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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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Santo Antônio recebe ação de combate dengue, 
zika, febre amarela e chikungunya

O trabalho ininter-
rupto dos agentes de 
endemias na luta con-
tra as arboviroses é in-
tensiicado com a che-
gada das chuvas. Na 
quinta-feira (31), toda 
atenção esteve voltada 
para o Santo Antônio, 
onde foi realizada a re-
tirada de todo material 
que possa acumular 
água e servir de cria-
douro do Aedes aegyp-
ti.

“Essas ações serão 
realizadas em diferen-
tes bairros seguindo 
um cronograma que 
estamos organizando. 
Nesse momento, é im-
portante o apoio da 
população, eliminan-
do possíveis focos que 
acumulem água limpa. 
Apenas dessa maneira 
vamos manter Jabotica-
bal livre da dengue, da 
Febre Amarela, da zika 
e da chikungunya”, dis-

Mutirão de limpeza recolheu todo tipo de material que 
possa servir de criadouro para o Aedes aegypti

se o secretário de Saú-
de, João Roberto da Sil-
va.

Cuidados importan-
tes - A população pre-
cisa veriicar princi-

palmente os locais de 
difícil acesso, como 
atrás de máquinas de 
lavar, calhas, telhados, 
recipientes de água do 
descongelamento atrás 

das geladeiras e ralos 
abertos. Bebedouros de 
animais e bandejas de 
ar-condicionado tam-
bém devem ser veriica-
dos constantemente. 
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ESPORTE

Encontro acontece nos dias 9 e 10 de novembro, ao lado do Terminal Rodoviário

INFLOW Experience reúne atletas do Parkour 
de diferentes Estados em Jaboticabal

O Pico do Leão está 
pronto para receber um 
grande encontro que 
promete reunir atletas 
do Parkour, vindos de 
diferentes cidades de 
São Paulo, Paraná e Es-
pírito Santo. O InFlow 
Experience terá início 
às 10h e conta com a 
organização do RasTra-
cer e apoio da Prefeitu-
ra de Jaboticabal.

Além dos movimen-
tos típicos do esporte, 
os participantes tam-
bém poderão integrar 
oicinas de Parkour, 
uma delas especial-
mente voltada para 
crianças. “O encontro 
é importante para pro-
mover a troca de expe-
riência com pessoas de 
outros grupos, apren-
der e ensinar técnicas 
de movimento, iloso-

ias de treinos e, prin-
cipalmente, promover 
o crescimento pessoal 
e do grupo de prati-
cantes”, ressalta Adria-
na Fain, responsável 
pelo grupo RasTracer 
(Jaboticabal) e um dos 
organizadores da As-
sociação InFlow.

São esperados apro-
ximadamente 60 atle-
tas. “O esporte vem 
crescendo e nosso ob-
jetivo é fortalecer ain-
da mais o movimen-
to em Jaboticabal. Já 
atuamos em um CRAS 
oferecendo aulas gra-
tuitas para quem qui-
ser conhecer mais a 
respeito do Parkour”, 
ressalta Fain.

Reconhecimento - A 
InFlow promove en-
contros de Parkour 
em todo estado de São 

Paulo ao longo do ano. 
Jaboticabal sempre se-

dia o maior e último 
encontro do ano. Atu-

Basquetebol, futebol, artes marciais e natação 
tiveram semana movimentada 

O último inal de 
semana registrou 
uma série de eventos 
esportivos realiza-
dos pela prefeitura 
e/ou com a participa-
ção de nossas equi-
pes em torneios re-
gionais. 

Campeonato Mu-
nicipal de Futebol 
Amador:

Boa Vista 00 x 01 N. 
S. de Lourdes

Flamenguinho 03 x 
01 Jardim das Rosas

Casa Rocha 01 x 00 
Cohab 4

Aliança 01 x 01 Oxi-
química

Basquetebol
Também aconteceu 

mais uma rodada do 
Campeonato Muni-
cipal “Elvio Pifer Jú-
nior”. Os jogos acon-
teceram no Ginásio 
Municipal de Espor-
tes. Vamos aos resul-
tados:

Jaguatiricas 46 x 44 
New Stars

Bad Boys 60 x 50 
Titãs

Bronks 53 x 55 Ja-
buka Kings

Reptossauros 62 x 
81 Jabuka Heat

Imbatíveis 56 x 47 
Mavericks

Esquadrão de Aço 
43 x 57 Lions

Pioneiras 30 x 38 

Malandras
Atenção para os jo-

gos das semiinais de 
cada categoria:

Imbatíveis x Ong 
Esquadrão de Aço – 
categoria +35 anos

Lions x Mavericks – 
categoria +35 anos

Bronks’s Jabotica-
bal x Raptossauros 
– categoria 18 a 34 
anos

Jabuka Heat x Ja-
buka Kings – catego-
ria 18 a 34 anos

Jaguatiricas x Titãs 
– sub-17

Bad Boys x New 
Stars – sub-17

Artes Marciais
Os atletas do Tae 

Kwon Do participa-
ram de evento da 
categoria no último 
domingo (27), em Itá-
polis nas categorias 
juvenil e adulto, con-
quistando uma me-
dalha de ouro e uma 
de prata. O evento 
reuniu aproximada-
mente 200 atletas.

