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Carnaval terá 4 dias de festa, com 
matinês e bailes em Jaboticabal

Festa “Carnaval em Família” será simples, mas resgata uma das maiores tradições do Brasil
O carnaval também voltou! Jaboticabal, aos poucos, vai voltando 

aos bons tempos. Após resgatar o reveillon, a “Praça da Fonte” e os 
tradicionais eventos natalinos e no Aeroporto, a Prefeitura prepara 
o retorno do carnaval. A folia acontece na Estação de Eventos Cora 
Coralina, de 10 a 13 de fevereiro, com shows de Luana Costa e Ban-
da. A entrada é gratuita.

Novo serviço começa a funcionar nos próximos meses

Prefeitura cede prédio para instalar Centro 
de Solução de Confl itos e Cidadania

O prefeito José Carlos Hori participou de 
uma reunião para ceder um prédio da Pre-
feitura de Jaboticabal ao Tribunal de Justiça 
de São Paulo. A audiência reuniu autorida-
des dos poderes Executivo e Judiciário na 
semana passada, no Fórum de Jaboticabal. O 
Centro Judiciário de Solução de Confl itos e 
Cidadania (Cejusc) visa minimizar confl itos, 
incentivar a conciliação e diminuir a duração 
de processos.

Jaboticabal libera plantas 
gratuitas para casas até 65 m²

Iniciativa reduz custos e otimiza o 
tempo dos interessados

Um dos desafi os na hora de concretizar o sonho da casa própria é dar 
o primeiro passo. Com o programa de plantas populares, a Prefeitura de 
Jaboticabal dá um “empurrãozinho” nesse quesito e oferece ao munícipe 
a documentação para que a moradia seja construída de modo legal. A ini-
ciativa é voltada para a população de baixa renda e oferece dez modelos 
de plantas populares com até 65 m² de área construída. 

Funcionários da Prefeitura 
participam de capacitação NR-35

Treinamento aconteceu na sexta-feira (26) e abordou 
técnicas de segurança para o trabalho em altura

A Prefeitura de Jaboticabal investe na qualificação de seus 
funcionários e na garantia do cumprimento de normas de segu-
rança. Na sexta-feira (26), aconteceu na Estação de Eventos Cora 
Coralina, um dia de formação sobre técnicas de segurança para 
trabalho em altura definidas na Norma Regulamentadora 35 de 
23 de março de 2012.
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Concorrência Pública de bar do aeroporto 
acontece em 8 de fevereiro

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
o processo licitatório 
para uso do bar do 
Aeroporto Municipal 
acontece em 8 de fe-
vereiro. Os interessa-
dos devem apresentar 
proposta mínima de 
R$453,75 para utili-
zação de uma área de 
181,50 m².

Todas as informações 
a respeito do processo, 

Edital completo está disponível no site www.jaboticabal.
sp.gov.br

inclusive a documenta-
ção necessária estão no 
edital. A entrega dos 
envelopes acontece às 
9h, no Paço Municipal, 
e a maior proposta será 
a vencedora.

“O bar do aeroporto 
oferece grandes pos-
sibilidades para os in-
teressados que podem 
montar um bar ou mes-
mo um restaurante no 
local, para receber a 

população, que sem-
pre frequentou o nos-
so aeroporto”, afi rma o 
secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
José Vantini Júnior. 

O Aeroporto Muni-
cipal está localizado 
na Via de Acesso Prof. 
Paulo Donato Castelani 
s/n.º, próximo à Unesp. 
Mais informações so-
bre a licitação pelo te-
lefone (16) 3203-8014.

Câmara Municipal de Jaboticabal acerta últimos 
detalhes para implantação de LIBRAS nas sessões

Estreia nesta segun-
da-feira (05/02), na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, a inter-
pretação em Língua 
Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) da sessão or-
dinária, transmitida 
ao vivo pela WEBTV da 
Casa (tv.camarajaboti-
cabal.sp.gov.br).

Para o presidente do 
Legislativo jabotica-
balense, Dr. Edu Fene-
rich (PPS), a inovação 
é um momento histó-
rico para a Câmara. 
“Vai com toda certeza 
introduzir na nossa 
assistência, o pessoal 
que necessita dessa 
linguagem para poder 
tomar conhecimento 
de tudo o que ocorre 
aqui na Câmara Muni-
cipal, especialmente 
durante as sessões, 

que são transmitidas 
ao vivo pela WEBTV. É 
um momento ímpar, 
e uma alegria muito 
grande de participar 
desse momento histó-

rico da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal”, 
comemorou o Chefe 
do Legislativo.

AJUSTES – Para ofere-
cer o serviço, a Câma-

ra de Jaboticabal teve 
que adequar os equi-
pamentos e a equipe. 
Aprovada no concur-
so público promovido 
pela Câmara em 2015, 

Virginia Antonino, 
que desempenhará a 
função de intérpre-
te e outras demandas 
do setor de Comuni-
cação, tomou posse 
na tarde de quinta-
-feira (01/02) na Pre-
sidência da Casa. Ela 
será responsável pela 
interpretação dos si-
nais durante as trans-
missões ao vivo das 
sessões, sejam elas 
ordinária, extraordi-
nária ou solene. “Essa 
atitude da Câmara de 
colocar o intérprete 
de LIBRAS é de gran-
de relevância prá co-
munidade surda, pois 
assim, o surdo vai po-
der participar da vida 
política de Jabotica-
bal. É um ganho muito 
importante”, acredita 
a servidora recém-em-

possada.
Além da janela de 

LIBRAS na transmissão 
ao vivo pela WEBTV, 
também foi instala-
da uma TV no Plená-
rio, conectada dire-
tamente à câmera da 
intérprete, para que o 
público surdo possa 
assistir melhor, de for-
ma mais visível, a in-
tepretação dos sinais 
quando quiser acom-
panhar as sessões di-
retamente do Plenário.

