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Vice Prefeito Vitório De Simoni, consegue verba 
de R$ 100.00,00 para a APAS - Associação de 

Pais e Amigos dos Surdos de Jaboticabal

O Vice Prefeito Vi-
tório De Simoni, mais 
uma vez, esteve com o 
Deputado Léo Oliveira, 
conseguindo uma verba 
de R$ 100.000,00 para 
a Entidade, que fará uso 
na compra de 1 carro e 
2 motos. Na ocasião, 
Vitório De Simoni, lem-

brou da importância 
dos contribuintes men-
sais, continuarem co-
laborando, para conti-
nuidade do trabalho lá 
realizado.

“Em nome da Asso-
ciação, agradeço o em-
penho do Vice Prefeito 
Vitório De Simoni e do 

Deputado Léo Olivei-
ra, que não mediram 
esforços para colabo-
rar com nossa Entida-
de, que atende hoje, 
130 a 140 pessoas, 
desde recém nascidos 
a idosos.” Enfatiza o 
Presidente Tadeu Oli-
veira.

Biometria obrigatória: Justiça 
Eleitoral realiza último plantão de 
atendimento neste inal de semana

Aproximadamente 15 mil eleitores ainda não 
atualizaram o título e podem perder direitos a pas-
saporte, bolsa família, carteira de identidade, em-
préstimo no banco, matrícula em escolas públicas e 
adesão em concursos públicos 

Fundo Social: entrega de Cestas de Natal 
acontece na sexta-feira (20)

Famílias beneficiadas devem 
retirar as cestas na Estação de 

Eventos Cora Coralina
O Fundo Social de Solidariedade promove na 

sexta-feira (20), a entrega das Cestas de Natal 
para as famílias do município. Nesta edição, a ex-
pectativa é beneficiar mil famílias carentes que 
são assistidas pelos CRAS e Fundo Social de Soli-
dariedade.

Parceria leva cinema gratuito 
para a Concha Acústica

Para marcar a diversidade cultural exis-
tente na Concha Acústica Lions Clube de 
Jaboticabal, sessões de cinema gratuitas 
encerraram as atividades de 2019 no lo-
cal. Promovido pelo Instituto Qtal de São 
Paulo, em parceria com a Prefeitura de Ja-
boticabal, o Projeto Qtal Cinema trouxe 
para a cidade nos dias 6, 7 e 8 de dezem-
bro, a experiência de um cinema com tela 
de led e som digital.

Saúde avança na implantação de novo protocolo 
de atendimento para casos de AVC

Uma reunião realizada na sexta-feira (6) de-
finiu parâmetros importantes para Jaboticabal 
avançar ainda mais nos casos de Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC) ocorridos no município. O 
secretário de Saúde, João Roberto da Silva, este-
ve no Hospital e Maternidade Santa Isabel, assi-
nando um termo de compromisso para adotar no 
município, o protocolo de atendimento inicial ao 
paciente de AVC constante no Plano de Ação re-
gional da Rede de Atenção às Urgências e Emer-
gências, do Ministério da Saúde.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A IVAN VANDERLEI COSTA VAZ e 
MICHELY MIGUEL MINEIRO VAZ 
                          (Prenotação 167.955 de 10/10/2019) 
 
               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  
cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015. 
 
                       FAZ SABER a IVAN VANDERLEI COSTA VAZ, RG nº 40.393.629-9-SSP/SP, 
CPF nº 328.537.358/00, técnico em informática, e sua mulher MICHELY MIGUEL MINEIRO 
VAZ, RG nº 48.149.533-2-SSP/SP, CPF nº 392.573.688/31, operadora de caixa, ambos 
brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 
6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Sergio Palazzo, número 492, 
Parque das Araras (endereço que constou da matrícula na época da aquisição do imóvel), 
que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento de STÉFANI 
PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede nesta cidade de Jaboticabal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
08.326.990/0001-64, e STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, com sede em Ribeirão 
Preto-SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.088.641/0001-38, credoras fiduciárias através do 
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, garantido pela alienação fiduciária 
registrada sob nº 05 na matrícula nº 35.759, que grava o imóvel indicado como Lote nº 33 da 
Quadra B, situado na Rua B, do loteamento Residencial Parque das Araras, nesta cidade, 
vem lhes notificar para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas às parcelas vencidas, com valor apurado pelas credoras 
fiduciárias até 15/09/2019, que totaliza a quantia de R$17.379,55 (dezessete mil, 
trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sujeito à atualização 
monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notificação. 
                       Assim ficam V. Senhorias NOTIFICADOS a comparecerem no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, na Avenida 
Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 
horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pagamento do débito acima 
mencionado e mais o valor de R$354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais), 
referente às custas com as notificações extrajudiciais, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir desta data. 
  Nesta oportunidade ficam V. Senhorias cientificados de que o não 
cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante às credoras fiduciárias o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 
7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perdem V. Senhorias a propriedade 
do imóvel em favor das credoras Stéfani Participações Ltda e Stéfani Nogueira 
Engenharia Ltda. 
                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, 
expede-se o presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias 
consecutivos. Jaboticabal, 26 de novembro de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do 
Oficial, digitei e subscrevi. 
 