Natação
Jaboticabal partici-

pou da última edição 
do torneio de nata-
ção da Recra em Ri-
beirão Preto. As dis-
putas aconteceram 
no último sábado 
(26) e Jaboticabal fez 
bonito conquistando 

30 medalhas de ouro, 
16 de prata e 12 de 
bronze. Os atletas 

almente, a In-Flow é 
uma das maiores asso-

ciações de parkour do 
país.

Jaboticabal resgata tradição e São Silvestre volta a 
ser realizada no inal de dezembro

Os corredores de 
plantão já podem se 
preparar. A Prefeitura 
de Jaboticabal conir-
mou a realização da 
tradicional prova de 
São Silvestre. Nesta 
edição, a corrida acon-
tece no domingo, 22 de 
dezembro, com saída 
do Novo Espaço.

“Estamos resgatan-
do a tradição e reali-
zando a prova em uma 
data mais próxima ao 
inal de ano. Em breve 
vamos trazer mais in-
formações sobre ins-
crições e demais infor-

mações sobre a prova”, 
informa o presidente 
da Fundação de Am-
paro ao Esporte, Fábio 
Bortolossi.

A prova seguirá o 
mesmo trajeto do ano 
passado. “Quem parti-
cipou da última edição 
já está familiarizado 
com o percurso que 
será repetido nesse 
ano. Todos estão con-
vidados para fechar o 
nosso 2019 com chave 
de ouro, participando 
de mais um evento rea-
lizado pela prefeitura”, 
inaliza Fábio.

Mariane Souza Silva 
e Gabriel Travaini na-
daram os 50 metros 

livre, 50 metros cos-
tas, 50 metros peito e 
50 metros borboleta, 

conquistando 4 me-
dalhas de ouro cada 
um.
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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.

Senac Jaboticabal tem nova 
gerência a partir de novembro

A partir de 1º de no-
vembro, o Senac Jabo-
ticabal estará sob nova 
gestão. Wellington Mi-
randa de Argolo, que 
comandou a unidade 
desde 2017, deixa o 
cargo para assumir a 
gerência do Senac Bebe-
douro e recebe Pollyan-
na Teizen Peres Diniz 
como sucessora.

Pollyanna é graduada 
em Publicidade e Propa-
ganda e pós-graduada 
em Comunicação com o 
Mercado, em Gestão de 
Negócios e em Gestão 
Escolar. Iniciou sua jor-
nada no Senac São Pau-
lo em 2004, onde atuou 
na área de comunicação 
e relações institucionais 
e também como coorde-
nadora de cursos no Se-

À frente da unidade desde 2017, Wellington Miranda de Argolo deixa 
o cargo para assumir Senac Bebedouro e recebe sucessora

nac Piracicaba. Integrou, 
ainda, o grupo de movi-
mentação gerencial da 
instituição por 10 me-
ses, quando teve a opor-
tunidade de passar por 
15 unidades em todo 
o Estado, 10 delas em 
substituição gerencial.

“Estou muito anima-
da com o novo desai o. 
Trabalhar com educa-
ção é recompensador, 
pois é possível ver, dia 
a dia, o poder transfor-
mador da educação na 
vida das pessoas”, ai r-
ma Pollyanna.

Trajetória de duas 
décadas

Graduado em Admi-
nistração de Empresas 
e pós-graduado em Ad-
ministração Financei-
ra, em Mercado Digital 

e em Gestão Escolar, 
Wellington Miranda de 
Argolo tem uma longa 
trajetória no Senac São 
Paulo. Há 26 anos na 
instituição, já passou 
pelas áreas de i nan-
ças e de pessoal, além 
de atuar em diferentes 
unidades educacionais, 
como Osasco, Campi-
nas e o Centro Univer-
sitário Senac. Em 2017, 
assumiu a gerência do 
Senac Jaboticabal, que 
agora deixa para i car 
à frente do Senac Bebe-
douro.  

“Esse período no Se-
nac Jaboticabal me pro-
porcionou inúmeros 
aprendizados por meio 
da interação com os pro-
i ssionais da unidade 
e do acompanhamento 

das ações educacionais. 
Além disso, tive a opor-
tunidade de conhecer e 
interagir com parceiros 
e, em especial, com a 
comunidade local”, diz 
Wellington.

Em Bebedouro, 
Wellington assume o 
cargo deixado por Luis 
Antonio de Lima, que 
passa a atuar como ge-
rente do Senac Araça-
tuba após a saída de 
Marlene Zequin, que 
se aposenta após cinco 
anos à frente da gerên-
cia da unidade.   

Serviço
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831, Centro – Ja-
boticabal/SP

Informações: www.
sp.senac.br/jaboticabal

Feirão Você com Crédito de Novo é oportunidade para 
empresários receberem dívidas e reduzirem inadimplência

Os empresários que 
sofrem com a inadim-
plência de clientes têm 
uma oportunidade de 
receber dívidas sem 
desembolsar nenhum 
valor para isso. O Fei-
rão Você com Crédito 
de Novo, será realizado 
de 2 a 6 de dezembro 
em Jaboticabal.

