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Além das tradicionais ações 
sociais na Terceira Idade, 
população participou de 
passeio ciclístico e evento 

contra a violência doméstica

Celebração do Dia Internacional da Mulher 
movimentou o i nal de semana em Jaboticabal

As mulheres jaboticabalenses tiveram 
um fi nal de semana intenso em comemo-
ração ao Dia Internacional da Mulher, co-
memorado em 8 de março. A programação 
começou no sábado (07), com um evento 
de conscientização contra a violência do-
méstica, que contou com a participação 
de diferentes segmentos da sociedade na 
Praça 9 de Julho.

Festival Concha in Concert: 
inscrições começam na 
próxima terça-feira (17)

A 3ª edição do Festival Concha in Concert já tem 
data marcada para acontecer – nos dias 7, 8 e 9 de 
maio, na Concha Acústica Lions Clube de Jabotica-
bal. Serão selecionadas 24 músicas, que concorre-
rão à premiação de R$ 8 mil no total.

Mais unidades receberam benfeitorias 
nas últimas semanas

Melhorias nos prédios da Secretaria 
de Educação não param

Aos poucos, a Prefeitura de Jaboticabal vem promovendo melhorias nas escolas e creches do muni-
cípio. Apenas nas últimas semanas, as equipes trabalharam nas EMEBs Walter Barione, Luiz Antônio 
Bernal (Ciaf 1), Taíde de Souza Castro e Tódaro (Cidade Jardim) e Edgard de Palma Travassos.

Obra pertence ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana

Prefeitura abre licitação para construir ponte 
que liga o Athenas Paulista ao Colina Verde
A Secretaria de Planejamento dá mais um importante passo para concretizar uma grande obra. A 

licitação para construir uma ponte que interligará a Rua Setsuo Murakami ao Residencial Athenas Pau-
lista foi aberta na sexta-feira (06).

Vice-Prefeito Vitório De Simoni, conquista verba de 
R$ 200 mil reais para a APAE de Jaboticabal

O Vice-Prefeito Vitório De Simoni, esteve reunido com funcionários e diretores da APAE de Ja-
boticabal para entrega do ofício destinando uma verba de R$ 200 mil reais, através do Deputado 
Baleia Rossi. Já é a terceira vez que o Vitório conquista recurso para essa Entidade.

Fatec abre inscrições 
para nova turma da 

Escola de Inovadores

A Escola de Inovadores abordará assuntos como 
Atitudes Empreendedoras, Ofi cina de Canvas, 
Designe Thinking e Prototipagem, Legalização 
Empresarial, Tecnologia Aplicada em Negócios, 
Fontes de Financiamento de Projetos, Finanças e 
Mercados, Balcão de Mentorias e Marketing Pitch 
e Clínica de Negócios.
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A Abrainc fez um 
levantamento que indica que 
uma queda de 1% nos juros 

do financiamento pode incluir 
até 2 milhões de famílias no 

mercado imobiliário

LUCAS JÚNIOR/Por 
Parceiros InfoMoney

O ano de 2019 trou-
xe grandes notícias 
para a construção civil, 
sendo um período de 
fortalecimento para o 
setor e de retomada do 
mercado imobiliário. 
Evoluímos nos princi-
pais números: geração 
de empregos, vendas 
e lançamentos de imó-
veis, melhora do PIB da 
construção e a impor-
tante redução da taxa 
de juros possibilitando 
novas ofertas de finan-
ciamento e mais acesso 
à moradia para as pes-
soas.

Estamos no caminho 
certo para voltar a ter 
um mercado aquecido 
e seguro. E os núme-
ros comprovam isso. A 
Abrainc realiza em par-
ceria com a FIPE uma 
pesquisa mensal do 
número de lançamen-
tos, vendas, ofertas e 
distratos de imóveis de 
todo o país.

Quando fazemos a 
comparação do tercei-
ro trimestre de 2019 
com o mesmo período 
de 2018, o aumento de 
lançamentos é muito 
positivo. No segmento 
de médio e alto padrão 
(MAP), o crescimento 
foi de 20%, sendo mais 
forte na cidade de São 
Paulo com concentra-
ção em bairros de alta 
renda com previsão 
que esse efeito seja 
disseminado em todo o 
Brasil, em 2020. Já os 
lançamentos de imó-
veis de baixa renda ti-
veram um aumento de 
11% no terceiro trimes-
tre de 2019, em linha 
com o observado nos 
últimos anos.

É importante que o 
Minha Casa Minha Vida 
continue forte e que 
promova financiamen-
to habitacional a bai-
xos custos.

Os dados de aumen-
to de lançamentos de-
monstram que o setor 
está mais confiante 
para investir. Em 2019, 
tivemos a consolida-
ção da Lei de Distrato, 

o que promoveu uma 
maior segurança jurí-
dica. A relação distrato 
sobre venda caiu para 
20%, sendo que o nú-
mero era de 50% nos 
últimos anos. Isso con-
tribuiu para melhorar 
a efetividade das ven-
das das empresas.

E essa tendência po-
sitiva é destacada pela 
queda dos juros. A taxa 
Selic caiu para 4,5%, 
atingindo a sua me-
nor marca da história, 
o que reflete também 
nos juros futuros – que 
medem a confiança do 
mercado – e possibilita 
a oferta ao crédito imo-
biliário. A Abrainc fez 
um levantamento que 
indica que uma queda 
de 1% nos juros do fi-
nanciamento pode in-
cluir até 2 milhões de 
famílias no mercado 
imobiliário. Portanto, a 
cada ponto percentual 
na variação da taxa de 
juros, em média o mer-
cado aumenta em 16%.

E outro ponto de 
destaque em 2019 foi 
a criação da modalida-
de de crédito imobiliá-
rio indexado ao IPCA, 
que já está tendo uma 
grande procura pelos 
correntistas da Caixa e 
foi recém lançado pelo 
Banco do Brasil. E man-
tendo essa tendência, 
a Caixa irá lançar no 
primeiro semestre de 
2020 o produto de cré-
dito pré-fixado.

Essas iniciativas am-
pliam o leque de op-
ções ao consumidor e 
demonstram o apetite 
das instituições ao cré-
dito imobiliário.

A forte redução da 
taxa de juros abre a 
oportunidade para no-
vas formas de financia-
mento, como fundos 
imobiliários CRI’s (Cer-
tificado de Recebíveis 
Imobiliários), que até 
o momento ainda tem 
pouca participação no 
segmento residencial. 
Além disso, a LIG (Letra 
Imobiliária Garantida), 
inspirada nos covered 
bonds surge como uma 
grande oportunidade 
de funding alternativo.

E a expectativa de 
crescimento para 2020 
é muito positiva para 
o setor. O PIB da cons-

trução civil teve um 
aumento de 1,3% no 
terceiro trimestre de 
2019, sendo duas ve-
zes maior que o PIB Bra-
sil (0,6%). Foi o segun-
do aumento trimestral 
consecutivo do setor. 
Para 2020 esperamos 
um crescimento nos 
lançamentos de 20% a 
30% no segmento MAP 
e para o MCMV a esti-
mativa é de um aumen-
to nos lançamentos 
próximos dos observa-
dos nos últimos anos 
de 5% a 10%.

O crescimento do 
mercado em 2020 tem 
capacidade para ser 
ainda maior caso haja 
disponibilidade de 
funding. Um levanta-
mento da Abrainc mos-
tra que o mercado imo-
biliário teria potencial 
para construir até 1 
milhão de novas mo-
radias e a partir desse 
cenário, o setor geraria 
5.5 milhões de postos 
de trabalho o que iria 
corresponder a 5% de 
todos os empregos ge-
rados no país.

Em 2019, o setor ge-
rou 15% do total de 
empregos formais cria-
dos no Brasil e de 2018 
para 2019, houve um 
crescimento de 52% na 
geração de empregos, 
o que demonstra mais 
uma vez a retomada 
positiva.

O Brasil está no ca-
minho certo para al-
cançar voos maiores e 
mais tranquilos. Após 
um período de turbu-
lência, vivemos o mo-
mento de promover 
novos investimentos 
e acesso à moradia de 
qualidade com o intui-
to de reduzir o déficit 
habitacional. Com se-
gurança jurídica e com 
economia forte, o setor 
está motivado e engaja-
do alcançar esse objeti-
vo.

LUIZ ANTONIO 
FRANÇA – Presiden-
te da Associação Bra-
sileira de Incorpo-
radoras Imobiliárias 
(Abrainc).