                      O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
              

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

Prefeito Hori participa de abertura 
do Curso Democracia Legal

Uma iniciativa da 
Câmara Municipal ofe-
receu aos interessados 
um curso de formação 
política. A abertura 
das aulas aconteceu 
na  quarta-feira (4), 
com a presença do 
prefeito José Carlos 
Hori que participou 
de um debate sobre a 
“Democracia e partici-
pação política: a tri-
partição dos poderes e 
suas funções”.

“A participação da 
população em todo 
processo democrático 
é fundamental para o 
amadurecimento da so-
ciedade. O curso mos-

trou essa necessidade 
de se conhecer mais e 
ser atuante neste uni-
verso. Participei de um 
debate bastante inte-
ressante e espero ter 
contribuído”, diz o pre-
feito José Carlos Hori.

Atenção para os 
próximos módulos:

19/02/2020 – das 
19h00 às 21h30

ÉTICA E CIDADANIA> 
Direitos e deveres do 
cidadão brasileiro;

Família, sociedade e 
grupos (*Preconceitos 
e minorias: Mulher/
LGBTI/Negros).

11/03/2020 – das 
19h00 às 21h30

TERCEIRO SETOR
O que é?
Demandas sociais da 

atualidade.
25/03/2020 – das 

19h00 às 21h30
CONSTITUIÇÃO: ES-

TADO DEMOCRÁTICO 
DE DIREITO

Administração Públi-
ca (Município) - Princí-
pio da Legalidade;

Legislação e Processo 
Legislativo.

08/04/2020 – das 
19h00 às 21h30

LEGISLAÇÃO MUNICI-
PAL

Lei Orgânica do Mu-
nicípio;

Regimento Interno 

da Câmara Municipal 
de Jaboticabal.

29/04/2020 – das 
19h00 às 21h30

ELEIÇÕES
Sistema eleitoral/

partidário;
Mudanças na legisla-

ção eleitoral.
13/05/2020 – das 

19h00 às 21h30

DEMANDAS MUNICI-
PAIS

Saúde;
Educação e Cultura;
Água e Meio Ambien-

te - crise hídrica.
27/05/2020 – das 

19h00 às 21h30
DEMANDAS MUNICI-

PAIS
Emprego e economia;

Desenvolvimento e 
mobilidade urbana;

Segurança pública 
(drogas e violência do-
méstica).

24/06/2020 – das 
19h00 às 21h30

PROCESSO ELEITO-
RAL

Campanha, direito e 
mídia.

Raabe sabia que os ho-
mens que foram espiar a 
terra, iriam destruir aque-
la cidade totalmente, por 
isso ela os escondeu na 
sua casa e quando os sol-
dados chegaram à casa, 
perguntou por eles e ela 
disse que eles já tinham 
ido embora. Depois que os 
soldados se foram, ela os 
chamou e disse: Eu sei que 
o SENHOR teu Deus, já en-
tregou esta cidade e tudo 
o que há nela, em vossas 
mãos e não fi cará pedra 
sobre pedra, porque o teu 

Pr. Anastácio Martins

ELA SABIA
Deus é Poderoso, e todos 
nós estamos morrendo de 
medo, ninguém sabe o que 
fazer; agora eu quero que 
vocês me prometam que 
vão poupar a minha vida 
e de toda a minha família. 
Eles concordaram e ela os 
fez descer pela janela da 
casa dela, que fi cava em 
cima do morro. Essa mu-
lher era uma prostituta, 
ninguém dava nada por 
ela, mas ela sabia que o 
SENHOR Deus, era Pode-
roso e misericordioso. Ela 
não perdeu tempo, falou 
para aqueles homens que 
queria que toda a sua fa-
mília fosse protegida e 
salva, e assim aconteceu. 
Quando a cidade foi des-
truída, ela e sua família 
foi poupada. Tudo aconte-
ceu por causa da fé dessa 
mulher, que não deixou o 
medo, nem a dúvida, to-
mar conta do seu coração. 
Enquanto você não confi ar 
no SENHOR, as coisas não 

vão mudar, pelo contrário, 
só vão piorar. Não impor-
ta o tipo de vida que você 
vive ou que você tem. Se 
você reconhecer que Deus 
é o único SENHOR, da sua 
vida, Ele mudará a sua his-
toria, como Ele mudou a de 
Raabe, que se tornou uma 
santa mulher de Deus. Ela 
casou-se, teve uma família 
muito abençoada. Saiba 
que só Deus tem o poder 
de mudar qualquer situ-
ação e qualquer história. 
(Josué 2:1). Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo 
de Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. Bairro: 
Centro. Cultos: Quarta-
-Feira, Sexta-Feira e Do-
mingo às 19h30. Ouça o 
nosso programa: A Verda-
de da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. 

Seg. a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ: (016) 
991150602.      

