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Câmara Municipal de Jaboticabal 
aprova orçamento para 2020

Câmara Municipal de Jaboticabal faz sessão 
extraordinária no dia 27 de dezembro

Por unanimida-
de, os vereadores 
da Câmara Muni-
cipal de Jabotica-
bal aprovaram na 
noite de segunda-
-feira (16/12), em 
sessão ordiná-
ria, o projeto da 
Lei Orçamentária 
Anual, conhecida 
como LOA, que es-
tima as receitas e 
fixa as despesas 
do município de 
Jaboticabal para o 
ano que vem.

De acordo com o 
texto que foi apro-

O presidente da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal, 
Pretto Miranda 
Cabeleireiro, con-
vocou na quarta-
-feira (18/12) os 
vereadores para 
uma sessão extra-
ordinária a ser re-
alizada na sexta-
-feira (27/12), às 
11 horas, para a 
discussão e vota-
ção do Projeto de 
Lei Complemen-
tar nº 33/2019, de 
autoria do Poder 
Executivo, que al-
tera o Mapa de Zo-
neamento e Uso 
do Solo Urbano, 
instituído pela Lei 
Complementar nº 
80, de 09 de outu-
bro de 2006.

A matéria sofreu 

vado na Câmara, 
Jaboticabal deve 
ter um orçamento 
de cerca de R$ 337 
milhões, recursos 
que serão utiliza-
dos na execução 
dos programas de 
governo previstos 
para 2020, tanto 
na administração 
direta, que é for-
mada pela Prefei-
tura e pela Câmara 
Municipal, quanto 
da administração 
indireta, que é 
composta pelo SA-
AEJ, SEPREM e FAE. 

Da previsão to-
tal da receita es-
perada pelo Poder 
Executivo, a pre-
feitura terá cerca 
de R$ 274 milhões; 
o SAAEJ R$ 34 mi-
lhões; o SEPREM, 
R$ 52 milhões; a 
FAE, R$ 960 mil; e 
a Câmara Munici-
pal R$ 12 milhões.

A LOA segue 
para sanção do 
prefeito munici-
pal, José Carlos 
Hori. 

A íntegra da ses-
são está dispo-

nível na WEBTV 
da Câmara (tv.ca-

marajaboticabal.
sp.gov.br) e tam-

bém pelo YouTube 
(CMJaboticabal)

pedido de vista do 
vereador Samuel 
Cunha na última 
sessão extraordi-
nária, dia 16/12, 
quando o proje-
to seria votado. 
Segundo Cunha, 
por se tratar de 
um projeto que 
altera o Plano Di-
retor Municipal, 
seria necessário, 
conforme o orde-
namento jurídico 
vigente, a reali-
zação de uma au-
diência pública 
antes da votação, 
o que foi acatado 
pelo plenário da 
Casa. A audiên-
cia pública já foi 
marcada pela Co-
missão do Plano 
Diretor, composta 
pelos vereadores 
Paulo Henrique 

Advogado, Beto 
Ariki e João Bassi, 
para quinta-feira 
(26/12), no ple-
nário da Câmara 
Municipal, às 19 
horas, quando a 
proposta será dis-
cutida com a po-
pulação.

Na prática, o 
projeto altera 
para Zona Mista 
(ZM) uma porção 
de terra localiza-
da nas proximida-
des do bairro Pla-
nalto do Bosque. 
Atualmente, a 
área consta como 
Zona Residencial 
(ZR) no Zonea-
mento Urbano. De 
acordo com o tex-
to, a alteração já 
foi aprovada pelo 
Conselho do Pla-

no Diretor de Ja-
boticabal (CONS-
PLAN) (Processo 
Administrativo nº 
17071 -2/2019 ) . 
“Considerando a 
expansão urbana 
dos últimos anos; 
considerando as 

necessidades e 
impedimentos le-
gais com a atual 
situação do Plano 
Diretor do Municí-
pio; considerando 
o empenho do Go-
verno Municipal 
em buscar garan-

tir um ordenamen-
to urbano mais 
inclusivo e jus-
to; submetemos o 
presente projeto à 
apreciação dessa 
egrégia Casa Le-
gislativa”, motiva 
o Executivo.
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Tarifa Zero, FMTU e outros dois projetos são aprovados; 
um tem pedido de vista na Câmara de Jaboticabal

Por nove votos fa-
voráveis e quatro con-
trários, o plenário da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprovou 
por maioria, em ses-
sões extraordinárias 
na noite de segunda-
-feira (16/12), o Subs-
titutivo ao Projeto de 
Lei nº 284/2019, que 
cria o programa “Tarifa 
Zero” em Jaboticabal, e 
o Substitutivo ao Proje-
to de Lei nº 285/2019, 
que cria o Fundo Mu-
nicipal de Transporte 
Urbano (FMTU).

Na prática, o “Tarifa 
Zero”, proposto pelo 
Poder Executivo, pro-
mete isentar o usuário 
do transporte público 
coletivo urbano do 
pagamento da passa-
gem. De acordo com 
o texto aprovado, o 
programa tem por di-
retriz a acessibilidade 
universal; o desenvol-
vimento sustentável 
da cidade nas dimen-
sões socioeconômicas 
e ambientais; bem 
como desestimular a 
utilização do trans-
porte individual mo-
torizado nas áreas 
centrais e centralida-
des; garantir a equi-
dade no acesso dos ci-

dadãos ao transporte 
público coletivo; entre 
outros. Ainda segun-
do o texto aprovado, 
o serviço deverá ser 
prestado por gestão 
própria e direta do 
Município através de 
veículos apropriados, 
e o programa será cus-
teado integralmente 
pelo Fundo Municipal 
de Transporte Urbano 
(FMTU).

O vereador Paulo 
Henrique Advogado 
tentou prorrogar a 
votação do projeto 
ao pedir vista pelo 
prazo máximo regi-
mental. Apesar de se 
posicionar favorável 
ao mérito da propos-
ta do Executivo, Paulo 
Henrique defendeu a 
necessidade de mais 
tempo para analisar 
profundamente a ma-
téria. O parlamentar 
ainda argumentou 
que o Executivo fa-
lhou em não apresen-
tar os números dos 
custos efetivos para 
a isenção do serviço 
aos usuários da rede 
de transporte coletivo 
urbano, o que poderia 
gerar um desequilí-
brio inanceiro para o 
Município na implan-

tação do Tarifa Zero.
Porém, o líder do 

Governo na Câmara, o 
vereador Pepa Servi-
done, defendeu a ur-
gência da votação, ao 
argumentar sobre os 
benefícios da isenção 
da tarifa, sobretudo 
à classe trabalhado-
ra, e pediu vista por 
cinco minutos. Como 
o Regimento da Casa 
prevê que o presiden-
te deve colocar em 
discussão o prazo de 
menor tempo, preva-
leceu o menor prazo.

Discutiram o proje-
to os vereadores Beto 
Ariki, que questionou 
a gratuidade de fato 
do programa, além 
dos vereadores Pepa 
Servidone e Ednei 
Valêncio, que defen-
deram a matéria ale-
gando benefício para 
a população. Votaram 
favoráveis ao projeto 
do Tarifa Zero os vere-
adores Pepa Servido-
ne, Carmo Jorge Rei-
no, Daniel Rodrigues, 
Dr. Edu Fenerich, 
Ednei Valêncio, Luís 
Carlos Fernandes, Sa-
muel Cunha, Wilsinho 
Locutor e o presidente 
Pretto Miranda. Foram 
contrários os vereado-

res Beto Ariki, Dona 
Cidinha, João Bassi e 
Paulo Henrique Advo-
gado.

Na sequência, o 
presidente da Câma-
ra, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, abriu a 
discussão e votação 
do Substitutivo ao PL 
nº 285/2019, que cria 
o Fundo Municipal de 
Transporte Urbano, e 
o resultado da vota-
ção repetiu o do Ta-
rifa Zero, com nove 
votos favoráveis e 
quatro contrários. De 
acordo com o texto 
aprovado, os recur-
sos do FMTU que sus-
tentarão o Tarifa Zero 
virão de dotações 
orçamentárias; de re-
ceitas provenientes 
de publicidade no es-
paço público; de um 
percentual da receita 
de arrecadação do Im-
posto sobre Proprie-
dades de Veículos Au-
tomotores (IPVA); de 
receitas provenientes 
do sistema de esta-
cionamento rotati-
vo; de contribuições, 
transferências de re-
cursos, subvenções, 
auxílios, ou doações, 
do poder público ou 
do setor privado; de 
recursos repassados 
pela União ou por 
Governo Estaduais; 
entre outros. O texto 
ainda prevê que a ges-
tão do FMTU será su-
pervisionada por um 
Conselho Diretor for-
mado por onze repre-
sentantes do Poder 
Público e da socieda-
de civil organizada, 
entre elas um repre-
sentante da OAB, um 
representante da As-
sociação Comercial 
de Jaboticabal, um 
representante da As-
sociação Regional de 

Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia de 
Jaboticabal (AREA), 
um representante da 
Associação Comercial 
de Jaboticabal (ACIA-
JA) e um representan-
te da Câmara dos Diri-
gentes Lojistas (CDL).