As empresas que qui-
serem aderir não terão 
qualquer custo. Para 
participar, basta que os 
empresários encami-
nhem o termo de auto-
rização com a listagem 
de inadimplentes e as 
condições desejadas 
para negociação das dí-
vidas dos clientes.

Todos os detalhes 
sobre o Feirão serão 
apresentados durante 
evento voltado exclusi-

vamente para empresá-
rios que será realizado 
na noite da próxima 
quinta-feira, dia 7 de 
novembro, a partir das 
19h

O Feirão será um ver-
dadeiro mutirão de re-
negociação de dívidas 
para quem está com 
nome sujo. No evento, 
quem está com dívidas 
em atraso poderá re-
negociar as condições 
de pagamento com a 
empresa credora, po-
dendo reduzir juros, 
alongar prazos ou ga-
nhar descontos. Ao re-
negociar uma dívida, o 
devedor deve ter o CPF 
retirado dos cadastros 
de inadimplentes, lim-
pando seu nome.

O Feirão é uma ini-
ciativa conjunta da 

Empresários poderão aderir gratuitamente ao Feirão que será promovido de 2 a 6 
de dezembro pela Unimed, Aciaja e CDL com participação do Procon

Unimed Jaboticabal, 
Associação Comercial e 
Industrial de Jabotica-
bal  - Aciaja e Clube dos 
Dirigentes Lojistas – 
CDL. O escritório Bian-
co e Machado Cobrança 
de Dívidas será respon-
sável pela negociação 
junto aos inadimplen-
tes. A iniciativa conta  
também com a parti-
cipação do Procon. A 
iniciativa assegura o 
respeito a todos os di-
reitos dos consumido-
res, inclusive o sigilo 
de dados pessoais.

Todas as empresas 
de Jaboticabal poderão 
aderir ao Feirão. Não é 
preciso ser associado à 
Aciaja ou CDL para par-
ticipar.

“A Unimed Jabotica-
bal tomou a iniciativa 

de propor às entidades 
empresariais a realiza-
ção do Feirão porque 
participamos ativa-
mente da vida da nos-
sa cidade. Como todo 
jaboticabalense, dese-
jamos que o dinheiro 
circule, que a econo-
mia cresça, que as em-
presas se fortaleçam 
e possa gerar novos 
postos de trabalho. So-
bretudo desejamos que 
as famílias recuperem 
seu crédito”, destaca o 
Diretor Presidente da 
Unimed Jaboticabal, o 
médico Luiz Roberto 
Lins Ferraz que partici-
pará do encontro com 
empresários na próxi-
ma quinta-feira, 7 de 
novembro, a partir das 
19 horas no Auditório 
da Aciaja.

Prefeitura convida para audiência 
sobre Iluminação Pública

A Prefeitura de Jabo-
ticabal convida a popu-
lação para discutir de-
talhes do processo de 
parceria público-pri-
vada dos serviços de 
otimização, expansão, 
operação e manuten-
ção da Infraestrutura 
de Rede de Iluminação 
Pública.

A audiência acontece 
na segunda-feira (11), 
às 19h30, no auditório 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal.
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Vacinação contra Sarampo continua nas unidades básicas de saúde

Entidades doam leite para o Fundo 
Social de Solidariedade

Dados divulgados 
durante o último mês 
pelas autoridades de 
saúde do Estado, mos-
tram que São Paulo 
continua registrando 
novos casos de Saram-
po, principalmente em 
crianças menores de 
dois anos. E o melhor 
remédio contra a do-
ença continua sendo a 
prevenção. 

Após a realização do 
Dia “D”, onde mais de 
300 crianças procu-
raram as unidades de 
saúde do município, a 
Secretaria de Saúde in-
forma que os Ciafs con-
tinuam oferecendo a 
vacina para quem ainda 
não está imunizado.

“Mesmo com todos os 
avisos, os casos de Sa-
rampo continuam sen-
do registrados em todo 

Além de proporcio-
nar lazer e diversão, 
os eventos realizados 
em Jaboticabal tam-
bém contribuiem com 
as ações promovidas 
pelo Fundo Social de 
Solidariedade - FSS. No 
último mês, o Acústico 
Rosa e o Hallowizard 
arrecadaram leite lon-
ga vida e leite em pó.

O Acústico Rosa ar-
recadou 127 litros de 
leite longa vida e o 
Hallowizard 200 qui-
los de leite em pó. 
“Nossa demanda é 

país. Isso nos preocupa 
muito e, mais uma vez, 
a Secretaria de Saúde 
pede à população que 
faça a conferência da 
Carteira Nacional de Va-
cinação. Procure uma 
de nossas unidades e 
verii que a necessida-
de de tomar ou não a 
dose da vacina”, reai r-
ma a diretora do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto.

Novo Dia “D” - Após 
um dia dedicado ex-
clusivamente para as 
crianças, agora é a vez 
dos adultos até 29 anos 
que também poderão 
aproveitar o sábado – 
30 de novembro – para 
tomar a vacina.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3203-
8545.

muito grande e a des-
tinação do leite, tão 
importante para as fa-
mílias carentes, torna-
-se possível graças a 
ação desses parceiros 
que contribuem com 
o Fundo Social”, diz 
a presidente do FSS, 
Adriana Hori.

