.

Outubro Rosa: 
prefeitura realiza mutirão de papanicolau

Jaboticabal continua com a programação voltada ao Outubro Rosa. A Unidade de Saúde da Mulher 
preparou para este sábado (26) um mutirão de exames papanicolau. Podem participar pacientes que 
ainda não passaram pelo exame em 2019. O atendimento acontece das 8h às 15h.

Prefeitura decreta 
ponto facultativo na 
segunda-feira (28)
Serviços básicos serão mantidos; 

atividades nas demais repartições 
voltam ao normal na terça-feira (29)

A Prefeitura Municipal de Jaboticabal decretou 
ponto facultativo no município na segunda-feira 
(28), no Dia do Servidor Público. Com isso, os 
prédios municipais retornam às atividades nor-
mais após o feriado prolongado, na terça-feira 
(29).

Sociedade se une em 
arrastão de limpeza 
na Mata Argeo Roma

O Centro de Educação Ambiental (CEA) apoiou 
uma iniciativa da sociedade civil na limpeza na 
Mata Argeo Roma, localizada próxima ao Lago Mu-
nicipal, na Via de Acesso Ítalo Poli. O mutirão rea-
lizado no domingo (20) recolheu quase 200 quilos 
de materiais reciclados.

ETEC abre inscrições 
para cursos técnicos
Processo segue até as 15h do dia 12 de 

novembro; alunos vão ingressar em 2020

A Escola Técnica Estadual (ETEC) de Jaboticabal 
está com inscrições abertas para os cursos pre-
senciais de administração e marketing. São ofere-
cidas 70 vagas com aulas no período noturno – 35 
em cada curso. As inscrições serão recebidas pelo 
site www.vestibulinhoetec.com.br.
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BELA

A modelo Lara 
Amaral, 18, l uente 
em inglês, pretende 
ingressar na Medici-
na. É a nova aposta 
First Models para o 
mercado da moda.

Sua beleza distri-
buída em 1, 73 de 
altura, já estampou 
revistas, desi les e 
comerciais.

Alguém duvida  
que ela vai arrasar? 

De olho nela! 
#sucesso

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA 

ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DA APAE DE JABOTICABAL 
  
                        A Apae de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na rua Profª Ana Ramos 
de Carvalho, nº 691, bairro Nova Jaboticabal, através de sua Diretoria Executiva, 
devidamente representada por seu Presidente Sr. Celso Aparecido Cassiano, 
CONVOCA através do presente edital, todos os associados especiais e contribuintes da 
Apae, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na sede da Apae, às 16h  
30min, 1ª chamada e às 17h em 2ª chamada do dia 25 de novembro de 2019, com a 
seguinte ordem do dia: 

 
1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2018, em cumprimento 

ao disposto no artigo 23, § 6º do Estatuto; 
 
2- Apreciação e aprovação das contas do exercício 2018, mediante parecer do 

Conselho Fiscal, em cumprimento ao disposto no artigo 23, § 6º do Estatuto; 
 

3-  Eleição da  Diretoria Executiva, Conselho  de Administração e  Conselho  Fiscal  da    
      Apae  de Jaboticabal, em cumprimento ao disposto no artigo 25, “III”  do Estatuto;  
                                                                                                                              
4-  Apresentação da Diretoria Executiva  e  do Conselho de Administração dos 02(dois)     
     Autodefensores eleitos no dia 25/11/2019 em cumprimento ao  artigo 44 do Estatuto; 
 
5-  Indicação  do   Procurador  Jurídico  e  Procurador   Adjunto  pelo   Presidente  da     
     APAE, após  aprovação  do Conselho de  Administração em cumprimento ao artigo   
     51;   
 
6-  É vedada  a  participação de funcionários da Apae  na Diretoria Executiva, Conselho      
     de Administração e Conselho Fiscal, com vínculo empregatício  direto ou  indireto    
     (art. 58, “VI”, do Estatuto);    
 
7-  A Assembléia  Geral  instalar-se-á  em  primeira  convocação às 16h  30min, com a  
     presença  da  maioria  dos  associados e,  em  segunda  convocação,  com    qualquer    
     número,  meia  hora  depois,  não  exigindo  a lei  quorum  especial  (art.24,  §2º,  do    
     Estatuto). 
 
Jaboticabal, 25 de outubro de 2019. 
                                              ___________________________         
                                                    Celso Aparecido Cassiano                                                      
                                                              PRESIDENTE 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE 
GUARIBA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito

de Livre Admissão da Região de Guariba, CNPJ 44.469.161/0001-02,

NIRE 35.400.003.162, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto

Social, convoca os Associados, que nesta data são de número 6.902, em

condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se na Rua José Mazzi, nº 1.450, Vila

Garavello, no município de Guariba, no Estado de São Paulo, CEP

14840-000, no dia 8/11/2019, às 12h00, com a presença de no mínimo

2/3 (dois terços) dos Associados, em primeira convocação; às 13h00,

com a presença de metade mais um dos Associados, em segunda

convocação; às 14h00, com a presença de no mínimo 10 (dez)

Associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes

assuntos:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com

destaque para a ampliação das condições de admissão de

associados e da área de ação;

2. Aprovar a participação societária em empresa de Securitização de

Ativos e em empresa Corretora de Seguros a serem constituídas

pela Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo –

Sicoob São Paulo.

OBSERVAÇÕES:
1. A assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta

de espaço físico adequado;

2. Conforme Estatuto Social, o representante de pessoa jurídica, de

espólio, de interditado, de incapaz para atos da vida civil ou de

menor não emancipado, para participação e votação na

Assembleia, deverá apresentar documento comprobatório da

representatividade da pessoa jurídica, da representação do menor

ou do termo de nomeação de inventariante, curador ou tutor.

Guariba/SP, 23 de outubro de 2019.

DELSON LUIZ PALAZZO
Presidente do Conselho de Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
Foro de Jaboticabal
2ª Vara Cível
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0008134-02.2012.8.26.0291
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Zina Maria Bellodi

2ª Vara Cível2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0008134-02.2012.8.26.0291

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

FAZ SABER a(o) Valentim Pissardo e Judith Ferraz do Amaral, bem como seus herdeiros e
sucessores, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando A autora intentou a
ação visando usucapir o imóvel rural denominado Sítio Encravado na Fazenda Cachoeiras,
situado neste município de Jaboticabal, objeto da matrícula n. 12.901 do CRI local, composta de
duasd glebas e totalizando 40,9704 hectares., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no
prazo de 20 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Jaboticabal, aos 26 de agosto de 2019.

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

Nunca pague o mal 
com o mal, mas pa-
gue com o bem. Se al-
guém tem falado mal 
de você, te prejudica-
do ou feito qualquer 
coisa que tenha deixa-
do você muito chatea-
do, ao ponto de você 
fechar o seu coração 
para aquela pessoa, e 
todos os dias você i ca 
remoendo o que acon-
teceu, pensando em 

Pr. Anastácio Martins

NUNCA PAGUE O MAL? 
como se vingar dela? 
Não faça isso, porque 
aquela pessoa foi usad 
pelo inimigo para te 
humilhar, te desprezar. 
Não deixe isso atrapa-
lhar a sua comunhão 
com Deus e com o seu 
próximo. Tudo o que 
o inimigo quer é ver 
você ardendo em irá e 
ódio daquela pessoa. 
Quanto mais você es-
tiver com raiva, mais 
longe de Deus você 
i cará. E Deus não po-
derá lhe abençoar, nem 
fazer nada por você, 
enquanto nutrir um 
ressentimento daquela 
pessoa. Nunca pague 
mal com o mal, pague 
somente com bem. Fa-
zendo isso, você estará 
dando oportunidade 

para Deus entrar na 
sua vida, na sua famí-
lia e derramar bênçãos 
sem medidas. 

Muitos estão vivendo 
no fracasso e derrota, 
não conseguem vencer 
na vida, tudo que fa-
zem não prosperam, a 
cada dia estão descen-
do para o abismo sem 
i m. Você pode fazer a 
diferença se obedecer 
a Palavra de Deus, que 
está falando no seu co-
ração, para você aban-
donar esse caminho de 
perdição. 

Aprenda a perdoar e 
deixar Deus tomar con-
ta daquela pessoa que 
o inimigo usou para te 
prejudicar. 

Se ela não se arrepen-
der, coitada, terá que 

prestar contas diante 
de Deus, porém você 
estará livre da alma 
dela. 

Faça o bem o tempo 
todo. (I Pedro 3:10).

 Esta é a minha ora-
ção.

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 progra-
ma: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. 

RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ: (016) 
9.9115-0602.