Com o resultado 
por maioria, o presi-
dente da Casa, Pretto 
Miranda, colocou am-
bos os projetos em 2ª 
discussão e votação, 
na terceira sessão ex-
traordinária, que aca-
baram aprovados por 
maioria em deinitivo, 
repetindo-se os resul-
tados de votação em 
1º turno. Os projetos 
seguem para sanção 
do prefeito municipal.

UNÂNIMES – Já o 
Projeto de Resolução 
nº 17/2019, que cria 
um teto anual para as 
despesas de diárias 
com viagens e con-
gressos, foi aprovado 
com emendas apre-
sentadas pela totali-
dade dos vereadores 
por unanimidade. No 
texto aprovado em de-
initivo prevê um teto 
anual das despesas 
com diárias para via-
gens e congressos de 
560 UFESP, que hoje 
equivale a cerca de 
R$ 15 mil. O vereador 
que ultrapassar esse 
teto poderá continuar 
viajando, porém, sem 
receber diária.

Da mesma forma, 
os parlamentares 
aprovaram o Projeto 
de Lei nº 288/2019, 
de autoria do Execu-
tivo Municipal, que 
abre um crédito adi-
cional 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 corresponden-
te bancário. O projeto 
segue para sanção do 
prefeito municipal, 
José Carlos Hori.

No total, cinco 
sessões extraordiná-
rias foram realiza-
das para a aprecia-
ção de cinco projetos 
(PL nº 284/2019; PL 
nº 285/2019; PL 
nº 288/2019; PR 
17/2019; e PLC 
33/2019). Destes, ape-
nas um não chegou a 
ser votado, o Projeto 
de Lei Complementar 
nº 33/2019, que alte-
ra o mapa de Zonea-
mento e Uso do Solo 
Urbano, que recebeu 
um pedido de vista 
do vereador Samuel 
Cunha pelo prazo má-
ximo regimental, e 
que foi mantido pelo 
plenário. O parlamen-
tar chamou a atenção 
para a necessidade 
de uma audiência pú-
blica, uma vez que a 
matéria altera o Pla-
no Diretor do Municí-
pio. De acordo com o 
presidente da Casa, o 
projeto pode voltar a 
ser colocado em vota-
ção ainda neste ano, 
em sessão extraordi-
nária. A data e horá-
rio ainda serão oicial-
mente deinidos, uma 
vez que depende da 
realização da audiên-
cia pública.

A íntegra das ses-
sões está disponível 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajabotica-
bal.sp.gov.br), e tam-
bém pelo canal da 
Câmara no YouTube 
(CMJaboticabal).
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Jaboticabal utilizará mão de obra 
carcerária em prol da comunidade

A Prefeitura de 
Jaboticabal assinou 
um convênio com 
o Governo do Esta-
do de São Paulo na 
sexta-feira (20), que 
regulamenta o uso 
de mão de obra gra-
tuita para reformas 
e ampliações de pré-
dios públicos.

O primeiro pro-
jeto será a constru-
ção de um arquivo 
e almoxarifado para 
o Departamento de 
Medicina e Seguran-

ça do Trabalho.
Nessa primeira 

etapa, 12 reeducan-
dos serão utiliza-
dos nas reformas. 
“Vários países do 
mundo possuem 
exemplos muito 
bem-sucedidos. As 
pessoas cumprem 
penas por seus er-
ros do passado, mas 
ganham a oportuni-
dade de trabalhar 
para a sociedade, 
de se reintegrar, se 
regenerar. A esco-

lha dos educandos 
é criteriosa. Muitos 
municípios come-
çaram com um pe-
queno grupo e hoje 
contam com mais 
de 100 homens tra-
balhando”, airma o 
prefeito José Carlos 
Hori.

Todos os reedu-
candos que traba-
lharão em Jabotica-
bal são do Centro de 
Detenção Provisória 
de Taiuva. “Como 
disse, é feito uma 

seleção muito cri-
teriosa pela equipe 
do CDP para deinir 
quem está apto a 
participar do pro-
grama. Acredito que 
o mais importante 
é colaborar com a 
recuperação desses 
homens. Em breve, 
muitos estarão em 
liberdade e projetos 
como esse ajudam 
a mostrar que exis-
tem outras opções 
na vida”, declara o 
prefeito Hori.

O projeto - Os ree-
ducandos são reclu-
sos com bom com-
portamento e que 
recebem uma bolsa 
mensal para traba-
lharem fora, sem-
pre em grupos e por 
meio de parcerias 
com empresas ou 
órgãos públicos.

Todos são moni-
torados através de 
tornozeleira eletrô-
nica. “Alguns já tra-
balharam em outras 
cidades, inclusive 
em Jaboticabal des-
de 2018, na reforma 
de um prédio utili-
zado pelo CEJUSC e 
pelo próprio CDP ao 
lado do Fórum”, i-
naliza Hori.

O Governo do Es-
tado de São Paulo, 
através da Secreta-
ria de Administra-
ção Penitenciária, 
desenvolve o pro-
grama, muito bem 
sucedido onde é 
adotado, e os reedu-
candos do Sistema 
Prisional prestam 
serviços em proje-
tos que beneiciam a 
sociedade.

Objetivo é ressocializar e oferecer novas oportunidades 
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Lascas de Pernil com cerveja 
vira lanchinho

Lemon pepper e 
cerveja pilsen fazem 
a diferença na hora de 
temperar o Pernil. A 
mistura integra a mais 
nova criação do Chef 
Melchior Neto que se 
inspirou na época na-
talina para preparar 
este lanche de pernil. 
Tradicional e ao mes-
mo tempo inovador, 
o prato é uma nova 
versão do lanche feito 
com as sobras da Ceia.

Lanche de Lascas de 
Pernil

Por: Chef Melchior 
Neto

INGREDIENTES
2kg de pernil pica-

do
2 cebolas roxas
2 pimentões verme-

lhos
2 pimentões amare-

los

2 pimentões verdes
1 maço de salsa pi-

cada
1 cerveja pilsen 

long NECK
2 colheres de sopa 

de lemon pepper
1 sachê de molho de 

tomate
Sal e Azeite a gosto
PREPARO
Coloque o pernil 

em uma bacia ou re-
fratário tempere com 
sal, lemon pepper e a 
cerveja. Deixe mari-
nar por no mínimo 30 
minutos na geladeira. 
Corte as cebolas e os 
pimentões em tiras e 
frite no azeite. Junte 
o sache de molho de 
tomate deixando cozi-
nhar por 20 minutos, 
acerte o sal. Reserve.

Coloque o pernil 
na panela de pressão 
com todo o tempero 
da marinada, quando 
apitar, deixe 30 mi-
nutos. Quando sair a 
pressão, deixe esfriar 
e desmanche os peda-
ços em lascas. Junte 
tudo ao molho, inclu-
sive o caldo que so-
brou do cozimento.

Finalize misturando 
salsa picada.

Serve 8 pessoas,
Tempo de preparo:  

1 hora.

Receita é ótima opção para 
servir nas festas de im de ano
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Cestas de Natal: Fundo Social 
conclui entrega de cartões

Entrega aconteceu na sexta-feira (20), na Estação de Eventos Cora Coralina

O Fundo Social de 
Solidariedade con-
cluiu a entrega dos 
cartões para retirada 
das Cestas de Natal 
destinadas para as 
famílias carentes do 
município. Nesta edi-
ção, serão distribuí-
das mil cestas para os 
assistidos pelos CRAS 
e Fundo Social de So-
lidariedade.