O Fundo Social fica 
na Avenida do Carmo, 
242, Centro. A popula-
ção também pode en-
trar em contato pelos 
telefones (16) 3202-
8994 ou (16) 3203-
3398.

Após realizar o Dia “D”, Secretaria de Saúde informa que pais e responsáveis 
que não aproveitaram a data devem procurar o Ciaf mais próximo

100 mulheres participam de mutirão de 
papanicolau 

O sábado (26) foi de 
muito trabalho para as 
equipes da Secretaria 
de Saúde que partici-
param do mutirão de 
exames de papanicolau. 
Aproximadamente 100 
mulheres comparece-
ram na unidade no dia 
dos exames.

“O papanicolau é fun-
damental para o diag-
nóstico preventivo. As 
mulheres que não con-
seguiram participar do 
mutirão podem procu-
rar a rede pública de 
saúde para realizar o 
exame”, orienta João 
Roberto da Silva.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
1500. 

Só quem já passou 
ou está passando, 
que pode dizer como 
superar a dor. Parece 
que é o i m e muitos 
perdem até a vonta-

Pr. Anastácio Martins

SUPERANDO A DOR
de de viver.Não que-
rem seguir em frente 
e acham que a vida 
não tem mais graça. 
Acabam desistindo 
de tudo e passam a 
vegetar. Quando você 
perde a esperança, 
deixa de desfrutar da 
vida, e as coisas per-
dem a graça. Parece 
que todos se afastam 
de e voce se sente so-
zinho e desamparado. 
O inimigo aproveita 
este momento de so-

frimento para colocar 
sentimentos negati-
vos no seu coração 
e na sua alma, para 
você não superar a 
dor da perda. Se você 
não abrir os olhos, 
acaba entrando em 
depressão, solidão, só 
desejando i car isola-
do de tudo e de todos, 
pensando que esta é 
a saída e que fazendo 
isso seus problemas 
deixarão de existir. A 
melhor coisa para su-

perar uma perda é se 
apegar com Deus e 
coni ar na Sua Palavra.

 Josué passou por 
um momento muito 
difícil, quando Moi-
sés morreu. Ele não 
queria mais seguir em 
frente. Seu coração 
estava cheio de tris-
teza, sua alma estava 
muito angustiada, en-
tão o SENHOR Deus, 
lhe disse: Josué, meu 
servo Moises é morto, 
o tempo dele acabou, 
não adianta você i car 

desanimado, pois ele 
não voltará mais.Le-
vanta-te, pois, agora, 
passa este Jordão, tu e 
todo este povo, à terra 
que Eu dou aos i lhos 
de Israel.

 Hoje, Deus está fa-
lando para você se 
levantar e seguir em 
frente. Esforça-te e te-
nha bom ânimo. Ele vai 
te surpreender com 
uma grande benção e 
acalmar o seu coração. 
Não desista, o melhor 
de Deus está por vir.  

(Josué 1:1) 
Esta é a minha ora-

ção. Catedral do Povo 
de Deus. Av. Benja-
mim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-
-Feira e Domingo às 
19h30. Ouça o nosso 
programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. RECEBA 
UMA MENSAGEM DE 
FÉ: (016) 9.9115-0602.
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Inscrição para vestibular da Univesp 
termina em 14 de novembro

Além de oferecer conhecimento técnico, Oi cina Planeje suas Vendas 
garantiu doação de mais de 30 litros de óleo para entidade

Quem quer estudar e 
não tem tempo para os 
tradicionais cursos pre-
senciais, pode escolher 
uma das opções de for-
mação à distância ofe-
recidas gratuitamente 
pela Univesp. Em Jabo-
ticabal, o polo instala-
do na EMEB Coronel Vaz 
oferece os cursos de 
Bacharelado em Ciência 
de Dados, Bacharelado 
em Tecnologia da Infor-
mação, Gestão Pública, 
Engenharia da Compu-

A prefeitura, Incu-
badora de Empresas e 
SEBRAE-Aqui promove-
ram em Jaboticabal a 
palestra “Planeje suas 
vendas”, que aconteceu 
no dia 29 de outubro, 
às 19h, no auditório da 
prefeitura. 

A oi cina trabalhou 
conceitos importantes 
utilizados para iden-
tii car o público-alvo, 
organizar estratégias, 
canais e organização 
interna para aumentar 
as vendas diante de um 
planejamento.

Além do conheci-

tação, Engenharia de 
Produção, Letras (com 
habilitação em Língua 
Portuguesa), Matemáti-
ca e Pedagogia.

O período de inscri-
ção para o vestibular 
segue até às 15h de 14 
de novembro pelo site 
da instituição (univesp.
br/vestibular). O valor 
da taxa é de R$ 45. “Essa 
é uma grande oportuni-
dade para quem precisa 
escolher uma formação 
à distância com cursos 

de qualidade. Além dos 
detalhes do vestibular 
2020, no site da insti-
tuição existem todas 
as informações sobre 
como são realizadas 
as atividades e sobre 
as etapas presenciais”, 
orienta o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Leonardo 
Yamazaki.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato da Univesp em Jabo-
ticabal é (16) 3202-1631.