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 214, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 - Altera horário de funcionamento e decreta pontos facultativos. 
Nº 215, DE 10 DE DEZEMBRO De 2019 - EXONERA, a partir de 17 de dezembro de 2019, a Assessora de Gabinete FLA-

VIA TALITA CANHOTO, lotada no Gabinete da Vereadora Cidinha, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.
Nº 216, DE 12 DE DEZEMBRO De 2019 - CONCEDE, a pedido da servidora FABIANA APARECIDA MOTTA MORENO, 

lotada no Departamento Contábil e Financeiro, Licença Prêmio em gozo, de 16/12/2019 a 27/12/2019, referente ao 4º período 
aquisitivo (29/12/2012 a 28/12/2017).

Nº 217, DE 12 DE DEZEMBRO De 2019 - CONCEDE, a pedido da servidora MARIA PAULA THOMAZ KAWACHI, lotada 
no Departamento Contábil e Financeiro, Licença Prêmio em gozo, de 16/12/2019 a 20/12/2019, referente ao 2º período aquisitivo 
(29/12/2002 a 28/12/2007).   

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 9/2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA Presidente da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, no uso das atribuições que lhe compete a legislação vigente estabelece:

Art. 1º Fica assegurado o direito de compensação das horas trabalhadas aos servidores da Câmara Municipal 
de Jaboticabal que percebem função gratiicada e aos assessores de gabinete que prestam serviços em atividades extra turnos, 
ultrapassando a jornada legal de 40 horas semanais.

Art. 2º Para a realização de horas extraordinárias, o superior imediato deverá solicitar autorização expressa da 
Presidência do Poder Legislativo.

Art. 3º Para efeito deste Ato entende-se como atividades extra turnos os trabalhos desempenhados em:
I. sessões ordinárias;
II. sessões extraordinárias;
III. sessões solenes;
IV. audiências públicas;
V. viagens.
Art. 4º Para garantir os direitos deste Ato, as atividades de que tratam os incisos l, ll, lll e lV do artigo 3º, deverão 

ser realizadas pela Câmara Municipal de Jaboticabal.
§1º As horas extra turnos dos assessores de gabinete de que tratam os incisos l, ll, lll e lV do artigo 2º, serão 

computadas levando em consideração o início e o término da atividade, que será atestada mediante certidão emitida pelo Depar-
tamento Legislativo.

§2º As horas extra turnos dos demais servidores serão realizadas de acordo com a necessidade do Departamento 
e devidamente autorizada pela Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal.

§3º As viagens tratadas no inciso V do artigo 3º deverão ser realizadas a serviço da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal e dependerá de autorização expressa da Presidência do Poder Legislativo.

Art. 5º As horas trabalhadas extraordinariamente deverão ser compensadas, obrigatoriamente, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias após a prestação dos serviços, não ultrapassando o dia 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único. O limite máximo de horas acumuladas não poderá, em hipótese nenhuma, ser superior a 15 
(quinze) horas.

Art. 6º Fica revogado o Ato da Presidência nº 02 de 28 de maio de 2019.
Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 12 de dezembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE
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ESPORTE
Jaboticabal Vice campeã Inter Seleções 

do Estado de São Paulo de Bocha

O clima foi de festa 
e muita competição no 
encerramento do Cam-
peonato organizado 
pela Federação Paulis-
ta de Bocha, realizada 
no Campestre Clube de 
Monte Alto.

Jogadores de Jaboti-
cabal que conquistaram 
o segundo lugar: Os-
valdo Almeida, Marcelo 
Pereira, Cesinha Gerba-
si, Jair Batista, Creso 
Pupim, Roberto Califre, 
José Fadin, Dorival Ber-
gamim, João Vantini, 
Arnaldo Fadin, Paulo 

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.

Fadim, Damião, Samuel 
Moraes, Gustavo Fadin, 
Zé Belan e Ninão.

Técnico e organiza-
dor: Osvaldo Almeida

Colaboradores: Jair 
Batista e José Fadin

Convidados espe-
ciais: Renato e Goiano 
de Ribeirão Preto, Mi-
guel de Araraquara e 
Mailton de Monte Alto.

Equipe campeã: Caiei-
ras

Vice-campeã: Jaboti-
cabal

3ª - colocada: Baurú
4ª - colocada: Monte 

Alto
Apoio e agradecimen-

to: Nufarm, Prefeitura 
Municipal de Jabotica-
bal, Clube Servidores 
da Unesp e Campestre 
Clube de Monte Alto

PRÍNCIPE

O new face Gusta-
vo Roviero, natural 
de  Jaboticabal,  tem 
18  anos, 1,84m de 
altura e é agenciado 
pela FIRST MODELS.  
Focado e determina-
do, o garotão vem 
se preparando para 
acontecer.

 O Ribeirãopreta-
no de olhar provo-
cante, é uma das 
mais interessantes 
revelações dos últi-
mos meses.

De olho nele!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Rei s 2019 entra em sua última etapa

Os contribuintes 
ainda podem apro-

Prefeitura garante desconto de 90% em juros e multas

veitar a última etapa 
do Programa de Recu-

peração Fiscal – Re-
fis 2019 – promovido 
pela Prefeitura de Ja-
boticabal, através da 
Secretaria da Fazenda.