Prefeitura divulga resultados das 
competições esportivas 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal continua pro-
movendo uma série de 
eventos esportivos com 
o objetivo de fortalecer 
o esporte amador. Ocor-
rem simultaneamente 
o Campeonato Munici-
pal de Futsal Amador, 
a Copa Jaboticabalense 
de Futsal e o Campeo-
nato Municipal de Bas-
quetebol.

Vamos aos resulta-
dos:

Campeonato Munici-
pal de Basquetebol (am-
bas as categorias):

Bronks 61 x 49 Ja-
buka Heat

Jabuka Kings 66 x 58 
Raptossauros

Lions 54 x 55 Imbatí-
veis

Mavericks 51 x 46 Es-
quadrão de Aço

Malandras 28 x 37 Ea-
gles

Copa Jaboticabalense 
de Futsal:

Olímpicos 6 x 12 Real 
Jabuka

Campeonato Munici-
pal de Futebol Amador:

Aliança 5 x 0 Jardim 
das Rosas

Flamenguinho 3 x 4 
Boa Vista

Nossa Senhora de 
Lourdes 2 x 0 Vila

Atlético Alvorada 8 x 
2 1º de Maio

Juventude 1 x 1 Pi-
zzaria Nº 1

E D I T A L
CONVOCAÇÃO  PARA  ASSEMBLÉIA  GERAL

ORDINÁRIA

 DE ACÔRDO COM AS NORMAS ESTATUTÁRIAS, FI-
CAM CONVOCADOS TODOS OS  ASSOCIADOS PROPRIE-
TÁRIOS  DO “CLUBE   DE   CAMPO   PRAINHA” ,   PARA    
SE    REUNIREM      EM ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA, 
QUE SERÁ  REALIZADA NO   DIA 10 DE NOVEMBRO DE 
2019,  ÀS 9h00min, EM SUA SEDE  SOCIAL  SITUADA NA 
ESTRADA (VELHA)  DE JABOTICABAL A TAQUARITINGA, 
KM 3, A FIM DE DISCUTIREM  E  DELIBERAREM SÔBRE  A  
SEGUINTE  ORDEM  DO  DIA:

  
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, PARA O BIÊNIO
2020/2021

OBS: NA FALTA  DE   NÚMERO LEGAL,  A  ASSEMBLÉIA  
GERAL FUNCIONARÁ EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO  
DUAS (2)  HORAS   APÓS O HORÁRIO MARCADO PARA 
A PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, COM QUALQUER NÚMERO 
DE ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS PRESENTES.

Jaboticabal, 20 de outubro 2019

CARLOS ALBERTO MARIA
PRESIDENTE

 
     CLUBE DE CAMPO PRAINHA 

 
              ESTRADA (VELHA) JABOTICABAL-TAQUARITINGA – km 3 

                FONE: (0__16) 32.02-3811 - CX. POSTAL, 26 - CEP.  14.870-970 - JABOTICABAL-SP 
    CNPJ. N. 48 009 534/0001-05 

 

E D I T A L 

          
 



         


                  


 

 

 

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

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

cessidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O “Clube Pioneiros da Sela”, na forma de seu Estatuto Social, 
convoca seus associados quites com a tesouraria, para realização 
de Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 
04 de Novembro de 2019, na sede do clube, às 19:00 horas em 
primeira convocação com metade mais um dos sócios e após 30 
minutos, em segunda convocação com qualquer número de as-
sociados, para tratativa de assuntos de interesse dos associados e 
prestação de contas da diretoria.

Estephan Hani Ferreira de Matos
 Presidente 

Atividades seguem até sexta-feira, dia 25

CULTURA
Jaboticabal abre Semana do 

Livro e da Biblioteca

O Departamento de 
Cultura preparou uma 
programação rechea-
da de atrações para as 
crianças e estudantes 
na Semana do Livro e 
da Biblioteca. A aber-
tura oi cial aconte-
ceu na segunda-feira, 
na Biblioteca Pública 
Municipal, com uma 
exposição de fotos, 
obras e trajetória de 
vida do professor Wal-
demar Martins. 

A 9ª edição do even-
to alia bate-papos, ati-
vidades literárias, fei-
ra de troca de livros, 
exposições de traba-
lhos, visitas monito-
radas e apresentação 
musical. “A abertura 
foi um sucesso. Re-
cebemos a visita dos 
alunos da ONG Fenix 
e do Projeto Guri. As 
crianças são bem vin-
das e as portas da Bi-
blioteca estão sempre 
abertas. Neste ano de-
cidimos homenagear 
o professor Waldemar 
Martins, uma pessoa 
que dedicou sua vida 
à família, à educação, 
à literatura, à política, 

à natureza e aos ami-
gos”, diz o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

Confi ra a progra-
mação:

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

blica Municipal
Horário: 13h30 visi-

ta 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 An-
dré

Sarau Poético “Alice 
no País da Literatura”

Participantes: Alu-
nos e Professores do 
curso de Letras da Fa-
culdade São Luís

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

blica Municipal
Horário: 9h30 visita 

da turma da manhã
Horário: 14h30 visi-

ta da turma da tarde

Visita do Projeto 
Guri à exposição do 
homenageado

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 homenagea-
do e com participação 
livre e de convidados
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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.

Inscrição para vestibular da Fatec 
termina em 11 de novembro

A FATEC – Faculda-
de de Tecnologia de 
Jaboticabal – informa 
que as inscrições para 
o vestibular vão até 11 
de novembro. Os in-
teressados em cursar 
Tecnologia em Bicom-
bustíveis, Marketing 
ou Gestão Ambiental 
devem se inscrever 
pelo site www.vestibu-
larfatec.com.br e im-
primir o boleto de pa-
gamento.

“Oferecemos curso 
superior gratuito de 
ótima qualidade. Nes-
te ano implantamos o 
curso de marketing, 
uma grande conquista 
para Jaboticabal que 
será a primeira do inte-
rior a recebê-lo. Para se 
inscrever, basta o can-
didato acessar o Manu-
al do Candidato e ler 
todas as informações 
sobre a prova. Oriento 
a não deixar a inscri-
ção para última hora”, 
diz a coordenadora do 
vestibular, Simone Ro-
berta Scatollim.

Novo curso - A re-

ETEC abre inscrições para 
cursos técnicos

Processo segue até as 15h 
do dia 12 de novembro; 

alunos vão ingressar 
em 2020

A Escola Técnica Esta-
dual (ETEC) de Jabotica-
bal está com inscrições 
abertas para os cursos 
de presenciais de admi-
nistração e marketing. 
São oferecidas 70 vagas 
com aulas no período 
noturno – 35 em cada 
curso. As inscrições se-
rão recebidas pelo site 
www.vestibulinhoetec.
com.br.

O ensino técnico é 
destinado aos alunos 
que já concluíram o 
ensino médio ou estão 
matriculados no em 
2019. É preciso preen-

cher a i cha de inscri-
ção eletrônica e impri-
mir o boleto bancário 
para pagamento da taxa 
de inscrição de R$ 30. 
Também é possível adi-
cionar uma segunda op-
ção a outro curso. 

Os interessados que 
não possuem internet 
devem procurar a ETEC, 
localizada na EE Aurélio 
Arrobas Martins (Escola 
Estadão), na Rua São Se-
bastião, nº 294, das 19h 
às 22h.

Mais informações 
pelo telefone (17) 3343-
9695.

gião passa a contar 
com o curso de Tec-
nologia em Marketing, 
atualmente oferecido 
apenas na Fatec de São 

Prefeitura oferece oi cina 
gratuita sobre plano de negócios

Interessado em abrir 
ou remodelar o seu ne-
gócio? A Prefeitura de 
Jaboticabal, o Sebrae-
-SP, o Instituto Tecno-
lógico de Jaboticabal 
(ITJ) e a Incubadora de 
Empresas promovem a 
oi cina “Começar Bem 
- Plano de Negócios”, 
em 18 de novembro, 
das 8h30 às 17h30, no 
auditório da prefeitu-
ra. A inscrição deve ser 
realizada pelo telefone 
(16) 3203-3398.

A oi cina é destinada 
aos empresários inte-
ressados em estudar o 
seu mercado de atua-
ção. “É momento para 
repensar ou abrir o seu 
negócio de uma forma 
estruturada. É mui-
to comum as pessoas 
optarem pelo ‘fazeja-
mento’, ou seja, tomar 
atitudes conforme as 

Curso foca na substituição do simples 
“fazejamento” pelo planejamento

coisas acontecem. Nos-
so curso enfatizará a 
importância de fazer, 
mas de forma planeja-
da e alinhada às neces-
sidades do mercado. O 
curso é gratuito e uma 
oportunidade imperdí-
vel”, convida a diretora 
da Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gonçal-
ves.

Os alunos vão apren-
der a elaborar os pla-
nos de negócios, i nan-
ceiro e operacional. 
“Vão colocar no papel 
a ideia para sua empre-
sa, traçando objetivos 
e metas. Empreender é 
sempre um bom negó-
cio mas sempre enfa-
tizamos a importância 
do planejamento”, i na-
liza Vanessa.