“A entrega come-
ça por volta das 8h. 
Além do cartão, to-
dos precisam apre-
sentar um docu-
mento pessoal para 

retirar a cesta. Apro-
veito a oportunidade 
para agradecer todos 
aqueles que durante 
2019, contribuíram 
com as campanhas do 
Fundo Social de Soli-
dariedade.”, infor-
ma a primeira-dama, 
Adriana Hori.

Para mais informa-
ções, os interessados 
podem procurar o 
Fundo Social de Soli-
dariedade na Avenida 
do Carmo, 242, Cen-
tro, ou pelos telefo-
nes (16) 3202-8994 
ou (16) 3203-3398.

Hospital e Maternidade Santa Isabel 
promove curso de Reanimação Neonatal

Proissionais de 
enfermagem e isio-
terapia do Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel participaram, 
nos dias 5 e 6 de de-
zembro, do Curso de 
Reanimação Neona-
tal e de Reanimação 
de Prematuro em 
Sala de Parto. A ati-
vidade, que faz parte 
do cronograma do 
Programa de Reani-
mação Neonatal da 
Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP), 
foi conduzida pela 
médica pediatra Dra. 
Marisa Aguiar, e re-
alizada no próprio 
hospital.

O curso – que tem 
carga horária de 8 
horas, abordou te-
mas como huma-
nização da sala de 
parto, recepção dos 
recém-nascidos vi-
gorosos (saudáveis) 

– que fazem a transi-
ção em contato pele 
a pele com a mãe, e 
condutas necessá-
rias para a reanima-
ção dos bebês que 
precisam de auxílio 
na transição da vida 
de dentro para fora 
do útero.

Foram realizadas 
aulas práticas e teó-
ricas, e testes pré e 
pós-curso. Os pro-
issionais aprovados 
receberão certiica-
dos da SBP – o cur-
so de reanimação 
neonatal, criado em 
1994, já certiicou 
mais de 70 mil mé-
dicos e quase 35 mil 
proissionais de saú-
de (exceto médicos). 
Já o curso de reani-
mação de prematuro 
existe desde 2012 e 
certiicou mais de 
3,5 mil médicos e 
2,3 mil enfermeiros 

e isioterapeutas.
“O treinamento 

desenvolve no pro-
issional habilida-
des que permitem 
melhor condução 
do atendimento ao 
recém-nascido, prin-
cipalmente em situ-
ações de urgência e 
emergência em sala 
de parto, resultando 
em mais qualidade e 
melhor suporte para 
os bebês, com mais 
segurança para o 
proissional envolvi-
do”, airma Dra. Ma-
risa.

Ao mesmo tempo 
em que prepara os 
proissionais para 
situações extremas, 
o curso também ele-
va o nível do aten-
dimento regular 
oferecido pelo hos-
pital às gestantes e 
recém-nascidos. “A 
instituição que trei-

na seus proissio-
nais oferece serviços 
mais especializados, 
mais seguros e me-
lhor atendimento 
– mesmo em inter-
corrências de baixo 
risco”, ressalta a mé-
dica pediatra.

Programa de Rea-
nimação Neonatal

Os cursos que fo-
ram ministrados no 
Hospital e Materni-
dade Santa Isabel 
são denominados, 
oicialmente, Curso 
Teórico e Prático de 

Reanimação Neona-
tal para Proissionais 
de Saúde (≥ 34 sema-
nas) e Curso Teórico 
e Prático de Reani-
mação do Prematuro 
em Sala de Parto (< 
34 semanas).

O Programa de Re-
animação Neonatal 
da Sociedade Bra-
sileira de Pediatria, 
do qual fazem par-
te, tem como missão 
“disseminar conheci-
mentos atualizados 
relativos ao cuidado 
do neonato ao nas-

cer, no transporte e 
na estabilização ime-
diata após a reanima-
ção, com a inalidade 
de reduzir a mortali-
dade associada à as-
ixia perinatal”.

Além disso, tam-
bém visa fornecer 
subsídios aos pro-
issionais para me-
lhor analisarem as 
condições do recém 
nascido e utilizarem 
ou não as técnicas e 
protocolos forneci-
dos durante o treina-
mento.
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Domingo tem Feira de Vinil em Jaboticabal

Sarau Ponto “P” acontece neste sábado (21)

Neste sábado, é dia de Feira de Artesanato na Praça 9 de Julho

No próximo do-
mingo, dia 22 de 
dezembro, aconte-
ce na Praça Ernesto 
Poli (Terceira Ida-
de), a quarta e últi-
ma edição da Feira 
de Discos de Vinil 
de 2019. Promovi-
da pela Prefeitura 
de Jaboticabal, por 

A Biblioteca Pú-
blica Municipal “Ju-
lia Luís Ruete” abre 
suas portas para 
mais uma edição 
do Sarau Ponto “P”, 
neste sábado (21) a 
partir das 19h, com 
entrada gratuita.

Com o tema “Diga 
não ao Preconceito”, 
o sarau terá poesia, 
música, fotograi a, 
artes plásticas, roda 
de conversa, tudo 

Os artesãos liga-
dos à Casa do Arte-
são “Dorival Taliber-
ti” realizam neste 
sábado (21), das 9h 
às 17h na Praça 9 de 

meio do Departa-
mento de Cultura, 
a Feira de Discos de 
Vinil acontece des-
de 2017 e vem se 
tornando um atra-
tivo diferente nas 
manhãs de domin-
go, sempre aguar-
dada pelos amantes 
das “bolachas”.

Na Praça Ernes-
to Poli já acontece 
tradicionalmente a 
feira livre de hor-
tifrutigranjeiros, 
sempre com exce-
lente qualidade e 
grande procura, e 
a Feira de Discos 
de Vinil vem como 
mais uma atividade 
para animar as ma-
nhãs de domingo 
no coreto da praça, 
que já recebe atra-
ções musicais uma 
vez por mês.

“Para a última edi-
ção do ano, a Feira 
vem com um lote 
novo de produtos, 
bastante lps de 
rock, cerca de 400 
títulos por apenas 

R$ 10 cada um e 
nos mais variados 
estilos. E como no-
vidade, atendendo 
a pedidos do pú-
blico, uma caixa de 
títulos sertanejos”, 
explica José Mário 
de Oliveira, diretor 
de Cultura do muni-
cípio.

A feira de discos 
de vinil tem início 
às 8h e se encerra 
às 12h. E o públi-
co pode aproveitar 
para comer um pas-
tel, tomar um caldo 
de cana ou suco de 
laranja, comer uma 
pamonha e ainda 
levar produtos de 
primeira qualidade 
para a casa.

realizado por artis-
tas e jovens que es-
tão intimamente en-
volvidos com a cena 
cultural local.

“Serão apresenta-
ções musicais, per-
formances, exposi-
ções, rimas, poemas 
e uma importante 
discussão sobre o 
preconceito e as di-
ferenças nos dias 
atuais”, ai rma José 
Mário de Oliveira, 

julho, a última fei-
ra de artesanato do 
ano. Para essa feira 
os artesãos prepara-
ram uma variedade 
grande de itens de 

decoração e presen-
tes para o Natal que 
se aproxima.

A feira terá a par-
ticipação de cerca de 
10 expositores que 
apostam bastante 
nesse i nal de ano 
como uma oportuni-
dade para que seus 
trabalhos sejam ain-
da mais conhecidos. 
Lembrando que um 
presente de artesa-
nato será sempre 
único, não haverá 

outro igual.
“Atendendo a um 

pedido do prefeito 
Hori, foi dada uma 
atenção especial à 
Casa do Artesão e 
aos próprios arte-
sãos, com a realiza-
ção de várias feiras 
no decorrer de 2019. 
E essa em especial 
vem com todo o es-
pírito natalino”, ex-
plica o diretor de 
Cultura, José Mário 
de Oliveira.

30 Disse-lhe, então, o 

anjo: Maria, não temas, 

porque achaste graça 

diante de Deus.

31 E eis que em teu 

ventre conceberás e da-

rás à luz um fi lho, e pôr-
-lhe-ás o nome de Jesus.

32 Este será grande, 

e será chamado fi lho do 
Altíssimo; e o Senhor 

Deus lhe dará o trono de 

Davi, seu pai;

33 E reinará eterna-

mente na casa de Jacó, e 

o seu reino não terá fi m.
Lucas 1:30-33

diretor de Cultura 
da Prefeitura.