“Essa é a última 
oportunidade para os 
interessados negocia-
rem as dívidas com o 
município. Conforme 
previsto em lei, o pra-
zo não será prorroga-
do e a melhor medi-
da é não deixar para 
procurar o Sistema 
Prático ou o Posto de 
Atendimento do SA-
AEJ na última hora”, 
afirma o secretário 
da Fazenda, Cláudio 
Almeida.

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 
integral, à vista, do 
débito:

a) Até 20 de dezem-
bro de 2019, anistia de 
80% (oitenta por cen-
to) dos juros e multa 
de mora;

II – Para pagamento 
parcelado do débito:

a) 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

Sebrae Canvas discute a criação de novos 
modelos de negócios

Os empreendedores 
tiveram uma experiên-
cia diferente durante 
essa semana. Os par-
ticipantes do curso de 
Canvas oferecido pelo 
SEBRAE-Aqui de 9 a 11 

de dezembro, conhe-
ceram uma ferramenta 
que permite a interação 
entre os usuários, ava-
liando, comentando e 
compartilhando ideias 
que permitem que qual-

Curso oferecido pelo SEBRAE aconteceu no 
salão nobre da Prefeitura de Jaboticabal

quer empreendedor de-
senvolva seu negócio 
ou até repense um mo-
delo já existente.

“O Canvas apresen-
ta muitas possibilida-
des ao empreendedor. 

Usando a ferramenta, 
ele tem condições de 
definir diretrizes para 
o seu negócio ou pro-
mover as mudanças 
necessárias. Chega-
mos a dezembro e as 
oficinas prosseguem 
até o final do mês. 
Os interessados ainda 
podem participar do 
Programa SuperMei”, 
destaca a diretora da 
Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gon-
çalves.

O posto do SEBRAE-
-Aqui fi ca no Paço Mu-
nicipal e o telefone de 
contato é o (16) 3203-
3398. 
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Parceria leva cinema gratuito para a Concha Acústica
Para marcar a diver-

sidade cultural existen-
te na Concha Acústica 
Lions Clube de Jabo-
ticabal, sessões de ci-
nema gratuitas encer-
raram as atividades de 
2019 no local. Promo-
vido pelo Instituto Qtal 
de São Paulo, em par-
ceria com a Prefeitura 
de Jaboticabal, o Proje-
to Qtal Cinema trouxe 
para a cidade nos dias 
6, 7 e 8 de dezembro, 
a experiência de um ci-
nema com tela de led e 
som digital. 

Os fi lmes exibidos es-
tão na janela pós circui-
to convencional, antes 
mesmos de entrarem 
no sistema de exibido-
res on-demand, ou seja, 
são títulos que saíram 
há pouco dos cinemas 
convencionais. E o que 

é mais legal em tudo 
isso – são exibições gra-
tuitas para a população. 

“Atendendo ao pedi-
do do prefeito Hori em 
promover uma cultura 
diferente, abrangente 
e inclusiva, a parceria 
com o Instituto Qtal 
veio em um momento 
muito especial, fechan-
do o ano de intensas 
atividades na Concha 
Acústica”, explica José 
Mário de Oliveira, dire-
tor de cultura do muni-
cípio.

Uma Concha agita-
da - A Concha Acústica 
Lions Clube de Jaboti-
cabal é um dos equipa-
mentos culturais do De-
partamento de Cultura 
mais eclético. Durante 
o período de uso, cerca 
de oito meses no ano 
quando não choveu, a 

Concha recebeu even-
tos dos mais diferentes 
tipos. Teve carnaval, 
música clássica, festi-
val de música, sarau, 
comédia, rock, skate, 
show infantil, escolha 
de miss, formaturas e 
cinema.

Para 2020 a agenda 
está sendo pensada com 
bastante antecedência, 
e boas novidades certa-
mente virão. “O prefeito 
Hori acompanha muito 
de perto essa agenda e 
já sinaliza com ações 
que pretendem deixar a 
Concha Acústica ainda 
mais movimentada no 
ano que vem”, afi rma o 
diretor.

A torcida agora é para 
que a temporada de 
chuvas passe rapida-
mente e as atividades 
sejam retomadas.
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Biometria obrigatória: 
Justiça Eleitoral realiza 

último plantão de atendimento 
neste inal de semana

Aproximadamente 15 
mil eleitores ainda não 
atualizaram o título e 
podem perder direitos 
a passaporte, bolsa fa-
mília, carteira de iden-
tidade, empréstimo no 
banco, matrícula em es-
colas públicas e adesão 
em concursos públicos 

O Cartório Eleitoral 
de Jaboticabal informa 
aos eleitores que o pra-
zo para cadastrar a bio-
metria termina em 19 

de dezembro. Para ga-
rantir disponibilidade 
de horário, quem ainda 
não passou pelo pro-
cesso, pode aproveitar 
o final de semana onde 
o atendimento acontece 
das 8h às 14h.

“O Título Eleitoral 
garante uma série de 
direitos ao cidadão e 
deixá-lo irregular pode 
trazer uma série de 
complicações na hora 
de participar de um 

concurso público ou 
mesmo pleitear progra-
mas como o Bolsa Fa-
mília”, alerta o prefeito 
José Carlos Hori.