O Sebrae-Aqui está 
localizado no Paço Mu-
nicipal – Esplanada do 

Lago, 160, Vila Serra. 
Mais informações pelo 

telefone (16) 3203-
3398.

Paulo. A Fatec Nilo de 
Stéfani, de Jaboticabal, 
acolherá 40 alunos a 
partir de fevereiro de 
2020, com aulas pela 

manhã. 
Mais informações 

pelo telefone (16) 
3202-6519 ou whatsa-
pp (16) 99789-8095.
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Feira da Saúde leva informação na Praça 9 de Julho

Um grupo de entida-
des e a Prefeitura de Ja-
boticabal somaram for-
ças para promover uma 
Feira da Saúde na Praça 
9 de Julho, no último 
sábado (19). Além de 
testes rápidos e exames 
preventivos de detec-
ção do câncer bucal, as 
equipes também orien-
taram a população, in-
clusive com panletos 
ilustrativos.

“A soma de forças 
garantiu o sucesso do 

evento. Quem passou 
pela praça foi muito 
bem recebido e convi-
dado para participar da 
programação. Gostaria 
de parabenizar todas as 
entidades participan-
tes”, diz o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva.

Participaram do even-
to a Prefeitura de Jabo-
ticabal, Secretaria de 
Saúde, ABRAPEC, SE-
NAC, APCD, Rotary Club 
e SENAC.

Evento fez parte da 
programação do Outubro 

Rosa em Jaboticabal

Parlamento Jovem aprova projetos de lei e indicações 
por unanimidade

Já fez a matrícula do seu ilho? 

O Parlamento Jovem 
(PJ) da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal apro-
vou por unanimidade 
em sessão plenária, na 
quinta-feira (24/10), 
três projetos de lei, oito 
indicações e uma mo-
ção de congratulação 
aos professores e ins-
tituições de ensino que 
participaram do proje-
to em 2019. Ao todo, 22 
jovens parlamentares 
de onze escolas da ci-
dade, entre públicas e 
privadas, estiveram en-
volvidos na sétima edi-
ção do PJ.

O presidente da Esco-
la do Legislativo, verea-
dor Edu Fenerich, deu as 
boas-vindas aos jovens 
parlamentares, e agra-
deceu o empenho dos 
alunos e escolas parti-
cipantes. “Queria agra-
decer a coniança que 
depositaram na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal especialmente na 
Escola do Legislativo, 
e trouxeram pra cá jo-
vens parlamentares que 
vão tomar o primeiro 
contato com o processo 
legislativo... É só uma 
palavra de gratidão a 
vocês, jovens, que acei-
taram o convite. Aos 
professores, aos pais e 
parentes que estão aqui 
hoje para vivenciar um 
momento único na vida 
dos ilhos e dos alunos”, 
discorreu Fenerich.

Na sequência, o pro-
curador jurídico da Câ-
mara Municipal, Leonar-
do Matsushita, deu as 
boas-vindas em nome 
do presidente da Casa, 
Pretto Miranda Cabelei-
reiro. “Esses jovens... 
puderam ver como fun-
ciona a Câmara, a fun-
ção iscalizatória e le-
gislativa, que hoje vão 
poder tomar conheci-
mento. Apresentaram 
projetos que visam à 
vida do cidadão jaboti-
cabalense. Gestos sim-

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Espor-
te e Lazer informa que 
as inscrições para 1ª e 
2ª etapas da Educação 
Infantil terminaram 
no dia 23 de outubro. 
Pais e responsáveis 
deveriam procurar a 
sede da pasta, ao lado 
da Terceira Idade, das 
8h às 11h.

“Divulgamos com an-

ples, voltado ao meio 
ambiente, à cultura. É 
isso que precisamos, de 
muita criatividade. Que 
vocês possam replicar 
na escola de vocês, na 
família, o que é a ati-
vidade do vereador, a 
atividade política”, pon-
tuou Matsushita.

Depois foi a vez dos 
jovens parlamentares 
ocuparem a tribuna 
para apresentar e de-
fender seus projetos. 
Apesar das matérias 
não terem força de lei 
na prática, a atividade 
simulada possibilitou 
aos jovens sentir na 
pele como é uma sessão 
ordinária. Incumbidos 
de representar suas es-
colas, cada dupla con-
tou com cinco minutos 
para a exposição de 
suas propostas, e para 
isso, tiveram que dri-
blar o nervosismo.

Agora, o próximo 
passo dos jovens parla-
mentares e de seus pro-
fessores orientadores 
é partir para uma via-
gem político-cultural a 
São Paulo, no dia 25 de 
novembro, quando vão 
conhecer a Assembleia 
Legislativa do Estado 
de São Paulo e a Pinaco-
teca.

PARA SABER – O Parla-
mento Jovem é organi-
zado anualmente pela 
Escola do Legislativo, 
órgão da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
e envolve alunos do 1º 
ano do Ensino Médio 
de escolas públicas e 
privadas do município. 
O objetivo do PJ 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 estimular 
debates sobre o univer-
so Legislativo. Neste 
ano o tema foi livre. 

tecedência para que 
pais e responsáveis pu-
dessem se organizar e 
levantar os documentos 
necessários, mas o pra-
zo está terminado. Em 
caso de dúvidas, basta 
procurar a secretaria 
ou entrar em contato 
pelo telefone”, informa 
o secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Leonardo Yama-

A galeria de fotos está 
disponível no Facebook 
da Câmara (facebook.
com/CamaraJabotica-
bal). Assista à sessão 
do Parlamento Jovem 
na íntegra pela WEBTV 
da Câmara (tv.camara-
jaboticabal.sp.gov.br) 
ou no canal da Câmara 
no Youtube (CMJaboti-
cabal).

Veja o que foi votado:
PROJETO DE LEI Nº 

01/2019 - Dispõe so-
bre a criação de hortas 
comunitárias para pro-
dução de hortaliças e 
frutos com destinação 
de alimentos orgânicos 
para merenda escolar.

Autoria: Daniel Hen-
rique Lorente e Dállity 
Cristina de Oliveira Ver-
dan

Escola: Colégio Técni-
co Agrícola

PROJETO DE LEI Nº 
02/2019 – Dispõe sobre 
a criação da atribuição 
de embaixador cultural 
voluntário para o Muni-
cípio de Jaboticabal.

Autoria: Clara Bren-
dolan Ferreira E Teodo-
ro Prada Carcioi

Escola: Colégio Maria

PROJETO DE LEI Nº 
03/2019 – Institui na 
educação básica da 
rede escolar do municí-
pio, “Lições de Primei-
ros Socorros” e dá pro-
vidências.

Autoria: Renan Blanes 
E Maria Júlia Fanali

Escola: COC
MOÇÃO DE CONGRA-

TULAÇÃO Nº 01/2019 - 
A todos os professores, 
coordenadores e dire-
tores das escolas parti-
cipantes do Parlamento 
Jovem/2019, que de 
alguma forma auxilia-
ram para que o Projeto 
andasse e culminasse 
na Sessão Ordinária dos 
Parlamentares Jovens 
de 2019.

AUTORIA: Todos os 
Jovens Parlamentares 

zaki.
Atenção para os do-

cumentos necessários:
• Certidão de nasci-

mento da criança;
• Carteira de Vacina-

ção;
• Cartão do SUS;
• Número do NIS (nos 

casos em que a família 
é beneiciária do Bolsa 
Família);

• Comprovante de re-

Inscrição para a educação infantil terminou no dia 23 de outubro

de 2019
ESCOLA: Todas as Es-

colas participantes do 
Parlamento Jovem de 
2019

INDICAÇÃO Nº 
01/2019 – Indica a im-
plantação das “lixeiras 
coletivas”

AUTORIA: LEANDRA 
FUMINCELLI e JOÃO VI-
TOR TELLES

ESCOLA: Novo Anglo
INDICAÇÃO Nº 

02/2019 – Indica a rea-
lização da “Semana Cul-
tural”

AUTORIA: LETÍCIA 
GOMES ICOMA e MARIA-
NA FIGUEIREDO

ESCOLA: Objetivo
INDICAÇÃO Nº 

03/2019 – Indica que 
sejam tomadas pro-
vidências necessárias 
quanto à disponibili-
zação de transportes 
públicos especíicos da 
prefeitura municipal 
a todos os estudantes 
do ensino fundamental 
e médio, inclusive os 
portadores de deiciên-
cia.