Interessados devem acessar o 
site univesp.br/vestibular

Empresários de diferentes empresas da cidade participaram da ofi cina
mento adquirido, os 
participantes também 
realizaram um ato no-
bre, colaborando com 
a APÁS de Jaboticabal. 
“Em todas as palestras 
gratuitas, pedimos que 
os participantes colabo-
rem com um produto. 
Dessa vez foi o óleo de 
cozinha que foi doado 
a APÁS de Jaboticabal. 
É uma forma de contri-
buirmos com o trabalho 
i lantrópico realizado 
em nossa cidade”, res-
salta a diretora da Cen-
tral do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves.

Jovens do CRAS 3 recebem visita dos alunos da APAE
Na última semana, 

os adolescentes fre-
quentadores do CRAS 3 
– do Parque 1º de Maio 
– tiveram a grata visita 
dos alunos do CETAP 
(Centro de Educação 
e Treinamento de Ati-
vidades Proi ssionais) 
da APAE de Jabotica-
bal. Na pauta, além do 
fortalecimento de vín-
culos, os dois grupos 
trabalharam juntos no 
cultivo de hortaliças 
e temperos utilizando 
materiais que antes se-
riam descartados. As 
atividades foram acom-
panhadas pela técnica 
ambiental, Jeane Silva.

“O resultado foi 
muito gratificante. 
Essa aproximação 
proporcionou que os 
vínculos fiquem cada 
vez mais fortalecidos 
entre os participan-
tes, proporcionando a 
realização de tarefas 
em grupo e desenvol-
vendo novas relações 
sociais. Agradeço ao 
CETAP e aos ‘meninos’ 
que compartilharam 
saberes e ensinaram 
sobre superação, limi-
tação e sorrisos”, diz 
a secretária de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, Tatiana 
Pellegrini.

Rei s 2019: contribuintes ainda podem quitar dívidas 
com 90% de desconto em juros e multas

A Prefeitura de Jabo-
ticabal segue receben-
do dívidas em atraso. 
O Sistema Prático e o 
Saaej atendem as so-
licitações para adesão 
ao Programa de Recu-
peração Fiscal – REFIS 
2019, com 90% nos 
juros e multas para 
quem pagar à vista 
segue até o dia 29. A 
negociação evita pro-
blemas futuros, como 
a penhora de bens. 

“O contribuinte ain-
da pode obter um ex-
celente desconto de 
90% em juros e mul-
tas. Estamos atenden-
do uma determinação 
do Tribunal de Contas 
e, após o término do 
Refis, inadimplentes 
serão protestados no 
cartório e terão nome 
negativado no Serasa; 

se a dívida persistir, 
uma ação judicial será 
formulada podendo 
acarretar, em seguida, 
em bloqueio de con-
ta bancária e até pe-
nhora”, reafirma o se-
cretário da Fazenda, 
Adilson Martins.

A Lei Complementar 
nº 198 define o valor 
mínimo das parcelas 
em R$ 250 para pes-
soa jurídica e R$ 100 
para pessoa física. 
Confira as opções de 
pagamento.

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

a) de 02 de setem-
bro até 18 de outubro 
de 2019, anistia de 
100% (cem por cento) 
dos juros e multa de 
mora;

b) de 21 de outubro 

até 29 de novembro 
de 2019, anistia de 
90% (noventa por cen-
to) dos juros e multa 
de mora;

c) de 02 de dezem-
bro até 20 de dezem-
bro de 2019, anistia 
de 80% (oitenta por 
cento) dos juros e 
multa de mora;

II – Para pagamento 
parcelado do débito:

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

Inadimplentes terão nomes incluídos no Serasa e podem ter bens bloqueados; 
impostos são indispensáveis para manter serviços públicos
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Finados 2019: Prazos de limpeza e 
reforma de jazigos

Com a aproximação 
do Dia de Finados, ce-
lebrado neste 2 de no-
vembro, a Prefeitura de 
Jaboticabal informa que 
o prazo para reformas 
ou pinturas nos jazigos 
do Cemitério Municipal 
terminou na quinta-
-feira (31). O prazo para 
limpeza e lavagem dos 
túmulos seguiu até sex-
ta-feira (1º).

Os cemitérios funcio-
narão no dia 2 de no-
vembro das 7h às 18h. 
As missas serão cele-
bradas às 7h, 9h, 11h 

e às 15h acontece o 
Terço. Para mais infor-

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

Visitas 

agendadas

GRÁTIS

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

mações, o telefone de 
contato da secretaria 

do Cemitério Municipal 
é (16) 3202-9483. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001436-27.2017.8.26.0698 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de Jabo�cabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RODOLFO BOLSONARO DEBONA, Brasileiro, CPF 437.743.728-37, com endereço à Avenida Fernao Dias, 271, Recreio 
dos Bandeirantes, CEP 14883-400, Jabo�cabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista - FAFIBE, alegando, em síntese, que é credora do 
executado por decorrente contrato de prestação de serviços educacionais inadimplidos. Encontrando-se o executado 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o 
pagamento da dívida especificada na inicial no valor de R$ 6.446,92 devidamente atualizada, custas e despesas 
processuais, além de honorários advoca�cios, fixados no patamar de dez por cento. O (a) executado (a) deverá ficar 
ciente de que, nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral do débito, no 
prazo declinado, os honorário advoca�cios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade 
de opor embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevante, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alterna�vamente, no 
lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá requerer o 
parcelamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao 
mês, ficando adver�do(a)(s) que a rejeição dos embargos ou o inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 
elevação dos honorários advoca�cios, multa em favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei. 
Não ocorrendo o pagamento do débito, ou não sendo apresentados embargos à execução, o 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 Jabo�cabal, aos 07 de outubro de 2019.