O eleitor tanto pode 
agendar o horário pelo 
site da Justiça Eleito-
ral - www.tre-sp.jus.
br - como procurar di-
retamente o Cartório 
Eleitoral. Na biometria 
– ou cadastro biométri-
co –, a Justiça Eleitoral 
faz a coleta e a inclusão 

Fundo Social: entrega de Cestas de Natal 
acontece na sexta-feira (20)

Famílias beneficiadas devem retirar as cestas na Estação de Eventos Cora Coralina
O Fundo Social de So-

lidariedade promove na 
sexta-feira (20), a entre-
ga das Cestas de Natal 
para as famílias do mu-
nicípio. Nesta edição, a 
expectativa é beneficiar 
mil famílias carentes 
que são assistidas pe-
los CRAS e Fundo Social 
de Solidariedade.

“Todos merecem um 
Natal digno e o Fun-
do Social trabalha para 
garantir que o alimen-
to esteja na mesa das 
famílias assistidas. Os 
cartões serão distribu-

ídos pelos assistentes 
sociais nos CRAS e Fun-
do Social para aqueles 
que já foram comuni-
cados, é necessário que 
estejam com os docu-
mentos pessoais na re-
tirada da cesta.”, infor-
ma a primeira-dama, 
Adriana Hori.

Para mais informa-
ções, os interessados 
podem procurar o Fun-
do Social de Solidarieda-
de na Avenida do Carmo, 
242, Centro, ou pelos te-
lefones (16) 3202-8994 
ou (16) 3203-3398. 

de sua impressão digi-
tal, sua assinatura e sua 
foto, pra serem usados 
na votação e impedir 
que outras pessoas vo-
tem por você. É neces-
sário apresentar docu-
mento de identificação 
oficial (com foto), com-
provante de residência 
atual e o título de elei-
tor (se já tiver).

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
1171.

Sete cursos estão com inscrições abertas até 15 de dezembro

Programa Novotec Expresso oferece 
cursos gratuitos em Jaboticabal

Os estudantes do 
Ensino Médio são os 
beneficiários do Pro-
grama Novotec Expres-
so, desenvolvido pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo em parce-
ria com o Centro Paula 
Souza. Em Jaboticabal, 
quem estiver cursan-

do o Ensino Médio ou 
concluindo o nono ano 
do Ensino Fundamental 
pode se inscrever para 
os cursos de Horticultu-
ra Orgânica, Marketing 
Digital, Auxiliar de La-
boratório, Confeiteiro, 
Técnico em Vendas, Mo-
nitor de Recreação e Or-

ganização de Eventos.
Os cursos são gratui-

tos e tem duração de 200 
horas. “Essa é uma exce-
lente oportunidade. São 
cursos atuais e importan-
tes para os jovens inte-
ressados em ingressar no 
mercado de trabalho. Os 
alunos podem garantir 

participação procurando 
a FATEC ou acessando o 
site http://www.novotec.
sp.gov.br/”, afirma o di-
retor da FATEC, Leonardo 
Lucas Madaleno.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato da FATEC é (16) 
3202-6519. 
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Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal 
Pretto Miranda consegue emendas para a cidade
Deputado Ricardo 

Madalena: 
100 mil reais para 

adequações e me-
lhorias das unida-
des básicas de saú-
de; 

200 mil reais para 

recapeamento asfál-
tico. 

Roberto Engler:
100 mil reais para 

custeio da UPA; 
150 mil reais para 

recapeamento asfál-
tico. 

Itamar Borges:
100 mil reais para 

custeio da UPA; 
200 mil reais para 

pavimentação asfál-
tica da Avenida João 
Ferraz Sampaio

1 viatura 4x4 para 

a Polícia Militar, so-
licitada através da 
Secretaria de Se-
gurança Pública, 
juntamente com a 
Secretaria de De-
senvolvimento Re-
gional.

Projeto Valores e Virtudes encerra 
atividades com saldo positivo

Durante todo ano leti-
vo de 2019, as Unidades 
de Educação Infantil 
(Creches e Pré-Escola), 
participaram do projeto 
Valores e Virtudes. Os 
educadores envolvidos 
trabalharam através 
de atividades lúdicas, 
conceitos de desenvol-
vimento de valores hu-
manos.

O projeto teve como 
objetivo cultivar os va-
lores no dia a dia dos 
nossos estudantes, 
conscientizando-os da 
importância e da ne-
cessidade em preser-
var valores como o 
respeito ao próximo, o 
amor, a amizade e coo-
peração.

“Todo processo de 
humanização que apli-
camos em nossas uni-
dades vem registrando 
resultados muito satis-
fatórios. Tanto os as-
suntos relacionados aos 

laços familiares, quan-
to o civismo e outras 
atividades propostas, 
tiveram grande aceita-
ção pelos professores e 
alunos”, afirma o secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Leonardo Yamazaki. 