AUTORIA: Ana Beatriz 
Fernandes e William Fe-
lipe Oliveira

ESCOLA: E.E. Profes-
sor Luiz Latorraca

INDICAÇÃO Nº 
04/2019 – Indica a 
“criação de faixa de pe-

destre elevada”
AUTORIA: Beatriz He-

lena da Silva e João Otá-
vio Lopes dos Santos

ESCOLA: E.E. Prof. An-
tônio José Pedroso

INDICAÇÃO Nº 
05/2019 – Indica que 
seja determinado junto 
aos Setores Competen-
tes desta municipalida-
de a melhor manuten-
ção e conservação das 
praças e espaços públi-
cos de Município de Ja-
boticabal, por meio de 
limpeza, implantação 
de aparelhos de acade-
mias ao ar livre parques 
infantis, além de cons-
cientizar a população 
da vizinhança no auxí-
lio da manutenção das 
mesmas, dentre outras 
providências necessá-
rias.

AUTORIA: Luiza Vitó-
ria de Almeida e Laisa 
Lima Ribeiro

ESCOLA: SESI
INDICAÇÃO Nº 

05/2019 – Indica a im-
plementação de uma 
sala captora e arma-
zenadora de bolsas de 
sangue.

AUTORIA: Júlia Car-
melo Barbosa e  Ana Ca-
rolina Marques

ESCOLA: Colégio Nos-
sa Senhora do Carmo

INDICAÇÃO Nº 

07/2019 – Indica que 
seja estabelecida par-
cerias junto às Facul-
dades Municipais de 
Jaboticabal com cur-
sos de pedagogia, para 
que viabilize vagas de 
estagiários juntos às 
escolas públicas muni-
cipais, proporcionando 
oportunidade aos alu-
nos dos cursos de peda-
gogia a concretização 
dos estágios, além de 
auxiliar as educadoras 
com os estudantes por-
tadores de deiciências 
ou déicits de aprendi-
zagem dentro de esco-
las municipais.

AUTORIA: Bruno Ga-
briel da Silva Correia e 
André Souza da Silva

ESCOLA: Escola Poli-
genes

INDICAÇÃO Nº 
08/2019 – Indica a cria-
ção do “Projeto Gestão 
Ambiental nas esco-
las de Jaboticabal” que 
visa à diminuição dos 
impactos ambientais, 
com ações destinadas à 
separação do lixo e uti-
lização de papel reci-
clado, e dá outras pro-
vidências,

AUTORIA: Carla Ro-
drigues Malerbo e Bea-
triz Apª Costa Neves 

ESCOLA: Colégio San-
to André

sidência 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 guarda, 

apresentar cópia do do-
cumento.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2469.
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Jaboticabal terá Dia D a favor do 
Lixo Zero neste sábado (26)

A sociedade civil de 
Jaboticabal continua 

trabalhando em deba-
tes que visam diminuir 

a geração de resíduos 
e conscientizar sobre 

Crianças e familiares participam de Festa do Dia das 
Crianças nos CRAS 2 e 3

As equipes da Se-
cretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimen-
to Social propiciaram 
momentos de alegria 
e descontração para 
as famílias assistidas 
pelos CRAS II e III. Na 
semana, todos se mo-
bilizaram para realizar 
festas em comemora-
ção ao 12 de outubro, 
Dia das Crianças.

“Foi um momento 
importante de intera-

ção entre famílias. Pa-
rabéns a cada equipe 
que se envolveu para 
que tudo acontecesse 
da melhor forma, dos 
bastidores ao palco. 
Também não posso dei-
xar de agradecer toda 
comunidade que este-
ve presente justiican-
do o esforço de todos”, 
airma a secretária de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Tatiana 
Pellegrini. 

a responsabilidade de 
cada pessoa na gestão 
do lixo. A 2ª Semana 
do Lixo Zero, organi-
zada pelo Instituto 
Lixo Zero, Prefeitura 
e parceiros, promove 
um Dia D neste sába-
do (26), na Praça 09 de 
Julho, das 08h às 12h.

Participam desta 
iniciativa a Secretaria 
de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Am-
biente; Secretaria de 
Saúde e Médicos Vete-
rinários residentes da 
Unesp; Unesp – FCAV; 
Faculdade São Luís; 
Ong Olhos da Alma; 
Colégio Santo André; 
Senac Jaboticabal; e, 
Reúsa Conservação 
Ambiental.

Confira as ações:
Unesp/FCAV
Atividades relacio-

nadas ao consumo 
consciente, do macro 
ao microplástico. Será 
mostrado como re-
pensar o consumo de 
determinados produ-
tos industrializados, 
geração de resíduos 

sólidos de difícil de-
gradação, impactos 
negativos do plástico 
aos animais aquáti-
cos, produção de bio-
plásticos como alter-
nativa aos plásticos 
convencionais (oriun-
dos do petróleo), des-
carte correto de fár-
macos do HV, entre 
outras.

Secretaria de Meio 
Ambiente

Entrega de mudas
Olhos da Alma - 

Apresentação e degus-
tação de receitas pre-
paradas pelos alunos, 
utilizando ingredien-
tes in natura (redução 
do consumo de pro-
dutos industrializa-
dos e no descarte de 
embalagens) e apro-
veitamento integral 
dos alimentos (com-
bate ao desperdício). 
Será abordado os 5 Rs 
da sustentabilidade. 
O consumo responsá-
vel é um modulo Café 
Sustentável, projeto 
desenvolvido em ati-
vidades semanais, du-

rante todo o ano.
Faculdade São Luís
Enfermagem: orien-

tação sobre o descarte 
correto de fita de gli-
cemia. 

Nutrição e Biologia: 
reaproveitamento de 
óleo na produção de 
sabão, uma medida 
sustentável. Compos-
teira caseira: uma for-
ma de otimizar o lixo 
orgânico doméstico.

Sistemas de Infor-
mação: Lixo eletrôni-
co

Coleta de lixo. Traga 
seu lixo acondiciona-
do em garrafas pet ou 
recipiente com tampa 
até o posto de coleta.

Colégio Santo André 
Exposição e explica-

ções sobre compostei-
ra doméstica.

Senac
Demostração e 

orientação sobre com-
postagem doméstica.

Reúsa
Jogo “trilha do lixo 

urbano”, sobre des-
carte de resíduos e 
coleta seletiva

Fotograia se torna instrumento de 
relexão em hospital

O olhar empático em 
relação ao mundo e às 
pessoas ao redor tem o 
poder de mudar reali-
dades. E esse exercício 
é mais simples do que 
parece. Ele pode ser fei-
to com uma ferramenta 
que está bastante pre-
sente no nosso cotidia-
no: a fotograia. Com a 
proposta de levar a fo-
tograia como um ins-
trumento de expressão 
cultural, o Governo do 
Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa, e Mafra Hospi-
talar, Simone Araújo, em 
parceria com a ONG Ima-
geMagica, apresentam o 
projeto Humanizando 
Relações.

Levando na bagagem 
o olhar humanizado, a 
empatia e a fotograia, 
educadores do projeto 
frequentarão o Hospital 
das Clínicas, em Ribei-
rão Preto/SP, entre os 
dias 14 a 25 de outubro, 
com o intuito de esti-
mular a relexão sobre 
o cuidar entre a equipe 
de saúde, pacientes e 
acompanhantes, consi-
derando a importância 
do cuidado no cotidiano 

do hospital.
As respostas e os 

questionamentos so-
bre o assunto são feitos 
por meio da fotograia. 
Os participantes apren-
dem algumas técnicas e, 
usando o aplicativo de 
celular Camino, criam 
uma foto e legenda que 
expresse sua mensagem 
sobre o tema. É um mo-
mento de muita relexão, 
no qual os participantes 
andam pelo espaço em 
que frequentam todos 
os dias, mas observando 
tudo com outros olhos, 
mais atentos e relexi-
vos.

“Quando a gente vai 
tirar uma foto com o pa-
ciente para o projeto, a 
gente para, olha e pensa 
em uma frase para co-
locar na legenda. Então, 
é o momento de pensar 
sobre o meu próprio tra-
balho e o que é o cuidar 
para mim. Cheguei em 
casa mostrando a foto 
que tirei para meu ma-
rido e meu ilho, toda 
feliz”, conta a técnica 
de enfermagem Liliane 
Mendes, participante de 
edição anterior do pro-
jeto. 

As fotograias e le-

gendas criadas pelos 
participantes se tornam 
exposições nos corre-
dores dos hospitais, tra-
zendo mais cor e ainda 
mais coração ao ambien-
te hospitalar. É também 
uma oportunidade de a 
equipe de saúde conhe-
cer mais profundamente 
seus colegas de trabalho 
ao observar os produtos 
criados e os sentimen-
tos por trás de cada fo-
tograia. E dos pacientes 
agradecerem por todo o 
cuidado que recebem.