Nesse sarau tam-
bém serão dei ni-

dos os rumos para 
as próximas edições 
que devem ocorrer 
em 2020.
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Fundo Social continua 
coleta de tampinhas e 
lacres para o Hospital 
de Amor de Barretos

Quem quiser cola-
borar com o Hospi-
tal de Amor de Bar-
retos, ainda pode 
participar da cam-
panha de arrecada-
ção de tampinhas 
promovida pelo 
Fundo Social de So-
lidariedade. No pe-
ríodo de férias, as 
doações podem ser 
entregues no Paço 
Municipal e na sede 
do Fundo Social.

Estão sendo arre-

cadadas tampinhas 
de água, refrigeran-
te, leite, Nutella, 
maionese, Toddy, 
Nescau, remédios, 
creme dental, sham-
poo, condicionador, 
água sanitária e 
amaciante. “Nessa 
etapa da campanha, 
a população pode 
colaborar com as 
tampinhas e lacres. 
Atendendo um pe-
dido do hospital, 
as cartelas de remé-

dios não serão mais 
recolhidas. Aprovei-
to para agradecer 
todos aqueles que 
já contribuíram”, 
informa a primeira-
-dama Adriana Hori.

O Fundo Social de 
Solidariedade ica 
na Avenida do Car-
mo, 242, Centro. A 
população também 
pode entrar em con-
tato pelos telefones 
(16) 3202-8994 ou 
(16) 3203-3398.

População pode colaborar entregando material nos pontos 
de arrecadação

Clientes da Unimed Jaboticabal também poderão ser 
encaminhados para atendimento no Hospital São Marcos

Uma boa notícia 
para os jaboticaba-
lenses. A Unimed Ja-
boticabal acaba de 
irmar parceria com o 
Hospital São Marcos, 
que passou a ser cre-
denciado como outra 
opção de atendimento 
em nossa cidade, de 
acordo com o critério 
de cada médico coo-

perado.
É uma prerrogati-

va do médico decidir 
o local de internação 
do paciente. Essa de-
cisão é tomada a par-
tir de avaliação sobre 
os recursos humanos 
e tecnológicos ofere-
cidos pelos hospitais 
em questão. O pronto 
atendimento perma-

nece no Unimed 24 
Horas. Assim como o 
serviço de obstetrícia 
prestado exclusiva-
mente pelo Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel.

Entre os serviços 
credenciados pela 
Unimed no Hospital 
São Marcos estão os 
leitos para interna-

ções clínicas e cirúr-
gicas e na Unidade 
de Terapia Intensiva, 
além das salas do cen-
tro cirúrgico.

O objetivo da Uni-
med Jaboticabal é am-
pliar a rede credencia-
da para proporcionar 
atendimento de quali-
dade alinhado com o 
serviço prestado pela 
cooperativa, irmando 
parceria com presta-
dores que mantenham 
a mesma proposta 
de valor oferecido ao 
cliente da cooperativa.

Desde 2001 a Uni-
med Jaboticabal pra-
tica a gestão compar-
tilhada do Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel, assegurando 
recursos que moder-
nizaram a instituição 
e proporcionaram 
avanços tecnológicos, 
atualização proissio-
nal e o aprimoramen-
to nos cuidados ao 

paciente. O Hospital e 
Maternidade Santa Isa-
bel permanece como a 
primeira opção para o 
encaminhamento dos 
clientes da Unimed Ja-
boticabal.

A parceria com o 
Hospital São Marcos, 
formalizada no mês 
de setembro, fortale-
ce o sistema de saúde 
suplementar do muni-
cípio e potencializa o 
número de leitos ofe-
recidos para os clien-
tes Unimed Jabotica-
bal.

“O cliente Unimed 
Jaboticabal tem à sua 
disposição todos os 
recursos para sua saú-
de aqui em nossa ci-
dade. Não precisa se 
deslocar para outros 
centros em busca de 
atendimento de média 
ou alta complexidade. 
Essa é a nossa forma 
de demonstrar o res-
peito que temos para 

com nossos clientes”, 
destaca o diretor su-
perintendente da Uni-
med Jaboticabal, o 
médico pediatra Luiz 
Eduardo Romero Ger-
basi.

“Priorizamos a con-
tratação de serviços e 
compras necessárias 
à Unimed na nossa ci-
dade de Jaboticabal, 
assim, aprimoramos 
cada vez mais a quali-
dade da assistência e 
dos recursos que ofe-
recemos. A estrutura 
oferecida pela Unimed 
Jaboticabal atrai para 
cá pacientes de toda 
a nossa região que 
fazem uma espécie 
de turismo de saúde, 
consumindo em nossa 
cidade. Isso faz bem 
para a saúde e também 
para a economia local”, 
airma o diretor presi-
dente da Unimed Jabo-
ticabal, o médico Luiz 
Roberto Lins Ferraz.
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Novos recapes beneiciam diversos bairros de Jaboticabal
Começou no úl-

timo sábado (14), 
mais uma etapa da 
operação de reca-
pes realizado pela 
prefeitura de Jaboti-
cabal. Bairros como 
Santa Teresa, Pon-
te Seca, Aparecida, 
Nova Aparecida e 
Jardim Mariana fo-
ram beneiciados.

“Acompanhei du-
rante o inal de sema-
na parte das obras de 
recape que aconte-
cem em Jaboticabal. 
São antigas reivindi-
cações que consegui-
mos atender. Em bre-
ve, novos recursos 
serão liberados e ou-
tras etapas serão rea-
lizadas, recuperando 
outras vias públicas 
do município”, air-
ma o prefeito José 
Carlos Hori.

Atenção para os 

pontos beneficia-
dos:

Rua São João – 
Trecho entre as ave-
nidas Major Novaes 
e Bento Vieira.

Rua São João – 
Trecho entre as ave-
nidas Pintos e Capi-
tão Fortunato.

Rua São João - Tre-
cho entre as aveni-
das Bento Vieira e 
Avenida Pintos

Rua São João – 
Trecho entre as ave-
nidas Capitão Fortu-
nato e José da Costa

Rua São João – 
Trecho entre as ave-
nidas Elias da Rocha 
Barros e Amorim 
Brenha

Avenida Paulino 
Braga – Trecho en-
tre as ruas São João 
e Ponte do Córrego 
Jaboticabal

Rua Domingos Va-

lério – Trecho entre 
Praça Saul Borsari e 
Avenida José Mar-
tins Cruz

Rua Antônio Mar-
ques – Trecho entre 
as ruas Armanda 
Correia Guimarães e 
Lauro Silva Gírio

Rua Armanda Cor-
reia Guimarães – 
Trecho entre as ruas 

Antônio Marques e 
José Faccio

Rua Cruz Carme-
ciano – Trecho entre 
as ruas Antônio Mar-
ques e João Faccio

Rua Vicente Bar-
bosa - Trecho entre 
as ruas Antônio Mar-
ques e João Faccio

Rua Lauro Silva 
Gírio – Trecho entre 

a Rua Antônio Mar-
ques e Travessa Se-
bastião A. Bento

Rua Juca Quito – 
Trecho entre as ave-
nidas Argentina e 
Amorim Brenha

Avenida José Ba-
tista Ferreira – Tre-
cho entre as ruas 
Onofre de Simone e 
Coronel Sodré

Avenida José Ba-
tista Ferreira - Tre-
cho entre as ruas 
Coronel Sodré e José 
Bonifácio

Avenida da Sau-
dade – Trecho entra 
a Praça Dr. Joaquim 
Nabuco e Rua São 
Sebastião

Alameda Chuchill 
Reinaldo Locke 
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Feliz Natal
e Próspero 2020

Deseja um

Boas Festas!
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Av. General Glicério, 315 
 Jaboticabal/SP

16 3202-6232 | 16 99226-1203

Feliz Natal
e um Próspero 

Ano Novo!
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BANDA MUSICAL SÃO LUIS 
NO NATAL 2019

Sob o apoio cul-
tural do Senac Ja-
boticabal, a Banda 
Musical São Luis 
apresentou-se em 
09 de dezembro no 
acendimento das 
luzes natalinas   da-
quela instituição  
em evento que  já 
acontece há 5 anos 
com a corporação, 
acompanhada do 
Papai Noel, Noele-
te e o Boneco “Prof. 
Waldemar Martins” 
(desilando pela 1ª 
vez em Jaboticabal).