Vale lembrar que 
desde 2016 a Câma-
ra de Jaboticabal já 
oferece o serviço de 
interpretação de LI-
BRAS nas visitações da 
Casa, e agora, contará 
também com o serviço 
nas transmissões onli-
ne e ao vivo das ses-
sões plenárias.

Novo serviço começa a funcionar nos próximos meses

Prefeitura cede prédio para instalar Centro 
de Solução de Confl itos e Cidadania

O prefeito José Car-
los Hori participou de 
uma reunião para ce-
der um prédio da Pre-
feitura de Jaboticabal 
ao Tribunal de Justiça 
de São Paulo. A audiên-
cia reuniu autoridades 
dos poderes Executivo 
e Judiciário na semana 
passada, no Fórum de 
Jaboticabal. O Centro 
Judiciário de Solução 
de Confl itos e Cidada-
nia (Cejusc) visa mini-
mizar confl itos, incen-
tivar a conciliação e 
diminuir a duração de 

processos.
Para Hori é importan-

te a prefeitura apoiar 
projetos que visam o 
melhor convívio social. 
“Hoje temos uma socie-
dade menos tolerante e 
os processos judiciais 
aumentaram no Brasil 
inteiro. Queremos in-
centivar o diálogo para 
resolver os problemas 
da melhor forma pos-
sível. Agradeço muito 
toda a equipe do Fórum 
de Jaboticabal, que se 
empenhou muito para 
concretizar este antigo 

sonho dos juristas”.
Após a reunião, Hori, 

o Juiz de Direito, Dr. 
Jorge Luiz Galvão; a 
Dra. Ethel Cipele, Pro-
motora de Justiça; o 
representante da OAB, 
Dr. Rodrigo Servidone; 
Sueli Biancardi, prefei-
ta de Taiaçu, o secretá-
rio de Governo, Weling-
ton de Caiado Castro; o 
secretário de Negócios 
Jurídicos, Leonardo 

Matsushita e os funcio-
nários do Fórum, visi-
taram o prédio, locali-
zado atrás do Fórum.

Cejusc - É uma uni-
dade do Poder Judici-
ário especializada em 
atendimento ao pú-
blico para a solução 
consensual de confl i-
tos e orientação nas 
matérias relativas à 
cidadania. A media-
ção e a conciliação são 

métodos alternativos 
de resolução de confl i-
tos. O objetivo é pres-
tar auxílio a qualquer 
cidadão na tentativa 
de solução de um pro-
blema, sem a necessi-
dade de uma decisão 
judicial. O conciliador 
ou mediador ajuda os 
envolvidos na deman-
da a encontrarem uma 
solução juntos, dentro 
da lei.
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ORDEM E PROGRESSO

Frequentemente estamos 
em “supostas lutas” contra epi-
demias que ameaçam a saúde 
em plenitude!

Cientistas, autoridades go-
vernamentais têm, tantas ve-
zes, vencer os inimigos da saú-
de humana.

Luta séria, responsável, per-
manente? Sei não!

Segunda a Organização 
Mundial da Saúde, doenças 

P/ PROFESSOR BENÊ

vitimam milhões de habitantes 
no Globo Terráqueo.

Ásia, África, Territórios In-
dígenas são os constantes “ni-
nhos” onde se multiplicam os 
mosquitos transmissores de 
doenças letais.

Não resolve o problema a 
pluralização temporária ou oca-
sional dos “males” que amea-
çam a vida, que pluralizam do-
enças e semeiam sofrimentos 
germes da morte ou incapacita-
ção física da população.

Processo educativo perma-
nente que se inicia já no ber-
ço e se perpetua em luta per-
manente contra as doenças e a 
morte!

Todos desejamos um viver 
prolongado, sadio e permanen-
te.

Guerra contra os inimigos 
da vida feliz e duradoura!

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %
Despesas Totais com Pessoal 5.885.396,73 2,76 5.414.454,50 2,49 4.680.957,66 2,08 4.932.317,26 2,12
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 12.147.185,65 5,70 12.390.995,73 5,70 12.823.565,75 5,69 13.232.386,37 5,69
Limite Legal (art. 20) 12.786.511,23 6,00 13.043.153,40 6,00 13.498.490,27 5,99 12.535.944,98 5,39
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades: 0,00

773.637,05

Serviços de Terceiros
(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno
Solange Mary Fernandes

Jaboticabal,  30 de dezembro  de 2017.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

780.887,65

0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    213.108.520,42 217.385.889,97

Exercício anterior
Exercício atual

    Aplicações Financeiras
Subtotal

0,00

780.887,65

    Bancos – C/Movimento 773.637,05780.887,65

% RCL

224.974.837,95 232.147.129,47

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

R$

0,00
Inscrição de Restos a Pagar:
     Processados
     Não Processados

R$

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
TERMO DE ERRATA

Onde se lê: 
“ATO DA MESA Nº 01/2018”

Leia-se: 
“ATO DA MESA Nº 09/2018”
Matéria veiculada na edição no Jornal A Gazeta nº 1.865 de 27/01/2018, página 07.

RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

ATOS DA MESA

ATO DA MESA Nº 10/2018

 

 
 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL, de 
Jaboticabal, com fulcro na Letra B do inciso IV do 
artigo 17 de seu  Regimento Interno, determina: 
 
    

Art. 1º. Fica   a  Diretoria  Administrativa  e  Financeira  da  Câmara  
Municipal  de Jaboticabal,  após  expedição  de  Decreto  do  Executivo,  criação  da 
Classificação  funcional 01.031.0001.2.001, Natureza   da  Despesa  3.1.90.16.00 e  com  a  
descrição  do  elemento: OUTRAS DESP VARIAV-PES-CIVIL na ação MANUTENÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA CÂMARA, autorizada  a  abertura de um  crédito  adicional  
suplementar  no valor de R$ 650.000,00 (seis- centos e cinquenta mil reais) para suprir a 
seguinte dotação do orçamento vigente: 

 
C Ó D I G O S Especificação Valor

Local Nat da Desp Classif. Func.
01 CÂMARA MUNICIPAL
01.01 Corpo Legislativo

3.1.90.16.00 01.031.0001.2.001 Outras Desp Variav-Pes-Civil 650.000,00R$  
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 650.000,00R$   

 
Art. 2º. O presente  crédito  adicional  suplementar  será  coberto  com  

recursos de anulação  parcial  de  dotações da Câmara  Municipal,  constantes  do  
orçamento  vigente,  no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), assim 
especificadas: 

 
C Ó D I G O S Descrição Valor

Local Cat Econ Classif. Func.
01 CÂMARA MUNICIPAL
01.01   Corpo Legislativo

3.3.90.30.00 01.031.0001.2.001 Material de Consumo 300.000,00R$  
3.3.90.33.00 01.031.0001.2.001 Passagens e Desp c/ Locomoção 50.000,00R$    
3.3.90.39.00 01.031.0001.2.001 Outros Serv Terc Pes.Juridica 300.000,00R$  

TOTAL DAS ANULAÇÕES 650.000,00R$   
 
Art. 3º. O presente ato   entrará  em  vigor   após  a  publicação  de  

Decreto   do Executivo, expedido de acordo com a Legislação em vigor.   
  

 
 

Jaboticabal, 26 de janeiro de 2017 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

EDNEI VALENCIO 
VICE-PRESIDENTE 

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
1º SECRETARIO 

DANIEL RODRIGUES 
2º SECRETARIO 

 
 

O SOL BRILHA PARA NASCER UM DIA DE PAZ

A humanidade sonha com 
a felicidade e todos procuram 
se unir. Os lares se cobrem de 
ansiedade, as famílias trocam 
idéias, procuram resolver as 
questões acumuladas, num 
acordo coletivo. Tudo pode 
chegar a bom termo, dentro do 
livre arbítrio de cada um, num 
entendimento de paz e amor. 
Os acontecimentos se desen-
rolam, dentro de acordos, de 
problemas quase resolvidos e 
transferidos para o amanhã. 
Temos que aproveitar o tem-
po, organizando um plano de 
trabalho, confi ando atribui-
ções para serem executadas 
com zelo, pontualidade para 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

evitarmos as conseqüências 
futuras. A esperança é fruto 
da grande energia que sobre-
carrega os relacionamentos, 
no fortalecimento, atributos 
valorizados de natureza leal, 
honesta e equilibrada. Tudo 
na natureza brilha, para des-
pontar a luz do amor e do 
perdão. A EVOLUÇÃO tem que 
acontecer a qualquer custo.

A NATUREZA VAI AOS 
POUCOS SE TRANSFORMAN-
DO COM A EVOLUÇÃO NOS 
TEMPOS. A CAUSA É DE RES-
GATE COLETIVO. O KARMA É 
LEI DE CAUSA E EFEITO. PAS-
SAMOS POR DIFICULDADES 
QUE EXIGE REFORMAS EM 
NOSSO MODO DE VIVERMOS, 
PENSARMOS E AGIRMOS, DE 
ACORDO COM AS LEIS DE 
DEUS E JESUS. A EVOLUÇÃO É 
LENTA, VAGAROSA, MAS BAS-
TANTE PRODUTIVA, APESAR 
DA IGNORÂNCIA DOS POVOS, 
QUE SÃO MUITO ATRASADOS  
E OUTROS MAIS ADIANTA-
DOS, NA DIFERENÇA DE EVO-
LUÇÃO, DOS SISTEMAS E MO-
DOS DE VIVERMOS EM TODOS 
OS SENTIDOS. NADA SE PER-
DE, TUDO SE  TRANSFORMA. 

Caminhamos de acordo 

com os princípios religiosos, 
morais e espirituais, exigindo 
de todos, que sigam um cami-
nho, que nos levam para atin-
girmos um patamar sublime 
de amor e perdão, com quali-
dades adquiridas pelo nosso 
esforço, muito trabalho e de-
dicação, no aproveitamento  
do ensinamento, no estudo 
das leis criadas por DEUS e 
exemplifi cadas por JESUS.

 No intercambio entre os 
povos, existe muitas dife-
renças na comunicação, no 
modo de falar e agir. Todos 
lutam pela  liberdade, dentro 
da estrutura e da civilização, 
que nasce um dia e continua 
sempre eterna em espírito e 
verdade, encarnando em um 
corpo material, para se rela-
cionar com seus irmãos e ir-
mãs, fi lhos do mesmo PAI que 
é DEUS no PLANETA TERRA, 
DE PROVAS E EXPIAÇÕES.            

SOMOS ETERNOS EM ESPÍ-
RITO.     