Fonte: https://www.
in fomoney. com.br/
negocios/crescimen-
to-do-mercado- imo-
biliario-deve-se-inten-
sificar-em-2020/

Crescimento do mercado imobiliário deve se intensiicar em 2020

 
 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS CAMPUS DE 

JABOTICABAL – SP 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Funcionários da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Câmpus de 
Jaboticabal – SP, inscrita no CNPJ n° 57.259.525/0001-63 e no NIRE n° 
35400017473,  no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca 
os associados, que nesta data são em número de 569 (quinhentos e sessenta e 
nove) em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a realizar-se na sede social, na Via de Acesso Professor Paulo 
Donato Castellane, s/n, Bairro Rural, Câmpus Unesp, nesta cidade de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, no dia 27/03/2020, obedecendo aos seguintes horários e 
“quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que 
determina o estatuto social: 01) Em primeira convocação: às 13h com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 02) Em segunda convocação: às 
14h com a presença de metade mais um dos associados; 03) Em terceira 
convocação: às 15h com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos:     
 
ORDEM DO DIA: 
 
ORDINÁRIA 
 
1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2019, 
compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o 
Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa; 
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo; 
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES; 
4. Fixação de Cédulas de Presença dos membros do Conselho Fiscal; 
5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 
 
EXTRAORDINÁRIA 
 
1. Reforma ampla do estatuto social; 
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 
 
 Jaboticabal, SP, 14 de Março de 2020. 
 

 
WAGNER APARECIDO MENDES 

Diretor Presidente 
 
 

Nota I: Conforme determina a Resolução 4434/15 em seu artigo 46, as 
demonstrações contábeis do exercício de 2019 acompanhadas do respectivo 
parecer dos auditores independentes, estão à disposição dos associados na sede 
da cooperativa.  
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Comissão do Plano Diretor discute projeto que altera 
índices urbanísticos de lotes e ediicações em Jaboticabal
A Comissão Perma-

nente do Plano Diretor 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, presidi-
da pelo vereador Pau-
lo Henrique Advoga-
do, e composta pelos 
vereadores membros 
Beto Ariki e João Bas-
si, realizou na noite de 
segunda-feira (09/03), 
uma audiência públi-
ca para discutir com a 
população o Projeto de 
Lei Complementar nº 
36/2020, de autoria do 
Poder Executivo, que 
dá nova redação ao Art. 
48 do Plano Diretor do 
Município (Lei Comple-
mentar nº 80/2006).

Na prática, a matéria 
acrescenta, na tabela 
que define os índices 
urbanísticos aos lotes 
e edificações do Plano 

Diretor, os parâmetros 
para os lotes das Zonas 
Especiais de Interesse 
Social (ZEIS), tais como 
o tamanho mínimo de 
160m2 do lote; testada 
mínima de 8 metros; 
7% do terreno para área 
mínima permeável; re-
cuo mínimo frontal de 
3 metros (50% pode ser 
no alinhamento para 
abrigo em residência 
térrea; e recuo lateral 
de três metros, conside-
rada a sacada da cons-
trução), entre outros.

Durante a audiên-
cia, entre os debates, 
um dos participantes 
chamou a atenção para 
uma possível correção 
no texto da proposição 
encaminhada pelo Exe-
cutivo, uma vez que, 
segundo ele, a tabela 

apresentada no projeto 
traz dados anteriores a 
uma alteração da Lei do 
Plano Diretor realizada 
em 2017.

Já o vereador Daniel 
Rodrigues, que também 
participou da audiên-
cia, sugeriu à comissão 
uma mudança de me-
tragem da testada mí-
nima das Zonas Mistas 
para 8 metros – hoje é 
de 10 metros.

De acordo com o pre-
sidente da CPD, a ma-
téria pode retornar ao 
Executivo para as possí-
veis correções e suges-
tões apontadas durante 
a audiência. Ainda se-
gundo Paulo Henrique, 
a matéria pode passar 
por nova audiência pú-
blica caso o Executivo 

entenda ser necessário 
o envio de um novo tex-
to.

A íntegra da audi-
ência está disponível 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

A galeria de fotos está 
disponível no Facebook 
da Câmara (\CamaraJa-
boticabal)

Diversidade marca sessão solene em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher na Câmara de Jaboticabal

A diversidade to-
mou conta do plená-
rio da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal 
na noite de sexta-
-feira (06/03) para a 
comemoração do Dia 
Internacional da Mu-
lher, dia 8 de março. 
Ao todo, 26 mulhe-
res que atuam em di-
ferentes setores da 
sociedade jabotica-
balense receberam di-
ploma comemorativo.

O pronunciamen-
to de boas-vindas 
às homenageadas, 
em nome da Câmara 
Municipal, foi feito 
pelo vereador Samuel 
Cunha. Para o parla-
mentar, “a mulher é 
muito prática, e ao 
mesmo tempo, muito 
simples nas suas ati-
tudes. Muito guerrei-
ra na forma de lidar 
com as situações... 
seguindo a Bíblia Sa-
grada... pode-se re-
tratar [nas mulheres] 
a humildade de Ma-
ria, a perseverança 
de Ana, a coragem de 
Maria Madalena, a sa-
bedoria de Mirian, o 
temor de Raabe. En-
globa tudo no caráter 
de vocês... enfrentam 
os obstáculos, lutam 

pelas suas famílias, 
trabalham incansavel-
mente pela sua casa, 
e hoje, mais que me-
recidas, representam 
toda a nossa popula-
ção de Jaboticabal”, 
expressou Cunha.

Na sequência, uma 
a uma das homena-
geadas tiveram suas 
histórias reveladas. 
A cada biografia nar-
rada pelo mestre de 
cerimônia ao longo 
da noite, era fácil 
perceber nos olhos 
de cada uma o re-
flexo de suas lem-
branças. Ora dores 
que somente elas 
saberão, ora vitórias 
e amores por elas 
compartilhados com 
a família, amigos e 
até desconhecidos. 
E apesar das 26 his-
tórias distintas, en-
tre sabores e dissa-
bores, um ponto em 
comum: a resiliên-
cia. Mulheres como 
Dona Linda, como é 
conhecida Ariovalda 
Wasconcellos de Pau-
lo, hoje com 93 anos, 
que sentiu na pele, 
por ser negra, a dor 
do preconceito, mas 
que soube lutar para 
conseguir seu espa-
ço e impulsionar sua 

prole. Ou como Anto-
nia Aparecida Rigler 
Belesso, que na in-
fância teve que lavar 
salsichas retiradas de 
lavagem, com seus 
irmãos, para matar 
a vontade de comer 
carne, mas que en-
controu no amor da 
família forças para 
melhorar de vida. 
Como a ‘down’ Prisci-
la Bulgarelli, que cor-
re diariamente atrás 
das oportunidades 
para mostrar suas 
habilidades. Como 
a transexual Regina 
de Souza, que desde 
os sete anos se reco-
nhecia como mulher, 
apesar de nascer em 
corpo masculino, e 
que até hoje, aos 32 
anos, segue na luta 
pelo respeito.

A representativi-
dade também ficou 
marcada pelo dis-
curso em nome das 
homenageadas, fei-
to por Aline Barbosa 
Nunes. Surda desde a 
infância, por conta de 
uma meningite, Aline 
discursou em Língua 
Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), com tradu-
ção para língua portu-
guesa para o público 
ouvinte. “Estou aqui 

representando não só 
a mulher, mas sim a 
mulher surda... Cada 
mulher aqui presen-
te representa: amor, 
alegria, beleza, gen-
tileza, força e a luta 
constante pelo empo-
deramento feminino. 
Agradeço a todos os 
vereadores pela ini-
ciativa da realização 
desta solenidade for-
midável. E me per-
mitam uma analogia: 
mulheres são como 
flores e precisam ser 
regadas com amor. 
Essa homenagem nos 
faz sentir assim; re-
gadas com amor, por 
cada um dos senho-
res vereadores”, de-
clarou. A homenage-
ada ainda pediu aos 
presentes uma salva 
de palmas em som e 
gesto “a todas as mu-
lheres aqui presen-
tes, surdas, ouvintes, 
símbolos de resistên-
cia, merecedoras de 
terem seus sonhos re-
alizados”, discursou 
Aline.

O prefeito José Car-
los Hori também ocu-
pou a tribuna para 
saudar as mulheres 
em nome do Poder 
Executivo e chamou a 
atenção para a diver-

sidade. “[As homena-
geadas] vêm de todos 
os lugares, de várias 
cidades, de vários es-
tados. Mulheres que 
nasceram em cidades 
grandes, cidades pe-
quenas, cidades im-
portantes... essas mu-
lheres que vieram de 
fora, trazer história 
e criaram suas raízes 
aqui [em Jaboticabal]. 
Mulheres que sofrem 
com o preconceito, 
mulheres que sofre-
ram a discriminação 
da trans, da pessoa 
ser negra. E assim nós 
vamos ver o precon-
ceito latente ainda 
em nossa sociedade. 
Mas, os vereadores 
muito sábios e muito 
maduros, conseguem 
detectar a mulher em-
preendedora, a mu-
lher mãe, a mulher 
religiosa, católica, 
evangélica, espírita, 
e conseguiram reunir 
num lugar só, a supe-
ração na luta contra o 
câncer, a Down, que 
vem para cá mostrar 
as suas potencialida-
des, e isso demons-
tra... a sensibilidade, 
a grandiosidade de 
vocês, mulheres”, ma-
nifestou Hori.