Destaque para o 
show de expressão 
corporal das Balizas 
muti-títulos: Larissa 
Chini (Ribeirão Pre-
to) na banda desde 
2007, sendo campeã 
paulista e brasileira 
e Adriana Barbosa 
de Oliveira, na cor-
poração desde 2000 
onde foi campeã 
nacional em Tauba-
té como Porta Mu-
ral. Excelente per-
formance também 
da baliza Fabíola 
Fernandes (Pradó-
polis) e outras atra-
ções. Na sequência 
desilou pelas ruas 
centrais, culminan-
do com a apoteose 
na “sagrada” esca-
daria da Sé Matriz 

Catedral de Nossa 
Senhora do Carmo 
o cantor Emerson 
Costta e show do 
Mor e Tenor Denis 
Carvalho, somen-
te com tradicionais 
canções natalinas, 
sendo aplaudidos, 
sob o comando do 
Maestro Nuno Lu-

Arrase na virada do ano 
com uma make incrível

A virada do ano é 
um momento único. 
Nos reunimos com 
nossos amigos, fa-
zemos balanço do 
ano que passou, 
celebramos a vida, 
comemos bastante, 
nos vestimos com 
looks maravilhosos, 
e claro, fazemos 
aquela maquiagem 
para arrasar. “Para 
a passagem do ano 
a gente deve capri-
char na make, mas 
sem exagero”, rela-
ta a maquiadora da 
agência de modelos 
Tess Models, Isabel-
le Freitas. “A beleza 
da sua pele deve so-
bressair. Não deixe 
de fora o que está 
na moda, como o 
uso do iluminador e 
Lip Tint”, inaliza.

E para te ajudar a 
entrar em 2020 com 
tudo a agência de 
modelos Tess Mo-
dels fez esse lindo 
passo a passo. Con-
ira!

1. Com a pele 
limpa e hidratada, 
inicie o processo 
de camulagem uti-
lizando a base e o 
pó da tonalidade da 
pele e faça a corre-
ção das sobrance-
lhas .

2. Com o auxí-
lio de um pincel, 

marque o côncavo 
com uma tonalida-
de marrom para dar 
profundidade .

3. Rente aos 
cílios superiores, 
utilize um lápis de 
olho preto da meta-
de dos olhos até a 
área externa .

4. Com um pó 
escuro, faça o con-
torno do rosto, uti-
lize um blush pês-
sego, além de um 
iluminador.

5. Com auxilio 
de um pincel, uti-
lize uma sombra 
marrom rente aos 
cílios inferiores e 
passe a máscara de 
cílios.

6. No centro 
dos lábios, utilize 
um Lip Tint do fun-
do cereja e inalize 
com um gloss inco-
lor em todo lábio.

Ficha técnica
Modelo: Agência 

de modelos Tess 
Models

Maquiagem: Isa-
belle Freitas

Fotógrafo: Haln 
Junior / Grupo 
YBrasil

Produção Executi-
va: Paulo Henrique 
Albuquerque / Gru-
po YBrasil

Coordenação Ge-
ral: Felipe Monteiro

ppia. E combinou 
tudo, pois as cores 
da corporação tem 
tudo a ver com o 
Natal, a maior data 
mundial.

A próxima apre-

sentação será neste 
sábado, (21) à noite, 
no fechamento com 
chave de ouro das 
comemorações do 
centenário de Vista 
Alegre do Alto.
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Curso de qualiicação proissional forma 
cerca de 30 paniicadores em Jaboticabal

Cerca de 30 pes-
soas concluíram o 
curso de Paniica-
ção oferecido pelo 
programa “Via Rá-
pida Emprego”, do 
Governo do Estado, 
em Jaboticabal, e 
receberam seus cer-
tiicados em uma ce-
rimônia na Câmara 
Municipal de Jabo-
ticabal, na noite de 
terça-feira (17/12).

Realizado em uma 
unidade móvel de 
25 de novembro a 
16 de dezembro, 
com espaço para 

aulas teóricas e prá-
ticas, o curso de 
qualiicação prois-
sional foi solicitado 
ao governo estadual 
pelo vereador Pepa 
Servidone (CIDADA-
NIA). Esta é a segun-
da vez, em um ano, 
que o parlamentar 
consegue trazer 
para a cidade a car-
reta itinerante com 
cursos de formação. 
A primeira vinda da 
unidade móvel foi 
para o oferecimento 
do curso de Solda-
dor, no início deste 

ano. 
“Que vocês real-

mente tirem pro-
veito desse curso. 
Levem esse aprendi-
zado para a casa de 
vocês e quem sabe 
para um trabalho 
caseiro, para vender 
seus produtos e tra-
zer sustento para a 
família, ou para al-
guns ingressarem 
no mercado de tra-
balho, nas padarias, 
por exemplo. Agra-
deço a todos pelo 
empenho. Parabéns 
a vocês por acredi-

tarem e inalizarem 
esse curso”, mani-
festou Servidone, 
que já adiantou que 
o próximo passo é 
garantir a vinda do 
curso de Açougue 
em 2020.

Para o eletricista 
Murilo Takashi Iosi-
muta, o curso serviu 
para a ampliação 
do conhecimento. 
“Fiz para aprender, 
e aprendi bastante 
coisa. Quem sabe 
até uma nova pro-
issão?! Se pintar 
uma oportunidade, 

estamos aí!”, decla-
rou o formando.

Representando o 
prefeito municipal, 
José Carlos Hori, o 
secretário de Saú-
de, João Roberto 
da Silva, utilizou a 
tribuna para desta-
car que “o conheci-
mento adquirido é 
para a vida toda. De 
modo que esses en-
sinamentos, de pro-
priedade intelectu-
al de vocês, nunca 
mais ninguém tira. 
Mas, o mais impor-
tante, é que vocês 
usufruam desse co-
nhecimento para 
poder galgar outras 
posições na vida, 
para poder ensinar 
outras pessoas e 
também para poder 
ganhar um pouco 
de dinheiro”, dis-
correu Silva.

O ato foi encerra-
do pelo diretor da 
FATEC Jaboticabal, 
representando o 
Centro Paula Souza, 
responsável pela 
organização do cur-
so em Jaboticabal, 

Prof. Dr. Leonardo 
Lucas Madaleno. “A 
qualiicação é im-
portante e é uma 
porta de entrada 
para o emprego, e 
certamente é o que 
todos vieram bus-
car. Mostrem essa 
habilidade que vo-
cês aprenderam du-
rante esse tempo. 
Esse é só um co-
meço. Aliás, iquei 
sabendo que o pão 
de vocês está muito 
bom, e eu só acho 
que faltou vocês le-
varem um pão lá na 
FATEC”, brincou o 
diretor da institui-
ção, que antes de 
inalizar seu pro-
nunciamento, agra-
deceu ao vereador 
Pepa Servidone pelo 
esforço junto ao Go-
verno Estadual para 
a vinda do curso. 
“Não é toda cidade 
que consegue tra-
zer essa carreta”, 
pontuou Madaleno.

A galeria de fo-
tos completa está 
disponível no Face-
book da Câmara.

Procon Móvel realiza 
atendimento em Jaboticabal 

na quarta-feira (18)
Quem precisou dos 

serviços do Procon e 
esteve sem tempo de 
ir até o Paço Munici-
pal, pôde aproveitar 
a quarta-feira (18), 
para procurar a uni-
dade móvel do órgão 
que icou instalada na 

Praça 9 de Julho. Além 
da equipe do PROCON 
Móvel, os funcionários 
locais também partici-
param da ação.

“Quem esteve com 
problemas com algum 
tipo de serviço ou pro-
duto, ou mesmo preci-

sou tirar alguma dú-
vida, o Procon Móvel 
teve totais condições 
de ajudar o consumi-
dor neste momento. 
Escolhemos a praça 9 
de Julho pela locali-
zação e comodidade 
para nossa popula-

Serviço icou disponível na Praça 9 de Julho, das 9h às 16h
ção”, lembra a direto-
ra do PROCON Jaboti-
cabal, Patrícia Pazini.

Para mais informa-
ções, o PROCON ica 
no Paço Municipal. O 
telefone de contato é 
(16) 3204-3500. 
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“Restaurando a Dignidade” – Jaboticabal irma convênio 
com a FUNAP para uso de mão de obra carcerária

O presidente da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Pret-
to Miranda Cabelei-
reiro (CIDADANIA), 
juntamente com 
os vereadores Dr. 
Edu Fenerich (CIDA-
DANIA) e Wilsinho 
Locutor (PSB), par-
ticiparam na tarde 
dessa quinta-feira 
(19/12), da assina-
tura do convênio 
entre a Prefeitura de 
Jaboticabal e a Fun-
dação Prof. Dr. Ma-
noel Pedro Pimen-
tel (FUNAP), com a 
interveniência do 
Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de 
Taiúva, para a im-
plantação do proje-
to “Restaurando a 
Dignidade” no Muni-
cípio.