A Vivo informa que, por motivo de instabilidade no meio de transmissão da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Córrego Rico tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 28/10/2019 das 03h07 às 06h22. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 206, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 - Nomeia Comissão de Represen-

tação.

CULTURA
Sarau encerra a IX Semana do Livro e 

da Biblioteca de Jaboticabal
A nona edição da Se-

mana do Livro e da Bi-
blioteca de Jaboticabal 
foi encerrada na noi-
te de sexta-feira (25), 
com um divertido sa-
rau que aconteceu na 
varanda da Biblioteca 
Pública Municipal “Jú-
lia Luiz Ruete”.

Com participação do 
duo Anyl, formado por 
Renan e Aline, o sarau 
contou também com 
as presenças de Julia-
ne Mello e Rafael Tei-
xin, mais amigos que 
se juntaram para fazer 
algo diferente, onde 
música, poesia e im-
proviso deram o tom 
da noite, fechando de 
maneria muito mar-
cante a semana que foi 
dedicada ao professor 
Waldemar Martins, pa-
trono da edição.

A programação teve 
exposição de fotos, 
obras e trajetória de 
vida do homenageado, 
o professor Waldemar 
Martins na segunda-
-feira (21). Na terça-
-feira (22), a Biblioteca 
recebeu a vista de alu-

nos da ONG Fênix, em 
dois períodos. 

Feira de Troca de Li-
vros do Projeto “Ler 
é Saber” na Biblioteca 
durante o dia e o Sarau 
Poético “Alice no País 
da Literatura”, promo-
vido por alunos e pro-
fessores do curso de 
Letras da Faculdade 
São Luís, realizado no 
Salão Nobre do Colégio 
Santo André, agitaram 
a quarta-feira (23).

Na quinta-feira (24), 
a Biblioteca recebeu 

a galerinha do Proje-
to Guri – Polo Jaboti-
cabal, que levou uma 
alegria toda especial 
ao local. E na sexta-
-feira (25), teve Feira 
de Troca de Livros do 
Projeto “Ler é Saber” e 
o Sarau.

“Nesse ano a Semana 
do Livro e da Bibliote-
ca ganhou um forma-
to diferente, saindo 
um pouco da formali-
dade e com os saraus 
ampliando o jeito de 
comemorar a data e 

enaltecer os homena-
geados”, explica José 
Mário de Oliveira, Di-
retor de Cultura do 
Município.

Organizada pela Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-
mento de Cultura, a 
Semana do Livro e da 
Biblioteca acontece 
sempre no mês de no-
vembro e tem suas ati-
vidades centralizadas 
na Biblioteca Pública 
Municipal “Júlia Luiz 
Ruete”.
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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
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FINAIS CAMPEONATO BRASILEIRO 2019
O evento contou com 

a participação de 3.000 
atletas representando 
26 Estados, além de vá-
rios atletas da Seleção 
Brasileira.

13 atletas de Jaboti-
cabal treinados pelos 
professores Paulo Mota 
e Simone Yonamine se 
destacaram na compe-

A competição aconteceu no período de 07 a 13 de 
outubro de 2019 no Praia Clube em Uberlândia/MG.

tição trazendo em sua 
bagagem 12 medalhas. 
Sendo: 05 OUROS / 03 
PRATAS / 04 BRONZES.

Vale ressaltar que a 
modalidade KARATE 
conta com 1 milhão  de 
praticantes em todo o 
país e estará, partici-
pando e seu primeiro 
Jogos Olímpicos em 

Tókio 2020.
Temos 02 atletas Ja-

boticabalenses com 
esperança de integra-
rem o seleto grupo de 
atletas olímpicos. São 
eles: Nicole Yonamine 
Mota e Lucas da Silva 
Santos. Ambos lideram 
o Ranking Nacional da 
CBK
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“Brincando na Rua” fecha o último domingo de 
outubro em comemoração ao Dia das Crianças

Câmara de Jaboticabal vota projeto que cria programa 
de educação inanceira nas escolas do Município

A ação “Brincando na 
Rua” fechou o último 
domingo de outubro 
com atividades de la-
zer e entretenimento 
no bairro Boa Vista, em 
Jaboticabal. Realizado 
durante toda a tarde 
de domingo (27/10), 
brincar foi o verbo de 
ordem no evento, que 
aconteceu em alusão ao 
Dia das Crianças.

Pula-pula, brinque-
dos inláveis, além de 
guloseimas, como pi-
poca, algodão doce e 
refrigerante garantiram 
a festa da criançada do 
bairro e adjacentes.

E a duplinha Sabrina 
Vasques Matias e Maria 
Eduarda Alves Matias 
aproveitou o festerê. 
“Tô achando muito le-
gal. E as criança tá feliz, 

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal votam em 1ª 
discussão e votação, na 
próxima segunda-feira 
(04/11), o Projeto de Lei 
nº 274/2019, que cria o 
programa de educação 
inanceira nas escolas 
municipais. A sessão 
ordinária começa às 20 
horas com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br).