A REENCARNAÇÃO É UMA 
REALIDADE.        

A VIDA CONTINUA ALÉM 
TÚMULO.     

UM DIA SEREMOS FELIZES E 
REALIZADOS.

ELE TE FORTALECERÁ!

Pr. Anastácio Martins

Ele sempre te fortalecerá, 
mesmo quando tudo parecer 
perdido. Ele estará ao seu 
lado de dia e de noite, para te 
guardar de todos os perigos. 
Confi a Nele em todos os mo-
mentos. Você fi cará surpreso 
como Deus é bom, em todo o 
tempo. Como a sua bondade 
é infi nita, para com todos. 
Seja uma pessoa animada, 
valente. Você pode vencer 
qualquer difi culdade, tendo 
o Senhor na sua vida. Davi 
sabia como servir a Deus no 
tempo dele. Ele nunca perdeu 
uma batalha, fazia do Senhor 

ele tinha uma confi ança tão 
grande no Senhor, que nada 
o fazia desistir. Deus sempre 
lhe respondeu de acordo com 
a sinceridade e fé que havia 
no seu coração. Se você fi zer 
como Davi, servir ao Senhor 
com todo o seu coração e fi zer 
do Senhor a sua fortaleza, an-
dar na presença Dele e obede-
cer ao Senhor em tudo, você 
sempre será abençoado e 
prospero, e todas as bênçãos 
virão sobre você e te alcan-
çarão. Quando você clamar 
ao Senhor, Ele te responderá 
imediatamente, e o seu cora-
ção se alegrará. Você exaltará 
o nome do Senhor. Todos fi ca-
rão maravilhados e espanta-
dos, como o Senhor teu Deus 
é contigo. (Salmos 27). Esta é 
a minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com 

o centro da sua vida, por isso 
ele entrava e saia de todas 
as batalhas, vitorioso. Não 
olhava para as difi culdades, 
nem para as ameaças de seus 
inimigos, clamava ao Senhor 
por ajuda e nunca fazia o que 
pensava ou que achava bom 
aos seus próprios olhos, mas 
sempre consultava ao Senhor 
acerca do que devia fazer. Ele 
era fi el a Deus e obediente 
em tudo. Deus tinha prazer 
em derramar bênçãos sem 
medida sobre ele, porque 
Ele guerreava as guerras do 
Senhor, sem reclamar, nem 
murmurar, mas tinha prazer 
em servir ao Senhor e obede-
cer todos os seus mandamen-
tos. Este homem se tornou, 
segundo o coração de Deus, 
porque era sincero, justo, e 
fi el. Quando errava, nunca 
culpava ninguém, mas admi-
tia seu erro diante de Deus, 
mesmo correndo risco de 
perder tudo e ser desprezado 
e humilhado, pelo povo, mas 

A  ARTE DE VIVER - VENCER JUNTOS É MELHOR

Nós estamos vivendo num 
mundo individualista, onde 
todos pensam apenas em si. 
Mas, aos poucos, o mundo 
vai nos mostrando que sozi-
nhos não chegamos a lugar 
nenhum, ou se chegarmos 
não vamos ter ninguém para 
comemorar conosco. 

Há alguns anos, nas Olim-
píadas Especiais de Seatle, 
nove participantes, todos 
com defi ciência, mental ou 
física, alinharam-se para a 
largada da corrida dos cem 
metros rasos. Ao sinal, todos 
partiram, não exatamente em 
disparada, mas com vontade 
de dar o melhor de si, ter-

minar a corrida e quem sabe 
vencer. Todos, com exceção 
de um garoto,  que tropeçou 
no asfalto, caiu e começou a 
chorar. Os outros oito compe-
tidores ouviram o choro, di-
minuíram o passo e olharam 
para trás. Então, eles se vira-
ram e voltaram. Todos. Uma 
menina, com síndrome de 
Down, se ajoelhou, deu um 
beijo no garoto caído e disse:

- Pronto, agora vai sarar.
E todos os nove competi-

dores deram-se os braços e 
andaram juntos até a linha 
de chegada.

O estádio inteiro fi cou de 
pé e aplaudiu os atletas por 
muitos minutos. Os especta-
dores que estavam ali naque-
le dia continuam repetindo 
essa história até hoje.

E sabe por quê? O que im-
porta é ajudar os outros a 
vencer, mesmo que isso sig-
nifi que diminuir o passo e 
mudarmos o percurso de vez 
em quando.

Quantas pessoas querem 
ganhar tudo  sozinhas, sem 
se importar com os outros, 
pisam e maltratam seu seme-
lhante para conseguir o que 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

desejam a qualquer custo.
Sempre que possível, pro-

cure ajudar os outros a ven-
cerem também. Comece  pela 
sua família, ajudando seus 
pais,  irmãos, fi lhos a vence-
rem na vida. Dê seu apoio, 
converse, oriente, ensine o 
que você já aprendeu.

No seu trabalho partilhe 
seus conhecimentos. Não te-
nha medo de ensinar e per-
der seu lugar. Os incompe-
tentes é que pensam assim. 
Quanto mais você ajudar os 
outros a vencerem mais você 
será um vencedor. Nada te 
trará mais alegria do que um 
dia ver alguém que você aju-
dou vencendo assim como 
você.

Seu coração vibrará de ale-
gria com cada muito obriga-
do, cada aperto de mão ou  
abraço caloroso e cada lágri-
ma de felicidade derramada 
por alguém que um dia você 
ajudou. 