O convênio foi as-
sinado no CDP de 
Taiúva e contou com 
a presença de auto-
ridades jaboticaba-
lenses, de represen-
tantes de unidades 
prisionais de Pon-
tal, Ribeirão Preto e 
Guariba, além dos 
sentenciados sele-
cionados para traba-
lhar em Jaboticabal.

Nesta primeira 
fase, a mão de obra 
de 12 reeducandos, 
que cumprem pena 
em regime fechado 
no CDP de Taiúva, 
será utilizada para 
reformas de prédios 
públicos da cidade. 
Para isso, todos os 
apenados partici-
pantes do projeto 
tiveram que passar 
por entrevistas ri-
gorosas e atender 
critérios como bom 
compor tamento . 

Além disso, todos 
deverão utilizar 
uma tornozeleira 
eletrônica enquanto 
estiverem executan-
do os servidos fora 
do CDP. “São pesso-
as que retornarão à 
sociedade de uma 
forma ou de outra, 
querendo ou não, 
eles vão voltar. E... 
sem o apoio das 
instituições: Poder 
Judiciário, Minis-
tério Público, OAB, 
Defensoria Pública, 
prefeituras, câma-
ras, entre outros, a 
gente não consegui-
ria [colocar o proje-
to em prática]. Isso 
só é possível porque 
existe um parceiro 
que está contratan-
do essas pessoas, e 
agradeço por acre-
ditar no ser humano 
e no projeto”, pon-
tuou o diretor técni-
co do CPD, Douglas 
Galdino.

A autorização 
para o Município ir-
mar o convênio foi 
aprovada por unani-
midade na Câmara 
Municipal na ses-
são ordinária no dia 
16 de setembro. O 
presidente da Casa, 
Pretto Miranda Ca-
beleireiro, airmou 
que o projeto ino-
vador. “Desde que 
foi apresentado em 
reunião na Câmara, 
eu acreditei nesse 
projeto, até mesmo 
na questão da res-
socialização desses 
presos. É muito im-
portante, em uma 
sociedade hoje tão 
p r e c o n c e i t u o s a , 
preparar esses pre-
sos para voltar a ter 
um convívio com a 

sociedade. E acre-
dito que esse traba-
lho, além de ajudar 
a prefeitura, para 
eles [sentenciados] 
também será uma 
ótima preparação 
para o reconvívio 
com a sociedade”, 
manifestou o Chefe 
do Legislativo.

Para o prefeito 
municipal, José Car-
los Hori, “o presídio, 
ou centro de deten-
ção, não é feito ape-
nas para guardar o 
ser humano. É para 
cuidar dele nes-
se período que ele 
cumpre uma pena, 
mas dar essa alter-
nativa, nesse pro-
grama, pra que eles 
possam demonstrar 
toda a potenciali-
dade que eles têm, 
com mão de obra, 
pedreiro, pintor, ele-
tricista. A prefeitura 
ajuda eles, e eles 
ajudam a reformar 
os nossos prédios. 
Aqui tem seres hu-
manos extremamen-
te importantes, que 
precisam por um 
momento cumprir 
essa pena, e Jaboti-
cabal vai ajudá-los a 
se ressocializar, que 
acho extremamente 
importante”. Ain-
da de acordo com o 
prefeito, “o primeiro 
[trabalho da mão de 
obra carcerária] vai 
ser uma sala para 
ser almoxarifado 
do departamento 
de Medicina do Tra-
balho. Em seguida 
vão reformar três 
ou quatro prédios 
nossos. Então eles 
só vão nos ajudar. 
Pode ter certeza dis-
so. E vai ser muito 

bem-vinda a mão de 
obra deles”, contou 
Hori.

Da mesma forma, 
o diretor do CDP 
de Taiúva defendeu 
que o convênio deve 
beneiciar tanto o 
Poder Público quan-
to o sentenciado. 
Isso porque, se de 
um lado a prefeitu-
ra garantirá mão de 
obra para a execu-
ção de serviços de 
reforma, constru-
ção, pintura, parte 
elétrica, hidráulica, 
entre outros, sem a 
necessidade de cus-
tear encargos tra-
balhistas, de outro, 
contribuirá para o 
resgate da digni-
dade desses reedu-
candos. “Os apena-
dos que participam 
do projeto não es-
tão vinculados à lei 
trabalhista, e sim, à 
Lei de Execução Pe-
nal, que prevê essa 
exceção de traba-
lho externo ao re-
educando, porque 
estão falando em 
alocação de mão de 
obra carcerária”, ex-

plicou Galdino. Ain-
da segundo o diri-
gente, “existe a mão 
de obra de serviços 
gerais, e outros que 
tem mão de obra 
qualiicada. A cada 
três dias trabalha-
dos, há a remissão 
de um dia da pena. 
Além disso, eles re-
cebem 75% do sa-
lário mínimo, que 
vai para uma conta 
pecúlio, adminis-
trada pelo próprio 
Estado. Esse salá-
rio cai de acordo 
com o emprego que 
foi oferecido e ele 
[reeducando] pode 
retirar o valor ao 
sair [ter cumprido a 
pena] ou pode fazer 
ordem de retirada 
para familiares que 
estejam devida-
mente cadastrados 
em seu rol de visi-
ta, para ajudar nas 
despesas da famí-
lia, como comida, 
aluguel, energia. É 
uma forma deles 
também estarem 
mostrando que eles 
são capazes de pro-
duzir, que o cárcere 

não é o im. Que eles 
poderão voltar para 
a sociedade produ-
zindo um trabalho 
honesto, produzin-
do coisas boas”, i-
nalizou Galdino.

O PROJETO – “Res-
taurando a Dignida-
de” foi idealizado 
pelo Departamento 
de Execuções Cri-
minais (Deecrim) 
da 6ª Região Admi-
nistrativa Judiciá-
ria – Ribeirão Preto 
(6ª RAJ), para que 
presos do regime 
fechado possam 
prestar serviços 
externos à Admi-
nistração Pública. 
O objetivo é dar 
oportunidade de 
ressocialização a 
apenados do siste-
ma carcerário.

Com a assinatura 
do convênio, Jaboti-
cabal passa a fazer 
parte de uma rede 
composta por ou-
tros municípios do 
estado que já con-
tam com o projeto, 
como Araraquara, 
Ribeirão Preto e 
Pontal.
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Museu Histórico será revitalizado
Na manhã da quar-

ta-feira (18), foi as-
sinado pelo prefeito 
José Carlos Hori, em 
São Paulo, convênio 
no valor de R$ 395 
mil para reforma do 
Museu Histórico de 
Jaboticabal Aloísio 
de Almeida.

A verba oriunda da 
Secretaria de Turis-
mo, com recursos i-
nanceiros do Depar-
tamento de Apoio 
ao Desenvolvimento 
dos Municípios Tu-
rísticos – DADETUR 
2019, foi a primeira 
que Jaboticabal re-
cebe via MIT (Muni-
cípio de Interesse 
Turístico) e visa re-
formas estruturais 
com adaptação pre-
dial para acessibi-
lidade e sistema de 
segurança contra in-
cêndios.

“O Museu Histó-
rico de Jaboticabal 
tem uma movimen-
tação grande de visi-

tantes durante o ano 
todo e agora ganhan-
do destaque em sim-
pósios e encontros 
nacionais e interna-
cionais. A conquista 
desse recurso para a 
reforma vem como 
uma premiação pelo 
esforço de toda a 
equipe”, airma o 
prefeito José Carlos 
Hori.

Além das exposi-
ções permanentes e 
temporárias, o Mu-
seu Histórico rece-
be várias ações cul-
turais, dentre elas 
o Projeto Quinta no 
Museu, Projeto Pon-
tos MIS, Fórum de 
Patrimônio e parti-
cipa ainda de datas 
especíicas do SISEM 
(Sistema Estadual de 
Museus) e do IBRAM 
(Instituto Brasileiro 
de Museus). 