Serviço:
Local: Hospital das Clí-

nicas
Endereço: Rua Bernar-

dino de Campos, 1000, 
Centro, Ribeirão Preto/
SP, 14015-130

Datas: 14 a 25 de ou-
tubro de 2019

Mafra Hospitalar
A Mafra Hospitalar é 

distribuidora autoriza-
da e credenciada por la-
boratórios e fabricantes 
de referência mundial 
em medicamentos e ma-
teriais hospitalares. A 
empresa é importadora 
direta e distribuidora ex-
clusiva no Brasil de uma 
ampla linha de produtos 
descartáveis para tera-

Por meio da fotografia, equipes de saúde, pacientes e acompanhantes 
refletem sobre o cuidar em hospital no interior de São Paulo

pia intensiva. A Mafra 
conta com mais de 600 
proissionais altamente 
capacitados, possuindo 
também uma rede de 
lojas especializadas em 
saúde, estética e bem-
-estar.

Sobre Simone Araújo
Formada em Serviço 

Social pela UNISA e em 
Administração de Em-
presas pela Anhembi 
Morumbi, Simone tam-
bém é pós-graduanda 
em Neurociência Apli-
cada a Educação e com 
MBA em Gestão de Saú-
de na USP. Construiu 
uma vasta experiência 
em planejamento e co-

ordenação de projetos 
sociais e culturais e tam-
bém atua na área de cap-
tação de recursos para 
projetos.

ImageMagica
Fundada pelo fotó-

grafo André François, a 
ImageMagica tem como 
missão promover o de-
senvolvimento de pes-
soas utilizando a foto-
graia como ferramenta 
de transformação e em-
poderamento. A ONG 
desenvolve ações nas 
áreas de educação, saú-
de e cultura, atuando 
em diferentes causas. 
Com a convicção de que 
a transformação começa 

pelo olhar, a ImageMa-
gica estimula as pesso-
as a perceberem mais 
atentamente seu entor-
no e, com essa relexão, 
mudar a si próprias e o 
ambiente onde vivem. 
Desde 1995, já foram 
mais de 370 mil olhares 
transformados com pro-
jetos realizados em 15 
países.

Site: imm.ong 
Redes sociais: @ima-

gemagica 
Comunicação e Asses-

soria de Imprensa:
Camila Pasin: cami-

lapasin@imm.ong | 11 
2577 9902 | 11 9 98128 
5777
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Jaboticabal disponibiliza consulta 
online de multas de trânsito

O Departamento de 
Trânsito e Transportes 
(DTT) disponibilizou 
um novo serviço para 
a população de Jabo-
ticabal. Os motoristas 
podem consultar mul-
tas e imprimir requeri-
mentos para recursos 
pelo site https://jabo-
ticabal.sftransito.com.
br/sftrans/transito/
multas. 

Para acessar o ban-
co de dados basta in-
formar o número do  
RENAVAM. A consulta 
mostra dados da infra-
ção, a impressão do au-
toeletrônico e 2ª via de 
notii cação de defesa de 
autuação (formulário 
necessário para a indi-
cação de condutor). “A 
iniciativa facilita bas-
tante a vida do motoris-
ta, que pode consultar 
pela internet suas mul-
tas e recursos. Também 
disponibilizamos os 
documentos necessá-
rios para vários tipos 
de recursos”, informa o 
diretor do DTT, Rodrigo 
Girio.

O formulário contém 
informações sobre a 
documentação neces-

sária para protocolar e 
apresentar no DTT. Na 
consulta de pontuação 
o usuário é direcionado 
ao site do DETRAN. Os 
requerimentos para re-

Prefeitura aborda temas importantes 
durante a Semana do Servidor 

Como acontece anu-
almente, a prefeitura 

trabalhou na organiza-
ção de uma programa-

ção especial para o seu 
quadro de funcioná-

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

Visitas 

agendadas

GRÁTIS

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

curso disponibilizados 
são:

• Identii cação de 
Condutor;

• Defesa de Autua-
ção;

• 1ª Instância (JARI);
• 2ª Instância (CE-

TRAN);
• Conversão de Ad-

vertência por escrito
• Restituição de multa

Palestras acontecem nos dias 30 e 31 de outubro, 
na Estação de Eventos Cora Coralina

rios, que acontece nos 
dias 30 e 31, das 08h 
às 14h. Nesta edição, 
o foco foi voltado para 
a saúde do trabalhador 
e a importância de um 
ambiente saudável no 
trabalho.

A palestra do dia 30 
será ministrada pelo 
Prof. Marcos Silvério, 
que abordará o tema 
Gente feliz produz. 
“Todos os anos traba-
lhamos para oferecer 
aos nossos funcioná-
rios temas relevantes 
para melhorar ainda 
mais o ambiente de 
trabalho. Nesta edição, 
tivemos o cuidado de 
convidar dois excelen-
te proi ssionais que i -
carão responsáveis por 
ministrar as palestras”, 
diz o prefeito José Car-
los Hori.

No dia 31 é a vez do 
Dr. Vinicius Faria mi-
nistra a palestra “Saúde 
Mental: conhecer e cui-
dar para viver melhor”. 
Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-
3314.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram seu funcionamento 
prejudicado no dia 18/10/2019 das 02h19 às 16h00. 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 na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Taiaçu tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 22/10/2019 das 02h22 às 02h41. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Vista Alegre do Alto tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 22/10/2019 das 02h22 às 02h41. Equipamento normalizado após 

recuperação automática.

Comunicado

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 28/2019

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

Art. 1º. Fica a Diretoria Contábil e Financeira da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, após expedição de Decreto do Executivo, autorizada a abertura de um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para suprir a 
seguinte dotação do orçamento vigente:

Códigos
Local: 01.01.01
Natureza da Despesa: 3.1.90.33.00
Classiicação Funcional: 01.031.0001.2.001
Descrição: Passagens e Despesas com Locomoção
Especiicação
Câmara Municipal/Corpo Legislativo/Manutenção Adm. Da Câmara
Total da Suplementação: R$70.000,00

Art. 2º. O presente crédito adicional suplementar será coberto com 
recursos de anulação parcial de dotações da Câmara Municipal, constantes do or-
çamento vigente, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), assim especiicadas:

Códigos
Local: 01.01.01
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00
Classiicação Funcional: 01.031.0001.2.001
Descrição: Material de Consumo
Especiicação
Câmara Municipal/Corpo Legislativo/Manutenção Adm. Da Câmara
Total da Suplementação: R$70.000,00

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

Jaboticabal, 09 de outubro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretário

PORTARIAS

Nº 205, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CONCEDE AFASTAMENTO, a partir 
de 12 de outubro de 2019, à servidora LARISSA SCATTOLIN MARTINS AGUIAR, em 
razão de tratamento médico, por 180 (cento e oitenta) dias.

Prefeitura decreta ponto 
facultativo na segunda-feira (28)

Serviços básicos serão mantidos; atividades nas demais 
repartições voltam ao normal na terça-feira (29)

A Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal 
decretou ponto facul-
tativo no município 
na segunda-feira (28), 
no Dia do Servidor 
Público. Com isso, os 
prédios municipais re-
tornam às atividades 
normais após o feria-
do prolongado, na ter-
ça-feira (29).

Apesar do ponto fa-
cultativo, a Prefeitura 

manterá os plantões 
nos principais servi-
ços públicos do mu-
nicípio. De acordo 
com a Portaria 905, 
de 02/10/19, todos os 
serviços de natureza 
inadiáveis serão man-
tidos, em especial, 
na UPA – Unidade de 
Pronto Atendimento, 
SAMU, Cemitério Mu-
nicipal, Bombeiros, 
Terminal Rodoviário e 

os serviços de vigilân-
cia.

Mais informações na 

Secretaria de Adminis-
tração, pelo telefone 
(16) 3209-3314.
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Campanha continua nas unidades básicas de saúde

Cerca de 300 crianças participam do dia 
“D” contra o Sarampo

No último sábado (19), 
o Ministério da Saúde 
convocou pais e respon-
sáveis para o Dia “D” de 
combate ao Sarampo. 
Unidades básicas aten-
deram a população e 
atualizaram as carteiri-
nhas de vacina.

Aproximadamente 
300 crianças passaram 
pelos postos de atendi-
mento. “O número está 
dentro do esperado. Po-
rém, quem não procurou 
no sábado, deve procu-
rar a unidade mais pró-
xima e verii car se exis-
te a necessidade de ser 
vacinado. Não podemos 
esquecer que o país so-
fre um surto da doença, 
e, infelizmente, mortes 
já foram registradas”, 
ai rma a diretora do De-

partamento de Vigilân-
cia Epidemiológica, Mau-
ra Guedes Barreto.

Próximo dia “D” - Após 
a realização de um dia 
especialmente para as 
crianças, a Secretaria de 
Saúde informa que os 
adultos até 29 anos tam-
bém poderão aproveitar 
o sábado – 30 de novem-
bro – para tomar a vaci-
na contra o Sarampo.