Uma das propostas 
do projeto foi enfati-
zar alguns valores que 

já são trabalhados dia-
riamente nas Unidades 
Escolares, a partir do 
comprometimento e da 
postura tanto dos alu-
nos como dos profes-
sores, em prol da busca 
constante na primazia 
do ensino atrelado à 
construção de uma for-
mação humanística dos 
nossos futuros cida-

dãos.
“Todo sucesso des-

ses projetos são fruto 
do excelente trabalho 
de nossos funcioná-
rios. Agradeço a toda 
rede municipal de edu-
cação, pelo empenho e 
comprometimento com 
a formação de nossos 
alunos”, agradece Leo-
nardo. 

COMARCA DE JABOTICABAL. FORO DE JABOTICABAL. 2ª VARA CÍ-
VEL. EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1001064-04.2018.8.26.0291. 
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária. Reque-
rente: BANCO PAN S.A. Requerido: Leonel Goncalves da Silva. EDITAL DE CI-
TAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001064-04.2018.8.26.0291. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
LEONEL GONCALVES DA SILVA, Brasileiro, CPF 467.507.629-72, mãe TEODO-
RA MARIA DA SILVA, Nascido/Nascida 30/10/1958, com endereço à Rua Orlando 
Piva, 223, Jardim Paraíso, CEP 14720-000, Taiuva - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO PAN S.A., alegando 
em síntese: Que o citando, “Por força de Contrato de Abertura de Crédito celebrado 
em 17.03.2017, obteve um crédito junto ao Banco Pan, a ser pago em 48 prestações 
e que ,porém, deixou de pagar prestações a partir de 22.09.2017 incorrendo em mora 
desde então, encontrando-se o débito totalmente vencido, cujo valor atualizado até 
05.03.2018 é de R$ 41.082,75. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabi-
do, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 3 (três) dias, que luirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 
advocatícios, ixados em 10%. O prazo para embargos à execução é de 15 (quinze) 
dias, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais re-
levantes Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, aixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 01 de 
novembro de 2019.

SETE - SOCIEDADE ESPIRITUALISTA 
TEMPLO DA ESPERANÇA

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente EDITAL, em conformidade com os Estatutos So-
ciais da ENTIDADE (SETE), icam CONVOCADOS os senho-
res ASSOCIADOS para Assembléia Geral Extraordinária, em sua 
sede social, sita à Avenida Aurélio Migliori nº 181, Bairro Jardim 
Paulista, no dia 25 de Janeiro de 2.020, às 14h00, a im de proce-
derem à seguinte

 
ORDEM DO DIA:

a) -PROGRAMA DE ATIVIDADES;
b) - RELATÓRIO ANUAL GERAL;
c) - PRESTAÇÃO DE CONTAS;
d) - VALOR DAS MENSALIDADES.

Não havendo número legal de Associados para a Primeira Con-
vocação, a Assembléia será realizada trinta (30) minutos após, com 
qualquer número de SÓCIOS presentes.

Jaboticabal, 13 de Dezembro de 2.019.

Rita de Cassia Valença Casaletti
 PRESIDENTE

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 10/12/2019 às 15h00 até 11/12/2019 às 10h15. Assim que houve a interrupção, 

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

Comunicado

Vereador Pretto Miranda com o Deputado Ricardo 

Madalena

Vereador Pretto Miranda com Cláudio Almeida e Van-

tini no lançamento do Programa NOVOTEC do Gover-

no Estadual

Vereador Pretto Miranda  com o assessor do Deputado 

Itamar Borges

Vereador Pretto Miranda  com Ronaldo Daher, asses-

sor do Marco Vinholi - Secretário do Desenvolvimento 

Regional
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Projetos que criam o “Tarifa Zero” e o Fundo Municipal de Transporte 
são discutidos em reunião entre o Legislativo e o Executivo

Orçamento de Jaboticabal para 2020 será votado 
em sessão ordinária na segunda-feira (16/12)

Câmara de Jaboticabal vota quatro projetos em sessões 
extraordinárias na próxima segunda-feira (16/12)

O Projeto de Lei nº 
284/2019 que isenta 
os usuários do trans-
porte coletivo urba-
no de Jaboticabal do 
pagamento da passa-
gem, batizado de “Ta-
rifa Zero”, bem como 
o PL nº 285/2019 que 
cria o Fundo Muni-
cipal de Transporte 
e Trânsito Urbano 
(FMTU), foram discu-
tidos entre vereado-
res e representantes 
do Poder Executivo 
na noite de quarta-
-feira (11/12), na Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal.

A reunião foi con-
vocada a pedido do 
presidente da Casa, 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro, para que os 

Os vereadores da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal vo-
tam na próxima se-
gunda-feira (16/12), 
na última sessão 
ordinária do ano, 
o Projeto de Lei nº 
280/2019, de au-
toria do Poder Exe-
cutivo, que estima 
as receitas e fixa as 
despesas do Muni-

O plenário da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal aprecia-
rá em sessões extra-
ordinárias, na noite 
dessa segunda-feira 

parlamentares pudes-
sem esclarecer dúvi-
das acerca dos proje-
tos, uma vez que estes 
tramitam em regime 
de urgência aprova-
do pelo plenário na 
sessão do dia 02 de 
dezembro. Além do 
Chefe do Legislativo, 
marcaram presença 
os vereadores Carmo 
Jorge Reino, Daniel 
Rodrigues, Dona Cidi-
nha, Dr. Edu Fenerich 
e Samuel Cunha.