Na sequência, o 
presidente da Câma-
ra, Pretto Miranda Ca-
beleireiro, fechou a 
solenidade ao desta-
car que “tudo isso co-
meçou, essa luta das 
mulheres, para serem 
iguais principalmen-
te nos direitos, que 
eram bem diferentes. 
Os mesmos direitos 
dos homens. E isso 
a sociedade hoje tá 
tendo que engolir! 
Muitas vezes, as mu-
lheres superando os 
homens. Vocês estão 
de parabéns... cada 
mulher que existe 
neste planeta”, con-
cluiu o Chefe do Le-
gislativo.

A íntegra da sessão 
está disponível na 
WEBTV da Câmara (tv.

camarajaboticabal.
sp.gov.br).

Conheça as home-
nageadas indicadas 
pelos vereadores para 
representar o público 
feminino em 2020:

Pepa Servidone - 
ADRIANA MARIA RO-
VAROTO CURY e LU-
ZIA DE SOUZA

Dona Cidinha - ERO-
TIDES ALVES DE SOU-
ZA e TERESA DE FÁTI-
MA NIERES

Dr. Edu Fenerich 
- IRACI APARECIDA 
CARREGARI e JOVA-
NIA MORETTI GU-
GLIERMETTI

Carmo Jorge Reino 
- MARIANA PENTEA-
DO COSTA e PRISCILA 
SUELLEN BULGARELLI

Daniel Rodrigues - 
ANA MARIA DA COSTA 
PEREIRA JANUARIO e 
ANTONIA APARECIDA 
RIGLER BELESSO

Ednei Valêncio - 
MARGARIDA APARECI-
DA DA CUNHA VILELA 
e TAMIRES FERNANDA 
DE MATTOS PAULINO

João Bassi - ERMI-
NIA BASSI QUINALIA e 
FÁTIMA BASSI

Luis Carlos Fernan-
des - ALBERTINA ÉLIA 
APARECIDA DUARTE e 
ALINE BARBOSA NU-
NES

Paulo Henrique Ad-
vogado - ANA MARIA 
DOS SANTOS OLIVEI-
RA e ROSEMEIRE FER-
REIRA

Beto Ariki - ARIO-
VALDA WASCON-
CELLOS DE PAULA e 
BENÍCIA PAMPLONA 
FIENO

Samuel Cunha - 
CLEUZA APPARECIDA 
SCARPIM DA CUNHA e 
ELIDIANE MARTINELLI 
DA CUNHA

Pretto Miranda Ca-
beleireiro - JOICE 
CRISTINA RADAELE 
DOS SANTOS e REGI-
NA DE SOUZA

Wilsinho Locutor - 
HELENITA SÔNIA RO-
DRIGUES PINELLI e 
SANDRA CARDOSO 
COSTA
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O antigo “fumacê” não é mais permitido

Contratados atuarão no CENSO 2020

Obra pertence ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana

Além das tradicionais ações sociais na Terceira Idade, população participou de 
passeio ciclístico e evento contra a violência doméstica

IBGE abre Processo Seletivo Simpliicado

Inseticida volta ao Brasil e Jaboticabal retoma nebulização nos bairros

Prefeitura abre licitação para construir ponte que liga 
o Athenas Paulista ao Colina Verde

Quem estiver inte-
ressado em um empre-
go temporário, pode 
participar do Processo 
Seletivo para constra-
tação de recenseado-
res que atuarão duran-
te o CENSO 2020. As 
inscrições devem ser 
realizadas pelo site 
www.cebraspe.org.br.

Há vagas para en-
sino fundamental e 
ensino médio. Serão 
dispobilizadas apro-
ximadamente três mil 
vagas em todo país, 
com salários que va-
riam de R$ 1,7 mil a 
R$ 2,1 mil. 

O Censo - Realizado 
a cada 10 anos, o Cen-
so Demográfico tem 
abrangência nacional, 

As cidades brasileiras 
passaram longos meses 
sem inseticidas no com-
bate à dengue, zika, febre 
amarela e chikungunya, 
devido a falta do produ-
to no mercado. Após a 
regularização nacional, a 
Prefeitura de Jaboticabal 
conseguiu comprá-lo e 
está aplicando nas resi-
dências desde o início da 
semana.

Nos primeiros dias, 
o trabalho foi centrado 
no Sorocabano, Cohab 

apresentando dados 
detalhados sobre a po-
pulação brasileira, que 
são divulgados e utili-

zados como parâme-
tro em estudos, ações 
e no desenvolvimento 
de políticas públicas.

III, Cohab I, Parque 1º 
de Maio, Jardim Santa 
Rosa e Jardim Paulista. 
“O trabalho continua nas 
próximas semanas, prin-
cipalmente nas regiões 
que apresentam casos 
de dengue. O Brasil deve 
passar por uma epide-
mia este ano e pedimos 
mais uma vez a colabo-
ração da população”, 
enfatiza o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva, que explica: “a fal-
ta de inseticida não foi 

apenas em Jaboticabal, 
mas no país inteiro. Ago-
ra foi normalizado e vol-
tamos a trabalhar”.

O ministério da Saú-
de é responsável pela 
compra e o repasse do 
inseticida aos governos 
estaduais, que depois 
distribuem aos muni-
cípios. Mas segundo a 
Secretaria Estadual de 
Saúde, o Governo Fede-
ral havia comunicado 
o desabastecimento do 
produto.

A Secretaria de Pla-
nejamento dá mais um 
importante passo para 
concretizar uma grande 
obra. A licitação para 
construir uma ponte 
que interligará a Rua 
Setsuo Murakami ao Re-
sidencial Athenas Pau-
lista foi aberta na sexta-
-feira (06).

O certame prevê a 
contratação de empresa 
especializada responsá-
vel pela construção da 
conexão sobre o Córre-
go Cerradinho. “Quando 
a licitação for concluí-
da já podemos iniciar 
a obra, que deve durar 
aproximadamente oito 
meses. A ponte repre-

senta um avanço muito 
importante na mobili-
dade dos moradores de 
toda aquela região”, diz 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Mobilidade Urbana – 
Ao contrário de muitas 
cidades, Jaboticabal já 
finalizou o seu Plano 
de Mobilidade Urba-
na, que inclui diversas 
mudanças no trânsito 
para tornar o município 
mais acessível e orga-
nizado para pedestres, 
condutores, ciclistas e 
deficientes físicos. As 
melhorias previstas no 
projeto tem um pra-
zo máximo de 10 anos 
para serem concluídas.

Celebração do Dia Internacional da Mulher 
movimentou o inal de semana em Jaboticabal

As mulheres jaboti-
cabalenses tiveram um 
final de semana inten-
so em comemoração 
ao Dia Internacional da 
Mulher, comemorado 
em 8 de março. A pro-
gramação começou no 
sábado (07), com um 
evento de conscientiza-
ção contra a violência 
doméstica, que contou 
com a participação de 
diferentes segmentos 
da sociedade na Praça 9 
de Julho.

A manhã de domingo 
(08) começou com um 
passeio ciclístico, com 
saída no Novo Espaço 
e a festa foi até a hora 
do almoço, quando 
uma programação bas-
tante diversificada foi 

proposta no Centro de 
Lazer Edson Martini. O 
evento foi uma parceria 
entre Delegacia de De-
fesa da Mulher e Fundo 
Social de Solidariedade.

“Mais um ano esti-
vemos juntas come-
morando essa data tão 
especial. Quero parabe-
nizá-las mais uma vez 
pela data e ressaltar a 
importância que todas 
em nossa sociedade, 
independentemente da 
posição que ocupamos. 
Seja no mercado de tra-
balho, na vida pública 
ou dentro de nossas 
casas, nosso papel é 
essencial para a nos-
sa comunidade”, diz a 
primeira-dama Adriana 
Hori.

Quem passou pelo 
Centro de Lazer Edson 
Martini pode realizar os 
exames de aferição de 
pressão, orientação ali-
mentar saudável, teste 
rápido de HIV, Hepatites 
e Sífilis. Aprender mais 
sobre saúde da mulher, 
dengue e coronavírus. 
Além de aproveitar os 
serviços do corte de 
cabelo, designer de so-
brancelhas, esmaltação, 
maquiagem, spa facial, 
com muita música ao 
vivo, Zumba e Zumba 
Gold. 