Segundo a matéria, 
de autoria do Poder 
Executivo, o objetivo é 
incluir noções e ativi-
dades relativas à edu-
cação inanceiras no 
conteúdo programático 
das escolas de ensino 
fundamental da rede 
municipal. O conteúdo 
deverá ser elaborado 

de ter brinquedo, coisa 
pra comer”, disse Sa-
brina. “Dia das crianças 
maravilhoso”, arrema-
tou Maria Eduarda.

E enquanto os peque-
nos se divertiam nos 
brinquedos, os adul-
tos aproveitavam para 
cortar o cabelo, botar 
o papo em dia e acom-
panhar os embalos mu-
sicais da banda Assem-
bleia de Deus.

“Muito boa a festa. As 
crianças  tá toda conten-
te. Então isso aí pra gen-
te é uma emoção, de ver 
as crianças brincando, 
pulando”, manifestou 
Pedro Álvares de Souza, 
que aproveitou pra dar 
um tapa no visual. “Cor-
tei o cabelo, achei bom, 
porque à tarde eu tenho 
culto na igreja, eu já 

vou bem arrumadinho. 
Tomei muito refrigeran-
te, barriga bem cheia”, 
disse entre risos.

Teve ainda o sorteio 
de duas bicicletas, do-
adas por um integrante 
da comunidade, o Davi 
da Bicicletaria Corujão, 
que levou as bikes pra 
serem sorteadas entre 
crianças e adolescen-
tes. Também teve um 
bolo de festa em come-
moração aos pequenos.

Para Pepa Servidone, 
apoiador da ação e que 
mobilizou comercian-
tes e comunidade para 
a realização do “Brin-
cando na Rua”, “a crian-
ça tem o direito de brin-
car e de se divertir. Isso 
é lei. Está no ECA [Es-
tatuto da Criança e do 
Adolescente]. E a gente 

tem que ser unir pra 
levar alegria pra essa 
criançada. A vida mui-

tas vezes já é dura de-
mais no dia a dia, e esse 
foi o dia de brincar e se 

divertir, que é o que a 
criança tem que fazer”, 
concluiu Servidone. 

Caminhada acontece em 24 
de novembro, às 8h.

Caminhada Passos que Salvam: interessados ainda podem 
adquirir os kits em prol do Hospital de Amor de Barretos

O Fundo Social de Solidariedade informa aos 
interessados que ainda existem kits disponíveis 
para quem quiser contribuir com o Hospital de 
Amor de Barretos pelo preço de R$ 35.

Além de contribuir com a entidade que diaria-
mente garante atendimento de qualidade a cen-
tenas de pacientes, a campanha também exalta 
a importância do diagnóstico precoce nos casos 
de câncer infantil.

“Estou muito entusiasmada com a venda de kits 
em Jaboticabal. Os números estão muito bons e 
podemos contribuir ainda mais com o Hospital 
de Amor. Vamos, mais uma vez, mostrar que Ja-
boticabal é uma cidade solidária e comprometi-
da com essa entidade que tanto ajuda nossa po-
pulação”, airma a primeira-dama Adriana Hori.

Conira os pontos de vendas:
Ópticas Carol
Fabiana Sanches
100% Básico
Fundo Social de Solidariedade
Escola de Arte
Mais informações no Fundo Social de Solida-

riedade, localizado na Avenida do Carmo, 242, 
Centro, ou pelos telefones (16) 3202-8994 ou 
(16) 3203-3398.

pela Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, e distribuído 
progressivamente de 
forma que o programa 
esteja completo ao i-
nal do 9º ano do Ensino 
Fundamental. “No cená-
rio da grave crise eco-
nômica e endividamen-
to descontrolado que se 
encontram as pessoas 
do nosso País, mostra-
-se fundamental que o 
indivíduo, desde as fa-
ses iniciais da sua cami-
nhada estudantil, possa 
ter acesso a noções de 
educação inanceira e 
como sucedem as rela-
ções de consumo, com 
vistas a induzir em seu 
comportamento a res-
ponsabilidade no trato 
com o dinheiro e outros 
valores”, defende o Exe-
cutivo. Caso aprovado, 

o Poder Executivo terá 
60 dias, a partir da pu-
blicação, para regula-
mentar a lei.

Os parlamentares 
também votam o Proje-
to de Lei nº 275/2019, 
de autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes 
(PSC), que institui a 
“Semana de Conscien-
tização da Síndrome de 
Down” em Jaboticabal, a 
ser celebrada na sema-
na do dia 21 de março 
de cada ano. De acordo 
com o texto, a semana 
poderá contar com ati-
vidades de conscienti-
zação ao tema, como 
palestras, oicinas, de-
bates, seminários, en-
tre outros, por meio de 
parceiras com entida-
des, empresas publi-
cas e privadas do mu-

nicípio. As atividades 
igualmente ocorrerão 
na semana do dia 02 de 

junho, referente à data 
de fundação da Asso-
ciação do Bem Comum 

ao Down de Jaboticabal 
(ABC Down), criada em 
1997.
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Dia D discute o conceito “Lixo Zero” 
na Praça 9 de Julho

Cerimônia marca encerramento da Semana 
Lixo Zero em Jaboticabal

A última semana 
recebeu uma progra-
mação toda voltada a 
Semana do Lixo Zero 
em Jaboticabal. To-
dos os encontros, pa-
lestras e oficinas por 
diferentes parceiros 
foram celebrados du-
rante o Dia “D”, que 
aconteceu no sábado 
(26) na Praça 9 de Ju-
lho.