Durante a discus-
são, uma das altera-
ções propostas pelos 
vereadores, e já sina-
lizadas positivamen-
te pelo Executivo, foi 
a retirada da gestão 
do trânsito do proje-
to que criava o Fundo 

Municipal de Trans-
porte e Trânsito Urba-
no, que deve passar a 
contemplar somente 
o transporte urbano. 
Isso porque, de an-
temão, os parlamen-
tares defendem que 
não há motivo para se 
juntar a arrecadação 
destinada ao trânsito 
com a do transporte 
urbano, uma vez que 
poderia haver dificul-
dades de fiscalização 
quanto à arrecadação 
e aplicação das re-
ceitas geradas pelas 
multas de trânsito 
na gestão do próprio 
trânsito. 

Além disso, segun-
do o secretário de 
Negócios Jurídicos 
da Prefeitura, Gus-

tavo Aiello, deve ser 
acrescentado ao tex-
to do FMTU um per-
centual do IPVA como 
fonte de receita para 
bancar o programa. 
Da mesma forma, o 
cadastramento obri-
gatório dos usuários 
do transporte coleti-
vo, posto no progra-
ma “Tarifa Zero”, cujo 
texto original prevê 
a necessidade para 
todos, deve ficar res-
trito a estudantes e 
idosos, de modo a 
garantir o repasse de 
verbas estaduais des-
tinadas ao transporte 
destes usuários.

De acordo com 
Aiello, essas e ou-
tras sugestões dos 
vereadores que par-
ticiparam da reunião 
serão avaliadas pelo 
Executivo, que  en-
viou substitutivos 
dos projetos à Casa 
de Leis na sexta-feira 
(13/12). A expectati-
va dos representantes 
do Poder Executivo 
é de que as matérias 
sejam votadas na Câ-
mara ainda neste ano, 
antes do recesso le-
gislativo, que começa 
oficialmente no dia 
23 de dezembro. “O 
Executivo quer que 
seja aprovado ainda 
esse ano, para que em 
janeiro seja realizada 
a licitação, e no mais 
tardar, no final de fe-

vereiro, seja assina-
do o contrato com a 
empresa [que vencer 
a licitação]”, defen-
deu Aiello. Para ele, 
caso o projeto seja 
apreciado somente 
em fevereiro de 2020, 
quando os trabalhos 
de plenário retomam 
após o período de 
recesso legislativo, 
“[com] essa morosida-
de quem vai perder é 
a população”.

O presidente da 
Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, afirmou 
que a subida dos pro-
jetos para votação 
ainda em dezembro 
dependerá do enten-
dimento dos vereado-
res, e do Executivo em 
comprovar a real ur-
gência para a aprecia-
ção em plenário des-
ses projetos.

Vale lembrar que 
para que as duas ma-
térias serem votadas 
em plenário ainda 
neste ano, ou em ja-
neiro, dependerá da 
convocação de sessão 
extraordinária. Isso 
porque, a última ses-
são ordinária do ano 
está reservada para a 
apreciação do PL que 
trata da Lei Orçamen-
tária Anual, que pela 
legislação, deve ser 
única na pauta de vo-
tação.

PARA SABER – Atu-
almente, o transporte 

coletivo de Jabotica-
bal atende cerca de 
quatro mil usuários. 
A perspectiva do Exe-
cutivo com o “Tarifa 
Zero” é de que o sis-
tema de transporte 
atenda cerca de 12 
mil pessoas. Segun-
do o secretário do 
Planejamento, Paulo 
Polachini, a previsão 
é de que dez ônibus, 
com dois de reserva, 
faça o transporte ur-
bano dos passageiros 
no município. Além 
disso, de acordo com 
Gustavo Aiello, o pro-
blema do transporte 
público enfrentado 
por moradores do 
distrito de Luzitânia 
à sede do município 
também deve ser re-
solvido com a im-
plantação do progra-
ma. Ainda conforme 
Aiello, o dinheiro que 
vai sustentar o “Tari-
fa Zero” deverá vir do 
Fundo Municipal de 
Transporte Urbano, 
“com receitas prove-
nientes da manuten-
ção do convênio do 
estado com o muni-
cípio, que é o recebi-
mento pelos estudan-
tes e pelos idosos, 
com repasse de uma 
porcentagem do IPVA, 
e de recursos pró-
prios caso precise”, 
explicou o secretário 
de Negócios Jurídicos 
da Prefeitura.

cípio de Jaboticabal 
para 2020. De acor-
do com o texto, o 
orçamento global 
de Jaboticabal para 
2020 está estimado 
em cerca de R$ 337 
milhões. A sessão 
começa às 20 horas 
com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jabo-
ticabal.sp.leg.br).

O projeto de lei 
que trata da LOA 
será exclusivo na 
pauta de votação, 
uma vez que a maté-
ria deve ser aprecia-
da como item único 
na Ordem do Dia 
conforme manda o 
Regimento Interno 
(Art. 222) e a Lei 
Orgânica municipal 
(Art. 155). 