E o mundo será eterna-
mente grato a você.

Programa Corrente do 
Bem, às quartas e sextas fei-
ras, às 08:00 pela GAZETA FM  
107,9.
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Carnaval terá 4 dias de festa, com matinês 
e bailes em Jaboticabal

Mesmo com ações preventivas, equipes encontram 
larvas do Aedes aegypti em Jaboticabal

Festa “Carnaval em Família” será simples, mas resgata uma das maiores tradições do Brasil
O carnaval também 

voltou! Jaboticabal, aos 
poucos, vai voltando 
aos bons tempos. Após 
resgatar o reveillon, a 
“Praça da Fonte” e os 
tradicionais eventos 
natalinos e no Aeropor-
to, a Prefeitura prepara 
o retorno do carnaval. 
A folia acontece na Es-
tação de Eventos Cora 
Coralina, de 10 a 13 de 

As equipes do Depar-
tamento de Controle 
de Vetores e Zoonoses, 
continua a batalha con-
tra as arboviroses vi-
sitando residências e 
eliminando possíveis 
focos do aedes. Nas últi-
ma semanas, o número 
de larvas encontradas 
preocupou os agentes 
de saúde.

“Períodos de chuva 
intercalados com calor 
e sol forte garantem 

fevereiro, com shows 
de Luana Costa e Ban-
da. A entrada é gratui-
ta.

Os bailes começam 
no sábado (10), às 22h 
e seguem até às 03h – o 
mesmo horário de do-
mingo (11) e segunda-
-feira (12). A folia dos 
pequenos está garan-
tida no domingo (11), 
das 14h às 18h; e na 

terça-feira (13), das 
16h às 21h. “O carnaval 
é uma data enraizada 
na cultura brasileira. 
Não temos como rea-
lizar grandes eventos, 
mas preparamos uma 
festa muito animada. 
Vamos nos reunir nas 
tão gostosas matinês, 
curtir nossas crianças e 
nossas famílias em um 
ambiente seguro”, diz 

o prefeito José Carlos 
Hori.

Tanto nas matinês, 
quanto nas festas no-
turnas, não será permi-
tida a entrada de qual-

um cenário favorável 
para o desenvolvimen-
to das larvas. Vamos 
separar dez minutos 
do dia para fi scalizar 
nossas casas e quintais 
para garantir que tudo 
esteja organizado. Res-
salto mais uma vez que 
apenas com o apoio da 
população vamos ga-
rantir que nosso muni-
cípio continue livre da 
dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela”, 

afi rma a secretária de 
Saúde, Maria Angélica 
Dias.

Além dos pontos al-
tos, como calhas e la-
jes, bandeja do refrige-
rador, ar-condicionado, 
bebedouros de animais 
e vasos devem ser cons-
tantemente verifi cados. 
Outro ponto importan-
te, nos casos suspeitos, 
procurar a rede pública 
de saúde para notifi car 
a suspeita.

               Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal
                 CNPJ: 57.717.282/0001-60               e-mail: sindfun@terra.com.br

               Fone/Fax: (16) 3202-5355 / 3202-4583

                Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991
       _________________________________________________________________________________________________

Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO 2.018.

          O  SINDICATO  DOS  FUNCIONÁRIOS  PÚBLICOS  MUNICIPAIS  DE
JABOTICABAL, com sede e foro na Avenida 13 de Maio, n.° 538 - Centro, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, possuidor do CNPJ. n.° 50.717.282/0001-60, 
NOTIFICA as Entidades de Administração Pública Municipal, direta e indireta, do 
Município de Jaboticabal/SP., que em conformidade com o Artigo 580 e seguintes da CLT -
Consolidação das Leis do Trabalho, deverão descontar a título de Contribuição Sindical o 
correspondente a “remuneração” de um dia de trabalho de todos os seus servidores e
empregados públicos, sindicalizados ou não , no mês de março de 2.018, independente do 
regime de contratação , conforme Artigo 1° da Instrução Normativa n° 01, de 30/03/08, do 
Ministério do Trabalho e Emprego ( DOU. Seção 01, pág. 93 de 03/10/08 ), e efetuarem o 
recolhimento para esta Entidade Sindical, até o dia 30/04/2.018. O não recolhimento da 
referida Contribuição até o prazo acima mencionado , acarretará juros e multa de acordo 
com o Artigo 600 da CLT.

Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital, que vai afixado nos 
locais de costumes e  publicado na Imprensa.

Jaboticabal, 02 de Fevereiro de 2.018.

MARIA ELVIRA ARMENTANO
Presidente do S.F.P.M.J.

Recebi o Edital original, para ser publicado no Jornal “A GAZETA”, na Edição 

nº___________________ ,  no dia  ______  de Fevereiro de 2018.

Recebido em:  _____ de  Fevereiro de 2018.