“Fico muito feliz em 
ver que em todos es-
ses anos um grande 
número de parceiros 
doam o seu tempo e 
uma infinidade de prê-

mios que são sortea-
dos para as mulheres 

presentes. Não posso 
deixar de expressar 

minha gratidão”, fina-
liza Adriana.

Neste dia 14/03, os céus estão em festa! Hoje é um dia muito especial, para o 
Professor Bira (Proprietário da Academy Genesis), que está completando mais 
um ano de vida. Meu querido irmão, que Deus derrame sobre a sua vida, todas 
as sortes de bênçãos, em nome de Jesus. Você sempre estará nas minhas orações. 
Feliz Aniversário!!! De todos os seus familiares, amigos e os seus alunos da Aca-
demy! Eu lhe desejo tudo de bom. a.) - Pastor Anastácio Martins, da Igreja Cate-
dral do Povo de Deus.
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Grupo DG Sênior dá dicas de prevenção à doença para 
pessoas da terceira idade

PL que obriga Executivo a publicar detalhadamente as emendas 
parlamentares no Portal da Transparência será votado na segunda-feira

Como proteger idosos do Coronavírus

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal votam em 1º 
turno, na sessão ordi-
nária de segunda-feira 
(16/03), o Projeto de Lei 
nº 309/2020, que altera 
quatro artigos da lei que 
regulamenta as infor-
mações sobre o recebi-
mento de verbas públi-
cas estaduais e federais 
pelo Município de Jabo-
ticabal (Lei º 3.747, de 
10 de abril de 2008). 

Uma das alterações 
propostas pelo autor 
da matéria, vereador 
Samuel Cunha, diz res-
peito às emendas par-
lamentares. De acordo 
com o texto, o Execu-
tivo Municipal deverá 
publicar no portal da 
Transparência do site 
oficial, no prazo de 15 
dias, as relações de to-
das as verbas recebi-
das pelo Município, de 
forma individualizada, 
contendo o dispositi-
vo legal que originou o 
recurso; o valor nomi-
nal, em moeda corren-
te nacional, do recur-
so público aprovado 
pela norma; o objetivo 
ou destinação da ver-
ba pública prevista no 
instrumento normativo 

Prevenção é a palavra 
de ordem quando o as-
sunto é coronavírus e es-
pecialmente quando se 
trata de pessoas acima 
de 60 anos. Um Estudo 
do Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças 
da China aponta que a 
letalidade progride de 
acordo com a faixa etária 
e, em pessoas com mais 
de 80 anos é de 15%.

Diante disso, o Grupo 
DG Sênior, que atua há 
35 anos com residen-
ciais especializados para 
pessoas idosas, criou 
uma cartilha dando di-
cas de prevenção.

Dica 1: Lavar bem as 
mãos com sabão até os 
cotovelos sem esquecer 
de esfregar entre os de-
dos. Dê preferência a sa-
bonete líquido.

Dica 2: Utilize álcool 
70% para substituir a la-
vagem das mãos ou até 
para finalizar.

Dica3: Em ambiente 
público, evite passar a 
mão na boca, olhos e na-
riz já que o vírus é trans-

aprovado e o local, se 
determinado. Além dis-
so, prevê que, no caso 
de emendas parlamen-
tares, as informações 
deverão conter a situ-
ação da execução da 
emenda parlamentar 
(recebida, iniciada, em 
execução ou concluída) 
e a respectiva justifi-
cativa; a previsão para 
conclusão da execução 
dos objetivos previs-
tos para cada uma das 
emendas parlamenta-
res recebidas; e caso o 
prazo de execução se 
estenda por mais de 
um exercício, a emen-
da parlamentar aprova-
da deverá constar nas 
relações dos exercí-
cios subsequentes até 
a conclusão dos traba-
lhos a que se destina. 
O projeto ainda prevê 
que as informações se-
jam prestadas de forma 
clara, objetiva e em lin-
guagem de fácil com-
preensão. Caso a ma-
téria seja aprovada, o 
Poder Executivo terá 60 
dias para regulamentar 
a lei com as alterações.

Os parlamentares 
também devem apre-
ciar o Projeto de Emen-
da à Lei Orgânica Mu-

nicipal nº 01/2020, de 
autoria dos vereadores 
Pretto Miranda Cabelei-
reiro, Daniel Rodrigues, 
Beto Ariki, Wilsinho Lo-
cutor, Dona Cidinha e 
Dr. Edu Fenerich, que 
torna obrigatória a re-
alização de audiências 
públicas realizadas pe-
los poderes Executivo 
e Legislativo em dias 
úteis, a partir das 19 
horas. De acordo com 
o autor da matéria, o 
objetivo é ampliar a 
participação da po-
pulação, uma vez que 
parte desta, por conta 
do horário de trabalho, 
não consegue partici-
par das discussões e 
decisões de diversas 
audiências públicas 
realizadas pelo Poder 
Executivo. “A Câma-
ra Municipal vem, ao 
longo dos últimos 10 
anos, realizando suas 
audiências no período 
noturno possibilitando 
a participação popular. 
O mesmo não acontece 
com as discussões sub-
metidas a audiências 
públicas realizadas 
pelo Poder Executivo”, 
aponta a exposição de 
motivos.

Igualmente serão 

mitido por vias aéreas e 
pelo contato com secre-
ções respiratórias

Dica 4: Manter limpos 
os ambientes. Higienizar 
superfícies, móveis e até 
o celular com produtos 
desinfetantes.

Dica 5: Prefira não 
cumprimentar as pesso-
as com beijo no rosto. O 
contato próximo e a sa-
liva devem ser evitados.

Dica 6: Estar com vaci-

nas contra gripe em dia
“Pegar uma gripe e o 

coronavírus ao mesmo 
tempo pode gerar uma 
infecção cruzada e poten-
cializar as duas doenças. 
Isso proporciona a queda 
do sistema imunológico 
e consequentemente au-
menta os riscos de leta-
lidade”, explica Marcella 
dos Santos, enfermeira 
chefe do Grupo DG Sênior.

“É comum esquecer-

mos de manter o contro-
le sobre outras doenças 
quando aparece uma 
epidemia como corona-
vírus, no entanto, se o 
organismo estiver forte 
as chances de uma nova 
infecção levar o paciente 
à morte é muito menor”, 
conclui Marcella.

Manter-se saudável e 
no controle é a principal 
dica contra o coronaví-
rus.

Câmara de Jaboticabal faz sessão solene para 
entrega de títulos de cidadania

Na próxima sexta-
-feira (20/03), a Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal realiza uma sessão 
solene para a entrega de 
quatro títulos de cida-
dania Jaboticabalense. 
A sessão começa às 20 
horas, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br).

Receberão o Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se o pradopolitano Pa-
dre Bruno Cesar Siquei-

ra, conforme Decreto 
Legislativo nº 685, de 
03 de outubro de 2017, 
de autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes; 
o atual secretário Esta-
dual de Desenvolvimen-
to Regional, e ex-depu-
tado estadual, Marco 
Vinholi, natural de São 
Paulo (SP), em cumpri-
mento ao Decreto Le-
gislativo nº 688, de 05 
de dezembro de 2017, 
de autoria do vereador 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro; o professor e 

proprietário de acade-
mia de artes marciais, 
Demetro Soares Borges, 
natural de Lajedinho 
(BA), em observância 
ao Decreto Legislativo 
nº 728, de 18 de junho 
de 2019, de autoria do 
vereador Beto Ariki; e a 
engenheira agrônoma 
Maria Esmeralda Soares 
Payão Demattê, natural 
de Bauru (SP), conforme 
Decreto Legislativo nº 
724, de 21 de maio de 
2019, de autoria do ve-
reador João Bassi.

votados em 1º tur-
no o Projeto de Lei nº 
305/2020, de autoria 
de Pretto Cabeleireiro, 
que denomina de “Mar-
ly Odete Ribeiro Perei-
ra” a via localizada en-
tre a Rua Comendador 
João Maricato, no “Jar-
dim Santo Antônio”, e a 
Rua Pedro Donadon, no 
“Residencial Jabotica-
bal”; além de três pro-
jetos de lei que autori-
zam o Poder Executivo a 
alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Parque 

1º de Maio, à Leandra 
Aparecida Martins de 
Souza, Jussara Martins 
de Souza, Rita Cassia 
Martins de Souza dos 
Santos e Dalvana Mar-
tins de Souza (Projeto 
de Lei nº 306/2020); à 
Aline Maria Vieira (PL 
nº 307/2020); e à Ales-
sandra Honorato (PL nº 
308/2020).

O Projeto de Lei nº 
312/2020, que conso-
lida a Política Munici-
pal para a População 
em Situação de Rua e o 

Comitê Intersetorial da 
Política Municipal para 
a População em Situa-
ção de Rua, retorna à 
pauta de votação após 
receber um pedido de 
vista feita pelo verea-
dor Beto Ariki na ses-
são do dia 02 de março, 
e também será aprecia-
do em 1ª discussão e 
votação.