O Palacete da Turca 
- O edifício que abri-
ga o Museu Histórico 
foi construído em 

1925 por Azize Abi-
galil, mais conhecida 
como Turca e possui 
três pavimentos (tér-
reo, primeiro e se-
gundo andar). É uma 
construção única na 
região metropolita-
na de Ribeirão Preto 
e possui caracterís-
ticas em estilo gre-
co romano, como a 
presença de colunas 
e capitéis na sacada 
do primeiro e segun-
do andar. Localiza-se 
em local privilegiado 
no centro da cida-
de, em um terreno 
de quase mil metros 
quadrados sendo 
750 m² de área cons-
truída e o restante de 
jardins.

Desde sua inaugu-
ração em 1979 a ins-
tituição passou por 
apenas duas grandes 
reformas estruturais 
e necessita de refor-
ma e modernização 
dos espaços internos 
e externos para ofe-

recer serviços de me-
lhor qualidade aos 
munícipes e turistas 
e garantir a seguran-
ça de funcionários, 
acervos e visitantes.

Incremento ao Tu-
rismo - A reforma e 
a modernização dos 
espaços do Museu 
Histórico propicia 
uma maior atrativida-

de para o munícipe e 
turista, ao garantir o 
acesso a um equipa-
mento público com 
qualidade de expo-
graia e manutenção 
predial, assegurando 
também o desenvol-
vimento do plano de 
segurança adequa-
do para conter ris-
cos e contingências 

da ediicação. Todos 
esses fatores favore-
cem para que a insti-
tuição esteja aberta 
também aos inais 
de semana e feria-
dos, movimentando 
a economia local ao 
atrair um número 
maior de visitantes 
da cidade e da re-
gião.

CORTE SOLIDÁRIO

GRATIDÃO!!! Com a 
graça de Deus e com 
a colaboração dos 
proissionais BRAN-
CO e RONALDO, O 
CORTE SOLIDÁRIO foi 
um sucesso. Tivemos 
a honra de ter a pre-
sença do Vice Prefeito 
Vitório de Simoni e i-
zemos a entrega para 
a coordenadora da 
Creche Abreu Sodré, 

Desirê. 
Agradecimento es-

pecial à Veloce Tele-
con, como patroci-
nadora do evento e a 
todos que estiveram 
na Praça da Cohab II, 
para fazer o corte de 
cabelo, fazendo suas 
doações de um litro 
de leite para a cre-
che.(Depto. de Marke-
ting).
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Corrida de São Silvestre 
acontece no domingo (22)

Domingo será dia da 
tradicional Corrida de 
São Silvestre. A Prefei-
tura trabalha nos últi-
mos detalhes do even-
to que reúne atletas de 
diferentes cidades do 
estado. A saída acon-
tece no Novo Espaço, 
às 8h. 

A prova terá 5km, 
seguindo o trajeto uti-
lizado na edição pas-
sada. “Decidimos al-
terar a data e realizar 
mais próximo ao i nal 
do ano e a expectativa 
é que os atletas presti-
giem a prova ”, ai rma 
o presidente da Funda-
ção de Amparo ao Es-
porte, Fábio Bortolossi.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-0587.

Aproximadamente 400 atletas estão escritos

FELIZ NATAL!!!

Pr. Anastácio Martins

Natal é uma época 
muito especial, onde 
todos i cam mais amá-
veis e dedicados, uns 
com os outros, sempre 
desejando coisas boas. 
Podemos e devemos 
aproveitar este momen-
to tão maravilhoso para 
mostrar o verdadeiro 
amor para com o nos-
so próximo e principal-
mente o AMOR do Cria-
dor, que numa época 
como essa, há mais de 
dois mil anos, Ele en-
viou o Seu único FILHO, 
para morrer em nos-
so lugar. Jesus nasceu 
de uma mulher muito 
abençoada e dedicada 
ao SENHOR. Maria era 
prometida em casamen-
to, com um homem cha-

mado José. Este era um 
grande servo de Deus, 
que foi visitado por um 
anjo que disse: José, 
não tenha medo de to-
mar Maria por sua mu-
lher, à criança que está 
sendo gerada no ventre 
dela, é Obra do Espírito 
Santo. Porque ele estava 
pensando em deixá-la 
secretamente, mas Deus 
não permitiu, ao contrá-
rio, mostrou para ele 
que nada acontece sem 
a Sua permissão. Eles 
casaram e foram muito 
felizes. Quando você é 
dedicado às coisas de 
Deus e procura agradá-
-lo de todo o seu cora-
ção, Ele realiza todos 
os seus desejos. Coni a 
Nele, porque Ele fará 
você receber bênçãos 
de onde você não es-
pera. Sua vida será tão 
abençoada que todos 
dirão que Deus é i el e 
Poderoso. Não perca 
esta grande oportuni-
dade de deixar o amor 
de Deus entrar no seu 
coração e transformá-

-lo na pessoa mais linda 
deste mundo, como Ele 
fez na vida de Maria e 
de José. Ele fará gran-
des coisas em você atra-
vés de você. Obedeça ao 
SENHOR, fazendo a Sua 
vontade hoje. Procure 
pessoas que estão so-
frendo e desanimadas, 
fale como Jesus quer 
ajudá-las a encontrar a 
felicidade. Lembre-se, 
que, para Deus nada é 
impossível. 

UM FELIZ NATAL!!! 
(Mateus 1:18). 

Esta é a minha ora-
ção. 

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 
Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RE-
CEBA UMA MENSAGEM 
DE FÉ: (016) 9.9115-
0602.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 353 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Extraor-

dinária realizada dia 16 de dezembro de 2019, aprovou e nos ter-

mos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 

promulga a seguinte,

RESOLUÇÃO

Altera dispositivos da Resolução nº 350, de 19 de março de 2019, 

que regulamenta a concessão da diária prevista no artigo 122 da 

Lei nº 3.736, de 03 de abril de 2008 e institui o regime de diária 

aos agentes políticos no âmbito da Câmara Municipal, e dá outras 

providências.

Autoria:  Pretto Cabeleireiro, Dona Cidinha, Dr. Edu Fenerich, Carmo Jorge Reino, 

Daniel Rodrigues, João Bassi, Luís Carlos Fernandes, Paulo Henrique Advogado, Sa-

muel Cunha, Wilsinho Locutor

Art. 1° O artigo 1⁰ da Resolução nº 350, de 19 de março de 2019, que regu-

lamenta a concessão da diária prevista no artigo 122 da Lei nº 3.736, de 03 de abril de 

2008 e institui o regime de diária aos agentes políticos no âmbito da Câmara Munici-

pal, e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º …

§1º…

§2º…

§3º…

§ 4⁰ Em cada exercício inanceiro as despesas com diárias para viagens 
e congressos dos agentes Políticos será limitada em 560 (quinhentos e sessen-

ta) Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP, por Gabinete de Vereador, 
vedado a pagamento de diárias que ultrapassem o limite estabelecido.

§ 5º Incluem-se no limite de gasto anual de que trata o parágrafo an-

terior, as despesas com diárias para viagens realizadas pelos Assessores de 
Gabinete dos Vereadores.

§ 6º Ultrapassado o limite de gasto anual de que trata o parágrafo 4º, a 
Câmara Municipal disponibilizará o veículo e o motorista, e, não fará o pagamen-

to das despesas com diárias para viagens e congressos dos agentes Políticos.” 

Art. 2° Ficam revogados o §3⁰ do artigo 6⁰ e o §1⁰ do artigo 9⁰ da Resolução n⁰ 
350, de 19 de março de 2019, que regulamenta a concessão da diária prevista no arti-

go 122 da Lei nº 3.736, de 03 de abril de 2008 e institui o regime de diária aos agentes 

políticos no âmbito da Câmara Municipal, e dá outras providências.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 17 de dezembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, em 17 de dezembro de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CONVITE

Comissão do Plano Diretor da Câmara Municipal de Jaboticabal CONVIDA a po-

pulação para AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do Projeto de Lei Complementar 

nº 33/2019, que altera o Mapa 01 - Zoneamento e Uso do Solo Urbano, instituído pela 

Lei Complementar nº 80, de 09 de outubro de 2006, e dá outras providências.

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: 

www.camarajaboticabal.sp.gov.br)

Data: 26 de dezembro de 2019 (quinta-feira) 

Horário: 19hs.