Equipes mostraram 
um contato com o 
conceito de sustenta-
bilidade, reaprovei-
tamento e destinação 
correta ao lixo que 
geramos, que são os 
pilares do movimen-
to que aconteceu em 
diversas cidades do 
país.

Após o sucesso da 
ação, a programação 
continuou até quinta-
-feira (31). “Apoiamos 

Com ideias, concei-
tos e muita iniciativa, 
um grupo formado 
por representantes de 
diversos segmentos 
da sociedade propôs 
uma semana em que 
Jaboticabal discutisse 
o que esperar do fu-
turo e do planeta que 
vamos entregar as no-
vas gerações.

essa ideia e fizemos 
questão de participar 
desse movimento tão 
importante para o fu-
turo. Quero parabeni-
zar todos os parceiros 
e principalmente to-
dos que participaram 
da organização da Se-
mana do Lixo Zero em 
Jaboticabal”, diz o pre-
feito José Carlos Hori.

Atenção para a pro-
gramação:

Dia 29 – terça-feira
Dia 30 – quarta-feira
Manhã
• P r e v e n ç ã o : 

Combate à dengue – 
Destinação correta de 
resíduos. Educação em 
Sáude na sala de espe-
ra – Estratégia de Saú-
de e Família: Tereza 
Fernandes Barbosa

Promovido pela Se-
cretaria de Saúde em 
parceria com os médi-

cos veterinários resi-
dentes da UNESP.

• Combate à den-
gue – destinação cor-
reta de resíduos

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

Médicos Veterinários 
Residentes da Unesp.

Dia 31 – quinta-feira
Noite
• Cerimônia de 

Encerramento da II Se-
mana Lixo Zero com as 
devidas solenidades e 
a participação das re-
feridas autoridades, 
organizadores e da co-
munidade acadêmica e 

civil de Jaboticabal
Horário: 19h
Local: Centro de 

Convenções da Unesp 
-FCAV

Palestra: Gestão e 
Gerenciamento de Re-
síduos Sólidos: desa-
fios e perspectivas.

Prof. Valdir Schalch 

– Escola de Engenharia 
de São Carlos/EESC, 
Universidade de São 
Paulo/USP

Promovido pela Uni-
versidade Estadual 
Paulista Júlio de Mes-
quita - Faculdade de 
Ciências Agrárias e Ve-
terinárias (FCAV)

Foram dois dias de palestras em que os funcionários alternaram 
horários para não prejudicar o atendimento ao público

Programação seguiu até o dia 31

Sociedade participou ativamente da programação 
que motivou debates e reflexões sobre o tema

Com temas atuais, Semana do Servidor Público 
chega ao inal com saldo positivo

Chegou ao inal mais 
uma Semana do Servi-
dor em Jaboticabal. Os 
funcionários da Pre-
feitura de Jaboticabal 
participaram de duas 
palestras com temas re-
lacionados à saúde do 

trabalhador e a impor-
tância de um ambiente 
saudável no trabalho.

“Tive a oportunidade 
de abrir a programação. 
Falei do orgulho em es-
tar à frente da adminis-
tração pública e da im-

portância que cada um 
tem em seu ambiente 
de trabalho. O empe-
nho de nossos funcio-
nários é fundamental 
para o desenvolvimen-
to de nossa cidade e o 
bom atendimento pres-

tado à população”, diz 
o prefeito José Carlos 
Hori.

A programação – A 
Semana do Servidor 
de Jaboticabal contou 
com a participação de 
dois palestrantes. O 

Prof. Marcos Silvério, 
com a palestra “Gente 
Feliz Produz” e o Dr. 
Vinícius Faria que con-
versou com os servido-
res sobre “Saúde Men-
tal: conhecer e cuidar 
para viver melhor”. As 

palestras aconteceram 
em diferentes horários 
para que os servidores 
pudessem participar 
da programação sem 
prejudicar o atendi-
mento prestado à po-
pulação. 

A Semana do Lixo 
Zero mobilizou dife-
rentes públicos, que 
participaram de en-
contros, palestras e 
oficinas incluídas na 
programação. O en-
cerramento oficial 
aconteceu no Centro 
de Eventos da Unesp, 
na noite da última 
quinta-feira (31).

“A Semana do Lixo 
Zero coroou um tra-
balho intenso do gru-
po de organizadores. 
Vimos uma cidade 
mobilizada em torno 
do seu futuro, defen-
dendo ideais e con-
ceitos importantes 
que certamente vão 
influenciar nossas fu-
turas gerações”, disse 

o prefeito José Carlos 
Hori.

O evento – Realiza-
da em diversas cida-

des do país, a Semana 
do Lixo Zero trabalha 
conceitos fundamen-
tais para a sociedade 

como sustentabilida-
de, reaproveitamento 
e destinação correta 
ao lixo que geramos. 
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