A sessão ordinária 
começa às 20 horas, 
com transmissão ao 
vivo pela WEBTV (www.
jaboticabal.sp.gov.br).

 

 
 

Seleciona para Empresa de Jaboticabal 
 

Auxiliar Administrativo 
Processo Seletivo 01/2020 

 

Requisitos: 
Exigível Ensino Médio ou Técnico Completo 

 

Regime de Contratação C.L.T. 
 

Horário de Trabalho: 
Segunda à Sexta  

07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30 
 

Salário: R$ 1.605,00 
Benefícios: Vale Alimentação R$ 400,00, Vale Transporte com 
Integração, Convênio Médico Individual com coparticipação, 

Convênio Odontológico Individual e Seguro de Vida em Grupo. 
 

Conhecimentos: 
Rotinas Administrativas e Pacote Office 

 

Atividades: 
Atendimento a clientes, vendas, elaboração de orçamentos, emissão e 
faturamento de nota fiscal, separação de livros, embalagem e expedição 
dos pedidos do e-commerce, recebimento de produtos, conferência, 
entrada e saída em sistema ERP, reposição e manutenção de livros, 
souvenirs e materiais de papelaria na exposição da Livraria, realização de 
impressões, fotocópias e encadernações e auxílio nas demais atividades 
administrativas. 

Competências Comportamentais: 
Comunicação, cordialidade, organização, trabalho em equipe, 

comprometimento e proatividade. 
 

Interessados encaminhar currículo completo com foto 3x4 recente até 
04/04/2020 para: 

 

contato@nucleoprofissional.com.br 
 

Assunto: Auxiliar Adm 01/2020 
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-
lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-
ferir!!!  (16)3202-1986.

Inscrição para o Torneio 1º de Maio 
terminou na quarta-feira (11)

Passeio em trilha de bike marca 
homenagem às mulheres

Taça EPTV de Futsal: Jaboticabal estreia contra Santa Cruz da Esperança

As equipes interes-
sadas em participar do 
Torneio tiveram até dia 
11 para concluir a sua 
inscrição na secretaria 
do Ginásio Municipal 
de Esportes. O Congres-
so Técnico realizado 
no dia 20 de fevereiro 
defi niu as regras deste 
ano e contou com par-
ticipantes de diversas 
equipes. 

“Chegamos ao fi nal da 
fase de inscrições das 

Um divertido e dife-
rente passeio ciclístico 
marcou a manhã do Dia 
Internacional da Mulher 
em Jaboticabal. Com 
um percurso de aproxi-
madamente 10km, pas-
sando em trilhas de ma-
tas e plantações muito 
próximas do perímetro 
urbano, o passeio con-
tou com a participação 
de famílias, jovens, 
crianças e, é claro, em 
especial as mulheres, 
que ganharam como 
lembrança um lenço 
que marca a data.

“Essa foi a segunda 
vez que promovemos 

Saiu o grupo de Jabo-
ticabal na Copa EPTV 
de Futsal. Na estreia, 
a equipe enfrenta San-
ta Cruz da Esperança, 
no dia 26 de março, na 
casa do adversário. Em 
seguida, no dia 9 de 
abril, enfrenta Taquari-
tinga, no Ginásio Muni-
cipal de Monte Alto.

“Os treinos começa-
ram e conseguimos tra-
zer velhos conhecidos 
de nossa torcida que 
atuaram a última tem-
porada por outras equi-
pes. Organizamos uma 
equipe forte para lutar 
por mais um caneco 
para Jaboticabal”, afi r-
ma o diretor de Esporte 
e Lazer, Fábio Bortolos-
si.

equipes. Muitos apro-
veitaram o último dia 
para apresentar a do-
cumentação necessária. 
Certamente teremos 
um grande torneio em 
2020”, diz o diretor de 
Esporte e Lazer, Fábio 
Bortolossi.

Para mais informa-
ções, o telefone da se-
cretaria do Ginásio Mu-
nicipal de Esportes é 
(16) 3202-0587. 

Reforçada, equipe joga na casa do adversário no próximo dia 26 de março

ESPORTE

um passeio ciclístico 
para marcar a data. No 
ano passado foi por 
ruas do centro da cida-
de e agora, buscamos 
um roteiro diferente e 
que desperte nos par-

ticipantes a vontade de 
continuar com o pas-
seio rotineiramente”, 
afi rma José Mário de 
Oliveira, entusiasta do 
ciclismo rural.

O passeio foi realiza-

do pela Prefeitura de Ja-
boticabal, com o apoio 
da Padaria Toda Hora e 
da Genival Bikes. 

Crédito da foto: Ar-
naldo Rocha e Ilana Pi-
nelli Dias

A FIGUEIRA

Jesus estava com 
fome e de longe viu 
uma fi gueira e desejou 
muito comer um fi go, 
mas a fi gueira se recu-
sou a produzir um fru-
to para o seu Mestre. 
Jesus tocou nela, dan-
do uma oportunidade, 
mas ela não cedeu, foi 
por isso que Jesus a 
amaldiçoou, e ela se-
cou até as raízes. Como 
a fi gueira pôde recusar 
a dar um fruto para 

Pr. Anastácio Martins

Aquele que a criou? Ele 
é o Criador de todas 
as coisas, não custava 
nada ela ter obedecido 
ao seu Criador. Quan-
tos que não estão se 
comportando como a fi -
gueira, ou seja, seguin-
do o seu exemplo? Têm 
muitos que não que-
rem um compromisso, 
nem obedecer ao SE-
NHOR, preferem viver 
na desobediência ao in-
vés de fazer a vontade 
do seu Criador. Estão 
com a vida fi nanceira, 
conjugal, sentimental 
e etc. destruída, pen-
sando que estão agra-
dando a Deus do jeito 
delas, e fazendo tudo 
o que acham certo, 
sem saber que um dia 

irão dar conta de tudo 
o que fi zeram, diante 
do SENHOR. Quantas 
vezes Ele terá que to-
car em você ou falar ao 
seu coração, para você 
deixar este caminho 
errado e seguir-Lo? Se 
realmente você deseja 
uma vida abundante e 
cheia de todas as sor-
tes de bênçãos, é me-
lhor obedecer e não fi -
car recusando. Amanhã 
poderá ser muito tarde. 
Não seja somente uma 
fi gueira cheia de fo-
lhas e sem fruto. Você 
pode produzir muitos 
frutos de justiça, de 
amor, de bondade, de 
perseverança e outros 
bons frutos, basta você 
dizer: eis-me aqui, SE-

NHOR, usa-me e faça a 
Tua vontade. Deus não 
quer sacrifícios, nem 
penitência, mas so-
mente Obediência. Seja 
uma fi gueira abençoa-
da. (Marcos 11:12) Esta 
é a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nosso 
programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ: (016) 
9.9115-0602.   
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Vice-Prefeito Vitório De Simoni, conquista verba de 
R$ 200 mil reais para a APAE de Jaboticabal

O Vice-Prefei-
to Vitório De 
Simoni, este-
ve reunido com 
f u n c i o n á r i o s 
e diretores da 
APAE de Jaboti-
cabal para en-
trega do ofício 
destinando uma 
verba de R$ 200 
mil reais, atra-
vés do Deputa-
do Baleia Rossi. 
Já é a terceira 
vez que o Vitó-

rio conquista re-
curso para essa 
Entidade.

“Hoje é um dia 
de muita alegria 
para a nossa En-
tidade. Essa ver-
ba será inves-
tida em vários 
setores para 
maior benefí-
cio em nossos 
atendimentos”, 
afirmou Celso 
Cassiano, presi-
dente da APAE.

www.marancalcados.com.br
Marancalçados

siga-nos em nossas redes

D I A I N T E R N A C I O N A L D A

Mulher
 08 DE MARÇO

Dia 08 de março, o locutor Lucas Junior, da rádio GAZETA FM, recebeu no seu programa Viola & Cia, a Orquestra Cordas Caipiras 
de jaboticabal. É um grupo que tem  enorme amor pela música sertaneja raiz, tendo como seu maior foco a propagação desta cultura, 
levando a nostalgia da boa música aos lugares que se apresentam.

Todo o programa foi transmitido ao vivo pelo facebook, sendo assistido em vários paises.

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

Bebedouros

Climatizadores
Industriais

PRODUTO

100%
BRASILEIRO

90% MAIS ECONÔMICO 

QUE O AR CONDICIONADO

Energia Solar - Purificadores - Filtros 
Acessórios - Manutenção e Instalação

#PROMETE

A First Models está jo-
gando pesado nesse iní-
cio de 2020. O ano mal 
começou e já apresenta 
poderosos rosto que 
vão acontecer.