“Nesse momento to-
dos devem ser imuniza-
dos contra o Sarampo. 
Como muitos tem seus 
afazeres diários, resol-
vemos organizar em Ja-
boticabal dois sábados. 
Agora, os adultos terão 
tempo para se organizar 
e não perder essa opor-
tunidade”, i naliza Mau-
ra.
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Sociedade se une em arrastão de limpeza 
na Mata Argeo Roma

O Centro de Educação 
Ambiental (CEA) apoiou 
uma iniciativa da socie-
dade civil na limpeza 
na Mata Argeo Roma, 
localizada próxima ao 
Lago Municipal, na Via 
de Acesso Ítalo Poli. O 
mutirão realizado no 
domingo (20) recolheu 
quase 200 quilos de 
materiais reciclados.

A Secretaria da Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente infor-
mou que foram reco-
lhido plásticos, papéis, 
garrafas e todos tipos 
de embalagens. “Infe-
lizmente algumas pes-
soas insistem em des-
respeitar a natureza. O 
parque é um local de 
lazer, de caminhadas e 
para cuidar da saúde, 

mas muitos ainda jo-
gam lixo e/ou vanda-
lizam. Agradeço quem 
participou desta ação e 
contribui para uma Ja-
boticabal mais susten-
tável”, diz o secretário 
da pasta, Aldo Bellodi 
Neto.

O objetivo foi moti-
var, chamar a atenção 
da comunidade e cons-
cientizar sobre a pre-
servação do meio am-
biente ser um dever de 
todos. “Se a população 
colaborasse e não jo-
gasse lixo no chão não 
seria necessário este 
arrastão. Esse é um 
trabalho de formigui-
nha, mas todos juntos 
vamos conseguir fa-
zer a diferença. Vamos 
continuar trabalhando 

irme, unidos e sendo 
exemplo aos demais”, 
diz Adriano Fain, líder 

do Rastracer – Parkour 
& Método Natural.

O evento contou ain-

da com o apoio da Re-
úsa, que forneceu os 
sacos de lixo, recolheu 

os resíduos e deu a des-
tinação correta aos ma-
teriais.

Outubro Rosa: 
prefeitura realiza mutirão de papanicolau

Jaboticabal continua 
com a programação vol-
tada ao Outubro Rosa. 
A Unidade de Saúde da 
Mulher preparou para 
este sábado (26) um 
mutirão de exames pa-
panicolau. Podem par-
ticipar pacientes que 
ainda não passaram 
pelo exame em 2019. O 
atendimento acontece 
das 8h às 15h.

Não é necessário 
agendamento prévio, 
basta apresentar o RG, 
CPG e Cartão do SUS. 
“A prevenção sempre 

será o melhor remédio 
contra o câncer e o exa-
me de papanicolau é 
importantíssimo para 
a detecção do câncer 
ginecológico. Aprovei-
te a oportunidade e 
procure a Unidade de 
Saúde da Mulher neste 
sábado”, convoca o se-
cretário de Saúde, João 
Roberto da Silva.

Outubro Rosa em Ja-
boticabal – A progra-
mação em torno da 
data vem mobilizando 
entidades de diversos 
setores que promove-

ram uma série de even-
tos em torno do tema. 
“Tivemos o Acústico 
Rosa, também uma fei-
ra da saúde na Praça 9 
de Julho, onde além de 
testes rápidos também 
trataram a importância 
do tratamento e princi-
palmente do diagnós-
tico precoce nos casos 
de câncer. Lembro que 
nossa rede de saúde 
está pronta para aten-
der nossos pacientes 
e também esclarecer 
eventuais dúvidas”, 
lembra João Roberto. 
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Jaboticabal ganha cinco novos “ilhos adotivos”
Em uma noite reche-

ada de depoimentos 
emocionados, de lutas 
individuais e familia-
res, a Câmara Municipal 
de Jaboticabal home-
nageou na quinta-feira 
(17/10), em sessão so-
lene, o Juiz de Direito 
Dr. Alexandre Gonzaga 
Batista dos Santos, o 
Prof. Dr. Antonio Sérgio 
Ferraudo, o aposenta-
do Luiz Pereira Pardim, 
o empresário Sandro 
Carvalho de Araújo e o 
presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores da 
Alimentação de Jaboti-
cabal, Silvano Pedro. 

O Juiz de Direito Dr. 
Alexandre Gonzaga Ba-
tista dos Santos, fran-
cano de nascimento, foi 
o primeiro a receber a 
honraria. O magistrado, 
que atuou em Jabotica-
bal à frente da Vara da 
Infância e da Juventu-
de, instituiu a Rede de 
Proteção da Criança e 
do Adolescente na cida-
de, e defende de longa 
data a importância da 
adoção, recebeu a ho-
menagem das mãos do 
vereador da Legislatu-
ra 2013-2016, Serginho 
Ramos, autor da pro-
positura. Para Ramos, 
Dr. Alexandre é digno 
da homenagem “pelos 
inúmeros trabalhos re-
alizados em prol da so-
ciedade [jaboticabalen-
se] e laços construídos 
ao longo do tempo”. 
Durante seu discurso, 
Serginho Ramos traçou 
uma breve biograia de 
Dr. Alexandre e encer-
rou sua fala citando 
uma frase do próprio 
homenageado: “O ilho 
biológico a gente ama, 
porque é ilho. O ilho 
adotivo é ilho, porque 
a gente ama.” 

Na sequência, o ho-
menageado, que com-
pleta 30 anos de Tribu-
nal de Justiça neste ano, 
contou de forma sucin-
ta sobre sua chegada a 
Jaboticabal e enalteceu 
o recebimento da nova 
certidão de nascimento, 
ao ser escolhido ‘ilho 
adotivo’ de Jaboticabal. 
“Fico muito feliz que, 
a partir de hoje, com o 

recebimento desta cer-
tidão de nascimento, de 
um Título de Cidadão, 
eu que defendo tanto 
o vinculo sócio afeti-
vo, que defendo tanto 
o afeto como instituto, 
o cuidado com o dever 
jurídico, agora eu tam-
bém tenho a felicidade 
de ser ilho adotivo de 
Jaboticabal. Agora eu 
sou também um ilho 
pelo vinculo sócio afe-
tivo dessa cidade que-
rida”, manifestou o ma-
gistrado. 

Depois foi a vez do 
vereador Luís Carlos 
Fernandes (PSC) subir 
à tribuna para homena-
gear o Prof. Dr. Antonio 
Sérgio Ferraudo, natu-
ral de Botucatu (SP). O 
parlamentar deixou de 
lado o extenso currícu-
lo do professor e enal-
teceu o lado humano 
do homenageado. “A 
sua humildade é algo 
ímpar... pude conhecer 
um homem que além 
da proissão, além do 
trabalho técnico, conse-
gue dentro de um cam-
po que é muito tecnicis-
ta [ser]... dono de uma 
sensibilidade incalculá-
vel. O professor Ferrau-
do se preocupa com o 
ser humano, preocupa-
ção difícil nos dias de 
hoje em uma socieda-
de consumista e indivi-
dualista... O professor 
Ferraudo tem o coração 
gigante”, discursou Fer-
nandes. 

Por seu turno, o Prof. 
Dr. Antonio Sérgio Fer-
raudo deiniu sua vinda 
a Jaboticabal como um 
presente divino. “Cada 
ser humano tem que ter 
uma obra... E eu perce-
bi que minha obra era 
as pessoas que estavam 
mais próximas a mim e 
as mais necessitadas... 
Sou ilho de pais pobre, 
mas hoje sou diretor da 
UNESP. A oportunidade 
vem para todos basta 
você querer. Ande no 
caminho certo com pes-
soas boas que com cer-
teza você vai ter suces-
so. Jaboticabal me deu 
todo carinho, amigos, 
a maçonaria, que faço 
parte, os amigos, de 

qualquer religião, que 
tenho também”, discor-
reu Ferraudo, que se 
emocionou ao longo do 
discurso ao relembrar 
de algumas passagens 
de vida, como quando 
precisou dar apoio por 
horas seguidas, na uni-
versidade, a um aluno 
com pensamento suici-
da. 

O vereador João Bas-
si relembrou a vida de 
seu homenageado, Luís 
Pereira Pardim, dos pe-
ríodos no corte de cana 
até se tornar empreitei-
ro de mão de obra es-
pecializada. “Pardim é 
de amizade fácil e era 
o melhor trabalhador 
rural de todos... Conse-
guiu realizar o sonho de 
levar os trabalhadores 
com mais tranquilida-
de, segurança e confor-
to... Trabalhou muito e 
ajudou muito Jabotica-
bal, por isso essa home-
nagem é justa.” 