Assinatura e carimbo do responsável pelo recebimento:__________________________     

Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160

quer tipo de bebida 
em latas, garrafas ou 
copos, por questão de 
segurança. “Queremos 
manter a harmonia no 
ambiente. Também não 

vamos permitir sprays 
de espuma, pois pode 
causar danos à saúde”, 
fi naliza o presidente da 
Comissão de Carnaval, 
Adilson Martins.
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As equipes de limpeza da Secretaria de Obras e Serviços, de Jaboticabal, está empenhada na manutenção 
das áreas verdes do município. Com o período de chuvas, a atenção é ainda maior 

Prefeitura intensifi ca limpeza de áreas 
verdes em Jaboticabal

Câmara de Jaboticabal vota a criação de Comissão 
de Assuntos Relevantes na área da Educação

Tapa-Buraco: mais bairros são benefi ciados

“É um período que 
o mato cresce mais 
rápido e nossas equi-
pes precisam se des-
dobram para deixar 
tudo em dia. Gostaria 
de pedir um pouco de 
compreensão aos mu-
nícipes e dizer que 
estamos cuidando da 
cidade”, afi rma o se-
cretário da Pasta, José 

Na próxima segun-
da-feira (05/02), os 
vereadores da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal se reúnem em 
sessão ordinária. Na 
pauta, quatro itens 
devem ser aprecia-
dos, entre eles, o Pro-
jeto de Resolução nº 
08/2017, que cons-
titui a Comissão de 
Assuntos Relevantes 
para averiguar, es-
tudar e propor solu-
ções para a implan-
tação da Lei Federal 
11.738/2008 em Ja-
boticabal.

De acordo com os 
autores da matéria, 
vereadores Paulo 
Henrique Advogado, 
João Bassi, Samuel 
Cunha e Dona Cidi-
nha, a comissão pre-
tende promover audi-
ências públicas com 
especialistas, autori-
dades e representan-

A Secretaria de Obras 
de Jaboticabal realiza os 
serviços de tapa-bura-
cos no município. Com 
o período das chuvas, o 
asfalto fi ca prejudicado 
com buracos e desnive-
lamento e, com isso, a 
necessidade de manu-
tenção e recuperação as-

Carlos Abreu.
Esta semana, as equi-

pes realizam roçamen-
to nos bairros Santo 
Antônio, Cohab 1, Jar-
dim Mariana e na ave-
nida Carlos Berchieri, 
e capinação no Nova 
Aparecida, Recreio dos 
Bandeirantes, Morada 
Nova, Jardim Parati e 
Barreiro.

fáltica.
As equipes estão atu-

ando na manutenção 
das ruas Clotilde Verri, 
Jaime Ribeiro, Eduardo 
Zambianch , Duque de 
Caxias, 13 de Maio e Te-
odósio Morescalchi. “Es-
tamos com os serviços 
em andamento. Confor-

me a chuva permitir, re-
alizamos os serviços em 
todas as áreas necessá-
rias”, comenta o secretá-
rio da pasta, José Carlos 
Abreu.

Para mais informações 
o telefone da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos é (16) 3209-4100.

tes da sociedade civil 
para elaborar estudos 
que contemple um 
diagnóstico para im-
plantação da norma 
federal em Jabotica-
bal. A comissão deve 
avaliar ainda a possi-
bilidade de redução 
da carga horária pra-
ticada no município, 
passando dos atuais 
60 minutos para 50’.

Os parlamentares 
também apreciarão o 
veto total do Execu-
tivo ao Projeto de Lei 
nº 46/2017, sobre a 
obrigatoriedade da 
construção ou adap-
tação de fraldários 
acessíveis aos usu-
ários de estabeleci-
mentos de circulação 
pública no município.

Serão ainda votados 
em 1º turno o Proje-
to de Decreto Legis-
lativo nº 24/2017, de 
autoria do vereador 

Preto Miranda Cabe-
leireiro, que conce-
de Diploma de Honra 
ao Mérito à Sra. Leda 
Maria Pereira dos San-
tos; e o Projeto de Lei 
nº 84/2017, de auto-
ria do Executivo, que 
o autoriza a alienar 
imóvel dado em Con-
cessão de Direito Real 
de Uso, no parque 1º 
de Maio, à Carlos An-
dré da Costa Alves e 
Natalia da Silva Micia-
no Alves.

A sessão começa às 
19h40, com uso da 
Tribuna Livre por Ta-
lita Domingo Bonifá-
cil, que falará sobre 
o Transporte Univer-
sitário. Vale lembrar 
que a transmissão ao 
vivo pela WEBTV da 
Câmara (tv.camaraja-
boticabal.sp.gov.br) 
contará com a estreia 
da interpretação si-
multânea em LIBRAS.
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Secretaria de Obras realiza melhorias no 
Cemitério Municipal

Funcionários da Prefeitura participam de 
capacitação NR-35

Utilizando raspas 
de asfalto e pedriscos, 
a Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos 
realizou na última 
semana melhorias no 
Cemitério Municipal.

“Com o aumento no 
fluxo de pessoas que 
passam pela área, 
percebemos a neces-
sidade dessas melho-
rias. Além de fazer 

Treinamento aconteceu na sexta-feira (26) e abordou técnicas de segurança para o trabalho em altura

A Prefeitura de Ja-
boticabal investe na 
qualificação de seus 
funcionários e na 
garantia do cumpri-
mento de normas de 
segurança. Na sexta-
-feira (26), aconteceu 
na Estação de Eventos 
Cora Coralina, um dia 
de formação sobre 
técnicas de seguran-
ça para trabalho em 

altura definidas na 
Norma Regulamenta-
dora 35 de 23 de mar-
ço de 2012.

O NR-35 estabelece 
os requisitos míni-
mos e as medidas de 
proteção para o tra-
balho em altura, en-
volvendo o planeja-
mento, a organização 
e a execução. “Como 
muitos funcionários 

públicos atuam nes-
sas condições, a atual 
administração achou 
prudente oferecer o 
treinamento. Diver-
sas técnicas foram 
passadas com o obje-
tivo de garantir a se-
gurança e a saúde de 
todos os trabalhado-
res”, afirma o secretá-
rio de Administração, 
Leonardo Yamazaki.

a terraplanagem, as 
equipes distribuíram 
as rapas de pneus e os 
pedriscos para garan-
tir mais conforto aos 
visitantes”, afirma o 
secretário de Obras 
e Serviços Públicos, 
José Carlos Abreu.