Com 1,84 de altura, 
Victor Guiaro (16), da 
cidade de Jaboticabal 
é a nova aposta First a 
deslanchar   em traba-
lhos na moda brasileira 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

e consequentemente in-
ternacional.

Encantador, o boni-
tão tem uma beleza 
daquelas que jamais 
passam despercebidas. 
Loiro dos olhos azuis, 
ele mistura um aspec-
to príncipe, traços feli-
nos, e de quebra aquele 
olhar fatal.

Em poucos meses o 
aquariano já deu início 
à sua carreira, mostran-
do um por cento de seu 
talento, num comercial 
que será lançado em 
breve.

Que esse garoto vai 
longe, ninguém pode 
negar!

De olho nele!
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EDITAL DE 1ª e 2ª CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados todos os senhores associados da ASSOCIA-
ÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA – SOCICANA, para nos termos do 
caput do artigo 31 do Estatuto Social, participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁ-
RIA, a ser realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2020, às 14h30 em 
primeira (1ª) convocação e às 15h30 em segunda (2ª) e última convocação, na sede 
social da SOCICANA, à rua José Mazzi, nº 1.450, na cidade de Guariba, Estado de São 
Paulo, com a finalidade dos associados discutirem e deliberarem a respeito da 
seguinte ORDEM DO DIA:
1 - Prestação de contas do órgão de administração, referente ao exercício de 2019, 
compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Demonstração de Resultados;
c) Balanço Patrimonial;
d) Parecer do Conselho Fiscal e
e) Plano de atividades da Socicana para o exercício de 2020.
2 - Aprovação do orçamento ano-safra 2020/2021 e valor da contribuição dos asso-
ciados.
3 - Eleição dos componentes do Conselho de Administração para mandato de 3 (três) 
anos, nos termos do caput do artigo 36 do Estatuto Social. 
4 - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal para mandato de 3 (três) anos, nos 
termos do caput do artigo 54 do Estatuto Social.
5 - Quaisquer assuntos de interesse da sociedade, excluídos os enumerados no artigo 
33 do Estatuto Social.
Nos termos do artigo 23 do Estatuto Social, para realização da Assembleia Geral 
Ordinária em primeira convocação, far-se-á necessária a presença de metade mais 
um dos associados e em segunda convocação, realizar-se-á a referida Assembleia na 
presença de pelo menos 02 (dois) associados titulares sem qualquer impedimento 
previsto no artigo 12 do Estatuto Social.
Para efeito de verificação de quorum, a SOCICANA declara que, nesta data, tem direito 
a voto 1.215 (um mil, duzentos e quinze) associados.

Guariba-SP, 04 de março de 2020. 

Bruno Rangel Geraldo Martins
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA 15-02-51

www.socicana.com.br
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Edital De Intimação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0006028-23.2019.8.26.0291. 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) G3 
Fomento Mercantil LTDA, CNPJ 10.401.111/0001-63, com endereço à Rua Jorge Bistane, 185, Parque Residencial Candido 
Portinari, CEP 14093-591, Ribeirão Preto - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida 
por Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Deus, em Osasco, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 
60.746.948/0001-12. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 132.872,55, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito 
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de Jaboticabal, aos 09 de dezembro de 2019. K-07e14/03

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1003842-44.2018.8.26.0291 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao requerido M. A. Teixeira 
Processadora De Frutas, CNPJ 08.239.575/0001-73, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Companhia Paulista De 
Força E Luz, alegando em síntese: a requerida descumpriu com suas obrigações contratuais, inadimplindo o pagamento dos valores 
devidos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, o réu efetue o pagamento da quantia 
especificada na inicial, devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários correspondentes à de 5% sobre o valor da causa 
(artigo 701, CPC) ou apresente embargos nos próprios autos, observando-se que se não cumprida a obrigação e não opostos 
embargos, constituir-se-á, de pleno direito, independente de novo pronunciamento judicial, o título executivo judicial (art. 701, §2º, 
CPC), prosseguindo-se, no que couber, na forma prevista no Título II, do Livro I da Parte Especial do Novo Código de Processo Civil 
(arts. 513/ss). Cumprido no prazo acima estipulado, ficará o réu isento do pagamento de custas processuais (art. 701, §1º, CPC). Sem 
prejuízo, do acima determinado, cientifique-se o réu que, nos termos do artigo 701, §5º, do CPC, poderá, depositando 30% do valor 
devido, requerer o parcelamento da dívida na forma do artigo 916, do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 14 de fevereiro de 2020. K-07e14/03

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
CLASSISTA STÉFANI

Sede Social: Rua Getúlio Vargas, nº 999
Fone: (16) 3202-1213 (14870-470) Jaboticabal-SP

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 

A   ASSOCIAÇÃO  DESPORTIVA  CLASSISTA STÉFANI, 
comunica que realizará no dia 27.03.2020, na sua Sede Social situ-
ada à Rua Getúlio Vargas, 999, Bairro Sorocabano, Jaboticabal-SP, 
a partir das 16:30hs com  término  às  18:30  hs,   eleição  para  
escolha  da  Diretoria  Executiva  e  Conselho  Deliberativo   para  
o  primeiro dia de Abril/2020  à  Março/2023,  conforme o Artigo 
23, Capitulo IX do Estatuto da Entidade.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 19 de março de 2020 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 31 de março de 2020 às 14h30min *. - 

*(horário de Brasília) Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, escritório na 
Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei 
nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 
- CNPJ nº 90.400.888/0001- 42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário datado de 06/11/2018, cujos Fiducian-
tes são Emitente: MARCO AURÉLIO MARCELINO, CNPJ nº 06.302.899/0001-83, Garantidores: ANTONIO 
MARCELINO, CPF/MF nº 550.245.218-20, e sua mulher MARIA RITA FERREIRA MARCELINO, CPF/MF 
nº 112.147.708-94, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 
339.666,43 (Trezentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos - atu-
alizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Um prédio de uso residencial, com área 
construída de 198,15m², e área do terreno de 360,00m², situado na Avenida Ariodante Zocca, nº 161, Jardim 
Brandi - Jaboticabal/SP, melhor descrito na matrícula nº 9.792 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Jaboticabal/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 402.651,07 (Quatrocentos e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Um 
Reais e Sete Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da 
Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeilo-
es.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma 
de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.
com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5357_15 Ol).

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 237, DE 09 DE MARÇO DE 2020 – CONCEDE 09 (Nove) dias de férias 
em gozo no período de 16/03/2020 a 24/03/2020 à servidora ALINE ROBERTA VAS-
QUES DONADON.

EXTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 02/2.020 do tipo menor preço para aquisição de 01 (um) 
veículo novo (Zero Quilômetro), ano de fabricação e modelo 2020/2020, tipo sedã mé-
dio com quatro portas, cor prata, propulsão a gasolina e álcool (Flex), para transporte 
de até cinco passageiros, conforme especiicações constantes do Anexo I do Edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 7:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 
horas ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.

Recebimento das Propostas: Dia 31/03/2020, até às 14:00 horas.
Início da sessão: Dia 31/03/2020, após o inal da entrega dos envelopes e cre-

denciamento.

Com produção e exportações crescentes, amendoim 
brasileiro pode ter safra recorde este ano

A expectativa de uma 
safra recorde de amen-
doim soa como um prê-
mio para os produtores 
de cana-de-açúcar, que a 
cada cinco ou seis anos 
promovem a reforma do 
canavial para recuperar 
a produtividade da área 
e optam pelo amen-
doim como cultura de 
rotação. A leguminosa 
benefi cia o solo para o 
próximo ciclo da cana, 
gera renda adicional ao 
produtor e mantém em-
pregos no campo. 

Nos últimos anos, o 
desempenho do amen-
doim nos mercados 
interno e externo ele-
vou o patamar de pe-
quenos produtores de 
cana para grandes pro-
dutores da leguminosa. 
Além disso, o aumento 
da demanda global faz 
com que a cultura no 
Brasil venha apresen-
tando um crescimento 
sólido, tanto em produ-
ção quanto em exporta-
ção. 

Dados da Companhia 
Nacional de Abasteci-
mento (Conab) apon-
tam que em 2012, o 
Brasil produzia 256.600 
toneladas do amen-
doim em casca. A safra 
2019/2020, entretanto, 
apresentou um volume 
bem mais signifi cativo: 
422.200 mil toneladas 
e, deste total, 406.500 
mil (96%) são produzi-
das no estado de São 
Paulo. A estimativa 
da Conab para a safra 
2019/2020, que já co-
meçou a ser colhida, é 
de 516.500 toneladas, 
com um aumento de 
7,2% da área plantada. 
Boa parte do volume é 
processada em apenas 
uma cooperativa do 
Estado, a Coplana - Co-
operativa Agroindus-
trial, com matriz em 
Guariba/SP e Unidade 
de Grãos, onde é feito 
o benefi ciamento do 
amendoim, em Jaboti-
cabal/SP. 