Em uma manifestação 
sucinta, Luís Pereira 
Pardim, que é nascido 
na cidade de Guará (SP), 
agradeceu: “Sinto-me 
honrado com a home-
nagem da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
e tenho certeza que a 
Câmara Municipal tra-
balha para o progresso 
e bem estar de nossa 
cidade”, pontuou o ho-
menageado. 

Depois foi a vez do 
presidente da Casa, 
Pretto Miranda Cabelei-

Associação ECOE, através do “Projeto Voar” 
realizou no dia 28 de Setembro palestra de 

prevenção contra dengue

Associação ECOE de Jaboticabal, através dos projetos Erguendo Muros e Voar realizaram 
no dia 07 de Setembro desile em comemoração à Independência do Brasil

Os Médicos residen-
tes da UNESP de Jabo-
ticabal-SP, Fernando 
Rafael, Ana Beatriz Fa-
varo e Raquel Gaspar, 
realizaram atividades 
lúdicas de prevenção 
das Arboviroses - Den-
gue,   Zika           Virus, 
Chikungunya e Febre 
Amarela.

Através de seus proje-
tos, a  Associação ECOE 
tem melhorado a quali-
dade de vida de muitas 
pessoas.

A Associação ECOE de 
Jaboticabal, realiza se-
manalmente os projetos 
sociais denominado “Er-
guendo Muros e Voar”. 

A Equipe do E.M con-
duz os participantes ao 
estudo e à vivência de es-
tratégias para superar os 
desaios do dia-a-dia. 

O “Projeto Voar”, pro-
move ações educati-
vas e culturais com o 
objetivo de garantir os 
direitos humanos, pre-
servar o meio ambien-
te, proteger a saúde e 
elevar o conhecimento 
dos membros da comu-
nidade.

As atividades contri-

buem para o desenvol-
vimento das crianças e 
dos adolescentes parti-
cipantes, fortalecendo 
assim a família e a so-
ciedade. 

O “Projeto Voar”, ofe-
rece oicinas de ballet, 
futebol de quadra, ar-
tesanato, recreação, te-
clado, fanfarra, olaria, 

pintura e paniicação 
para crianças e adoles-
centes entre 5 e 17 anos 
de idade. As atividades 
acontecem todos os sá-
bados das 12h às 15h30 
na sede da Associação 
ECOE à Rua Manoel Es-
baile, 111 – COHAB II.

(Foto: Projeto VOAR)

O E.M. tem como objeti-
vo, promover autoconhe-
cimento, a socialização 
e o fortalecimento dos 
vínculos familiares de 
cada participante que se 
encontra em dependên-
cia química e emocional. 
Os encontros acontecem 
toda terça-feira às 19h30 
na sede da Associação 
ECOE rua Manoel Esbaile, 
111 – COHAB II.

(Foto: Desile 7 de Se-
tembro)

reiro, homenagear San-
dro Carvalho de Araújo 
e deini-lo como “em-
presário de grande co-
ração. Sandro participa 
de inúmeras atividades 
em prol daqueles que 
necessitam e atualmen-
te participa do grupo 
‘Voluntários do Bem’, 
realizando campanhas 
anuais para ajudar enti-
dades existentes na ci-
dade. Reconhecer nos-
so homenageado como 
cidadão Jaboticabalen-
se é sem sombra de 
dúvidas uma forma de 
reconhecer os relevan-
tes serviços prestados a 
nossa Jaboticabal”, pro-
feriu Miranda. 

Sequenc ia lmente , 
Sandro Carvalho de 
Araújo também usou a 
tribuna para agradecer. 
Natural da cidade de 
São Paulo, ele relem-
brou a trajetória da fa-
mília até chegar a ter-
ras jaboticabalenses, 
quando se emocionou. 
“Nada na vida aconte-
ce por acaso, tudo tem 
um motivo de aconte-
cer... Todo mundo tem 
valor e um motivo para 
estar aqui. Eu só tenho 
a agradecer Jaboticabal 
por tudo que fez por 
nós e eu estou sempre 
de braços abertos para 
ajudar Jaboticabal”. 

Já a vereadora Dona 
Cidinha (PRB) foi a res-
ponsável por homena-
gear o presidente do 
Sindicato dos Trabalha-

dores da Alimentação 
de Jaboticabal, Silvano 
Pedro. “Este título cabe 
ao Silvano devido a sua 
luta pelos cidadãos ja-
boticabalenses, bem 
como o amor que ele 
tem por esta querida 
cidade. Eu concedo ao 
senhor Silvano o titulo 
de cidadão por tudo o 
que ele fez e continuará 
fazendo para sempre”, 
disse a parlamentar. 

Silvano Pedro, natu-
ral de Sertãozinho (SP), 
agradeceu pelo título e 
a cidade: “Tudo o que 
eu tenho e sou hoje eu 
devo a queridíssima 
Jaboticabal”. Silvano i-
nalizou sua fala ressal-
tando a importância da 
união para um país me-
lhor e mais justo. 

Em nome do Poder 
Executivo, o Vice-pre-
feito Vitório de Simoni 
ocupou a tribuna para 
parabenizar os home-
nageados. “Todos aqui 
merecidamente rece-
bem essa homenagem, 
esta honraria é gratii-
cante para quem rece-
be e muito gratiicante 
para quem o dá... Todos 
aqui puderam dizer um 
pouquinho da sua vida 
e deixa a gente conten-
te em saber que rece-
bemos em Jaboticabal 
ilustres pessoas que 
são os senhores, que se 
dedicaram a essa terra 
constituíram aqui famí-
lia, empresa e puderam 
dar o seu suor, o seu 

sangue para essa terra 
abençoada, que é Jabo-
ticabal. Aqui ica meus 
sinceros cumprimentos 
e que vocês possam a 
partir de hoje terem 
isso dentro de vossos 
corações, o espírito da 
verdadeira terra de Ja-
boticabal”, pontuou De 
Simoni.

Por im o presidente 
da Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, encerrou 
a sessão enaltecendo as 
características marcan-
tes dos homenageados. 
Salientou a importância 
de todos se sentirem 
jaboticabalenes: “São 
histórias cativantes e 
algumas sensacionais, 
como é o caso do pro-
fessor Ferraudo, que 
realmente lidar com o 
ser humano não é fácil, 
ainda mais o ser huma-
no doente a ponto de 
desistir da vida... Que 
vocês possam realmen-
te encher os corações 
e agora se sentirem 
realmente jaboticaba-
lenses. Vou citar três 
frases aqui que resume 
vocês. Se é Bayer é Bom; 
Manah Adubando Dá 
e vocês são Gente que 
Faz”, inalizou o Chefe 
do Legislativo. 

A galeria de fotos 
está disponível no Fa-
cebook da Câmara. A 
íntegra da sessão pode 
ser assistida e baixada 
pela WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).
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Câmara Municipal de Jaboticabal aprova LDO 2020

O Projeto de Lei nº 
257/2019, de autoria 
do Poder Executivo, 
que dispõe sobre as Di-
retrizes Orçamentárias 
(LDO) de Jaboticabal 
para 2020 foi aprova-
do por unanimidade 

em sessão ordinária na 
segunda-feira (21/10), 
na Câmara Municipal. 
Com o resultado, a ma-
téria segue para sanção 
do prefeito José Carlos 
Hori.

Câmara de Jaboticabal aprova projeto que 
revoga duas leis ordinárias da área tributária

O plenário da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal aprovou por 
unanimidade, em ses-
são extraordinária na 
manhã de terça-feira 
(22/10), o Projeto de 
Lei nº 279/2019, de au-
toria do Poder Executi-
vo, que revoga as leis 
nº 4412, de 20 de maio 
de 2013 e nº 4975, de 
08 de maio de 2019, da 
área tributária. O proje-
to segue para sanção do 
prefeito Municipal, José 
Carlos Hori.

Segundo a exposi-
ção de motivos apre-
sentados pelo autor, a 

Lei Orgânica Municipal 
disciplina que maté-
ria tributária deve ser 
proposta por Lei Com-
plementar, e não ordi-
nária. “Embora haja Lei 
Ordinária autorizando 
o pagamento de débito 
tributário por meio de 
bem imóvel, esta Lei 
deve se compatibilizar 
com a Constituição Fe-
deral e com a Lei Or-
gânica Municipal [que 
disciplinam a Lei Com-
plementar como norma 
para dispor sobre maté-
ria tributária]”, pontua 
o Executivo.

Na prática, o proje-

to veda no Município 
a quitação de débito 
inscrito em dívida ati-
va com recebimento de 
bens móveis e imóveis, 
e serviços em dação em 
pagamento, além de 
extinguir a comissão 
especial para avaliação 
de bens e serviços da-
dos em dação em paga-
mento, desapropriação, 
venda, permuta, bem 
como a avaliação e re-
avaliação patrimonial 
de bens para efeitos de 
registro contábil. Isso 
porque, matéria tribu-
tária deve ser discipli-
nada por meio de Lei 
Complementar.