Nova área – A Pre-
feitura de Jaboticabal 
disponibilizou uma 
nova área para o Ce-

mitério Municipal. 
São aproximadamen-
te de 27 mil metros, 
com condições de 
receber 1233 novos 
jazigos. Com todas 
as licenças dos ór-
gãos fiscalizadores 
asseguradas, a expec-
tativa é que a nova 
área atenda a deman-
da dos próximos 20 
anos. 

Jaboticabal libera plantas gratuitas para 
casas até 65 m²

Horta Municipal preparada para abastecer as 
unidades escolares em 2018

A expectativa é de 
mais um ano produti-
vo na horta municipal 
de Jaboticabal. Impor-
tante aliada da alimen-
tação escolar, o setor 
continuará abastecen-
do com legumes e ver-
duras fresquinhas as 
refeições dos alunos 
da rede municipal, em 
2018. São esperados 
cerca de 5.200 alunos 
na volta às aulas se-
gunda-feira (05).

“A nossa horta é a 
responsável por for-
necer legumes e ver-
duras para 30 escolas 
e creches de Jabotica-
bal, ou seja, mais de 7 
mil crianças. Para se 

ter uma ideia, no últi-
mo ano foram planta-
das e colhidas 17 ti-
pos de hortaliças, com 
uma produção total de 
77.030 maços/unida-
des”, comenta o secre-
tário de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, José Carlos 
Abreu.

Os legumes e ver-
duras produzidos na 
horta municipal em 
2017 foram: abóbo-
ra, abobrinha, acel-
ga, alface, almeirão, 
batata-doce, berinje-
la, brócolis, ceboli-
nha, cenoura, chicó-
ria, couve, couve-flor, 
quiabo, repolho, rúcu-

Iniciativa reduz custos e otimiza o tempo dos interessados

Produção de verduras e legumes foi de quase 80 mil maços/unidades no último ano

la, salsa.
Excedentes – em de-

zembro, a Secretaria 
de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Am-
biente – SAAMA – doou 
toda produção rema-
nescente da horta mu-
nicipal para entidades 
filantrópicas do muni-
cípio. A doação é uma 
tentativa de colaborar 
com o atendimento à 
população e evitar o 
desperdício.

Para saber mais – A 
horta municipal fica 
no bairro da Estiva, 
próxima ao antigo Ma-
tadouro. O telefone de 
contato é (16) 3203-
7617.

Um dos desafi os na 
hora de concretizar o 
sonho da casa própria 
é dar o primeiro pas-
so. Com o programa de 
plantas populares, a 
Prefeitura de Jabotica-
bal dá um “empurrão-
zinho” nesse quesito 

e oferece ao munícipe 
a documentação para 
que a moradia seja 
construída de modo le-
gal. A iniciativa é vol-
tada para a população 
de baixa renda e ofe-
rece dez modelos de 
plantas populares com 

até 65 m² de área cons-
truída. 

“O programa possui 
alguns critérios que 
precisam ser atendidos. 
Entre eles, por exem-
plo, a família não pode 
já ter outro imóvel, e 
é preciso comprovar a 
regularidade do terre-
no e renda. O primeiro 
passo é protocolar no 
Sistema Prático os do-
cumentos necessários”, 
comenta o prefeito José 
Carlos Hori.

Após checagem e 
validação dos docu-
mentos, a prefeitura 
fornece gratuitamente 
o projeto e memoriais 
técnicos para a cons-
trução de moradia. 

“Sem dúvida alguma 
o benefício represen-
ta um ganho fi nancei-
ro para o munícipe. 
A prefeitura realizará 
um acompanhamento 
durante todo o proces-
so para que se cumpra 
todos os requisitos 
previstos em lei”, in-
forma o secretário de 
Planejamento, Paulo 
Polachini..

Planta Popular
O que é – programa 

habitacional da Prefei-
tura de Jaboticabal no 
qual são fornecidos 
projetos e assistência 
técnica gratuitos para 
construção de mora-
dias do tipo popular. 

Como funciona – o 

Executivo Municipal 
elaborará o projeto, 
com respectivo memo-
rial descritivo e espe-
cifi cações e a relação 
do material necessá-
rio à edifi cação, após 
despacho concessivo 
do benefício, poden-
do para isso manter 
projetos padronizados 
para escolha dos inte-
ressados.

Documentação ne-
cessária 

– Certidão do Cartó-
rio de Registro de Imó-
veis comprovando que 
o requerente possui 
apenas um imóvel;

– Comprovante ou 
declaração de renda 
familiar;

– Cópia da capa do 
carnê IPTU ou detalhe 
do imóvel;

– Cópia da escritura 
do imóvel ou contrato 
de compra e venda;

– Cópia do CPF e RG 
do requerente;

– Requerimento assi-
nado pelo requerente 
ou com procuração (ge-
rado no Sistema Práti-
co quando for protoco-
lar os documentos);

– O próprio solicitan-
te deve ser o proprie-
tário do imóvel.