Como trabalho de 
destaque em relação à 
transformação da agri-
cultura no interior de 
São Paulo, a Coopera-
tiva fez história com a 
marca Coplana Brazi-
lian Premium Penuts, o 
amendoim selecionado 
que atende a exigentes 
indústrias de alimentos 
do Brasil e exterior, e 
hoje representa  18% da 
produção de São Paulo, 
o que equivale a 74.529  
mil toneladas (safra 
2018/2019). 

Para centenas de 
produtores, a cultura 
passou a ter um papel 
central em suas pro-
priedades. Os coope-
rados da Coplana co-
memoram uma safra 
benefi ciada pelos ín-
dices pluviométricos, 
como Carmem Izildinha 
Carneiro Leão Penariol, 
produtora de Jabotica-
bal/SP. Ela está extre-
mamente satisfeita com 
o desempenho da cul-
tura nesta safra e con-
ta como tudo começou. 
“Entre 1964 e 1965, 
com a necessidade de 
buscar diversifi cação 
de culturas e remune-
ração para manter-se 
na agricultura, nossa 
família iniciou o plantio 
de amendoim. A princí-
pio em pequenas áreas 
próprias e em parcerias 
com outros pequenos 

proprietários. Tempos 
difíceis, pois desconhe-
cíamos herbicidas, e os 
tratos culturais eram 
bem diferentes. Nós 
nos tornamos um dos 
primeiros agricultores 
a fazer parceria com 
uma usina, no início da 
década de 1970, já em 
rotação de cultura com 
a cana-de-açúcar. Arma-
zenávamos na proprie-
dade e vendíamos no 
melhor momento”, diz 
a produtora.

Izildinha Penariol 
lembra que a cultura, 
com o passar dos anos, 
foi transformando-se 
com o apoio técnico, 
recebimento e comer-
cialização das safras 
por parte da Coplana - 
Cooperativa Agroindus-
trial, da qual ela é coo-
perada. “Os produtores 
encontraram força para 
investir e crescer, utili-
zando novas práticas, 
desde o preparo ade-
quado do solo com cor-
retivos e fertilizantes, 
até a utilização de se-
mentes com mais qua-
lidade em germinação 
e vigor. Podemos dizer 
hoje, sem medo algum, 
que o amendoim é o 
responsável pelo nosso 
crescimento”, resumiu.

O produtor Nilton 
Souza Júnior, da região 
de Ribeirão Preto/SP, 
reforça que a cultura do 
amendoim é extreman-
te benéfi ca em áreas de 
renovação de cana-de-
-açúcar, além de uma 
excelente fi xadora de 
nitrogênio para o solo. 
Porém, as vantagens 
vão além. “Áreas des-
tinadas ao plantio de 
amendoim são, na sua 
maioria, bem prepara-
das, descompactando 
o solo, o que favorece 
a implantação do novo 
canavial. O amendoim, 
ao contrário de outras 
leguminosas, como a 
soja, não possui nenhu-
ma resistência a herbi-
cidas, o que facilita sua 
total erradicação após 
o término da cultura”, 
destacou o produtor.

Para o presidente 
da Coplana - Coope-
rativa Agroindustrial, 
José Antonio Rossato 
Junior, esta perspecti-
va de uma safra recor-
de coroa o esforço dos 
produtores rurais, os 
quais têm incorpora-
do alta tecnologia na 
produção, bem como 
se benefi ciado de um 
regime de chuvas bem 
favorável nesta safra e 
de preços superiores ao 
ano anterior. “Na agri-
cultura, normalmente 
a produção e o preço 
seguem rotas antagô-
nicas. Todavia, nesta 
safra temos uma expec-
tativa de alta produção 
de amendoim brasileiro 
com preços superiores 

a safra anterior”, reve-
la. O Brasil ainda não é 
considerado um gran-
de player na produção 
mundial de amendoim, 
porém tem se benefi -
ciado nesta safra do 
seguinte cenário: esto-
ques menores, última 
safra norte-americana 
de qualidade inferior, 
expectativa de redução 
na safra argentina e a 
desvalorização do real 
frente ao dólar. 

Rossato destaca que 
o Brasil ainda ocupa a 
12ª posição no ranking 
mundial de países pro-
dutores, a despeito da 
expectativa de uma sa-
fra recorde neste ano. 
Todavia, o país já é o 
quinto maior expor-
tador, tendo em vista 
a qualidade do amen-
doim produzido. “A 
área disponível para 
expansão da cultura no 
Brasil em rotação com 
a cana-de-açúcar traz 
um horizonte interes-
sante de oportunidades 
para geração de caixa e 
consolida o país como 
um futuro importante 
player no amendoim. 
Os produtores argenti-
nos, considerados refe-
rência mundial na pro-
dução de amendoim, 
intitulam o Brasil como 
um gigante ainda ador-
mecido”, reforça o pre-
sidente da Coplana. 

O Prof. Dr. Rouver-
son Pereira da Silva, 
docente da Faculdade 
de Ciências Agrárias 
e Veterinárias (FCAV) - 
Unesp Jaboticabal, ex-
plica porque a cultura 
do amendoim passou a 
ter um papel tão signi-
fi cativo no agronegócio 
brasileiro. Ele destaca 
que a leguminosa pos-
sibilita a correção e a 
melhoria da fertilidade 
do solo, por meio da 
fi xação biológica de ni-
trogênio. “Além disso, 
o amendoim apresenta 
benefícios agronômi-
cos como a redução da 
infestação das princi-
pais pragas e doenças 
da cana, utiliza herbi-
cidas de diferentes me-
canismos de ação e pro-
porciona a redução da 
população de pragas”, 
ressaltou Silva.

Outro aspecto impor-
tante é o fato de a cul-
tura ter suportado bem 
as adversidades econô-
micas, propiciando boa 
remuneração aos pro-
dutores. Segundo ele, a 
renda líquida pode gi-
rar de R$ 1.600,00 a R$ 
2.000,00 por hectare, 
sendo, portanto, uma 
excelente opção para 
a rotação com cana. O 
amendoim é muito im-
portante também para 
o estado de São Paulo, 
maior produtor nacio-
nal desta leguminosa. 

O professor destaca 

que a região de Jaboti-
cabal é responsável por 
uma em cada quatro to-
neladas que o Brasil ex-
porta e, por este moti-
vo, foi reconhecida, em 
2018, como a Capital 
do Amendoim. A rele-
vância e a necessidade 
de levar aos produtores 
informações que per-
mitam obter avanços 
na lavoura, têm sido as 
principais razões para a 
realização, pela Unesp, 
do Encontro sobre a 
Cultura do Amendoim, 
que chegará à sua 17a 
edição neste ano de 
2020. 

Um marco importan-
te para a cultura foi a 
realização da primeira 
edição da Feira Nacio-
nal do Amendoim, em 
Jaboticabal, uma ini-
ciativa de entidades do 
agronegócio, empresas 
privadas e participação 
do poder público, com 
o objetivo de estimular 
a produção. Em agosto 
de 2019, o evento reu-
niu produtores, pesqui-
sadores e técnicos em 
três dias de palestras 
técnicas, dia de campo 
e feira de máquinas e 
insumos. O público em 
geral também compa-
receu atraído pelas ex-
posições sobre a cultu-
ra e culinária à base de 
amendoim. 

 
Destaque no agrone-

gócio brasileiro
De acordo com o 

Instituto de Economia 
Agrícola (IEA), a cultu-
ra do amendoim, im-
portante na atividade 
agroindustrial de regi-
ões da Alta Paulista e da 
Alta Mogiana, tem expe-
rimentado conquistas e 
superado desafi os em 
sua recente expansão, 
que coloca o estado de 
São Paulo como respon-
sável por mais de 90% 
da produção nacional. 
No período de 2007 a 
2019, a produção pau-
lista de amendoim cres-
ceu em média 12% ao 
ano. Esse crescimento 
é permeado por alguns 
momentos de retração 
(safras de 2010 e 2014), 
mas na maior parte, por 
crescimento como regis-
trado nos últimos anos. 
Os ganhos na produti-
vidade média também 
contribuíram de forma 
considerável para os re-
sultados alcançados: em 
2007 a média era de 2,4 
toneladas por hectare 
(t/ha). No último ano, 
o volume passou para 
2,96 t/há, e a expecta-
tiva para a atual safra é 
ainda melhor, de 3,28 t/
ha, números que refl e-
tem os investimentos 
em variedades e proces-
sos, contribuindo para 
o desenvolvimento da 
atividade.  