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

de saúde e educação 
seguem com a maior 
fatia das despesas da 
prefeitura. Os gastos 
com saúde devem ul-
trapassar a cifra dos R$ 
84 milhões, e a da edu-
cação, R$ 82 milhões.

Já entre as priori-
dades de investimen-
to do Governo em in-
fraestrutura estão: a 
construção do terminal 
de transporte urbano, 
no valor de R$ 850 mil 
(R$ 800 mil de convê-
nio com a Casa Civil e 
R$ 50 mil de recursos 
próprios); pavimenta-
ção asfáltica – R$ 1.050 
milhão (R$ 1 milhão de 
convênio estadual e R$ 
50 mil de recursos pró-
prios); construção de 
pontes sobre córregos 
– R$ 2.14 milhões (R$ 
2 milhões de convênio 
estadual e R$ 142 mil 
de recursos próprios); 

Plano de Mobilidade 
Urbana – R$ 1 milhão 
(R$ 800 mil de convê-
nio estadual e R$ 200 
mil de recursos pró-
prios); conclusão da 
construção do CDI – R$ 
580 mil (R$ 200 mil de 
convênio com a Secre-
taria de Desenvolvi-
mento Social e R$ 380 
mil de recursos pró-
prios); pavimentação 
asfáltica – R$ 1.050 
milhão (R$ 1 milhão 
de convênio federal e 
R$ 50 mil de recursos 
próprios); construção 
de pontes sobre cór-
regos – R$ 858 mil (R$ 
800 mil de convênio 
federal e R$ 58 mil de 
recursos próprios); 2ª 
etapa da reforma do la-
boratório – R$ 293 mil 
(R$ 250 mil de convê-
nio com a FUNASA e R$ 
43 mil de recursos pró-
prios); reforma da uni-
dade básica de saúde – 

R$ 192.147,78 mil (R$ 
182.664,25 de convê-
nio com a FUNASA e R$ 
9.483,53 de recursos 
próprios); conclusão 
do Complexo Espor-
tivo Antônio Mônaco 
– R$ 449 mil (R$ 387 
de convênio com o Mi-
nistério dos Esportes e 
R$ 62 mil de recursos 
próprios); e a constru-
ção da Quadra do Bar-
reiro – R$ 215 mil (R$ 
119 mil de convênio 
federal e R$ 96 mil de 
recursos próprios).

Vale lembrar que a 
LDO contém as metas 
e prioridades da Admi-
nistração Pública, in-
cluindo as despesas de 
capital para o exercício 
inanceiro subsequen-
te, orienta a elaboração 
da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) e dispõe 
sobre as alterações na 
legislação tributária.

Cooperadas da Unimed Jaboticabal participam das comemorações 
de 50 anos da Faculdade de Medicina de Catanduva

“Foi a melhor época 
de nossas vidas” – esta 
frase resume o signii-
cado que a Faculdade 
de Medicina de Catan-
duva tem para a reu-
matologista Adriana 
Gonçalves Gadelha e 
a cirurgiã Norma Bole-
ratzki, cooperadas da 
Unimed Jaboticabal que 
estiveram presentes às 
festividades de 50 anos 
do curso de medicina 
do Centro Universitário 
Padre Albino – Uniipa/
Famec, cujas atividades 
em homenagem à data 
foram encerradas no 
dia 12 de outubro.

“É uma alegria mui-
to grande poder voltar 
à faculdade onde nos 
formamos. Agora, o lo-
cal adquiriu uma outra 
dimensão, com o hospi-
tal. Começamos numa 
pequena parte dele, e 
agora está funcionando 
100%, com centro cirúr-
gico, CTI. Fiquei conten-
te por ter voltado e por 
saber que a instituição 
progrediu muito”, air-
ma Norma Boleratzki, 
da 13ª turma do curso, 
de 1987.

“É muito bom retor-
nar, pois gosto muito 
de Catanduva. A fa-
culdade é muito boa, 
a cidade também, e lá 
formei muitos laços de 
amizade. É uma emoção 
rever as pessoas com 
quem convivi durante 

o curso”, relata Adriana 
Gadelha, da 14ª turma, 
de 1988.

A impressão geral é 
que a faculdade evoluiu 
e, atualmente, agregou 
mais estrutura e tec-
nologia para os novos 
estudantes. “A faculda-
de cresceu bastante, é 
conceituada, está com 
um corpo docente mui-
to bom. Já era boa an-
tes, mas vem se estru-
turando cada vez mais. 
Para nós, é um orgulho 
ter contemporâneos 
ainda ligados à faculda-
de, signiica que nossa 
turma rendeu bons fru-
tos”, reforça Adriana.

“Percebi nos alunos 
de hoje o mesmo entu-
siasmo que tínhamos, 
mas agora eles contam 
com mais tecnologia à 
disposição. Pudemos 
conhecer o pessoal do 
Diretório Acadêmico 
também, mas agora são 
outros tempos”, ressal-
ta Norma.

“A faculdade foi es-
pecial. Tive uma convi-
vência muito boa com 
a professora Gesabel 
Clemente Marques de 
La Haba, reumatolo-
gista e professora da 
faculdade. Estabelece-
mos um relacionamen-
to de amizade e tudo 
o que sei devo a ela. A 
faculdade conta com 
pessoas que gostam 
de ensinar, se dedicam 

ao ensino. Além de ser 
o melhor período de 
nossas vidas, tivemos 
grandes mestres como 
referência”, inaliza 
Adriana.

“Meu período de fa-
culdade, e entendo 
que é também o de 
todo o pessoal que re-
encontrei, foi a melhor 
fase de nossas vidas. 
Além de ser responsá-
vel pela minha forma-
ção proissional, tudo 
o que eu aprendi vai 
me acompanhar até o 
inal da minha vida”, 
completa Norma.

Comemorações
O evento em come-

moração aos 50 anos 
da Faculdade de Medi-
cina de Catanduva con-
tou a participação do 
coordenador do curso 
de Medicina, Professor 
Jorge Luis Valiatti, do 
reitor da Universidade, 
Nelson Jimenes, além 
de ex-alunos de diver-
sas turmas formadas 
pelo curso.

Durante a manhã 
do dia 12, foi realiza-
da a ação Revivendo 
Momentos, que teve 
o fechamento de uma 
cápsula do tempo 
onde foram inseridos 
materiais e relatos de 
nossa época, que se-

rão abertos daqui a 50 
anos. Nela, constam o 
histórico da Fundação 
mantenedora, do curso 
de Medicina, do cente-
nário do Padre Albino, 
jornais do dia, selo da 
festa de 50 anos, entre 
outros.

Na sequência, houve 
o plantio de 50 mudas 
de orquídeas, no pá-
tio do Campus Sede da 
Uniipa, com a parceria 
da Associação Orqui-
dóila Catanduvense. 
No mesmo dia, à noite, 
foi realizado o jantar 
comemorativo no Clu-
be de Tênis Catandu-
va com a presença de 

mais de 600 pessoas, 
entre ex-alunos e seus 
familiares. A festa teve 
a animação da Banda 
Odysseya, Gaby Moret-
to e Dj Antonio Vilas.

“Foi uma noite mui-
to especial para todos: 
alunos, familiares, 
convidados, professo-
res, diretores e princi-
palmente para os for-
mandos da primeira 
turma, grandes prois-
sionais, hoje espalha-
dos por várias cidades 
do país, que puderam 
trocar experiências e 
matar a saudade”, air-
mou o coordenador do 
curso de medicina.
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Prefeitura instala 200 lixeiras em Jaboticabal
A natureza agradece 

quando o lixo desapare-
ce. A nova campanha da 
Prefeitura de Jaboticabal 
é um convite para a po-
pulação ajudar a manter 
a cidade mais limpa e or-
ganizada. A área central 
e locais de grande circu-
lação estão ganhando no-
vas lixeiras de aço, resis-
tentes ao tempo. 

“É importante instalar 
um material que resista 
ao sol, a chuva e, princi-
palmente, ao vandalismo. 
Infelizmente a maioria 
das lixeiras são instala-
das e quebradas poucos 
dias depois, por isso op-

tamos pelo aço carbono. 
A prefeitura está fazendo 
a sua parte, agora conta-
mos com a ajuda da po-
pulação para jogar lixo no 
lixo e manter Jaboticabal 
mais limpa”, enfatiza o 
prefeito José Carlos Hori.

As ruas Rui Barbosa, 
São Sebastião e Barão do 
Rio Branco e as Av. Pin-
tos e Benjamim Constant 
já estão de cara nova. O 
Lago Municipal, a UPA, a 
Unidade de Saúde da Mu-
lher, a igreja de Córrego 
Rico e a Praça do Com-
bate também vão ganhar 
locais para depósito de 
lixo. 