*Após protocolada 
no Sistema Prático, a 
documentação é enca-
minhada para análise 
na Secretaria de Assis-
tência Social.
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Time do Emprego inicia primeira 
turma de 2018

Inauguração da Casa Maria 
aconteceu na sexta-feira (2)

Prazo Prorrogado: sinal analógico será 
desligado em 21 de fevereiro

A Prefeitura de Jabo-
ticabal inicia uma nova 
turma do Time do Em-
prego. Por meio de en-
contros semanais, faci-
litadores treinados pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
vão preparar os interes-
sados para entrevistas, 
elaboração de currícu-
los e informar sobre os 
melhores locais para 
procurar vagas. As reu-
niões acontecem no au-
ditório da Prefeitura de 
Jaboticabal.

O prefeito José Car-
los Hori participou da 
primeira reunião e res-
saltou a importância 
do programa. “2018 
é um ano de expecta-
tivas. Todos esperam 

Na sexta-feira, às 
10h30, Jaboticabal 
passou a contar com 
um serviço voltado 
exclusivamente para 
o acolhimento de mu-
lheres em situação de 
rua, violação de direi-
tos ou vulnerabilidade 
social. 

Com capacidade para 
receber 20 mulheres, a 

A transmissão ana-
lógica deixará de exis-
tir. Só aparelhos de 
TV com o conversor 
digital já embutido ou 
adaptado conseguirão 
transmitir. Isso ocor-
rerá a partir do dia 21 
de fevereiro. A mudan-
ça, que ocorreria na 
quarta-feira (31), foi 
prorrogada e os bene-
fi ciários de programas 
sociais cadastrados no 
CadÚnico terão mais 

melhoras no cenário 
nacional e que os muni-
cípios sejam benefi cia-
dos. Aquele que acorda 
cedo e procura alterna-
tivas, com certeza, sai 

tempo para retirar seu 
kit digital gratuito.

“As pessoas que já 
estão cadastradas no 
CadÚnico, sistema que 
inclui benefi ciários 
de programas sociais, 
tem o direito de rece-
ber gratuitamente o kit 
digital. É só solicitar o 
kit pelo telefone 147 
e agendar a retirada”, 
destaca a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Primeira reunião aconteceu na última segunda-feira (29)

Cadastrados em sistema tem direito a kit para usufruir do sinal

na frente na hora de 
concorrer a uma vaga”, 
comenta Hori, lembran-
do que os participantes 
recebem gratuitamente 
todo material didático.

Para mais informa-
ções, a Casa do Bolsa 
Família fi ca na Praça 
Abreu Sodré, 93 – ao 
lado da Unidade de 
Saúde da Mulher e 
atende das 8h às 17h. 
O telefone de contato é 
(16) 3204-4405.

Sobre o “Seja Digi-
tal” - Vem promovendo 
uma intensa campanha 
para que benefi ciários 
de programas sociais 
como o Bolsa Família 

A expectativa da Se-
cretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo 
é que outras turmas 
sejam montadas em 
2018. 

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na 

central da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Córrego Rico tiveram seu 

funcionamento prejudicado no dia 30/01/2018 das 11h36 às 13h35. Após o retorno da 

energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

Prefeitura inaugurou a 
Casa de Passagem “Casa 
Maria”. “Infelizmente os 
casos de violência são 
mais comuns do que 
imaginamos. Fico feliz 
em ver que nossa cida-
de engajou-se na luta 
pelos direitos e bem-
-estar de nossas mulhe-
res”, diz o prefeito José 
Carlos Hori. 

P/ MARIA CAPPATTO
O noivo Dr. Ivan Lanza, 

cirurgião cardiologista, fi lho 
dos amigos jaboticabalenses 
Dante Lanza e Nereida Abreu 
Lanza. Ficou noivo em gran-
de estilo nas praias de Can-
cún  à beira mar, onde fêz o 
pedido ofi cial de casamento à 
sua lindíssima namorada Dra. 
Jéssica  Moura. Um verdadei-
ro  Conto de Fadas. Quanto 
romantismo e AMOR. Coisas 
de Deus. Um jovem lindo e 
romântico. Proporcionou tão  
linda surpresa à sua bela prin-
cesa, sua amada. Parabéns  Dr. 
Ivan e Dra. Jéssica  Moura. 
Muitas Felicidades e muitas 
bênçãos sem medidas prá vo-
cês e toda a família.

Serviço de Proteção 
Social Especial de Alta 
Complexidade – A “Casa 
Maria” fi ca localizada na 
Avenida 7 de Setembro, 
nº 428, Centro e tem 
como principal objetivo 
atender mulheres adul-
tas, acompanhadas ou 
não de fi lhos menores 
de 18 anos. Mais infor-
mações pelos telefones 

(16) 3202 8301 e (16) 
3203 6080.

Bala de Prata

Verso Gospel
Deus me trouxe
Deus vai me levar
Enquanto eu tiver 

vida.
Com Cristo quero es-

tar.
Vou louvar todos os 

dias
Para ele me abençoar.
Com Cristo, em Cris-

to, por Cristo, seguirei 
meu caminho e nunca 
desistirei de lutar.

Amém. 

e Renda Cidadã, ca-
dastrados no CadÚni-
co, retirem seus kits 
gratuitamente e pos-
sam continuar acom-
panhando sua progra-
mação de TV favorita. 
Com a mudança do 
analógico para o digi-
tal, o convênio dispo-
nibilizou mais de 6 mil 
kits, que são distribu-
ídos para as famílias 
carentes, participantes 
de programas sociais.



8 SÁBADO, 03 DE FEVEREIRO DE 2.018

CONSTRUTORA JOÃO PIM
Vende-se o aluga-se casa pronta/entrega com 

100 metros quadrados de área construída

PREÇO DE CUSTO 
FONE (16) 9.9708-4893