Renata Massafera
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Quem descumprir será multado e pagará pelo roçamento

A FATEC está com inscrições abertas até 27 de março para a Escola de Inovadores. 
Serão dez oficinas ministradas por professores, mentores e profissionais do mercado. Os 

interessados devem acessar o site www.inovapaulasouza.cps.sp.gov.br.

Jaboticabal discute gestão de políticas 
públicas na quinta-feira (12)

Fatec abre inscrições para nova turma da 
Escola de Inovadores

Escolas municipais são dedetizadas contra escorpiões 
e demais pragas urbanas

Proprietários tem prazo para inalizar limpeza 
e roçamento de terrenos

O “I Fórum de Geo-
análises aplicada à 
Gestão de Políticas 
Públicas” reuniu es-
pecialistas de di-
versos setores na 
quinta-feira (12), no 
anfiteatro da Unesp, 
em Jaboticabal. Os 
profissionais discu-
tiram o uso de ferra-
mentas digitais em 
projetos socioassis-
tenciais, como o SIG, 

A Escola de Inova-
dores abordará assun-
tos como Atitudes Em-
preendedoras, Oficina 
de Canvas, Designe 
Thinking e Prototipa-
gem, Legalização Em-
presarial, Tecnologia 
Aplicada em Negócios, 
Fontes de Financiamen-
to de Projetos, Finan-
ças e Mercados, Balcão 

A Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer aproveita os finais 
de semana para realizar 
a dedetização de todas 
as escolas e creches. O 
foco principal é reduzir 
riscos com escorpiões, 
Aedes e outras pragas 
urbanas.

“Temos que aprovei-
tar os dias em que as 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal reforça aos pro-
prietários de terrenos 
que foi estipulado o pra-
zo de 30 dias para a lim-
peza de lotes urbanos. 
O não cumprimento no 
prazo acarretará multa 
de R$ 630 e o responsá-
vel ainda arca com a lim-

abordando conceitos 
e características. 

“Tivemos uma gran-
de expectativa sobre 
os debates e ações 
propostas, que resul-
taram em projetos 
importantes ao nos-
so município. Tive-
mos palestrantes de 
renome nacional. Os 
interessados tiveram 
tempo suficiente para 
garantir vaga através 

de Mentorias e Marke-
ting Pitch e Clínica de 
Negócios.

“O projeto é voltado 
para o empreendedor 
que tem uma ideia e 
quer tirá-la do papel. 
Teremos excelentes 
professores abordan-
do os assuntos duran-
te os encontros que 
acontecem sempre aos 

do link do evento”, 
explica a secretária 
de Assistência e De-
senvolvimento Social, 
Tatiana Pellegrini.

O evento é organi-
zado pela Secretaria 
de Assistência e De-
senvolvimento Social, 
Faculdade de Ciên-
cias Agrárias e Veteri-
nárias de Jaboticabal 
(Unesp), Incubadora 
de Base Tecnológica 

sábados”, ressaltou o 
diretor da Fatec Jaboti-
cabal, Leonardo Lucas 
Madaleno.

Para mais informa-
ções, a FATEC Jaboti-
cabal fica na Avenida 
Eduardo Zambianchi, 
31 - Vila Industrial – e o 
telefone é o (16) 3202-
6519.

unidades estão fecha-
das para a dedetização. 
Todos os cuidados são 
tomados para que os 
alunos não tenham pro-
blema algum com o in-
seticida usado. Nosso 
foco principal é garantir 
a segurança de nossos 
alunos”, diz o secretário 
Leonardo Yamazaki.

peza que custa R$ 1 por 
m².

“A limpeza é de res-
ponsabilidade de todos 
os proprietários dos ter-
renos. Vamos aproveitar 
o período de estiagem 
para realizar o traba-
lho. Assim, evitamos a 
aplicação das multas e 

a cobrança das taxas de 
limpeza”, afirma o secre-
tário de Planejamento, 
Paulo Polachini.

Para mais informa-
ções, o telefone da Se-
cretaria de Planejamento 
é (16) 3209-3303.

de Jaboticabal )Inova.
Jab) e Grupo de Pes-
quisa em Política de 
Uso do Solo (PolUS).

Os interessados de-
vem acessar o link – 
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FA
IpQLSexpk7Nxx5w5R
1oS79YR2mhWs5eWo
iCCYzAGwTwNZqxNa-
dEOA/viewform, para 
confirmar participa-
ção.

Jaboticabal Shopping recebe Exposição 
de Artes sobre as mulheres

Teve início na manhã 
de segunda-feira (09) 
a exposição “Mulheres 
Arteiras”, uma coletâ-
nea de quadros produ-
zidos por um grupo de 
artistas de Jaboticabal. 
São 16 belíssimos tra-
balhos de óleo sobre 
tela, acrílico sobre tela 
e acrílico com resina. 
Os temas vão de relei-
turas famosas, à paisa-
gens, natureza, pessoas 
e abstratos. 

Fazem parte da mos-
tra as artistas Ana Ma-
ria André Martins Cruz, 

Cristina Rossato, Er-
mínia Mialichi, Fátima 
Daher Salum, Hiss Oli-
vares, Maria Alice Colle-
tes, Natana Char e Nei-
de Bispo. 

A exposição perten-
ce à programação em 
homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher 
e é uma realização da 
Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio do Depar-
tamento de Cultura, e 
conta com o apoio do 
Jaboticabal Shopping. 

Pode ser visitada até o 
dia 15, das 10h às 22h.
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Mais unidades receberam benfeitorias nas últimas semanas

Melhorias nos prédios da Secretaria 
de Educação não param

Aos poucos, a Prefei-
tura de Jaboticabal vem 
promovendo melhorias 
nas escolas e creches 
do município. Apenas 
nas últimas semanas, 
as equipes trabalharam 
nas EMEBs Walter Bario-
ne, Luiz Antônio Bernal 
(Ciaf 1), Taíde de Souza 
Castro e Tódaro (Cida-
de Jardim) e Edgard de 
Palma Travassos.

“As unidades precisa-
vam de melhorias cons-
tantes. Na EMEB Palma 
Travassos, por exem-
plo, realizamos a troca 
do portão principal, do 
piso do pátio e a poda 
das árvores. Também 
estamos iniciando me-

lhorias na Manoel Gon-
çalves, na Ponte Seca”, 
informa o secretário Le-
onardo Yamazaki.

Atenção para as uni-
dades beneficiadas nos 
últimos dias:

Walter Barioni – Pin-
tura, troca de forro, re-
forma de banheiros e 
dispensa.

Ciaf 1 – Construção 
de rampa de acessibili-
dade e reforma de ba-
nheiros.

Taíde de Souza Cas-
tro e Tódaro – Reforma 
e instalação de cobertu-
ra na rampa de acesso, 
troca de portas, manu-
tenção do piso e au-
mento do muro.

Festival Concha in Concert: inscrições começam 
na próxima terça-feira (17)

A 3ª edição do Festi-
val Concha in Concert já 
tem data marcada para 
acontecer – nos dias 7, 8 
e 9 de maio, na Concha 
Acústica Lions Clube de 
Jaboticabal. Serão sele-
cionadas 24 músicas, 
que concorrerão a pre-
miação de R$ 8 mil no 
total.

Com o objetivo de in-
centivar e ampliar um 
importante espaço aber-
to aos compositores da 
música brasileira em 
todos os gêneros, o Fes-
tival pretende integrar 
instituições, alunos, 
professores, músicos e 
toda a comunidade mu-
sical de Jaboticabal e 
demais regiões do Bra-
sil.

As inscrições acon-
tecem de 17 de março 
até 17 de abril e podem 
serem realizadas pesso-
almente, pelos Correios 
ou via e-mail. Cada ar-
tista poderá inscrever 
até três músicas - so-
mente uma poderá ser 
classificada. As canções 
devem ser em língua 
portuguesa, autorais e 
inéditas.

“Nessa terceira edi-
ção, atento ao alcance 
nacional do festival, o 

prefeito José Carlos Hori 
ampliou as premiações, 
que agora chegam a R$ 
8 mil no total, dedican-
do uma atenção espe-
cial na grade de shows 
que fecham as três noi-
tes de festival”, explica 
José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura.

Outra novidade será 
a possibilidade de cada 
autor inscrever até três 
canções e receber uma 
ajuda de custo para os 
interpretes/bandas pré-
-classificadas de outros 
municípios. “Ao aumen-
tarmos essas oportuni-
dades aos participantes 
de outros municípios 
colocamos o Concha in 
Concert no nível dos 
grandes festivais do 
país”, afirma o diretor.

Assim como nas edi-
ções anteriores, o Fes-
tival Concha in Concert 
é uma realização da Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-
mento de Cultura, em 
parceria com a Faculda-
de de Tecnologia de Ja-
boticabal “Nilo de Stéfa-
ni” (Fatec de Jaboticabal) 
e a Escola de Arte “Prof. 
Francisco B. Marino”.