(16/12), logo após 
a última sessão or-
dinária do ano, três 
projetos de lei de au-
toria do Poder Execu-
tivo e um projeto de 

resolução.

De acordo com a 
Ordem do Dia, os 
parlamentares dis-
cutem e votam em 

1º turno os substi-
tutivos protocolados 
pelo Poder Executivo 
ao Projeto de Lei nº 
284/2019, que cria 
o programa “Tarifa 
Zero” no transporte 
urbano de Jabotica-
bal; o Projeto de Lei 
nº 285/2019, que 
cria o Fundo Muni-
cipal de Transporte 
Urbano (FMTU); além 
do Projeto de Lei 
nº 288/2019, igual-
mente de autoria do 
Executivo Municipal, 
que abre um crédito 
adicional especial de 
R$ 582 mil no orça-
mento da Prefeitura 
para adequação de 
um imóvel na Aveni-
da Agostinho Enes, 
nº 61, no bairro Ci-
dade Jardim, que vai 
abrigar uma unidade 
descentralizada do 
DETRAN-SP, o Cartó-

rio Eleitoral, Banco 
do Povo e correspon-
dente bancário.

Os vereadores tam-
bém devem apreciar 
em discussão única o 
Projeto de Resolução 
nº 17/2019, que vol-
ta à pauta após pedi-
do de vista do vere-
ador Pepa Servidone 
na sessão do dia 02 
de dezembro. A ma-
téria prevê a criação 
de um teto anual para 
as despesas do Poder 
Legislativo com di-
árias para viagens e 
congressos, que não 
poderá ultrapassar 
470 UFESP (atual-
mente R$ 12.469,10) 
em cada exercício fi-
nanceiro.

Para isso, o pre-
sidente da Casa já 
convocou três ex-

traordinárias para a 
apreciação das ma-
térias: a primeira ex-
traordinária da noi-
te será destinada à 
leitura das proposi-
ções. Na sequência, 
os parlamentares vo-
tam as matérias em 
1º turno em segunda 
extraordinária. Caso 
não haja unanimi-
dade entre os par-
lamentares na vota-
ção, já está prevista 
uma terceira sessão 
extraordinária para 
votação em definiti-
vo dos projetos.

Todas as matérias 
estão disponíveis 
para consulta no site 
oficial do Poder Le-
gislativo jaboticaba-
lense (www.jaboti-
cabal.sp.leg.br), em 
“Pesquisa de Propo-
sições”.
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Saúde avança na implantação de novo protocolo de 
atendimento para casos de AVC

Uma reunião reali-
zada na sexta-feira (6) 
defi niu parâmetros im-
portantes para Jabo-
ticabal avançar ainda 
mais nos casos de Aci-
dente Vascular Cere-
bral (AVC) ocorridos no 
município. O secretário 
de Saúde, João Rober-
to da Silva, esteve no 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel, assinando 
um termo de compro-
misso para adotar no 
município, o protoco-
lo de atendimento ini-
cial ao paciente de AVC 
constante no Plano de 

Ação regional da Rede 
de Atenção às Urgên-
cias e Emergências, do 
Ministério da Saúde.

A iniciativa garante 
ao município a possibi-
lidade de, futuramente, 
pleitear uma Unidade 
de AVC que garante as-
sistência mais adequa-
da a esses casos. “Aten-
dendo um pedido do 
prefeito Hori, estamos 
desenvolvendo uma 
série de ações para 
melhorar a efi cácia do 
atendimento prestado 
pelo SUS em nossa ci-
dade. Temos no Santa 

Isabel um grande par-
ceiro e acredito que 
demos um importante 
passo para os pacien-
tes vítimas de AVC”, 
declara o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva.

Unidades de AVC – Se-
gundo o site do HMSI, 
as Unidades de AVC 
são centros de referên-
cia para atendimento a 
pacientes com acidente 
vascular cerebral, que 
disponibilizam e rea-
lizam o procedimento 
com o uso de trombo-
lítico (medicamentos 

usados para dissolver 
coágulos sanguíneos – 
causa do AVC isquêmi-
co), conforme Protoco-
lo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas específi -
co.

Devem cumprir, ain-
da, diversos requisi-
tos, como: oferecer 
atendimento 24 horas 
por dia, os sete dias 
da semana; realizar 
exame de tomografi a 
computadorizada de 
crânio ininterrupta-
mente; dispor de equi-
pe treinada em urgên-
cia para atendimento 

a pacientes com AVC, 
composta por médico, 
enfermeiro, técnicos 
de enfermagem, e co-
ordenada por neuro-
logista; disponibilizar 
atendimento neuroló-
gico em até 30 minu-
tos após a entrada do 
paciente; possuir lei-

tos monitorados para 
o atendimento ao AVC 
agudo; realizar serviço 
de laboratório clínico 
em tempo integral; e 
dispor de equipe neu-
rocirúrgica presencial 
ou disponível em até 
duas horas, entre ou-
tros.