Local: Câmara Municipal de Jaboticabal

PAULO HENRIQUE ADVOGADO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PLANO DIRETOR

ATOS DA PRESIDÊNCIA

Nº10, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019  - Determina que os veículos de pro-

priedade da Câmara Municipal de Jaboticabal, fora do horário de expediente, bem 

como nos inais de semana e horário de almoço, quando não estiverem sendo utili-
zados em missão oicial permanecerão, obrigatoriamente, recolhidos na garagem da 
sede deste Poder Legislativo.
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8 dicas para cumprir suas 
metas em 2020

Quem nunca fez 
uma promessa na vira-
da do ano? Conquistar 
a independência i nan-
ceira, viajar para o ex-
terior, perder peso, fa-
zer um novo curso ou 
especialização. Quem 
realmente cumpriu 
essas promessas? Tra-
çar metas é muito im-
portante para alcançar 
os objetivos em 2020, 
mas saber administrá-
-las é determinante no 
sucesso. Depois de de-
cidir o que você quer, o 
próximo passo é como 
vai alcançar isso, ou 
seja: o método. E são 
os minihábitos que 
vão ajudar a conquis-
tar o seu sonho.

Se você também de-
seja concluir esta mis-
são ao longo do próxi-
mo ano, veja o passo 
a passo, que pode ser 
utilizado para qual-
quer área da vida. Va-
mos lá?

Tire as suas ideias 
do papel

1. Selecione suas 
prioridades;

2. Depois de de-
cidir suas prioridades, 
vale se perguntar:

• Essa ideia é re-
levante para você? Vai 
te levar a algum lugar?

3. Coloque um 
prazo e comprometa-
-se a cumprir com dis-
ciplina;

4. Passe menos 
tempo pensando na 
ideia e mais tempo 
executando-a. Ansie-
dade será uma inimi-
ga, então para evitar, 
seja seletivo, pergun-
tando-se:

• Qual a primei-
ra atitude que deve 
tomar para que dê um 

resultado concreto e 
positivo?

5. Busque evidên-
cias que coni rmem 
que essas ideias estão 
se viabilizando: Se a 
dieta está dando cer-
to, ou se o rendimento 
do investimento está 
sendo sui ciente para 
comprar o que precisa, 
por exemplo;

6. Monitore os 
avanços gradativos e 
comemore os primei-
ros indícios de que a 
ideia está vingando 
para se motivar a ir 
além;

7. Seja veloz, não 
apressado. Você não 
precisa acelerar, basta 
não parar;

8. Lembre-se de 
que, ao i nal do prazo 
você vai ter uma re-
compensa. Vai renovar 
sua energia para tirar 
uma nova ideia do pa-
pel ou aprimorar a que 
está dando certo.

Joel Moraes é ex-
-nadador da seleção 
brasileira, mestre em 
esportes pela EEFE-USP 
e autor do livro Esteja, 
viva, permaneça 100% 
presente. Foi coorde-
nador geral do Insti-
tuto Neymar e pro-
fessor universitário.  
Atuou no esporte nos 
mais variados setores 
como: gestão de ima-
gem de atletas, even-
tos e treinamento. Atu-
almente, Joel Moraes é 
empresário, investidor 
e inl uencer digital, 
que tem como missão 
fazer pessoas comuns 
se tornarem atletas de 
alta performance em 
suas vidas. 

*Por Joel Moraes

Conhece? 
Então eu apresento!

Há uma nova 
leva de modelos 
que estão fazen-
do sucesso em 
outros países  
e que promete 
continuar o lega-
do brasileiro nas 
passarelas  inter-
nacionais. Estou 
falando de Mi-
chele Lima, 1, 78 
de altura, mode-
lo internacional.

A bela passou 
por diversos lu-
gares do mundo, 
e em seu currícu-
lo tem nomes de 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, 
Scouter

peso, a maioria 
na Índia, Itália e 
Irlanda.

Sua beleza es-
tampou traba-
lhos para gran-
des marcas entre 
elas estão: Versa-
ce e Dolce Gab-
bana.

O efervescente  
mundo da moda 
possui beldades 
de muitos luga-
res do mundo.. 
Mas as represen-
tantes brasileiras 
sempre estive-
ram entre as pre-
feridas. Nossa 
top de hoje é da 
cidade de Ribei-
rão Preto.

A modelo é 
uma das apos-
tas First Models 
que está sempre 
revelando novos 
talentos no mer-
cado da moda!

De olho nela!

A Vivo informa que devido rompimento na rede de cabo metálico da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de Botelho, que tiveram seu funcionamento prejudicado 
no dia 11/12/2019 das 16h06 às 14h13 do dia 12/12/2019. Assim que houve a 
ocorrência a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram o lance 
de cabo danificado.

Comunicado

EMPRESA B. TOBACE

 DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES 

NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e 

Telefônicas LTDA. está abrindo processo sele-

tivo para portadores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Paulino 

Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.
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Prefeitura conirma realização do 
Reveillon no Lago 

Já está tudo pre-
parado para a pas-
sagem de 2019 para 
2020. O Lago Muni-
cipal recebe a Banda 
Jabukarte, formada 
por professores da 
Escola de Arte, DJ, 
queima de fogos, 
praça de alimenta-
ção e toda estrutura 
de segurança para 
dar boas vindas ao 
novo ano.

“Seguindo a tra-
dição, vamos orga-
nizar uma grande 
festa para celebrar 
a chegada do novo 
ano. Todos estão 
convidados para 
comemorar esse 
momento no Lago 
Municipal”, airma o 

prefeito José Carlos 
Hori.

Como aconteceu 
nas últimas duas 
edições, não serão 
utilizados rojões 
com estampidos. 
“Nossa preocupa-
ção é proporcionar 
uma grande fes-
ta, muito colorida, 
mas sem incomo-
dar os animais. Por 
isso, a orientação 
é garantir o menor 
barulho possível 
na queima de fogos 
que acontece no 
Lago Municipal”, 
afirma o secretá-
rio de Educação, 
Cultura, Esporte e 
Lazer, Leonardo Ya-
mazaki.

A festa que comemora a chegada de 2020 começa às 22h

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

O Fundo Social de 
Solidariedade pro-
moveu na sexta-feira 
(20), a entrega das 
Cestas de Natal para 
as famílias do muni-
cípio. Nesta edição, 
a expectativa bene-
iciou mil famílias 
carentes que são as-
sistidas pelos CRAS e 
Fundo Social de Soli-
dariedade.

“Todos merecem 
um Natal digno e o 
Fundo Social traba-
lha para garantir que 
o alimento esteja na 
mesa das famílias 
assistidas. Os car-

Famílias beneiciadas retiraram as cestas na Estação de Eventos Cora Coralina
tões foram distribu-
ídos pelos assisten-
tes sociais nos CRAS 
e Fundo Social para 
aqueles que já foram 
comunicados, ne-
cessário apresenta-
ção dos documentos 
pessoais na retirada 
da cesta.”, informou 
a primeira-dama, 
Adriana Hori.  Infor-
mações: interessados  
procuraram o Fundo 
Social de Solidarieda-
de na Avenida do Car-
mo, 242, Centro, ou 
pelos telefones (16) 
3202-8994 ou (16) 
3203-3398. 
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Educação celebra formatura de 1.200 
alunos da rede municipal

A Prefeitura de 
Jaboticabal pro-
porcionou um 
momento ines-
quecível para os 
familiares dos alu-
nos da educação 
infantil (antigo 
pré) e dos 5ºs do 
ensino fundamen-
tal. A Secretaria 
de Educação, Cul-
tura, Esporte e La-
zer preparou uma 
grande festa no Gi-
násio Municipal de 
Esportes com di-
reto a entrega dos 
diplomas e lindas 
apresentações ar-
tísticas organiza-
das pelos alunos.

“Sempre quis 
proporcionar um 
momento para fes-
tejar o encerra-
mento de mais um 
ciclo. Preparamos 
tudo com muito 
carinho e tenho 
certeza que todos 
ficaram felizes em 
participar desse 
momento. Também 
quero aproveitar e 
destacar o grande 
trabalho de nossos 

professores e de-
mais funcionários 
que tanto contri-
buíram com a for-
mação desses alu-
nos”, agradece o 
prefeito José Car-
los Hori.

O secretário de 
Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Le-
onardo Yamazaki, 
aproveitou para 
agradecer o traba-

lho dos servidores 
que participaram 
da organização 
do evento. “Tudo 
foi preparado com 
muito carinho e 
dedicação. Esta-
mos encerrando 
mais um ano letivo 
e todos os avanços 
só foram possíveis 
graças ao compro-
metimento de nos-
sos funcionários”. 
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